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Централният комитет на Съюза на юго
славските комунисти и Председателството 
на Социалистическа федеративна република 
Югославия съобщават на работническата 
класа, на всички трудещи се и граждани, на 
народите и народностите на нашата стрйна 
тъжна вест: през нощта на 16 януари 1983 
година, след дълго и тежко боледуване почи
на другарят Владимир Бакарич, подпредседа- 

Председателството на СФРЮ и член 
на Председателството на ЦК на СЮК, на
роден герой,• герой на 
труд, неуморим революционер, държавник ви
ден марксистки теоретик и творец, един от 
най-близките

Д-р Владимир Бакарич,. подпред
седател на Председателството на 
СФРЮ ,и член на Председателството 
на ЦК на СЮК е роден на 8 март 
1912 година във Велика Горица край 
Загреб. Дипломирал е на Правния 
факултет в Загреб през 1935 година, 
а 1937 е докторирал на съ-ЩИя факул 
тет. От 1936 до 1941 е работил като 
адвокатски стажант.

Активен е участник на революци
онното работническо движение от 
1932 година, а член на ЮКП от 1933 
година. Бил е редактор 
прогресивни списания й вестници.

Един е от организаторите на въс
танието през 1941 г. Ръководител е 
на Народоссвободителната борба в 
Хърватско. Владимир Бакарич е бил 
комисар на Главния щаб на НОВ и 
ПО на Хърватско, заседател на Пър
вото и Второто заседание на АВНОю 
и член на неговото Председателство. 
След Второто заседание на АВНОЮ 
е кооптиран в Националния комитет 
на освобождението иа Югославия. 
Ог -октомври 1944 г. е бил секретар 
на ЦК на КП на Хърватско.

тел на
.

социалистическия

сътрудници на другаря Тито. 
Загубихме велик борец и ръководител на 

чнащата революция. Смъртта на другаря Бака
рич е незаменима загуба 
и нашата социалистическа общност.

Другарят Бакарич

за нашата партия на повече

се числи към ония ре
волюционери и велики радетели на югослав
ското работническо движение, които идей
но и политически подготвяха и организираха 
•Партията и работническата класа за осъще- 
ставяне на тяхната историческа 
Народоосвободителната война и

мисия в 
социалисти

ческата революция-
Над пет десетилетия даваше голям при

нос към борбата за национално и социално 
освобождение на нашите народи и народно
сти, за свобода и всестранен прогрес на Со
циалистическа република Хърватско и Со
циалистическа федеративна република Юго
славия, за независимост и революционно пре 
образование на нашето общество, за мир и 
обществен прогрес в света. От ранни млади
ни целия свой талант, всички свои мисловни 
и творчески способности посвети на борбата

След освобождението на страна
та от 1945 година до края на живота 
си Владимир Бакарич е изпълнявал 
най-отговорни държавни и партийни 
функции в СР Хърватско и СФРЮ; 
До 1954 г. се е намирал на длъжност
та председател на Събора на СР Хър 
ватско. Бил е председател на ЦК на 
СК на Хърватско. На всички след- 

- военни конгреси на СЮК е избиран 
за член на Централния комитет, бил 
е и член на Изпълнителния комитет 

.на ЦК на СЮК, член на Изпълнител
ното бюро на Председателството на 
СЮК, а от Десетия и Единадесетия 
конгрес е член на Председателството 
на ЦК на СЮК. За член на Предсе
дателството на СФРЮ е избиран 
1974 и 1978 година. Бил е подпредсе
дател на Председателството на 
СФРЮ с едногодишен мандат 1975— 
1976 година, а след това отново от 
1982 година.

Дал е значителен принос за из
граждането и усъвършенствуването 
на политическата система на социа
листическото самоуправление в Юго
славия- С теоретична обработка *на 
иконс-мическо-правните и обществе
но-политическите проблеми е дал за
бележителен принос за осветляване
то на основните въпроси в социалис
тическото изграждане на Югославия. 
Публикувал е голям брой статии, ди
спути и ,книги. Бил е член на Юго
славската академия на науките и из
куствата в Загреб.

Владимир Бакарич е отличен с 
Ордена на народен герой, Ордена на 
герой на социалистическия труд и с 
повече други високи югославски и 
чуждестранни отличия.

Д-р Владимир Бакарич
за осъществяване на целите на нашата рево
люция. ки и политически отношения, за солидарност 

с революционната и освободителната борба 
в свега, за мир и обществен прогрес.Даде изключителен принос за изгражда

нето и развитието на социалистическите са- 
моуправителни сбщественсникономически От 
иошения. Голяма-част от своята дейност по
свещаваше на теоретическа работа и, укреп
ването и задълбочаването на политическата 
система на социалистическо самоуправление.

Беше безкомпромисен в борбата против 
всички -нападки върху социализма и самоуп
равлението. Сочеше причините, трудностите 
и противоречията в нашето развитие и дава- 

творчески принос за тяхното преодолява-

Теоретичната мисъл на другаря Бакарич 
е основана върху дълбокото познаване и 
по-нататъшната разработка на марксизма в 
съвременните условия на борба за социали
зъм. Твърде широка е областта на негов/ия 
научен интерес. В научната си дейност изхо
ждаше от работническата класа като осно
вен субект ^а общественото и политическо
то развитие днес.

Другаря Владимир Бакарич отличаваха и 
най-хубави човйшки качества. Като човек, 
комунист -и революционер беше. ценен и оби-

ше
не.

Беше последователен борец за задълбо
чаване и по-нататъшно укрепване на равно
правието, братството и единството на народи
те и народностите на Югославия, отделно на 
хърватския и сръбския народ в Хърватско, 
за социалистическо и самоуправително уреж- 

междунациойал ните отношения в

/ чан от своите другари и съратници, винаги 
радушно очакван и посрещнат във всяка 
среда.

Със смъРтта на другаря Владимир Бака
рич цялата Социалистическа федеративна ре
публика Югославия, и отделно Социалисти
ческа република Хърватско — загубиха един 
от най-големите си синове. -

дане на
Югославия. ____ _

Към Съюза на комунистите, върху чиято
илейно-политическа, организационна и кадро- Всички сме тъжни зарад голямата загу-
ня пплготовка и укрепване непосредствено и ба, но и горди, че в нашето социалистическо 
гтпя ^тиЦрпки работеше, винаги пристъпваше самоуправително развитие, в нашата борба 
като към авангард на работническото Движе
ние«ато водеща идейночюлитическа сила в 
нашето самоуправително общество^

Ктгп паботнически борец и държавник,
Владо БаРка°р°ич ^на- международните отноше

ния на нашата ЙаРтИЯ- Голя за равноправ- Нека е вечна слава и хвала на другаря
ГИЯТдемократичГмеЖДународнИ икономичес- ' Владимир Бакарич.

за социализъм и човешко щастие израства 
такъв борец и творец,' чиито дела ще слу
жат за пример и насърчение на нашето и 
бъдещите поколения в техните усилия за по- 
бързо и всестранно развитие на нашата сво- 

определе- бодна, социалистическа общност.

ни,



ТРАУРНО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ИЛ !====
ФЕДЕРАЦИЯТА

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СРЕДСТВА ^МАСОВА И
ФОРМАЦИЯ ЗА Д-р ВЛАДИП»'

тииТОсВьтСрЪуДАникК
Световните вестници, Р^^^ ^най^слушии и 

рували на видни места и за смъртта на д-р
най-гледани емисии инФ"Р"^ нег0ваТа голяма роля 
Владимир Бакарич,. изтъквайки «®^в^осЛавия.

Югославия, теоретик

СТРОИТЕЛ НА Н08А ЮГОСЛАВИЯ
на нашето револю- 

мисъл е втъкана във 
СЮК и СФРЮ • Са-

ф д.р Владимир Бакарнч е един от стратезите 
развитие, чнято пронизваща марксическа 
най-значителни определени» и документи на

социалистическо общество Д-р Бакарич схваща като с
посочвайки че незачи-

ционно
всички
моуправителното
ц„фичен врата на етатизма,

каза Мити Рибичич, председател натането на 
технократизма и бюрократизма — 
Председателството на ЦК на СЮК. на президента 

^ политическия живот на
самоуправлението.

Римският вестни/к 
Бакарич за развитието на 
политика и на отношенията

Четири и половина десе 
тилетия ьакарич се нами
ра в първите редици 
ьоички решителни оорои 
на работническата 
й народа на 
Предвождани от партията 
И 1'Ито, за чиито пооедоно 
сен ход — от съдооносни- 
те събития в годините в 
навечерието на Втората 
световна война и в тече
ние на освооодителната 
епопея, а особено в изгра
ждането на новото социа
листическо общество — 
дава огромен личен при
нос- Заедно с Тито, Кар- 
дел и други революционе
ри във всички следвоенни 
десетилетия Бакарич из
гражда нова, социалисти
ческа,
Югославия. Бдин е от ,стра 
тезите на нашето револю
ционно развитие и негова
та пронизваща марксичес
ка мисъл е втъкана във 
всички най-значителни оп
ределения и документи на 
Съюза на югославските ко 
мунисти и СФРЮ. Особе
но са ни ценни неговият

между комунистически-
• ;

Тни

■класа 
Югославия,

те партии.
В информациите на

масова информация Бакарич оим иаречен 
трудния на президента Тито, политик и №?ювннк. с 
висок авторитет, уважаван в страната и У '

„Бакарич беше една от иаи-гхопуляриихе ^
- Югославия — писал „Франкфур- 

рандшау7’" Вестникът изтъкнал активностите
комунистическо движе-

австрийските средства за 
близък съ-

4;
чески личности в 
тер I
Бакарич в международното 
ние и приноса му за укрепване политическата роля 
на СЮК и за разработката на марксистката теория.

„Руде право” посочил, че Бакарич беше активен 
участник и организатор на Народоосвободителната 
борба в Хърватско и Югославия. Централните оъл- 
гарски вестници предали накратко биографията на 
д-р Владимир Бакарич, наричайки го виден югослав
ски държавен и партиен ръководител. ,Д-р Бакарич 
е един от последните държавници от Титовата ръко
водеща стара гвардия” — писал лондонски „Таймс”.

на

■ йгсамоулравителна
Близки сътрудници и приятели: В. Бакарич и Й. Б. Ти то

я-, -:т. м ■
гава често е преследван и 
арестуван.

През 1935 година завър
шва студии на Правния 
факултет, а набързо след 
това през 1937 година ста
ва и доктор на правните 
науки. Щом започва рабо
та като адвокатски ста
жант, Бакарич се зачленя 
ва в синдикалната органи
зация. която е под влия
ние на комунистите. Член 
е на инициативния коми
тет за създаването на Пар
тията на 'трудовия народ.
Всекидневната му работа 
сред масите още повече 
го насърчава да развива 
своето марксическо обра 
зование.

По време на учредител
ния конгрес на КПХ през 
1937 година за пръв път се 
среща с другаря Тито и 
още по-непосредствено се 
ангажира в дейността по' 
решаването на

му в Политбюра на ЦК 
на КПХ.
Самоуправителното социа
листическо общество ечи 
та като специфичен об
лик на диктатурата 
пролетариата, сочейки, че 
незачитането на тази съ
ществена оообеност ос
тавя отворена врата на 
етатизма, технократизма 
и бюрократизма, което во
ди към национализъм, 
анархолиберализъм и по
добно.

Подлага на остра крити 
ка схващанията занациона 
лна свобода и независи
мост, които изхождат от 
становището за „държав
ност на нацията”, като

Огорчен противник на 
националижма

Разбира се, ако републиката — държавата 
е основната цел, и то като еманация на нация
та, това означава,, че с тази държава ще ръко
води някой друг, а не работническата класа. А 
това тогава е подготовка за нещо друго. Това 
не значи, че ние соорим с тях (хора, които пре- 
калено изтъкват националния аспект — поясне
ние на резолюцията), защото не сме съгласни 
във връзка с тези принципи. Толкова и така да 
се каже е много малко. Не, не е въпросът в 
това, но в нещо много по-сериозно. Ние и те 
се намираме от различни страни на барикадата. 
Гук тряба да сме наяоно. От другата страна на 
барикадата се намериха те, а не ние ... И ко- 
гато идват при вас във фабриката 
преброяват на национална 
правото да им кажете: Не — излизайте вън! 

(Из речта пред работниците на Железарни- 
ЦаТа в Сисак, 24 юни 1971 година). 

Хърватският национализъм 
важно е да го осуетим политичесяш, за 

да не стане някакво движение. Албанският 
ционализъм в Косово също ще се явява и ние 
го имаме предвид. И сръбският 
на малко на по-друга основа,
1ова е

на

опит и съвети, когато за
губихме другарите Тито и 
Кардел — каза Митя Ри
бичич, председател на 
Председателството на ЦК 
на СЮК на траурното сьб 
рание на органите и орга
низациите на Федерация-
73. •
А Бакарич принадлежи на 
Легендарното поколение на 
югославското комунисти
ческо и революционно ра
ботническо движение, ко
ето израства в годините на 
ПЛестоянуарската дикта
тура и което сетне сплете 
но около йосип Броз Ти- 
То подготви Партията и ра 
ботническата класа за На- 
родоосвободителната вой- 
ца и 
революция.

За пътя
нер се определя още 
средношколец, за да фор
мира сетне като студент 
на загребското Свеучили- 
ще 1933 година — в пери
ода когато ЮКП се съвзе
ма от тужките удари, ко
ито претърпява в сблъсъ
ка с режима на диктату
рата и когато организацио 
$но не е обновена 
;Група съученици формира 

марксически 
йкръжох9 и започва да дей- 
жтвува за сплотяване на 
Студентите. Става член на 
оМК на СКОЮ в Загреб, а 
•1935 година и срекретар 
Ща организацията на ЮКП 
йа Свеучилището. През те
зи години 
'то,р

с цел да ви 
основа, вие иматеединствен и изключителен 

елемент на 
афирмация и които прене 
брегват факта каква 
зи наша държава и кой е 
носител на властта в нея 
— дали работническата 
класа, трудовите хора изо 
бщо или някой друг. Ут
върждавайки, че нашата 
революция изхожда от са 
моопределението на наро
да и правото на отцелле- 
ние и от властта на рабо 
тническата класа и трудо
вите хора, Бакарич изтък 
на, че осъществяването на 
Хитовата идея за национа 
лен суверенитет и 
ятелност на народ,ите и на 
радостите, републиките - 
и покрайнш-гите в нашата 
многонационална общност 
се обосновава 
бедата на 
та на 
стта на 
класа и

национална

е та- ще се явява...Обаче
на-тогаваш-

ните крупни идейно-поли 
тически проблеми, предам-' 
но на онези, които се ка
саят за програмната насо
ченост на Партията и ней
ната стратегия.

Бакарич тогава се изявя 
ва и със своите първи сту
дии по проблемите на юго
славското село и селяче
ство като критик на нас- 
ледените дребнобуржоазни 
хаесесовски 
Още тогава е 
на нови

социалистическата национализъм, 
също ще го има. 

едно недоверие към останалите 
което се раздухва от някои центрове.
поизнГгтХиГаТСКИЯ иаВДаналцзъм намерихме 
ме0их^?Р и съвдаване организация. Това го на- 
“Р™ ц Косово- ПРИ сръбския национа-
аодим бопб* РаМ6 1акова Нещо и ТУ* главно водим борба за разооличаване 
На този

на революцио- 
като

народи.

на
план направихме много но^сТ^сщиня’

Дим^АкГГвГГ ВОИЧК°- КОеТ° бешеенеобхо-
димо. АКО това окачествим само като борба 
срещу самоуправлението, не прави* К“

са моето
схващания.

застъпникс анхидогматични 
погледи по селския въп
рос, съгласно новите про 
грамни определения на 
ЮКП, която

(Из речта пред 
шки регион, 22 политическия актив на Ни- 

декември 1975 година)елегален
върху сво- 

човека, свобода 
работниците, Д-р Бакарич за печатав широките на вла- 

работническата 
трудовите хора — 

на самоуправлението. В то ва е и

маси на нашето 
во, в класовия Съюз 
работническата 
селячеството вижда огро
мна революционна и обще 
стаена прогресивна сила.

На този път Бакарич из 
-раства в една

селячест
„Анализ, който 

ва сюгжестии. откри 
ва перспектива, обяс
нява, тегли 
трябвало

яа да- развитие. Значи не 
критика, само 
се критикува нещо. 
Н’0 да се проникне в 
утрешния ден, да се
разграничи онова 
ето тегли 
свети, от онова, 
то спъва.’’...
(Из интервюто пред 

в- „Борба”, март 1979 
година)

класа и
за дасъщността на свърза 

н°ст на класовото и нацио 
налното и на тези идейни 
основи в -началото на 
ш-те години Бакарич 
ретйчно и 
разплаща с националисти
ческите тенденции.

-напред, 
да бъде ос

новата на коментари
те в печата. Големи 
те журналисти

като организа- 
и участник в студент

ските и работническите 
.акции за пръв път бива 
-арестуван и подложен на 
(Полицейска тортура. Отто-

от водещите личности на КПХ 
то през 1940 година ’ 
«ифестира

ко-тео-
практич-но се напред икое 

се ма 
избирането

\раз-
криват какво проце
сите съдържат 
бе си и

юое-
в се- 

Дават прогно 
понататъшнотоза за
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Погребан Д~Р Владимир Бакарич
погребем д* Поглед"Т6 гробиЩа •’МиРогой" на 18 януари беше

из РЕЧТА 
НА СФРЮ:

Граурин събрания в репу
бликите и покрайнините

НА ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
! -л . ? Г: " ' По повод смъртта на подпредседателя на Пред-

доха траурни събрания на органите във

II л- * 11 % П/ V ;

Изпълни дълга сина човек н революционер
Простяваме 

. во на-голямо

се прове-
_ и организациите

скага° народна Пармия-И " П°КраЙНИНИ и в Югослав- 
Трудовите хора в цялата-, страна 

мълчание почетоха .паметта 
и-, ръководител.

По повод

е едноминутно 
на великия революционерсе с чувст- 

уважение и 
безмерна благодарност за 
всичко, което направи за 
югославската 
чеека- революция. Югос-

на да вдигне въстание, да
поведе и доведе до побе- тънчено чувство за меж
да . въоръжената револю- дунационалните отноше- 
Ция . на народите и народ- ния, за сложните; уйювйя 
ностите на Югославия. при които ги изграждах-

™ :г^НстбСъЮХ нВае Н^«°°“оГдиПте™ боа “ серГзност^лгюаше^в 
бе"/жГГе 3аГубИСВОЙ иаждаГИВлЙ™Ва ” даваше - це-
оележи-г член и ръководи карич бе участник 
тел,, а - ние всички заедно, най-голе.мите битки - 
съратник, другар и . прия- 

Владимир Бакарич 
числи .към .снова-;поколег 
ние' югославски кому ние : 
ти; което влезе в Комуни. 
етическата партия 
чадото на 30-те години и-"

кар1-1ч притежаваше из-
смъртта на Бакарич 18 януари беше 

траурен ден й Пялата страна. В СР Хърватско- беше 
провъзгласен'тридневен траур,-от- 16 д0 18 януари.социалисти

В НАШИТЕ КРАИЩА
принос за разреша 

вале и на ония проблеми 
от нашето обществено и 
икономическо • развитие, ■ 
които биха могли да бъ
дат извори на национали
зъм: • , ;•

В
ка- ТЪГА И ПЕЧАЛто партиен и военен ръ.ко 

водител, като държавник 
и идеолог. Беше марксис 
тки интелигент с огромни 
знания/ богата култура и - 
широки хоризонти.

В неговите теорети- 
° я^°ес® каляваше и -изра чии трудове се откроява-

пеасимп ня °ТТГега °РеЩУ ше Неговата проницателна спокоен човек — 
ката ликтя ™естоянУаРс-' “Исъл, проникната от дъл рич всъщност беше 
ата . диктатура, когасго оско познаване на Марксо мична

вото дело. Владимир Ба

тел. се :•

Макар че гсъс сво- 
смИреио- - 

и своето - неж--

СУРДУЛИЦАв • на- ята поява, 
стта си По повод смъртта на д-р Владимир Бакарич, об-. 

щественополитическите организации и Общинската 
скупщина в Сурдулица изпратиха сьболезнователна 
телеграма до Председателствата на СФРЮ и ЦК на

но здраве даваше вид на 
Бака-
дина

личност й пламе- 
иен борец. : Простявайки

карич оеше твърд и после се накрая от д-р Влади- 
дователен винаги, когато- днир Бакарич; с -дълбоко 

комуни- ставаше въпрос за отбра 
сти — раоотници, -и инте- на на линията и политика 
лигенти -т което се беше ■ та на Партията. Не се гу- 
сплотило около йосип беше в прагматизма,

‘1ИГ°;И Се боРеше на 1 чеше неговата опасност и между ' другото чел-о с. него и се подготвя винаги виждаше по-дале- 
ше за съдоовната 1941 го че. Беше му чужд всеки 
дина в. поробената етра- догматизъм. Владимир Ба

нед се изтъква огромния принос на Бакарич 
в целокупното досегашно развитие на страната, как- 
то и загубата, която сред населението в общината 
предизвика скърб и тъга.

той сурово се разплащаше 
с работническата , класа 
•и нежния авангард. Това е 
онова поколение уважение - към неговата

БАБУШНИЦАличност и с признателност
към неговото революцион
но дело, др. И сред населението на въстаническа Лужница 

тъжно и болно с-текна-(Вестта за
Стамболичсо-

изтъкна, 
че - той честно живя и из
пълни своя дълг на човек

смъртта на великия - 
революционер и държавник д-р Владимир Бакарич. .

В понеделник във всички трудови, колективи тру
довият ден започна с едноминутно почитане паметта > 
на починалия Владимир. Бакарич.

Вхв Вторник, в траурния,ден, знамената бяха сло- 
жени на половин копие.. Признателните лужничани 
наравно с всички трудещи ое-и граждани навред в 
страната, отдадоха -заслужена почит на великия син 
на хърватския народ и. близкия Тятов сътрудник й' 
съратник и непоколебим берец за възтържествува не 
на социалистическото самоуправелние у нас, Влади
мир Бакарич. ...

и революционер.•-
к;
II.а г»

шш

2% ■""
К ♦ ДИМИТРОВГРАД

:
Г { Вестта за смъртта на д-р Владимир Бакарич бол- 
* X но отекна в Димитровградска община. Във всички. 

X трудови организации в общината 
X чание бе с едноминутно* мъл

отдадена почит на изтъкнатия революциол. 
пер, народен герой, юнак на социалистическия труд 
и близък сътрудник на другаря Тйто. ' ’ ‘ ' .

ОК на .СКС в Димитровград, проведе заседание, 
на което за..живрта, ги;делото на. Владимир Бакарич 

- т Г0В°Р|' пРеДсеДЗтелЯт на Председателството на* ОК 
? X. на СКС Райко Зарков.

■ т ря % I

'шт
I БОСИЛЕГРАД

X; Трудещите се, гражданите, младежите и пионе- *
т рпте в Босилеградска община с тъга -приеха вестта 

за смъртта на д-р Владимир Бакарич. Изпълнителни- ■! 
те органи на обществено-политическите организа- ( 

| ции, съвместно с Изпълнителния съвет на Общинска- 
I та скупщина в Босилеград във вторник проведоха > 
♦ ^ комеморативно събрание. За делото и революцион-

Пред Ц заседание на АВНОЮ в Яйце 1943 г.
ИЗ РЕЧТА НА ЮРЕ БИЛИЧ,, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ЦК. НА СК НА ХЪРВАТСКО !I-\

Честен живот и достойно държание
Припомняйки на думи- На (^говата визйонерс- От последните, разгово- 

те на Д-Р4;№^ч.,^Вто г Дй1>;^0*ьл д*ьл.ж|1И. - съзна с другаря Еак*арич ис- 
рото заседание-на АВНОЮ нието за историческото *кЬм да изтъкна оценката 
-когато е изтъкнал, че хър- »ястоГ'на самоуправление^ му, че днес в нашето об- 
ватският народ е тръгнал то й, рдзви*рге|го ид ? сЬуйа; . .одеогво и работническата 
по пътя, ПО който .са тър- лйзма.1 Бакарич е една от класа се отвиват нови ре 
гнали всички . югославски ключовите личности за волюциодни 
народи, по пътя който по правилната . ориентация които 
каза другарят Тито й в на ХКП по националния 
който ' Хърватският на- въцрос ’ по време на ,на,ро. .

■ род. вижда сигурността си доорвоббдиуелното ' дшже решаване на. наболялите 
за по-хубаво и по^щас-тли ние, —’ каза 'Билич. „Же- проблеми на обществото, 
во бъдеще, Юре Билич ланието ни е, да учредим Владимир Бакарич, по-
поДЧерта, че 8'акариц' до .нацията .въз основа 1на са , следният .от плеядата 
крад на живота, си „бе пър- моуправлениетр,- „а, не , въз . 
вият човек на тази .релубли оонова на държавата”. * г—, 
ка и един1 • от най-големи-. подчертал Бакарич на .тър. ,

жество.то" ,по повод.-30-го- 
дищнината на ЗАВНОХ.

X ния път на Бакарич говори Цоне Тодоров, председа- 
Х;тел на Председателството на ОК на СКС в Босиле- 
♦ : град.

; V • ... - . ■ ; Д. .л. . ‘

движения, , 
трябва'да дадат 

принос за1 по-^у спешното Печнт в „Братство 7 . I;

•1-
Трудовите хора на Издателство' „Братст- 

' во” в Ниш в пойедфлник с едноминутно мълча
ние почетоха паметта на д-р Владимир Бакарич. 
За жизнения път и революционното дело на Ба-. 
карич говори директорът на .Издателството Бог- 

’ рис'Костадинов.

на
великаните на нашата ре
волюция, си заминава след - 
едно. честно жквеене 
достойно държание.

и.те югославяни с другаря, 
Тито'>

СТРАНИЦА 3Братство • ?1 януари 1983



КОМУНИСТИТЕ СЛЕД VI ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКССЪЮЗЪТ НАзаседаниеНа шестото 
аа Централния комитет ма 
Съюза на комунистите » 
Сърбия, което се проведе 

миналата седмица се 
идейната и Първичната организация

движеща сила
през
разисква за 
акционна подготвеност на 
първичната организация 

Съюза на комунистите 
постоянно да бъде 

разрешаване 
на съществени въпроси в 
своята среда и то преди.м 
но в осъществяването 
политиката по икономиче
ска стабилизация, укрецва 
нето на самоуправителни- 
те обществено-икономиче
ски отношения, делегатс
кото решаване, укрепване 
на братството и едпнетво- 

социалистическото 
съдружие и други актуал- 
ни идейно-политически въ 
проси. Обща е оценката, 
че борбата за обществено- 
икономическа стабилиза-

на
с цел 
в акциите за

РЕШЕ-КОНГРЕСНИТЕ
НИЯ ДА СЕ ПРЕТВОРЯ 
ВАТ В ДЕЛА

ДА УКРЕПВА ОТГОВОР
НОСТТА

на правни без действително 
съдържание, ясно станови
ще и поръка.

при което първичните ор 
ганизацпи не могат да се 
явяват като външен фак
тор само в началото и иа 
края на ироцеоа па само 
управителното договаря
не и решаване. Недостать 
чна е готовността и под- 

нзвестно

определе-Конгресиите 
мия за мястото и ролята 
на първичната организа- 

СК и комунистите 
система 

трябва да 
дело. В та-

Не може да укрепва от
говорността и да се осъ
ществява демократичност

ефикасността на дей
конкретно

ЯСНИ НАСОКИ ЗА 
ДЕЙСТВУВАНЕ ция иа 

в политическатата и
стдуванс без 
съблюдаване на работата 

на всеки

то и готвеността иа 
число първични органи
зации чрез разнообразни 
форми на акционио дей 
ствуване по-бързо и по- 
ефикасно да съблюдават 
нуждите и проблемите, 
особено в осъществяване-

приемствено 
се провежда в 
зи насока дълг на основна 
та организация на 
да насърчава и

В разискванията докрай 
трябва да се изяснят въп
росите, които се лостав- 

Заключенията трябва 
да бъдат резултат на аргу
ментирана борба на мне
ния, по-гол яма степен на 
единство и съзнателно оп
ределение на най-гол ям 
брой членове на Съюза 
на комунистите, а не само 
на иадгласуване. Необхо
димо е те да бъдат ясни, 
за да могат комунистите 
аргументирано да се бор
ят за осъществяването им. 
В работата срещу поставя 
нето на мнения е нужно 
да се развиват другар
ски и комунистически от
ношения и взаимно дове
рие между членовете на 
Съюза на комунистите и 
по този начин ефикасно 
да се борим срещу крити 
карството. дефетизма, де 
магогията и прочее.

и ангажирането 
член на СК в изпълнение- СК е
то на задачите. обезлеча-ят-

действуване 
самоу-

се ва активно
на своите членове.

ция може да се опечели 
само ако се облягахме вър
ху собствени сили, преди 
всичко в основните клет
ки, където е необходимо 
раздвижване и решаване 
на конкретни жизнени въ
проси.

Някои трудности и проб 
леми налагат да се дей
ствува бързо, решително 
и последователно, което 
изисква от всяка първич 
на организация, членове
те й и всички органи на 
Съюза на комунистите да 
бъдат съзнателни за необ
ходимостта и характера 
на промените, за които 
сме се определили с прог 
рамата по обществено- 
икономическа стабилиза
ция, и да са идейно-поли 
тически и акционно под
готвени за ефикасно уча 
стие в политическата сис 
техма, съвместно с всич
ки организирани социалис- решенията, не свършва 
тически сили, трудеацй своята дейност, а винаги 
се и граждани. Обществе трябва да анализира 
но-икономическият момент 
налага изключителна отго-

Сахмо така може да 
уточни кой» къде, какво 
,'ак' и колко работи, органи, скуправителните 

пщините и другите деле
гатски тела, както и в об 

пол итическите

кои
са неговите способности и

то на програмата и поли
тиката по икономическа 
стабилизация в материал
ното и общественото раз 
витие. В такива среди, 
при проява на , неактив- 
ност на първичната орга 
низания, тяхната роля но 
емат други сили, които че 
сто се опитват да обекти 
визират безделието, нера
ционалното използуване 
на обществени средства и 
пр. Затова е нужно в пър 
вичната организация на 
СК бързо да се създават 
такива отношения, които 
да ангажират всички чле
нове, които дейно да учас
твуват в решаването и да 
бъдат непосредствено от
говорни за реализиране на 
решенията. Съюзът на ко- 
хмунистите с приемане на

аигажи-възхможности за 
ране. ществено 

организации, където са 
необходими навреме уточ 
нени идейио-политически 
насоки за действуване нЗ 
своите делегати в институ 
циите на системата.

Накрая с анализа на по
ложението във всяка пър 
пична организация поот
делно във връзка с идей 
ната и акционна способ
ност, е необходима систе
мна работа върху укреп
ването на нейната роля 
и развитието на хметодите, 
съдържанието и формите 
на работа и ангажиране 
па комунистите, за което 
е необходима идейно-по
литическа подготвеност на 
членовете на СК чрез са 
мообразование и други ви 
дОвг идейно-политическо 
издигане.

Широката и всестранна 
подготовка за споменато
то заседание на ЦК на 
СКС,
приетите заключения за
дължават комунистите в 
първичните организации. 
Общинските комитети на 
СК и другите по-висши ор 
гани и форуми най-кон- 
крегно да анализират на 
всяко равнище идейно-по 
литическата и акционната

разискванията и

С право се търси от пър
вичната организация 
бъде в хместната общност 
и ООСТ да раздвижва про 
блеми и въпроси, с които 
се среща. За комунистите 
не може да 
дилема:

да
, подготвеност на всяка пър 

организация с цел 
да се повиши дееспособно
стта й за истинско

Излишно е бегло -да се вична
дава положителна оценка 
на работата на СК, а съ-

как-
во от договореното е из
пълнено.

дей
ствуване. Нужна е реши
телна борба срещу съацест 
вуващите явления на зао
бикаляне на

съществува
мълчаливост и щеврвхменно да се говори 

за слабости или пасивностворност на комунистите и опортюнно отношение, да 
ли да влезнат в борбата за 
разрешаване на най-важ
ните обществени пробле 
ми, ^да се борят срещу 
идейни дезориентации, те 
хно-бюрократични 
налистически, 
тически и други 
идейни схващания 
ления- Открито трябва да 
се борим срещу ония, ко 
ито застъпват, оправдават 
и подкрепят националис- 

други антикому 
нистически прояви и тен
денции.

С право се инсистира за 
по-голяхма инициатива на 
Съюза на комунистите в 
разрешаването на същест
вени въпроси, при което 
събранията да бъдат до
говор за акции, а не раз-

' всички субективни сили в 
обществото, обезпечаване 
на социалистически

в работата на ССТН, сип 
диката,

първичната 
организация на СК? фору 
мната работа.

самоуправйтел ни-хара-
ктер и работническо-кла 
сово съдържание на само- 
управителното решаване,

едностран
чиви информации и пр. Ан 
гажирането на комунисти
те във всички среди 
тези въпроси ще предста
влява пълен принос за 
успешното действуване 

на комунистите,

те органи, делегациите и 
пр. Това изтъкваме, 
же ролята на член на СК 
не може да се осъществи 
без участието *му в обще
ствено-политическите, 
ществените

поне-
нацио- 

либералис- 
чужди 

и пове

ло

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ ОПРЕДЕ 
ли ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА СЕДМАТА СРЕЩА НА 
НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ В ДЕЛХИ

по-об
организации, 

самоуправйтел ните органи 
и пр. на всички места и 
навсякъде, където е 
ресът на

първични 
те организации, непосред
ствено вПетър Стамболнч ще 

нашата делегация
разрешаването 

на наи-съществените
роси, внесени 
те, а и тези
всекидневният живот-

Б°рис Костадинов

оглавява инте- 
трудещия се и 

договорно 
въпроси-

въп-
тически и в програми- 

които налага
гражданина за
разрешаване на
те.

„„„ Под председателство на Видое ЖаркоьиШ 
член На Председателството на СФРЮ на 12 
януари се проведе заседание на Председател-
лГаЮНгаослСавЦияаЛИСТИЧе0Ка ФедератИвна репуб-

СУРДУЛИЦА

Започна да рабатн Политическата 

школа на ОСС
легашеДняД^г?!?ТВ°Т° опРедели официална делегация на Югославия за Седмата соетпя ня 
шефовете на държавите или правителствата на 

стРани* която ще се проведе от

на СФРЮ 1ЬиетЧинХия\ТовН^ПсРъе*знТтеЛсГк7е-
Пп^3а външни работи Лазар Мойсов членът Рня Прюдаедателствот0 на цк на ек в’х™^

изпълнитХнадет^он^ДвТ51" На СъюзнИя
лят на Съюзния обществен с^ет Председа™- 
родни отношения Нияз д" “е”33 междУна‘ 
тарят в Съюзния секретаптгат Л ’ подсекРе’
Милян Коматина иХслТ^н^»86?,™
Дия Данило Биланович. ъ на СФРЮ в Ин-

необвързаните 
~1 до 11

На 13 
в присъствие

т.м. в Сурдулица, 
на предста

вители на обществено-поли 
тическите организации и 
Общинската

на Съюза на 
Школата

синдикатите.
но-политически и 
ски дейци 
Региона.

стопан- 
°т> общината и

ще трае чети
ри месеца (ще работи 
неделник и

В ТТО
четвъртак поскупщина, из

вестно число лектори и 
Томислав

Първата 
„Марксиз 
на работническата 
теоретична 
витието на 
ство”

три часа дневно), ; 
посещават около 30

а ще я 
курои'

сказка иа 
Мът ■—

тема 
идеологияМиленкович, 

председател на Междуоб- 
Щинския синдикален 

Южноморавски

сти, предимно 
ботници. Необходимата ли 
тература за успешно дей
ствуване на Школата е 
обезпечена, а лектори оце 
бъдат изтъкнати обществе

млади ра- жласаи 
основа в раз- 

нашето обще- 
нзнесе Хървое Гя

кия цРнФеСОРп Марксист. 
Център в Лесковац.

съвет 
регион, 

започна да работи общин
ската Политическа школа
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виаг" съюз В ДИМИТРОВ ГРАДСКА ОБЩИНА И ЗАДАЧИТЕ ПО ВЪПРОСА НА НЕЗАЕТОСТТА В БОСИЛЕГРАД 
СКА ОБЩИНА ^

Завидни са ПО-ХУБАВИ ДНИ ЗА 

НЕЗАЕТИТЕ
Резолюцията Според сведенията на 

Салтоуправител ната 
ност на интересите по нас 
таняване на работа в Бо- 
силеградска община има 
1Ш4 незаети лица. От то
ва 13 са със завършено 
виеше образование, 22 'с 
пол увиеше, 215 със средно 
образование (от които 129 
с гимназия), 151 висококва 
лифицирани и квалифици
рани работници от разли 
чни профили и 633 неква 
лифицирани работници гла 
вно със завършено осно
вно образование, между 
които 360 жени. Тъкмо то 
зи факът беше повод на 
Общинската скупщина в 
Босилеград, за разговор с 
директорите на стопански
те и нестопанските орга
низации на сдружения 
труд по въпроса за заема 
не на работна ръка.

разговора,, в който 
участвуваха и представите 
ли на обществено-полити
ческите организации бя
ха посочени множество 
проблеми и несамоуправи- 
телни прояви във връзка 
с тоя, не само социален, 
но и политически проб
лем в общината. Между 
другото беше изнесено, че 
трудовите организации все

за обществено-икономичес- 
кото развитие на Димитровградска община през 
настоящата година е приета 
редствени задачи 
начин

пред младите специалисти 
и работници и че при за
емането на нови работни 
ци не се спазва общоприе 
тата политика и Обществе 
ния договор по заемане на 
работна ръка. При това и 
самоуправителните акто
ве почти на всички органи 
зации на сдружения труд 
в общината не са съгласу
вани с Обществения дого
вор по заемане, въпреки 
че той е прчет и подпи
сан.

общ-
и предстоят непос- 

в реализирането й. На кой 
ще се ангажира ССТН 

й потърсихме в осъществяването 
отговор от председателя на ОК 

Димитровград, другаря МЛАДЕНна ССТН 
ДИМОВ

В

Усложнената икономи- кият съюз 
само през 1982, 
колко години назад са- 
осъществени значителни 
резултати в развитието на 
стопанството в общината и 
развитието на социалисти
ческите самоуправителни 
и делегатски отношения. 
Не по-малко внимание е 
обърнато и на премахване 
то на субективните сла
бости, както и към цялос
тното ползуваме на съще
ствуващите вътрешни ре 
зерви.

■оцени, че не 
но и ня-ческа ситуация в света и 

у нас и проблемите в сто 
паниеването, които 
гат по-рационално изразхо 
дване, по-голяма 
дителност, пестене

нала-

произво 
на су- 

пр.,

СТАЖАНТИТЕ ПРЕД ЗА 
ТВОРЕНИ ВРАТИ 

Подобно е -отношението
ровини и енергия и 
най-непосредствено ще се 
отразяват на на трудовите организации 

и към приемането на ста
жанти. Въпреки ясните 
задължения от Обществе 
ния договор, само от 19 
трудови организации 5 са 
приели стажанти. Именно, 
през 1982 година е трябва 
ло да бъдат приети 36 ста 
жанти със средно, полу- 
висше -и виеше образова 
ние, а досега — както се 
■изтъкна 'в разговорите — 
са приети само 7, и то в 
обществената дейност. 

Стопанските 'организации 
на сдружения ТРУД, въпре 
ки, че се нуждаят от мла 
ди и квалифицирани кад-

съвкупния 
живот на трудещите се и 
гражданите. Това задължа 
ва всички субекти, а осо
бено

на ССТН.
Реализирането на тези 

няколко въпроса в мате
риалното производство, до 
бавя Димов, ще даде при
нос и за по-нататъшното 
и по-ускорено решаване 
на въпросите в инфрастру 
ктурата и обществените 
дейности, както и в запа 
зва-нето на жизненото- ра 
внище на трудовите хора 
и граждани в общината.

На въпрос как ще се 
осъществят тези цели, Ди 
мов изтъкна: преди всич
ко трябва да меним отно
шението си и като произ
водители, и като самоупра 
Бители. В производство
то трябва да разчитаме на 
собствените си сили, а те 
са огромни. Огромни са и 
нашите възможности, за 
разрешаване на икономи
ческите проблеми, които 
предлага нашата самоуп- 
равителна система. Готов
ността пък на трудещите 
се и гражданите в общи
ната за решаването на 
проблемите никога не изо
стана. Тя и сега е налице.

А. Т.

Социалистическият 
съюз, на чело със СюК 
всекидневно и решително 
Да се занимава с тези въ
проси. Преди всичко, тга 
време да забелязва проб
лемите и да раздвижва са 
моулравителните механиз-

- В

— Изхождайки от . ут
върдените цели в разви
тието на общината през 
настоящата година ще из
тъкна няк-олко стратегиче 
ски цели върху чието осъ
ществяване ще бъде насо
чена активността на тру
дещите се и гражданите в 
общината. Това са: по-на- 
татъшното развитие на са
моуправителните общест
вено-икономически отно
шения, по-ускореното раз
витие на стопанството и 
създаване условия за раз
витие на дребното стопан
ство, създаване на условия 
за по-ускорено продуктив
но заемане на младите 
специализирани кадри, уве 
личаване производството 
за износ, с което ще се за 
силва възпроизводствена- 
та способност на стопан
ството, както и по-уско- 
реното развитие на сел
ското стопанство — изтък

ми, делегатските органи и 
тела, местните общности, 
трудовите и останали са- 
моуправителни 
ции за ефикасно решава-, 
не на въпросите. Разбира 
се, те ще бъдат решава
ни в унисон с реалните ни 
възможности — казва Ди
мов.

организа-

затварят вратите ри, съвсем рядко приемат

Общинската организа
ция на Социалистическия 
съюз съвместно със Съ
юза на комунистите и ос
таналите субективни сили 
през миналата година се
риозно се занимава с въ
проси, свързани с иконо
мическата стабилизация. 
Утвърждавайки насоките 
за действуване във вси 
чки области на обществе 
ния й стопански живот в 
общината, Социалистичес

В него са надеждите на над 120 незаети: Цехът за 
овощния и зеленчук

стажанти. В повечето слу 
чай чакат последните дни 
на годината и тогава об
народват конкурси или 
обявления и то най-често с 
такива условия, за които 
предварително, се знае че. 
кандидатите не може да 
ги изпълнят, или пък тър
сят да бъдат осовободени 
от приемане на стажанти. 
ИЗХОДЪТ Е В УВЕЛИЧЕ 
НИЕТО НА ПРОИЗВОД
СТВОТО

През настоящата годи? 
на, с Ьткривзнето на цеха 
за детски чорапогащници 
и цеха за сушене на овощ 
ия, зеленчук, гороки плодо 
ве и лечебни билки, къде- 
то ,ще бъдат настанени;, 
над 270 нови работници/ 
положението до значител
на степен ще се подобри. 
Освен това —• както бе за 
ключено в разговора — й 
останалите организации 
на сдружения труд в об
щината, изход трябва да 
търсят в увеличение на 
производството, въвежда
не на втора смяна, по-иъл 
но използуване на произ
водствените мощности и

СУРДУЛИЦА: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС И СЕКРЕТАРИТЕ НА 
ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Да се ннтензивира работата в първичните организации
В Съюза на комунистите е необходимо да се 

извърши идейно-политическо разграничаване понеже 
е очевидно, че в него има и членове, които с пасив
ността си и опортюнного поведение затрудняват ак
циите на

то бе изтъкнато, първич
ните организации трябва 
да премахват от редовете 
си онези членове, чието 
■поведение не е в унисон с 
утвърдените норми в СК. 
В СК е необходихмо идей
но-политическо разгранича
ване понеже е очевидно, 
че в него има членове, ко
ито с пасивността си и 
спортюнното 
затрудняват акциите на 
СК. За тях, няма място в 
редовете на СК, бе изтък
нато на аседанието.

то развитие на селското 
стопанство, отделно в осъ
ществяване задачите, про
изтичащи от проекта ,,Мо 
рава II", където се чув
ствува голямо закъснение.

СК. За тях няма място в СК.

На П янУаРи т*г. в Сур- 
дулица бе проведено съв- 

заседание на Пред- 
ОК на

В дейността си комунис 
тите ще се застъпват за 
осъществяването програми 
те по .икономическата ста
билизация- Това подразби 
ра, че те трябва още по
вече да се мобилизират в 
■премахването на съществу 
ващите трудности в стопа 
нисването. Затова, както 
бе подчертано, трябва да 
се води сметка за израз
ходването на все^и динар, 
пс,-цялостно да се ползу
ват съществуващите мощ
ности, повече да се рабо* 
ти, а дисциплината да се' 
издигне ма по-високо рав
нище. ^

Особени задачи пред СК 
предстоят в по-нататъшно-

На заседанието бе изтък 
нато, че първичните орга
низации трябва редовно 
да информират Общинския 
комитет за акциите,. кои
то предприемат, както и 
за съществуващите проб
леми, с цел да не изоста
не и да ,не закъснява нуж
ната помощ от страна на 
ОК на СКС. Изтъкнато бе, 
че такива информации до
сега е имало малко, а те 
са от голямо значение за 
целокупната дейност на 
общинската , организация 
на СК. Покрай това, как-

местно
седателството на 
СКС и секретарите на пър 
вичните организации на 
СК, на което се разисква 
за непосредствените зада
чи на първичните органи
зации в общинската орга

на СК в Сурдули-

поведение

низация 
шка община.

Разисквайки по тази 
председателят на 

СКС Славолюб Марин- 
кович покрай другото под 
черта, че комунистите 
■общината (има към две хи 
ляди души) се г_ 
пред бройни 
отговорни задачи.

те- На заседанието бе изтък 
ната и необходимостта от 
постоянно идейжьполити- 
чеоко и марксическо из
дигане на членовете.

ОКма
на

в

намират
пр.сложни и

М. Я.С. Микич
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НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

явление
о

И занапред — ускорено развитие
Сурду-

саш>В Резолюцията за обществено-икономическото развитие на 
Община през настоящата година е запланувано изграждане 
община през които предЛагат увеличено прошвод-

заемане на незаетите. Очаква се да бъдат 
половината да обез-

лишка
на онези производствени

износ и по-ускорено
530 милиона динара, от които над

ств за
изразхдвани над

Републиканският фонд за насърчаване 
1<И недостатъчно развитите краища

развитието на икономичес-
печи

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИ 
ЛЕГРАД

Чемер- 
300 ха ще 

планта-

ра, Мачкатица и 
нит< на площ от - 
бъдат повдигнати 
иии за плодове и овошия 
(пишня, малина, къпини и 
боровинки). За целта 
запланувани 
жения от 20 милиона ди
нара. В производството на

В липсата на енергия не 
по-малко значение ще бъ
де изграждането на запла
нуваните пет малки водо- 
ценграли (с мощност 
720 хиляди до 2 400 000 ки 
ло, ватчаса 
енергия) в йелашлица, Ма 
СУрица, Валявица, Романов 
ци и Божица. Според про- 

стойността

Една от възможностите 
за по-нататъшното ускорс 
'но развитие1 на икономиче 
ски все още неразвитата 
община, общсстиеночюли 
тнческиге сили- и труде
щите се виждат в укреп
ването на стопанството в 
общината. Както подчерта
ва председателят па Изпъл 
нителния съвет на Общин
ската скупщина в Сурду- 
лица Душан Костов, за та
зи цел през настоящата 
година е запланувано из
граждането ма онези про
изводствени мощности, ко 
ито ще дадат принос за 
увеличено производство 
за износ и в намаляването 
броя на незаетите в общи
ната.

Създаване на нови горн от
са

капиталовло-електрическа
Горската секция в Бо

силеград. която работи в 
състав на Горското стопан 
ство от Враня, е една от 
онези стопански органи
зации в Босилеградска об
щина, коя^о осъществява 
добри делови резултати. 
Тук, година наред вече 
за думата загуба не се 
знае, а разпределението 
на дохода и чистия доход 
е в съгласие със Закона 
на сдружения тРУД и пот
ребите на организацията. 
Именно, в тази стопанска 
организация значителни 

средства се отделят във 
фондовете за разширяване 
на материалната основа на 
труда

Наред с това в тази ор
ганизация значителни сре 
дства се отделят и за въз 
производство на нови го
ри — създаване на репро- 
материал за по-нататъшна 
работа. Само в течение 
•на- изтеклата година, спо
ред сведенията, които ни 
даде директорът на орга
низацията Драган Мицов, 
са залесени около 855 хек 
тара голини и ерозивни 
терени, на 180 хектара е 
извършена мелиорация на

млада гора н е извършено 
по-чистване и окопавано 
на’ над 1021 хектара мла
да гора. Освен това осо 
бено внимание се отделя 
и на производството на по 
садъчния материал. В със 
тава на организацията ра 
ботят два разсадника, в 
които се отглеждат нови 
фиданки не само за своя 
употреба, но значително 
количество се дават и на 
други горски организации 
и на частните селскосто
пански производители С 
една дума тук се стопани 
еза според добре изиготве 
ния план, който трудещи
те се настояват цялостно 
да реализират.

— Както досега, т®ка и 
тази година според все 
още неофициални данни, 
общият доход от 106 500 
000 динара ще бъде осъШе 
сувен над 100 на сто. Мо 
же би в някои трудови 
единици изпълнението -на 
годишния план, поради 
обективни причини ще бъ

по-голямо количество хра
на, покрай ло-нататъшно-ектосметката
то реализиране на проек
та „Морава II", ще бъде 
изграден и рибник (покрай 
вече строелция се един) на 
Топлсдолска река. Стойно 
стта на капиталовложения-

капиталовложенията 
ще възлезне на около 40 
милиона динара. Костов 
подчертава, че потребите 
'На козметиката и фарма
цевтичната
пост изискват по-нататъш та ще възлезе на 30 мили

она динара, а годишно ще 
се произвеждат 120 тона 

целта риби, т е. толкова колкото 
„Власина-продукт" от Сур , и в стрсещия се. За 
дулица съвемстнс с ,.Неве
на " от Лесковац ще вло- животновъдството в 
жи 150 милиона динара.

на

промишле

но разширение на фабри
ката за производство на 
торф на Власина. За

по-
ускореното развитие на 

рам
ките на фер.мата на Власи
на ще бъдат повдигнати 
изкуствени ливади на 
площ от 500 ха.

През настоящата 
ООСТ ..Галеника” 
нувала
два обекта: обект на вто- 
Рия етап във финализира- 
нето на минералната 
на и обект за производст
во на пено-стъкло (изола
ционен материал по-лек от 
вълната, а стабилен и ма
сивен). За изграждането на 
тези два промишлени обек 
та ще бъдат изразходвани 
около' 316 милиона дина
ра, а се очаква . изгражда
нето на втория обект да 
приключи през идващата 
година.

година 
е запла-

В усилията за по-ускоре 
мото развитие на община
та особено внимание 
се посвети и на развитие
то на промишлеността в 
известно число села. Сел
скостопанският комбинат 
„Делишес" от Владичин 
хан е запланувал изгражда 
нето на цех за опаковка 
на сокове, чай, зърнени 
храни и подправки в Кли
сура. Стойността на капи
таловложенията ще възлез 
не на 60 милиона динара. 
В Божица, Власина, Клису

изграждането на

ще
Костоввъл- , подчертава, че 

з областта на минното 
ло ще продължат геолож-

де-

ките изследвания на квар
цита в областта на Кие- 
зац и Че.мерник. За целта 
ще бъдат изразходвани 5 
милиона динара, а през ид 
ващата година се 
да се изгради и обект за 
преработка на тази 
вина.

де под въпрос, но за смет 
ка на това в очакваостаналите 
единици ще бъде преизпъл 
нен — изтъкна Мицов. суро-

М. я. В. Б.

В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА НИШКИ
„ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД”

ОБУВКИ ЗА СССР
РЕГИОН

НеоснователенНачалото
Димитровград”

на новата година в „Тигър— 
посрещнаха със същите труд- 

“1“ обезпечаване на суровини и възпро- 
гпЗт материали. Липсата на валутни
=*°ПЪВа таЗИ °Рганизачия да внесе необ 

ходилите материали за производство. Ет0 
тук се полагат особени 
износът, с

застой
От началото на среднорочния период в сел

ското стопанство на Нишки регион са вложе
ни малко инвестиционни средства (по-малко от
с?вятти^та °т заплануваните и обезпечени сред- 

), но влагането им е било непълноценно.

станция за кокошки-носил
ки с мощност 
милиона яйца годишно. Не 
досгигат средства за вто
рата фаза, която трябва да 

Реализйра тази година, 
ь Житораджа 
ферма за 10 000 
шно, а започнал 
на допълнителни 
ти за 30 000 броя.

защо
грижи да се увеличи 

кое2° се създаде възможност за 
Я п'необходимите суровини и материали. 

ГГГР , наст0ящем е сключен договор със 
„ за Д°ставката на 800 хиляди чифта дам- 

^ детски орувки. Това количество Тигър 
Димитровград' ще доставя на СССР ” Р 

Рил до декември текущата година, 
пич Същевременна вече са изпратени колек- 
ции обувки и други технически стоки в САЩ 
Великобритания и Федералната германска ре
публика. Очаква се тези колекции да Гаин?е-
ще^сГокГчТГГ В ТеЗИ СтРа™' ™
нос. сключат договори за редовния им из-

от седем

В подкрепа на това го- 
следните данни. 

През 1981 година бяха за
планувани за 
'на земни площи чрез 
сация 2,2 милиарда 
ра, а изразходвани 
21 на сто от предвидените 
средства. През изтеклата 
година от заплануваните 
2,/ милиарда — са вложе
ни само 527 милиона дина-

икономичеока неосновател 
ност. Порадиворят се строи 

юнци годи 
е строеж 
мощнос-

такива при
чини, а и много непривм- 

1 програми и преамби- 
циозни планове

от ал-
откулуване 

кома 
дина- 

са само

чиви
се чувству 

ва застой в областта на 
животновъдството, 
но то беше „Польопроме-г" 0т Ниш 

инвестира в нови мощнос
ти, чието реализиране е в 
течение, а ООСТ „Агроко- 
моинат трябва да реализи 
ра програма за развитие 
на производството на ме
со. Започна и строеж на 

■обори за угояване на 3 100 
юнци годишно в обществе 
ния сектор, овцеферми в 
Оирот, Бабушница и Б 
Паланка.

а имен-
приоритетна 

казат специално 
от Селскостопанския 

кооперативен съюз.
През изтеклите

дини на

задача —■■ 
. тите

Тази година ще се положат максимални 
чрез собствен износ да се обезпечат 

необходимите валутни средства за иабавката т-п 
суровини и материали. с

^а напомним, че след четиримесечен стои започна да работи УХФ н"лкл-вчен
Гл;итзТикеГ са

Ст. н. Щ

ра. две го-усилия
среднорочния 

Риод завършен е 
препработвателен

За такава пе-постъпка
«яма оправдание, особено
Г/НеШНИте ДРУДни ус- Свърлцг 
ловия на стопанисване. Осо Р 
оено загрижва фактът че 
предвидените I 
многото програми 
твени

мляко-
пункт в 

€п мощност 25 000 
литра .дневна преработка 
Реконструира се млякопре
работватеде.н пункт в Пи'
Рот, а приключва 
фаза

за-

средства за
са умър 

поради оказалата се първата 
на инкубаторскатаСТРАНИЦА 6 (Д. я.)
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БелградИ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Лихва на идеи
миналата година тенията,, че не е достатъчно съгласието само 

предложение да се увели- около Формулировката в заключенията. Точ- 
чат лихвите с няколко процента с цел ,НО по това четвъртото заседание на ЦК на 

, да се защити динарът, веднага с про- С'ЮК заема 
веждане на много 
„специалисткото"

к огато в началото на 
бе изнесено

и специално място в многогоди- 
причини, бе дадено и Шната активност на този ‘орган, 

обяснение, че. това е не
възможно, че идеята е добра, обаче абсолю
тно неосъществима.

В двудневните разисквания Централ; 
ният комитет на СЮК постигна съгласие по 
няколко най-важни 
вие за излизане

въпроса: първото усло‘. 
от трудностите е откриване . 

на процеса на интеграция на сдружения тРУД 
в пялата страна. Само по този начин може

Преди няколко дни бе оповестено, ‘ че ‘ 
от началото на февруари лихвите на динар- 
оките спестявания щ бъдат от 7,5 до 28 на 
сто. За да бъде чудото по-голямо, 
валутните средства при това остават какви- 
то и бяха: от 7,5 до 12,5 на сто..

лихвите на да се постигне стратегическата цел на стаби 
лизацията и трудностите да се преодолеят 
със собствени сили. Това условие — интегра 

Какво стана, дали окончателно и доб- пия на стопанството — колкото и абсурдно 
Рйте идеи станаха осъществими, станаха ли изглежда това, е най-трудно да се постигне, 
те по-силни от бю.р1жрагическия ум на- дреб- Мнозина са още слепи за общите и съвмест 
нособственическата сметка? ните интереси, щат да разберат, че със защи-

Очевидно отговорът се намира’ във въ- тата и затварянето на своята среда и с наб
лягай ехо върху различията причиняват вреда 
на цяла Югославия,пък и на „своята” среда.проса. Добрата, идея, що ее касае до - защи

тата на динара, победили (слабите) сметки.' 
Няма съмнение, че тази победа ще донесе и 
лихва

На 'заседанието на ЦК. на СЮК — пак 
във вид на много по-устойчив и по- в разискванията — бе постигнато съгласие,

че може да се взимат и нови кредити в чу- 
На втората чааг от въпроса: ще имаме жби'на' обаче само при пълна координация 

л,и щастие в настоящата година да победят и със строто предназначение; за подкрепа на пъТСтвуващи я документи), тогава е ясно 
още някои .добри, обаче абсолютно ойъщест колективите, които произвеждат за износ, за за ПРЪВ път тази година имаме действител- 
вими идеи" '— малко е по-трудно да се отгО- набавка на дефицитни произведения (или су- н0 0Динна платформа с ясни и уточнени 
вори. Ясно е, че още има мнозина, на 'които ровини) .за широкото потребление и за за- цеЛи — върху която може да се сплотят вси 

' дребнособственичеоката сметка не позволя-' 
ва и да видят по-голямата полза. Ясно е, 
обаче че и това ново съзнание — в сегашна
та практйка тРябва нещо коренно да се.'из- Ране на дълговете е напълно отхвърлено, оба ствени идеи — 
мени — намира вее повече опорни точки, -и че Отделни трудови организации може, разби- от това с- каква верност и упоритост, преди

. ра се в договор с чуадестранния партньор, всичко членовете на ЦК на СЮК, а след това

скъп динар и в страната и. в света.

, че

чки напредничави социалистически сили.сшгване на валутните и стоковите запаси в 
страната- Идеята за генералното репрограми . Кслко тези — сега за пръв път и един 

ще получат „лихва'' зависи

все .повече последователи.
да отсрочват своите дългове.По това бе характерно и последното 

заседание на Централния комитет на СЮК.
Най-сетне бе осъществена идеята щото в об- и единодушната подкрепа на идеите и реше- 
съжданията — чрез изнасяне на аргументите нията .в Дългосрочната програма по икономи- 
и убеждаване — трябва да се изнамират ре- ческата' стабилизация (заедно 'с всички еъ-

и всички комунисти и трудови хора, ще се 
борят за тяхното осъществяване, а срещу 
становищата и идеите за това, че всеки може 
сЗм да живее.

Когато към всичко това се прибави

Мшшвое Томашевич

досиевич, началник на тръстениш- 
кия Секретариат на вътрешните 
работи.

Тук вестта за цензурата по тръ 
стенишки начин би могла да бъде

в самоуправителните права на гра- общност е въвела местното само: завършена, със. забележката, че
— жданите и обществено-политичес- облагане и търсят, след. публич- Конституционният съд на Сърбия

край Трсте- ките организации. Ние ее ползвах ните разиквапия «а събранията на ‘наскоро ще оценява валидността
ВС село ° аои 1982 го- : ме с примера в статията в „Кому- обществено-политическите орга- на оспорваното решение.

пик, наи ® _ Миодраг йо- нист” ‘От 3 декември 1982 година,, . низации да се разпише референ- 
дина м.илиционеръ „ н надчи- под заглавие „Злоупотреба с мест дум, така че гражданите тайно, Обаче, най-важното е да се ут- 
ванович, по нарежда Була-’; нота самооблагане” и >с лодзагла- „демократично и без натисци да върди кой е отговорен за незачи-
нен-ите си, взел на Д ъовичната вие „От практиката на Конститу- се изяонкт със „за” или „против”, тане на елементарните и с Кон- 
тович — секретар н 'син плик'7, ционийя съд на Сърбия". Статията защбто така е казако ц в, Закона ституцията утвърдени права на 
организация на сь, един бележка ни е отнета и :не ни е позволено за местното самооблагане, гражданите в нашата страна да
Милиционерът му дал взел:’” Да се отнесем до вас. Молим съда С конкретни примери, приве- ,Се оплакват на всяка закшна ин-
от която се вижд , .' _ • . . да разгледа целия предмет и да дени в петицията, илюстрирали не
един писмен и Д ПИСаН 0т утвърди дали Решението за въвеж регулярността в приемане на ре-
'нния съд «а, ър , „ д.н. дане на местно самооблагане, ко- шението чрез подписване в изби-
Радован Ьулатов ч МОК на ето не е биДо пред гражданите рателния списък. Също така из-
тониевич, председат Конститу на публични разисквания, запозна тъкват, че частните занаятчии
СУБНОР; едно пие Д • ^ м. ване е констутицонно и законно”, лицата, които осъществяват прихо- ните. Трябва да се очаква' и; от-
ционния съд с подписи • 4 та. Пише в новото писмо на Булато- дИте си със .собствени -камиони и говор на въпроса защо”и-Ткое
тели от угляреве и „ ■, аич и Антониевич,. което с. черно- други машини не са задължени .и,-
страница на „Комунист т вата на иска на жителите от Уг- със самооблатане. :
кември-198- година. двете лярево тези дни стигна в Консти- _ Въз основа на заявлението, организация на СК са взети две

Отнетите п0 ю яну туционния съд на Сърбия- на органите на Местната общност, страници от вестник „Комунист”,
страници от „комунист д на Подписалите писмото изтъкват, че група граждани без одобрение 
ари не са върнатият и ^ це са За самооблагане, но същото, събират подписи от местното на-
първичиата паР™ина орт^ и ка. да се .провеЖда без закани и „из,- селение, ние им взехме материала,
Защо е „Ко У _ против държа- нудване на богатите над бедните”, подготвен закво е това което ,,протрилиДЪРпод Инак, със сресдтвата-от самообла съд. Не им го върнахме
вата и Антониевич и гането и чрез трудови акции тря- чакаме отговор от другарите в
писали Булато > ? бва да се регулира течението и щинската скупщина, които казват, камуНистите в Углярево и
42 жители на гек„етариатът на ■ бреговете на потока Лештак. Гра- че не знаят за какво се касае и търкаля” зад тази петиция,

„Считаме че ^екрик е жтаните не са доволни от начина, дали -решението за самооблагане- се „търкаля зад тази
мХоТгрешил^защото^е е вплел по който Скупщината на местната то е прието - заяви Момчило То но това е вече друга тема..

Цензура по тръстенишки начин
Влада Мандич

ституция и пред конституционни
те съдилища да бопорват не само 
валидността на такива .решения, 

и но и конституционността на.здко-

право.на секретаря на първичната

за-чнето разпространяване не е 
бранила прокуратурата. Сигурно 

Конституционния е и това, че . партийните органи 
защото ще имат много работа да ут-вър- 

какви са отношенията между 
какво

дят
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СЛУЧИ СЕ В ИВАНИЦА
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ЗАД
НЕПЛАНИРАННЯ
СБОР

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ТРУДОВ ДЕН НА МИНАЛАТА ГОДИ
НА В СТРОИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „ГРАДИТЕЛ" В „ИВАНИ
ЦА БЕ ПРОВЕДЕН СБОР НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ В НАИ-ГОЛЯМАТА 
ООСТ НА КОЕТО ТЕ НЕ ОКАЗАХА ДОВЕРИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕ
НИЯ КАНДИДАТ ЗА ДИРЕКТОР. ЕДИН ДАС ПО-КЪСНО, НА ЗАСЕ 
ДАНИЕ НА ТРУДОВИЯ СЪВЕТ, ДИРЕКТОР ВСЕ ПАК БЕ ИЗ
БРАН. ЗАЩО РАБОТНИЦИТЕ ЧРЕЗ ПОДПИСИ ТЪРСЕХА ДА 
СЕ ПРОВЕДЕ СБОР?

В

Т
Т

1~II
Рисунка: Слободан Милич

ческия съвет своя глас без да се 
делегатите на

„Градител" е една всред няколВта 0(:танаха недоизказани, защото 
кото трудови организации в И ва- ■ партИите организации и самоуп 
ница. Този колектив (има околоЯ равителните органи не бяха в съ- 

: 700 заети) се ползува с доверие иа*Стояние да се противопоставят на 
няколко обекти и вероятно, че не $ директорите.
би имало повод за по-големи жур- } Вместо това, работиш гге_ на 
налистически статии ако неотдав- „Ивград’', най-голямата 
на в него не дойде до един не- "градител". които особено се 
обикновен „случай"-

Именно, в „Градител” към

дили се на конкурса. След това е 
насрочено заседание на „централ
ния" работнически съвет, на кое
то е трябвало да се избере дирек
тор на трудовата организация-

двоумят дават и 
„Ивград"!

Тъй като сборът и заседание
то на работническия съвет се про
ведоха в последния работен ден 

година, сега в ,,Гра-ООСТ в Политическите и самоуправи- на миналата 
телните структури не се съобра- дител" се чувствува 

застъпваха за реорганизация, на зяват с фа-кта, че по същото вре- ление. Доволните от сегашните ка 
референдум приемаха предложе- ме ,на строителните обекти се съ- дрови решения казват, че новият 

от колектива.

голямо ожив-

края на миналия месец, в един и ниет0 за отделяне 
същ ден, е избран нов директор и Същевременно е утвърдено, че 
проведен сбор в най-големия (Ивград" има 23,7 милиона дюна-
ООСТ, .на което и изгласувано не- ра заГуби. което за Общинския И тъкмо в деня, в който е 
доверие към него. Понеже реше- комитет бе сигнал, че на този по трябвало да се проведе заседание- 
нието за избирането е взел трудо СтоПанисване образцов колектив то на работническия съвет, за да 
вият съвет, в който са и делега- трябва да се посвети много по- се избере нов директор, в града 
ти на ООСТ, която се противеше ГОЛЯмо внимание. След заседание-- пристигат десетки и десетки ра-

т.о на ОК, проведено е съвместно' ботници от няколко обекта на 
гнахме по следите на този случай заседание на Председателството „Ивград". Само три часа преди 
с цел да узнаем как под плаща ,на Комитета и членовете на СК в заседанието на работническия съ- 
на самоуправлението може да се „Градител". На заседанието е из- вет, започнало неоповестено съб- 
лромъква и онова, което от само- уъкнато, че преди всичко трябва 
управлението е твърде далече. По- да се измени решението за отде- 
добни неща, все пак, се случват 
и в други колективи. Но в Ива- 
нйца работниците поне се опита
ха, макар безуспешно, да се про
тивопоставят на решенията, които 
не са техни. Но, да тръгнем от
начало.

директор все пак е избран и че е 
крайно време да се извърши реор
ганизация. Други пък обясняват, 
че не може да се пренебрегне 
случилото се. По собствена иници
атива, а независимо от работниче
ския съвет, изборната комисия, 
синдикалните отбори, па и от пар 
тийната организация, работниците 
проведоха сбор, на който изтъкна
ха, че никой за нищо не ги пита 
и че им е известно кой избира 
ръководителите им.

бират подписи на работниците, ко
ито търсят да се проведе сбор.

на такова кадрово решение, тръ-

рание, на което присъствували 
мнозинство (230) заети в ООСТ.

ляне на „Ивград", защото на Ива- в Иваница различно се тълкува ПРОТЕСТНО СЪБРАНИЕ 
ница не са нужни две строителни фактът, че на сбора все пак не оглпии
организации. Трябва да се изготви са присъствували всички 400 ра- И наистина, това не може да 

се пренебрегне. Заетите в този ко
лектив имат самоуправителни ор
гани

и нс.во предложение, с което из- ботници. Някои 
цяло да се потуши властта на 
структурите в ООСТ.

Въз основа тези заключения ра 
ботата се отвиваше

го считат като
доказателство, че не става 
за сбор и окачествяват събрание
то като заседание на „съмишлени- 

според плана ци”, докато други' казват, че ос- 
все до оня момент когато партий- таналите не са присъствували на 
ните организации и самоуправи- заседанието, понеже се — страху 
телните органи трябваше да си ват от ръководителите. Все пак

дума
обществено-политически 

организации, но това само по себе 
не е достатъчно за безпрепятстве
ното изразяване становищата на 
работниците. Тук директорите са

дадат мнението за новото органи- събранието е проведено за него бШШ п°-влиятелнц, така че -само 
зиране и за отговорността на от- са получили покана'всички ръко- Управителните органи най-често 

Дълго време най-голямо влияние Йлеми Т? Д^гавашиите про- водели на „Градител" и общината. техните предложения-
върху решаването в основните ор игт! У 80 С® СПРя' Л а сред работниците е бил и Вой- Следователно, работниците
ганизации на сдружени» труд има ЛпЛЛЛЛЛ ортанизации на СК слав Азаняц, председател на Об- Л В докато не се организирали 
ха — ръководните структури Ди- С е За отг°воРн°стта на щинския синдикален съвет. сами, за да изразят собствения си
ректорите изтъкват я членовете, но при това е заключе- ь .протест. Ако са били
месец на месец, от едно до друго Н°’ 46 ОТГОВ°РНИ ~ няма- ~ Сборът — беше легален ка- без оглед на всички
решение, от ООСТ са правили за- к ~ва АзаНяц- Това не беше стачка, тогава събрания, да търсят - ново
творени крепости с отделни слч “ т.акава пат-позици, когато са- Съжалявам, че останалите ръково- еъорание, на което най-сетне да
жби и дейности, така че всяка ор- ,“° Раоатниците «а „Ивград” на ДИтели в общината бяха заети, а кажат какво мислят, тогава това 
ганизационна цялост все повече и В°В РеФеРендУм взеха решение за трябваше да присъствуват на то- е проблем не само за Съюза на 
бе сама за себе си достатъчна повторното присъединяване с ва еъорание, за да се убедят, че комунистите в „Градител”, но и

„и радител , като капка, която тря трябва да слушаме работниците. за структурите в общината’.
Ръководителите в общината бваше да пРелие чашата, дойде Хората изтъкнаха, че изобщо 

обяснява Влайко Тодорович пред вРемето за избиране на нови ръко- 
седател „а ОК на СК в Иваница В°ДИТвЛИ В 
са предлагали в „Градител" 
създаде по-рационална 
ция на службите, но 
•направено. Затова —- 
лата година директорът 
вата организация 
тавка; той също

и

НЯМА ОТГОВОРНИ

„Градител” има три ООСТ и 
две трудови общности. Според 
преценките на Общинския коми
тет, >и самите работници, тук по-

мълча-

принудени, 
проведени до-

че изобщо
са осведомени за събитията 

колектива. На дото- лектива. Това особено се ^ 
гавашните изпълнители длъжност- до кадровите решения Затова 
та директори -изтече --

не
Тъй като

отнася шкият случай не е единствен
и носно че и 1на други места през 

в работ- Работническите органи минават ре- 
се определят шения, с които работниците 
_ за нов ди- сътласни, само един всеобхватен 

анализ трябва да покаже защо се 
на сЛУчва това. В „случая" на „Гра

дител нещата изглеждат прости: 
ръководителите оказвали голямо 
влияние върху самоуправителните 
органи и обществено-политически
те организации и затова се стиг
нало до спор. Какво обаче се слу
чва в останалите колективи, в ко
ито също се пренебрегват мнения
та на работниците? Сякаш и там 
чакат да ое проведат протестни 
събрания, за да се констан?ира, че 
и при тях не е всичко по самоуп- 
равителен ред.

е известно, че „вани-в ко-
От-

организа- с ^ ДеЛеГ“1И
това не е четиригодишен мандат. ническия съвет да , 

против предложението 
ректор.

не са
през март мина

т" «>« КОНСУЛТАЦИИ 3„р„

..... о. „°=й..н—• - >«. » »
стта на върхушката в основните « излишек на специа- ботническия съвет Те
организации на сдружената Р“е™, е "™но в ли да уважавах решението
На неговото място е избран из- ~ГI ”1радител • Обаче и този ботниците. 
пълняващ длъжността директор я какт° и ПРИ Утвърждаването Но слеп гбопя
работниците, както и общинското ™*ре№а отговорност, члено- нищо не се е ~ло 40 ™ 
ръководство и занапред са търси- и иа Л оам°Управителните органи предварително ’ >сп°Ред
ЛИ Да се изготви предложение на пг,Н С 1033 на 1К°мунистиТе не ред” работниче^-к1/ЪаРДе ИЯ дневе,н 
нова организация. Но понежа ппп Р ВяВат Г0т0вн0ст да говорят и Т съвет засе-
мените в организирането би дРитически за ръководители си то ли»,. ИзбиРа директор. Същ0-
дизвикали развластяване ня п Р ^Ри Формални консултации в тес- ’ пано г ' ПР°ТИВ което един час по-
водителите в 00ЙЯВп7едлажРения Г стр^к^Ри. те простор ?ьтла- з^ети' зТдГб пГ646 °Т ЯВеста 

предложения- сяват да приемат кандидатите оба ™ а да бъде чо-силен пара-
дид тите, ооа докъст, на заседанието на работни

в ра- 
се съгласи

ла ра-

Б. Радивойша



Комунист 3
^ДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ 
СЪРБИЯЗА НА КОМУНИСТИТЕ на

Едннството се 

изгражда с акции
Ц ентралния комитет на Съюза на кому 

нистите в Сърбия на шестото 
(12 януари т.г.)

си заседание
разисква по актуал 

ните проблеми и задачи на идейно и акцио- 
нно оспособяване на първичните организации 

на Съюза на комунистите. Уводно изложе
ние изнесе Вукашин Лончар, член на Пред 
седателството на ЦК на СК на Сърбия. В 
разискванията взеха участие голям брой чле 
нове на Централния комитет

организации >на Съюза на комунистите, като 
изходна идейно-политическа, мобилизираща 
и кохезионна сила на нашето общество. От 
това до коя степен идейно и акциснно са 
сспособени първичните организации на Съ
юза на комунистите зависи колко като цяло 
Съюзът на комунистите е оспособен за ре
волюционна акция- Оттук и главните борби, 
които в нашата епоха се водят, могат да се 
спечелят само, ако организирано и упорито 

. се водят в първичните организации на Съю
за на комунистите в сдружения труд, трудо
вите и местните общности в съвкупното об-

чески и политически момент, да раздвижи 
акция и се ангажира по-трайно и по-упорито 
върху изменение на съществуващото състоя
ние и отношения- Касае се всъщност за изи
скване за промяна на качеството на идейно- 
политическото действуване в първичната ор
ганизация на Съюза на комунистите. От- Съ
юза на комунистите се търси преди всичко 
в базата на обществото да активира всички 
трудовотворчесоси сили за увеличение на про- 
изводстото, усъвършенствуване на труда и 
стопанската дейност, създаване и разпреде
ление на дохода, сдружаването на труда и 
средствата, развитието на самоуправителните 
отношения и укрепване на социалната и 
материална сигурност на трудовите хора и 
гражданите.

Съзнанията от практиката сочат, че едно 
число първични организации на Съюза на ко
мунистите са в центъра на събитията на 
своите трудови и жизнени среди. По-голям 
брой организации обаче бавно израстват във 
важни фактори на идейно-политическата бор
ба. Те чакат „насърчения" отстрани и ако се 
решат за акция — реагират късно, едва ко- 
гато трудностите прераснат в конфликти. От 
От друга страна, в условията, когато по-гол- 
ямата част от дохода се изпълзват он контрол 
на работниците в основните организации на 
сдружения труд, трудовите и местните 
ности на сцената излизат бюрократично-те- 
хнократичнИте сили, които изтласкват само
управлението- Вместо организациите на Съю
за на комунистите организирано да се бор- 
яг срещу тях, попадат под натиск и борби 
за власт на отделни групи или напълно се от
теглят в себе си. В такава обстановка с пре
мълчавано „знаене" на първичните организа 
ции, виновниците за несполуките в своята 
среда се търсят „на другата страна”. По то
зи начин организациите на Съюза на комуни 
стите губят авторитета и доверието на трудо
вите хора именно в своята среда.

Основният въпрос видейното и акцион- 
ното изграждане на Съюза на комунистите, 
подчертано бе на заседанието на Централния 
комитет, е демократизацията на отношения
та, която дава възможност — свободно стъл- 
кновяване на мнения, които афирмират инте
ресите на работническата класа и освобож
дава творческите сили в първичната органи
зация на Съюза на комунистите. Оттук в ус
ловията на пъдно демократизация, равнопра
вие и \Откровеност, необходимо е постоянно 
в духа на демократическия централизъм в 
акциите да се изгражда единството и ефика 
снастта на Съюза на комунистите. Това изи- 

- еква във всяка среда да се поведе решител
на борба срещу всички облици на опортюни
стично поведение — мълчание, оттегляне от 
акциите и толериране нарушенията на об
ществените и моралните норми и моралния 
лик на члена на Съюза на комунистите. От
говорността, която подчертало се търси от 
комунистите, винаги трябва да бъде конкре 
тна и двойна — .към своята първична орга
низация и към трудовите хора ‘ и граждани
те, но и като образец на поведение на всеки 
член на Съюза на комунистите. .

. Периодът, в който се разговаря за иде
йната и акционната оопособеност на първи
чната организация на Съюза на комунистите 
очевидно изисква изтънчено',, с -тр^ям поли
тически слух във всички среди ^^се пРе* 
ценява и разделя кое е на линията на само
управлението и интересите на работническа
та класа, а кои са открити и прикрити анти- 
самоуправителни поведения- От това произ
тича, че в належащия момент Съюзът на ко
мунистите трябва да бъде оспособен за во
деща идейнснполитическа роля, да 
върху обща дългосрочна социалистическа 
платформа всички прогресивни творчески си
ли и най-широките маси на трудовите хора.

и секретари на 
първичните организации, в които през изтек 
лите месеци са водени разговори по подго
товката на това заседание.

Централният комитет прие Непосредстве 
ни задачи в идейното и акционно оспособ
яване на първичните организации, документ, 
задължаващ всички членове на Съюза 
комунистите в Сърбия да се ангажират в 
решаването на съществените въпроси и про
блеми в

на

Такава акционна отправна точка нито е 
нова, нито е неизвестна в Съюза на комунис
тите. Определяйки се в сегашния период за 
всестранно разискване за идейната и акцион
на оопособеност на първичните организации, 
Централният комитет на СК на Сърбия не 
се ръководеше от изискването да се откри
ва нещо „ново", с което се довежда под въ
прос определенията в първичната организа
ция на Съюза на комунистите, но съзнание
то. че тези определения на прав начин не 
се претворяват в практиката..

Пред членовете на Съюза на комуниеги- 
Йте на Сърбия, който има почти милион чле- 
Внове в 26.000 първични организации не се 
В поставя съществен въпрос за неговата масо

вост, 'но кале навреме да се идентифицират 
проблемите на сегашния общест&но-икономи-

средите, в които творчески дейсд-ву 
ват. Комитетът прие заключения за задачи
те на Съюза на .комунистите в решаването 

на актуалните проблеми на младежта, за 
което бе разисквано на предишното заседа 
ние на този най-висш републикански парти
ен орган. На заседанието след това е приета 

Ориентационна програма за работа на Цен
тралния комитет на СК на Сърбия за 1983 
година и бе избрана делегация на ЦК на СК 
на Сърбия в Републиканската конференция 
на ССТН на Сърбия.
ДЕ 'последователното развитие на социалис- 
тт тичеоките самоуправителни отношения 
и укрепване ролята на работническата кла
са в сдружения труд и. обществото като 
цяло, решаваща роля имат тъкмо първичните

% общ-

КАЗАХА
ВУКАШИН ЛОНЧАР:

е съгласно с принципите на демократичес
кия централизъм, а съШО така и с място- 

оопособяването на първичните орга- то и ролята на първичната организация, 
низации за самостоятелна работа
„въпрос над всички въпроси" е де- МАРИЦА СТАМЕНКОВИЧ: 

мократизацията на отношенията в тях, в ВСИЧКО ПО СТАРОМУ
органите и в Съюза на комунистите като днес в доста голям брой среди съб-
цяло. Това е път за освобождане на твор- * ранията на първичните организации- 
чеоките сили в базата на Съюза на кому- на. Съюза накомунистите се превръщат в

членовете. Без дебатни клубове, а инициативите,
вишата и предложенията остават там, къ 
дето са и издигнати, така че след това, 
вместо промени, всичко си върви по ста-

станопистите, преди всичко на 
истинска убеденост, в смисъла на ангажи
рането и на неговото постоянно потвър
ждаване чрез раздвижване на инициати
ви, даване предложения, критикуване на 
слабости и практическа акция, първична
та организация не може. да бъде онзи - су
бект, който съществено ще влияее върху 
изграждането на отношенията в своята 
среда и наполитиката на Съюза на кому
нистите като цяло.

Развитието на демократически отно
шения изисква по-бързо да афирмират оне
зи облици и методи на действуване «а Съ- нистите. Това изобщо не е случайно, кога- 

комунистите, които ще обезпеча- то е известно, че Съюзът на комунистите 
пълна изява на корените интереси на е реална обществен? сила, способна да 

трудовите хора и гражда- сплоти на обща социалистическа платфор 
че ма най-широките трудови маси и всички 

прогресивни и творчески сили на нашето 
общество. Нападките срещу Съюза на 
комунистите и квалификациите, които на
последък се изнасят (например в списа
ние „Социология" брой 2 и 3 от миналата 
година или в списание „Теория", брой 3 
и 4 също От миналата година) не смеят да 
останат без' отговор. Защото тук се гово
ри за мното въпроои, по които Съюзът 
на комунистите има по-инакво мнение.

Съюзът на комунистите не може спо- 
койно да наблюдава как го петнят и хра
чат върху му, и да се държи като че ли 
„вали дъжд". Вероятно ние оме единстве
ното общество, което от дохода на собст
вените си работници твърде усърдно под 
помага и финансира, чрез списания и по-

рому.

ДУШАН ЧКРЕБИЧ:
НЕ СТАВА ДУМА ЗА ДИАЛОГ

ко внимателно следим- какво днес 
И напоследък се атакува от различ
ни среди, това най-често са 'нападки 
ни опозиционни среди, това най‘ 

често са нападки срещу Съюза на кому-

юза на 
ват
работниците,
иите. Потвърдено от живота правило, 
не само Съюзът на комунистите е отгово
рен за действуването на всеки свой член, 
но че всеки член е отговорен за своята 
партия, за съвкупната дейност, за обще
ствения авторитет и успех — трябва мно
го повече да се уважава и прилага.

МАРИЯ ЗВЕКИЧ — МИШКОЛЦИ: 
ПРЕКАДЕНО ТЕСЕН КРЪГ

нашия метод на работа виждам
Ниеедин от основните проблеми, 

още се държим и работим като класи- 
партия- Струва ми се, дори и с до- 

елементи на' властвуваща партия. И 
нашата практика, в нашата рабо-

все 
чеока
ста
затова в
та е по-сшшо ангажирането ни в изготвя 
нето на партийните документи, а не за ре
ализацията им. А известно ни е, че в из- ■ други начини, собствената си опозиция.

Тук изобщо не става дума за борба на 
ни за диалог. Когатоготвянето на материалите, и покрай нас- 

тоянията в тази работа да се включат
възможно повече членове и организации, е известно кои са авторите

властта, става въпрос: ние или те.
Подготвил: О. Кович

мнения, не се касае сплоти
касае се за

прекалено тесен кръг хора,
това напълно *.

участвуват 
за да можем да кажем, че



4 Комунист
КОМЕНТАР
НАШИ ДНИ

охрабряващите словесни 
които започна тази

начеват 
отваряния, с 
годйиа.

Трябвало би, мри всичко това, 
да сс има предвид съдбата на по* 

междублоков

I

НОВОГОДИШНО ОТВАРЯНЕ рано и предимно 
„детант", за който днес може да 
се говори само в минало време. 

’ Преценките на великите сили за 
причините на тяхното постепенно, 
по-късно все по-бързо превртлпане 
п остра взаимна конфронтация бя 

значително. *мястр, консултации, нито предстоящото ха и ОСтапаха диаметрално проти- 
трябва да се каже —■ '‘Нооещейие на вицепрезидента Ьуш ВОположни, макар — както е -вече 
мястото, косто: действи- в съ,юзническитс държави, не са

само от по-

Д-р Гавро Алтман ....... ността получи
~...........“............ .............' макар —
кЛ 0сква й Вашингтон, изглежда, още не «■
ПП т/гнат малко свет- телно заслужава. сигурно, мотивирани
линаР въвху помрачения хоризонт При това, не е нито ново пито трсбата да се изтъкне симетрията та омвНка гласи, че в стремежа Си 
в 1983 гРодУина Съветският съюз и необикновено, че причините за не- на блоковете. Западна Европа е къМ воеНно надмощие САЩ нару- 
«еговите съюзници се появиха със благоприятното развитие па меж- ,„се ,по-значителен фактор в межДУ шили съществуващото равновесие, 
гтаиото обаче опреснено предло- дуиародните отношения се припи- нарад,|Ите отношения и ка Американската оценка гласи, че

'Варшавският съюз и Ат- сват изключително на другия „ока;шха неотдавнашните спорове СССР преди тяХ нарушил равяове- 
лантическият съюз да сключат . блок, преди всичко на Съединени- окоао сибирския газопровод сието, и че покрай това „детан-
пакт за ненападение и да се вър- те американски щати. Конфронта- все по-самостоятелеи фактор с яс- тът" е тежко повреден в Афгани- 
нат: Към „детанта". Отстъпвайки цията на блоковете техния повити ,н0 изразени интереси, които не стан и Полша. Досега, обаче, при- 
от навика тото подобни съветски чески анализ прави неизбежно ед- съвпадат винаги и по всичко с чините за кризата на ,.детанта" 
инициативи да описват като мане- ностранчив. Все пак, Ново е че в американските. Западна Европа, НИт0 „а едната нито на другата 
вър, съсредоточен само върху раз- разделянето на ролите на „поло- Кмтай. Япония — все това са фак- страна ие бяха официално иден- 
единенне и отслабване на Запада, жителнр” и „отрицателни този торн (плюс някои други, разбира т,ифицирани в самото естество на 
президентът Рейгън съобщи, че път не се набляга прекалено върху се), които по-малко или повече, същите, в обстоятелството, че ,,де- 
предложенията на страните — чле вината на другата страна, а мно- н0 във цсскм случай във възходя- тантът" и в най-добрите години се 
нки на Варшавския пакт трябвала гобррйнпте предложения, отправе 111а степеп влияят върху глобалната. ограНичаваше главно само на от- 
бъдат проучени и изрази готов- ни на атлантическия, относно аме политика на Съединените държа- ношенията между свърхсилите, от
ност след обстойна подготовка да риканския адрес, чувствително ви, така както същите или подоб- „0СНо на големите военни съюзи 
се срещне с генералния секретар надкриляват критиката. Прагската ни фактори значително или все по- и само на един континент — Евро- 
на ЦК на КПСС Юрид Андропов. декларация носи подписа на Вар- вече влияят върху съветската гло- Да. Конфронтацията, която ттродъл
Всичко това, разбира се, са само шавскня пакт, обаче с нея съвет- бална политика. Остава, все пак,
дами, обаче в политиката, особено

казано, — понастоящем малко по- 
драматизират- Съветска-малко се

жение:

жи, дори и засилваше по широки
те извъневре.пейски пространства 
се връна като бумеранг, разора
вайки основите на европейския 

на „детант".

ското правителство се обръща всъ двустранната склонност, че дей- 
щност към правителството на Съе- ствително крупните теми, като съ 

мите може да имат автономна те- динените щати. Коегзпстепцият- дбата на стратегическото ядрено 
жест и въздействие ако се изго
варят в съответно време и ако по- ни системи се тълкува, преди и ракетите със среден радиус на
не предвествяват намеренията. От- над всичко, като съветско-амери- границите на блоковете Да Се ре- Никой трезв човек
ношенията между така наречените, канско съжителство. В предложе- зервират за диалог и евентуална б против по-добоот
свърхсили с години се хлъзгат на _нията за обюздаване на надпрева- спогодба между, свърхсилите. Сме разбиоане и гпппязчм и
доле и на света, ясно; е трудно да рата във въоръжаването и за све- няването на периодите на размра- Г-.пйтг-ки „ р г ' я ане междУ 
повярва, че може бързо да се по- ждане на рановесието на силите зяване или замразяване в между- ти съединените ша

- добрят. Тези отношения,- обаче, са на „възможно по-нискр равнище” народните отношения не е съще- "‘°„ против трайната и
толкова важни и толкова намаля- доминира съветско-американският ствено влияело върху тази склон- . ' ' истенция между те-
ват или увеличават шансовете за билатерализъм'. Някои от- мислите, ност. големи Държави. Що
решаване на още по-важните проб ясно, са предназначени' за запад- Д0 нео0въРзаните страни, добре е
леми на човечеството, че всяка неевропейските страни, които в Новите декларации и изявле- Да СН ПРИП0МНИМ. че същите вече 
по-умерена, по-инициативна реч се много неща се дистанцираха от ния, в които готовността за пре- пъ??|Та СИ конФеРеВДИя в Бел-
приема с внимание и, най-често, с 'твърдостта на рейгьновската поли- говори изтласква жестоките вза- г°Дина, отравяха апел
одооряване. тика, има стремеж да се изтъкне имни обвинения' може да бъдат Джон КенеДи и Никита Хруш-

разбирателството в широката све- първите предвестници на ‘една по- 408 аа седнат около
В декларацията на Страните — т°вна общественост но най-го- топла политичериа пролет. За про- преговори и потърсят начин за на-

членки на Варшавския договор Ц“° внимание. все пак ■ се посве- летта говоря само фигуративно,
има, безспорно, много точни поли ава на големия Съперник и по- тъй като на по-ясно видими резул-
тически диагнози. Точно, напри- р нциалния партньор в прегово- тати сигурно повече 
мер, се утвърждава, че междуна- рите' 

ч родните отношения се влошават, 
че каналите на сътрудничеството та 
се загтрищват и че

в международната политика, и ду-

на страните с различни обществе- оръжие* или разпределението

не може да 
взаимно

се касае

масата за

маляване на напрежението в аме- 
рикано-съве-гските отношения. Ис
канията от този вид никогаще се чака.

Впрочем, Съединените щати и Съ
ветският съюз вече откриха кана- пРеставали. Спечелихме, обаче, 
лите за преговори (успоредните же много опит, че коегзистенцияха не 
невски преговори за ■ стратегичес- може да бъде нито трайна 
ките .ракети и. за ракетите със стабилна ако НИт°тРаинв среден радиус), в които с аоилна ако
практически начин
твърждава волята за споразумява- шенията на всички страни: 
не. Тук са и кризисните 
след това темите, 
служеха салто за

не са
Една такава представа за све- 
не е чужда и на Вашингтон 

• - . . , същото оива Достатъчно е да се погледне вни-
, Гсъ^Г^=%гно щ”е Дремят д! ц^оГ™

мира^“върху^Хе н" Андаопо^, “аТа^Гвиди 'ко“ 
националната независимост и су- то Съветският съюз заемя нп „ ,,
ни™Т?ан ненар'ушаване на гра- листата на американските ‘ниците, ненамесата в чужди вътре Рейгън 
шни работи, отказване от употре
ба на сила или закани 
Между носителите 
межй и даижението

нито 
универсална, 

взаимоотно 
големи 
малки

не ена по- 
може да се по- ако не се прилага във

Огнища, н големи, големи и малки, 
и малки, без оглед накоито досегагрижи.

подчертава, че Съединени- разликите 
или подобноСтите в обществените 

. им
взаимни прекори,

щати . ще Се до- 3 К0ИТ° евентуално биха могли да 
ня питват със съюзниците си преди слУжат и за проверка на добрата

- на необвърза-1 воля. Няма да бъде потреби
1то тези го време , за да се узнде какво оз-

те американски
Устройства. Всеки добър 

ект на мира, би трябвало 
бъдеще да се

със сила. про- 
поне в 
на този

о мно-
основава

опит.-

тьр Караянов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ 
Длъжността (САП Войводина), Мирко Мнхале- 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Магия 
Новосел (СР Черна гора) н Алберт Души (ре 
Дактор ва изданието за ЮНА).

Комунист
единство СЪС златен венец. ния на „Комунист”: Площад Маркс и Енгелс

И ГЛ“В^И” к^, Издава Нздвхелск* трудова
° Миладгаович, заместник главевй отборен ..Комунист".

Р^т^Джуро Джурашкович, главни и огго Пет,т* « » четвъртък и. сърбохърват-
ипо^гжй^^22?гЯ2кИЗД*11иТ?* в Републиките И| относно хърватскосръбскн (киршшпа и

СЬрОвж). Реджсп Хайрулаху (САП Косово), Пе ’ а С1Кр*1*иИ щдаии и« български, ун-гаРскн, словашки,----

22

организация..г

румънска а русинскн
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ЯСЕНОВДЕЛСКИ ЗИМНИ НЕВОЛИ

№ •-Х >Г ш
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА „КООПЕРАНТ" 
ЦИЯ „СТОЧАР’ В ДИМИТРОВГРАД ПРИ ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРА-

ВЕЗ № И ПвМЕЩЕНКЯ Расте броят на сдружените 

селскостопански производители
За проблемите "а село Ясенов дел в Бабушниш 

каобщшш беседвахме със Станоя Савов преди една 
седмица в Звонци.

^ Намерихме го в земеделската кооперация „Ер- 
а , където беше се отбил да уреди някои въпроси 

във връзка с отглеждането на добитък и някои „ме- 
ждуселски въпроси.

С какви неволи се борят ясеновделци тази зима?
Възрастовата структура 

на селското население в 
Димитровградска община 
не позволява сдружаване
то да вземе широк размах. 
Въпреки това може дасе 
отчете, че постигнатите ре 
зултати в тази област са 
сравнително добри. Така 
на пример' в края на мина 
лата година общо 163 ду 
ши са сдружили труд - и 
средства и плащат облага
нията,а още 41 души са 
сдружени, но не плащат 
облаганията, понеже по 
други основи, социално и 
здравно са осигурени. При 
това трябва да се изтъкне, 
че миналата година още 
и 20 души са[ сдружили ^ 
тРVда и средствата ои с 
ООСТ „Кослерант",

не 25 селскостопански про 
извбдители са пенсионира
ни.

През изтеклата година 
сдружените селскостопан
ски производители в ,.Ко- 
оперант" са направили обо 
рот на стойност от около 
12,7 милиона динара. Ме
жду тях най-гол ям оборот 
са постигнали в Забърдие 
то: БРАНКО ВЕЛИНОВ — 
320 хиляди динара, СЛАВ 
ЧА ТОДОРОВ,* от Пърто- 
попинци към 316 хиляди, 
ИВАН НЕНОВ, от Смилов 
ци — 230 хиляди динара 
и прочие. В района на Ви 
сок между, най-добрите 
са: ДИМИТЪР НИКОЛОВ 
от Вълковия (с около 242 
хиляди динара оборот), 
НИКОЛА ДИМИТРОВ от 
Брай.ковци (с над 233,6 хи 
ляди динара), ЕВЛОГИ ДЕ 
ЛЧЕВ ст Долни Криводол 
Ос над 201 хиляди динара) 
и др. В района на Бурела 
между по-добрите са ПЕ
ТЪР ИВАНОВ от Трапа 
(с 303,4 хиляди динара обо 
рот). РАНГЕЛ ТОНЧЕВ от 
Барйе (със 129 хиляди ди
нара), СТОЯН ТОМОВ от

Горна Невля (със 122,5 хи 
ляди динара) и прочие.

Трябва да посочим, че 
според изчисленията за 
деловата 1981 година на 
сдружените селскостопан 
ски производители тряб
ва да се дадат, още 330 хил 
яди динара, като доплаща 
не за агнета, , малини и 
прочие. За изтеклата 1982 
година окончателната рав
носметка ще се установи 
след приемането на заклю 
чителния баланс.

От казаното личи, че 
селскостопанските произ
водители в Димитровград
ска община са поели пра
вилния път за развитието 
на селското стопанство. 
Мнозина колебаещи се 
все по-често идват в „Ко 
оперант" и се интересуват 
от начините и възможнос 
тите да обединят своя 
труд и средствата. Безс
порно, това е и най-правил 
ният път да се ускори раз 
витието на селското сто
панство в общината.

— Без път сме си, ма
кар че положихме толко
ва труд и средства — за
почна 48-годишният 
сиониран
Савс.в, секретар на първи 
чната организация на Съю 
за на комунистите в Ясе
нов дел. Ето, стигнахме ня 
как с пътя до р. Блатъш- 
ница, в -подножието на 
Асеново кале. Оттам до 
центъра на Звонци участъ 
ка ст пътя трябва да по-

съдействие от земеделска
та кооперация — оплаква 
се Савов. Надявам се, че

пен- 
миньор Станоя

строят 'звснчани, но те не 
искат да направят това. С 
години вейе се убеждава
ме с тях, но малка е пол
зата от това. Не върви и 
не- върви. Не щат и не 
щат — оплаква се Савов.
Когато започвахме пътя от 
Звонци до Ясенов дел — 
тогава бяха съгласни, но 
днес отказват...
ЛОШО. СНАБДЯВАНЕ 

— Често на събрания на с кооперацията ще успеем 
партийната организация, Да намерим оощ език и 
Социалистическия съюз -и 1Г,е получим едно помеще- 
в местната общност ясе- ии® в кооперативния дом. 
новделци критикуват ло Наистина, не малко не
щата снабденост на Ясе- воли са натиснали ясенов- 
нов дел— изтъква Савов. • делци. Обаче те са единни 
Обаче положението труд- и са РешИЛИ °Т тази Зйма 
но може да се поправи, да започнат да ги разреша 

'защото сега, когато време ват еДин по един. 
то е неблагоприятно, тра Надяваме се и Теле

визия Белград наскоро да 
ми излезе насреща и да 
вгради необходимите уре
ди тта тв-препредавателя 
на Асеново кале, за да м‘о 
жем освен Звонци и ние 
да гледаме тв-програмата. 
Засега, макар че първите 
махали на селото са отда
лечени от релето само 800 
метра, само някои махали 
имат хубава картина. А 
над 50 души имат телеви
зори и още мнозина се 
готвят да купят, но,тв-сму 
щенията са причина, - че

Мнозина селскостопан
ски производители вече 
виждат предимствата от 
сдружаването, не са-мо за 
обезпечаване на възпроиз- 
водствени . материали, из
куствени торове и прочие, 
нс, и за решаване на жиз 
нените си проблеми. Доее 
га на базата на сдружава

С. Савов

Ст. Н.

И СЕЛО РЕСЕН ПОЛУЧИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

Радост в светлите нощи
кооперациякторите на 

„Ерма" изобщо не могат 
да идват в Ясенов дел. — 
Има и редица забележки 
и във връзка с работата на 
магазинера. Случва се да 
не се придържа къ-м ра
ботното време «и сега, ко
гато се чувствува недои
мък на някои стоки — то
ва ни създава големи зат- 

Ние в местната

Село Ресен, януари 1983 тогава ще бъде голям пра 
година. Зимен, но сух и з-ник за ресенчани. Блестя 
топъл ден. От време на ща светлина от електриче 
време слънцето се явява ск/ите крушки ще украся- 
от небето с пролетна ус- ва селото цяла нощ. 
мивка. Но електромонтьо
рите -от Босилеград — До
бри, Никола, Стамен и 
Златан, заедно с жителите 
на селото -нямат врем!е да 
му се любуват. Имат неот 
ложна трудова задача.
Сребърно—бели жици ве
че се люлеят между ви
соките електрически стъл- - 
бове, а само в Кръстанова 
махала бетонните -стълбо
ве стърчат осамотени. Са 
мо още този ден. До пър 
вия мрак жици ще трепер 
ят и над тази . махала. А

— Всяко домакинство да 
де по 10 000 динара и мно 
го, много, доброволен труд. 
Но зачтози благодат 
кой ог нас не жали нито 
парите, нито работата. Се 
га и вратите на нашите до 
мове широко са разтворе
ни за съвремието.

т-

Затуй и монтьорите, и 
селяните са се заловили в 
жестока надпревара с ча 
совете и минутите. Една 
битка се води на земята, 
около калемите. Час по- 
скоро хората ги оголват, 
разтеглят жицата, изправят 
я и с нетърпение поглеж
дат към върховете на 
стълбовете. А там се во
ди втората битка. Още че 
тири'— вика някой- Ще 
бъде, ще бъде... — отго
варя му хор. Още два... Ще 
бъде, ще бъде... Готов е и 
последният стълб — радос 
тно обявява голямата тру 
дева победа председателят 
на Съвета на местната об
щност Радко Петров. — 
Урааа! — отговаря му хор, 
чиито членове не щадят 
гърлата си. Настава 
що увеселение, за миг се 
създава богата трапеза. 
Хората се радват 
ктрическия ток като на 
най-скъп приятел. Заед
но с тях се радват и еле
ктромонтьорите, защото 
тази победа е и техна.

— 'Акцията раздвижих
ме преди две години — ра 

• достно разказва Петров.

Милко Йонев се радва и 
по „служебна" длъжност: 
той е председател на Ко
митета по електрификация.

руд-нения. 
общност настояваме да по-

ноправим положението, 
не върви лесно — оплаква 
се С. Савов. с.ще не са ги взели.

Ясенов дел, някога едно 
от най-дейните села в Звон 
ски район сега е изправе
но пред редица затрудне
ния, но сигурно е, че ще 

М. А.

— За този дългоочакван 
момент се борихме с голя
мо трудолюбие. Напосле
дък работехме и на месе
чина. В моментите на ра
дост от победата изказва
ме и голяма благодарност 
към обществото за оказа
ната помощ. Защото' за 
електрификацията на на
шето село са изразходва
ни 5;7 милиона динара, от 
които 5 милиона са соли
дарни обществени средст-

ПРИ КООПЕРАТИВЕН 
ДОМ — БЕЗ ПОМЕЩЕ
НИЯ...

— Помещенията на ко
оперативни я дом не се поя 

добре, служат за 
ние в Ясенов 

да про-

ги преодолее.
зуват
складове, а 
дел нямаме къде

събрание. Принуде-
КЛИСУРА

Плодотворни разговориведем
ни -сме да/правим това- 
частни къши, което е неу- 

се към 
Звон

в

об-В миналия петък представители на 
ществено-политическите организации и Общин- 

• ската скупщина в Сурдулица посетиха с. Клису- 
. ра, където със секретарите на първичните пар

тийни организации, председателите на местните 
-общности, местните конференции на ССТН и 
СУБНОР на местните общности Клисура, Кос- 
трешевци и Драинци водиха твърде плодотвор
ни разговори.

В тези разговори особено внимание бе по
светено на актуалните въпроси, отнасящи се 
преди всичко, до по-нататъшното развитие на 
тези местни общности.

добно. Обърнахме 
основното училище в

излезе насреща 
освободи 

подведомственото
Ясенов дел за 

Социалисти- 
местната об

об- ва.
цл, да ни 
и да ни 
стая в 
училище 
потребите 
ческ-Ия съюз,
щност, Съюза на комунис 
тите __ но нищо не изле-^ 

Получихме отговор, че 
учителката, която работи 
в Ясенов дел не е съглас
на — и край.

— Затова ето очакваме

една Светли и интересни 
дългите , зимнц нощи 
ресенчани. С първата све
тлина от 
крушки започна нов, по- 
хубав живот в тяхното се-

са
на еле- 1на

в
на електричеоките

ло.зе.
М. Янев

В. Б.
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ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И НИЕ

шрма фю»щ
1шщ»|:дамргройрмеи

1 ЧЙЙШШЙШВгб!; I
91; .нвиОЖЮ тяакйврйтия. Ж9?|МГЬТ|Я,Б|.И»^НЛИ0Ч»1 
а: «Ямлвиимми. )щч^ютдешш1|Гр,цдадасусот«11калр,|, -;: 
вК (НйЩЩаШб?Ьевнактсоло _&Жми 0КяДШ1ЯШН1ВВД|;ш: 
н! потЯОллелениетонна ••№ипа^ите1.д9еди,»н)а^И|(чйч.,|,;,;

№°Т1Л*Иб\в®м«|Я|«яшрка ад^ЗкЖ.д., лржмкапЦ рока . 
г.: [х 0 Ящцадд ^започва. Малкотр/.кад^,-, да «тпродълп',21
*! :1ВмЖ?в«>Т»яГяяраютоикале, и,рриютчрлярайки -вяна- п
н;; кШЩст. ,Малкото:,кале влкънидоадо дродфортп- 
21 Й1 даквцади (йредкрепрст) на ЖодаатСИ каЛв.1/,'1.:
■> ср втвнЩв«йй»й §|йй-сйа ЕбЛймЪтОЧКплр -в-д>влЖи-';

1 вонИЮ'рт9-.4ОДнметра,|'й'-'чШИр01ЧмЯ4 ,от .ПЩ^^Йра/ : г.:> ни, ;
о< ;1двакадв.миккДр®цн'С^ейоринквижда'1осгйът1ц|( г йй' 1 :: ............ ^даегнмЗйЯгМ на юбилейната годишнина
-I ВамйРЙгоУ!? дранИЙШЯИ. ОтНЧОоГ.-ЙвП УМК7Р >; ; I -.11
-6 р! нквоп ЦйлЙХР.,:сТ,ОИ ИДОЛ ОКО : кале 4' ггрбАс^в- 
о; рнтйШч •ЙитечРПртюш ий*фесвй'-1й1>деЖ.|1Ш';*<Й!1- ”

; мтЛЬпЛ^гмвюжалохигласрваянГ-.прирОдНИте 1 ус- :
9> йй^ЖЬгЙриррдниге''' стени ЙРЙзйорМ)!1. ОЬрбе 
оЛ„ ан<?в§цНнтррррна,псхраната>- дбъ^нага къй: Гоин- :: 
т1Йуа.Д?Л|Н?иЙР» Напомнящ с^н&! Ц^чтйраЩда. ;
о< нжо1/х^Твърдет1интересни са.си, подземните' прох<йж:

] :оаоОт ДЗДйазГма .акророла да)&Ойредав.ското!: врело.
-о^зЯ ДДб?8аРдарият;тези проходи.-, безспорно 
п< дбо,Р-Ш75?% <2Я9^еЯн йСТРРииеск^зСми.с^л 
си р 'кШЬЛима6ржоунки, симй/уреди,
-бЬ '^ЯЗДтЗДРс?3 8ввая|в1И!(М||«да1би. Ся-

,?йнВДй1ТЯ1 ВДе е.щушгиводтГовориг.секза ме- 
чанки дупки, както населението ги: шарича а 
',ча /—8 мечешки дупки. ^предава се, 
арод е живял в тези дупки. _ _

Една легенда разказва, че крепостта била 
обсадена, но завоевателите $РЪа могли да я 
превземат. Завоевателите питали една старица 

5Ч|||* з 4». Й, ““ ЛН-1Р- да нахранят едно 
пшен^ц^ и да го пуснат на 

брегй а $ -^гажг където Започне да копа с крак, 
там има вода. Така те и постъпили и пресекли 

сДР5й?Р.;йа,; водата; на бранителите на крепостта, 
о! \ч. чвомъкда., идеята за староантичния свят

!|чт ШШШ*т™татте Х0Ра и 33 съвети' които
о: мн нлеЛяДОтрвкале има Извънредно интереона си- 

-ЕЙ?Шз#аор0да, („аквадукти");, които са свърза- 
°| отИИий; Чбреновското врело и извора в Путемель.
- :°а |Л4Р.утис легенди разказват за някакви гайди от 

«ючитяпжи, разпънати на вятъра, за коне, на 
които подковите били обърнати наопаки, така 

'' фо:^«ениех“ОГЛа Да Се определи посоката на

4 ™п™лежда' Че ^рппол-ьт в един набег е раз- 
•" ■ Д6!^®Н I ло-късно не е възобновяван. Много

■у.

'•(
г.

А. ', IПТТ*
!ли I ‘луц\I )II Д./Г,

-п !/;!.Го гI:лI/;к11 п1 ИЗ ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЙНОСТ НА КУЛТУР 
НИЯ ЦЕНТЪР „25 МАЙ” В ДИМИТРОВГРАД!■

и девойките от средното 
и основното училище в 
града, работническата мла 
деж.

Тазгодишната програма на Културния цен
тър „25 май" в Димитровград ще премине под 
знака на ознаменуването на юбилейната годиш
нина: 40 години от създаването на Републиката, 
относно Второто заседание на АВНОЮ. Младе
жката самодейна сцена и самодейният театър 
дейно ще се включат в изготвянето на револю
ционна културно-художествена програма с ре
цитали и революционни песни, посветени на Ре
публиката.

ти >1

В рамките на ознаме
нуването на революцион
ното минало Октомврий
ският салон от Белград 
ще организира фотоизлож 
ба по случай Осми март 
с особено ударение върху 
участието на жените в 
Народоосвободителната бо 
рба и революцията и мир
ното строителство на Ре
публиката.

През настоящата годи
на широкоекранното ки- 

Дилгитровград ще 
особена сметка за 

репертоара, като 
повече филми родно про 
изводство, в които преоб
ладава

пред
ни ч значе-

Предвижда се също та
ка съвместно с Музея на 
революцията от Белград 
по повод Деня на освобо
ждението на Димитров
град от фашизма да се ор 
ганизира фотоизложба с 
революционна 
относно 40

май, Деня на боеца — 4 
юли и Деня на въстанието 
в СР Сърбия — 7 юли. 
Деня на граничаря — 15 
август, Деня на освобож
дението на Димитровград 
от фашизма — 8 септем
ври, — Деня ^а Републи
ката — 29 ноември и Деня 
на Югославската народна 
армия — 22 декември, съ
що ще бъдат проникнати 
от революционна 
ка в чест на 40-гадишнина- 
та от Второто заседание 
на АВНОЮ.

.з .а'Нс че и

|за но втематика. държигодини от ра
ждането и революционното 
строителство на Републи
ката.
^ Културният център 
бъде носител и

!
♦

внесе

революционна- 
тематика, относноще

темати- парти-
занската борба в нашата 
сграна.

на търже
ства, които ще се органи
зират по повод държавни
те празници и други 
манифестации в града. 
Програмите за Междуна
родния 
8 март. Международния 
празник на труда — 1 май, 
Деня на младостта — 25

:
Запланувано е също та

ка и самодейният твптър 
„Христо Ботев" в година
та на забележителния юби 
лей да подготви пиеса с 
революционно 
ние.

В програмите, освен са 
медейците при Културния 
център, ще вземат 
тие и Женският 
лен хор, сформиран 
налата година, младежите

ден на жената — учас- 
синдика- 

ми- съдържа-

Ст. Н.
непосредствено край извяния път , Виа 
1север - юг Д3шус°кяКОМУНИКатИТе п:: по-гояямоЮсели^акр“ор~ТТ

предел е не- В РАМКИТЕ НА СКХД „МЛАДОСТ” В БОСИЛЕГРАДмплита- 
ло посока 

■съществуването на Работят четири секции обществената дейност на 
СКХД „Младост".

Сигурно е, че успешната 
реализация на програмни 
те активности на босилег 
Радското самодейно дру
жество трябва да бъде не
малък принос за култур
ното творчество на българ 
ската народност и 
за по-нататъшното 
тие и задълбочаване 
братството,
съдружието на нашите 
роди и народности. За 
ното осъществяване

пъ-

® ® Тях членуват няколко детски 
зиасти, от които може 
постижения

“ГзапУХнатТГТ' за™«
от Стара планина (ГТ™= Н& ^,имок ИЛи северно, 
сина на юг 3 (Д^ав и Влаш«о) към Вла-

талантливи енту 
да се очакват забележителни

С формирането на само-' 
дейното културно-художес 

дружество „Мла- 
;: Д°ст", самодейността 
;; културата на Бооилеград- 
;: ска община се намери 

преломен момент: да се 
: 'скъса с

ботят 
тири секции:През 1983 година се предвиждат обемни

”°ГИЧНИ изследвания на този локалитет а 
изследванията ще извърши Центърът по апхе
“елгИр3ГДВаНИЯ ^ филос°Ф=кия факул6:

Досегашните предварителни 
могна СОИ по

организирано че
драматична, 

рецитаторска, фолклорна 
и музикална. В тях са се 
зачленили -няколко десет- 
ки талантливи

твено
принос - 

разви-
в

нав ентузиас- 
ти, от които може да се 
очакват забележителни са 
модейни

единството иизследвания по култура в Димитровград 
ято помощ най-сърдечно благодарим В ” 
рителните изследвания, освен 
редове и споменатия 
вич, участвуваха

дългогодишното 
бездействуване (с

нана чи- 
предва- 

пишещ-Ия тези 
академик Драган Срейо- 

тт и секретарят на СОИ по 
култура в Димитровград Цветан Елеиков пред
седателят на Изпълнителния съвет на ОС Горян 
Велев и инопежторът по селско и горско сто 
ринкед ^ °С В ДимИдР°агРаД Йордан

ИЗКЛЮ- пъл 
на та

зи отговорна обществена 
задача обаче са необходи 
ми не само по-добри 
риални условия, но и по- 
голяма пом'ощ от трудови 
те организации и 
зиранйте 
литргчески сили в община
та.

постижения- Дра 
матичната секция има 30, 
а останалите секции по 
20^ членова. С оглед на 
обективните възможноС- 

обстоятелства, отзи 
вът на босилеградчани, ка кто и

чение- на училищата) и да 
се създадат организаци- 

възможнос 
резултатна самодей

ност в културния живот на 
общината.

Тези

онни и други 
ти за мате

ти и
Цели започнаха да 

се осъществяват. В рамки- 
дружеството, 

уведоми БОР-

органи- 
обществено-по-първите крачки ъ 

работата на сформираните 
секции, може да 
тат за успешно начало в

в
Д-р Александър Гигов те на

*******..................... КА° НИ
ка- се счи-

ЛАЗАРОВ, вече ,ра-
В. Б.СТРАНИЦА 8
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......................... .....................тини........... . ......................... I ПОДГОТОВКИ ЗА „СРЕ
♦ ЩИ НА СЕЛАТА" В СУР
♦ ДУЛИШКА ОБЩИНАРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ ОТБОР ЗА ЧЕСТВУ- 

ВАНЕ ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА_ I

Зз решителна борба против 

всички видове затваряне !
С-ьглаеио плана и програ Наистина *

мата на Председателство
то на Междуобщинската 
конференция на Съюза на 
комунистите в Лесковац 
на 12

♦

:Щафетата ще тръгне от Задар : Рекорден
брей

участници?

♦

I ♦

ф Централното тържество на Стадиона 
на К)НА в Белград .Щафетната палка ще бъде 
предадена от младеж или девойка от Черна 
гора.

♦
♦

♦

I
♦

в това от-ноше 
ние широката общност, а 
преди всичко

!
Тазгодишната Щафета 

традиционния път
на младостта ще 

на братството и 
единството на 26 март от Задар — беше реше- 

заседание на Съюзния отбор за чествува- 
'не Деня на младостта.

Наред с останалите юбилеи през 1983 го
дина, Задар ще чествува и 40-годишнината от 
присъединяването му към отечеството. Задар е 
и град, от който другарят Тито тръгна на пое- 
ледна (мисия на мира — в Хавана.

На централното тържество по повод 
25 май, което ще се състои на стадиона на 
ЮНА в Белград, щафетната палка ще бъде 
предадена от младеж или девойка от Черна 
гора.

IСъюзът на тръгне по
комунистите в последно I 
време предприема съотвег | 
ни начинания и първите 
резултати вече са налице. 
Обаче,
разнообразните 
ресурси от една и слаба
та материална 
сдружения труд 
ната от друга страна, Те
зи начинания не са доста
тъчни за изхода от поло
жението. Затова 
тъжна, Вене Велинов за 
развитието на неразвитите ♦ 
общини трябва

но наянуари т.г. в Боси ле 
град се проведе

Ш Засега са потвърдили 
участието си 11 села, сред 
които са Божица и Кпи 

сура.

разговор 
с комунистите от органи
те на имайки предвид,управлението на Об 

скупщина и Об- 
Темата на

природни !
:

щинската
щинския съд. ~ 
разговорите беше осъщес
твяването на равноправие 
то, братството, единството 
и съдружието ,на 
народи и народности в 
Южноморавски регион. В 
разговора

база на
в общи- ♦ Традиционната акция

„Срещи на селата", орга
низатори на която са Съю 
зът на социалистическата 
младеж и Социалистичее

нашите
както из

! кият съюз на трудовия -на
род, в Сурдулишка община 
ще започне в началото на 
февруари. Така неотдав
на реши Координационни
ят отбор на акцията.

В тазгодишното чествуване на Титовия 
рожден ден и Деня на младостта ще се въведе 
и една новина: на -н ай-успешните участници в 
акцията „Младост — акция 
стабилизация" ще се връчат признания (ембле
ми) '„25 май".

взеха участие 
изпълнителният секретар
дл^1?редседателството на 
МОК на СКС Зарие Дими

!да се раз
говаря и в икономически 
развитите общини. Само ♦ 
със съвместно действува- ♦ 
не и

творчество
триевич и председателят 
на Комисията за междуна 
йЙ?21ални отношения при 
МОК на СКС в Лесковац, 
Ьлагоя Стоянович.

!договаряне върху 
на сдружаванепринципа Ще се сумират едногоди 

щните резултати на села
та в комунално-битовото 
строителство, развитието 
на самоуправителните об
ществено-икономически от 
ношения в социалистичес
кото преобразование. В 
рамките на културно-за
бавните вечери, .които ще 
бъдат заключителна част 
на акцията, отборите на 

радското основно учили- селата ще се съревновават 
ще. Останалите досегашни в областта на музикалното 
директори в отделните ос творчество (изпълнения на 
новни училища трудовият народни, новокомпонирани
съвет избра за помощни- и революционни
ци, които покрай това в за 
висимост от броя на отде 
ленията ще имат и редов 
ни часове в обучението.

на средства и труд, ще се 
реализират навреме разво
йните програми, утвърде-
ни с Обществения план на 

Сърбия от 1981 д0 1985 
година.

В ОБЕДИНЕНОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ В БОСИ 
ЛЕГРАДУводно изложение във 

връзка с този винаги 
ален акт у

въпрос изнесе пред
седателят на ■ Председа
телството на ОК на СКС 
Босилеград, ЦОНЕ ТОДО
РОВ. В него, а и в изказ 
ванията на НИКОЛА ДИ
МИТРОВ, ВЕНЕ ВЕЛИ
НОВ, СТОЯН ЕВТИМОВ. 
ВАСИЛ ТАКЕВ, ЗАРИЯ 
ДИМИТРИЕВИЧ 
ГОя СТОЯНОВИЧ

Избран трудов съвет 

и директорОбсъждайки 
ползуването

в въпроса за 
на езика и 

писмото на народностите 
и народите, като една от 
съществените предпостав
ки за осъществяване на 
равноправието и съдружие 
та, се изтъкна, че в Бо.си 
леградска

С учредяването на цен
трален трудов съвет, изби
рането на директор и при 
емането на самоуправите- 
лните актове, престанаха 
да съществуват като отде 
лни организации петте ос
новни училища, а започ
на с работа новата обеди
нена основна организация. 
Именно, на 14 януари т.г. 
от излъчените от босилег 
радското училище 6, от 
горнолисинското 2, а от ос 
ганалите училища три по 
3 души, се учреди центра
лен трудов съвет от 17 ду 
ши. който на първото си 
заседание избра за пред
седател Иван Асенов, пре 
подавател по ОТО, а за 
заместник председател 

Любен Димитров, първона 
чален учител в село До
лно Тлъмино. Също така 
на първото свое заседа
ние, централният трудов 
съвет избра, след предва
рителна консултация в 
училищата, за директор 
Лазар Стаменков, досега
шен директор на босилег

и БЛА-
община въоб

ще няма никакъв вид наци 
онализъм,
други отрицателни

се изтъ 
кна, че Съюзът на комуни 
стите, като

песни.
танцови и инструментални 
изпълнения) и в две вижто 
рини: по селско стопанст
во, съобщения и първа по 
мощ- й СКОю и развитие, 
то на революционното дви 
жение в южната част на 
Сърбия.

водеща идей
но-политическа и органи
зационна сила в нашата 
многонационална общност 
трябва да се застъпва чрез 
отговорна политическа се
кция за преодоляването на 
всякакъв вид препятствия, 
които се явяват по пътя 
на укрепването на решава 
щата роля на работничес
ката класа. Всъщност то
ва е една от съществените 
предпоставки за по-бързо 
изнамиране решения по 
всички въпроси, които 
са ст общ интерес, до

шовинизъм и
прояви.

Освен това на централ
ния трудов съвет и прие
ха с изключение на само- 
управителния акт за раз
пределение на средствата 
за лични доходи, всички 
самоуправителни споразу 
мения и актове,- между 
които и Статута на нова
та основна организация- 
Според него новата обеди 
нена организация занапред 
•ще носи името на 
основно училище „Геор
ги Димитров”, а останали 
те основни училища задър 
жават своите имена и ще 

трудови

В уводното изложение, 
а и в разискванията се из 
тъкна, че обучението в ос 
новното образование се 
провежда на майчин език, 
докато в останалите ведом 
ства в общината се пред
приемат съответни мерки 
за въвеждане на българ
ски език, но проблем е в 
съответни кадри и мате
риални средства.

Засега са 
участието си 11
Масурица, Сувойница, Ала 
кинце, Данино село, Лес 
кова бара, Дикава, Божи 
ца, Клисура, Горни Топ
ли дол, Долно Романовце 
и Власина Округлица.

Но списъкът на участни
ците не е заключен и се 
очаква в тазгодишната ак 
ция да участвуват рекор
ден брой села от Сурдули 
шка община.

потвърдили 
села:

Взимайки участие в ра 
зговора Димитриевич и 
Стоянович, изтъкнаха, че 
охрабряващ е фактът, че 
в Босилеградска община 
няма екцеси в това отноше 
ние и че населението в та
зи община не се чуетвува 
отделно от останалите на

решения, в които се изяв 
ява равноправието, брат 
ството, единството и съ-^ 
дружието на нашите наро
ди и народности. За^ осъ- представляват

единици.ществяването на тези цели 
необходимо е, както посо 
чи Никола Димитров, по- 
бързо и целесъобразно 
свръзване на сдружения 
труд въръху .основите на 
самоуправително опоразу- 

сте-

М. я. С. М.
роди и народности в на- 

общност. БОСИЛЕГРАД:братскашата
Средствата за масова ин
формация на български 
език, изтъкна Стоянович 
дават пълна подкрепа на 
политиката на СЮК за пъл 
но развитие на равнопра
вието, братството, единст- 

Зато-

Без организирана зимна почивкаи по-гол ямамяване 
пен на ме-сътрудничество 

икономически разви- 
общини в региона и 

основните 
на сдруже- 
икономически

Власина е съвсем близо 
до Босилеград.

Недостигът на парични 
средства, с което в СОИ 
по пряка детска защита 
оправдават своята неор
ганизираност, не е убеди
телно оправдание. Заицо- 
то тази самоуправителна 
общност почти всяка го
дина има излишък на сред 
ства, които с малко по-об- 
стойно съблюдаване на 
проблема и -значението на

В миналия петък за око 
ло 2000 ученика, .учачци 
се в босилеградското ос
новно и средно училище, 

зимната вакан-

организираната зимна по
чивка за здравето на деца 
та, както и с по-голяма 
находчивост, средствата за 
тази цел, биха се ползу
вали целесъобразно. Още 
повече, че в разговорите с 
няколко родители останах
ме с впечатлението-, че те 
имат желание да заплатят 
зимуването, стига да има 
кой да организира това.

жду 
тите 
републиката с 
организации
ния тРУД от

вото и съдружието, 
ва всички организирани 
сили, а пррди всичко кому 

трябва да се бо
започна 
ция, която ще трае до 7 
февруари. И тазй година 
Самоуправителната общ
ност по пряка детска за
щита не намери за сход-

нистите 
рят за пълно развитие и 
опазване на културата, ези 

писмото на майчин

общини, към 
Босилег- 
Защото

неразвитите 
които се числи и

община.
икономическо

ка и
език, и против всички ви
дове затваряне в това отно

радска 
без пълно 
равноправие, няма И не мо 

говори и за пъл
но да организира зимната 

за босилеградски-почивка 
те деца, 
ният спортен център на

щение.же да се 
но национално

въпреки че зим-равнопра- М. я.М. я.
вие.
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I ЦА МЕДИЦИНСКИ ТЕМИ

Прехраната на детето и възмо
жните болести, предизвикаш^

' неправилната прехрана (2] ^
■.(, Д-р Александър С*ода«чоя> доктор;ир;меди- 
динените'науки:'

АКТИВНОСТИ В ДИМИТРОВГРАДИНВЕСТИЦИОННИТЕ
■<; •: 4

С малки собствени средства
----------------- - -г,т-.'^г , г"г *■

у*
ОТПОЧТИ 13СИ•ката скупщина,

обекти се ргроят по-терпа черта в тези инвес- 
дават два обекта: 

реконструкцията на цеха 
фолии в 

ООСТ „Димитровград" и
новите производствени 
мещенмя на Метален". 
Първите са 70 454 000, а 
вторите 26 523 000 динари.

В период от януари до 
1982 -година в .♦ЧКИ

дълго, орколкото е предви 
депо. Това разбира се пос
къпва' сймото изграждаме 
и търси допълнителни сре 
дства. Като една от при
чините за това посочени 

11ском I тл етн 1 гге 7 • рое 
Те пе са уточнени, 

посочат навреме 
Поправки-

тиипп усептември 
Димитровградска община 

обек- 
20 618

♦за платна иса завършени девет 
та, на стойност от 
000 дим. Най-крупна инве
стиция е била доизгражда
нето на Здравния дом, чш 
яго ■ проектосметка 
на сто всички инвестиции. 
От това на строеиш оти
ва 92 на сто от средства
та. а. Само 8 на сто сред
ства за машини. Също та
ка 90,8 на сто са кнвестп-

НАЧАЛОТО НА КЪРМЕНЕТО ♦♦ПО-

От доброто началЬ на кърменото зависи ижг® \
' да сс упражнява и да бъде под контрол. След ф 

раждането, кърмачето веднага не се слага на ф
майчината Гръд, понеже и. на Него, и на май- ф
ката е необходима почивка. През първите часо- ф 
вс след раждането детето главно спи. Доколко- . 
то се събуди и заплаче трябва'да му се даде .

хладка 'вода, засладена с 5 на Сто 
захар или глюкоза. За пръв път му се дава да 
бозае 18 до 24 часа След раждането и това в ■ 

майката. Детото се сложи край 9

са и 
КТИ.

80е
Всичко това показва, че 

чув-
ИНВССТИ-

Имай

за да се 
недостатъците.

им по време па реали
зация са много по-скъпи и 
търсят повече Време. Друг 
недостатък са некачестве
ни гс надзирателни орга
ни. Те почти винаги са па

в Димитровград се 
ствува оживена 
ционна активност- 
ки предвид състоянието, 11 
резултатите па стопанст
во го ясно е, че то не е и. 
състояние 
капиталовложения, 
на помощ оказва Републм 
канският фонд за на
сърчаваме развитието па 

недостатъчно развитите 
краища на републиката. 
Участието на същия е 26,3 
на сто, а заедно със сред
ствата от бюджета, банки 
те, сдружени средства п 
други този процент е 
43,1 на сто което значи.'

те

ции извън стопанството, 
неблагоприятен е и фак
тът, че във всички капи
таловложения само 22 на 
сто са собствени средст- 
.ва, а 78 на сто са заеми 
от банките и други сред
ства.

едно лъжичеда поеме тези 
Особс- страиата на тези, които 

изпълняват проекта,' откол 
кого на тези, които дават 
средствата. Очевиден при
мер за това е неотдавна ас 
фалтпраната улица „Ни
шава”, на която само след 
една година употреба вече 
има пад 50 дупки.

постелята на
майката, така че главата му се насланя на Ръ
ката от онази страна на която трябва да бозае.
С другата ръка майчината гръд се хваща меж- ф 
ду палеца и показалеца или между показалеца 
и средния лъ-рст, с цел тази гръд да виси 

никак да сс натиска носът му, 
неже се Задушва й спречава дишането през ф 

Заключение е, чс всич- I носа, а с това и кърменето. След тева пъпката а 
ки инвестиции би трябва- У се слага в устата на кърмачето. Акр детето е" ”
ло кол кота може по-бър- ? дремливо или лениво и не възприема веднага
зо да се реализират, а-те- / майчината гръд пе трябва да сс насилва, но а
зи които са 99 на сто, за- а майката с гърдта, си трябва да го докосне по ~

а лицето или пъпката да превлече през усните .
■ му, с което към него по-лесно се предизвиква

усет за бозаене. При всяко кърмене трябва да ▼ 
му се подават и двете страни и това първо т 
онази, на коя го е завършено първото, кърмене. 4'

♦ Кърменето трябва да трае от 15 до 20 минути. '4
♦ Отначало детето дрябва да се привиква да' се
т кърми на всеки три часа. През .първия месец ~
4 на живот де гето трябва да се кърми седем пъ- А 
4 ти на денонощие, а последното кърмене трябва а
♦ Да бъде около полунощ и до-заранта доколкото а

ог базата. Може би и то- 4 се събуди трябва да му се дава прекйляда.за-' ?' 
ва до известна степен на- ф сладена хладка вода. ▼
малява интересът на тру- ^ : - у. Количеството на млякото; което- детето из
летите се и гражданите а бозае през първите ’днй е малко. През първите ▼ "
за живота и дейността на а десет дни това количество се увеличава, ссобе- ♦
местната общност. ■ У но. след 3—4 ден, така че до десетия ден избо- 4

Социалистическият съ- У зае толкова пъти по 50 гр на ден, колкото дни'- 4 
юз на трудовия народ, ка ▼ е старо. Това значи, че до десетия ден избозае- 4
то обединяващо звено на ▼ 500 Ф мляко, след това около 150-гр на кило- - >
всички обществено-поли- ▼ грам телесно тегло в .първите два Месеца а I"
тически сили начело със 4 след това по 180—200 гр на кг телесно тегло А*
Съюза на комунистите в 4 дневно. ’ ' т
местната общност значи 4 Дали кърмачето е доволно от- кърменето а
занапред се налага да раз- ф узнава се от няколко неща: V 4

още по-голяма дей- - ф 1. Чрез измерването на кърмачето на везни
като съдействува ф преди и след кърменето и то без пеленките

всички проблеми в местна а 2. Доволното кърмаче често пикае’ хубаво ♦
пане™ °Т СНабДЯ' ♦ 'СПИ " ЛеСН° СЕ привю<аа с кърменето Ако през ♦:
ваие.0 до физическата , Т първите дни плаче трябва да знаем че *култура и спорта — да ? но или жадно. че е глад“ *
се решават срочно и при ♦ 3- Еволюцията и изгледът на измета ся зна А
най-пълно участие на въз- ♦ чителци в оценяването Успеха на I
мс-жно наи-широк кръг ♦ Първият Измет има. тъмен цвят втлпм^пл Т’ * 
трудещи се и граждани. А тия ден тъмно-зелен, а след- 3—4 Р Я Д ТР 
В такъв случай и резул- I нето получава жълт цвят. 
татите- ще бъдат по-види- I Знаци

” майчината гръд:
1. Новороденото 

иа в теглото си. Това 
ване ма везни.

2. В

I
На края на деветия ме

сец миналата година 
Службата по обществено 
счетоводство са регистри
рани 45 различни 
таловложения. От това 52 
са в стопанството с прое-, 
ктосметка от 374 039 000 
динари, а 13 извън стопан 
ството с проектосметка от 
130 007 000 динари. Харак

над
по- ♦в детето, но

капи-
че се строл почти с чуж 
ди пари. Ь

♦Както бе изтъкнато на 
заседанието на Изпълни
телния съвет на Общинс-

вършени час по-скоро да 
се довършат.

!А, Т.

IИЗ ДЕЛЕГАТСКАТА ПРАКТИКА В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Заетите често отеьшуват
В развитието и внедря

ването на делегатската си 
стема в Сурдулишка об
щина. са постетнати добри 
резултати. В това число и

къв начин изостава по-съ 
щественото влияние вър 
ху планирането и заделя
нето на средствата, които 
по-късно постъпват в ка-

♦
в делегатската практика в 
местните общности. В 20 
местни общности в общи 
ната чрез

сите на самоуправителни- 
те общности на интереси
те. В местните общнос
ти поради тези причини 
рядко се раздвижват 

. щински

самоуправител 
доброво-но договаряне, 

лен труд и местно самооб
лагане са

съ-
разисквания по 

развойните проблеми на 
ца комунално-битови сбек- . някои области, които се 
ти, преди всичко добри финансират от 
пътни съобщения. самоуттравителните общно
~~тма с??че и РеДиЦа ела сти на интересите, въпре- 
ООСТИ; Преди всичко в ки че се касае 
дейността на .местните об 
щности все още е недоста
тъчно участието на работ 
ниците от г 
труд. Ако имаме 
вид, че тези хора 
две трети от /денонощието 

/ прекарват в местната об 
щност, че там

изградени реди
♦

страна на
♦вива

ност, ♦за най-
непосредствените 
си на трудещите се и гра 
жданите.

интере-

сдружения ♦
Същностна черта в до

сегашната дейност на ня
кои местни

в пред- 
почти

общности е 
_ все °ще недостатъчната

йгзкя, “ —
бива да остават безучаст
ни към действията, които 
сс предприемат в 
им общност 
преодоляване на 
вуващите слабости.

Други пък

4
• -А. ■дни от ражда- ♦♦на гладно дете, • кърмещо се оти предло- ми. ♦♦М. А.

дете изостава или намаля- ^ 
се проверява чрез измер- ♦:

божица ♦- - V ♦местната 
по посока на 1 !

оилр задължение, под из- ват различни услуги на на- "Дтпо каиТ0 в Дребното I ^леДа -й-.майчината гр.Ъд. Дете кп* се прет 4
говор, че в организацията селението. За разлика от .аанство ,намиРа своя до I /—5 дни не се'развива е гладно , сдед 
на сдружения труд са мно преди петнадесетина годи- ‘ А интерес. . Нормално развиващото .се дете 4 ™^ б'^ЛН0'
о обременени със задъд- ни» когато в селото имя р. А Рата седмица, трябва да имя -трт ^ Я на вто-

ЖбА^я,. Д ше сладкарница Една рт причините за Т жданет0 си. КогЬо м%^5 кат0 при ра‘
Поради недостатъчно съ ница' хлебопекара, някоР °™иране на занаятите, е, , ♦ м°же да/.се случи детето пов^е да 6

трудничество между мест ко шевни работилници и С6 Нама'1я.ва бРаят на У . този случай идва до разстройство В А
чите общности и основни- пр. (в селото тпг. населението й че сред мла а И е безопасно. Тогава' детето намя А 9 крат1со т
те организации на сдруже- ше над две хиладГ Ту ?ИТе Не Се чУвеТВува ин- ♦ аовРъта и добре се развйв? Кого^п1’9" А' 
ния труд, бавно се реали- ши) сега т»к има* тересувание за тази дей- Т • ‘1ЛяК°та, е недостатъчна детето УляНуЛ10, ?ь-5 Т .
зира концептът На самоуп две занаятчийски пяК9М° НСст- Вследствие това бо- Ф пР^в. поглед може да се разпозна Д'ва и на ♦
равително планиране на лници - дъскорезница ^и ХИЧани са принудени и ♦ коатР е силен и дълготраен. п03наа по плачВ; 'ф
общите , потреби и по, та- дарак. Всъщност• собстзе друпГмес™ № °ТИВ9Т

НЯМА ЗАНАЯТЧИЙСКИ 
РАБОТИЛНИЦИсъщест-

♦г

♦♦♦

♦
А (Следва) |• В
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* ПЕТЪРЛАШ ДНЕС *******...... ..........

БЛАГОДАРЯ ИМ! I 
ЗА ГРИЖАТА Нч> и ония, които1 НАДЕЖДИ В ТУРИЗМА _ __втжл са останали в селото живеят

С надеждата за по-хубаво утре на Петърлаш. Имен-» «г
чера, която все още макар и недостатъчно изучена, 
се реда между наи-интересните пещери у нас.

Напоследък петърлашани са изправени 
проблема как да се обработва имотът. Мнозина хо
ра са оставили имота си необработен. Засега в това 
отношение не се чувствува съдействието на ООСТ 
„кооперант от Димитровград, макар че би трябвало 
да се грижи за необработените ниви.

— Не ни е известно защо така се държи ,ДСо- 
оперант" — казва Новко Стоянов. ХЦе трябва да се 
погрижи та всяка педя обработваема плот да дава и добиви — казва тоц. ™

Преди един месец 
бях спешно закаран 
в болницата в Сурду 
лица. Бях тежко бо 
лен и ми беше необ
ходима бърза лекар- 
ока помощ.

Работното време бе 
ше изминало, но НИ 
КОЛА АНТАНОВС- 
КИ, началник на хи
рургическото отделе
ние и хирурзите МИ 
ЛЯН ЦИМБАЛЕВИЧ 
и МИЛАН КОСАНО 
ВИЧ не си отидоха 
в къвш. Веднага ме 
приеха и поведоха 
тежка борба с боле 
стта. Лесно и бързо 
установиха, че са 
пръснали две язви.

Вече в десет часа 
вечерта започна те
жката операция, ко
ято продължи три ча 
са. Цяла нощ и след 
ватите три седмици 
лекарите се бориха 
за живота ми. Бях 
обкържен с голямо 
внимание и грижа от 
медицинските 
ри и останалите ме- 
дицпнскк работници 
в тази болница. В из
вънредно добрите 
условия, които съще 
ствуват в болницата, 
и аз по-лесно се бо 
рех с болките.

ЛИ на работа в промишлените организации в Дими-

пред

В село Петърлаш има 5—6 частни трактори, 
но може да се каже, че не се използват достатъчно, 
защото липсва добра организация, така че собствени
ците им ги използуват само за лично обслужване.
< Петърлашани се готвят да направят и сграда
та на културния дом, която не е в добро състояние. 
Оставен на зъба на времето, той е в доста окаяно 
състояние, а с години никой не се грижеше за под
държането му. В местната общност в Петърлаш 
решили да поправят фасадата и прозорците на дома 
когато го доведат в ред.

I

са

(А. Т.) ,

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ЦЕНИ

Размяна на инспентори
И в 1983 година нужно 

е максимално ангажира
не на всички органи и 
субекти, преди всичко на 
службите и инспекциите, 
върху откриването на не
законното покачване на 
цените. В този смисъл ну
жно е да се разгледа въз 
можността за въвеждане 
на инспектори—волонтери 
и размяна на инспектори 
между общините Пирот, 
Димитровград ц Бабушни-

ите общини инспекторите 
са познати сред магазионе 
рите, дори са и доста 
близки с тях, от което 
произтичат разни злоупо
треби. За да се премахне 
това се предлагат тези 
обмени. Това сигурно ще 
даде ефект.

Второто предложение 
за нещатни инспектори,'' е 
по-приемливо и ще бъде 
по-ефикасно. Би се дава
ла възможност на повече 
лица (ясно с разрешително 
от съответните органи), 
да вършат контрол на це
ните и да предлагат мер
ки на съответните органи. 
Тези инспектори биха би^ 
ли за определено време. 
Имайки предвид, че мно
го магазинери и трудови 
организации незаконно по 
качват цените, очаква се 
тези мероприятия да да- 
дат резултати.

Междуобщинската об
щност за цени заедно с

организациите на сдруже позовават почти всички 
ния труд трябва през при иска за покачване на 
1983 година да намери на цените, да бъдат параван, 
чин цените да се задър- зад който да се скрива не

дисциплината, мързела, 
низката производителност 

А. Т.

сест-

жат на договореното ни
во. Недопустимо е специ- 
фичностите, на които се на труда.

ТЪЖНА ВЕСТ
Сега съм си в къ

щи и се чувствам мно 
го добре. Тези редо
ве пиша в знак на 
голяма благодарност 
и признателност 
лекарите и останали
те медицински работ 
ници в
болница за високото 
им професионално съ 
Звание и за голямата 
човешка грижа, про
явена към мен.

След дълго и изтощително боледуване, на 13 
януари 1983 г* пред полунощ почина нашата на- 
мъчена майка, баба и свекърваца.

I Това е едно от заключе 
: нията на съвета на скуп-
: щината на Междуобщин-
: ската общност за цени,
• която от миналата годи
• на съществува за спомена-
• тите три общини. Според
• него. ако бъде прието, ин
• спектрите от Димитров-
• град биха могли да вър- 
| шат контрол на цените в
• магазините в Пирот и об-
• ратно, както и в Бабуш- 

ница. Смята се, че в сво

на

сурдулишка Йорданка
-Даченка
Крумова
Сотирова

Данче Стойчев, 
с. Долна Любата

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЛОВДЖИЙСКОТО ДРУЖЕСТВО В БОСИЛЕГРАД

Ловците в защита на полезния дивеч родена през 1898 г. в Димитровград
Босилеградските ловни терени с подходящи кли 

условия, разнообразни гори, обширни паси- 
води предлагат добри условия за репро- 

видове дивеч. Енергична разплата

разплата срещу всякакъв 
вид бракониерство и, не 
тяхната помощ на остана 
лите, преди всичко на ор
ганите на Секретариата по 
вътрешни работи и право- 
съдиите органи, ще бъде 
още по-голяма.

На събранието, делега
тите обсъдиха и приеха 
план и програма на Скуп 
шината и ловния план 
през настоящата година, 
както и решение на тазго 
дишния членски внос. 
Именно, Всеки ловец, 
член на „Сокол” трябва да 
заплати по 1000 динара, с 
абонамента на вестник „Ло 
вец’ 'ло 1200 динара, а ио 
вите членовете по 1500 ди 
нара. Краен срок за зап
лащане е 31 януари т.г.

Погребението на баба Даченка се състоя на 
14 януари т.г. на димитровградските, гробища 
без — по нейно желание — черковен ритуал.

Незказано и вечно, сме благодарни на Мира 
и Таса които се стараеха за баба Даченка и , 
пазеха я като най-близък. Без техните грижи 
старини й щяха да бъдат много по болезнени.

С постоянната, никога не съкратена помощ 
и подкрепа към покойната, много ни задължи 
д-р Никола Цветков, лекар от Пирот. Сърдечно 
му благодарим.

матични
ща и чисти 
дукция на много

всякакъв вид бракониерство.срещу
то и незаконно ловене, не’ 
само че продължава, но от 
година на година се раз
раства. Увеличава се бро 
ят и на притежателите на 
ловджийско оръжие, кои 
то не са членове на ловд
жийската организация. По 
тоя начин, въпреки благо 
приятните условия в Бо- 
силеградска община за 
репродукция на много ви
дове дивеч, ловните тере 
ни, вместо да се обогатя
ват с дивеч, обединяват.

Естествено, ловците, из 
тъмна се на Скупщината, 
и занапред ще бъдат в 
първите редове за обща

На състоялото се през 
събра

на лов
миналата седмица 

на Скупщинатание дружество 
Босилеград бе 

ловджий 
се обо

джийското 
„Сокол” от 
ше изтъкнато, че 
ството, вместо да 
бцтествява, то от година 

ш интерес

' ■

Обязни оме и към медицинския персонал 
от Димитровград, широк кръг роднини, съседи 
и приятели, които й се намираха в неволя и 
облекчваха положението й.

Не ще забравим и всички, които се заеха 
около последното й изпращане, присъствуваха на 
погребението на баба Даченка и изказаха събо
лезнования.

на година става
на организацията и 

ловци. А организа- 
посочиха де- 
Скупщината, 

останалите ор 
сили, а преди

състояние 
без праяосъдните

само
самите 
цията, както 
легатите на 
сама без 
гаиизирани 
органи
дГпредприелге успешни за 

мерки. Неразумно

Опечалени:
Ерма, Радка, Свободан, Драга
на, Спасне е в

М. Я.
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Командирован мъж дял 

ден се опитва ДД позвъ
ни в къ'ДИ, но телефонът 
през пялото време е зае/'.

Най-сетне, изгубил тър
пение, т*ой изпраща , толе- 
грама: ,,Сложи слушалка
та!"

ИСТОРИИ киНАШЕНСКИ

Дърну ллазнцата 9 9 9

ват, че що го убият,че 1Т*С 
избият и другарите му...
С такава врява смигнали и 
то пред зимника и почна 
1н да блъскат вратата и 
ха викат— 
едно време чули, че „дър
пала” плазица ма реМъкй

—тогава престанали да се 
заканват, а вдигнали пуш 
ките и започнали да стре 
пят във въздуха.

Днес вече не е 
Сгодявките и жените ста
ват много лесно, а често 
пъти и без присъствието 
на родителите. Но преди 
30 и повече години не е 
било така.

така.,

Защо смо 1)и 

праили?
При фотографа.

— Искам да се фотогра 
(|>прам на фона на тези 
колони, но направете та
ка, че моята кола да не 
попадне в кадър.

— Защо?

И когато пО
Поне в Буре- 

част на Ди-ла, в южната 
митровградска община.

В Драговита например, 
сватби най-често 
по време на събори и с 
„отвличане” на 
ако родителите не 
съгласни. В много случаш 
мамите и 
ги е „разгелднеал”.

# Ф Фставали

момите,
били — Бае — обърнал се 

един от Петранпните за- 
не знаели койвДиситшши към бандата па 

Арсен, който от прозореца 
гледал какво става, — ай- 
де турай чайникът-, оно би 
що би, че се сватосуомс.

и право ДаТия дни посети иекоя села 
кажем, една работа ич ми не арексуйе.

След освобождението сви завимо рукаве 
Уложимо мло-

— Вие не познавате мъ
жа ми. Той непременно ще 
помисли, че съм разруши
ла пелия Колизсй!

ви

и иаправимо културни домове, 
го труд, иаправимо убаве сграде. 
куде да ще е направен текъв дом.

А за кикво они служе денъска и на ки-

Нема селоТака станало и с Петра| 
на. Петрана била селска! 
хубавица, а на нея хвър-1 
лил мерак Арсен, хубав н| 
напет момък, обаче роди!

Петрана не би-| 
ли съгласни да отиде за! 
него. защото бил от бед-| 

много |

Само не требеше тека да 
буде, можеше да си буде 
|И с добро...

кво личе?Девойка се изповядва 
на пастора. Той удивител- , 
но възкликва:

Трудно може да се види селсНи култу- 
ран дом, кой да йе остал „културан”. — У уьега 
да се организую приредбе, да служи за библио- 
теку, за организираше на събрания... Свите сУ 
пуш.2:м и? сиЬиме: гризе Ьи зубат щ времето 
Фасаде сл»ущене, прозорци изпотрошени...

Много културни домове служе за склади- 
ша и магазини на задруЬете или на некойе тру
дове организацийе, а човеци у селото немаю 
куде събранийе да си одържу.

телите на
М. Андонов

— Дъще моя, ти губиш 
-прекадено много за изпо
веди. Кога успяваш да гре 
шиш.

но семейство, с 
братя, а те искали да я
дадат на единак, където ни Ям 
кой няма да ,дели имота”...ИМ 

На Мистровед, есенен 9|2 
събор в Драговита, Ар-Я® 
сен и другарите му цядЩ

ял. жк МЪДООСТЙ
план до най-малки подро 
бности без да забеляз^г 1 
това родителите й и кога ® Където доносниците сс 
то привечер Петрана тър награждават, там няма да 
гнала у дома си, те я из- ИЛ1а недостиг на виновни, 
дебнали в една долина и 
Арсен и още един негов 
другар я „повлекли” към 
•къщата на Арсен, която 

‘ се намирала в една отдале 
чена .махала ст центъра на 
селото.

Ксгато пристигнали до 
къщата на Арсен, Арсен 
и Петрана се „закедрили” 
с резата в зимника.

И нещо се питам: ка тия домове требе 
да се одържаваю — тегай се не знайе кой им 
йо стопанин, или пак траже село да се органи
зира да Ьи поправи, а ка да Ьи користимо — 
^егай не може.

И кво са да правимо? Да градимо нове 
япийе — стари смо и не можемо, а и защо да 
градимо, ка ютре пак некой че ни превари да 
со усели, а нас пак че си ни искара навънка.

Него надам

МАЛЗЕРБ
На митницата.Ф Никога не хвърляй кал! 

Улучиш 
ще останат мръсни. •

КАРКЪР

® Тайното зло и тайните 
врагове са най-опасни.

ПУБЛИЙ СИР

или не, ръцете ти — Защо си обля кла ро
клята с деколтето? На
ли ти забраних? — кара 
се контрабандистът на же 
ма си.

се дека овия редове че про
чети некой оди тия що су се разположили 
домовете, па че се сети и да Ьи върне... йли 
поне да ни даде по едну собицу, да 
вирамо потам повам кига требе да държимо 
събрания.

по

се не по-

— Заради тебе, мили. 
Ако митничарите 
да прегледат

Родителите на Петрана 
надали берйя, насъбрали 
на бърза ръка неколцина 
близки и

поискат 
куфарите 

ти, ще започна да дишам 
тежко...

А що се касае за приредбе и друЬе кул- 
тУрне манифестацийе од това смо дйгли руЬе.® Да бъдеш човечен 

това е привилегия, а 
оправдание. Ако това г 

мата, ако съга не 
домовете

НСроднини, надиг- 
пушки

и право към Арсеновата къ 
ща. Още отдалече започна 
ли да викат, да се закан-

не иаправимо съга, док трае зи- 
видимо некикву корис оди 

налето ка ни притисне работа 
ни потреба... Тъгай йе убаво времето 

жемо и надвор да се договарамо.

нали ловджийски
ЕМЕРСОН не- 

па мо-® Най-похвално 
иованието в човечност.

Първият учебен ден. Ед- 
■но дете пристига в забава
чницата със следната бе
лежка,
жилетката му: „Мненията, 
изказвани от това дете, 
не произлизат непременно 
от семейството м.у".

мае сърев-

ЛАТИНСКА прикрепена към

ЗД.' ® Любовта към 
най-доброто богатство 

АРАБСКА
41 хората е
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