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ОТ ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕПУБЛИКАН
СКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СЪЮЗ В СЪРБЙЯ

НА 15 ФЕВРУАРИ ЗАПОЧНА „ЧЕРВЕНИ ЯТ БАЙРАК" В КРАГУЕВАЦ

ОТГОВОРНОСТТА Е ОПОРА НА 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕТОАкцията истински
изпит ф Над 500 делегати, сред които пове че от 65 на сто са непосредствени произ 

водители, . обмениха опит за осъществява нето на поотделна и колективна отговор 
ност в борбата за социалистическо самоу правително преобразование

С издигане на червения 
байрак на самоупралзата, 
на площад АВНОЮ в Кра- 
пуевац, в знак на спомен 
за първите работнически 
демонстрации на 15 февру 
ари 1876 година, в Крагуе 
>вац започнаха 15-тите сре 
щи на югославските само 
управители Червен бай
рак”. Червения брайрак на 
самоуправата издигна ра
ботникът в Заводите „Цър 
вена застава" Милан Пав 
лоаич — най-добрият авто 
механик в Югославия, на 
миналогодишните съюзни 
съревнования на металци-

• За председател на РК на ССТНС избран 
ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ, за секретар ТОМИСЛАВ ЩА- 
ВЛЯНИН, а за председателка на Конференцията за 
обществено положение и дейност на жената — РАД- 
МИЛА ЦВЕТКОВИЧ

Отговорността за изпъЛ; 
нението и неизпълнението

леми в нашето стопанст
во. Но при това положе
ние, охрабрява фактът. стават мерки на всекито и 
че съществува доверие в на всички заедно. Не се 
собствените сили. Друг ва касае за възвелия, но за 
жен факт е, че в стопани . 'немтнуемост и това съзнаНа състоялото се на 10 

февруари заседание на Ре 
публика коката конферен
ция на Социалистическия 
съюз в Сърбия беше прие
та програма за дейността 
на тази организация в пред 
стоящите четири години и 
избрано ново ръководство 
на тази обществено-полити 
ческа организация.

В новото Председателст
во на Републиканската кон 
ференция на ССТН в Сър
бия са избрани 33 души. 
Жика Радойлович е из
бран. за председател на 
РК на ССТН, а Томислав 
Щавлянин за—секретар на 
Председателството. Рад- 
мила Цветкович е избрана 
за председателка на Кон
ференцията за обществено 
положение и дейност на 
жената в Сърбия-

Дейността на Социалис
тическия съюз в Сърбия в 
предстоящите четири годи 
ни ще бъде насочена към 
два основни въпроса — 
икономическата стабилиза

сването и в политическия 
жмвот — в самоуправле
нието изобщо — преобла
дава добре известната не- 
ефикаоност и бавност в 
осъществяването на деви 
за — „от думи към дела”.

— Изобщо не е рано за 
това да се говори — напо, 
мни Крунич, член на 
Председателството на По 
крайни1Нокия комитет на 
Войводина и председател 
на Комитета на орещите 
„Червеният байрак". • Как. 
иначе бихме могли да 
си обясним такава 
пен на мобилност, 
трайност в производство 
то и износа при изключи
телно затруднени усло
вия... * ^ ,

ние никога не е закъсня- \ 
ло. Доколкото положение
то е по-уоложнено и труд 
постите по-големи, дотол
-кова е по-важна организи 
раността в единството. До 
толкова трябва да бъде по- 
остра разплатата с воички,
които слагат прът в копе
летата. *

Едно от твърде вредните
явления с които се среща 
ме е затварянето на репу 
бликите и покрайнините, 
а има и антагонизми —пре 
дупреди Божко Крунич. — 

сте- Дотам се' стига по вече 
из- доста известните причини, 

а особено поради това, за 
щото в републиките и по
крайнините малко — мно
го, в тесните 
се съсредоточава

те.
Преди да започне дело

вата част от Срещите на 
самоуправиделите, делега
тите с едноминутно мъл
чание почетоха паметта на 
починалия неотдавна ре
волюционер —
Бакарич.

Участниците в 15-тите 
срещи на самоуправители- 
те от името на Съюзната 
конференция на Социалис
тическия съюз приветству- 
ва председателят на Съюз 
ната конференция на 
ССТНЮ Марин Цетинич.

Говорейки за отговорно
стта Божко Крунич, кой
то изнесе главен доклад 
на срещите между друго
то изтъкна:

— Разискванията за от
говорността се водят по 
време на натрупани проб-

Владимир

Жика Радойлович структури, 
силата— Над всичко е необхо

дима вяра в собствените 
сили и упоритост в осъще
ствяването на единство и

на разполагане с принаде 
нария труд, значи и с раз
ширеното

щия период голямо внима
ние ще трябва да посвети 

• на подобрението на деле
гатката система, демокра 
тизацията на кадровата по 
литика и обществения кон 
трол в която област през 
изтеклия период не ~е по
стигнато достатъчно.

възпроизводст-
съдружив в рамките на 
Югославия върху тези 
програми и в тяхната ре
ализация — казва Крунич.

во.
— Сега са открити рази 

оквания по въпроса за то 
ва как да заздравим на- 

Да се поддържа и по шата политическа система 
дебрява

об-ция и укрепването на 
ществено - икономическите 
отношения. Съзнанието, че 
занапред не ще има пове
че лесен живот въз осно
ва на ново задължаване е 

влезне

— каза Божко Крунич, — 
за това съществуват 
лични мнения, дори и идеи 
за нейни ооновпи

ПРОИЗВОДСТВОТО,
да извършва преустройст
во в движение в структур 
ната несъгласуваност и не 
равновесие между стопан 
ските отрасли в регионите, 
развитите и изостаналите

раз-За членове на Съюзната 
конференция на Социалис
тически я съюз от ССТНС 
бяха избрани Живан Баси 
левич, д-р Любисав Марко

промени.
Говорейки за дейността 

на средствата за 
информация Крунич изтъ
кна,^ че те не са имунни 
от бройни извращения, с 
които е обременено обще
ството, само че те 
друго измерение. Особено

предусловие да се 
в труден и продължителен

който и Социалис- вич и Жика Радойлович.
масова

в страната, да се увелича 
ва износа зарад обезпеча
ването на платежоспособ
ност на страната, да се 
надделява стагнацията в 
производителността 

труда, като с редица мер
ки се обезпечава по-добра 
заетост, преди всичко на 
продуктивни кадри, да се 
надделява уравниловката в

етап в
тическият съюз, както и 
всички други организира
ни сили, ще държи изпит- 
Социалистическият 
ще трябва да предприема 
практически и добре орга
низирани действия против 
стесняването на самоуправ 
лението и създаването на 
отношение на опекунство 
над държавата над сдру
жения труд.

Социалистическият 
юз трябва да
като обществено-политиче
ска организация, готова и 
способна съществено да?- 

всички проце-

Изложба на Тнтомта щафети имат
съюз

на е опасно създаването на 
афера,шка атмосфера, ма
нипулиране с отделни от
рицателни

Преди започването па срещите в Художе
ствената галерия на Народния музей в Крагуе- 
вац беше открита изложба, посветена на Ти- 
товата щафета и на Щафетата на младостта, на 
която за пръв път извън Белград е изложена 
„Синята книга” е хиляди пожелани* на младите 
от Шумадия на другаря Тито за неговия 53 ро
жден ден.

— Това което Тито ни даде през дългите 
години на своето творчество, е втъкано 
всичко пори и придобивки на нашата страна, 
и оттам изблик на чувство на уважение, които 
всекидневно
го освен обет, че 
и занапред ще крачим по пътищата, които от
давна избрахме начело с него — 
ду другото проф. д-р Душан ДжурИч — Зиная, 
пъРйоборец о-г Крагуевац, откривайки излож
бата.

примери, раз
пространяване на дефетис 
тични настроения,

личните доходи, да се ,пре ване на простор на нацио- 
одолява инфлацията, да се нализъм и колебания в бар 
намалява потреблението, бата за революционния 
да се обезпечи по-добра континуитет.
снабденост на пазара Инсисгираме за открита, 

със стоки и с балансиране демократична критика на 
на потребите — вместо да 
владее стихия и купони, формация 
рязко да се намалят капи 
таловложенията, със остри

Откри

съ-
се изявява

ВЪВ

средствата за масова ин-
в рамките на 

ССТН; за отговорност на 
така наречените извори 
за информация, за осъще 
ствяване на пътна общес

изявяваме към него, не е нищо дру- 
непоколебимо и без застои

влияе върху 
ои в обществения и степан 
ския" живот-

Преодоляването на пасив 
ната позиция на ССТНС е 
основно условие да се осъ
ществяват и най-ооновните 
задачи на СК. Социалисти
ческият, съюз в предстоя-

рестриктнвни мерки и с 
насочване на производство 
за износ — ето върху те
зи задачи трябва по-бързо 
и по-дългосрочно да дей 
ствуваме.

изтъкна меж-
твена роил на средствата 
за масова информашия, — 
изтъкна между другото 
Божко Крунич.
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Заседание на палестин
ския национален съвет

АЛЖИР ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА СЕДМИя САЯШТ НА 
НЕОБВЪРЗАНИТЕ НАКРАТКОНАЙ—ГОЛЯМА СРЕЩА

ф ДОСЕГА 65 ШЕФОВЕ НА ДЪРЖАВИ 
ИЛИ ПРАВИТЕЛСТВА СА ПОТВЪРДИЛИ, ЧЕ 
ЩЕ ДОЙДАТ В ДЕЛХИ • ДОРИ ОКОЛО 4000 
ГОСТИ

щ ЛУАНДА: Генерални
ят секретар на ООН Пе- 
рес де Куеляр е посетил 
през изтеклите две седми
ци осем африкански стра
ни, в които е водил разго
вори във връзка с разре
шаването иа намибийския 
въпрос. Куеляр заявил, че 
надпреварата на великите 
сили около „намибийския 
комплекс” може да създа
де трайно напрежение в 
южната част на Африка.

• НИКОЗИЯ: За прези
дент на Демократическа 
република Кипър е избран 
Слирос Киприану.

Киприану, който и досе
га беше президент на тази 
страна, е получил 56,5 на 
сто от гласовете на изби
рателите. В президентски
те избори не са участву
вали около 100 000 киълр- 
ски турци, понеже те са 
„граждани на турската фе
дерална република Кипър”, 
която се намира под опе
кунството на турската вой 
ска още 1974 година.

• БЕЛГРАД: Югослав
ският износ в Ирак тази 
година трябва да възлезне 
на 750 милиона долара, ко
ето е с 20—30 милиона до
лара повече от миналогоди 
шния износ. Югославия ше 
изнесе в Ирак преди всич 
ко селскостопански произ
ведения, електроенергий
ни съоръжения, алат и пр.

В началото на седмица- стинските представители в 
та в Алжир е започнало за Алжир особено подчерта- 
седание на Палестинския вали, че ООП е единствс- 
национален съвет което ният официален представи
те продължи най-малко ед тел на палестинския 
на седмица. „Палестинска 
та революция е по-силна 
от преди” — заявил в на

Сведението, че този дни иа конференция за 
печата в Делхи, посветена «а организационно- 
техническата подготовка па Седмия самит. иа 
която са лрисъствували почти тристотин индий
ски и чуждестранни журналисти, само но себе 
си достатъчно говори какъв изключителен инте
рес владее за мартенската среща па необвърза
ните.

на
род и че никому няма да 
позволи да говори в име
то иа организацията и на

Бъдещият генерален секретар на Седмия са
лют Натвар Синг е посочил повече сведения, ко
ито потвърждават вече оповестеното очакване, 
че Содмиит самит на необвързаното движение 
ще бъде най-голямата среща в индийската исто
рия п вероятно най-голямата, състояла сс извън 
зданието па ООН.

палестинците в междуна
родните форуми, да прего
варя в тяхио име с кого-

вечерието на заседанието 
Ахмед Ббдурахман, отго
ворник за контакти с пе
чата, давайки да се разбе- то и да е за мира в Близ- 
ре, че Организацията за ос кия Изток и за бъдещето 
вобождение на Палестина 
(ООП) е готова да про
дължа! и засили борбата ят национален съвет да от

хвърли плана на Роналд 
Рейтън и да приеме ре
шение за аюустановяване 
на каквито и да било по
литически контакти с еги
петския режим, все дока- 
то Кайро 
Кемпдейведоките

на палестшкид народ. 
Очаква- се Палестииски-

Досега 65 шефове на държави или прашите;! 
ства са потвърдили че ще дойдат в Делхи, а 
възможно е това число и да се увеличи до ЬО 
души. Индийският домакин съветникът по пе
чата на индийския премиер Шарад Прасад, е 
изрекъл преценка че в Делхи в различни каче- ' 
ства ще дойдат около четири хиляди гости. Са
мо журналистите, които специално ще дойдат 
от света, вече са се обадили 911 души, които 
заедно с акредитираните от индийска страна 
ще наброяват около хиляда и петстотин души.

В Делхи всичко е готово за голямото съби
тие, включително и сценарият по откриване и 
хода на конференцията, която ще започне на 

. 7 март в десет часа. Конференцията ще открие 
сегашният председател ствуващ Фидел Кастро, а 
след това встъпителна реч ще произнесе пре
миерът Издира Банди, която на същия ден на 
предобедното заседание

си за неотчуждимите пра
ва на палестинския народ.

Пред заседанието в ООП 
изглежда е постигнато съ
гласие, че планът на аме
риканския президент Рей-

не отхвърли 
спора

зумения.
На XVI 

Палестинския
заседание на 

национа
лен съвет присъствуват 
над 100 представители от 
90 страни, което е израз 
на широката международ
на солидарност със спра
ведливата борба на пале
стинския народ.

На заседанието присъс- 
ствува и делегация на 
ССТНЮ и СЮК, оглавява 
на от д-р Александър Гър- 
личков.

ще поеме ролята на 
председателствуващ на необвързаното 
ние движе-

за срок От три години. Церемонията по от
криване и всички пленарни заседания директно 
ще предава индийската телевизия-

ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В МАДРИД

РАЗГОВОРИ ЗА ДОКУМЕНТА • ТЕХЕРАН: На иран
ско-иракския фронт отново 
е завладяло известно зати
шие. В иранско съобщение 
било изтъкнато, че ирак
ската защита е поставила 
нов вид мини за унищоже
ние на жива сила,
»е до значителна 
осуетило 
иранските войски в начало 
то на офанзивата".

успех. Шефовете на съвет 
оката и американската де
легации Ковальов и Капел 
ман заявили, че са за ис
тински преговори, че Кон
ференцията е твърде необ
ходима и че - е възможно

хце^ съгласуват съдържа
нието на документа.Ясер Арафат Представителите

гън не може да се приеме ропейските 
като основа за разрешава- на Конференцията за евро- 
не на кризата в Близкия пейска сигурност и сътру- 
Изток и на палестинския дничество в Мадрид прие- 
въпрос. Този план не г/к- ли решение за
лючва правото на пале- на преговори във
стипците на самоопределе- °ъс съдържанието 
вие и не предвижда осно- ключителния документ на 
ваване на независима пале Конференцията, а който 
стинска държава. В този Ще се намери и решение 
план ООП не се третира за свикване на канферен- 

законен Ция за европейско разоръ
жаване. За целта са офор 
мени работни групи, които

на ев- 
правителства

Необвързаните и неутрал 
ните страни са предупре
дили, че те не може да се 
съгласят с по-нататъшно 
ялово противопоставяне ме 
жду блоковете и настоя
ват Конференцията в Мад
рид да приключи успешно 
до края на март. Засега 
обаче не е известно дали 
тези усилия на необвърза
ните и неутралните европе 
йски страни ще свършат с

започване което
степенвръзка 

на за- да се преодолеят сериозни 
те разлики в становищата 

' на Изток и Запад. Това 
обаче не е залог, че са на- 
пуонати

нахлуването на

непримиримите 
блокови становища. • АЛЖИР: Делегация 

на Съюзната конференция 
на ССМЮ, оглавявана от 
председателя на Председа
телството Драган Илич — 
заминала от Алжир на ня
колкодневно посещение в 
Западна Сахара. Целта на 
посещението е задълбоча
ване, на отношенията меж
ду ССМЮ 
организация на Сахарската 
арабска 
република.

като единствен 
представител на палестин
ския народ. Затова пале- Известни надежди дава 

оценката на всички делега 
ти, че е възможно подобре 
ние на международната об 
становка и че 1983 година 
може да бъде година на 
международни преговори. 
Социалистическото прави
телство на Испания е пре
дложило да бъде лосред- 
ствеа-гик между Изток и 
Запад при изнамирането 
на съдържателно и съгла
сувано споразумение въз 
основа на предложението 
на необвързаните и неу
тралните страни.

Югославският 
предупредил, че 
делегация трудно може да 
се съгласи да участвува в 
безкрайни ялови блокови 
надпревари в Мадрид и че 
не съществуват обективни 
причини Конференцията да 
не свърши с пълен уопех.

ОБСТАНОВКАТА НА БЛИЗКИЯ ИЗТОК

АРЕНС—НАСЛЕДНИК НА ШАРОН
ПРОМЕ1МРнТ1^Т™?и2л^ЕЛСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НЕ ОЗНАЧАВАТ 
1РОМЕНД НА ПОЛИТИКАТА НА ВОЕННА ЕСКАЛАЦИЯ
Л^ета На К0МИСИЯ- ШаР°н «а поста министър 
та „Кахан по разследване на отбраната на Израел,
«а масакрирането на пале- което с официално съобще 
стипците в бежанските ла- но в Ерусалим, 
гери Сабра и Шатила, ми-
мистърът на отбраната Ша Аренс е известен като
даде оста^ДИзпяаР °И П°' огромен привърженик за даде оставка. Израелският въоръжаването на Израел
™ГелТНля г6ГИН 06346 Н6 И 6 бил прошв С1<лючване 
иююма да м лиши от то на споразумението в 
услугите на този военолю- Кемп дейвщц * в.ръщането

тави В прави' на Синай иа Египет. На
без портфейл™ МИНИСтър постта израелски посланик оез портфейл. във Вашингтон е поставен

през 1981 година.
Аренс е роден в' Литва- 

ния, емигрирал в САЩ ка
то момче и е бил в аме-

и младежкатариканската войока през 
Втората световна война, а 
в Израел живее от 1957 го 
дина. Преди да замине за 
посланик 'Във' Вашингтон 
Аренс е бил председател 
на Комитета «а израелокия 
Кнесет за външни работи 
и отбрана. На това място 
е избран след оставката 
«а Езер Вайцман през 1980 
година.

Променяте в израелско
то правителство, както се 
очаква, не означава иромя 
на на политиката на воен
на ескалация от страна иа 
Израел.

демократическа

• ООН: Миналата годи
на в света са произведени 
1544 милиона тона жито. 
Това количество е по-голя- 

с 2 на сто от произ
водството през 1981 
на. В

мо
делегат

неговата
годи-

развиващите се стра 
ни обаче едва ли е отбеля 
зано увеличение, поради 
намалените добиви на ориз 
в Азия и на жито в Аф-Израелският посланик в 

САЩ Моше Аренс е приел 
да наследи генерал Ариел

рика, където миналата го
дина е 
суша.

владеела голяма
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КОМЕНТАР
СЪВЕЩАНИЕ В МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦ 
ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ ЗА ЖАЛБИ 
И ОПЛАКВАНИЯШИ СТРШ ЕЛИН ГРАМ 01РШШЕ? Израз на доверие в СКДопустимо ли е реформата на основното образование и възпитание да се обсъжда 

единствено през призмата на (слабата) материална основа и (низките) лични дохо ди на учителите? • Комисиите дават ценен принос към бор
бата срещу нарушаването на принципите на СК, 
с което се печели доверието на тРУДовите хора 
и гражданите в акцията на Съюза на кому ние- 
тите за осуетяване на отрицателните прояви и 
носителите им

Комисиите за жалби 
общинок1ите комитети и Междуобщимската кон
ференция на СКС в Юж1номара©ски регион през 
изтеклия период разрешаваха и най-сложни про
блеми в отделни среди. С дейността си те зна' 
чително допринесоха за' укрепването на самю- 
управителеите норми и принципи, с което се 
опечели доверието на трудовите хора и граж
даните в акцията на СК за осуетяване на отри
цателните обществени прояви и носителите им. 
Опитите обаче показват, че-е необходимо да се 
усъвършенствуват' методите и съдържанието на 
действуването им, за да бъде още по-голям при
носът им за укрепването на законността, кон- 
ституционността и социалистическия морал.

Това са Основни акценти от състоялото се 
неотдавна съвещание в МОК на СКС в Леско- 
'Вац въ/в връзка с резултатите, съдържанието и 
методите на действуването на комисиите 
жалби и оплаквания. Участниците в съвеща
нието оцениха, че трябва да се засили преван
тивното действуване на тези комисии, за да се 
засичат в корена отрицателните прояви несъв
местими със социалистическия морал поведе
ния на отделни лица и групи. Забелязва се, че 
не се намалява броят на жалбите и оплаквани
ята, в които трудовите хора и гражданите пре
дупреждават партийните органи за антисамоуп- 
равителни прояви в определени среди, а също 
тъка и броят на жалбите, с които се търси за
щита на са>моуправителните права на авторите

В. Вглкович

Събранието беше В продължение 
са се редят оплаквания от 
материалната основа на 
просветното
„мизерните” лични доходи 

дагогичеоките заводи от на просветните 
Враня и Лесков ад и пред- ци. Друг основен 
ставители на общинските 
самоуправителни общнос
ти. Целите бяха ясни: да

доста
тъчно представително: око 
ло масата бяха членовете 
на МОК на ССТН в Леоко 
вац, представители на пе

ди няма достатъчно стаи, 
кабинети, физкултурни за 
ли, учебни помагала. Това 
особено

на два ча-

се отнася до нера 
звитите среди, какъвто е 

работни- . и Южноморавски регион.
Но също така не може да 
се отрече, че обществото 
полага

дело и от
и оплаквания към

въпрос 
докосва, а има ги 

толкова много. Пък 
гато се докосва, това

се огледа извървяният път прави с цел да се подчер-
в осъществяването нй ре- тае материалният проб- преки актуалните
формата >на основното об лем. Защо няма екокур- мически трудности,
разование в Южноморав- зии? Защото няма пари. жносците не са толкова
оки регион и да се даде Училищната мрежа е не- малки, че да не може да
нов импулс в реализация- рационална, има паралел- ’се осъществява реформата,
та на тази важна задача. ки -с 2—10 ученика, но и Подобно може да се ка-

Започна се с неизбежна- с много голям брой учени же и за личните доходи
та фраза: ,в реформата се ци. Защо за учители
постигат значителни ре- въ|ршват най-слабите уче-
зултати, но има доста ела ници? Защото личните ' до-
бости”. И тъй' като. на й-в а 
жната ни задача занапред 
е ускореното премахване
на слабостите”, започва де лните общности и педаго- 
бата за причините им. Пре гическите заводи 
дставител на двата завода 
в уводното си изложение
най-напред посочва липса- етвено представителят на
та на учебни помагала и борческата организация
помещения, за да констан- подчертава таченето на
тира, че ,,това е основна- революционните традиции, 
та причина за недостатъч- Напоследък мното съб- 
ни.те резултати в реализа- рания на тази тема започ- 
цията на реформата”. Вто ват и свършват като това 
рата основна причина са заседание на МОК на 
твърде низките лични до- ССТН в Лесковац. За ма- 
ходи на учителите. Докато термалните проблеми 
се „движи” по терена на 
материалната основа док 
ладчикът лесно намира 
причините. Но щом докос
ва субективния фактор,
той „ускорява движение- ние. Затова искаме да 
то” и само изрежда слабос 
тите: мнозина учители не 
проявяват стремеж към. ;, новното 
професионално усъвършен 
ствуване и задачите ои 
„отбиват- като ангария", 
обучението все още робу
ва на традмционалйзма,
училищата не се свързват ни пълноценно през приз- 
достатъчно с обществена- , мата на материалния про- 
та среда, не съществува т блем? Дали такова оценя-

не се
непрекъснати уси- 

се Л1ИЯ за подобрение на ма
териалното положение. Въ

И КОг

ИКОНОг
възмо

за на учителите: може и тряб 
ва да бъдат по-високи. То
ва обаче с нищо не подкре 

ходи не привличат по-доб пя тезата, която се про- 
рите. И все така: предста бутва, че за по-високи ре 
вителите на самоуиравите зултати в осъществяване

то на реформата е доста-

за

тъчно да се увеличат личсе опла
кват, а членовете на МОК ните доходи на учителите, 
на ССТН ги слушат. Един- Парите никота не са били

и не можах дй бъдат осно 
вен двигател на образова
телно-възпитателната дей 
ност, защото образование 
то не е „търговска стока'1,
която може да се измери 
с грамове. им.

Много по-добре ще бъ- 
се де ако просветните работ

ници и цялото общество, 
а особено Социалистичес 
кият съюз, помислят за

СЕКЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНЕ ПРИ МОК НА 
ССТН В НИШговори надълго и наширо

ко, а останалите въпроси, 
преди всичко отнасящи се 
до субективния фактор не дълбочено върху редица 
получават нужното внима други твърде важни въп-

роои. Защо всекидневно де 
валвира възпитателната 

роля на основното учили
ще? Защо отслабват връз 
ките на. това ведомство с 
обществената му ореда? 
Защо е недостатъчно еди
нодействието на училище
то, местната общност и се 
мейството. И накрая: как 
да защитим младите поко
ления от мрачните посега 
те летва на националисти
те и останалите антисамоу 
правителни елементи?

К. Георгиев

Приети планъ и 

програмата за работапо
питаме: може. ли реализа
цията на реформата "на ос 

образование и
4 Приети

„Народне ковине”, Радио Ниш и ..Збиваня”, както и 
отчетът за работа и програмните концепции на Изда
телство ..Братство" през настоящата година

На проведеното си през 
миналата седмица в Ниш 
първо през настоящата го
дина заседание, членовете 
■на Секцията за информи
ране при Междуобщинока 
та конференция на ССТН 
■в, Ниш приеха планъти прог 
рамата за работа, чрез чието 
осъществяване през настоя 
«дата година ще дават 
свой принос в подобрява
нето на информирането в 
региона- Покрай останали
те въпроси, на които Сек
цията ще обърне особено 
внимание в програмата се 
подчертават въпросите, от 
пасящи се до актуалните 
'идейно-политически 
раси в осъществяване ро
лята на средствата за ма
сова информация в регио
на, по-нататъшните задачи 
на ССТН в тази област, 
осъществяването на прог
рамните концепции на ин
формативните средства и 
редакторската политика в 
тях, подобряването на ин
формирането' в Социалисти 
чеокия съюз, по-нататъшно 
то развитие и укрепване 
на регионалното информи
ране, положението и роля
та на кореспондентите, ка
кто и въпросите свързани 
с ТВ хрониката «а Нишки 
регион и ТВ-журнала за

са и предложенията на програмите на
възпитание, която е изклю 
чително важна политичес
ка задача и обществен и

българската народност 
СФРЮ,

Членовете «а Секцията 
обсъдиха и приеха предло
женията на

родителски дълг към мл,а- 
дото поколение, да се оце

в

програмите 
през настоящата година на 
„Народне новине”, Радио 
Ниш, младежкия в-к „Зби 
ваня", както и отчетите за 
работа на изданията на Из 
дателство „Братство” (в-ж 
„Братство”, - 
„Другарче” и 
„Мост”) и

теграция на възпитателни
те фактори.

Учениците в .разисквани 
ята са още по-конкретни.

ване може. да се окачест 
ви като отговорно?

Никой не трябва да бяга 
от факта, че в отделни сре

ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ВОДНАТА СИЛА В НИШКИ РЕГИОН
детоюия в-к 

списаниеВъзможности за 15 водоцентралн ■програмните 
изда-концепции на тези 

пия за 1983 година.
разискванията членове 

те изтъкнаха, че изготве
ните програми на всички 
тези средства за масова 
информация - представля- 

още една крачка на
пред в укрепване ролята 
и обобществящането на ин 
формативната дейност. Бе 
подчертано, че в осъщест
вяването на програмните 
си задачи тези ‘информа
тивни оредСтва трябва да
посветят

ф С годишното им производство ще се обезпе- изведат във водоцентрали- 
чат 50 на сто от необходимите количества електро
енергия в Нишки регион

Вприел две студии, отнася
щи се до ползуването на 
водната сила в Пониша- 

елактроенерлия ще се лро- аието, които ще бъдат ос- 
те „Завой” на Виоочица и нова за изготвяне на ин- 
„Бован” на Моравица. Водо вестиционно-техническа до 
централата „Завой” вече се 
строи и трябва да ■ бъде 
пусната в действие през 

година, а акумулация 
та Бован” е построена 
преди няколко години и 
всичко е подготвено за вг-

въл-Опециалистите твърдят, 
че на Нишава, Моравица, 
Височица и Темска може 
да се построят 15 средно 
големи и малки водоцен- 
тразш с общо годишно про 
изводегво от около 540 ми 

елек-

ват
кументаци-я за построява
не на система от 14 сред
но големи и малки водо- 
щентраля на Височица, 
Темока и Нишава. Само на 
Нишава от границата до 
Ниш трябва да се постро
ят 11 водоцентралн, които 

напъл- ще произвеждат 300 мили
она киловат-часа електро-

1986
лиана киловатчаса 
троенергия относно полови 
ната от сегашните необхо
дими количества електро
енергия в 15 общини на ре- 

ш гиона. За реализацията на 
проекта са необходими 2,5 
милиарда динара, при усло 
вие изграждането на водо 
централите да приключи 
до края на десетилетието.

Първите киловатчас ове

още по-голямораждане на водоцантрала, 
но язовирът не е 
нен, понеже трябва да се 
уреди спорът във връзка енергия годишно. Досега
■със защитата на пътя Алек на тези реки съществуват

само три по-малки водо- 
цент.рали с годишно произ 
водство от И милиона ки- 

(Т. Н.)

вншчание на таченето 
революционните 
и придобивките от НОВ и 
революцията, на информи
рането от основните клет
ки на обществото, както и 
на постиженията на само- 
управителната и делегат- 
ока система.

на
традиции

оинац — Сокобаня.
Съветът на специалисти 

те на Сдруженото електро 
стопанство на Сърбия е ловачаса. В. Б.
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БАБУШНИЦА

Голямо внимание на идейно-политиче
ската подготовка

Предвидени са общо 6 
отделни теми, като за вся
ка поотделно са подготве
ни по група лектори, кои 
то ще изпарят лекции в 
синдика/! нито организации 
в организациите на сдру
жения труд^

ческа система у нае и ро 
лята на субективните 
ли, създаването и разпреде 
лепието на дохода -на ра
звитието на социалистиче
ските самоуправителни об 
п(оствено-'Икапом1ИчеС1К1И от
ношения и политиката по 

стабилиза-

В годинанастоящата 
всички организации 
Смоза на синдикатите в 
Бабушнишка община ще бт, 
дат изпълнени програми по 
идейно-гюл игагчесгсо 
гане. Именно тгарастнали- 
те потреби от още пв^аои 
лена

сина

изди-

КурсистПте по време на занятие 
ДИМИТРОВГРАД

Уводните изложения, ко 
ито ще бъдат изнасяни ще 
бъдат изходна основа 
разискване и 
по отделни въпроси.

пдсйнопо-литич*ска икономическа 
дейност на Съюза ш син ция и укрепването на все

народната отбрана и об- 
ществяване «а задачите по ществоната самозащита и 
стопанска стабилизация и борбата за необвързване 
необходимостта от още 
по-успешното им омшючва 
не в общия фронт на бор
ба за развитие и енедрява ЗВОНЦИ 
не на~делегатската оистс-

дикатите в боа^бата за осъ за

Още една политическа 

школа
изясняване

М. А.на нашата страна.

Първият випуск на по- 
Общинския синдикален съ- 
литичеоката школа към 
вет в Димитровград запо 
чна с работа на 9 февруа
ри тази година. Покрай 
школата към Общинския 
комитет на СКС и Общин
ската конференцията на Оь 
юза на социалистическата 
.младеж, тази школа е тре 
дата политическа школа в 
Димитровград. Досега Об 
щинокия синдикален съ
вет е изпращал по девет 
курсисти в школата при 
синдикатите в Ниш. Шко- 
Междуобщинския съвет на 
лата в Димитровград има 
32 курсисти от всички тру 
дови организации и общ 
пости.

Според утвърдената прог 
рама за всички политичес
ки школи на Съюза на син 
школата в Димитровград 
дикатите в СР Сърбия и в 
ще бъдат обработени че
тири тематични области: 
Уводни теми, Организира 
ността и обществената ро
ля на Съюза на синдикати

Необходим общ коренс- 

пондентски пост
те, Синдикатите в полипи 
ческата система и социали 
Отйческите самоуправите
лни обществено-ншономнче 
ски отношения и Самоуп 
равнтелното организира
не на работниците. Тези 
четири тематични области 
са дадени в 26 теми и ще 
бъдат обработени! и Със 76 
часа. Школата ще трае до

За значението на тази по 
Лцтическа школа говори 
председателят на Общин
ския синдикален съвет СА 
Шд ДИМИТРОВ, 
та откри ВЕЛИМИР ДЖО 
РДЖЕВИЧ, член на Пред
седателството на Между- 
общинския съвет на синди
катите в Нишки регион.

По повод откриването на 
школата присъствуваха и 
ЛИЛЯНА КАМЕНОВА, де 
легат в Републиканския съ 
вет на синдикатите на Сър 
бия,. РАЙКО ЗАРКОВ, пред 
седател на Председателст
вото на ОК на СКС и ЗО
РАН ТРИЧКОВ, 
тел на Общинската конфе
ренция на ССМ.

ма налагат коренно да се 
промени и отношението 
към всички аспекти на иде 
йно-политнческото дейст
вуваме.

Основна задача на прие 
тата от Общинския оинди 
кален съвет програма е 
да съдействува за разви
тието на марксичеокии ми
роглед сред най-широките

ставители на посочените 
сродства за масова инфор 
мация и представители на 
всички местни общности 
в Зеонски район: Звонци, 
Ракита, Вучи дел, Берин 
извор, Нашушковица и 
Ясенов дел.

Отчетено беше че сред 
ства за масова ияформа 
ция в съдействие с общес-

Средсгвата за масова ин 
формация — Радио Ниш, 
ТВ—Журналът на българ
ски език, „Народне нови- 
нс”, „Збиваня”, „Братство", 
„Другарче" и сп. „Мост", 
както и „Лужничке ново
сти” — притурка на „Сло 
бода" — Пирот — с успех 
изпълняват своята задача 
обективно, вярно и навре 
ме да информират населе 
нието в Бабушнишка общи 
на. Това беше основно за 
ключение от състоялите се

кръгове на трудещите се 
и подготовката им за па- 
ефикаоиа идейночюлигаче 
ска акция. Покрай теоре
тично-идейните насоки във 
всяка от предложените те 
ми ще се настоява да се 
прави анализ и оценка на 
постигнатите резултати в 
досегашното изграждане 
на социалистическите об
ществени отношения, ка
то в тези рамки се наме
ри мястото и ролята на 
Съюза на синдикатите.

Основни области, на ко
ито е дадено най-голямо 
внимание в

а школа

твено-политическите орга 
низации в Бабушница за
напред ще трябва да поло 
жат още по-големи усилия 
за още по-пълно и по-нав
ременно информиране на 
населението в общината, а 
за някои средства на масо 

село ва информация като Ра 
дио—Ниш, телевизията и 

Секцията др. беше предложено да 
Об предприемат мерки за съз 

даване на по-добри усло- 
съюз в вия за слушане и гледане 

членове- на предаванията.
Прието беше предложе 

на нието да се създаде един 
кореспондентски пост на 

_ _ всички средства на масо-
Бабушница НОВИЦА ва информация. По

ЛЮБИЧ, председателят йачин се създава възмож
на ОК на ССТН СЛАВОЛ- 
ЮБ МИЛАДИНОВИЧ, пре 
дседателят на Общинска
та конференция на Съюза

репите, противпожарната трояичЖ л На
служба... На дневен ред ™ИЧ- И0ВАН ДЖ°- 
ще се намери и анализът КИЧ’ председател на Из- 
за състоянието в областта пълнител«ия съвет, пред- 
на стопанския криминад и 
наказателната

разговори на отчетите за 
1982 и проктотгрограмите 
на тези средства за масова 
информация в 1983 година 
на 10 февруари в 
Звонци. В разговорите, ко
ито организира 
за информиране при 
щиноката конференция на 
Социалистическия 
Бабушница ,освен

програмата
председа- са: разсясняването на те

оретичнкте основи на само 
управителната социалистиА. Т.

те на комисията взеха уча 
стие и председателят 
Председателството на Об 
щмнекия комитет на СКС

ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В СУРДУЛИЦА

ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА В такъв
• Обсъждайки проектозакона за отделни репуб

ликански данъчни облагания върху личния доход за 
подтикване развитието на селскостопанското произ
водство докрая на средносрочния период, делегатите 
Дадоха предложение- тези средства да се изразходват 
и в индивидуалния сектор и да не се влагат в из
граждане на захарни фабрики

на Скупщината през мина
лата година, Изпълнител
ния съвет, на ОС държав
ните органи, самоуправи- 
телмите общности на инте-

ност за по-пълно й по-каче 
ствено информиране от ба 
зата, което досега не бе
ше застъпено в достатъч- 

степен във всички 
средства за масова йнфор 
мация.

На 8 февруари т.г. в 1983—1985 
Сурдулица бе 
сеои-я на трите съвета 
Общинската 
&оято бяха обсъдени 
колко въпроса из дейност- 
‘га й- Делегатите дадоха 
съглаоие на повечето репу 
бликаноки проектозакони 
(за изменението на Закона 
за въвеждане на допълни
телни облагания върху до
хода, за изменението на 
Закона

М.. А.година. Всъщ
ност, в проектозакона 
запланувано от личния до
ход да се отделя по един 
процент за по-нататъшното 
развитие на животновъдст
вото

проведена е СУРДУЛИЦА■на политика, 
снабдяването на пазара, 
анализът на обществено 
вредните прояви и компе
тенциите по този въпрос 
на инспекционните органи, 
за фнукционирането на вее 
народната Отбрана и обще
ствената самозащита и осъ 
ществяването и действува- 
нето на делегатската сис
тема. През настоящата 
дина делегатите на Общин 
ската скупщина ще обсъж 
дат и информирането в об-

скупщина, на

Славолюб Петрович говори 

пред полнтнческня актив
ня-

производството на 
храна и изкупуването й ка 
кто и за разширение на 
селскостопанските площи. 
Те предложиха в този за
кон да се вгради и възмож 
ността тези средства да 
можат да се ползуват и 

индивидуалния сектор, 
както и същите да не се 
влагат в изграждането на 
захарни фабрики.

В събота на 5 февруари 
пред членовете Поотитичес 
юия актив на Общинската 
организация на СК по ак- 
туални въпроси на между 
народните отношегаия го 
вори Славолюб Петрович— 
Гера, изтъкнат револгоци- 

то положение на местните онер, който по време на 
общности и ще изнамират НОВ-а е бнл един от ор-

нощенидта на нашата Стра 
на със съседките страни и 
оообено за ролята и зна
чението на Движението на 
необвързаните 
подготовката за предстоя
щия седми саммт на необ 
вързаните Страни в Ню Де 
лхи.

за отделни облага
ния Върху дохода на орга
низациите на

го-
в

сдружения 
труд за интервенции на 
СРС в Стопанството и пр.). 
Делегатите бяха

страни в

щината, конституционно-единодуш
ни в съгласието на проек- - Оообено 
тозакона за отделни репуб 
ликаноки данъчни облага-

внимание деле- 
гадите пооветиха на Прог
рамата за работа на Окуп 
щината през 
година, От повечето въпро
си в приетата програма от 
Деляме отчетите за работа

За това предаване в Су 
рдулица владеешеголям 
интерес, па залата на На
родния университет бе пъл

решения за тяхното по-иа- ганизаторите на въстани
татъшно самоуправнтелно сто в Южна Сърбия, 
организиране.

ния върху личния доход за 
подтик развитието на 

селското

настоящата
Петрович при това се 

опря отделно за отношени . на. 
ята между блоковете, от-

стопанство от С. Микич с. м.
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ДИМИТРОВГРАД: В ИЗВЕСТНО ЧИСЛО ООСТ ПРИЕМАНЕТО НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Не се съблюдават субективните слабвсти Малко работници от 

производството
Пров еждайюи 

тановената практика, по
литическият актив на Дими 
тровградска община тези 
дни посещава всички тру
дови организации в града. 
По време на тези посеще
ния с ръководните струк
тури и самоутхравитедните 
тела се водят разговори за 
плановете на трудовите ор 
ганизации и проблемите, 
които се чувствуват или 
се очакват в реализацията 
•на същите.

В „СВОБОДА” ОСОБЕНА 
РОЛЯ ИМА МЛАДЕЖТА

необходимо да се прове
дат
>не само с

в дело ус- ни ввдове строителен мате 
риал. Това е може би 
един от отговорите. Но, мо 
же би повече е във факта, 
че вече на два референду 
ма не успяват да изгласу- 
ват нсе правилник за въз
награждаваме. А причината 
за това е начина, на кой 
то са възнаградени (според 
предложението на’ новия 
правилник) отделни работ
ни места в непосредствено 
то производство и в адми 
нистрацията. Сега пред
стои трет референдум пак

отделни разговори 
ръководните 

структури., а и с младите 
тук заети.

През миналата година в редовете на СК в Бо- 
силеградска община са приети 56 нови членове. По 
отношение на класовото укрепване на СК все още 
не съществува работническо мнозинство. Малко е 
числото и на селскостопанските производители

ЗАЩО НЕ УСПЯХА ДВА 
РЕФЕРЕНДУМА В „ГРАД
ИЛ”?

Строителната трудова 
организация „Г,радия” е 
една от организациите, в 
която броят на заетите пое 
тоянно намалява. В начало 
то на 1982 родина тук са 
били заети 316, а на края

С приетите през минала
та година 56 нови члено
ве, Общинската организа
ция на СК в Босияеград- 
•ска община не може да бъ 
де доволна. Наистина, не 
е без значение, че от прие 
тите 39 са младежи, но въ 
просът е болезнен ако се 
има предвид, че от 60-те 
първични ерга н и за ци и, ко 
якото действуват в общи
ната, членовете на СК в 
41 организация нз са пов
дигали този, за класово-со
циалното укрепване на СК 
важен въпрос. Съществу
ват и организации, които 
вече 2—3 години не са 
.приемали нови членове. 
Факт е обаче, че тъкмо, со 
ци ално-кл асовото укрепва 
не на СК е същински въ
прос за по-нататъшното ук 
репване на самоуправител 
ното общество самоупра- 
вителната практика и за 
енендряването на делегат
ската система.

Наистина, когато се ка
сае са омасовяването на 
партийните редове в общи 
ната, не може да се каже,

■ че Председателството и 
Общинският комитет на 

. СКС не са полагали съот
ветни усилия. Въпреки и 
конкретните от тях акции, 
псквечето първични орга
низации на СК, формализи
райки политиката в прие
мането на нови членове, не 
изпълняваха задачата си. 
Може би един от отгово
рите на този въпрос тряб
ва да се търои в недоста
тъчната кадрова и’акцион 
на подготвеност на неиз
вестно число организации, 
особено на онези в мест
ните общности, където ми
грацията на младите се до 
ста чувствува. В тези сре

ди, при недостатъчната ак
тивност на партийните ор
ганизации, идейно-полити- 
чеоката им роля често по
емат други сили, които’ на
трапват овои решения- 

Съблюдавайки този про
блем, Председателството 

/'на ОК на СКС в Босиле
град, на проведеното неот 
давна заседание прие ре
шение за идейно-политиче
ското оопособяване и ак- 
ц/енно^организационно ук
репване на първичните ор
ганизации на СК. При то
ва се изтъкна необходи
мостта от ангажиране на 
всеки член в изпълняване 
на задачите произтичащи 
От конгресните становища 
и заключенията на Два
надесетия- конгрес на СЮК 
и Деветия конгрес на СКС. 
За целта през март т-г- ще 
се проведе и съвещание 
със секретарите на първич 
ните " партийни организа
ции.

л

Изхождайки от факта, 
че от 1978 година досега 
в конфекция „Свобода” са 
заети 416 нови работници, 
предимно девойки и мла
дежи, при гова неквалифи 
цирани, ясно е защо 
изтъкват 
и 'сниманиехо, което се по 
лага

тук
голямата роля

в младежта. Имайки 
предвид, че тези работнич
ки и работници са получи
ли квалификации в конфе 
кцията за три или шест 
-сеца че още не са доста
тъчно квалифицирани, на 
лице са проблемите пред 
които е изправена тази 
трудова организация. В

ме

От разговорите в „Свобода”

на годината са останали 
285, от това 175 строител
ни работници. Макар че 
дат отделни разговори 
балансът още не е готов, 
в „Градня" се очаква поло 
жител ен резултат при ср е 
ден личен доход от 7400 
динара. Съвкупният доход 
в- 1982 година от П6 540 
000 динара е по.4малък от 
запланувания (120 960 000) 
поради, както посочват в 

„Градня”, намаляването 
броя на заетите и трудное 
ти те в снабдяването с раз-

за Същия празник, но с 
изменение според което 
заетите в непосредствено
то производство по нача- 

• ло да имат 10 на сто пове 
че от съответните по 'ква
лификация в администра
цията.

момента когато в Югосла
вия съществуват около 600 
подобни "трудови органи
зации, които се срещат 
със същи или подобни про
блеми, борбата 
тазено производство, при 
това с увеличена произво 
дителност на труда, е не
що с което младите в „Сво 
бода” заедно с останалите 
тук заети трябва да пое
мат- Реализацията на набе 
лязаниге планове много за 
виси от това и затова е

Обсъждайки класовата 
Председател-структура, 

ството констатира, че все 
■още не. се осъществяватза качес- конгреоните 
От целокупното число чле 
нове на СК (1023), 190 са 
работници 
ственото производство, 339 
са селскостопански произ
водители, 83 са просветни, 
а 95 административни ра
ботници, 75 ръководни ли
ца 31, пенсионер и пр. Те
зи факти показват, че все 
още е малък броят на ра
ботниците от прякото ма
териално производство и 
на селскостопанските про
изводители, особено 
тези последните, 
в'се по-малко се приемат в 
редовете на СК.

становища.

Първичната организация 
на Съюза на комунистите 
и останалите субективни 
сили не са направили ана
лиз защо не успяват ре
ферендумите. Очебиещо е, 
че, работниците с нещо не 
са доволни. Ако има 18 
дисциплинарни заявления 
срещу 40 работници и ако 
П от тях се отнасят до 
неизпълнение на трудовите 
задачи, и при това нд де
вет души е „простено” за 
подобни престъпления, или 
в случай, че един член на 
Съюза на комунистите пар 
тийно вече три пъти е на
казан, а все още е член на 
Съюза на комунистите — 
дори е и ръководител на 
строеж положението най 
стина е доста зле. Пър
вичната организация пък 
мълчи...

от 1непосред-

БАБУШНИЦА
наПовишава се дееспо

собността на СК
които

. М. Я.

В Бабушвишка община е в ход разработка 
на материалите ог заседанието на Централния 
■комитет на Съюза на комунистите в Сърбия 
във връзка с действуването и ролята «а пър
вичните организации на СК.

В тези .рймми според програмата 'На Коми
сията за идейна работа и изграждане на СК в 
общината досега в 10 првични организации 
извършен анализ и оценка на идейната и акци- 
юнната способност ма членовете на СК в духа 
на заключенията на ЦК на СКС. В скоро време 
това, ще се направи и в останалите първични 
организации, като по такъв начин се получи 
цялостна картина за идейно-политическото дей
ствуваме на СК, което почвено ще бъде вне
сена в дневния ред на ОК «а СКС на оосъжда- 

- ,не и набелязване на конкретни задачи за работа 
в тази насока занапред.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СЪЮЗА НА 
ИНВАЛИДИТЕ ПО ТРУДА В БОСИЛЕГРАД

Програмата за работа на 
публично обсъжданеОсвен „Свобода" и „Гра- 

дная”, политическият 
тмв посети ООСТ „Димит
ровград”, „Сточар”, а в те

На 9 т-м. в Боюилеград 
се проведе заседание на 
Председателството на Об 
щииоката конференция на 
Съюза на инвалидите по 
труда, на което бе обсъде 
на .работата на Председа 
яелството и Конференция
та през миналата и приета 
програма за .работа за нас
тоящата година. В инфор
мацията и разискванията 
за отчета на работата 
през миналата година бе 
изтъкнато, че Председа
телството, Конференция
та и нейните комисии ус
пешно са осъществявали 
заплануваните си задачи.

Обсъдената програма за 
работа за тази година Пре 
дседателството пусна -на 
публично обсъждане в ше 
стте местни организации * 
в общината.

В работата взеха уча
стие председателят на 
Републиканската конфе
ренция на Съюза на инвали 
дите по труда Свата Гър 
бич, председателят на Ме 
жду общинската конферен 
ци.я на Съюза на инвалиди 
те по труда Оибинка Здрав 
кович, както и представи
тели на обществено-полити 
чеоките организации в об
щината.

ак-

чепие на тази седмица по 
еещават и останалите тру- 

Тезмдови организации, 
разговори сочат оправда- 
1НОстта на тази 
практика, защото се иабел 
яазват проблем!Ите и сочат

полезна

Също така в скоро време ще бъде готов 
и анализът въ® връзка с приемането в Съюза 
.на комунистите за периода от януари до
1 януари на 1983 година. На този въпрос все 
повече се гледа като на класовото,циален въ
прос имащ огромно значение за по-нататъшно
то укрепване па класово-социалната -структура 

Съюза на комунистите. м- А-

решения още в началото 
Това е оообена годината.

'но полезно за онези трудо
ви организации, където 
има много субективни сла
бости.

1В м. я.А. Т.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ 
ЦИИ II СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

„ГАЛЕНИКА“: ИЗНОС НА 
МИНЕРАЛНА ВЪЛНА

ДИМИТРОВГРАД
ОРГАНИЗА

ЗА АНГАЖИРАНЕ НА 8СНЧКН
увеличена два тъти и срав
нение със същия период 
миналата година:,5 351 574 
миналата и 10 124 970 та-

За да се реализира про
изводството нужно е мак 
оцмално ангажирано на вой 
чкн, изтъкват в трудовата 
организация „Васил Ива
нов — Циле" в Димитров
град. Недостатъчното ан
гажиране, обаче ое чув
ствува при транспортните 
средства, склада на гота 
вата продукция, а до изве 
стна степен и в комерчес 
кия сектор. В подкрепа 
на това е обстоятелството, 
че от 12 януари до 28 съ
щия месец, почти всеки 
пет дена е оставала неот- 
правена към купувачите 
стока за около 250 милио
на стари динара. През из 
теклия месец със собстве
ните камиони са направе
ни 52 маршрута, а с чуж 
ди 41 или средно собствени 
те камиони са излизали 
вън от фабриката 5,7 пъ
ти. В „Циле" считат, че 
това е недостатъчно.

В тази трудова органи
зация, както и в няколко 

• други, заключителният ба
ланс за 1982 година още 
не е готов. Резултатите 
за месец януари обаче, са

навесим и от тях личи, че 
планът е осъществен само 
с 64 на сто или реализира 
но е производство на стой
ност от 7 562 137, а заяла зи година. При реализация

производство

явно количество минерална 
вълна. Така например на 

Италия и
ООСТ „Галеника" за про 

минералнаизводсугво на 
вълна 'В Сурдулица през 

1982 година е
купувачите в 
Франция ще бъдат доста- 

1280 тона «а стой- 
около 13 милиона

изтеклата 
произвела 9116 тона мине
рална вълна. От това коли 
чества 756,3 тона са реали 

чуждестранни 
На Чехословакия

венита на това 
„Циле" се среща с недос
тиг на 18 .различни възпро 
иоводствони материали, а и 
с недостиг на валутни оре

чувано’ е производство та 
стойност от 11 807 700 ди
нара. Все пак в сравнение 
с януари миналата година 
финансовият и физически
ят обем на производдотво- 
то е увеличен. Например, 
миналата година през яну 
арн са произведени 429 ар 
тикули, а тази 723.

Реализацията също е

ност от 
динара, на Германската фе 
дерална република 1000 
тона на стойност от Ю ми 

Чеха-
зирани .на 
пазари.
са доставени 629 тона във 
вид на възглавки, а на по
требители от Италия рим вод на възглавници на сто

йност от 31,1 милиона ди
нара. Общо стойността на 
запланувания износ ще 
злезе на 54,1 милиона ди-

лиона динара, а на
1200 тона във

дства за да ги купи в чу 
жбина.

Планът за месец феируа
словаюия

вълна 64,3' тона.фузна
Стойността на износа през

ри е както и за януари т.с. 
11 807 700 динара.

А. Т. въминалата година възлезе 
на около 15 милиона ди
нара.

В настоящата година 
„Галепйка" с запланувала 
на чуждестранните паза
ри да изнесе много ло-гол-

нара, което представлява 
почти една шеста от при
ходите в гази ООСТ 
„Галеника”.

на

„Мачкаща": Голямо търсене на 
стоманени легери

В края на .миналата го- пристигнат в „Мачкатица" 
дина във фабриката за и това количество ще бъ- 
машнни и стоманолеярна де достатъчно за произвол 
„Мачкатица” е извършена ството на 1000 тона Стома- 
модернизация и реконстру нени лагери, 
кция на отделни цехове, 
което даде възможност да 
се осъвремени процеса 
на производството. По то
зи начин е монтирана 
линия, която ще произве
жда виеоколегурни стома
нени лагери, които досега 
се внасяха от чужбина. Та 
ка например през декем
ври м.г. са вградени око
ло 40 тона .тези лагери, до 
ставени наРудароко-леяр- 
ния басейн Бор (20 тона) и 
циментовата фабрика в Бео 
чин и минна „Благодат” в 
Крива Фея.

Стоманени лагери в мо- она от предишното рекор 
мента не се провеждадат, дно производство. През де- 
панеже недостига феро.мо- кември са произвеждани 
либден, който е необходим машинни части за потреб- 
за изработката на това ностите на моторната про 
произведение. От Герман- * мишленост и мащинострое 
ската федерална регтубли нето. 
ка е търсена доставката на 
3,5 тона, които трябва да

,Циле”: увеличение на продукцията първостепенна 
задача Инак това произведение 

се търси много. Така нап 
ример само „Юготурбина” 
от Карловац търси 500 то
на. а големи

АВТОТРАНСПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ НАСТОЯ 
ЩАТА ГОДИНА количества

С организирана работа и дисциплина 

изпълнение на плана
са лоръчили 
фабрики от Беочин и На 
шшде.

Интересно е да се отбе
лежи, че през 
м.г. е най-плодовитият ме
сец От 
на фабриката. Именно, об
щата реализация през то
зи месец е достигнал 
ма от 43 милиона динара, 
което е повече за 3 мили-

циментовите

декември

Въпреки че автотранс
портната организация „Ав 
тотранспорт” от Босилег
рад, която от средата на 
(миналата година бе изпра
вена пред твърде сериоз
ни проблеми, недостиг на 
автогуми, резервни части, 
прекомерно увеличение На 
горивото и маслото и дру
ги обективни причини, спо 
ред все още неофициални 
те данни деловата- 1982 го 
дина ще приключи без за
губа, но и без големи сре
дства във фондовете си. 
При това планът приет в 
началото на 1982 година, 
за който мнозина- от тру
дещите се в тази единстве 
на организация от тоя вид 
в общината, го считаха за 
твърде амбициозен, па до
ри и неосъществим. Запла 
нуваните 900

зирането му. Това ще бъде 
възможно с по-добра орга
низация на труда във воич- 
ки . трудови единици, с 
икономисван е на материа
ли, с пазене и редовно под 
държане на превозните 
средства и с по-голяма про 
дуктивност на всички Още 
повече, ако се има в пред 
вид, че и настоящата го 
дина ще бъде трудна за 
стопанисване особено на 
пътно-транопоррните орга
низации — заяви референ-

ване на общ доход от 
136 100 000
от 33 450 000 динара и чи
ст доход от 25 650 000 ди
нара. Планът също така е 
амбициозен, но и осъщест
вим, казват в „Автотранс
порта'’ в Босилеград.

— Общо взето тазгодиш 
ният план по отношение 
на миналогодишния е уве
личен с 20 на сто, което 
лично смятаме, че е реал 
но и осъществимо. Но то
ва не значи, че осъществя 
еането му ще бъде лесно..
Напротив, всички — от гаиизацията Славчо Нико- 
пазача до директора тряб лов. 
ва да се застъпят за реали

съществуванието
динара, доход

су

С. Микич
тът за план и анализ в ор-

Докъде се стигна с изграждането на 
новата фабрика за гумени нишкиМ. Я.

На поел едното събра- бере обстоятелството че 
ние с обществено-полити- на много пиома които оог 
ческите дейци в община- правихме да камарите и 
та е поставеи и въпросът До други фактори преди 
докъде се е стигнало с из почти една година 
граждането на новата фа- лучихме отговор С 
брика за гумени нишки 
Димитровград, 
твърде застарелото сегаш
но технологическо обору
дване и стопанисването 
със загуби в тази единица.

На този въпрос отговори 
Михаил Иванов,

В „ТИГЪР” — ООСТ „ДИМИТРОВГРАД"

НАД 90 НА СТО 
ГЛАСУВАХА „ЗАа

000 пътника 
и осъществяване на общ 
доход, от 51 600 000 дина
ра в пътния транспорт е 
цялостно реализиран. По 
добно е състоянието и при

не по-
изгра

ждането на нова фабрика 
за гумени нишки в Дими
тровград целокупната юго 
‘Славока

в
В каучуковата промиш

леност „Тигър" — • ООСТ 
товарния транспорт, кой „Димитровград" на 5 фев 
то с камионите на „Авто- 

■ транспорта" от Босилеград 
са превзели около 50 000 
тома разни стоки и матери
али, както и при бензино
станцията. Единствено 
торемонтната

труд „Тигър".
От записаните 1242 гла

соподаватели в ООСТ „Ди 
руари бе проведен референ митровград”, 1051 са гласу 
дум, на който заетите в вали или 84,62 
тази ООСТ се изясниха за предложеното споразуме- 
приемането на Споразуме- ние са гласували 947 или 
ние за общите основи и ме 90,10 на сто. Споразумени 
рила за създаване и раз- ето не е било по волята
пределение на общия Д°- на п к са гласували 
ХОД, дохода и чистия доход * 1против, а 31 гласопо^ава-

телски листчета са недей

с оглед на

п азам ан терийн а 
промишленост, главно пол 
зувачца гумена нишки, 
бъде оовободена 
на този артикул. За съжа 
лени е този проект остана 
само в начална инициатива 
и засега имаме само под
крепата на сдружената па 
замантерийна
ност на Югославия „Трико 
—унион".

на сто. За ще
От внос

директор 
на ООСТ ,Димитровград", 
като каза:ав-

работилни- 
ца, която наистина работи 
при твърде лоши условия, 
няма да реализира 
план за 1982 година.

Тазгодишният план

— Изглежда, че някому 
повече отшваря да внася 
гумени нишки от САЩ, 
Япония и други западни 
страни по твърде високи 
цени. Инак как да се раз-

и за разпределение на средсвоя иромишле-ствата за лично и общо по 
требление в сложната орга 
низация на

ствителни.за ра
бота предвижда осъществя сдружения А. Т. п. д.
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■■■ ШШ■■ птевжтАгям от ваш сшня, сндвщваяп свКомунист
ОТАН НА СМОМ на ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

«**

Брой 1352 
Годяха XI. 

18 февруари 1963 
Белград

Актуалните въпроси на момента
14 ЗМИНа вече първият месец на полугодие- Не тРябва, разбира се, както ни побрано, програма на бъдещето развитие върху вече 

то, на което о,т есента предсказваме, че нито сега да подценяваме намеренията и въз- осъществените придобивки на революцията, 
че ще ни донесе такива изкушения и труд- можностите на антисамоуправител'Ните и ан- Той и днес за нашата общност за нейното 
ности, каювито >не е донесло нито което да тисоциалисгичеоките сили и техните ата1ки развитие и стабилност, трябва да има добри 
е друго полугодие през последните десетина срещу оистемата на нашите стойности и ос- отговори. на актуалните обществено-икономи- 
ГОДИ1НИ. Дали и така ще бъде ще може по- -новните определения на Съюза на комунис- чеоки, идейни, културни и други въпроси. Ос- 
си!гур1Но да оценим когато изтече, а в настоя-, тите. И то не поради тяхната численост, а «овейте определения в това отношение са- 
щия момент понважно от всячса прогноза е особено не поради аргументациите, с които налице, макар че много дилеми не са према- 
да се види дали и- котакб Съюзът на комунис- се оспорва ролята на Съюза на комунистите хи а ти. Обаче, това не е източник на слабо- 
тите и другите социалистически сили успя- и неговата полиги-ка, но поради нерешително- ,сти, .но на сила, ако в демократически диа- 
ха да раздвижат в акцията трудовите хора с стта, недоволната организираност, разпокъса- дог, с още по-голяма упоритост, се изследва 
цел да преодолеят стагниращото състояние, нсстта на социалистическите сили в борбата ^ търсят отговори на множествого въпроси на 
да осигурят укрепването на социалистичеоки- против такива явления- Тази разпокъсаност по-нататъшното социалистическо развитие, 
те с амоупр а в ителни отношения и да издиг- се отразява в явленията на неединство при 
«ат мощта и действителното -влияние на оценяване на действителното положение, в 
сдружения труд в разполагането с обществе- оиортюнизма, занехмаряването на нашите ос
ните средства и съвкупните обществени ра- в сини мареистки определения, в териториали- 
°°ти‘ зацията, пък -и нерешителността в осъщест-

Съюзът на 'комунистите — това е исти
на — ако иска навреме да отговори на въ
просите на времето и по-добре да се органи
зира и постоянно да се оспособява трябва да 

_. . ^ се въоръжава с марксистки теоретически ме-
Занимавайки се с актуалните идейно-по- вяването на заключенията на Дванадесетия тод. В тази своя активност той може да на- 

литичеоки проблеми в обществото й в Съю- конгрес, 
за на комунистите и предаестявайки за това

мери опора в не малкия брой на маркоист- 
Поради воичко това, никой сериозен чо- ки оопособени комунисти — 

и разисквания на заседанието на ЦК на СЮК, век не мож:е да оспори сложността на акту- обединени или «©раздвижени 
Председателството на ЦК на СЮК на две алния момент, който се характеризира с сред младите хора, кои-до в живата акция 
поредни заседания набляга върху по-интен- борба за стопанока и обществена стабилиза- може да разпространяват овоите знания и 
зивна активност тъкмо в. тази насока. При ция, която' е съпътотшувана от недостатъчна опит, да обогатяват тази акция с жар и ен- 
това се Ихма предвид необходиимостта от пб- акционна насоченост и офанзивност на Същ- туоиаЬъм, пък и 1с нови познания, 
нататъшно развитие на, нашата обществено- * за на комунистите, .но и злонамерните и съз- Не съществуват никакви пои чини тигугл 
икономичеока и политическа система й по- нателни стремежи да му се оспори явно ут- ,в тази всекидневна бооба и акция Съюзът 
стояиното укрепване на нашия социалистиче- вършената историческа роля на идейно-воде- и Т В 0кидневна б°Р°а и акция Съюзът 
ски франт, при същевременното решително ща^оилГ нГн^о обС^-во3 Толкова по- 2е*тХ™' 
противопоставяне срещу националистически-'-. вече охрабряват все но-честите искания и ' Д ? насърчава офанзив-
те, либералистическите, догалггичеок-ите и предупреждения, преди воичко на органите и !на соб^в™Та стоатеИ^еоТЯ ВЪЗ °°НОва 
другите антисоциалистически и антисамоупра- от членовете на - СК, че поради обстоя- тт,„отт„и" “ “У -
«ителни я®ления и и-деи^ които в последно телетвата в които СК не само трябва но °П>еделение е наи-главното и най-успешното 
време по-атресивно се излязат. с добри изтег на успех? СъщзъЛа кому Хе оили щТ^лас^вГ "и™“4““

пистите и може да се насочи към офанзив- 
на политическа идейна акция въз основа на

недостатъчно 
— особено

и програмно

там където е и мяс
тото им — на маргината :на обществените 
събития.

С подобни разисквания са заети и мно
жество. други заседания в Съюза на кому
нистите,. а в последно време нещо по-често «и 
в Социалистическия съюз. В тези обсъжда-

своята положителна програма и с опиране
върху най-широкия фронт на социалиоитчес- Разбира се, една такава офанзивна идей-

- о ».»о»«р®*™» "■ ГГ”»р” Ж - лЛй.“Т."“
те антисамоуправителни и антисоциал-истичес на югаслаВоките комунисти а не само на
-ки явления, специално в някои пуолични Съ-юзът на комунистите във всеки подо- отделните -негови части. Всяка парцелизащия 
трибу-ни, в някои издателски организации и бен момент, в моментите на стагнация « раз- всяко затваряне правили би 
в средствата за масова информация, след то- -вигието или -в условията на натисци от вън, ефикасна, 
ва в сферата -на културата и подобно. Често

акцията по-малко 
пъ-к и повече от това: отдалечавали 

-какеито и-маше немалко, откриваше истори- би -ни от добре утвърдената и широко прие- 
пъти в тези разисквания, а тук-таме с при- чеока перспектива и предлагаше реше-ния за та ориентация да се опираме върху ообсгве- 
звук на безсилие се констатира, че липсва развитие на самоуправлението, за по-нататъш- н-ите аи сили. 
противопоставяне и същински отговори -на -но укрепване -на братството, единството и 
такива явления. равноправието, относно изграждаше своята Велко Миладинович

ВМЕСТО ЕСЕ

Защо избуява плевелът на национализма
АКО Е ИСТИНА, ЧЕ БИТКАТА ЗА БЕЗСПОРНИТЕ СТОЙСТОСТИ — НАЦИОНАЛНОТО РАВНОПРАВИЕ И ЕМАНЦИПАЦИЯ, 

ОТНОСНО РЕПУБЛИКАНСКА ДЪРЖАВНОСТ -г- В ОТДЕЛНИ ЕТАПИ ХВЪРЛЯШЕ ВЪВ ВТОР ПЛАН БОРБАТА ЗА КЛАСОВАТА ОТ
НОСНО САМОУПРАВИТЕЛНАТА СЪЩИНА НА НАШИТЕ ОТНОШЕНИЯ, СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБО
РИ ЛО ТАКОВА „НЕРАВНОВЕСИЕ” НИКОГА ВЕЧЕ ДА НЕ СЕ СТИГНЕ! ЗАЩОТО САМО ТАКА ЖИВОТВОРНО МОГАТ ДА 
СЕ СТЕСНЯТ ПРОСТРАНСТВАТА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ЗА, ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ, ЕУФОРИЧНО МАНИФЕСТИРАНЕ НА НАЦИО 
НАЛИЗМА ,

Кърсте Биелич______ Отговорът на този въпрос, раз- повторно оживяване на нац-ио-нали историческия опит и съвремените
бира се, не е прост- Още по-малко етическата слабост в нашите ггро- обществени условия, в
е просто, ако не и .невъзможно, странства днес. явява д-о лаически, обикновени съз
такъга отгов-ор да с® нания, настнали въз основа на на-

окучено вестникарско прострем ^ДНА ОТ ВЪЗМОЖНИТЕ _
ство и с нужно ограничения жур- ДЕФИНИЦИИ блюдаване и лично преживяване
-нашетичекжи израз. Все пак, мо- ... . 'националистическите е-кцеси и еу-
гаг Да се дадат макар и някои на- Различни са дефинициите -на' фории. 

нещо като тези за обми- национализма — от строго науч
на н-ите, обосновани на анализи на

които се
малигнен 
на обще-

и ационал-измът,
израстък на тъкана 

ството упорито съпътствува наше
то развитие. Час като скрит ®раг, 
който чака в засада, час -като при- 

бойовник с развитб черно

този

1НО

зрачеяг 
знаме на зла и омраза. 

Защо?

значения, 
сляие за възможните причини (На 2-ра стр.)
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Защо избуява плевелът на национализма
ния труд, за тяхната идейна осно
ва съчинява Програма на Сюк.

Всичко е, значи, кристално яс
но и чисто. Какво тогава национа
листите търсят, какво могат да 
направят, откъде им пространство 
за действие?

Да, всичко е кристално ясно и 
чисто, обаче, за съжаление, преди
мно в принципите и определения
та, а по-малко в живота ...

непослещоюа-На мнозина най-близко е онова С това, тъкмо, дойдохме до я съчиняват нашите 
схващане, което казва националист втората, изключително опасна гру- телнрсш и грешки, фаворизиране

то 1на едни за сметка на други цен >може да бъде само човек, който па причини за съществуване на на- 
— без оглед на равнището на .ой- ционалигзъм и действуване от тези тгостИ (на националното и държа- 
разованието — е човешки ограни- позиции. Защо казваме изключи- дотворното по отношение на кла- 
чен, плитък, значи — човек, кой- телно опасна? солото), толори'рането на национа-
то за фрустрациите си, несигурно- * листичеоки прояви, па и повремен-
стта и разни други комплекси тръ На идеологията на самоуправи- ното кон крстиранс със „споите
ои защита в националните мито- телния социализъм, обоснована на националисти, 
ве, славната или по-малко славно програмата на СЮК и целокупния
минало, „отделните особености" на «аш революционен и боеви опит, ВСИЧКО Е ЯСНО И ПАРАДОК- 
своята нация или нейната- числе- на днешния стенен на обществено- САЛНО 
ност- и под. С цел тази „защита” то съзнание и схващане отиоше- 
да бъде възможно по-непробагвае- нията между хората и народите, Да не се признае това, означа-
,ма националистът порица съще- трудно е да се предложи като ал- |Вал0 би да се приеме гезиса, че 
ствуването на всички тези качесх- терпатпва, нещо което би било по- парадоксалните ситуации се раж- към кол кого се може по-пълна сво

ху,майно, по-свободно 110-хуманно... .дат сами по себе си, чс болните бода и равноправие :на нашите на-
II невралгични точки .върху тъкан- роди и народности като, 

(Наистина, такива „предложе- та ,на обществото се явяват без рм« понякога забравяли че ре-
ризонда има на предвид всичко гния" имаше и-има ги: от 'з&гьлра причини без коквато и да е връз- публиките като държави са съ-Ще-
което е. положително и ценно в мето на граждански-буржоазеи ме- ,<а оъс същинското състояние я от временно и самоунравителни общ- 
неговата нация, но с това ие се тод на демокрацията, до ироповя- нощснията в обществото. Това не ности и чс върховната власт в тях 
закланя нито защитава. Напротив: дване па централизма и политмка- 
от това черпае импулси за соб- та на чвърста ръка. Тези анархо-
ствен, личен принос в опазването либералистически а! догматистичес та сме развивали, понякога и под-
и по-нататъшното укрепване на кц концепции са, просто историче- Защото, наистина е парадоксал- тиквали, процесите на дезинтегра-
тезн стойности. Същевременно за- оки преживели, а онова което би но съществуването и Отвреме на- чията. Държавотварството, следо-
чита и приема всичко онова което било ново комунизмът — вече време разплакваме на национални- вателно, не потиокаше, а спъваше 
е добро, ценно и хубаво в наслед- е измислено! Пътят до него е ма ако това би кабинетно довело. оълния размах на самоуправление- 
ството и настоящето на другите дълг, труден, а и неизвестен. Изве- във връзка с основите на които ес то. А държавотворството това е 
■народи и нации. стно е обаче, че той сигурно не облягат общонационалното юрослав- известно, не може да лросъществу

За разлика от националист к-п В°ДИ 1ИГ° През националиСтичес‘ ско единство и югославокото обще ва и съществува без етатизъм и 
ЙТО за нщион^ноТо^зшасява и 1Крепос™' нит0 Ч*8 ломощта ство. Да споменем тези начала неговия рожден брат-близнак - 
чрез мярка всички неща — с от * Д°гамтичеоките, етатистически- още един път, въпреки че те са национализма. Целокупният
нр^натаР и ™а т^а, ооно^- ГодобнГпатешши^Г™4^^6 " ШВ6С№И на в™: т0Ва са ав”°- «°^гашен опит, неотдавнан^те 
та и рамките на собственото живе- Д ”ПатерИЦИ >■ ювоките принципи за свободата и бития в Косово и някои
не в обществото и този неспокоен Къде, значи да се намери „пра- Ра®нштра1В'иет0 "а всички народи и прояви в почти всички 
свят - човекът с хуманни харак- зно пространство" “ъде дТсЛк- наР°»нос^. в Р*»*» на техните и напълно
теристики и СЪС същински прогре- репи и откъде да'се воюва срещу слаТ^кз' а , "0пКраи'НИНИ и Юго' “ената оценка'
сивни определения в националното самоуправителния социализъм, брат хода относно- пп~Г' _СЛеД
вижда обективна детерминанта, ството и единството и независима- палетно п опя и„ г-Р Н° кПа си ня сяп я ”,
чийго зададен цвят трябва -да та- та политика на'свободната и само- :РВЛ“Н° в ^а ' ”" На Р ' °Реда ' фаворизиРа-
че и обогатява с всички онези то- стоятелна Югославия? а
нове, за които мечтаеха 
'иията на. същинските борци 
бода и революционери.

Стремейки се, оправдателно,

■ ва на други нации.
че ли

Разумният човек и с широки хо

трябва да носи сдруженият .труд. 
Така паралелно с децентрализация-

бл бил марксически, честен под
ход.

наш
Съ

актуални 
наши сре- 

потвърждават изне-

Битката за отголените интере-

трудовиге мето на държавнотворното за смет 
хора основана върху самоуправи- ка на самоуправителното, на наци-

класовото,
поколе- 
за сво оналното за сметка на„Най-сигурният” окоп е — на- телното разполагане над оредства- 

ционализмът, свиренето на чувстви та за производство и решаване за а позова^анет° на 
телната национална струна на мно- „ „ „ т-Руд и раоотвическата класа
зинството наши хора в които, с ^ т ъвкупните резултати втората част" на изречението 

•кива общочовешки рамки нацио- право, националното чувство не е -за с®0я текущ и минал. труд. Тези рад някакво словеено 
налното чувство няма нацията, от- затъмнено. Напротив. С причина начапа са санкционирани с Кон- обективно кара водата къл! 
нооно отделни нейни членове и или без оправдание (това „напро- ституцията и Закона 
групи, да одведе в пашкула на са- тив”) все едно, но така е. 
моуслокоение, от което покълва 
омраза и израства цвят на отрови.

сдружения 
въвСама с тази димензия и в та за-

равновесие.
млина

за сдруже- «а национализма. Това е своеобраз 
но кокетираае с него понякога
угаждане, дори и негово събуж
дане и насърчаване.Да изберат «стратегията 

ционализма" — това всъщност бе- 
това е така, а още ше единствената възможност за 

повече е оигурно че е така отново противниците на основните придо- 
се идва до въпроса: откъде и за- бивки на обществото и на нашата 
.що национализъм в тези простори, национално-хетерогенна общност, 
в обществото родило се в револю- Именно, единствено това им гаран 
чията, в общност на хора, които тираше някакъв успех в атаката 
изграждайки социализъм на осно- Срещу самоуиравитеяната оистема 
вихе на самоуправлението, завое- и ютославоката общност. Възпол- 

ват нови простори на свобода- зувайки се о тразни грешки 
та? Наистина, откъде и защо?

на На-

Ако всичко ОПАСНО УСПОКОЯВАНЕ 
НА СЪВЕСТТА

Стара е
марксическата теория, е пълно на
ционално овободен не хгоже да бъ
де оня ивдивнд 
слой, който не 
циално освободен. Оттам

истина,. залегнала и в

общественили
е и човешки, со-и не

сполуки в нашето развитие (сле
дователно, от всичко 
колкото е неизбежно за младо раз 
■виващо ;се общество, толкова е) 

„ и «еразбираемо за общност с кри-
__ а осъществяването и от време стал.но яона програма и определе- 
а време явяваща се „експлозия” к'^я), идеолозите на национализма, 

на национализма при нас съществу :('ъЩ1НОСт класовите врагове, съби- 
ват най-малко три групи причини. И събиРат около себе

■и истин
ската .национална свобода и равно
правие в нашите условия 
да се изявят и с пълни 
дишат салю в животворното 
'зитие на социалистическото 
^^авление и властта на работни- 
зоката класа, която борейки се 

за овоето социално освобождение 
'и ^за поемане на обществената 
' }л>я, която й е определена с Про
грамата на СЮК и другите 
оонов(ни документи, 
прави рамките на свободата и рав
ноправието за своята нация, но и 
за другите нации, с '.конто живее 
е* съдружие.. Всичко друго 
празен договор, 
стъпка”, която иде в

онова, коетоНАЙ МАЛКО ТРИ ГРУПИ 
ПРИЧИНИ могат

гърди да 
раз- 

само-

ои вся-
х юви недоволници и фрустрирани 

хора, разширявайки 
гуации този фронт до масова

За едната в отделни си-вече нещо казахме, 
говорейки за национализма 
болно, значи патоложко

еу-
която повременно изпа-

■ня състояние даха й онези, които нито по
овделно лице, който в нацио- щамията т, нито по човешките 

'Налното търси защита за своите казества, нито-по природ1Ните 
фруотрации и неопособности, нои ,кло,нн°стти, нямат нищо общо 
щит и меч в „сблъскването" ~чи-

«а като форид^ в
схва- ‘ наши 

излралода ина
ви

то с национализма, нито с 
към други нации когато 1НаЛ1Истическата заслепеност. 

това му стане нужда. Инак,
’Ва- хора са най-лесен плен на Ьоми- 
слената и изпланирана вражеска 
идеология, която тъкмо на нацио
налното изгражда платформа за 

. действуването си.

нацио-
слящи се

е само 
нагаждаме, „от- 

полза
укрепването на държавността, а 

.|ле на истинското национално 
■ноправие;

От това произтича онази трета,' 
за Съюза на 
прогресивните оили като цяло съ
ществена група причини за съще
ствуването и повременното избуя- 
ване на национализма. Тази

таки-
■комунистите и за ■на

рав-

група
(На 3-та стр.)



Комунист 3
РАЗВОЙНИ НАСОКИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА

Офанзивна стратегия на селското стопанство
Само когато се създадат всич

ки необходими
•към селскотоца, застрашени от ужасите на гла- страни към производството на хра третото „връщане 

. _ да, а още повече са онези, на кои- на, с което се отлага развитието стопанство акцентът се слага вър 
топанство Ще се издигне на рав- то не им достига храна. Простата им за стотина години. Защото про- ху увеличеното му (включване в 

пошГзв113 пРоизводство с висока сметка показва, че производство- ,иззодст®ото на храна — в услови- международното разделение на 
ше обезИееЛНОСТ На тр^да' к°ято то на храна не се увеличава нарав- ,.а на удребненото и низкопродук труда. Тук не става дума само за 
за наши *© Чпотоеб^°СТаТЪЧНО храна 1НО с увеличението >на населението тивно селско производство или мо по-пълно ползуване предимствата 
конкурентна н^ свСТИ И ^ъде на нашата планета, което без ефи мснаултура- — никак не може да на нашето селско стопанство в 

еторчия пазар. ,каон,и промени неизбежно ще води бъде истински конкурент на ове- борбата за. уравновесяване на ба
ланса с чужбина, но и за пости^а- 

щевременно много развити страни и е на такава производителност на 
увеличиха производителността с*и труда, с която можем да бъдем 

Съществуващите облици на ре- . ^ такава степен, че от вносчици конкурентни на световния пазар на 
шаване на тези трудности дадоха станаха износчици на храна. В раз 
само символични резултати. А све- Биващите се страни т°зи процес
тът може да направи несравнимо ТЪ1Кмо е обратен. Тъй като нямат Известни резултати могат да

достатъчно собствени пари, разсви- се отбелязват с подобрение на се
цащите се страни са принудени да гашното състояние, 

за задължават, взимайки окъпи трудно може да се задоволят р.а-

условия, селското

към изостряне на бедствията във товния пазар. Още повече, че 
връзка с храната.

съ-Бранко Кръстин

13 се още в живи спомени са 
',ни изявленията, тържествено 

дадени на миналогодишното засе
дание на Съвета за храна на Обе
динените нации в Нови Сад, кога
то представителите на страни
всички .континенти от името на _ _Аи иш говореше, че с парите, които своите правителства поеха залъл- г > ^ ’
жението да направят всичко кае- 0Д1На гоиина се ‘Изразходват за въ- кредити с лихвм от над 20 на ,сто. ютдщите потребности на домашния 
то е по силите им та до края на |0'Ръжаване. производителността ‘в опитът «а някои страни да наме- пазар, а още по-малко да се из- 
столетието да се премахне гладът пР°ИЗВС|Ис1®0то на храна в развива ■ . изход чрез увеличено моно- пълняват изноони задачи. На нас 
от нашата планета. Не само, че 1д’Ите с'1'Рани може да се издигне културно производство, често и за ни е необходима офанзивна стра- 
с това човечеството се отдалечи на Равнище на западноевропейско- сметка на основните потреби на тения с точно утвърдени развойни 
с 15 години от първоначалната си т0 се-гоко стопанство, сега, тази населението, бива обезценен 
цел, но воички случили се след сметка е ооце по-убедителна. Кол- 
това събития все по-ясно показ
ват, че оветъТ се обръща в про
тивоположна насока от хуманната 
си задача. Сега вече има над по-' 
л овичн -милиард хора, жени и де-

храна.

повече ог предприетите мерки. 
°т Ако сметката от преди 15 години но с това

«а насоки и с точни адреси на субек- 
световния пазар, понеже най-раз- тите, които трябва да изпълнят 

ко пари се изразходват само във еитите страни диктират твърде ни- задачите при необходимите обще- 
©ъоръжените Стълкновения, а пък зки цени. Последните сведения по- ственоникономически мерки, 
в подготовките за война? ' .азват, че цените на почти всич 

км видове храна падат така рязко,
че това може да се сравнява с годарение на която ще произвеж- 

ка минута за въоръжаване са из- положението по време на голяма- даме достатъчно храна за нашите 
разходвани по един М'И.лион дола- та икономическа криза от триде- потребности и за износ, а съще- ч 
ра, а само 7,7 милиарда долара за сетте години на този век. Това не временно да се създава доход, сти-

Т? за Чялата мрина. е НИщо друг0 освен сгремеж към мулиращ производителите. Трябва 
оа шест дни в „производството за^ * к ^ г г
война" се изразходва толкова кол ^но икономическо изтощване да се осъществи, не само пълно 
кото се влага в помощта за’ про -а развиващите се страни, за да използуване на природните и създа 
изводство на храна. За съжаление бъдат принудени да молят за по- денИте с тРуд предимства на на-
през последните години и храната ^ защото храната отново ще Ша Ст'ра“' Н° И такЗВа организи- влитя в аттгеняла ня ня '*ищ, защото храната отново ще ран-ост, благодарение на която въз
някои развити страни, с които те поок^пее' а тогава, се знае кой оп- МОЖно по-напред ще се прилагат 
настояват да постигнат полидачес Рвделя Условията. Затова не е чуд- нашите и чуждестранните научни 
ми отстъпки най-често от развива- но, че необвързаните страни вече познания, отнасящи се до произ-
дите се страни. Дори може да се Няколко години се застъпват за вОДСтв°то и ооорота на храна*г-г- • А обходимо ни е достатъчно силно

селско стопанство, за да изпълним 
настоя- успешно и задачите си, които има- 

(ват да неутрализират натиска от ь»е като необвързана страна.

Необходима ни е стратегия, бла
Например, през 1980 година вся

Защо 

избуява 

плевелът на 

национализма
каже, че това е част от една при
крита широко организирана „инова 
зия” от страна на някои развити

менени е и установяване на нсв
икономически порядък и

страни с цел да установят пълно 
собствено влияние върху произ
водството и пласмента на храна в 
света. Трудно е да се изредят всич

'Някои развити страни чрез опира- 
1не върху собствени сили. Досегаш
ните опити показват/ че 
план съществуват по-големи 
мож1насти, отколкото се преценя
ваше в началото.

Стабилност на нашето стопан
ство може да се обезпечи един

на този егвено ако всички стопански от-
(От 2-ра стр.) въз- расли, преди всичко онези, които 4 

посредствено или непосредствено 
са свързани с производството на 
храна, се включат в осъществява
нето на стратегическото развитие 
на нашето селско стопанство. До-

ки средства, които се използуват
Това е.,/, бихме казали, онази за целта? Но вече самият факт, 

възлова разделна линия, на която 
:з намира нашето

почти 40 години на изграждане
то на социализма и самоуправле-

с националистическия
тихото му, 'но храна, очевидно говори за .разме-

че четири до пет мултинационал-общество днес ни компании имат контрол над /0
до 95 на сто от световната тър- КОЙ ПЪТ ДА СЕ ИЗБЕРЕ 
говия при най-основните видове ри тогава може да се счете, че из- 

стратегия ще се и осъще-Всички тези световни процеди браната 
трябва да се вземат предвид осо
бено сега, когато се определяме

нието
•мрак, понякога с 
постоянно, а понякога и еуфорич- ,рите ,и сериозността на положение

то, в което се намира човечест-
стви.

сю изявяване.
за стратегия на дългосрочното раз- 

За тези'ВОТО.Ако, значи, е истина че, идей- 
изобщо обществената бит- 

безспорните стоцтюсти
внтие «а нашия аграр.

С храната и аюола шея се Иг- сюнави на развитието се разисква 
раят почти невероятни игри. Сто- на всички равнища в страната,

пата и
■ка за
.националното' равноправие и еман 
ципацията относно републиканска ред данни от 1981 година, в света т0ва беше и тема на теорегична-
дъ.ржаиност — в еякои периоди е произведено жито за 3000 кало- та дебата в рамисите 1на научното
хвърляше във втори план борбата рИИ дИеано ша всеки жител на събрание „Мисълта и революцион-
за класово, относно самоуправител планетата, не взимайки предвид тото дело на Едвард Кардел” (нанашите отноше- ■ г ^

на истинско, огромните количества меоо; риби, 27 и 28 януари 1983 година в
тези овощия и зеленчук. Същевременно Ооиек). Както беше Подчертано в

а

но съдържание на 
ния и създаването 
единство и съдружие върху 
основи, (а примери, потвъРЖИава‘ светът е разтърсен от проблема иоадчаните разисквания, тази рабо 
щи тази истина има безчет) въВ връзка с глада, като че ли та ни нап-малко няма да бъде лес- 
Съюзът на комунистите^ тряова да йе се Пр0иавежда достатъчно хра- на и П1роСта, По времето на сери- 
се избори, че до такова 
веоие" никога вече да ‘Не се стиг 
не! Защото само така Ж'ИВ0™°Р™ 
могат да се стеснят

озчи икономически трудности, на 
селокосто стопанство се вменяват 
в дълг големи и сериозни задълже
ния. Ако селското стопанство най-,

на.

КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ЛОЗУНГА

сово и 01 пространство. по ,воичко шчи на опитно изми- чва авдмулацията си към
ВсР^ко ДРУГО ло-малко .или пове- сл0Н яозун.г от на 11ЯКОИ тието на нашето стопанство, а пре-
чее формализъм или лразнословие, ■ ^ отра1ш с цел да се насочи ди 10 години и самото т° стана

еъввсттарноиедо- ш раааиващИте се приоритед-ен стопански отрасъл , в

Заплашването на света с глад напред имаше за задача да насо-
разви-

кое'Г'0 успокоява 
нася ^истински плодове.



4 Комунист
ИЗНОСЪТ ПРЕЗ 1983

ЗАВЕРЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ЕИО
■■■ Ъ?Г,-ЛЩ

Дървена звезда" мипа-ЛЖ рагумашката фабрика „Инакс 
■*лата година изнесла месо, месни изделия, овощия и зелен

чуци на стойност от над 10 милиона долара.
Този колектив свои стоки изнася в СССР, Ирак, Иран, Йор

дан Йемен и Египет и е фин от малкото наши трудови колек
тиви който и-ма одобрение за излизане на пазара на Европей
ската икономическа общност. Този ^износен билет , които значи 
свободно минаване през портите на ЕИО не е получен така лесно. 
Чуждестранните специалисти контролирали редица детайли в пре

месим изделия, търсили многобройни по
правки и преправим в условията и начините на производството, в 
техническо-технологическите и ветеринарно-санитарните съоръже- 

нататък. За тази цел заедно със сдруженото стопаи-
18 милиона

Ниските цени 

големи проблеми Изводството па месо и

н'Ия и така
епво от този район, само минала-га година е вложил 
долара. За оопователността на капиталовложенията говори и уве
личеният износ и съвкупните делови резултати.НА БЕЛГРАДСКОТОПОЧТИ ПОЛОВИНАТА ОТ ИЗНОСА 

СТОПАНСТВО НА КОНВЕРТИРУЕМИЯ ПАЗАР СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА 
ПО ЦЕНИ, КОИТО СА С 35 ПРОЦЕНТА ПО-НИСКИ ОТ СЪЩИТЕ 
НА ДОМАШНИЯ ПАЗАР

М. М.

голям от същия в 1^82 година с 50също са потребни валутни оред- пане на множеството трудности, с 
ерва, защото и те част от своите ~'Ито се бори стопанството. Ооа-

рез януари и февруари изно- 
* * сът бе тема, която почти „не
олизаше” от дневните редове на производствени програми осъщест-
многобройните заседания в СР вяват частнпчно и с репроматери-

ч Сърбия. Това може и да се раз- али от вноса; част от съоръжения
бере, тъй като износните задачи та в преработвателните мощности те пазари изнася и продава по пе
са големи, а дилемите и неизвесг- е от чуждестранно потекло, което л, които оредно с около 15
ността, с които стопанството на съшо твка подразбира набавка на 'то са по-ниски от домашните. Но, по-голям износ в настоящата годи-
тази република се среща, са теж- резервни части. :га‘го се касае за пазарите в ин- ма ще осъществят химическата ин
ко решими и непредвиждащи. Ето защо преработвателите и дустриално развитите страни на За- дустрия и индустрията за гума,

производителите на мед съчиниха пада, почти половината от износа 
Например, една от дилемите на самоуправително споразумение за има пощи оки цени от домашните

производителите и преработватели съвместен износ на финални про- с около 35 процента, а със стиму-
те на .медта е: как с износа да се
обезпечат необходимите валутни участниците има своя част. Обез-
оредства ,а при това домашните печава се и съвместно разделяне
преработватели на медта да не 
останат с „къси ръкави".

иа сто. Дали всички ще осъшест- 
на този въ-е, увеличението на износа донася 

1 някои нови неволи. Именно, бел- 
"адокото стопанство на световни-

вят заплануваното
г .зос днес трудно може да се да- 
че точен отговор. Все пак, реални 
а оценките, според които двойнона

след това производителите на еле- 
.роматериали и съоръжения. Реал 

ш са и плановете на строителите.изведения. В този износ всеки от дто прилив на валутни средства »• 
в настоящата година трябва да се 
движи около 264 милиона долара, 
което представлява увеличение с 
чад 70 на сто в сравнение с мина
лата година.

на валутните средства, но и съв- 
мество поемане на риска.

Обаче, това споразумение за 
* съвместния износ на медта подраз 

бира и значителни промени в кре- 
_ дитно-монетната политика на стра

ната. Предимно в разпределенията, 
които регулират предназначението 
на кредита. Кредитите за подготов

РАБОТЛИВИТЕ СТРОИТЕЛИ

елградските строителни ор
ганизации миналата година 

постигнаха значителни забележи 
те дни резултати в строителните 
работи в чужбина. Стойността 
на тези работи в 1982 година по. 
отношение на предишната е уье 
личена с 25 на сто и осъхце 
ствен е прилив на валутни сред
ства от 150 милиона долара. 
Твърди се, че този прилив на 
валутни средства е по-голям, тъй 
като в тази сума не влиза из
носът за домашни съоръжения 
и материали.

С1 ВМЕСТЕН ИЗНОС И РИСК
Обаче, има много колективи ко

ито са изчерпали резервите на ре- 
проматериали, така че освен на
маляването на уплътнеността на 
мощностите им ги застрашава и 
прекъсването на производството. 
Например „Икарусовата” организа- 

■’'я за производство на стоки ч>т 
марина н „Югоазбест” вече са 

на принудителна годишна почивка. 
Договорите към доставчиците от 
:граната освен малки изключения,

Минно-леярният басейн Бор та- 
. зи година трябва да произведе не- 

. що повече от 100 хиляди тона мед. 
Обаче, за една такава продукция 
са .Му необходими около 135 ми-

ката на износа и за износа досега 
ползваше само износчикъг, което 
е и разбираемо. Народната банка 

, и деловите банки така и направля
лиона яолаРа (набавка на резервни ваха предназначени средства,
части и съоръжения, гуми за теж- Сега изРносчик се я,вяв^ и
■ките возила, машини за експлоата- ,,ПпЛл,-рппТ •• 1' х -‘изводителят на суровини, които до

сега не ползуваше средствата за- 
насърчение на износа. Следовател
но, необходимо е преразпределе
ние на кредитите, така че произ-

ция в галериите и за отплащаче 
на чуждестранните кредити).

Това в сума която може доста
леоно да се ооигури, когато медта 
би била изнесена. Обаче, общество ВОДИтелиТ11 и преработвателите на

медта да би били доведени в рав
ноправно положение.

не се изпълняват поради нереше- 
-1я въпрос с обезпечаване на ва-то е взело становище, според ко

ето суровините пък и медта 
не се изнасят. Следователно, всич 
сгге сто хиляди тона отиват 

преработване, но за преработване
то на тази мед на индустрията на 
цветните метали в Зайечар, Дол:_ 
ни Душник, Прокупие, Светозаре- 
во, Бор, Майданпек, Титово Ужи- 
це, Нови сад, Загреб и Марибор

лациите намаленият доход не мо
да же да се покрие. Покриването на лутни средства 

тези загуби се търси във високи-
за внос на компо

ненти за първичното производство 
при домашните производители на

на
НОВИ НЕВОЛИ те цени на домашния пазар.

суровини.Според сведенията, с които раз 
И за стопанството на Белград полага Стопанска камара, белград- 

увеличението на износа представ- оките организации запланували из- 
лява ключов фактор за преодоля- носът в 1983 годдтна да бъде по-

Макоималвите задачи в област- 
п на износа през 1983 година пре

ли всичко търсят организиране на 
производството по начин който, да 

тговаря на изискванията на чуж- 
“Странния специално конвертиру

емия пазар. Това възлага необхо
димостта щото в сдружения труд, 
особено в организациите на мате
риалното производство и услугите, 
да се изготви дългосрочна и стра
тегия по износа, която трябва да. 
определи техническо-технологиче
ското развитие и инвестиционното 
развитие на износчиците, така че 
да се осъществи увеличение на из
носа на стоките и услугите, а с 
домашни да се заместят вносните 
суровини, оборудване и енергия 
«сякаде където е възможно това.

■гьр Караянов (СР Македония), Янел Корошец 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ 
длъжността (САП Войводина), Мирко Михале 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор ка изданието за ЮНА).
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КОМУНАЛНАТА ДЕЙНОСТ В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 
В ГОРНА ЛИСИНА ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

В „СТОЧАР”ж
Значително производство 

на хранаи стари, и нови щГРИЖИ Кооперация „Сточар" в ции на сдружения труд ь 
Димитровград през мина- „Сточар" до края на този

месец трябва да се обсъд
ят и приемат стопанско-фи 
наесовите планове. В тях 
е предвидено увеличава
ме на физически# обем
на производството.. В тосва

лата година е направила 
значителни усилия за уве 
личение производството 

■' на храна. Произведени са
% 150 тона сирене, 100 тона
|| кашкавал, 14 тона масло.
И около сто хиляди литра отношение предвидени са
■ мляко и над 50 тона дру- и осигурени кредити за на
| ги млечни произведения, бавка на механизация с
Щ Една част от това произво цел да се осъществи качес
Щ дство се намери и извън. твена обработка на земята
Ц границите на нашата стра- - и да се увеличат добиви-

• Вследствие липсата на финансови средства 
някои планове могат да бъдат само желание

Когато се касае за ко
мунално-битовата дейност, изграждане на мрежата с 
някъде между желанията високо напрежение нищо 
и възможностите, в първи- не е обезпечено, за Коли
те месеци на годината се ще са обезпечени стълбо- 
•намират ооществено-иоли- ве, построна е трафостан- 
тическите организации и ци-я, изкопани са дупки. 
Съветът на местната об- Очаква се наскоро да за- 
щност в Горна листна. Же почне побиването на стъл- 
ланията са им да се ел ек- бс-вете и развл ичан е иа 
трмфмвдират последните жицата. В тези две маха- 
'две неелектрифицирани ма . ли почти всички домакин- 
хали, да се свържат с не
свързаните махали с цен- котоковата мрежа събраха 
търа на селото, да посгро по 10 хиляди динара. Стъл 
ят телевизионен препреда- -.бавете

то за Гложжа планина за

ШЬ
Славчо Лазаров на. те.

Макар че производство
то на месо е почмалко от 
1981. г. все пак е произве
дено около 450 тона месо. 
Към 27 тона агнешко ме
со е изнесено в Гърция и 
Италия. През изтеклата го 
дина са прозведени и 583 
тона жито, 102 тона слън
чоглед, 117 тона малини, 
семена и редица други сел 
скостопански произведе
ния-

Пра-вят се усилия за уве 
яйчено производство на 
храна в сътрудничество 
със селскостопански про
изводители. Осигуряването 
на тези цели сигурно е 
първостепенна задача на 
„Сточар" и затова е необ
ходимо много по-голямо ан 
гажиране на всички струк
тури в трудовата организа 
ция и общината, както и 
по-успешно прилагане на 

Изпълнявайки задачите доходните принципи в от- 
за увеличено свлеклото- нешенията с частните сел- 
панско производство . във скостопански производите- 
воичюи ооновни организа- ли. А. Т.

ства за изграждане на низ и средства да се построи 
сграда в гробищата. В кои 
гробища ще се направи то
ва Лазаров казва, че за
виси от събирането на сре 
делвата.

В домовете на горноли- 
синчани електрическите 
уреди станаха характерис
тика на съвремения селски 
бит- Лазаров подчертва, че 
има над 100 телевизори.

Населението обаче има

за тази мрежа в 
вател, да изградят сграда в Колище са обезпечени, а 
гробищата ... Обаче и за другата махала само ча
страхуването дали в това 
ще се успее не е по-малък 
— местната общност за 
всичко това няма финансо 
ви средства.

Както подчертава Слав
чо Лазаров, председател на 
съвета на местната об
щност една от предимстве- 
ните задачи в комуналната 
дейност е завършването на 
електрификацията на село 
то. — Още две махали, 
Колище и Гложка плани
на, в- които живеят около

СтИЧНО.
— В тазгодишната прог

рама за работа в областта 
на комуналната дейност 
покрай разширението на 
махленските пътища и свъ 
рзването на всички маха
ли с центъра на селото за
планувахме и реконструк
ция на електрическата мре 
жа в центъра на селото и 

махалите Кумичини, Ста 
личини и Павлови. К

трудности с приемането на 
тел евизионната програма, 
а тази трудност най-миого 
се чувствува в центъра на ф 
селото. — Изграждането ♦ 

олко на препредавател е небт- ♦ 
ложна задача. Имайки Т 
предвид, че нямаме сред
ства за тази цел ще по- ф 
ърсим помощ и от Общин- ♦ 

хиляди динара, но и от то- ската скупщина, която и Ф 
ва дали ще намерим изпъл досега не изоставаше. Не Т 

„а нит^л на работата — казвам, че тази задача ще ^ 
казва Лазаров. бъде сигурно реализирана, ф

но съвместно с обществе- ф 
но-политическите сили ечи Ф 
таме че решение трябва да Ф

^♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦фффффффффффф

Монтафонки в Звонци ♦♦Петима сдружени 
селскостопански про 
изводители от ___

„изместването” на до
машната крава „бу- 

Зддл. ша” и заместването 
и с доходна монта- 
фонка, която дава по

♦ще успеем в това не за
виси само от това дали 

домкаинства макар че всяко домакинство ще 
трябваше досега да бъдат обезпечи най-малко по 10 
електрифицирани останаха 
без ток.

♦ .♦45’ ♦♦♦ски район от неотда 
вна чрез кооперация 
„Ерма” набавиха кра
ви — монтафонска фонки, които получи- 
порода. С кредит от 
„зеления план” тези

♦вече и мляко и месо. 
Кравите — монта-

♦♦Електрифицирането 
тези две махали през на
стоящата година ще бъде 
първата ни задача и в ре
ализирането й Ще положим 
всички усилия — изтъква 
той.

Да припомним, че дока-

♦♦ха производителите в 
Звонски район са от
гледани в Мирановач

Имайки предвид, 
стната общност почти
ма средства за разрешава „ _
не на комунално-битовите са изиамиРа - споделя Ла $
въпроси ще се полагат заров' 
уоилия с доброволен труд

♦че ме- ♦ня- производители полу
чиха
сред първите в райо-

^ на да участвуват в __ __

♦♦възможност ка кула и струва ио 
7—80 000 ♦динара ед-♦ ♦М.на.

В. Б.

шиеш

С вълнение очакват ЗгЕ^Г^аТтЗЕ1 

ватБо=Е ггдачк пролетта
бира се, да се живее хуоаво от земеделието кадията на селото, която е в заключителен волния труд, така че двадесетина стълбове 
и животновъдството, които отколе са били -етап. все още не са побити. С първите пролетни
основният поминък на брестничани. В тези Според плана Брестница трябваше да дни вероятно и този проблем ще бъде разре- 
дейности сега е навлезло съвремието, ста- се електрифицира през 1981 година. Закъсня шен. Това значи, че и брестничани наскоро 
•нали са много по-доходни, и затова ,в крайна най-напред Електроразпределителното, но

брестничани самоисритически признават, че

ви,

и почувствуват 01нази безмерна радост от 
и първият блясък на електрическите крушки по 

домовете им.
'сметка жителите на селото живеят 
по-хубаво от техните деди и парадеди.

много

Но брестничани считат, че имат право 
по-хубав живот. Макар че от Босилеград "V"; 

е отдалечено само десетина километра, а 
само 4—5 км от асфалтното шосе Босиле
град — Вибарци, това село има доста нераз
решени комунално-битови проблеми. Село без 
електрически ток, път, телефон, изкупвате-.

— така говорят брестничани, ко-

За тази година е запланувано да се по
прави местният път от ценътра на селото 
до асфалтното шосе Босилеград — Рибарци 
в дължина от 5 км. В селото вече е раз- 

я движена акция по събиране на парични сред- 
I отва, а Общинската скупщина ще им помогне 
I с механизация.
I От ден на ден брестничани стават все 
I по-добри животновъди. Но за да продадат 
! добитъка, принудени са да го карат в Боси- 
! леград. Причината изглежда проста: в тях

ното село ООСТ „Напредък" няма изкупва
телен пункт- Обаче проблемът съществува с 
години без сериозни изгледи за скоро раз- | 
решаване. — Ние сме готови да построим й 
ограда, при условие „Напредък" да обезпечи 1 
строителния материал — казва Зарев. |

на

лен пункт - _ .
гато искат да се оплачат. Обаче никога не 

самозалъгвали, че проблемите могат да 
Щ се решават с оплакване.

— Изготвихме план за работа на мест- 
общност, съдържащ конкретни задачи

споделя

са се

ната
и срокове за изпълняването им —
Боян Зарев, председател на Съвета на мест- I 
пата общност и делегат в Съвета на местните 
общности на Общинската скупщина в Боои-
леград — Задача номер едно е електрифи- Махала „1раовище в с. Брестница

щ

М. Янев
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КНЛТНРА ПРОСВ ЕТА ф- И 3 КН СТВО
СРЕЩИ С НАШЕНЦИОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В СУР 

ДУЛИЦА Живот, посветен на 

учениците и 

пожарникарите
И УКРЕПВА МАТЕРИАЛНОТО МОН 

НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО»
СТАМЕН ЯНКОВИЧ пре 

Сурдулица
На 4 февруари т.г. в Сур 

дулпца се проведе заседа
ние на Общинската конфе
ренция на Социалистичес
кия съюз» на което бе раз 
гледан анализ за състояии 
ето на основното и средно
то профилирано образова
ние. На заседанието, ос
вен делегатите, присъству- 
ваха директорите на обра 
зователните институции, 
представители на Педаго
гическия - завод от Враня 
и Междуобщиноката кон
ференция на 
Южноморавски регион.

Във встъпителното нзло 
жение председателят на 
Комисията за образование 
при Общинската конфе
ренция на ССТН между 
другото изтъкна, че обра
зованието представлява 

дейност, за която трябва

в сдружения труд влияе 
да се школуват кадри за 
списъците на незаетите. 
Михайловшч посочи и про
блемите въ.в връзка с не
достатъчната ориштиров- 
ка на учениците за произ
водствени специалности, 
излишък на работници в 
■образователните центрове 
и финансирането.

ВОЯ ЙОВАНОВИЧ прос 
ветен съветник в Междуоб 
щинокия завод за усъвър- 
шенствуване на възпитаниI 
ето и образованието във 
Враня говори за необходи 
дюстта децата още от 
малки да се учат да рабо
тят и творят и за значени
ето на обществено-полез
ния труд а ГЛИГОР ИВА
НОВ директор на основно 
то училище на Власи на 
Округлица за ролята и зна

ф Тонче Георгиев, 
преподавател в основ
ното училище „Бра
тя Миладинови" в се 
ло Миладиновци, Ско 
пско,е носител на ре
дица обществени при 
знания, между които 
и Орден на труда и 
Ордена за храброст-

подавател от 
посочи проблемите на ос- 

училище в Вело 
ЛЮБЕН МАХАй-

(НОВИОТО 
поле, а 
ЛОВ директор на основно, 
тю училище ,,25 май" в Бо 
жица изтъкна, че библио
теката в това селище още 
не работи. ЛЮБА ТРАЙ
КОВ ИЧ първоборец от | 
Сурдулица говори за огра- > 
мотяването на възрастните 
■като каза, че то е повръх 
постно и че в бъдеще тряб 
ва да се ограмотяват оне
зи, които задочно завърш
ват основно училище.

Пионерският противпо- 
жарен отряд „Братя Ми
ладинови" с един от най- 
добрите в СР Македония 
и Югославия. За своята 
дългогодишна активност 
е спечелил редица, общин 
оки, републикански и съ 
юзгги признания. Особено 
отлични резултати са пос
тигнати на съюзни състеза
ния ----- на Братските сре
щи на пожарникарите във 
Враня през 1973 година, ко 
гато отряДът спечелва 
шест купи и осем дипло
ми, а на срещите в Ки- 
кинда през 1975 родина, за 
воювали също първо мяс
то, купа, шест дипломи и 
36 грамоти.

Всички тези успехи на 
този изтъкнат пионерски 
противопожарен отряд не 
разривно са свързани с 
името на нашенеца Тонче

-Гесрдшв.,_родом—-от— село
Църнощица през 1928 го 
дина, а сега работещ ка 
то преподавател в това учи 
лище и едновременно е ръ 
ководител 
на отряда вече 20 години.

— Завърших гимназия в 
Босилеград през 1949 го

дина, а след това работих

ССТН от в повече институции в на- 
/ шия край- От 1963 година 

работя в това училище — 
споделя Тс.нче. — В редов 
ното обучение с ученици
те постигам отлични резул 
тати и в свободните дейно 
сти работя с пионерския 
проитвопожарен отряд. 

Под мое ръководство мла 
дите пожарникари са 
възгласени за най-добри в 
СР Македония и в СФР 
Югославия. Щастлив съм, 
когато моите пожарникари 
в селата, където живеят, 
успешно се включват в 
противопожарните части 
на местните общности и 
трудовите организации.

е

В приетите заключения 
се посочва, че СОИ по ос
новно образование и въз
питание трябва да прера
згледа съществуващата учи 
лищна мрежа, да открие въ 
третините резерви, да сти
мулира пестенето и раци- 

■ слализацията и материал
ното положение на проове 
тните работници да се сът 
ласува с процесите в сто
панството. В заключения
та по-нататъ.к се подчерта
ва, че училищната мрежа 
трябва да се съгласува с 
потребностите на сдруже- 
ния труд и че до 1985 годи 
на^рябва да се ограмотят 
около 900 души, които ня 
мат- завършено -пълно_осем- 
класово училище, както и • 
да се установят по-здрави 
връзки между училищата,
Междуобщинския 
за усъвършенствуване на 
възпитанието и образова
нието и просветната инспе 
кция.

про

В разговор с компетент
ни лица в Общинския про 
тквпожарен съюз „Гази ба 

" ба" узнахме, че Топче е 
един от най-дейните. сътру 
даици на този съюз и че
неговите пожарникари на
истина са най-добрите. Ка 
то човек, знаещ всички 
противопожарни умения, 
уреди и апарати. Градски
ят секретариат на вътреш 
ните работи в Скопие е 
упълномощил Георгиев да* 
упражнява 
всички

завод
Зимен пейзаж на Сур дул и ца инструктор

по-често да се разговаря, 
за да не се трупат пробле 
мите й образованието да 
бъде във функцията на 
с амоупра вите лните социа
лмстически отношения. 

Той по-нататък подчерта, 
че недостатъчно се финан 
сира образованието, не е 
регулирано възнагражда- 
ването според труда и не
подходяща е оборуденост- 
та на училищата с необхо 
димите учебни средства и 
пособия, училищната мре 
жа на средното профили
рано образование не е съ
гласувано с потребностите 
<на стопанството, което ока 
зова голямо влияние 
процеса на образование
то и възпитанието. Освен 
това несъответното възна- 
граждаване на просветни- 
те работници предизвиква 
реагиране.

БРАНИСЛАВ МИХАЙ- 
ЛОВИЧ

чението на просветните ра 
ботници на село. С. М.

ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН контрол над 
лротивпожарни апа 

раги в трудовите органи
зации. Също така узнах
ме, че Георгиев е инициа 
тор за формирането 
■вече доброволни прогвпо- 
жарни дружества,
■които в село Миладиновци 
и в

Акция по ограмотяване
• В Южноморавски регион 
неграмотни # Акцията по огра

мотяване ще се ускори — до 1985 го 
дина без неграмотни

има на по-ои с акцията за ограмотяване с плана 
па Републиканския отбор за ограмотява- 

. не на
16 939

междувъзрастните. Црн това самоупра- 
В1ителпата общност по настаняване на 
работна ръка трябва да обезпечи без
платно образование на заетите и безра- 

е болните, а самоуправителната общност 
по основно образование да осигури 
криването на паралелки 
училища особено в селските среди. 

'Най-много

местната общност в 
квартал „Маджари", 
то постоянно' живее.

Директорът 
то училище „Братя Мила
динови” Димитър йованов 
ски споделя:

Тонче Георгиев за 
извънредния ои

Премахването 
основното образование 
според характера и значението ои, 
един твърде съществен въпрос и неот- 

заДача за Съюза на комунистите, 
ССТН, Съюза ца синдикатите и остана
лите обществени субекти. Според обще
ствения договор за ограмотяване и ос
новно образование на възрастните, в СР 
Сърбия се

на неграмотността и къде-на възрастните,
на основно-огг-

в основните
върху

неграмотни в /
има в община Леоковац — 4347 и в 
Буяновац 2743 души. В Босилеград ока 
община има 442 
ред плана трябва да се ограмотят, и 
то през настоящата учебна година 120 

едуши, през 1984 — 230, а през 1985 
72 души. В Сурдулишка община 

724 неграмотни, от които през тази го
дина ще се ограмотят 250, 1984 — 400 
и 1985 — 74 души.

За ускоряване на тази значителна 
акция неотдавна съвместно са разисква
ли председателствата на МОК на СКС, 
на ССТН и Синдиката 
оки регион, примейки конкретни 
чения, които трябва да бъдат реализи
рани до 1985 година.

региона
ентусиа

зъм и вдъхновение в изпъл 
няването на .редовната ра
бота, в работата на свобод 
ните ученически 
ти, отделно за работа 
пионерския

предвижда до края на 1985 
година да се изкорени 'Неграмотността. 
Б Южноморавски 
16 939

неграмотни които спо-
регион сега 

неграмотни което говори,
предстоящия период по 5500 

души трябва да научат да 
шат. Това е една сложна и значителна 
акция, изискваща висока степен 
ганизираноет, обезпечаване

има 
че го- дейнос-

дишно в вдиректор на обра
зователния център „Мота 
Пияде"

има противпожа- 
рен отряд, както и за пос
тигнатите резултати в раз
витието на самоуправител 
ните отношения, няколко 
пъти е похвален и

четат и пи-
говори за необхо 

димостта от по-голямо уча 
стие на стопанството, отно 
сно на сдружения 
върху креирането на мре
жата на насоченото обра
зование, което досега чес
то е липсвало, Липеата на 
определения за дългосроч
ните потребности на кадри

на ор-
„ ^ на условия
'И уоилия на образователно-възпитателни
те организации и други, компететии 
пълен уопех в акция. ч 

Именно

труд
награж 

даван. Член е на СК и е ак 
тивен

за
обществено-полити

чески деец в нашата ар 
ганизация, местната общ
ност, както и в общиноки- 
те обществено-политичес- 

Б. Янев

Юж/ноиморав-втова изисква общинските 
окупщини, ООСТ, самоуправителните об
щности по основно образование 
щата трябва да съгласуват

закпю-
учили- 

плановеге Б. К.
ки организации.СТРАНИЦА 8
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■ Младежка трибуна * Младежка трибуна
ЗАПОЧНАХА „СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА” В ДИМИТРО ВГРАДСКА ОБЩИНА

ИНТЕРЕСНА ПРОГРАМА ПА ГРАДИНИ
• След обстойна подготовка на 12 февруари 

почнаха „срещите на селата” в Димитровградска об- 
с гостуването на село Градини в Лукавица 9 

Със своята културно-забавна програма г 
състезания градинчани набраха 173 точки 
ни 72.

за- съспвуват на културно-за- щ 
бавната програма, випстори Ц 
•ната и съобщаването на ре I 
зултатите.

Градинчани се предста- Щ 
©иха с програма, в която ^ 
■качествено се отделят две щ

: части. Едната, по-качестве- 1 
ната, в която участвуваше Щ 
танцовият състав, и втора

• та, в която бяха, едноак- 
товките. Все пак <и тази 
част имаше топки, които 
измамиха бурни аплодиСме

' нти. Да споменем само 
малката Камелия Манчева, 
която умело предаде ре-

• цепт „как да се свари лу 
казашки ерген".

I II

йШШ
щина

и спортните 
а лукавча-

тШШш1тМж 0 шЦ
8ш1Лукавчани като госто- 

прием1Н'И домакини посрещ
наха гостите ои с традици 
опната погача, сол и пи
пер. Наймполдмата и най-

'•Г :
уредена „селска" 'зала 
общината, залата на Кул
турния дол! в Лукавица, бе 
ше малка да побере всич
ки, които искаха да при-

в

!

ПРЕД ТАЗГОДИШНИЯ БРИГАДИРСКИ СЕЗОН

В СР Сърбия 19 съюзни 

акции
ф Миналата година в нашата република брига* 

дирите са свършили работа на стойност 400 милиона
Общо взето посетители

те останаха доволни. А, 
„Срещите на селата" като 
матшфестация преди всич
ко на 'К'уцттур1Но-забаван1Ия 
и спортен живот в нашите 
села, още в самото нача
ло показаха, че-е възмож
но с малко средства, и с 
повече воля, да се органи-

динара Инициатива за организиране на трудова 
ция „Копаоник '83"

ак-

На 18 съюзни младежки Занапред младежката ор 
ганизация трябва да се за-трудови акции, които 

гналата година бяха органи стъпва за планово органи
зирани в нашата републи
ка, 23 550 младежи и де
войки са дали 3,5 милиона 
трудочаса доброволен труд 
и са свършили работа на

МИ-

зиране на младежките тру 
дови акции. От друга сгра 
на, постигнатите резултати 
и приносът на акциите за 
целокупното развитие на 
обществото 
воички оубекти във всички 
среди да обезпечават усло 
вия за организиране на 
младежки трудови акции 
като един от трайните об
лици на ангажиране на 

_ мд<Щ1хе поколения_в~наше- 
бществен о-икопомиче-

От посрещането на гостите
и 5ЙВ8Й-—» к

зират и заинтереооват не 
само младите от селата, стойност 400 милиона ди
на и останалите. Това бе

5М задължават
нара. Бригадирите и бри-
■гади!рките са преизпълни-у'.-’.: ; удобен момент шеговито 

да се видят много от проб-V,ЩЩ ш ли плановите възможности 
на строителните работни
ци с 30 на сто. Този резул1 , лемите на нашите села. С 

-г-една дума това е манифе- тат може да се оцени ка
то добър, тъй като сред 

“учаетнеди те~в~ мтгадежките 
трудови акции най-много- 
бройни са били младежи 
и девойки на 16 и 17 го-

I ^-Стация, КОЯТО намери__
1 свое място в живота на 
I селата. Че тя трябва да 
1 трае и да се разширява 
1 овидетелствуват и бройни

те посетители от Дими-

щ то
ско развитие.

На заседанието е изтък
нато, че тази година в СР 
Сърбия ще бъдат органи
зирани 19 съюзни ТРУДОВИ 
младежки акции. Раздви
жена е и инициатива за 
организиране на трудова 
акция „Копаоник '83".

.

дини — беше изтъкнато на 
състоялото се тези дни в 

тровград в залата на Кул- Парачии заседание на
Председателството на Ре
публиканската конферен- 

А. Т. ция на ССМ в Сърбия.
ттурния дом в Лукавица.

Танцовият състав на Градини
4

:
♦жжжж|||жт«тжит«*1»11И1Н„,»«цщжцц ДИМИТРОВГРАД

Клубът на самодейците 

младежки кът
I

ИЗ НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

Малки МОМИ 

низ друм тичат
програма за работа на клу 
ба, която ще бъде съвме
стно обсъдена от младеж
та и Клутурния център. 
По този начин клубът на. 
самодейците ще стане мя
сто, не само за даско-ве- 
чери, а и за вечери на пое 
зия, хумор, староградажм 
песни и т-н. Следаотелно, 
той трябва да стане прив
лекателен за много по-ши
рок кръг младежи и девой 
.км. С една дума, има реал 
ви изгледи да стане истин
ски младежи кът- С това 

:на младежки.

• Димитровград никога досега не е имал мла- 
истйнския смисъл на думата. Най-ве-дежки дом в

роятно не съществува възможност наскоро да се 
строи такъв обект, защото в днешната икономичес
ка обстановка има по-необходими обекти.

по-

Това все пак не зиачи, ги може да, се ползува за 
че за димитровградската таз», цел. 
младеж остават само ка- Особено възможност да- 
фенегата и улицата. Освен ва клубът на самодейците, 
киното в Културния цен- който също се помества в 
тъР „25 май” съществуват Културния’ център. Досега 
редица възможности за из- обаче неговата активност 
ява на таланта и наклон- беше само в организиране 
костите на младежите и то на диско-вечери, без ка 
девойките. Може би лип- квато и да е програма за 
сват организирани танцо- работа. Затова тези дии

комисията за култура при 
Общинската конференция 
на Съюза на социалистиче
ската младеж в Димитров
град ще направи проекто-

Мадаи моми «из друм тичат, 
цвете берат, китки кичат- 
Китките ои цвет разтварят 
и .на моми проговарят: 
„Берете ни ' малки моми, 
китете си руои коси.

; На момци «е ни давайте,
че ни момци лошо «осат:

калпаци 
сокаци”.

два дии «Осат-«а 
три дии тъпчат по

и липсата 
дом в Димитровград сигур 

ще се чувства посмален забави, но това повече 
резултат иа пеорганизи- 

яипсана
Записал: Анани Христов (80 г.) 

пенсия от с. Църнощица
' ч;..; <11 ■■ ...

1НО

ко.епреподавател в раност откол кото 
помещение, защото 

•на Културния център вина-
А. Тхолът

.. „ ..........................
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ТЕМИ

па ил |втвто и
— уОДвСТРИ»

НЛ МЕДИЦИНСКИПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО

ЗАБРАВЕНИТЕ КРАВИи Првхраа а 
възквожиит»и такъв купувач. Именно ма 

прашаинът дал цена 
малка от цената, която да 
ва кооперацията. И стопа 
швнъгг първо обещал, а се 
тне отказал да му продаде 
добичето. Когато до!Ш»л 
при него откупчикът иа
земеделската кооперация 
и му предложил да измер
ят кравата, оказало се, че 
матрапазинът щял да го 
завлече с 8000 динара...

Подобни случаи има по
вече.

Инспекторите Вуйчич и 
Тодорович съставят акто
ве срещу матрапазитс, тю 
се чуствуюа, че е необхо 
димо още по-широко съде 
йствие на инспекциите и 
тази акция. В нея трябва 
да се включат още по-тяс 
но и следствените органи 
и преди всичко местните 
общности, при пълно анга
жиране на земеделските 
кооперации, които освен 
производителите, наемно 
го са засегнати от върлува 
нето иа матрапази и препо 
давачи.

вата.
— Ние се борим колило

то можем — изтъква Вука 
Тодорович обаче и 

матрачазите не избират 
средства и начин да стиг
нат до целта. Те обикно
вено дават по някой - ди
нар повече от нашите КОг 

пък

Хубав пример на сътру
дничество в последно «ре 
ме дават инспекционните 
служби в Бабушнишка об 
щина. Инспекторът по па
зара Миодраг Вуйчич и 
опекюрът по селско сто- 
панство Вукашин Тодоро 
вич със сътрудниците си, в 
съдействие с местните об 
щности с успех се справ
ят с опитите на разни мат 
раиази и препродавани, уни 
щожавайки 
ния фонд.

Неотдавна в село Любе- 
раджа инспекторите издеб
нали матрапази от Леско- 
вашка община. Те били ку 
пиля две крави и ш върза 
ли в един върбалак, но ка 
то забелязали, че инспек
цията ги преследва, те ,.се 
отказали” от тях и избя-

по-

СТОЯНЧОВ, доктор ПО медидин-ШИИ АЛЕКСАНДЪР
ските науки „

шднисти па майната
црй пиши

ин

операции, но затова 
нанасят голяма щета на жи 
вотновъдния фонд в наша
та община, а коопераци
ите остават с празни ръце, 
макар че те влагат сред
ства в отглеждането на до 
битъка и изобщо в разви
тието «а животновъдство
то тук. Обаче и някои хо- 

които

има по- 
по-майката може дае прекаденоЦри кърменето 

вече доудносда. нДна оп тях 
дутата и съсирена гръд. ±аз„„снето относно 
ява през пърдите дни иа к Р ' т0ва оби- 
когато млякото по-силно Сб 0™®^ за пръв майките които раждат на пие

се яв-животновъд-

кновегю при
(тлхвескини т е) • Р

Иои по-леките случаи, майчината гръд 
тшдутГи" по-твърда.’ При «о-тежките слу
чаи нахлуването на млякото е по-сиш+о, Ч» _ 
е много подута, твъ!рда, набъбнала, а^ пр Д 
оване сс чувствува болка. Кожата и е светла 
и обтстлата. Ако се яви и температура т

инфекция- В такива случаи трябва ви- 
топа значи кър-

нътотделни села, 
служат за „ятаци" на мат 
ралазите. Орещу .дгагради” 
от ндколко стотин динара 
— те ги осведомяват за на 
шето присъствие, или пък 
те за тяхна сметка закар
ват купения добитък но
щем на „сигурно” място, 
а оттам те то препращат

ра в

гали.
Подобен случай станали 

в края на миналия месец 
в село Стол, където такъв 
нежелан

дума за
нари да се изпразва гръдта, а 
мачето да бозае колкото може, а след това 

Доколното това не помага тря-презгостенин
нощта дошъл натоварил 
комион 3 телета и 1 крава, 
но бил осуетен в опита ои 
да ш закара извън общи-

да се измълзва. 
бва да се търси помощ от лекар.

Инфекциите на 1ръдта са също така една 
от’ трудностите. Повод за инфекции може Да

на нея. Май-

по-нататък.
— Неотдавна се случи 

един стопанин сам да 
каже „гостоприемство"

в

от-
на М. А.

бъде твърда'га гръд и пукнатините 
ката обикновено е изтощена, бледа, с висока 
твмпераутра и треска. В такива случаи се пре
поръчва лекуване с антибиотици и местни сту
дени компреси. Кърменето трябва да се прек
рати, а да продължи редовното измълзване. Из- 
мълзеното мляко може да се употребява, но 
след обезателно преваряване.

Пукнатините на пъпката се явяват през пър- 
кърменето, най-късно до края на 

по-рядко. Те са по- 
Причини за явяване

БОСИЛЕГРАД: ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
та телефонна връзка на 
Бооилеградока община, ко 
ято е построена преди 50 
години минава през Бесна 
кобила. Тъй като тази пла 
шина повече от шест месе
ца е непроходима, 
ди сняг, който на 
достига височина и

НЕОБХОДИМА ПОМОЩ
Повече пъти при теле- но-политически организа- 

фонната връзка в Босйлег- ции и Общинската скуп- 
радока община с вътреш- щина. 
ността на страната ни има 
различни смущения, а не 
рядко, особено през зим
ния период те да бъдат на 
пълно прекъснати, което 
понякога предизключва и 
по 3—4 дена. Този важен 
въпрос повече пъти е бил 
предмет на обсъждане по 
чти на всички обществе-

Съвсем ще бъде нереал 
но ако кажем, че труде
щите се в пощта не пола
гат усилия и непредприе 
мат съответни мерки на
станалите дефекти навре 
ме и бързо да премахнат- 
Обаче въпросът е съвсем 
друг. Именно, единств ©на

пора- 
места 

над
един метър, и при случаи 
на дефекти трудно е да се 
стигне до мястото където 
трябва да се извърши ре
монт. 4

вите дни на
първия месец, а по-късно 
чести при първеокините. 
на пукнатините са: механическите фактори (че
сто и дълготрайно кърмене), лоша хигиена на 
гръдта (влажните пъпки, особено при спонтан
ното изтичане на млякото), както и неправилна
та форма на пъпката. _______  ___

Диагнозата на пукнатините може да уста
нови и самата майка. По време на кърменето 
те могат и да кърпят- С цел да не се явяват 
пукнатини (може да има една «ли повече), тря
бва да се предприемат прадохраняващи мерки, 
крито са по-важни и от самото лекуване. Пре
поръчва ,се по време на' бремеността да се вър
ши всекидневно извл ичане на пъпката с 
«ли със опециал1но звънче. Желател но е през по
следните два месеци на бремеността всеки ден

Имайки___ ______________________ ______________________  предвид това, а
БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА ИА ОБЩИНС изхождайки от обществе-

ночлолитическото и стопан 
окото му значение, обще - 
ствено-политичската струк
тура в общината и репи
чна е раздвижила иници
атива за изместване и мо
дернизиране на 
Става дума за нова теле-

КИЯ ЩАБ ПО ТЕРИТОРИАЛНА ОТБРАНА

Укрепва всенародната отбрана
в осъществяването на 

концепцията по всенарод 
на отбрана и обществена 
самозащита в Бооилеград- 
ска община са постигнати 
добри резултати, които га
рантират пълна готовност 
и ангажираност на населе
нието в общината. Това бе 
констатация на неотдавна 
проведеното заседание на 
Общинския щаб по терито
риална отбрана в Босиле- 
град, на което бе извър
шен анализ за досегашна
та работа в тази област и 
приета програма за рабо
та през настоящата година.

Изтъкнато бе, че от го
дина на година трудещите 
се и гражданите в община 
та приемат концепцията по 
всенародна отбрана, 
гурност и обществена са- 

само като 
обществено задължение, 
■но като своя постоянна 
задЛа — като мощен фак 
тор в обезпечаването на 
мир и сигурност в пенната 
тъшното обществено-поли 
тическо и стопанско раз
витие. Голям

тори и инициатори на ак
тивност за укрепване на 
идейно-политичеокото еди 
нство в осъществяването 
на задачите по всенародна фонна линия от Бооилег- 
отбрана и обществена са- рад до Сурдулица 

Властна с подземен 
опален кабел в 
бт около 25

линията. ръка

през 
коок- 

дължина

от гръдта да се измълзе по няколко капки мля-мозащита, за укрепване на 
югославския патриотизъм, 
независимостта и всички 
други придобивки от револ
юцията.

ко.
Майката при кърмнето може да има и дру

ги затруднения, най-често различни 
на пъпката. Равната пъпка се среща рядко, до- 
като късата пъпка обикновено се явява при 
първйокините, но не предизвиква особени труд
ности, затцото кърмачето при бозаенето въвлича 
и част от, ареолата. Крупната пъпка относител
но рядко се среща и трудностите са дотолкова 
по-големи, доколкото кърмачето не може да я 
обхване. Въвлечената

километра за 
чието изграждане са необ 
ходими опоред проектопла 
на около 170

И занапред в тази об- нара. Естествено че
лаог ще се продължи с средства СОИ и ПТТ
организирането и военно- в състояние да обезпечи, 
професионалното усъвър- затова е нужна 
шенствуване и оспособява- обществена акция 
не на всички органи, ар- бликанско равнище 
ганизации и отделни лица, 
защото то има пряко влия 
-ние върху боевата 
'ност на всички

аномалии

милиона ди 
тези 
«е е

.широка 
на реоу 

в коя
то трябва да се включат 
и общественонполитичес- 

готов- ките и трудовите 
субекти- зации от общината,

При това, както е набеля- обединяване и 
зано в тазгодишната про
грама за работа Общинс
кият щаб по териториална 
отбрана, особена дейност 
ще развива върху почната 
тъшното усъвършенствува- 
не и обогатяване

навътре пъпка е почти 
винаги абсолютна пречка при кърменето, освен 
ако детето успее да обхване и значителна част 
от ареолата на пъпката, което пък не се слу- 
чава така често. Ако е засегната само едната 
гръд е много по-добре. Когато кърменето не е 
възможно, а

органи-
чрезои- сдружаване 

<на средства. С такова* пре
дназначение Регионалната 
самоуправителна общност 
на интереоите, вече е ут
върдили размер на облага 
не от 0,5 на сто

това е най-честият случай, един
ственият изход е мълзенето.

Кърменето защитава майката
мозащита, не

от нова бре
менност, но не винаги. Какво трябва да 
направи ако по дреме на кърменето майката 
забременее?

V народа съществува вярване, че кърмене
то трябва да се прекъ!сне ако майката забре
менее. Вярването се обооновавава върху пред
разсъдъка за „отровно и чуждо мляко". Няма 
нужда и оправдание с кърменето веднага да се 
спре. През първите три месеца на бремеността 
кърменето «е се отразява нито върху майката, 
нито върху зародиша. През този период1 трябва 
да започне постепенното отучване на детето да 
боаае-__________ Следва

се

от личния 
доход на заетите на реггуб 
ликаноко равнище. Обаче 
в Бооилегр адска община 
от около 34—те трудови и 
обществено-политически о- 
рганизации, само 12 досега 
са подписали такова спора 
зумение и отделят опреде
лените средства.

съдържа
нието и методите на рабо
та на комитетите и поде
ленията по всенародна от
брана и обществена 
защита в местните общно 
сти и организациите 
сдружения труд.

принос в то
ва отношение, както се из 
тъкна на заседанието, да 
ва Съюзът на

самю-
запасните 

военни командири, които 
не само, че са главни реа
лизатори, но и мобилиза-

на

М. Я. М. я.
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ПОДВИЗИТЕ НА НИКОЛА ПЕТРОВ ОТ ДИМИ ТРОВГРАД СЪБРАНИЕТО НА ТРУДОВАТА ОБЩНОСТ НА 
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” В НИШ 

обявяваПрилежен|работник — още 

по-голям хуманист
Конкурс

място ЖУРНА- 
вестник 

отношение.
За попълване на вакантно 

ЛИСТ — ИЛЮСТРАТОР в детския 
трудово

технически редактор на в.
„Другарче” с постоянно 
Същият ще бъде и 
„Другарче”, сп. „Мо:ст и книгоиздател ска дей
ност.

— Спомня си за извънред^ 
ни ситуации — казва той
— когато дарявах кръвата 
си. Тези случаи никога не 
са забележени. Зад тях ос
таваше човешката благо
дарност. Но, даже и това

Този кръводарител е ^дал кръв към 40 пъти 
и за хуманността си е получил всички възмо
жни признания на Червения кръст- Хуманността 
се пренесе и на семейството му

Освен общите условия, кандидатите трябва 
да имат^

1. Висша или професионалнаполувисша
подготовка — графика или живопис;

2. Да знаят български книжовен
подлежат на проверка

Има известни. 
живота, които с нищо не 
могат да се купят. Едно 
от тези, поне в нашето со
циалистическо общество, е 
човешката 
ма. Благодарение само на 
кръводарител ите, досега от 
ггр егрдъкит е на смъртта 
са отнети много и много 
животи.

Един сред тези кръвода 
Рутели е и Никола Пет
ров, ръководител на смяна 

трудовата единица „Ва- 
ляра” на ООСТ „Димитров 

” Димитровград.
Колко е редовен в акции
те по кръводаряване меж
ду другото свидете ле тву- 
ва и факсът: от формира
нето на гумарата досега 
нито една акция не е про 
ведена без него. Но, не 

. само това. Той е винаги 
всред първите.

Книжката, която служи 
за евиденция е издадена 
на 26 април 1961 година и 
носи номера 6135. Не е 
трудно да се пресметне и 
каже, че този работник

неща в почти 22 години с кръвна 
та си група О рН + всеот
дайно е помагал в спася
ването на животите на хо
ра. А в споменатия доку
мент е записано, че до 29

език.
Ако кажем, че като усъ 

рден кръводарител е полу 
чил всички възможни при 
знания на Червения кръст 
все пак ще погреши към 
този прилежен и последо
вателен човек и работник, 
ако не подчертаем, че 
през досегашния си тру
дов век не е имал нито 
един ден отпуск по бо
лест. Всъщност хуманост- 
та и трудолюбието са ос
новни белези на живота 
му. Въпреки че е полу
чил всички възможни об
ществени признания не зна 
чи, че ще остане извън 
хуманната акция- Той и 
занапред — както сам ка
зва — ще бъде сред пър
вите. 1

Опитът си той -премеся 
и <на семейството ои. Си
нът и онахата му, които 
работят в Гумарата вече 
са многократни кръвода
рители — давайки кръвта 
си това семейство опасява 
животи.

Всички кандидати 
на знанията и способностите. 

Молбите с необходимите документи се 
срок от 15 дни след публикува- 

„Братство”. Молби с
кръвна плаз- предст&вят в 

нето на конкурса във в. 
непълни документи няма да се разглеждат. Мол 
бите се изпращат на следния адрес: НИРО 
„БРАТСТВО”, Кей 29 декември 8, 18000 Ниш.

БОСИЛЕГРАД:

Със собствен 
посадъчен материал

в

град в

с борови, смрикоои и дру 
освен с дървообра ги -иглолистни фиданки.

След години, разбира се, 
ще й бъдат основен, въз- 
производствен материал за
по-нататъшно сгопанисва-

Горската секция в Боси
леград, 
ботвателна дейност, през 
последните 
ни особено

няколко годи 
внимание от

деля и върху създаването' 
на нови гори. Поради това 
стотици хектара ерозивни 
и деградирани площи 
само в Бооилеградока, но 
и в Сурдул-ишка община, 
всяка година се залесяват

Никола Петров
не.

декември миналата годи
на, когато бе проведена 
поел едната акция по кръ
водаряване в ООСТ „Дими 
тровград”, е дал -кръв 34 
пъти. Но това не е всичко.

Това е, дотолкова по-зна 
не ч-ително, ако се има пред

вид, че залесяването се 
върши със собствени фи
данки. Именно, целокупно 
то число на посадъчния ма 
териал се произвежда в 
разсадниците на Секцията 
— в Бистър и Долна Люба 
та' Само. в течение на ми
налата година са произве- 
деШТ~на|д~ Л“ШЗш6|Н и 500 . 
хиляди борови фидан-ки.
Й тази година, както ни 
уведоми завеждащият по 
горско стопанство в орга
низацията ТОДОР СТОЙ
КОВ, ще бъдат произведе 
ни над 1 милион млади фи 
данки. За тази цел тези ; 
дни в организацията започ 
на Откупуване на борови

Предраг Димитров

МОЖЕ ЛИ ДИМИТРОВГРАД ДА БЪДЕ ЧИСТ ГРАД? не е в състояние да отдели, 
тъй като средства за целта

КАНОГО НбрбШбМИ проблеми ^Хигиената на града мо-
в ЗА ЧИСТОТА НА ГРАДА, ОСВЕН КОМУНАЛНАТА СЛУЖБА КЪМ КОМУНА :ке 11 трябва да се.подов-. 

ЛНО-УСЛУЖНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „УСЛУГА”, ТРЯБВА ДА СЕ ГРАЖАТ ОЩЕ 'Р*1' н0 за тСша следва да
И ГРАЖДАНИТЕ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, СОИ ПО КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, МЛА се а'нгаж“Рат местната об- 
ДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДРУГИ щност в града, самоулра-
^ вит&лиата общност на ин

тересите по комунална де 
йноет, общината. От друга 
страна за поддържането 
на чистотата определени 
акции трябва да раздви
жи Социалистическият съ 
юз и младежката органи
зация, които биха могли 
годишно да организират по 
една или две акции за ге
нерално почистване на гра- 

Ст. Н.

улица и ще забележите сме 
тлища на всички страни.

Причината за това е в 
неорганизираността (а сво
бодно може и да добавим 
и в незаинтересоваността) 
положението коренно да 
се мени. Така например 
въпреки че общината е 

е приела програмата на „Ус
луга" по поддържане 
чистотата, за което са не
обходими 1,2 милиона ди
нара, тя годишно отпуска 
-само по 20 хиляди динара, 
сиреч една шеста от необ
ходимите средства.

Димитровград не е чист 
град. Нищо повече: от го
дина на година градът е 
все по-замърсен и почти 
-няма -изгледи при сегашна 
та организираност състо
янието да се подобри. До 
казателства за това има в 
-изобилие — достатъчно 
да тръгнете било по коя

лице средствата, които се 
обезпечават годишно ат 
обществения сектор не са 
достатъчни да покрият раз 
ходите.

Следователно -налице е 
материална невъзможност 
на „Услуга” значително по 
вече да се ангажира в по
чистването на града. По то 
зи въпрос е разисквала -и 
първичната партийна ор
ганизация на СК, а прото
колът е доставен до -най- 
отговорните -в общината.

В „Услуга” посочват 
още, че Скупщината 
СР Сърбия е освободила 
от облагания с републи
канско облагане на воич-

шиша-рки при оравнително 
добри'цени-.на М. Я.да.

Поправка
Измина ЕДНА ГОДИНА от смъртта на на

шата никога непрежалима майка, съпруга и 
баба

Въ-в вестник „Брат- 
6" № 1092 на стр. на

ств
11 от 4 февруари в 
Статията „Значителни 
средства за комунал
на дейност", яа. на- 

сътрудник от Ди 
митровград, е допус
ната преписа.

Вместо „вече е до
ено с „Нискогра 
от П-ирот да до

В „Услуга" .изтъкват: от 
1100 -семейства, на които 
се извозва боклука, годи 
щно се набират към 
хиляди динара. От общест
вения сектор пъ-к също го 
ви-шно се на-плащат 220 хи 
л-яди динара. А това е твър 
де малко- Заиото само за 

на камиона за изио 
боклука са необ-

ки комунални организа
ции в републиката. Об
щинската скупщина пък в 
Димитровград с решение 
о,т 25 -н-оември миналата 
година е възложила по две 
-семейства (два апартамен
та) обезателно да имат по 
една кофа за-боклук. За-се 
га и това решение все още 
-не се реализира.

От друга страна, за да 
извозването на

550
шия

Любва
Сотирова

говор 
ДИя"
върши .работите на 
ул ица „Сутйеока" ... 
„Момчил Войвода” . • • 
„Сребърна’... ..Хрис 
то Ботев”...” трябва 
да се чете: „с „Ниоко 
градйя" е договорено 
част °т улица Мом
чил Войвода".

Молим читателите 
за извинение.

гориво 
зваие на
ходими 200 хиляди динара.
При това в службата по 
поддържане на чистотата 
работят довегг работника, ^ -р^щи 
относно Ю лица. Понеже бошгука, „Услуга” трябва 
камионът често се разваля, да набаш специално вози- 

износеиост, на част ло — контейнер, за чиято 
лица само за едно изво набавка са необходими 

на боклука се запла около два милиона, дина- 
2300 динара. Ако де ра. Тези средства «омунал 

частно -ната служба на „Услуга

\
от Желюша/

По повод годишнината от смъртта й на 
26 февруари ще почетем паметта й на гроби
щата в село Желюша.

Опечалени: семейства Стоянович и Сотирови

поради
ни
зване
ща гю 
оет Дни 00 взима
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ун*\*Р • сатира • забава
се съобрази, че сне" агън. И без да 

„променил посока", продължил пътя ои.НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Смнлввскнят „дух" пропътувалкатоПо едно време,
около един час, зърнал керемидени 
пориви и се зарадвал, като си помислил, 

Омилоюци.

110-

0че е пристигналкогатоПреди двадесетина години, 
нямаше рейсова линия Днмитров- 
— Смпловцн, често пеш се пъту- 

Обиюновено на петък, когато е 
мнозина

По-скупа дарата 

от маслото
Но уви! Смиловският веселяк се 

Радейша! Като нямал
още 
град 
ваше.
пазарен ден в Димитровград, 
смиловчани позакъоняваха 'в Димитров
град VI вечер се връщаха в своето село. 
Така веднаж се случило и на един (Из
вестен веселяк — амшловчанин.

озовал в село 
друг избор — решнл отново „да тръг- 

за Сммловци, без да прави засечкине
из пъту ва(негю .. .

При зори, когато пристигнал у дома 
см, на съпругата се оплакал:

— Бре жено, цяла 
„духове" по См-иловско полр не 
дават да ои дойда...

може да ми -всруйе-Тша що че ви кажем 
те, а може и да ми не веруйете.От Димитровград до Радейна някак 

ои се .държал”. Обаче когато навлезъл 
е Смиловоко поле, едно от тъмнината, 
•здно от улгората и ракията, омнловча- 
нинът решил да спре, да ои 
малко и да си запали цигара.

Тъй като духал силен вятър откъм 
Видлич и Слгиловци — то пътникът се 
обърнал в обратна посока, за да „хва-

,нощ нокакви
(МИ Ама да зиайете дека йе цела истина отри 

м.и га каза човек що там работи, моят»/ВИкенд- 
зот". Са га тека, окам, що дооди при мене и 
бабугу 
гега" 1

отпочинс
— Айде. айде... — легай — смъм” 

рила го' тя. Духовете не су по Смилов- 
ско поле а у „Балкан" у Димитров
град! ...

само за викенд да на пълни „стоядина-
и /да ои отиде.

Оока дойде и тия викепд и оди вратата
заока:М. Андонов

— Дедо, вече телето да му ударамо ножат 
йор месото пак иоскупе.

— Чеке бре зете, ти не читаш ли новиле. 
Не гледаш ли велевизию, дека теквая телчина 
ле омейу да се колю? •

Немаше да му дадем телето, 
каза кво йе било у Димитровград ка поску- 
пело месото, я удари ножат на телето. Каже 
зетат, ели одлуката стулила на онагу ночту. 
Одговорните що требало да даду нову цену не 
Ьу лрерачунали одма.

Без свой автомобил в 
тоя скоростен век трудно 
се стига любовта.

Срехцат се два тарале
жа:

Пред телевизора:
— Мила, каза ли нещо? 
— Да, но това беше зав- 

чера. ..

— Знаеш ли. че се раз
деляме със съпругата си 
— казва единият.

— Защо?
— Не мога повече да 

поднасям бодежите на съ
пругата си.

Към тъпите възгледи оби 
кновено вървят острите зъ ама ка миби.

Мъдрост |рю шновгеЕдин мъж се втурва в 
аптеката и казва:

— Давайте ми един ки
лограм арсеник!

— За какво ви е — пи
та аптекарят-

—^-Докажете ми рецеп- 
тата. . *

— Защо да ви покажа 
рецептата? Най-добре ще 
бъде да ви покажа сним
ката й • • •

А шоверат с ладгьачугу натоварил сабале
месото от кланицуту да га откара „ко сваби 
пут" сабале, у касапницуту. Е, 
вари одма че мора да га продаваю по стару 
цену.

Живот без любов е като година без про
лет.

ама ако га сто-Тюркмнеска

_____ С^любймия._и_ет,краста е дом.__
Азърбейджанска Бърже пратили йеднога да сретне шовера- 

тога та да .му каже да не сговара йеднък 
месото.Един навик се лекува с друг.

Английска Ц он човекат кво да праи, мора да слуша.

и два сата въртел 
чаршиюту додека овия прерачунали ценете.

Обърне ладньачутуЗа обичаите не се спори.—{ Ужасно, шефе! Мак 
Грегор падна в голяма бъч 
ва с уиски!

— ‘И какво, удави ли 
се? — пита шефът- 

— Удави се. Но преди 
това три пъти излиза да 
търси нещо за замезване.

по
Японска

Я га слушам па си мислим: ладъьачата йе 
поарчила повече бензин него що коштаю двете 
телчина и йедната овца що Би йе карал, йер 
они обично по 
сБете касаонице.

Истински великите хора са винаги есте
ствени.

Кпингер тол.ко караю за димитровград-

В океана няма кал.
А] »ко ми не веруйете проверете.Калминкска

От Черния цвят' по-тъмен няма.
Арабска

I
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