
ШкЯо
^в Ъ лг АРСК АТА

с
Ц**

14 февру
ари 1971 г. Ицатм* 
стшо „Братства" а уда- 
стим с Ордан Братст
ва и единство със сра- 
§ър*н венец за особе
ни заслуги в областта 

информативната и - 
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известни материални дроб- ВОТО
леми, а оред 
малени е на 
ниоце на

В опозиционни политиче 
оки цели често се използу 
ват разни облици на пуб 
лично действуване: някои 
средства за масова инфо,р 
хмация. публицистиката, ра 
зни видове театри, а и от 
някои дискусионни трибу
ни до отделни драматични 
представления, дори и с 
така наречените белетрис
тични произведения 
кои използват за сипване 
в тях на всевъзможни мър. 
сотии.

Над три десетилетия Съ 
юзът на комунистите не 
само, че не укрива, но по
стоянно и упорито сочи 
възможностите и опаснос
тите от б ю,р окр агич еоки 
извращения в собствените 
редици и затуй никому не 
ще позволи, зарад една 
или друга епизода илм кон 
кретен случай, дори кога- 
то се касае и до истински 
грешки, да го петни и дис 
квалифицира като уж бк>- 
рократическа оила. Разби 
раемо е когато това прав
ят наши противници и вра 
гове, но не е разбираемо 
да не могат да проникнат 
в техните намерения 
кои наши доброжелателни 
културни работници и от
делни комунисти — изтък 
на между другото К. Хад 
живаоилев.

След изложението на 
Кирил Хадживаоилев ста-

тях и при на 
жизненото рав 

^ трудещите се, сам 
по сеое си благоприятству 
ва за появяването на раз-
ЛИЧНИ, пък и «а разбирае
ми недоволства. ’

Когато обаче 
ва се има в

ПЪЛНО ДОВЕРИЕ В1МРМА
покрай то 

предвид,
още известно време 
намираме в не така 
изнамиране на решения, ко 
ито да ни дадат възмож
ност за основно 
ване

Яй«Ш*тгашче
® Идеино-политическото и общото състояние в обществото общо 

Добро и стабилно, ф Съвестта на работническата 
доверие в Съюза на комунистите

Ще се 
лесно взето, е

класа характеризира дълбокото 
и в основните принципи на нашата система

нашите икономически зат 
руднения ги охрабриха. ч

ПОПЪЛЗНОВЕНИЕ НА 
НАЦИОНАЛИЗМА

ня-

на, макар че и по-рано бе
ше по-малък, от.колкото 
много други Страни. Освен 
това, по правило, 
ните часове се наваксват 
през 
Касае

преодоля
на настоящите проб 
:: затруднения, че в 

това търсене до определе
на степен са неизбежни и 
някои лутания и известна 
грешки и несполуки, ста
ва ясно, че идва до явле
ния на смущения, 
обхващат

■■ШИв
леми и .

загубе-

I шсвободното време.
се, просто казано, 

че въпреки всички присъс Ц 
твуващи недостатъци, гре- Щ 
шки и несполуки — работ Ц 
ническата класа в нашата Ц 
страна вече чувствува и 
приема това общество ка 
то свое общество, че при
доби голям опит и се под
готви своите проблеми да 
раздвижва и своите иска
ния да разрешава предим
но по самоуправителен на 
чин.

Оценявайки, може би, 
че трудностите жестоко 
са. ни. натиснали, че затуй 
трябва да се разширява 
вълната от недоволство, те 
от овоя страна могат да 
ги насъскват и насърчават, 
че има смутени и дезори
ентирани, върху които 
могат да оказват влияние, 
че зарад това Съюзът на 
комунистите е в неблаго
приятно положение, те оче 
видно, са дошли до изво
да, че сега е удобен мо
мент по-силно и по-аттреси 
вно да се огласят.

Тяхното най-любимо оръ 
жие е национализмът, раз 
духването на националисти 
чески и шовинистически 
страсти, разпространяване 
на омраза сред народите и 
народностите, подкопаване 
на тяхното братство и 
единство.

КОИТО
част ат трудещи 

те се, обществеността, до 
рп и някои комунисти. 
При такова положение 
делни хора лесно 
компас, показват се знаци 
на известна идейна и поли 
тическа дезориентация и 
неонамиране — изтъкна 
уводното си изложение 
КИРО ХАДЖИВАСИЛЕВ, 
член на Председателство
то на ЦК на СЮК, на засе 
данието проведено на 28 
февруари т.г. Много пове
че от обикновено се разпал 
ва и-обществената 
ка, което също е необходи 
мо, защото без нея не мо
же да има успешно теоре 
тично и идейно-политичес
ко търсене — изтъкна Ха 
дживаоилев. Но с оглед 
на посочените явления на 
дезориетрировка, тази кри 
тика, както и разисквания 
та и дискусиите, не вина- 

- ги са делотворни, понякога 
са и лошо насочени и се

Щ

От-
губят Щ

К. Хадживасилев
с

чески сили в нашата стра 
на наново надигат глава, 
като оценяват, че същест
вуват благоприятни 
ловия по-силно да се екс
понират. Те иначе и по-ра 
но се подготвяха за така 
наречения следтитовски 

период, разчитайки на раз 
ни спекули и мрачни про 
рочества за по-нататъшна- 
та съдба на нашата стра-

Съюзът на комунистите 
успя да установи дори от
ношения и с частните про 
изводители на селото и в 
града...

ус-
Ня-

КрИтИ
ПРОТИВНИЦИТЕ НАДИ
ГАТ ГЛАВА

Общо взето, 
ние е стабилно и добро. 
Но това не бива

това състоя
наха оживени и плодотвор 

които
на. ни разисквания, в 

.взеха участие голям брой 
дискутанти.

да ни за 
лъг ва и демобилизира в раз 
решаването на временните 
и изострените икономичес

Тези очаквания и жела
ния не им се сбъднаха, но

СКУПЩИНАТА НА СФРЮ РАЗГЛЕДА ОТЧЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТОки и социални въпроси, за 
щото положението в обще 
ството не зависи само 
крупните исторически про 
цеси, но и от по-дребните, 
но за живота на

Без отстъпки на частичнитеОт

интересиполучава така, че вместо 
да бъдат във функция на 
разрешаване на проблеми- най-важни всекидневни жм 
те на линията, на социално вмени проблеми и обстоя- 
тичеокото самоуправление, телства. Затуй трябва и 
служат в действителност занапред да се укрепват 
за противоположни, назад- нарушените икономмчес- 
ничави цели.

хората ® Икономическата политика за 1983 
на Скупщината, на СФРЮ, представлява 
на нова развойна стратегия 
СФРЮ Петър Стамболич

На 1 март т.г. делегати- 
Ску пщината

СФРЮ разгледаха и прие
ха Отчета на Председател
ството на СФРЮ за обще- 
ствеисни юономичеежото р а- 
звилпие, осъществяването на 
стабилизационната попити

година, утвърдена с Резолюцията 
решителна крачка в осъществяването 

изтъкна председателят на Председателството на

ка и международното по
ложение и външната поли-

болич и скупщинската де
бата бяха ярко доказател
ство за силното присъствие 
на Титовата мисъл и заръ

ки процеси, да се нормали 
зира снабдяването с оонов 
ни жизнени продукти, ле 
карства и други жизнени 
потребности, като предим 
ствен

те на на
тика на нашата страна. То
ва беше първият Отчет на 
П р едседателството

ЗДРАВИ ВРЪЗКИ С РА
БОТНИЧЕСКАТА КЛАСА след

смъртта на йосип Броз Ти
ки.

Изнасяйки експозе във 
връзка с Отчета, председа 
телят 'на Председателство
то на СФРЮ Петър Стам
болич посочи, че данните 
за стопанските процеси в 
първите месеци на година
та сериозно предупрежда
ват за непоследователно 
провеждане «а икояомиче 
оката политика за 1983 го
дина. Никой няма право
то да приегкюобява Иконо
мическата политика на 
Югославия към момеитал- „ 
пи регионални или теони 
секторски потребности. То . 
зи път — подчерта Стам
болич — не може да има 
отстъпки на никакви и 
ничии частични интереси.

въпрос в момента, < 
както с май-голямо внима
ние и отговорност, при об

В чуждестранния печат 
някои се питат как може 
така нашите .работници и 
граждани така мирно и 
търпимо да поднасят нама 
лението на жизненото рав

то, но подготвеният доку
мент, екопозето ма Стам-

лягане върху засвидетел-
ствуваната солидарност на инмтнжтнжтн 
трудещите се, се разреша
ват най-трудните социални 
проблеми, да се облекчава 

състояние

нищ е и временните оскъпи 
ци и лишения. Ние към 
това бихме7 могли да доба 
вим още едно индикатив
но и изключително важно 
с-ведение: тъкмо яо вре
ме, когато силно се изос
триха нашите затруднения очаква, най-различни про- 
и когато е забележело иа 
маление на жизненото рав 
нихце от 1980 година на- 
сам броят на участвуващи на нашата братска общ- 

' стачките и загубени- ност на народите и народ- 
в тях е на ности, Съюза на комунис

те и всички социалисги-

МИКА ШПИЛЯК — ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮматериалното 

на хора и семейства с иай- 
мал-ки доходи върху член 
на семейството. Делегатите на Скупщината на СФРЮ про

възгласиха избирането на Мика Шпиляк за 
член на Председателството на СФРЮ. На про
веденото след това заседание на Председател
ството Шпиляк бе избран за подпредседател на 
Председателството на СФРЮ.

Както можеше и да се

тивници и врагове на наша
та революция, социалисти 
ческото самоуправление,

те в
те тРУДОЧ асове 
мален с повече от гюлови



и 5 ""и
СВЕТА межяународ 

повишава 
необвдо-

На1Фегнатата
", обстановка
отговорно^гара и межяуна
заничс •* рудиичество.

и съмнение, че не-
обвъроаниче шс бъдат на 

,,,т. ия тази висока 07 
уоворност, нашето необ^р 
' залог и за тях-

незавм-

на

НЕОБВЪРЗЛНОСТТЛ - ОТ БЕЛГРАД ДО ДЕЛХИ ТП||ТП

Мисия за добруването на човечеството
„а ядрената в°йн“'^ваща беше визия- 
целитс им-, обиад ' ' на равноправ ,а.носТта с
та им на попия спят- с л взаимоиз- ; а политическа

политически °^",ес, тРудничестео, симост и икономически на- 
годно икокомическ^ визия ги сплотя 
спят бел блокове. I «'• и омасовя
ваше и ги нравеше "°-“Г)1№р;,ан0-

на мал

лойВъв фортуните «а студената
петдесетите и началото 

години, която доведе, 
катастрофа, със 
съвестта но чове 

съвместно живеене, 
жизнена перс

на в края на 
на шестдесетите 
света на ръба на нова 
силен глас проговори

ни
мредъК.

чеството: мирното
не конфронтацията, е

света; равноправният диалог, 
най-силното средство 

световни

Лим. Роди сеа наше редовете
то движение, голямо семейство
к, «р..и, »»; ” ”■

свой свещен дълг.
Накраткопектина на 

а не оръжието, е
От 1 до 6 септември се «ГмГмалки“ и н^вГти бяха сра 

■ ^Гна «.ггс, конто сс изправиха пред призрака

Започва тежък, но славен народната обстановка. При 
път на борба за мир и ема се п,рограма за мир и 
прогрес. Около заседател- меЖдуИародно 
ната маса са наи-високите чествп. 
представители на 25 неан
гажирани страни. В цен
търа на вниманието са ос
новоположниците Тито, Не 
РУ и Насър. В качеството 
на наблюдатели присъству 
ват представители на 
страни и 24 освободителни 
движения.

БЕЛГРАД. 1961 Г.

хубав свят кат« В• ДУБРОВНИК: 
началото на седмица- 

започна Тре-
КОЛОМБО, 1976 Г.13-г.и 

Лон 
Израел за

ционпо правителство 
Виетнам, осъда 

Дол, САЩ и
военните интервенции.

на От 16 до 19 август се 
Петата коифе- 

мсобвързаимт6
най-»исок0 Рав‘

Необвързаното дви- 
е-семейство на 

страни, 8 страни присъс- 
тпуват като гости, сред ко
ито и две членки на оло- 

— Рулпуния и Пор- 
Блоковата

сс засилва и

та тУк наконференциятасъТРУДОНп-
Необвързаността 

неутралност, но бор-

промежда 
ропция на 
страни на 
нищо. 
жение

16 с ре-делегации на 
диземнеморски стра
ни, на която 
ст.гласуват становища 
га на подписи иците 
на Барцелонската кон
венция от 1975 годи
на, отнасящи се до 
предприемането 
съвместни мерки за 
зашита на Средизем

на е
ба за мир и разрешаване 
на съществуващите иробле 
ми върху принципите на 
мирното съвместно сц,ще- 

я ствуване.
Г ЛУСАКА, 1970 Г.

„Мирът е нашата цел” 
— под този девиз се про-

АЛЖИР, 1970 Г.
Четвъртата конфервнция 

1н е обвързаните (от 5 до 
10 септември) е ..среща на 
акцията”. Присъствуват 75 
страни — пълноправни чле
нове, 9 страни, 16 освобо
дителни движения и 4 меж

те се

на

ковете након-ту галия, 
фронтация 
постепенно се насочва към 

движение.

Студената война е 
в кулминацията си, а сре
щата на Кенеди и Хруш
чов във Виела не дава ре
зултати. Берлинска криза, 
освободителна война в Ал
жир, братоубийствена вой
на в Конго, трудно положе 
ние в Лаос, високо напре
жение около Куба, кон
фликт между Тунис и Фра 
нция, криза в Близкия Из
ток, ежедневни експери
менти с ядрено оръжие — 
мрачна картина на света. 
Конференцията свършва с. 
пълен успех и получава 
широк отзвук в света. На 
световния небосклон започ
ва разведряване.

СТОЛЕТИПРИЗНАНИЕ НА ВЕЛИКАНА НА необвързаното 
Тези оггити обаче решител- 

отхвърлят- Тито, ко-

нсморието.
ЕТО

% ДАКАР: На прези
дентските избори в 
Сенегал за президент 
на страната е избран 
Абду Диуф, досега
шен шеф на държа
вата и кандидат на Со 
циалистическата пар
тия
ф БОН: Последната

»Иосип Броз Тито Марг« но се
йто присъствува на всички 
дотогавашни среши, 
ригстмо посочва: — Тряб
ва да отхвърлим всичко, 
което може да ни разде
ли, и да се обърнем към 
онова, което ни е общо, и

Тито, неговата личност и историческо де-
Югославия

авто-
ло, залегнали във всичко, което е 
днес, в дълбоките промени на света, великата 
визия на мира и сътрудничеството, в грандиоз
ното дело на необвързаността, получиха още 
едно хубаво признание. В навечерието на Седма 
та конференция на необвързаните една хубава 
улица в Делхи получи името „Йосип Броз Тито 
Марг”. На устроеното тържество външният ми
нистър на Индия Рао заявил: „Тито е символ 
на модерна Югославия, виден световен държав 

Индия”.

което ни сплотява.

седмица на предиз
борната кампания в 
Германската федерал 
на република започна 
па с „долни удари”, 
на които бил подло
жен

ХАВАНА, 1979 Г.

Шестата конференция 
на необвързаните, която 
се провежда от 1 до 7 сеп 
тември и на която присъс- 
твуват над 100 страни (две 
трети от човечеството), 
преминава в знак на афир 
мация на коренните прин
ципи и отбрана на необвър 
заното движение от бло
ковия натиск. Решително 
се отхвърля тезата на Из-

ник и скъп приятел на

вежда Третата конферен-
к-АИРп ЦИя на не°бВЪ1Рзаштге. Уча
КАЙРО, 1964 Г. ствуват 54 пълноправни,

На Втората конференция членове и 9 наблюдатели, 
на пеоовързаиите (от 5 Доминират три основни те-
до 10 октомври) участву- ми: кризисните огнища в 
ват 47 неоовързани страни, овета, деколонизацията и 
В качество на наблюдате- ' борбата против 
ли присъствуват десет стра дискриминация и 
!НИ и повече освободителни 
движения. Извършва се за 
дълбочена размяна 
'мия във връзка с

дународни организации — 
наблюдатели и 3 страни — 
гости. На Срещата се изя
вява единството и оилата 
на необвързаното движе
ние, потвърждава се жиз
неността и 'континужтетът 
на необвързаността. От об
щите политически деклара
ции се минава на конкрет 
ни договори за акции на 
международната арена.

опозиционният 
кандидат за съюзен 
канцлер Фогьл отно 

сно неговата 
но-зелена 
ЦИя” и

„черве-
ориента-

расовата 
създава

не на условия за ускорено 
развитие на 
страни. Подкрепа за Сиа- 
нук и Временното револю-

„нацисткото
му минало”.
• ВАШИНГТОН: Р0 
налд Рейгън разглеж- 

възможността да 
замести Филип Хабиб 
с Хенри Кисинджер 
нли Джим и Каргьр 
преговорите за разре
шаване на кризата в 
Близкия Изток.
» БЕЛГРАД:' Тези 
Дни в нашата 
пребивава

неразвитите ток за ..природно съюзни: 
чество”, и на Запад — за 
„Оквидистанция’'. Тази 
ференция беше

на мне 
между-

дал
кон

още една 
жизнена борба и победа 
ма Посип Броз Хи то. За съ 
жал е н ие

щи^та°наТсфрюПЕТЪР СТАМБО лич пред делегатите НА СКУП- в

Нонтииуитет на вишната и последната 
конференция на нашия пре 
зидент, който цели 35 
дини води неуморна борба 
за мир ц прогрес в света. 
Движението му 
дълбока благодарност 
специална резолюция и с 
обет,

политика го-

°“0УП' ^^ноте напрежение
развитие’на страната и укр“^'^ За незав^им° и равноправно

хме от борбата за мир, независимост и ТС 06 стра1Н|И- Ще търсим движението 
свободно развитие на всички страни и 'Да 1ИЗГ|рапи Въам05гано по-яоми собствени 
народи в света. Това единство на стре- становиЩа и Да определи насоката на 
межите и целите на нашето вътрешно "оннататъшната акция на необвързаните 
развитие и външната ни политика — т В областта на разоръжаването,
«оето са дълбоко проникнати Титовата Р М ™ането на кризисните огнища, ли- 
иГметДеЛ° ~ 6 ,вгРаден° в основите ™даЦ1Ията на кюломиализма и неоколо- 
на международно положение империализма и воич
тет в света *’ неината Р1оля и автори- | ЗДвнции на домйнация "ч хегемо- 

Межтинягю, ’ а за въвеждане на нов между-
слашГ^ №НйТ° положение на Юго- 'народан икономически порядък и укрш 
5^? * В тяша вРъ«а с укрепването ва,не Р°лята и ефикаеността на Об«Т 

иа поливнка- ае,"Ите нации. Особено ще се застъта- 
За- « » укрепване единството на *шке 

зани страни, ще настояваме аеобвър‘ ®то и «РРенните принципи на пол-ити 
конференция да даде конкретен0^“™ На необвъ'Р3нане и мирното уреж

страна 
делегация 

на освободителното 
движение На Нами- 
оия (СУАПО), оглавя
вана От члена на ЦК 
и секретар на отбра
ната ПиТер Нанемба. 
Представителите на 

ПО водиха разго-

и създаване
изразява 

със

че неговото име гне 
остане символ на основни
те' му цели и стремежи.

ДЕЛХИ, 1983 Г.
Социалистически* ^
над <Бучин.ВаНа ^ Ш 
• МОСКВА;
СССР * столиЧата на 
в.7 е започнали Вто-кгйгг™*”тации

В съ-столицата на Индия 
подготвено за 

провеждане на 
Садмата конференци 
то ще започне на 7
На конференцията 

. стаУват рекорден брой
Ф°'ве иа необвързаните
страни —• около 70 
обвързаното 
ее омасови с

всичко е
уопешно На 1

я, коя- 
март. 

ще уча консул- 
връзка сВъв 

нормализацц 
нощенията 
двете 
Циалис

Ше
ята на от 

междуа не- 
ДВ1И'Жен1Ие ще 
още няколко

най-го леми 
тическн

со-
стра-

членове.СТРАНИЦА 2

март 1983
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КЪМ ЮО-ГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА НА КАРЛ МАРКС

■ Одисея на революционна 
мисъл, »станала свят»

теория за свободата, в чий 
то център е активната ро

■ Със своя философски и 
И научен образец КАРЛ 
I МАРКС (1818—1883) извър- 
Ш ши епохален обрат във фи 

.лософияга и науката. Ен- 
I теле * и Ленин този колер- 

никовеки обрат в общест
вените науки сравняват 
със значението на Дарви-

на отчуждаване на човека. 
Във връзка с това Маркс 

ля на човека в създаване изказва становище, че чо- 
то на собствена история вечност не може да се 
в процеса на собственото 
самюироизводство, в изгра 
жданета на своето щастие.

Маркс с историческия си 
материализъм изгражда 
нов светоглед върху ис 
торията, човека и общес 
твото.' Той посочва, че 
историята не е гол сбор на 
случайности, нито пък де
ло на метафизически си 
ли (идеи, божества), но 
продукт на действуване и 
роля на човека, резултат 
на човешкия род посредст 
вом постоянно усъвършен 
ствуване на човешкия 
труд. Във връзка с това

I
щ •1

1 осъществи в гражданското 
общество, но на отвъдна
та страна на ‘класовото об 
щество, и че революцион
ната негация на гражданс
кото общество, частната 
собственост и класите, са 
най-важното и първото ус 
ловие за осъществяване 
и истинска човешка общ
ност- Реална социална и 
политическа сила на тези 
промени Маркс намира в 
работническата класа, в 
този „гробакопач,г на ста
рото и строител на новото 
общество. На този път на 
освобождаване на човека 
и изграждането на безкла 
сова човешка общност 
Маркс' не подценява зна
чението и ролята, които 
трябва да изиграят револю 
ционната теория и наука
та. Напротив върху изгра 
ждането на такава теория 
на революцията Маркс по
свещава целия си живот. 
Именно с формирането на 
марксизма работническо
то движение получава си 
лно оръжие в овоите ръце, 
което му помогна в проце 
сд на класовото осъзнава
не, т-е. превръщане на ра
ботническата
са „по себе си" в класа 
„за себе си" и революцион 
но изменение на общество

• 411ИИВ. ■ я т
ШШШ ното откритие за развоя 

«а биологията и природни 
^ I}, те науки. Противоположно

на традиционната филосо
фия (във формата на иде
ализъм или стария ме
ханически материализъм), 
Маркс обосновава диалек-

К34*Ий
1

лНА председателството сюк НИКОЛА стоянович НА ЦК НА ти чеоко-м ате р иали стичес ' 
ката философия върху ре 
волюциоината гцзакрика, 
която е на становището 
на „човешкото общество 
или обобщественото чове
чество" и чиято задача е 
комунистическо изменение 
на света. Такава активна

ь*пв^ ието е нашата най-голяма възможност, функция на овоята фило- 
пайохнитмланет° с целокупния доход от страна на софия Маркс между дру 
раоотниците е оснОВният смисъл на преобразования 
та, към които стремим —заяви Стоянович.

ПОСЕТИ НИШ

СТАБИЛИЗАЦИЯТА Е ШИРОК 

ФРОНТ НА ДЕЙСТВУВАНЕ
а

гото изтъкна в прочутата 
XI теза за Фойебрах, 
сочвайки: „философите до
сега

по-
В рамките на двудневно 

то делово посещение в 
Ниш (на 23 и 24 февруа
ри) секретарят' на Предсе
дателството 
СЮК Никола

на производителността на 
труда, увеличението на из 
носа, грижата за жизнено 
то равнище на хората 
премахването на субектив 
ните слабости — са най- 
важните пунктове на поли 
тическо и трудово ангажи 
ране преди всичко на ко
мунистите във фронта на 
организи раните с оциа лис
ти чески сили.

различно тълкуваха 
света, но се касае за об-

той да сеи стоятедството 
и измени".

С целокупния си богат 
опус Маркс е философски 
мислител на революцията. 
В неговото творчество са 
обединени резултатите на

на ЦК на 
Стоянович 

говори пред политическия 
актив на Нишка община
за задачите на комунисти
те в икономическата 
билизация.

За Съюза на комунисти 
те е важно съблюдаването 
на международните иконо 
мичеоки и

класа от кла-ста учени и визионерите на 
новата безкласова цивили
зация- Революционното съ Маркс 
държание на неговата ви-

Карл Маркс

пише, че история
та не работи нищо, тя не п
дава никакви борби, но че ит 4и_те години на ми- 
тсва прави човекът; че тя налИя век започва голяма 
е дело на човека. Цялата

то.Стабилизацията е широк 
фронт на действуване и за 
това задачите на комунис 
тите в икономиката не мо
же да се разделят от за 
дачите им в останалите об 
ласти» преди всичко в иде 
йната сфера. Работниците 
да овладеят с целокупния 
доход — това е основният 
смисъл на всички преобра 
зования, към които стре
мим — каза Стоянович.

зия представлява 
яване над гражданското об 
щество и превеждане 
обществото От праистори
ята в истинската човешка 
история- Алфата и омега 
та на Марксовата мисъл, 
на неговия

надцелполитически 
прцеси, но разрешаването 
на вътрешните проблеми 
е основната задача на ко

та одисея на революционна 
та Марксова мисъл. В 
вече от стогодишната пра 
ктика на действуване 
работническото 
тическото движение, марк 
сизмът представлява 
вен ориентир за акция на 
прогресивните и обществе 
ните оили в борбата за со

на
досегашна по-история
човешкото общество, с' из 

първобитн 
според Маркер 

вото схващане, представля 
ва история на класова бор 
ба и съществувание 
вешките общности, в ко
ито владее

на
мунистите, трудовите хо
ра, гражданите, самоупра 
вителяите

ключение на 
общност.

наата
и комуниси. държавните 

субекти в нашата страна. 
Свеждането на инвестици
ите, и домашното потреб-

ди а л ектичеоки
хуманизъм, 
освобождаването на труда 
и човека. Затова за Маркс 
може да се каже, че е ос 
1НОЕОП1О1ЛОЖНИК на - новата

преставлява духо
на че

лен и е в рамките на възмо 
жнастите, повишаването експлоатацияв най-разнообразни форми ниализъм и социапкстичес

ко строителство,
В изворната Марксова 

социална и политическа те
ория югосла-вокато работ
ническо и комунистическо 
движение намеря 
Ръководство за революци
онна акция. Изхождайки 
от Марксовата теория за 

ксеа -на -науката към обо- освобождаването на 
гатя-ва-нето на рабогничес-

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦ

Науката — неделима! част на обществено 
— икономическото развитие идейно

Разисквайки по въпроса зът на комунистите и стру
ва самоуправителнрто орга гите субективни сили на- 
низиране на интересите в стояват и водят акция ко- 
научно - изследователската ято да обезпечи равноправ 
дейност 'в региона и пред- но на науката в развойни- 
стоящите задачи на Съюза те планове, постоянно да 
на комунистите в тази об- се развива съзнанието за 
ласт, на заседанието на нейната необходимост за 
Председателството на МОК нем/итпуемостта за задово- 
на СКС от 25 февруари бе- ляване на материалните по 
ше изтъ.к)иато, че то има треби за нейното развитие, 
огромно значение. Именно/ но и за необходимостта па 
науката е съставна и неде- уката да се схване като 
лима част на съвкупното основа за развитие на це- 
обществено развитие и в покупното творчество на

задачите в предстоящия 
период в тази област. Спо
ред средно срочния развоен ко-кл а совата същност и
план СОИ за наука и само 
управителните споразуме
ния за сдружаване за науч 
ни изследвания в предстоя
щия период изследвания 
ще се вършат в областта подобрение на критическа- 
на техни ч е око-тохнолож- 
ките. науки, биотехничес- 
ките, общ ес тв ен о-истори-
че ските, медицни ските 
др. области.

Всички

труда
и човека, югославокото ра 
ботническо комунистичес 
ко движение откри пътя 

истин- на оорба за нови обществе 
отношения, в

и чрез завладяване на произ 
водствените

стойности на 'Ооциалистиче 
ското общество и

пцоко съдружие за--пълна из 
ява на 'научния тРУД 
творчеството, както и за

които

условия, оред 
произведенията 

на своя труд, осъществява 
процеса на освобождаване 
на труда и човека. С това 
югославската 
чеока революция откри нов 
етап на социалистическо 
преобразование на общес
твото, в което се реализи 
ра единството на работни 
чеоко-класовата и общочо
вешката еманципация; да 
ва възможност за преселва 
не на историята от полити
чески на социален план 
на нейното движение и ра 
звитие.

ствата и
та мисъл в тази област.

Председателството 
и МОК на СКС прие работ

ния материал по осъщест-

на
социалисти

н аучно-изследо- 
вателскн дейности ще тря 

В Южном-оравоки регион бва да се организират ра
ционално и да се създават оки регион, както л лред- 
услови-я за по-здраво свърз ложението на Статутарно- 
ване на стопанството и на то решение на МОК на

СКС. Тези материали Ще 
пости и същностно свърз- бъдат обсъдени на следва- 
ване на теорията и прак- щото заседание на МОК 
тиката. Съюзът на комуни СКС в първата г)ол1овтна 

на участвуващите в рааис стите ще се бори за по- на март. 
кванията, бяха изтъкнати стоянно увеличение на при

вяването на равноправието, 
братството и единството и 
съдружието :в Южноморав

същото време, съществен трудещите се. 
дял на производствения
труд. Без цялостно научно съществува основна юб- 
развитие, без творческа им щност за наука. В изготве 
теграция на науката и сдру ния материал и в уводно- 
жения труд, и нейното вк то изложение на Зарие Ди учмо-шследователските дей 
лючване във всички асоггек митриевич, изпълнителен

секретар на Председател
ството на МОК на СКС и

ти на човешкия труд, е 
немислим ни прогресивни
ят обществено-икономиче
ски ръст. Поради това Съю

(СЛЕДВА)
Д-р Любпша МитровичБ. К.

СТРАНИЦА 3Братство ф 4 март 1983



СИСТЕ

Кдиш™в!й.яскдМЕЖДУИАРОД отговорността 

задължения
Бе изтъкнато, че 

се изостри
поетите де 

зад7>лже»ия. Вс-ь 
отговор

БОСИЛЕГРАД: ПРЕД 8 МАРТ — 
НИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА Да се изостри 

за поетите
Приключват подготовките 

; за чествуване
иЛМ <>,-

В Босилеград, в районни стабилизация1. 1 ловното п»р 
те цХроввТистър, Горна жесгво ще сс «роведе в 

* ц Долна Любета и Горна ■ Босилеград на 7 март вс 
Лиоина кокто а в повече- черта. Тогава в голямата 

. то села в общината мрше- за<т на Културния дом, 
лючват последните подло- ще се проведе тържествь 

на Ос па академия с рефераг и
подбрана културно-забав
на и художествена ирог- 

Рефсрат във. връз 
значението и общест

т,рябта дя 
,оверността за 
лсгатсКИ
н.могт това

от обществено-молити-
достатьчио к

делегирали, Д
по-действе-

и дават

Докато делегатите 
ческите организации 
ти с организациите, които са’и 
легациите местните общности са 

, „о-инициативнн, повдигат в/,проси 
предложения.

нямат е и 
как ца укрен-вхлроса

система.делегат-скатаиитопки за чествуване 
ми март — Между народ- 

жената. Секре 
за обществена

ния ден на 
тариатът
дейност на жената към 
щинската конференция 
Социалистическия съюз,^ 
съвместно с останалите об Данка Стоянова, 
ществено-пол и ти тч еоки

рама.
Об ка с
на ветата роля в самоуправи 

телната оиствма ще изнесе 
На 8

В 170-те делегации и Ди 
община саммФрсвградска 

избрани 1931 делегати, от 
521 са членове таконто

Съюза на комунистите.
е огромна сила и гвред 

поставка Съюзът иа кому 
■цистите да има решаваща 
роля в работата на делега
циите и делегатските окуи 
1ЦИ1НИ. От ангажирането на 

СК в делегат

Тоси- жени на Сок-март група 
цията ще посетят 
активистки, болни жопп и 
деца без майки, като 
орьчат скромни подаръци-

<1*пвсичко старили са предприели 
та, чествуването да бъде 
възможно по-л\гасово и по- 
достойно. Всъщност, 
годишното

им
таз

чествуване на 
празника на жената в Бо- 
силеградска община, как 
то ни уведоми председател
ят -на Секретариата за об
ществена дейност та же
ната, Данка Стоянова ,ще 
има делови характер: във 
всяка среда ще мине под

— Осмомартовските тър 
жества, — казва Стоянова 
— са удобен момент Да 
си припомним и за слав 
ннте герои от 
вободи тел н ата борба, ме 
жду които аша И ГОЛЯМ 
брой жени. Те също така

членовете на 
оката база зависи по-пата-

ннодриване .на 
система, 

обаче в

тъшшото 
делегатската 
последно време 
действуването на делегат
ската система в общината 
се чувствува застой- То 
ва е констатацията от със 
тоялото се на 25 февруа-

ВНародоос

ОК на СКС и ОК на ССТН

Това особено 
комунистите,
за още повече отколкото 
досега да се застъпват във 
внедряването на делегатс
ките отношения. Още по
вече ако се има предвид, 
че почти всеки трет деле 
гат член на СК.

От заседанието на
задължава 

които тряб-
делегациите в 

общности и
по-действе- 

ни, по-имициативни, пов 
дигат въпроси и дават пре 
дложени я. От друга стра 
на делегатите от общест- 
вено-полити ческите орга
низации нямат в достатъч 
на степен контакти с ор 
ганизациите, които са ги 
делегирали.

чи, че 
местните 
селата са

В навечерието на празника, т-е. на тър
жествената академия в Босилеград с културно- 
художествена програма ще се представи Са
модейното културно-художествено дружество 
„Младост”. Учениците от основното училище 
в Босилеград, средношколците, младежите от 
града, войниците и работниците, членове на 
дружеството ще се представят с 3 едноактов- 
ки от Нушич, с песни и рецитации посветени 
на жената, както и с народни хора от повече 
краища на страната.

ри съвомстно заседание на 
Общинския комитет на» 
СКС и Общинската кон
ференция на ССТН в Ди 
митровград, на което бе 
потърсен отговор как да 
се премахнат сегашните 
трудности, а делегатската 
система да стане сила, ко 
ято да тегли напред.

На заседанието бе изтъ
кнато, че голямо число де 
легати идват :на заседа
ния със свое, а без мнение 
то на делегациите си, че 
•има случаи ръководните 
структури в трудовите ор 
ганизации да превзимат 
ролята та делегатите- и де 
легациите, дори да дават 
напътствия на делегатите.

От разискванията ли-

А. Т.

знак на провеждане в пра 
ктика конгресните реше 
ния, в по-нататъшнр разви 
тие на социалистическото 
самоуправление, в укрепва 
не позициите на жената в 
обществено,- политическата 
и делегатоката система, ка 
кто и в решителната бор
ба за осъществяване 
дачите по икономическата

са момент за тачене на ре 
волюционните традиции, 

както и това да дадем пъл 
на подкрепа на нашето не 
обвързано — самоуправи- 
телно общество, което сво

СУРДУЛИЦА: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ОБСЪДЕНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪПРОСИ
ите по-нататъшни исърче- 
ния и насоки почерпва от 
резолюциите на партийни
те и други конгреси.

тт, °ЧАКВА СЕ в НАЧАЛОТО НА ТОЗИ МЕСЕЦ 
ДА СЕ ПРОВЕДЕ И СЕ СИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА Н^КА1Ана за

Неотдавна членовете на 
Изпълнителния 
Общинската

М. я. квартирата може да се 
претвори в делово помете 
ние нли да се

съвет на 
скупщина в 

Оурдулица разискваха по ня 
'колко значителни въпроси ' 
Именно, на заседанието 
председателствувано от Ду
шан Костов, бяха обсъде- 
'"1 материали, 
бъдат на

РазгласяванеАКТУАЛНО на слухове ползува ка
то делово помещение как 
то и условията 
квартирата може

самостоятелна дейност 
°г личн» средства. Изтък- нато ое и

— Чу ли какво има ново?
— Не?.
— А бе

със светкавична бързина, от уста на 
уста, могат да подействуват отрицател-

кора в
да се върдиректорът на НН—трудо

вата организация арестуван!
—Нима?

1Ю. ши
И какво се налага да се предприе

ме. Навреме и обективно да се действу
ва като на зловредцмге слухове се от
говаря с пълна информация. Така ще се 
затварят устава «а такива „сеячи” 
смут и .недоверие.

Истината е непобедима. Но трябва 
навреме да се пускд в действие 
го колко и да не Вярват на подоб 
вини — все пак хората могат 
таиат разтревожени и обезпокоени"
- Как да се борим

ни които ще
разискване 

легациите, а които 
намерят на дневен 
та Общинската 
•насрочено за 
този месец.

Обсъждайки 
тешете за 
Щинада, за 
прилага

Да, бе... Зная положително., 
си „човек”, който мзи каза.

Това обикновено е пътят на разглася 
ването на най-долни неистини напосле 
дък в Димитровград.

Пускат се зло вредни

предложениетоимам в де- 
■Ще , се 
Ред и 

скупщина, 
началото та

за начита на 
мето на утвърждава- 
-тих повече от необхо 
димата жилищна 

Изхождайки 
н и те

на площ. 
от природ-

то изакГЧИ<^ИЧНОСти' с кои
площи наГ В^1рат °тяелни 
час-™ а ? Влаоина, относно 
езеио КОЛ° Власинокото

На Държавата кГ 1 жено те\-ни»А Бе преял°- 
ци нз ичеоките едини
цата оо™'ТР°Развределите 
1Ковац вРС^тИЗаЦИя от Лес‘ 
на травз У^УЛИЦа и Ц-ЬР- 
«ат ООСТ РйеД Да бъ
.на опп.и,. 6 Рамкитевац Р нГ аЦИята от Леско 
председател3^3^0 За 
следене и Н* Щаба за 
Дейността в кро:Р'Диниране 
панство 1 селското сто- 
зар Иванг. избран Свето- 
Развитие на'14, реФе^нт за 
панство „ селско.;

в общинаха.

слухове за аре- 
стуване .на директори .на трудови орга- 
низации, общински 
ти граждани.

Какви'

защо- 
нт „но 
да ос-

проекторе- 
селищата в об 
които

първата На
’на Закона 'по 
.пощения.

ръководители, вмд-
а.е се

сяването на неистини и клевети за ня 
кои Отговорни хора се цели, преди
към,Кгях-Да °е ®Не‘:е '•“У и недоверие 
™ тях, да се отклони вниманието на 

трудещите се и гражданите от главната 
цел, която Воичжи имаме — провеждане 
а СТОПан«3 стабилизация,
лени» по 'НеСъществени°нещаИ И размиш

..«Г«о‘5Т
Жда към него. ' ак Рмени с вра- 

Кслкото 
все пак.

срещу подобни „новини”? чл. 14 
жилищни от

Договорено 3нос^ие1°
яа жилищно право в С?п 
ДУЛ,.ца, Чурковица ЙЯР" 
кинце, Загужанке' 'и ^а‘ 
че, Калабовац М-,гБиН01В'

ргьадгЗг
отвените жилища 1 Оч^"
°е по врем» цЯ Ча 
то тези ппеппп^аЗИ1С1СВа1Несеконкретиз“6^

На заседанието бе 
то предложение нан-ието За На

Преди 'ВСИЧКО,
всенародната

та самозащита. На първо място теТ-ряб 
Ва .да задействуват с пълна сила и мош 
оез засечюи. По таКъв начин ще се пад 
отат корените им още в зародиша 

В тази насока също ще баде от пол 
включването На средствата 

ва информация 
ли в коткретна 
се стесни

та бе

за ,и
Ца цза масо

и всички субективни си 
среда. Така съвсем ше

те задачи.

ква
човек и да не вярВа ,в 

понеже те се Н В тях,
разпространяват

тру 
от най-важни-

М. А. прие-
'Реще

'Когато
то сто-СТРАНИЦД 4 условията

С. Мнкич

ВраТсТво
4 »>арт 1983



КАК СЪС СУБСИДИЯТА (РЕГРЕСА) ЗА ГОДИШНА ПОЧИВКА?

Практиката не съетветствува на целта\
От минал ата година до

сега ооществено-политичес 
орган изациите 

|на сдружения труд, преди 
«всичко първичните 
кални

ят сега,ще бъдат само - ед 
но обикновено увеличение 
на личните доходи. По 
този начин се губи от пре 
двид целта им — те най 
-стина да бъдат от помощ 
'При прекарването на годи 
шната почивка. Имайки 
предвид, че тазгодишните 
субсидии могат да възли
зат до 60 на сто от сред 
вия миналогодишен личен 
доход в републиката (мал 
ко на над 12 000 динара) 
произлиза, че могат да ое 
разпределят най-мнопо по 
7200 динара. Също така се 
губи от предвид, че по-гол 
яма част от тези средства 
трябва да се разпре делят 
на материално по-слабосто 
ящите и болни работници, 
на които наистина е необ 
ходима почивка.

сдружават за организирани 
годишни почивки, за издра 
ждане на обекти за отдих 
и почивка. Още един въп 
рос обаче заслужава вни
мание: съдейки по приети 
те миналогодишни баланси 
произтича че извънстопан- 
оките организации, трудр 
ви и самоуправителни общ 
нооти имат по-сигурни 
средства за тази цел, От 
колкото тези в производ
ството,, които и създават 
дохода. Колко в тези об 
щипи е регулирано заети
те в извънстопанството да 
не разпределят повече от 
средния миналогодишен ли 
чен доход в общината е 
друг въпрос.

Сигурно е, че въпроса за 
тези субсидии заслужава 
много по-голямо отколко- 
го досега внимание. Оигу 
рно е обаче и това, че все 
пак за това решават сами
те работници.

иите сили в

оинди
организации, почти 

нищо не предприеха за по- 
целесъобразно ползуван е 
на средствата за годишна 
почивка. Преди няколко 
дни, след приемането ,на
миналогодишните
резултати, 
за съвместно потребление 
(според резултатите 
можностите) са отделени и 
средства за субсидия на 
годишна почивка, 
дайки от старата 
ка, както и от това 
чти нищо «не се предприе 
за изнамиране на нови ре 
шения, по' всичко 
че тези средства трудещи 
те се ще получат през на 
стоящия месец, а не преди 
-настъпването на летния се 
зон.

делови 
във фондовете

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИС 
СЪЮЗ В БОСИЛЕГРАД ЗА СЕЛСКОТО

ОБЩИНСКАТА
ТИЧЕСКИЯ

СТОПАНСТВО

И ВЪЗ-

Изхож
практи-

Необходима е широка 

обществено-политическа 

акция

че по

личи,

Малко са организациите 
в Димитровградска, Бабу 
шнишка, Сурдулишка и Бо 
оилеградока общини, ко 
ито част от тези средства

Сега тези у 
бира се ако се

средства, раз 
разпредел- ф Състоянието на есенните посеви в Босилеград 

ска община е добро, а предприети са сериозни подго 
товки за осъществяване на плана по пролетна сеитба. 
За цялостна реализация на проекта „Морава П" е 
необходима широка актив-ност на всички субекти.

В. Б.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 
БУШНИЦА НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В БА

Планът по есенната сеитба не е 

изпълнен цялостно
На 23 февруари т.г. в Бо Охрабряващ факт е,- че 

оилегл.рад се проведе раз- 
ширено заседание на Об- 

Щ щ'И|Нската конференция на 
"^Социалистическия съюз на 
а което два от повечето въ 
Я проси бяха в центъра на 
1в-нима1Н'ието: осъществява 
■нето на акционната прог:
■рама на Общинокия щаб 
Яло сеитба и реализиране

то на проекта „Морава П”.
Уводно, 'изложение, пок 

рай информацията за осъ 
ществяване на плана по 
есенна сеитба и с конкре 
тните задачи н активнос 
ти на всички субекти 
реализиране плана по про 
легна сеитба, направи Ба 
оил Захариев, 
на Секцията по земеделие 
и селскостопанско 
тие към ОК на ССТН в 
Босилеград.

— Изхождайки от фак 
та, че производството на 
храна има стратегическо 
значение за икономическа 
та 'Стабилизация и съвкупно 
то стопанско и обществено 
-икономическо развитие— 
изтъкна Захариев — тряб 
ва да положим всички

през есента в няколко мес 
тни общности са засеяни
повече площи от заплану 
вяното и че всички есенни 
посеви в общината добре 
напредват, 
повредени от мразовете, й 
ако през настоящия пери 
од времето е хубаво може 
да се очаква добри добиви.

Изпълнението на плана 
по есенната сеитба и под 
готовката за пролетната и 
приемането на работа на 
стажанти бяха две основни 
т©ми на състоялото се на 
28 февруари заседание .на 
Общинската конференция 
на Социалистическия 
юз в Бабушница.

Констатирано беше, че 
планът на есенната сеитба 
е осъществен с около 70 
процента. В такъв обем 
приблизително са извърше
ни и подготовките за про 
летната сеитба. Ако се 
има в предвиди че липсват 
достатъчни количества ка 
чествани семена, както и 
недоимъка на някои изкус 
твени торове, тогава за 
изпълнението «а плана за 
пролетната сеитба се на
лага изцяло да се ангажи
рат всички субекти в сел
ското стопанство. На общо

ствения сектор е извърше
на основна обработка на 
земята на около 30,5 хек 
тара. По време на есенна 
та сеитба кооперация „Бу 
дучност” в Бабушница 
обезпечила 80 тона пшени
ца, кооперация „Ллоб.&рад- 
жа” 19 тона, кооперация 
„Слога” въ© Велико Бонин- 
ци 15 тона и кооперация 
„Брма” в Звонци — 5 т^на.

Сключването на догово 
■ри на пшеница в 1983 не 
вървеше в унисон с плана. 
Кооперация „Будучносг” 
е договорила производство 
то на 50 хектара площ, та
зи в Любераджа 1,5 хекта 
ра, а кооперацията във 
В. Бонинци — 0,70 хекта
ра, докато кооперация „Бр
ма” в Звонци не е -върши
ла договориране. Това е 
станало, защото с години 
наред договорирането

зърнени храни беше напън 
но занемарено, не се отпу 
скаха -кредити при по-мал
ки лихви и поради това 
селскостопанските гхроиз- 

е водители веднага си пла
щаха , възпройзводствените 
материали. Според изнесе
ните сведения, тази есен 
са засети 200 хектара по
вече, отколкото през изте- 
-клата година.

На заседанието беше из 
•носено също, че в течение 
на пролетната сеитба -в Ба 
бушнишка община с царе 
вица ще бъдат засети 3120 
хектара, с овес 1805 хек
тара, с пролетен ечемик 
100 хектара и т.н. Но не 
са -обезпечени нужните 
количества торове. От 
1800 тона, колкото са не
обходими, обезпечени са 
досега -само 500 тона. Тъй 
като до започването на 

на пролетната сеитба остават 
броени дни ще е необходи 
мо и кооперациите, и „Та 
ламбас”, който също обез 
печава изкуствени торове, 
да положат големи усилия, 
ако може да се доставят 
-на селскостопанските про 

-изводители необходим^ 
количества торове, така че 
и -добивите да бъдат по-ви
соки.

Засега не са

съ- В Босилеград ска об 
щина има около 
12 900 ха ©бработвае 
ми площи. Ако само 
една трета част от 
тях се засее, при сре 
ден добив от 20 мет 
рически центнера по 
ха ще се получат 
8500 тона зърно. За 
цялостно осъществя 
ване на този не само 
техническо — органи 
зационен въпрос, но 
и важна ббществе 
но-политически —- ор 

ганизационен въпрос, 
но и важна общест
вено-политическа за
дача е необходима 
пълна мобилност не 
само на селскостопан 
ските производители, 
ООСТ ..Напредък”, но 
и на всички общест- 
Еено-политически си
ли в обущината.

за

председател

разви

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

уошшя за да се изоре и 
засее всяка педя обработ 
взема

Отчетът — иа публи
чно обсъждане плащ. Всъщност на 

тоаза ни задължават стано
вищата и решенията на Де 
ветия конгрес на СКС, Два 
надеоетия конгрес ,на 
СЮК и заключенията на 
Третото заседание на ЦК 
,иа СЮК и Акционната про 
грама на ЦК иа СКС. -

Членовете на Председателството на ОК на 
СКС в Димитровград на проведеното на 25 фе
вруари т-г. обсъдиха миналогодишната дейност 
иа Общинския комитет. Покрай реализирането 
на останалите запланувани акции и задачи, три 
са основните въпроса, на които е посвещавано 
особено внимание: осъществяването иа иконо
мическата стабилизация, изострянето на отго- 

заемането на нова работна ръка. В

Обсъждайки въпроса 
със заемането на стажан
ти в общината, беше кон
статирано, че не всички 
организации на сдружения 
друд изпълняват задълже
нието си да приемат пред 
-видения брой стажанти. 
От 1227 лица, търсещи ра 
бота в общината, към 70 
-на сто млади хора. Подчер 
тано беше, че все още не 
се -използуват достатъчно 
възможностите, които пре 
длага за заемане на рабо 
та дребното стопанство.

Що се касае до въпро
са, отнасящ се до реализа 
цията на проекта „Морава 
П” изтъкнато бе, че от об 
що заплануваните ,24^ 
ниферми при частни сел
скостопански цроизводите

На заседанието, на което 
присъствуваха и предста
вители на -общественотпо 
литичеоките организации,
Общинската скупщина и 
представители на 
„Напредък” се изтъкна, че 
според акционната 
програма -на Общинския 
щаб по сеитба в Бооилег- 
радска ■ община през ми 
налага есен и настоящата субекти в общината, 
пролет, трябва да ое изо
рат и засеят над

ми .
-верността и 
уоилията за по^у,спешна и ггснвсестранна дейност, 
през миналата година ОК на СКС в Димитров
град е провел 11 заседания, на които са обсъде
ни «ад 30 въпроса, а в рдовете яа СЮК са при- 

66 нови членове. .Приетият проектоотчет -от 
на ОК на СКС е

ли досега е направен дого 
вор с 54. Констатирано бе, 
че за цялостно реализира 
не на проекта трябва да 
се предприеме широка об 
ществена акция на всички 

обществено- политически

ООСТ

ети
страна на Председателството 
пуснат на публично обсъждане върху когото ще 
разискват 1630-те членове в 72-те първични пар
тийни организации. След това миналогодишна
та ои работа ще обсади и Общинският комитет.

А.Т. 1000 ха. м. я.Т. А. — М. А.
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«Т»Яяш ЬЬРЗ°"ФАБРИКАТА ЗА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАДВЪВ

Все още се чувствува С 

липсата на машини са издържа- 
Преквали-ма успешно 

ли проверката, 
финирането ще продължи 
една година, след «кцоще 
станат регулиращи движе- 

илаковетв-

ТОНИ четири моста са ^
-тан—

работа тъкачният 
отправил иск за Понежс

О']’ тази слс 
СОИ -поема 

и на те-

1000 незаети и 
община

От около 
Ди мй тр оапрад ска

сродно образование ги 
184. От 'гова 125 

Най-много от тях са 
или I

Ш Вследствие това под въпрос е кога ш 
-- работят всичките 120 работници» 

производство от 2,5 милиона
НСИЗ-

със
има

започнат да
както "„^^ф^онастоящем все още е 
вестно положението с набавката на машини за 
шиене на чорапите, за които са необходими око
ло 140 хиляди долара

са на

НИНай-лшого работници 
заная-чвийската рзоо 

„Металац". Както 
тя сгрои нови

чивта > ЖС1III.
завършили

работници.чни
сред незаетите 
щиалност >няма,
преквалификация 
зи 14 души.

1 гимназия 
и бюротехшчес ка търси 

тилни ца 
е известно 
производствено - услужил 
помещения, разширява 

мощности и затова
35 нови работ-

гправиа
. специалност. Много досега 

коцетатирапо, че за вой 
незаети със средно об

0
и седем машини за фино 
съединяване на предната разованиб в Димитров град- 

които

към
година

Дали в откритата 
края на миналата 
фабрика за произвадотво 
на чорапи в Босилеград, ко 
ято работи в рамките 
текстилната промишле

ност „Зеле Велкович” в Ле

Ч1КИ обачеИнтерес вече има,
уточнена програ- 

За тази цел
част на чорапите, 
ще бъдат включени в пра 

Изправени

скоро стопанство няма мя 
сто. Затова Самоупрааител 
ната общност на интереси 
те по 'настаняване 
бота н'м предлага преква
лификация. От трудовите 
организации се търси да 
доставят колко и

сте пс е 
ма за тона. 
трябва да се намери в/,змо 

общите нрвдме-

свогге
са й нужни 
НИНИ с различна 
специалност- 
специалности сред незаети 

и те щ'е се пре- 
Неизвест-

машгшна 
Пснеже тези

ИЗВОДСтВОтО. 
оме обаче — казва Денчпч 
— и ние и фабриката в Ле

на
на ра- иуиост за 

11И лекциите да се изнас
ят и Димитровград от про 
сверките работници в обра 
зователмо - В7>зпитателната 

„ЙОСИП БрОЗ

оковац пред един сериозен 
проблем: касае се заобез 
печаване на опециални ма

сковац, ще реализира заи
лануваното тазгодишно 

производство от2,5 мйлио 
на чивта.чорапи (чорапога 
шници, мъжки и детски 
чорапи) зависи от навре
менната набавка на необ 

) ходимите машини. От обез 
печаването им зависи да 
ли ще се осъществи и зап 
лануваният общ доход от 
12,4 милиона динара, до
ход от 3,6 както и 2,4 
лиона за разширение на 
материалната основа на 
труда. На края, от това за 
вис-и ко,га ще започнат Да 
работят всичките. работи и 
ци,-които бяха на обучение 
в Лесковац. (от 120-те по 
настоящем работят само 
35 души).

Миомир Денчич, шеф 
на производството във фа 
бриката в Босилеград 
чертава, че понастоящем в 
Босилеград се завършава 
само етапът на плетенето, 
а всички останали работи 
в Лесковац. Сега фабрика 
га -има 85 .машини

те ияма 
квалифицират-

още къде преквадифи 
се проведе (в 

Ла^ззчин), в за
висимост от специалности- 

ксито се търсят.
Средствата за преквали

фициране обезпечава Само 
управителната общност на 
интересите по настаняване 
на работа. През времетрае 
нето на преквалификация

та кв и
работници са им нужни за 
да могат Да им предложат 
нови занаятия.

резултат на това Сво
бода'’ върши ггреквалифика 
ция на четири лица със 
средно образоваш ге в зва
нието конфекционен работ
ник. Да напомним, че за

но енгини за шиене от внос, за 
които са необходими 140 
хиляди долара. Ако успеем 
да ги обезпечим, 
етапи на. производство,то, 
освен фиксирането и опа
ковката им, ще завършава 
ме в Босилеград.

Понастоящем в работа
та, макар че се касае за 
пробно производство, 
ма особени трудности, пре 
ди всичко кагато става ду 
ма за обезпечаване на су 
ровините. Личните доходи

организация 
Тито", а за професионал
ните предмети да се т1уР" 

съответното 
Лесковац. Же-

кацията ще 
Нит иди

всички ои помощ от 
училище в 
лезничарите също търсят 
двама незаети. Обадили са^ 
се шест души. които са‘ 
били и на проверка, а три

В те.

ми
ня- МИНАЛОГОДИШНА РАВНОСМЕТКА НА ТРУ 

ДОБАТА ЕДИНИЦА ЗА ГОСТИЛНИЧАРСТВО 
И ТУРИЗЪМ НА ООСТ „СЛОГА"

та кандидатите ше имат 
социална защита и топла
закуска.

Че това е правиятРекорден брой нощування път,
по който трябва да се върна заетите са от седем до 

осем хиляди динара; но 
във фабриката считат, че 
кога то тя започне да ра 
боти с всичките си мощно 
сти същите значително ще 
се увеличат. Макар че об
щественият стол все още 
не работи, полагат се уои- 
-™я раоотниците да полу
чават и топла закуска в 
собствена кухня, 
димите съоръжения за об
завеждането му са поръче 
ни и се очаква до края на 
.месеца той да 

са крит.

ви при решаването на не
заетостта, свидетелствува 
интересът за перквалифи- 
кация- От друга страна то
ва значи, че младите са 
наясно, че само с преква
лификация ще могат 
бързо да намерят работа. 
Наясно са и с факта, че 
производството дава по-до
бри възможности за заема 
не и затова се и преква
лифицират за производстве 
ни специалности.

Трудовата единица за гостилничарство и 
туризъм на ООСТ „Слога" в Босилеград е завър
шила деловата 1982 година с положителна фи
нансова равносметка. В хотела „Кин-стан" са 
осъществени рекорден брой нощувания — 
3111 относно със 162 нощувания в повече по от
ношение на 1981 година. Три от общо 6 кръчми 
на организацията обаче не са изпълнили финан 
совия план.

под

по

Финансовият план за 1983 година 
амбициозен и предвижда

е доста 
увеличение по всички 

показатели. Ръководителят на трудовата едини 
ца Пенко Найденов заяви, че това увеличение 
трябва да се постигне преди всичко с подобре
на организация на работата и с по-високо каче- 
ство на услугите. ^ Г

Необхоза пле- 
гене, а тези дни трябва да 
пристигнат Още 15 такива 
~ толкова колко-ро са не
обходими. Пристигнали бъде от-

В Б

Ш прИМЕРНА РАБОТНИЧ

че слея въвеждане ”на но 
■вия начин на възнагражда 
ване произведи гелността 
на труда е

■

: -
КА

вица.
лектив и не бива 
онем „тесни места", 
да спъюат работата.

Славица обаче 
че в тъкачния 
но работят

така че ако една седмица 
се изпусне, в другата тоаза 
може да се компенсира с 
по-добра работа.

да допу
които

сл^ед преквалификация, тъй
зия МайаВЪ1Р№ша шмна- Я- Маика е на две деца.

времето 
разпредели, 

активно да
живот Раз5^ЩеСТВе' 

ва изиска» Разбира се, то
усилия но т д.ОЛълнителни 
ят цех’ в ° Тъи като «аши 
«о отХженСиЪС™ преди»,- 
ва па ’ жените тряб-

явагадв’ -
централния

Ст. Н.

1

Ш\ споделя, 
цех предим 

м л ад и м айки, 
което до известна 
зле се отразява 

,'изводството.

I нараснала, 
тъй като стимулативната 
част в дохода 
дори с 50

Славица 
'изказва

положително се 
и по отношение на 

разбирателството, което 
проявява ръководството 

на тъкачния цех. Ако се 
наложи някоя от работнич 
К«те да отсъствува, зарад 
малките си деца, обиюно 
вено и се излиза насреща 
За сметка на това тя пГ, 
ИРУгите работни двд па.
нормата.8646 И ИЗП“а 

Да кажем и 
Славица

участвувастепен 
върху про на сто.

Д ОКОЛКОТО 
правилно се 
Жените 
участвуват и
>НИя

За Славица Димитрова 
*адната работилница „8 

май в Димитровград ни
46 6 0дна °т онези работнички, ,която с ус-ш 

йие изпъл„ява всяка въ^ 
ложена задача. Тя е тт,- 
качка, но котато се нало- 
жм минава и на други ра.
готова “ЕСТа: опак°вка наготовата продукция 
нистративни 
чие.

— Нормите са доста ©и 
сочки, но ако действител
но се работи на пълен обо 
Рот, нормата може да се 
'Излъдни, дори и преизпъл
ни. Средният доход на 
тъкачките достига до 9000 
динара, а по-добрите 
ват и над 10 хиляди 
ра. Начинът 
даване е

Да оц признаем, 
мо че трябва 
изостанем 
да пазим

могатне са 
понякога да 

от работа, за 
. децата, но често
младите майки идваме от 
Дома преумореии. На 

площи е стоварена ця 
Дата къщна работа а тов^ 
изисква доста усили*. Ефо 

често във

в

наши изкар 
Дима

на възнаграж 
стимулатИ(Вен я 

<не толерантен, както 
ше преди. Той 
Пълно

адми 
места и про за що,

тРета смяна
уТа°тяяНи® да изпълним нар-
пълним 0ВО да я преиа- 
п~м»аКТ0 в

това, че

твено-политическия ж°ивдт-С
член е на СК от 1955 
•на, още от 
Дни. Делегат 
чеокия
ла. и член на

втора и
бе-не сме в Съ-

изиоква 
ангажиране на оабо 

™°Т0 място. Добре
стимулативната 
чиолява в

и не— Основното 
да върви —. е работата 

заявява Сла- е, че 
част се из

съвет ,акрая на месеца,СТРАНИЦА 6
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П ■мп«1п от велим сттани, съединявайте сеКомунист »**

Брой 1354 
Година Х1Л 
4 март 1&83 

Белград

Съществува ли идейна дефанзива?
д лно големите дългове, не е имунна ог опасно- във върха на общественото интереоовайие и 

бюрократичната узурпация, крими- със седмици да разпалват най-различни стра-остатъчен е и бегъл поглед върху всеки- стите
■дневните разисквания по актуалните идейно- нала, привилегиите, и другите неморални яв- сти. 
политически проблеми и да се открият не ления. Културата и творчеството «най-често са
само различията и противоречията в хмного от твърде изгодна почва, върху която в името
становищата,, но и да се приеме впечатление- Конституцията, например, е прокламира ,иа свобсдата на творчеството може да се на- 
то за известна конфузия в тази област. От ш не сам'° Укрепване на позицията на. сдру- 5ляга .на политическия плурализъм, изтък- 
това се правят крупни изводи за идейна кри- >ке1Н1Ия труд, но и и на по-нататъшното разви т0,ва Като пандан на уж съществува-
за, за стагнация в развитието за идейна де- тие на |Ра*вн'0°РавИ1ето на наро!дите и народно- Щ1Ия монопол на Съюза на комунистите. ~ 
фанзива на СЮК, дори и за неспособността Ст'ите, като основа и съдържание на укреп- рруГа страна, в името на творчеството искат 
му да отговори на откритите въпроси на раз- ване .еНИ1НСТВ°то на Югославия. И един оегъл да отстранят Съюза на комунистите от тази 
витието. При това ,изтлежда, не се има пред- п0ГяеД върху досегашната практика ясно от 0бла,Ст като, некомпетентен.

порива, че този процес се е задържал на рав

на

От

вид, че динамиката на нашето революционно, -
развитие, което според много неща е особе- ,киОДето на републиките и автономните 
но, почти естествено, от време на време съ- Раи«ши и това предимно като държавни, а 
пътствуват осцилации, периоди на известна ™-малко като самоуправителни общности, 
стагнация, които обективно представлява оп- Ет0 за'що д,нес ом5 изпра1вен'и ПР0Д засилване 
,рс,делен шанс за всички видове противници т° на садизма, ооаче не вече един, дантра- 
на самоуправителиия социализъм. ле%но и на Републиканските и покраининоки

те. Въпросите, катовито са — защо бавно или 
В следвоенното развитие такива моменти И’жак не се постигат необходимите догово- 

възиикваха почти във вСяко десетилетие. По Р1И, защо дълго се набляга върху регионални
те интереси без слух за съвместното, защо

Обаче, свободата на творчеството не мо
же да се отдели от борбата за освобождение 
на труда, от тежнението на работническата 
класа чрез изграждането на саМоуправител- 
ни социалистически отношения' трудът по 
степенно да се превръща в творчество. В то
зи смисъл творчеството е и достояние на ра 
ботничеоката класа, а не само на отделни 
мними интелектуалци, на които ролята на ра
ботническата класа пречи. Бюрократизмът 
като извращение на процеса на освобожде
нието на тРУДа може да застраши творчество 
то, обаче в този случай се касае за извраще 
ния, от които ОЮК трябва обезателно да се 
освобождава, а не се касае за неговата поли- 

. тика.

пок-

всичко личи, че сега се намираме в един та
къв момент, който е на най-добър пъх о.т се поляризират мненията и становищата по- 
Съюза на комунистите да бъде идентифици- някога без знанието и интересите на сдруже- 
ран й чрез революционната му акция да бъ- ния труд, защо неикономично се разполага с 
де преодолян. Въпреки шума и агресивната големи части на обществения доход и подо

бно, имат и свой идеен аспект.капризиост на някои антисамоуправителни ои- 
ли на обществената арена, няма причини ни- 
то за страх вито за тревога. Всички тези и множество- друш отрица- Творчеството е иманентно на ролята и 

явления до известна степен замъгля- политиката на ОЮК. Но, все докато в едно 
Днешната обстановка потвърждава изве- ват перспективите на социалистическото общество се търси класов подход з развити- 

стния опит, че винаги когато Съюзът на ко- развитие, открити с Конституцията и реше- егго на социалистическите отношения, всеки 
лгунистите не е имал достатъчно ясни отго- ни'ята на последните конгреси на СЮК. Оче творчески и художествен акт в себе си обе- 
вори на въпросите на винаги живата и на ВИ'АН0 е- че Съюзът на кохмуни'стите, практи кт/ивно съдържа идейно-политичеока поука, 
непрекъснатите промени изложена революцио цистк'и °°'Р'Ь1нат към онова, което му е пред- Съшият, следователно може и. да бъде фасада 
нна практика, настават осцилации, стагнации, лагаяа текущата практика е занехмарил своя за пролага1нда на назадничавите идейни схва- 
идейна конфузия, които създават благоприят- Дълг щото с постоянно одителна и прясна щания. Може ли Съюзът на комунистите - 
ни условия че от хМътилката на замъглената маркея-гчеока критика да „следи и „контро- името на свободата на художественото, твор- 
перспектива да се появи грозното лице, на -™ра осъществяването, на приетата политика, честео да мълчи? Той не съди за художестве 
противниците на самоуиравителния социали- и тази жива практика постоянно да наблюда ната стойност на произведението' обаче дъл-

ва ■ чрез марсистясата диоптрия и винаги да же;н е да защити социалистическия интерес на 
бъде П0'Д'пора на наи-прогреоивното в тази обществото от назадничавите, реакционните 

От едно подооно положение в началото практика от гледна точка, на социалистичес- поръки които се пласират в гш^то на 
на 70-те години СЮК излезна откривайки но- кого развитие. Днес правниците му насто- свободата на художествения акт Действи- 
©и перспективи на по-нататъшното развитие я®ат да попълнят това пространство и искат телно, един такъв акт не е достатъчно само 

само управители ата социалистическа демо- да докажат, че той не е и способен за тако- да Се’ оцени, да се класяща да се обозначи 
крация (Конституцията, Десетият конгрес на ва нещо, защото уж и оамият е бюрократизи назадчичавостта на неговите идеи но тоябва 
СЮК, Законът за сдружения труд и др.). Те- ран и се е стопил с статистическите сили. аргументирано да се докаже това,*1 да се раз- 
зи мощни инициативи на Съюза сна кохмунис Явленията на идейно неединство стаг- тълкува, да стане публичен, защото оценката 
тите събудиха нови надежди преди всичко в. ШЦИИте в разв№1ето ,на самоуправлението, не е аргумент докато хората не я приемат
раоотничеоката класа и я Р Д® 1 засилванията на бюрократичните тенденции кат° св°я-акция, която тогавашната опозиция (национа
листите и останалите) изтласка на мартинигге 
на обществените процеси и премахна опаонос 

деформация на социалистическите оо

телни

в

зъм с „вързопа” на своите услуги.

на

Демократическият диалог остава найоилвето се ползуват за подриване авторитета
на СЮК, за оспорване на неговата обществе- н(ото оръжие на идейното разобличаване на

■враговете на социализма. Наистина, на това 
в лптого случаи предшествува създаването 

единство в собствените редове, също чрез
Някои от по-голя!мото число проблеми, с ждат своя шанс в недостатъчната готовност демократични разисквания, които творчески 

които днес се среша социалистическа Югос- ®а се изнамерят съвместни решения и до- търсят отговори на откритите въпроси, стре 
лятия има свои корени в неосъществените на- говори, което едновременно създава благо- ми се към синтез като основа за единството^ 

пъбмдени поели деетина години. Работ гхрияшни услоштя, ддюто в името ,на за прилее моето ,оста1вя силно влияние върху воички об 
ническята класа преди всичко, не отбеляза ността за единството и самоупраоителм.ата ществени отношения. Само единният С(ОК 
по-забележ1ИТелни резултати по пътя да стане позиция на трудовия човек по-лесно да се може да постане онова, което Тито търсеше 
,ю з 1 н У резултатите на изтъкват разликите, фактически да се раз- —. кохезионан фактор на цялото общество.

Комстш-у ЯЖ|Да едпн1ства и сее петърпел1И|В!о.ст и меж 
дум’аци01нална омраза. Националистическата

на (роля.
тите от 
ществеми отношения- Проти1В'Н1Иците на политиката на СЮК ви на

над условията игосподар
своя ТРУД/ така както е записано в 
цията. Засилиха се етатистически-ге, грулово- 
'собственичееките и частио-егоистичните тен-

Ако СЮК и бе д един вид идейна дефан 
опозиция в тези свои акции настоява да се зя-пва, днес той за такова нещо няма сериозни 
улови за скута т Съюза на комуни стите, раз причини, защото неговите програмни станови 
|Дви>квайК1И често същите актуални между- ща и приета политаика представляват мощна 

Големите икоиомичеоки трудности и в-ьр пационални въпроси, с които се занимава^ и .идейно оръжие, моето може да обяви енер 
ху тази основа потребата от-по-бързо 'и по- Съюзът на комунистите. Обаче, ползувайки точна война срещу собствените слабости, в 
енергично разрешаване на текущите пробле- ое сцс субе1к™вните слабости, те внясат кон тази борба 1Непреа<ъснато да разширява 

' пявя пови насърчения на ориентацията къ,м фузия и атмосфера на реваншизъм и нетър- фронта на своите борци и идейни съмишле 
ппммиш на Укрепване на атрибутите и пеливост в междунацианалните отношения, «щи, постоянно да се потвърждава като во- 

лшумощията на администрацията и на дър- В настоящия момент те тРъгнаха в офанзива двща вдейночютитичеока сила, енергично 
льликшц-щижг* понататъшното сте е всички свои съюзници. Така, покрай оста- да се бори орещу всички антисоциалистически
Г^е^шатГн^ управителното,ре- иалого, може да се протълкува, че да кажем сили. 
оняране тезата нася за уве едан третостопен роман или ореднежачестве-
личшие «а износа и за връщане на отн'0оите- но драматично произведение да се намерят

денции м М!0нополи.

Джуро Джурашкович



време в Сър2 Комунист
ИРАНСКИ ПЕРСПЕКТИВИ

по товачести
би«‘Д но вранянци бързо преодолели 

' От тогава както и преди то- 
И ютрлЦио е изгра- 

в града. Как в
ир*к това.

па, упорито 
ждано единството 
практиката поглеждало това пока
паха ни ня«ои примери. Когато 
преди петнадесетина години, пора
ди лоши делови резултати „Сим- 

ПГНОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД „о" трябва да биче ликвидирана,
КОНВЕРТИРУЕМИЯ ПА- вранянци единодушно решили

от общинския фонд

Отворен град за специалиститеп
ИКк:'

ВРАНСКОтГсТОП™СТВОИНЕ ЗНАЕ ЗА ЗАГУБИ, А ИЗНОСЪТ ИЛ 
ВНОСА

исич
ВЪВ
ЧАР Е ТРОЙНО ПО-ГОЛЯМ от ____

^*ф^;7шович ' ‘ носгг ат 4,85 милиона, а внесло су- леми с тях, защото
родини и възпропзвоиствени мате- столански организации тук

да приемат воичяси т-вор- 
кадри, които ее явяват-

тен средства 
за резерви да дадат на този ко-най-големите 

винаги ле/стив.
Подобно било и с „Алфа пре

ди дванадесет години, 
лото общинско стопанство, кой 
■колко могъл, дало помощ. Събрали 
тогава ПО милиона динара, което 
оило достатъчно да 
лективът. Днес това е твърде ста
билна организация, с голям кали 
тал и значителен износ. Най-гол ям 
колектив в .металическата индус- 

Пона- трия в южната част на Сърбия.

Велимир
риали само за 1,5 милиона. па готови 

честенВ когато /4я-
раня е единст&ната община 

ЮжиоморавсюI регион, която има 
стату на развита община. По от
ношение на останалите дванаде
сет, за вранянци това е голямо
предимство, но и тежко бреме, успешно да се стопанисва ;/ в за- 
Поадиметво зашото не са поину труднеппте условия на стот.анисва-иредимегво, защото не са приму шаване па основните им
дени да решават проблемите по _ проблеми. Така Враня стана „отво-
развитието, а бреме защото „съсе- Никакъв рецогп ние шмаж, специалистите, по «и
дите” очакват от тях по-голяма по ’ ос категоричен Миодраг Стояно 1 Р *пий шт пшм,впди „Л|,П(1„ПП за множество преселници,настоящия мо- пич» изпълнителен секретар па г

Председателството па ОК на СКС. °тоящвм във Враня ги 
Само трябва да се използуват пре- 

Но, веднага трябва да се каже, ди мет ната на нашата пол итическа 
че Враня не е развита поради то- 11 стопанска система, съвестно да 
ва, че природата му е подарила 
някои изключителни богатства, илн 
ндъражвата" й по.могнала повече

в СЪЩЕСТВУВА ЛИ РЕЦЕПТ че безТук е отдавна оценено, 
оШ1 и /алис ги ням а 
че на всички такива, които поже
лали да дойдат във Враня са от
крит възможностите за бързо ре 

жизнени

развитие, та/саНикой във Враня не искаше да 
ни говори за техния „рецепт": как укрепне ко-

МОщ ОтКОЖОтО в 
• мент те могат да им окажат. има от

всички националности, от всички 
националности, от всички републм 
ки. Мнозина от тях вече станали 
„стари” вранянци, защото тук ни
кой никога не ги питал какво са,

И да завършим това привежда
не на примерите на съдружие и 
/рижа на всички за всякого със 
„Заваривач". Преди десетина годщ 
ни с начален капитал от сто хиля
ди динара (!) и само с двадесети
на души заети бива формирана но
ва трудова организация в града. С 

А че култът на труда е тук помощта на цялото общинско сто- 
мздмгиат на високо равнище показ- ланство този .малък колектив за- 
ва и отношението към безделници- почнал бързо да се развива Ми- 
те. Именно, през 1982 година От палата делова година „Заваривач” 
три най-големи общински тРУДОви завършил с общ приход от един 
организации са изключени 97 (не) -милиард (нови) динара и с 3500 чя 
работници които не

сс работи и резултати ще има.
Все пак, струва ни се че не е 

всичко така, защото ако вранянци 
нямат рецепт те във всеки случай 
имат някои овои специфичност]/, 

Своя шанс за развитие Враня конто други нямат. Наистина, и 
потърсила в индустрията. Като оце тези специфичност никой не 
вили реално своите сили, знание подарил, но сами са ги създавали, 
и възможности, във Враня бързо Една от тях е структурата на зае- 
се отказали от скъпите, интерес- и/те. От двадесет и 
«ите и „модерни" програлщ, и 
заловили

от къде са, но какво знаят и 
умеят и колко могат да работят.ютколкото на другите.

им е

четирите хи-
се ляди души са с работническа кни- 

за скромни работи, как- жка, само две хиляди вранянци я 
вито са преработката на дърво, получили в извънегопаноките и об 
тютюн, кожа, нишки и метали, то- ществените дейности и техните ди 
ва до което лесно може да се чни доходи (и останалите разходи) 
сипне

зачитали
нормите на труда и технологичес
ката дисциплина.

еди.

След всички 
не са само 
пак

тези примери, а 
те, изглежда, че все 

съществ\-ва „врански рецепт” 
да изоставим единството, осъщест- 32 Успеихно стопанисване. Г1росх, 
веио в общината. Наистина преди така са прости всички велики ре- 
десетина геш/нц и тази община не шения- 

„общинските случаи”.

Когато вече привеждаме вран-
във Враня и в Юга- не обремеряват прекомерно фондо янските специфичност//

Славия. А когато се определили за вете :на стопанството, 
такива програми, решили да рабо- Втора тяхна специфичност са 
ТЯТ пожачествено и по-инак от ос- професионалните кадри. Враноко- 
таналите, които вече внедрили те- т° стопанство няма никакви проб- 
зи програми в стопансгвоо си. Из
глежда. че това е ключът на бързо 
то им развитие. Да се работи по
вече и по-качествено от

не .може

отминали

ЩЙ г сътрудничество СЪС 
I СЪСЕДИТЕ

другите,
постоянно да се модернизира про- 
изводството и в крак да се следи 
и задоволява все

В началото 
е обкръжена 
ксито

казахме, че Враня 
с неразвити общини 

упражняват голял/ 
пърху стопанството и -фондовете 
снеГ: °биШНа- ^ециално

И здравнот дело ’ °Ораз0ва«иет0

момента 
| щите работа 
• общност по 
съдържат 
на. Почт// 
пришелци от

Всички
“ Да искаме Не можем 
защото нашеТо 
толкова богато 
Янич.

по-взис кателния
вкус на домашния и чуждестран
ния пазар — това станало правило 
на поведението и в „Симло" и в 
„Алфа”, и в „Див", и в „Завари
вач".

натисък

Това е основната причина, че 
'НИто една организация 
ния . на сдруже- 

труд, а такива днес има 97, 
вече осем години

В
списъците на гьрсс- 

в ^моупращ/телната 
настаняване

осем
две трети

на края на де
ловата година не е имала загуби 
И не ■ на работа 

хиляди име 
от тях са 

неразвитите общини.

само, че
вранското стопанство от година в 
година има все по-успешни стопан 
оки резултати.

няма загуби, но около

техни проблеми ние— Ние сме доволни с резулта
тите, които -нашето стопанство по 
стигна миналата година, 
инак за мнозина бе 

каза Слобода-н Янич 
дател на Общинската

Да решим, 
стопанство не е 
за»вцкоято 

твърде тежка. Слободан
подпрвдее-

скупщина. Но,

при значителната
Дмканския фона ПОЛ10,Щ на Репуб 
нед,осггатЪ1Ч|^о д за насЪрЧеН1Ие 
Когато фо/ндът п *ИТИте общини, 
'средства възн,И1К]НР ДЛОЖил Да даде 
иал« тези орв^Нали и Дилемите: 

й ,надоста-п,ч.но ^,а Да “ дадат на
Ь 11Р*ко //ли да ра^итите общ,/гни 
1 ”чреа" вранското сДаТ
в Като съседните п°толанство. Тъй

съ'стоя1ние да гго°бЩ1т" «е били 
1 Доходщ.,; пр^дТедПОЖат добри и 

! 'Ран'пирал,и рацион • КОИт0 биха га-
ло п.редложвР,^7 аЛН°
ло мнението, Че 

хОтидат"

потърсени, оба- 
а в тези общиниА това „удоволствие" разчлене

нона само някои показатели, зна-
прСеТК1982ИЯТ ооъщест-

__™ез 1982 година е с 32 ня
то по-голям От Същия. през 1981

година, че чистият дохоГ 
ДО Цифрата от 5,3 милиона тн!а 
46 33 Раз1ииРяване на материална- 5
—на. че^нитГГч^6 I
Ди на заетите възлизат на 11 600 Ш

в най-дал-ните

иавен

та база на
пренесени

-вДинара и че 
зации са 
миналата година 
ство « изнесло

оргаии- ШШ 
на края: 

враиокото стог 
свои стока/ на стой Нс

и по-големи. И
/ /на ползуване 

пари, преоблада-
»оеИ,°таата тРябва
Цранокото 

повече
Стр.)

цехове в Да

»Кощана ’ 1В0* кова
(На 3-та

недостатъчно разви тите чрезобщини: детайл ()т ст-опан 
за/цото тоага



Комунист 3
(От 2-ра стР.) че селското

.. «... _ с*. “ »-=»«.
Но трябва да се каже, че не всич- предстоящите годи«и тряота да

този начин ни резултати. таи комунисти селски стопани се стане носител на разв
получило Може би характеристичен е отнасят като тези от Баня, обаче общината, така както до Д

вече иагп За РДзви гие. „Сим примерът на селските стопани от Общинският комитет няма да за бе индустрия
да строи нови АИЛ° ИЛИ Че поч'Не Вранока баня, които първи до един опре от утвърждаването на отго- та упоритост и старание не може
Прешево С«пшЧеХОве 8 БУяан°вац, Договорили още преди есенната верност за всички онези, които на не вярваме и да се съмняваме. 
Памучният к^ТЧа и ПоДуево.’ сеитба продажба на пазарните из- думи са за развитието на агро- ова определение ще прове-
вище а Кош °^нат — в Търго- лишъци на пшеница на обществе- (комплекса, а в практиката не из-
ТъргОвищр , “ 8 ^"УРДулица и Н|Ия сектор. Примерът им послед- пълняват тази' задача,
тите общини Н^°аСТаТЪЧН° 
крупна помощ, 
само

ВИ'Ч..стопанство имало 
наложили се стоки. По 
общинското

на пазара вече Дори много големи и практич-

столанствонови насърчения 
по”

дат докрай в практиката.

разви 
представлява 
вранянци не 

сметка и пре-

Поводи
а за 

икономическа СРШТВОТО И МОДНИТЕ КРЕАТУРНДИМСтВО.

ШАНС ЗА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО «Й82ЕгЬг- фана- им храчка във всеки случай б®3' 

по- надеждни черни картини на света 
съмишле- и амбиента в който живеят- - — 

Белградоки- видно е тогава, че фалшивото сръб 
те и другите литературни и худо- ство - пер аналопиам - ст*** 
жественни салони всяка забележ- им отговаря. На такира Р ^ 
ка за сметка на неговия култ мо- кити, които обичат една такава 

най-тежко обиж своя работа, а желаят да оъдна душата

С още да се прави с жар на 
тик, заговориш. м с желаната 
мощ на организираните 
.нищи. Тъкмо тогава

Трудностите, съпътствува и н Случило се на литературната 
шето стопанство вече няколк 3 тРибУна. която в Чачак през ми- 
ЯИМИ, принудили вранянщт потти налия месец организирало тукаш- 
езно -да размислят за своит ЧУИ ^т0 ревиелию списание „Градац", 
спективи. Недостигът на Р1!'ер’ един °т участниците в тази вечер, 
«се по-скъпите материали „ РГИЯ' Мк>мо Кап0|Р- ™тсател от Белград, 
по-трудните условна зя гтЛ - заемайки място на трибуната, убе 
ДО голяма степен яен; че ®™ЧК|И присъсхвуващи ще
«ите пл™ Гха^ ХинГнИ “1у™ ^ съврем0ннос™ и ОТОб°- 
истина От пя»,1, осш«иа. На- доумието на погледите си, търже-
трията' те не^Г  ̂Л "а “НДУС' стввно да съобщи, че този ден - 
видно р отказват, но оче- ,нмто по-малко нито повече, е не-
по-бяинг! гтТОВа и^е въ1рв’и малко гов кръстен празник, Свети Иван. 
със Заваю” 1ро,?И|ВМте”, като този Обстановката била твърде бпа- 
пи Киш Р‘ивач колкото вранян гоприятна за да остане неизпол- 
липя Работливи, сговорни и со- зван-а. С елегантни пируети на сло 
тод Р'На1' трудно може да се пов- веони обрати и с вече известния 
ша' Т° 39140' потърсили нов оротораки блясък, Момо Капор 

нс_в развитието- на аграра и в изнася и някои свои спомени. Тъни 
по дооро.то ползуване на природни чкият и крехичък писател разка- 
те богатстчяя ГГотъ-тм*,.,—зал (На аудитория как един път °т

Оче-

же да се смята за
■дан-е върху което тогава всеки Слушани, тежко пада■мййгкгг = г мг»
стокост труд- Ооаче тъй като и тогава не

Така, за съжаление, става мяр- е сигурно, че техните говори >не
бъдат приети оез

в

Понятие за успех е възможно да
това последици, тряовало би повече да 

Касае бъдат пазени от самите тях.
шай-добре е, впрочем, да бьдат по- 

обществените трибуни.
За нарушението на

ка на нещата.
.и неумолим пресъдитсл в 
пропито със страст време, 
се именно за това и Каттор това 
много добре го знае. Това, че 
избрал Чачак за да ламентира в
.него за Сърбия може да е било и поет Браниюлав Петрович 
случайно. Все едно — да кажем Премеча, по случай откриването 

— че Чачак е от- ,на новия Дом на културата, който

А

е далеч от известния
в село

богатства. Действително, те ня
мат „готови пари” за нови капита- даина минавал през Чачак, пъту- 
ловложения, обаче очакват 
помогне обществото.

това открито
крит, югославски град; град със местните жители със самоотвер- 
оветли революционни традиции. С Жен труд и евюи средства постро,-

най-дълбо-
■вайки от Босна с дядо си, съвет
ван от него: „Синко, винаги кога- 

Всеки динар, който общест- т0 стане гъсто,, бягай в Сърбия”.
С чудесната игра на съдбата, как
то би това могло да се каже с 
жаргона на нашия печат или >с 
иронията на литературното щас
тие, както биха това казали скеп
тиците, -тъкмо Каго>р като писател 
на леката проза стана образец, за 

се пример, модна креация и — мюд- 
ничеока карикатура. Понеже, ше-

да им
това, разбира се, не намаляваме 
значението на изказаните думи на
заседанието на Председателството ,към делото и личността 
на ОК на СК в Чачак, които са ,гарЯ Тито. Презрението му към 
се отнасяли за това какво този песента, която народът е възпри- 
град е досега бил и останал. Ето ел, е дискредитират преди всичко 
защо, наистина, нищо не е толко- .народа. На хуманния, дълбоко 
ва напразно и безсмислено като да свободолюбив лик едно нарушение 
се говори такова нещо на онези, на Б. Петрович не може да навре- 
кол-гто това не ги интересува. Меж- ди. Обаче, когато така изкривено- 
ду такива съвсем сигурно е и Мо- то и обезличено наблягане на лич- 
мо Капор. Той и подобните му и ната песен („Кой това казва, кой 
досега като уж не се изясняваха, това лъже, Сърбия е малка”), при 
както обичат да кажат в жесто- нудително трябва да се запитаме: 
ките политически стълкновения, какво трябва да презрем? Дали 
Обаче, докато воюват тъкмо на поета или неговата националисти- 
тева поле, те отказват своята по- чеока тртгмаса. Този вид дилема 
литическа и идеологическа борба членовете на Председателството 
да водят по правилата валидни на ОК ;на СК в Чачак не са имали, 
на кдейнга-гГоли ти ч е окото поле. Се- Те единодушно политическо обсъ- 
гашната атмосфера, която съвсем дили второто. Понеже, той с една

с такава своя работа вече доста е 
Й. Маркович

или, вече е казано, че 
ко обижда всяко иокрено чувство 

на дру-во.то вложи у нас ние му го вър
нахме многократно, и няма причи
ни сета да не ни се помогне, 
та нашият събеседник Янич.

И
счи-

първата помощ дошла. Голе
мият шанс за развитието на 
окото стопанство в общината 
нарича „Морава П", защою за раз 
виттието на агрокомплекса в общи
ната се предвиждат капиталовло- 
жения от един милиард динара. 
Досега този проект

сел-

гата на рграна, на книжовния па
зар — в този час — най-добре ми 
.нават тези, които покрай другото 

не е реализи- прибавят и някоя политическа а.на- 
ран вито според динамиката нито тема. Когато вече не се пише за 
според плана, защото „Инвест-бан- неговите книги защо да не стане 

’ка” — носител -на този голям меж- инвентар на нашия ежедневен ко- 
дународен кредит — дълго време локвиален говор: да се споменава 
не била способна да поеме своите във връзка с политиката, икономи 
задължения от договора. Сега фи- ката, педагогията, семейните отно
наноирането, както казват иконо- шения, сексуалната революция и им отговаря, е наложила, ако

книжовните клюки. И при то-ва нинцо друго, а то със собствената загубил.мис тите, е „закръглено”, така че 
за целия проект настъпиха по-хуба
ви дни.

Във Враня вече е започнало из
граждането на Фабрика за храна 
на добитък, с мощност от 76 ва
гона и кланица с мощност от пет 
милиона бройлери.

Но тук смятат че много по-зна
чителни от всички тези обекти, 
които се строят, макар че и те не 
се подценяват, е създаденото при 
селските стопани настроение да се

Зоран йованович

'модернизира аграрът.
Комасацията, която тази годи- 

хи ляна трябва да почне на десет
много оптимизъм 

без много
ди хектара, с 
тук оценяват, ще мине 
проблеми. .Този оптимизъм на пра

се обосновава върху твърде 
обемистата и добра подготовка. 
Именно въ® всички села и местни 
общности са проведеш многоброй- 

събрания със собствениците на 
земята. Както и досега и в тази 

членовете на Съюза на

нянци

ни
ко-акция

мунистяте били пурш.
— На членовете на Съюза на 

селата и аграра ка- 
принадл елон ост 

'трябва да гютвърж- 
а/кция, И то-

в/ комунистите 
захме, че 
към г/ар'яията 
дават в конкретната

своята Без думи
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* Обзори *коментари

1) КОСОВОСРЕЩУ ДЕФОРМАЦИИ ТЕБОРБАТА

Нови съдържания;
да се говори за значителните ре- * 
зултати постигнати и акцмонното а 

Съюза на комушс- § : • ■ -Г ж 

Л1Ш
Жпворад Ж. Игич

в агяг-гдайй НЕжггкг 8
характер п вонч/ко което им 

и което зад тя*4 пеш но са надминати остагьДМтв 
на един период когато честито ара 

бяха от-

онен
цредшествуваше 
последетвува показаха 
новете. първичните организации па 
Съюза на4 комунистите и техните 
ръководства, и покршшинската пер
тийна организация като ,-тпаншпането на
били спуснати, отчуждени от ба- Р б а .В1ршвш, нападки па
зата оставяйки недопустимо мно* - п_
- ;:=т= ис=?

Гв - себе си.

оп^”аи от силнтеНчуХСТнаТСъю иро^окациГнаричани^Т пай-обик- корени н Съюза’‘на комунистите в 
за нт комунистите занемарпо бе «овени екцеси, макар че и па най- Покрайнината и която 
нахлуването на ^кеската адеоло ™лелш* политически невежа бе Д повечето среди. Такава «актив- 
гия и бе създадена почва за брой- яоно, че се касае за тежки нацио- поа! аиеждена с тесни лартиини 
ни отклонения, олицетворени в не- налистическолиредентически скан- ..раиоли , дезорентира партийната кугшата
скритите противоречия на дрогра- дали, пряко насочени към подкопа публичност, блокирайки й и соб- акция занапред тряова да даде ре- 
мата и политка на Съюза на кому- ването на братството и единство- егвеното тълкуване на обстоятел- зултати.

териториалната сивата и положенията извън „соб- Политическите баланси на об- 
................................ ствената’ територия. За такова за- ществено-политическите

колко чле- жески екцеси, каквпто
,на пор-сгранлванего и късането 

трет-а на другаря Тито, изписване
то на вражески лозунги, разпро-

памфлетн, чрез гурностшото и икономическото по
ложените в Покрайнината.

Събитията в Косово от всички

циолиото укрепване на първичната 
организация, а всички това с цел 
за нейното цялостно оспособяване 
за по-успешно изпълняване на го
лям брой задачи, които се нами
рат пред Съюза на комунистите в 
Покрайнината като цяло, пред вся 
ка първична 
всеки пеел член. Всичко това оба-

стабилпзация на политическото,си
цяло са

Страни осветлиха няколкократна 
та стойност на практиката на вани

КОЯТО
организация и пред

бе бройна ис все още е само един тон на 
един широк идейно-политически 
обхват, който в съзвучие с цело- 

обществено-политическа

то, съдружието,нпетите. <
активнос

ти в Косово през последните две 
години са и обемни и Съдържател 
ни. На летописеца ще остане

--------- тваряне на комунистите още пове
ОТКРИ- че даде принос и буквалното зане-КОНТРАРЕВОЛЮЦИОШШТЕ СЪБИТИЯ В КОСОВО

ХА МНОГО ПУКНАТИНИ В РАБОТАТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИС- ___________
ГИТЕ НА ПОКРАЙНИНАТА, КОИТО С ГОДИНИ НЕ СА ЗАТВАРЯНИ, ' ^ “ е и почти Цялостното на-
ВЪПРЕКИ ТЕХНОТО ВИДИМО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ВСИЧКИ ПАР- пУ°кане на институцията на вътре заоележи, че в Покрайнината са 
ТИЙНИ РАВНИЩА — ОТ ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДО НАЙ- шнопартийното информиране, кое- проведени десетки хи тяди 
ВИСШИТЕ ОРГАНИ И ФОРУМИ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ. ЗА то 
ТЯХНОТО „ЗАТВАРЯНЕ” ТРЯБВАШЕ И ОЩЕ Е НЕОБХОДИМ МНО
ГО ТРУД И ВРЕМЕ, НО ПРЕДИ И НАД ВСИЧКО РЕШИТЕЛНОСТ,
ЕДИНСТВО И БЕЗКОМПРОМИСНА БОРБА

Да

заседа-
имаше пагубни последици за НИя и 063 особено събиране да 

готовността на членовете да се констатира, че това е било време 
противопоставят срещу становища на изключителни усилия, каквито 
та чужди на собствената партия. Не се помнят в 
Така. истината за положението в стРаната.
Косово не идваше до членовете, ® широката активност срещу 
или само частично е изнасяна пред аевиациите в своите редове, срещу 
тях, следователно те никога не са отклоненията и идейните уклони 
имали точна картина, дори ни за съюзът на комунистите в Косово 
положението в по-близката си сре- °ткри широк фронт на борба 
да. Това се случваше дори и то- «то гръбнак представлява идейно- 
гава когато съществуваха и сери- политическото разграничаване — 
озни причини пред членовете

този край на

С изпускането на ситуацията 
от предвид на повечето 
на живота се създадоха много пук
натини в работата на Съюза 
комунистите, които с години 
бяха затваряни въпреки 
видимо съществуване 
партийни равнища — от първич
ната организация до най^висшите 
органи и форуми на Съюза на ко
мунистите. От това се /родиха 
го отклонения, които Съюза 
мунистите скъпо костваха, но и от 
които той сега извлича поуки, не
обходими за

цялост и суверенитета на нашата 
сектори страна. До значителна степен и в

повечето среди е премахнато пре- 
на мълчаването и скриването на по
не ложемието, по-рано изобилно ползу 

ш техното вано и в онези ситуации когато и 
на всички най-острото реагиране е било най- 

мека

чи-

мярка. От повечето партийни 
среди са изтласкани или поне 
подтискана политиката на лакиров- 
ка в скриването на обстоятелства
та на терена, партийните организа
ции по-малко очакват директиви 
„отгоре за конкретно действуване 

успешното премахва- на терена, а техната активност р 
е на последиците, които направи все по-ефикаона и с все по-голям 

едно такова време и една така во- ефект. Стигна се ЛЯМ
дена политика.

Макар, че периодът от две го-

сери- от политическото разплащане 
о да се излеане, когато нацио- крлтия .или прикрих в 

налиамъ-г и иредентизмът вече „со- зобличаването на 
ндпраха ’ герана, 
илегалш опити

с от- 
раг, през ра- 

вероалистите и 
прозоваването

е

мно- 
на ко- , вършейки пол у- опортюнистите от

„.““сЦТ52 "
„практика е преодолеяна. Първич 
«ите организации на Съюза на 
мунистите станаха 
самоиннциативни 
по-съдържателна.
със себе си

мълчаливците, 
на тази активност оба 

ен,.°Ще Не са достатъчни и това е 
ко гурно една от причините че Iюо- 

по-динаммчни и Цесът на стая^п„ ' Р
а работата им тичедко-оигурнос^?’3”610 На поли' 

Занимаването сам в Косово ф ТНОто положение 
съществува само то- че врагът „ ,®ърви с желан техш, 

е нужно и е че акциите дейСтвУВа и
въпроса за идейното Се опират ти В Някои среди
организационното и ак- Ст^емежц еРа8'^?Ня1Ват-

____ «нотите и г*. „ Еъюза на кому
°“ли възможно п ИТе "Роцресивки
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ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА К СКА ОБЩИНА *ЬА Е ване на целокупната тех
нология. Особен недостиг 
се чувствува /на минерал 

торове. За предстояща 
та сеитба се явява липса

В ДИМИТРОВГРАД СЪВЕЩАНИЕ ЗА ЗЪРНО ПРОИЗВОДСТВОТО В НИ 
ШКИ РЕГИОН

По-органнзкцаио от пано НЕИЗПОЛЗУВАНИ възможности ни

торовета на минерални 
,и средства за защита. Спо 

данни на Стопанска-
• ПРИ УСЛОВИЕ ДА СЕ ЗАСАЖДАТ ХИБРИД 

НИ СОРТОВЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦАРЕВИЧ 
НО ЗЪРНО МОЖЕ ДА СЕ УТРОИ

На проведеното,- към оре на производители, 
дата «на февруари т-г. съ
вещание по зърносгхроиз- 
водство «в Ниш, освен за 
досегашните «резултати в 
този селскостопански отра 
съл, централно място бе растенията,
отделено на проблемите за жиране трябва да допри
псдбор на най-високород- несе з а подобрение на Въз основа «на досега по' 
•ни сортове царевица, «ко производството на цареви- стигнатите резултати 6—
ито могат да се отглеждат чно зърно на около 700 хи 8,5 тона зърно в региона
■в този край на република- ляди декара площ. Това от особено се посочва, че зна

своя страна ще бъде твър чителни неузползвани ре
де .важно за * развитието зерви за производството «на

животовъдстВото в ре царевично зърно се «нами 
рат в полупланинските ра 
-йони, като се засяват хиб . 
риди. Още повече, че тосва 
са главно животновъдни 
райони. Въз «основа на по
стигнатите резултати й 
посочените опити на съве

ДЕКАРАРЕв обществения се&ЗАСРТИ 2286 ред
та регионална камара от 

23 798 тонакомпе заплануваните 
азотни торове са обезпече 
ни оа-мо 36,5 на сто, а от 

тона

Есенната сеитба тентни организации, науч 
ни и професионални слу 
жби,
та за минерални 
■и средства за защита на 

Тяхното анда-

тази го
дина далеч по-добре бе ор 
ганизирана преди 
поради активирането на 
субективните сили в ООСТ 
„Нишава”. Общо 
ца са засети 12 660

ди ще бъдат засети 639 де 
ъсичко, . бГе^оНиазв^е„ДоЙКаРа Щ6 общини, ИНДуСтрИЯ-

торове
16 866търсените 

НПК само 33,7 на сто. 
Сре«дства за защита «на ра 
стешята «не са обезпечени.

семена
тР©ви. Миналата година 

за пръв път са били 
'ги. треви за семе 
са произведени по 55 кг 
от декар, което се смята 
за относително висок 

пред- бив. Необходимосттгвг “ “«жлс
роцснтно И поради реди- на семена

Ц суоективни слабости треви
НО И по обективни обстоя
телства. Тук става дума 
преди всичко за отнооител 
но късия сеитбеи- период 
Очаква се обаче от обще 
ствените площи да се полу 
чи качествено 
част от продукцията ще 
оъде предадена 
телно-вкусовата 
леност е Ниш.

Характерно за есента е, 
че вследствие на мекия 
климат значително големи 
площи са подготвени за 
пролетна сеитба. Основна
та организация „Нишава" 
през пролетта общо ще за
сее 2286 декара площи, ко 
е то представлява значител 
но увеличение на площите 
по отношение на заплану
ваните 
сеитба.

засе-с пшени- и средно, Декара, 
от които 1430 на общеОгве 

«ний и 11 230 декара на ча- до-етни.я сектор. Това 
ставлява 93 а на

•:Гна
гнона.за изкуствени

На съвещанието е посо
чено, че добивите на ца
ревица в региона са срав 

1982

Тази година особени гри-
л<11 се полагат и за подго
товката на изпъ л н«и«гел с ки 
кадри за пролетната сеит
ба . Именн о от специ а листи 
на белградската

нително ниски: през 
година средният добив е 
бил’2,680 тона на хектара. щанието се изъква възмо. 
За Последните шест години жността за по-целесъобра 
този дсбив е бил 2,540 то
на на хектар. При това 
трябва, да се отбележи, че 
99,5 от общите площи, за 
саждани с царевица, са в

селскосто 
промишленост 

„омай" се провежда 
за комбайнери. Също 
са приети и 

/Според сегашното съСто 
яние може да се оцени, че

семе, панска аа зно ползуван е на царевич
ния силаж в производство 
то на месо и мляко. А то
ва може да се постигне 
чрез набавката на силажо
комбайни и обучаване «на

курс
такана храни- 

промиш- трактористи.

частния сектор.- . 1
•2Р5С42организацията на пролетна 

та сеитба е на завидно рав 
нище. Полагат се доста 
усилия основната обработ 
ка и подготовка на площи 
те за сеитбата «да бъде на
временна и качествена. То 
ва от свря страна ще га
рантира преди всичко да 
се компенсира пропуснато- 

площи за пролетна то през есента и да се 
подготвят площите за 
ооки добиви.

В ООСТ „Нишава" изтък 
ват още необходимостта

производителите за ползу-
Ст. Н.Доколкото се ползуват 

обаче хибридни семена мо 
гат да се постигнат доби 
ви по-високи 3—4 пъти. 

та. Основната тема. „Разви- При това се посочват кои 
тие на производството «на 
царевица в Нишки .регион 
за зърно и силаж 
1983 година" бе- подкрепе
на от голям брой доклади 
и научни съобщения, опи- 206/2, ЗПТЦ 196, ЗПТЦ 
ти и резултати, изнесени 192 и други. Отделно е из 
от голям брой изтъкнати 
специалисти по зърнопро- 
изводството, не само от 
решеш, но .и от, републ«и- 
ката.

В приетите заключения 
се изтъква «необходимост . 
та от засилена активност необходимостта от подобря

ването им.
Хибридна царевица — род 
но производство ИЗ ООСТ „БИЛЕ- 

ПРОДУКТ 
В СУРДУЛИЦАсемена могат да се ползу 

ват. като се предлага за 
през полупланинските райони 

най-добри добиви се полу 
чават от ЗПТЦ 37т, ЗП

Рибарници 
за пъстърва 
в региона

ви-
През пролетта, с други 

думи, ще бъдат засети с 
пролетна пшеница 35 дека 
ра, със слънчоглед 187, с 

ечемик

тъкнахо, че малка е гъсто 
тата на растенията 10—20 Миналата година 

започна изграждане 
на рибарник за 150 то 
на риба на река Вър
ла в село Топли дол 
в Сурдулишка общи
на. На тази река ще 
се построи още един 
такъв обект със съ
щата' мощност. В Сур 
дулишка община ще 
се Строят рибарници 
още на р. Гарваница 
в село Мачкатица и 
«а йелашничка река 
■в село Йелашница.

Както ни уведоми 
Драголюб Никалич, 
директор на ООСТ 
„Биле-продукт” в Сур 
дулица, работещо в 
селскостопанския ко
мбинат „Влзсина-пр.о- 
дукт”, рибарници с 
мощност От по 12 то
на годишно ще се 
■строят до 1985 годи
на и на река Пчиня 
при Радовница в об
щина
след това в община 
Медвежща, докато в 
Бооилеградска общи

от селскоотоианоки специа 
листи в различни отрасли, 
както и подобряване 'на 
отношението към 
ния кадров състав. Ст. Н.

хиляди растения на хек
тар.203, спролетен 

овес 255, с царевица за 
силаж 287 и с фий 525 де 
кара. С изкуствени лива-

Посочва се също таканалич-

1ЦЛТДЛГОДИНА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО МИЛЕВЦИ ПРЕЗ НАСТОЯРазрешаването на 
комунално-битовите 

въпроси, реализира
нето на плана по се
итба и по-нататъшно
то усъвършенствува 
не и обобществяване 
на всенародната от
брана са основни за 
дачи в плана и про
грамата за работа 
през 1983 година.

■ ■. •'!;1

ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА - НАЙ-ВАЖНА ЗАДАЧА
работа на местната общ
ност «са набелязани и ня- 
кои задачи из тази област. 
Преди всичко — «разширя
ване на пътя в дължина от 
3 км «от селото към съоед 
иТото село Груинци, както 
и овързван е с пътища >на 
«няколко махали в селото,

селото е електрифицирано. 
Почти всяко домакинство 
има добра питейна вода. С 
доброволен труд и помощ 
на Общинската скупщина 
е построен пътят от Боси 
лепрад до центъра на село
то., където се намират 
новите сгради 
лището и
градени
са. само някои ,«от ус
пешно досега проведените 
селски акции, .които с удо 
волствие посочлзат в тази 
местна общност- Мшгевча- 
ни обаче не се • задоволя
ват с постигнатото. Раздв«и 
жват «нови акции.

— В настоящият момент 
една от главните активнос
ти на Съвета на местната 
общност «и на всички об- 
щеотвеночтолнтичеекм ор
ганизации в селото е ця
лостното реализиране «на

плана по сеитбата.1 Дотол
кова повече, че се намира
ме на прага на пролетната 
сеитба. Според досега пред 
приетите мерки, а въз ос
нова на «изказванията на 
селскостопанските произ
водители, планираните тази 
година .около 60 ха «площи 
да се изорат, по «воичко «уреждане на селоките гро- 
л«ич<и, че ще бъдат Напълно бйща й други селски про,б 
реал'изирани. — Създадох- лем«и, явяващи се в еже- 
ме местен щаб по сеитба, дневния живот- 
вършим записване «на сел
скостопански произв«одиг че/рта Васев, важно място
тели проявили интерес за «в «настоящата програма за
сортни семена, които тряб работа заема и по-«нататъш
ва да обезпечи ООСТ „На- мото развитие и усъвършен 
лредък" от Босилеград — ствуване «концепцията по 
при к!аза председателят на «всенародна отбрана и об- 
Съвета «на местната об- «тествана самозащита, оак- 
гднюст Йордан Васев. лючвайки всички субекти

Въпреки че много от ко- в системата, както и по- 
му1иал1ню-бит0вите въпроси нататъшното укрепване на
са разрешени, все пак в делегатската система. ^
тазгодишната програма за

Вече години наред, мест 
ната общност в село Ми- 

една от по-дойни- 
Бооилегр адска общи

на учи- 
магазина, из- 

по тоя начин,левци е 
те в
на. Въпреки че е отдалече- 

километра отно десетина 
Босилеград, чиИто 
са пръонати в полите «на 
Милевока планина с над- 

височина от около

Освен то«ва, както под-махали

. #Търговище, ,.чшсморска 
1100 метра, успешно един 
след друг, се разрешават 
комунално - битовите проб 
леми. С това и битът «на 
хората се подобрява- 

С упорит трУД и 0ДИН10- 
дейстеие на воички орга
низирани соци алистич еоки 

местната общност,

«на ще се строят два 
«рибарника за развъж 
«дане на калифорний
ска пъстърва.

С. М.

сиди в
СТРАНИЦА 7
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ИЛ ССТН в ЛЕ

Чете за отдих! развлечение
'*™'------- о,;нИте акции, «оит° “од” руги революционни съби-

С-мозът на комунистите с « от ЮЖНоморавски ре-

лег"Г ДимитРов^Д; —• 
ока, Сурдули/нка и Бабуш 

общини, както и

2 до 3 книги,
зависимостЗа йелена С1Чхим^нова,Ц

ГкЖСГв БоГ" = яо-рнш ск= 

«рад ни казаха, че тя е ед- Рар^“' а т ,на
на ОТ най-реаностните чи Стоименова о 
тателки. По този повод, те Т1»и деца V |9Н 

непосредствено радко послцава и 
пред Осми март Междуна си и болна свекърва, баба 
родния ден на жената, я В®"!| 
посетихме и побеседвахме 
с нея- Естествено, разго

новено по наПредседателството 
Междуобщинската конфе
ренция на Социалисгнчес- 
кия съчоз в Юлопомо,ран

на заседанието
Л редссдатсл с тлото

ССТН уттгьрди 
предложение Петко Дцми- 
триевцч да оъдс избран за 
секретар на самоугтравя- 
телна общност на интере- 

насочено образова- 
в-ьзпитание в Южно

па
МОК наоки регион

си от 25 февруари т-г.
отчетите за роализа- 

концепцията на из-

об- нишка
по-широко да бъдат 
знати с дейността 13Нишки регион,

зало- 
ЮжноСЪДИ

ШИЯ на „
датвлетво „Братство и* 
„Братство”, в. „Другарче” 

..Мост" с юнтгчлизда-

старага
„“сР Сърбия Н страната, и 
да бъдат .информирани

събития (В све

зи дни,
за сите за

и оп 
теле ката дейност. пие и

моравски регион и • избра 
делегати от МОК н*а ССТН 
за членове на секретариа- 

секциите при МОК

наивна жните
Приемайки отчетите и 

концепции зата.
ворът -ни -най-много се от
насяше до въпроса на че 
тенетег откъде й тази жа 
жда за четене, какво най- 
л1ного обича да чете >и 
кога и как налгира вре.че 
за четене? Без да се стес-

пр0!грам1мите 
1983 година беше изтъкна 

необходимо през 
година достой-

Оцепено беше, чс посо
чените издания на 
ство” ,са изпълнили своята 
задача, относно рсализира- 
л*и обществено утвърдени
те концепции на издания
та. Поперай това, обсъдени 
бяха п програмните концоп 
ции които дават възможно
ст българската народност в 
СФРЮ на роден език да 
се информира за всекидне

„Брат*
титс на 
на ССТН в Южноморавски 

В разискванията 
участие Петко Дими-

то, че е
настоялата 
по да се отбележат значи 
телните дати от нашата ис 

битките на

регион. 
взеха
триевич, Йелица Илич, То- 

Маркович и Живоин
тория като 
Нерства и Сутйеока, 40-го- 

освобожде-
нява, тиха и! окролша п с 
блага усмивка, Стоилгено 
ва, бързо и без колебание 
ни осведоми, че любовта 
й към книгата 
носи още от

ма
Стойксвич, 
на МОК на ССТН.

председателдишнината на 
нието на Църна трава и 
други забележителни дати 
във връзка със създаване

и четенето Б. К.училищните 
скамейки в Панчево, 
дето е и родена.

— Друга ру валето

къ-

ЗАЩО ПИРОТСКИЯТ ТЕАТЪР НЯМА ПОСТОЯННА СЦЕНА В ДИМИТРОВГРАД?хи с
книги започна сяце от учи
лището. Първата 
тена книга, в която 
вореше за

и. Стоименова Средства, но и още нещопроче-
И още вещо. Стоимено

ва, понастоящем чете ро
мана на Ване Грелх „Таин 
ственйят . ездач" с темати- 

от ..Дивия запад" 
стници между 
„Братство'’, макар 
то самата казва 
чете на български

се го 
деца, останали 

по време на войната 
-родители, .ме плени 
голяма любов

без
и роди 

Към четен е-
Пирот е отдалечен от 

Димитровград над двадесе
тина километра. В този 
град, който се счита като 
център на оубрегиона Гор
но Понишавие, има профе
сионален народен -театър. 
Неговото

Може би тук се и крие 
отговорът зашо пиротски- 
ят Народен театър няма 
постоянна сцена в Дими
тровград и търси от цен
търа „печалбата" им да 
се гарантира още при са 
люто идване. Струва ни 
се, че тази несигурност на 
пиротските артисти по от
ношение на посещението е 
основната причина, че тър 
сят предварително предста 
влението да и.м се заплати.

А далеч по-правилно би 
било с качеството 
то представление да се 
„наложат" 
дската публика.

предоставят на театъра от 
Пирс‘г- С други думи, всич 
ки материални разходи, за
ла и сцена дават Димитров 
градчани, а печалбата 
зависи от броя на посети
телите на дадено предста
вление.

Пиротският театър оба
че е поставил 
вия:

-ка и ве- 
КОИТО И

че как- 
трудно 

език.

то -на книги. В началото 
четех само подобни кни- 
и- й тях, просто намирах 

себе си. Защото 
то дете рано 
един родител. След време 
-интересът към книгите и; 
степенно се -разширява и 
сега почти всичко 
Даже и

щеи аз ка- 
останах без

Според - нея много 
целесъобразно е да проче 
те няколко

по- представяне гла-по вно е в Пирот, а 
рядко в останалите 
ща на субрегиона.

Културните 
Димитровград 
ли инициатива пиротският 
Народен театър да има по 
стоянна сцена -в Димитров 
грнд, -където освен

твърде
сели-страници, от 

каквато и да е книга, От- 
колкото да има празни при 
казки с жени по

други усло- 
д и митров градският 

културен център да запла 
ти всяко представление по 
50 до 60 хиляди динара, в 
зависимост от „цената" “ 
представлението.

Последното

чета. 
криминални и аван

тюристични дейци отромани. Сло улицата.-ред мен «яма лоша 
— -всички

се раздвижикнига
Когато

на Стоименова, не може, а 
да -не споменел!, че тя -о.т 
време на време се занима- 

фризьорство,
Ят, койго вече двадесет го 
дини

на един говорим за Йелеили
Друг начин са добри. Все 
пак, най-много обичам да 

произведенията на 
Толстои и Зола от чужде
странните и Мария Юрич 

Загорка от нашите
Без да прекалявам 

почти всички техни произ 
ведения съм прочела, 
удоволствие чета Андрич 
и Змай —

на
чета и само-

само
дейния театд.р ..Христо Ьо 
тев" рядко гостуват други 
театрални състави. Прове
дени са и

гостуване 
на пиротския Народен теа 
ТЪР_ -не бе посрещнато с 
особен възторг от 
тровградоките любители на 
театралното изкуство 
броят -на

ва ц с зака на димитровгра
поддържа, обаче 

то казва, въпреки
писа как- 

че на ме 
Ста е добре платен, в Боси 
леград о.т него 
ма печалба.

ди.ми- Ст. Н.тели. разговори, но. 
за съжаление без особени 
резултати. и СУРДУЛИЦАс Няма шля- посерителиге на

истина е бил скромен. По
ставя се въпрос: 
митровградчани 
ват театралните 
ления на

Струва «и се, че Дими- 
тро-вград 
твърде добри условия: да 
компенсира матер и алтите 
разходи за идването 
атъ1ра и безвъзмедно 
оставяне на залата 
ната. Приходите 
девите билети

Богата дейности 
Културния дом

скромно из- 
Тъкна Нашата събеседнич- . Покрай всичко това, 

Пелена е добър другар, съ 
пруга майка и още по-доб
ра къшовница — добави съ 
п,т й Борис Стоименов.

зашо ди- 
не посеща 

предотав 
о театъра от Пи

рот. оа сравнение 
сочим, че всяко 
не на

е предложил
ка.

По-вататък в разговора 
усърдната читателка, йе 
лена Стоименова 
че месечно

на те- 
пред- 

и сце 
от прода- 
също се

Културниятще по- дом в Оурду 
лица разполага с 390 седа 
лагща, а през 
ДГ/«а

ни каза, 
прочита обик представя 

димитровградските 
театрални самодейци м 
посреща с голям 
и залата почти 
пълна, дори «а 
то представление 
билети се 

„твърде късо
Очевидно, касае се не 

само до Рекламиране «апР®Дставл^

и3п;лненНетоКааЧеСоВ0Т0 На
«че до съдържанието к°'
дитеСнаПРтееатъГраа "а0ЛЮбИТе

самата пиеса. Йзвести°СНв 
че Димитровград,ектп '° 
лика има и^Г^ 

И предпочита пиеп„^' 
които са по-бл.изк,.,™®“1'16' 
талирета „а хората. ®Н

М. я. изтеклата го 
околотук е имало 

хиляди посетители. То 
чиоло е внушително и 

културния дам 
на*ърбияаЙ"ДеЙМИТе В Юж

дениРв55П982 ГОД|Цна са да 
ни . 55- книопредставле-
сети оои1° НО хиляди по- 
шеспТеЛГ' Изпълнечи са л 
лош] театРални представ-
атоиЯиНа1АПР0феоионаЛ|НИ те 
так™ =16 театралии епвк- 
запиш ТРВДОвите органи 
ти4 п.пв Местните общнос- 
изп „рез този период са 
изпълнени н 12 

- забавна

120В НОВОСЪЗДАДЕНАТА 
И ВЪЗПИТАНИЕ В

интерес 
винаги е 

премие.рно- 
- воич<ки 

разггродадат за 
време.

босилеградЗАЦИя по основно ОБРАЗОВАНИЕI

Комисия т,1ето "Редлвжение
Съветът на 

общност на

• Две
на правилника за 

за лични доходи не по обсъдени две проектолред
на правилника, нотрудовата

бразоваяие и възпитание 
„Георги Димитров” 
силеград в миналия 
оформи петчленна 
сия, която ще изготви

получиха необ- 
обищ съгласие 

«а трудовите единици 
(бившите основни ща).

ектопредложение на ппа- 
за Разпределение 

на средствата за лични до 
на работещите

ходимото

учили-
гаиизацията. Това ще бъде 
трет проект на 
упр авит ел е«

Досега бяха

в Бо-
петък
КОМИ-1- 
-I -Про

Засега
се заплащат ЧН|въз ""този само 

документ, 
изготвени и

концерта 
и наР°Дна .музи 

жица ЕЬ ? Кадгго в Б°-
ВМВпгяи На ТЯХ Са- ПРИСЪСТ-вували около 900

на„ оонова
па решение на Съвета на 
трудовата общност. К. Г.

ка,

СТРАНИЦА 8 души.
Ст. Н.

Братство 0 4 март 1983



СКИЯЕ ли селскостопанска
СКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР? ИЗВИДНИЦИТЕ ОТ НИШКИ РЕГИОНСПЕЦИАЛНОСТ В БОСИЛЕГРАД

За славата на СушенаИма възможности и . интерес В съюзната извидническа акция „Братство 
—единство'’, която ще се организира на Тйен- 

28 юли до 21 юли т.г. ще участвуват 
извидници, сред които и 250 чле 

Нишки регион. То-
тище от 
няколко хиляди 
нове на тази организация от 
ва ще бъде най-важната и най-масовата акция 

— беше изтъкнато на

'• В проведената анкета 
в паралелка, в която ще се

над 30 ученика са изразили желание да се запишат 
подготвят кадри за сел ското стопанство

пост ТРябва да бъде израз 
на здрава организационна 
логика. А интересът Ш 
учениците е повече от на 

здрава 'икономическа лош сърчение.
|ка, ясно е, че откриването 
|населокостопанска . специал

В Южноморавски Ако приоритетът,реш
ем все още не е завърше 

работата върху проекю 
плана по записване на сред 

следващата

даде,
на развитието на селското 
стопанство в Босилеградс- 
1ка община, се основава на

на извидниците в региона 
последното
митет* на Съюза на извидниците в Нишки ре-

заседание на Координационния ко-' на

гион.ношколци в 
учебна година, така 
сега не е ' известно 
специалности ще се изуча 
ват в образователния 
тър -Иван Караиванов’' 
Босилеград. Директорът на 

образователния център 
Асен Стоев обаче счита, че 
Съществуват реални изгле 
ди да бъде открита пара
лелка

че за- 
кои К. Г.

цен
СУРДУЛИЦА: МЛАДИТЕ И ХУДОЖЕСТВЕНА 
ТА САМОДЕЙНОСТ

в

НОСИТЕЛИ НА КУЛТУРИ ТА 

ДЕЙНОСТза селскостопанска
специалност-

В културния живот на’ Сурдулишка общи
на .младите са осно®н;ите носители на редица 
културни прояви. Особен интерес проявяват за' 

. танцовите състави и музикалните секции. В об 
щината най-богата дейност бележи културно- 
художественото дружество „Първи май”, в 
чийто танцов съЮта1В участвуват 20 младежи и 
девойки. Не по-малък е броят на младите и в 
музикалната секция, която има 'Няколко съста
ва за народни песни и хора.

Освен това дружества, работят още чети
ри културно-художествени дружества, къде 
то младите също са преобладаващо мнозинство: 
„Ром”, на етническата група роми в Сурдулица, 

„Застава ПЕЗ”, „Новица Дойчннович” от Масу- 
рица и „Любомир Джокич” от Сувойница. Ин
тересно, е за отбелязване, че в културно-художе
ственото дружество „Застава ПЕЗ” членуват 
предимно млади работници, а в културно-художе 
отвените дружества „Новица Дойчииович” и 
„Любомир Джоки^” младите от тези села.

Освен това при основните училища съществу 
ват фолклорни сегоцин; в -които членуват мла
дежи — ученици. Характерно за дейността на 
тези дружества е, че развиват художествена са
модейност обосноваваща се на местния фол
клор, чиито традиции в общината са твърде бо
гати.

8
:— Ксгато казвам „съще

ствуват реални. изгледи”, 
имам предвид необходи
мостта от тези специешно- 
сти и наличните материал
ни и други възможности, 
но също така и интереса 
на учениците — казва Сто 
ев. Именно, в проведената ' 
неотдавна втора анкета, 
отнасяща се до професио 
палките желания и наме
рения на средношколците, 
над 30 ученика изразиха 
желание да се запишат в 
паралелка, в която ще се 
обучават кадри за селско
то стопанство.

Членове на радио—клуба в Димитровград

ПОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНОВЕ НА СЪЮЗА НА РАДИО 
ЛЮБИТЕЛИТЕ В СЪРБИЯ

Добри резултати в световните 

състезания
Съюзът на радио—клу

бовете в Сърбия (без авто 
__но.мните - -покрайнин и)._по
настоящем е организация 
на 13 000- членове, които 
работят в 130 радио—яо1у- 
бове, 185 приемателно — 
предварителни секции, 7 
секции за АРГ и 3 компю- 
терски секции. През изте 
клия двегодишен период ’ 
навред по Републиката 
са създадени 26 радио. — 
клубове и 25 приемателно

ЦИ01НН0 подготвяне на ра 
дно—клубовете и профеои- 

юнално _р.опособяване на те 
хните членове. Добри . ре 
зултати са отбелязани и в 
най-важните световни със
тезания-

До края на годината ще 
се сформират радио — 
клубове още >в 12 общини 
в Републиката. Занапред 
на й-гол ямо внимание ще 
се посвети на свързването 
на радио—клубовете, раз 
ширяването на техническа
та култура и радио—люби 
телството и на техническа 
та оборуденост на клубове 
те. В работата на Съюза 
на радио-любителите в 
Сърбия особено място ще 
получат две акции — ра
дио—щафетата по повод 
Деня на младостта и състе 
заиието по приемане и пре 
даване на морзовата азбу-

Колективът на бооилег- 
радското средно учили
ще вече е предприел мар 
ки за откриване на учени
ческа кооперация и за- съз 
даване на собствен земли
щен комплекс, на • който 
ще се провеж!да практичес 
кото обучение на ученици

Да напомним накрая, че в плановете за 
тази година се предвижда още по-богата дей
ност на тези Младежки дружества.

Ст. Н.
те.

предавателни секции в ме
стниКООРДИНАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОС 

В БАБУШНИЦА РАЗИСК ВА ПО ПРОЕКТОПЛАНА ЗА ЗАПИСВАНЕ ВЪВ 
ВТОРА ФАЗА

общности, органи
зации на сдружения труд, 
основни и средни 
ща и в единици на ЮНА. 
На четирнадесетата
ференция на Съюза ва ра 
дио—любителите в Сърбия, 
която
тоя в Алекоинац, се изтък 
на, че отчетният период 
се характеризира с органи 
зационно

учили-

Наоона нъм машинна и текстилна специалности кон-
© НЕОБХОДИМО Е СЪГЛАСУВАНЕ НА ПЛА НА ПО ЗАПИСВАНЕ НА 

СРЕДНОШКОЛЦИТЕ СПОТРЕБНОСТИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД неотдавна се със
работни- съди възможността и за 

евентуално откриване на 
една паралелка със селско 
стопанска специалност в 
сътрудничество с някой 
селскостопански образова
телен цайгър в региона.

С оглед, че в предстоя
щия период, съгласно поли 
тиката на рационализация 
и специализация на учили
щата, постепенно да се 
намалява броят на места
та за записване в малките^ 
среди,, учениците от Бабу 
шница ще могат да ползу
ват стипендии за школува
не в други среди, доколко 
то се определят за специ
алности, необходими на ба 
бушнишкото

квалифицирани 
ци с метална специалност- 
Именно затова в предстоя 
щ;ите години в бабушниш- 
1кия Образователен център 
главно ще се школуват та 

С четвърта

Веднага да напомним, че 
с проектоплана за записва 
не на учениците в средно- 
ТО насочено образование в 
Нишки регион през учеб
ната 1983/84 година, кой 

намира на публично

укрепване и ак ка.
В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

И тази година — две съюзникива кадри, 
степен специалност остава - 
само една профеоия: при- 
роино-тедаичеока, т.е. шко 
луване на лабораторни те 
хници за биология.

т-0 се
обсъждане до 25 март т-г-> 

намаляванесе предвижда 
обема ка специалностите и 
професиите в образовател
ния център „Вук Кара- 
джич". Проектопланът за 
записване на ученицйге .е

акции
В Южяоморавоки регион и тази година ще. 

се организират две съюзни младежки трудови 
акции — „Власина ’83” и „Враня '83”. В три 
едномесечни смен'И младежи, и девойки от- мно
го краища на страната ще залесяват голини и 
ерозивна! терени в Сурдулишкз, Босилеградска 
и Братска общини. Плановиците са утвърдили и 
обема, на основната трудова задача: залесяване 
на 1400 хектара площ, главно с иглолистни дър
вета. Предвиждат се и активности в рамките - 
па перманентната грижа за младите гори.

(В. В.)

Координационният 'коми 
насочено образова-тет за

,ние е заключил, че е иеоб 
ходим по-тесен контакт на 
образователния център с 

>на

съобразен с възможности- 
настаняване на рабо

та, т.е.. максимално са спа
зени потребностите на одру 

Известно е,

те за
организациинашите 

сдружения тРУД- за Да мо
же школуването на млади 
кадри да се планира дъл
госрочно. Трябва ца се об

жеатя труд-
че на бабушнишкото сто
панство са необходими т°Д 
стилни конфекциошери <и

стопанство.
М. Антич
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Прехраната 
възможните

ма детето и 
болести,

тикани от неправилната „р.д„з.и«ж- раяа (7)
СТОЯНЧОВ, доктор

црглнизл

Успешна четиригодишна дейност ПО медиции*
АЛЕКСАНДЪР 
ските науки

Трудности
пий кърменето

Една от .най-честите -трудности
ТО при кимоното о уапу1Пони»г му

Овде запушен вслодспшо
аномалии, но иай-честои-вс-1^0 затруднено 
честито хорми са причината на н! 
шане през носа и кнрмачсхо едвам 

/ започне да бозае и ведаа4 У прОАЪлжн
) след това пак се опитва, /ч о хрсмата ! на

няколко д»ш кърмачето може да изгу
няколко килограма, вред ^

изчистят ноздрите, но 
много навътре, а след

маО-
има

2372 члена колгеото е 
1979 година сега

52 основни о,рга-
тите, че от 
роявала през 
3137, разпределени

от ПШ Изорано Председателство 
души с мандат от 4 години. За иредседа
тел на Председателството с едног д
тел ‘ Издран Прокони Радованов, 

секретар Захари Сотиров.

иа кърмачетов
виза ципи.

Не по-малка активност през 'иатек‘ 
лите четири години Червеният «ръст 
е поотминал и в организирането и нро 

змоденето на различни втдоое курсо 
-ве по здравно образование и втапига- 

население, по домаш- 
болни и подредени

на кърмаче- 
нос. Същият 

на вродени 
иа хрема.

шен мандат 
а за

отчетио-След усп®ш,ш проведените
.в 52 основни орга- 

,ц местните
може Даизборни заседания 

низации на Червения кръст 
общности и организациите 
ния труд, «а 23 февруари т.г. в 
град се учреди Скупщината на Общин
ската организация ма Червения кръст, 
която ведно и проведе свое отчетно-из
борно заседание. На заседанието, деде- 

анализ за четирнгоди-

ди-
•нме то селскотоага сдружс- 

Босиле-
IIто лекуване на 

оказване Осата материална помощ па 
лпЩа и деца без родители.

последните три години 
са орпшпзираиш 26 различни курсове 

164 курсисти, , процедени са I /о 
лекции с около

Самодни
« течение >на

теглото си 
1нст0 с газа трябва да се 

не се въвлича
-I,сатите направиха

дейност на тази обществено-ху- 
акционна

различни оказкл и 
4400 слушатели.

Така например п посочения период 
Черненият кръст в Босилеград в дре
хи и обувки е дал помощ па 225 соци
ално застрашени лица и на 54 във вид 
иа храна. Видими са резултатите и ио 
отношение иа увеличението числото на 
къРводарителите в общината, което от 
година па година се увеличава о*г М 
през 1979 на 50 през изтеклата година.

сънлата да

Бавността на кърмачето при ЬР 
най-често се чувствува при тъкмо родените д- 
ца със силна жълтеница или при децата, ко г 
са повредени при раждането. Движенията ^ 
детето при кърменето са доста бавни и слаои, 
то повече спи и трябва да се събужда. В таки
ва случаи детето трябва да се слага на гръдта 

бозае, а всяко кърмене 
измълзено .майчино

шната
манна организация и приеха 
програма за работа през следващия пе
риод В работата на заседанието учас 
твуваха и ЦВЕТАН МИЛЕНКОВИЧ се
кретар на 00 на Червения кръст в Ле- 
сковац, ВУКАШИН СТАМЕНКОВИЧ, 
председател на Председателството 
МОО на Червения кръст в Лесковац и 
ИЛИЯ СТАНКОВИЧ, член на Иредседа 
телството на Републиканската органи
зация на Червения кръст-

В отчета и разискванията за четири
годишната работа се изтъква, че 
щинската организация на Червения 
кръст в Босилеград съвместно с първи 
чните организации в местните общнос 
ти и някои организаций на одружения 
труд, © съдействие с обществено-поли
тическите сили и Здравния дом, успе
шно изпълняват своята обществено-ху
манна задача. Почти всички задачи за-

в сънли

те

на
на

На заседанието делегатите съглас- 
ТИТО за

като че ли нормално да 
трябва да се допълнява с 
мляко. С цел детето да се запази от прехрана 
с краве мляко в тази трудност майката трябва 
да издържи. Има и такива 
непрекъснато бозаят, но безуспешно, 
това правят неопитно. Вместо да хване пъпката 
и да я въвлече дълбоко в устата, то я захапва 
и дъвче, не знае да я държи в устата, а я 
изпуска. В такива случаи трябва да се продъл-

но инициативата на другаря 
колективната работа, решаване и от- 

принципа на едногодишен 
Председателство от

06-
.зворност и 
мандат избраха
11 души, като изпълнителен орган 
Скупщината, а за председател па Пред
седателството, ведно и иа Скупщината 
избраха Прокони Радованов гимназиа
лен учител, а за секретар Захари Соти
ров, директор на аптеката в Босилеград. 
За делегат в Републиканската скупщина 
бе избран Зоран Таков, а за делегат в 
МОО на Червения кръст Прокопи Радо
ванов, Зоран Такев, Момир Максимович 
■и Захари Сотиров.

кърмачета, които 
защотона

жи с кърменето и да .му се помощува да въвли
ча пъпката възможно по-дълбоко в устата. Ако 
това се окаже като недостатъчно тРябва да му 
се дава измълзено майчино мляко н това все

планувани в досегашния период успе
шно са изпълнени. Особено успешна 
дейност ОО на Червения кръст в от
четния период е осъществила в орга
низационно-кадровото 
организацията, за което говорят и фак

докато не се научи да бозае.
Явлението когато детето отбива да бозае се 

явява от 4—5-ия месец след раждането и често 
се нарича „криза на кърменето”. То се харак
теризира по дова; че .детето преди е добре бо
заело, а сетне не прави това, започва да бозае, 
а когато чуе и най-малък шум в стаята, прекъс
ва. Повече го интересува околната 
съствуващите- лица, отколкото гръдтЗ- През 
ща бозае по-хубаво, особено когато е дремли- 
во. В такива случаи детето трябва 
ми в затъмнено помещение без присъствие на 
каквито «и да е лица и предмети, 
отвличат вниманието. Ако това

укрепване на
М. я.

ГОРНА ЛЮБАТА

Доброволният труд незаменим среда и при-
но-

В изострената обществе
ночикономическа и стопанс 
ка обстановка, 
явява недоимък на. средст 
ва за различни 
вложения а ведно с това и 
за различни комунална-би 
тови проблеми, добровол
ният труд и местното са
мооблагане на

зира доброволна 
ва акция за почистване на 
пътя от центъра на селото 
към

трудо ние: и зареди магазина в 
тази най-отдалечена маха 
ла на това село, чийто ус
луги ползуват и още някоя 
ко други горнолюбатски 
махали.

Без съмнение примера на 
общност в Гор

на Любата трябва да

да се кър-
когато се

махала Кол чина гари 
на, в дължина от 6 км. В 
акцията според думите 
на председателя на Соци 
алистичесясия 
лото

които да му 
е безуспешно 

известно време трябва да се храни с измълзено 
майчино мляко и това с лъжичка 
бебиронче, особено

капитало-

а не с
ако отворът на биберончето 

е широк когато по-бързо се отвиква от 7ръд?а
^ Са реяки и слУчаите когато детето бо-

бозае НЯ Иа адната гръд- в повечето случаи то оозае на лявата, което най-често е повали на 
'вик, а по-рядко поради поради на-
Препоръчва се

съюз в се- 
КОЦЕ ГЕОРГИЕВ, 

участвували над 60 души. 
Веднага

местната
пое

лед-ват и поддържат и ос
таналите местни обхцно 
сти без да чакат и тър
сят помощ от Общинска
та скупщина особено сега 

М. я.

население 
то.е единно изходно реше 
ние. Имайки
ва, гтрез миналата седми 
ца местната общност в се 
ло Горна Любата

с това по искане 
на местната общност, тър 
говската организация „Сло 
га” от Босилеград докара 
стоки от широко потребле

предвид то

аномалии на

™ ггг,” тг;.е.
Това явление® и СобиТРаХуВа °Т ГРъДта-
през третия месенАглр,-, „ НС>ВвНО се явява 
зира се по това че ^а>кдането- Характери- 
ело, а сега не иск*“ д°бРе боза-
главата и се получава впечатлеи^Щ °ТВърЩа 
«у.ва от гръдта. За известно впеме ’ С6 Стра' 
прекъсне 1С кърменето и ТРябВа да се
НО майчино мляко и това^ Дава 'измълзе-
« Да се прави 3^4 « ™чка' Така тряб-
се крми, по възможност 'в ®д ТОВа °тново да 
мие. Ст в затъмнено помеще-

” уст'” - 
(заешки- уста) саавд Нт , П|иУ ите са Разсечени 
'преки .и трудностите 8 СтРана Детето въ- 
« двете ^начала ™1;еябпябозае' но ако са 
мълвено майчино дгляко к Да Се хРани с из- 
та, т.е. различните Ятж'ВъЗПалението 
ТРИДИ-ЮСти пшг ИНФвКЦИц в Тях
трябва ™ сеР то~ЧеТО' В та^а 
'ването почти винаГе а леку-

СЛЕДВА

пъпката, 
на онази

органи

из сой по ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА В СУРДУЛИЦА

Обезпечени оредопа за школуване на кадри
За подобряване работата " -г ... -, -тт-..-——-----”

чи ме4а”ане на квалИФиШфаниВкадри° тали ”с,|^зическата кУлтУРа в общината и за 
чи 50 хиляди динара. ^ 4 в ни кадРи'та™ СОИ през настоящата година ше об

Имайки
през настоящата година, ще обезпе

гура и снорха, (с това ида 
доволяването на лданите и 
съвместни и
чата, 
те се и

от бремето 
на тази област.

в развитието се изразходват за професи
онално осгюсобяване на съ. 
ществуващ1Ите, както 
обезпечаване 
лифицирани 
всцчко, г 
ходи ми на

Необходимите и за
'на нюаи ква- 

кадри. Преди 
кадриТе, са иеоб- 

о-рганизациитеа одрУжен,Ид труд мес 
те (Общности, обществени 
те организации по физиче 
ока култура, какзд и за 
различните опортнц дт/ 
жества в обхцинага ДРУ

, _ средства
за подооряване на профе- 
сионал,ната работа 
обезпечаване на кадри в 
ооластта (На физическата 
култура са оигурно много 
по-гол еми. Ограничените 
обаче финансови средства 
>е дават големи възможно 

сти — за целта тази СОИ 
ще обезпечи 50 
(Нара. Същите

потреби на де-
”Лграждан тр)удещи‘ т-е. за

през
___  година. Само-
управителната общността 
интереоите на

настоящата

култура в общината*146^
и н°а о1еНГ™еани'е °б"РНе 
дри, които

на уста- 
са също 

случаи
ето на ка

да носят хиляди ди 
главно ще

част
В. Б.
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Физическа култура ,СС/|КД/р)Х; Младежки творчески награден
„Мост“- конкурс на слисани

участвуват на този конкурс.'
2. Творбите тРябва да бъдат на

писани на български език — по въз
можност на пишеща машина, или че- 

ръка и да бъдат обозначени

С ЦЕЛ да насърчи и подтикне
талантливи младежи и девойки в среФУТБОЛНИЯТ КЛУБ ..АСЕН БАЛКАНСКИ”
дните училища, организациите на 
сдружения труд, висшите и полувис 
ши учебни заведения както и от 
ло по-дейно да се занимават с твор
ческа работа в областта на литера
турата, публицистиката и записване
то на народни умотворения, списание 
„Мост”, по повод Деня на младостта и 
тазгодишния значителен юбилей — 
40-годишнината от провеждането на 
Второто заседание на АВНОЮ,

На съвместна подготовка се- тливо на
с обозначение (шифър). На редакция
та трябва да се испращат по ТРИ ЕК
ЗЕМПЛЯРА, а листчето с името на 

точния му адрес да бъде
След едноседмична 

штовка в залата на основ- 
училище „Моша Пия 

де" в Димитровград, фут
болистите на „Асен Балкан 
ски” заминаха 
на подготовка в- с. Бребев- 
мица, в околността на Ди
митровград. Тази десетднев 
■на подготовка има за 'цел 
преди всичко да се подоб 
ри физическата издръжли
вост на 'играчите, 
то ;променливостта на фи
зическата закалка бе 
на от причините в есенния 
пслусезон „А. Балкански”

под до последния сигнал 
съдията.

На тази подготовка се 
■намират 20 състезател и ,— 
футболисти, които под 
професионален надзор на 
треньора Александър Пет 
ров, тренират два пъти дне 
вво на подходящи за цел
та Терени в околността на 
Бребеввица. Завръщането 
■на отбора е запланувано 
за 6 март т.-г. Периодът до 
започването на пролетния 
Футболен- полусезон (пър
венството Ще започне «а 
20 март Т.т.)
■но за провеждане на някол 

,;ко контролни срещи—• при 
ятелоки футболни мачове 

■с различни отбори.

на -
автора и
сложно в затворен плик, който авто
рите трябва да изпратят заедно с пре 
дложените творби за награда.

3. Изборът на темите е 
ден. Препоръчва се да се изпращат 
творби на теми от живота и дейно
стта на младите, за младежките тру
дови акции за дружбата на тях и 
подобно.

4. При записването на народни 
обичаи авторите трябва точно и 
подробно да опишат даден обичай, 
който са изабрали, в кое село или 
край съществува, какво е народното 
вярване за него и какви са характе
ристиките му. Особено инетересно 
ще бъде записването на народни оби-

ното

на съвмест свобо-

ОБЯВЯВА ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН 
КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ 

И ЖАНРОВЕ:

СТИХОТВОРЕНИЕ 
Първа награда 550 дин. 
Втора награда 450 
Трета награда 350 ”

РАЗКАЗ
Първа награда 1100 дин. 
Втора награда 900 ”
Трета награда

тъй ка-

и ед

е запланувада се озове в дъното на та 
блицата. През 
полусезон

■димитровградските фут 
болиети
борба, т-е. игра от

700пролетния 
имеино затова чай, които вече се намират на изчез 

ване. Трябва да запишат и имената 
на хората, на колко години са и от 
кое село са, които са им разказали 
записаните обичаи.

5. Записването на народни песни, 
приказки и легенди трябва да се пра 
ви точно на народния говор (диалект) 
в даден край, в който е записана на
родната творба. Творбата трябва да 
бъде изворна, записана както хората 
я пеят или разказват, а да не се взи 
ма от книга. Трябва точно да се на
пише името на лицето, от което твор 
бата е записана, от къде 
ко години е.

Преписани творби от книги няма 
да се взимат под внимание.

6. Изпратените творби за конкур 
са ще бъдат прегледани от жури, а 
резултатите ще бъдат съобщени в на 
вечерието на Деня на младостта.

■на НОВЕЛА
Първа награда 1100 дин. 
Втора награда 900 ”
Трета награда

ЕСЕ
Втора награда 900 "
Първа награда 1100 дин. 
Трета награда 700 ”

ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ 
ПЕСНИ, ПРИКАЗКИ, ЛЕГЕНДИ 
(Най-малко до пет)

Първа награда (две) 650 дин. 
Втора награда (две) 550 
Трета награда (две) 450 ”

предстои остра 
първия Д. Ставров

700
БОСИЛЕГРАД

„Мдадост" (първи отбор): 
„Младост" (младежки отпор) 6:0

В неделя в Босилеград трябваше да се 
проведе футболна среща в рамките на юго-ку- 
пата на Междуобщ ниската футболна дивизия 
Враня, между ФК „Младост” от Босилеград и 
ФК „Минералац" от Вранска баня. Обаче, по
ради оезотговорно отношение на футболистите 
от Вранска баня баня,

е и на кол-

«аписванетокоито до
на тази информация не са оправдали отказва
нето на срещата, която не се проведе. Поради 
това бе

ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ОБИЧАИ 
Първа награда 1000 дин. 
Втора награда 800 ”
Трета награда 600 ”

проведена приятелска футболна сре
ща между първия и втория футболен отбор на 
„Младост , който завърши с убедителна по
беда 6:0 в полза на първия отбор. Всъщност, 
това бе последна проверка на отбора и тре
ньора Георгиев пред пролетния полусезон на 
тазгодишното футболно първенство, което 
започва на 6 март тази година с отсрочената 
среща през есенния полусезон между „Мла
дост” и „Алакинци” от Алакинци.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
1 Право на участие на Младеж

7. Орокът за приемане на творби 
за награди е 10 МАЙ 1983 ГОДИНА, 

кия творчески награден конкурс Творбите трябва да се изпращат на 
имат само младежи и девойки, гра- следния адрес: ИЗДАТЕЛСТВО „БРА- 
ждани на СФРЮ, — ученици от сре- ТСТВО” — Редакция „Мост” ЗА 
дните училища, студенти от висшите МЛАДЕЖКИЯ НАГРАДЕН КОН- 
и полувисши учебни заведения, от КУРС КЕЙ 29 ДЕКЕМВРИ 8 
организациите на сдружения труд и 18 000 НИШ. 
от село. Възрастни нямат право даМ. я. РЕДАКЦИЯ „МОСТ”У

ДИМИТРОВГРАДСелски 

олимпийски игри
Езерото—рибарник и място за рекреацияСУРДУЛИЦА

Когато започна строежа 
язовир крайна малкия 

Пъртопюгги'нако, в Смилов- 
око поле, мнозина съмни 
тедно въртеха с глава и 
гласно размисляха, че тук 
езеро няма да стане;

тояли се в Аранджеловац. 
Освен селските олидагвий

След продължителен пе
р-йод на застой през 1982 
година отново са били ор
ганизирани в Оурдулишка 
общигна селските олимоий- 
оки игри. На общиноко 
равнище са проведени 
дните състезания •* по фут
бол на малки врата, волей
бол, хандбал, шахмат/ те 
н‘лс на маса, плуване, наро 
ден многобой и г-н. След 
преселванията най-добрите 
състави са участвували \на 
регионалните селски олим 
лийоки игри, които съ/що 
са проведени в Сурдулиш 
ка община за Южноморав 
оки регион.
-ните резултати, общината 
се е проявила и като до
бър организатор. С оглед 
1гга добрите резултати 50 
души-състезатели с успех 
са представили общината 
на републиканския прег
лед на селските игри, със-

ок/и 1Игри, традиционните 
работническо-спортни иг
ри, в които участвуват ра
ботниците от организаци
ите на сдружения труд, 
предизвикват интерес. Ра 
болниците се състезават 
по следните спортни дисци 
шини: волейбол, шахмат, 
тенис на маса, ликадо, 
спортен риболов и др. За 
съжаление миналата годи 
на не'бяха проведени, пора 
ди лошото сътрудничест 

меледу СОФК-а и Коми 
за работпичеоко-

Желателно би било съмнд 
ватите се да отидат сега 
до язовира и да видят, че то 
1все пак съществува. Пред 
този факт съмняващите, се 
■нищо не могат да кажат. 
От друга страна значи, че 
/вече е възможно по-ната
тък да се реализира плана 
за езерото. Конкретно, 
предстои порибяване на 
същото което ще стане 
най-вероятно през април.
С това, и спортните риба
ри получават място за ри
боловен спорт.

сле

.
V’ ;ш

Язовирът в Смилове ко

де акция по
край ■ язовира. . Това зна
чи, че иейсажа ще бъ
де променен, а Смилоеско 
то поле след провеждане 
то 'на мелиорацията, 'може 
да стане житница в Цици 
тр01вгр адска община.

,С уреждането поне на 
една част от брега на язо 
вира се откриват още въз 
можности. Тъй като и Лу 
кавашката река и Нишава

са замърсени, а Ерма е . 
далече, Димитровград по 
лучава извънреден плаж на 
само 12 километра от гра 
да, далеч от промишлени 
те обекти. Безспорно този 
обект (при сегашните усло 
вил), има всички изгледи 
да стане истинско място 
.за отдих и почивка на Ди 

лпитровградчани.

залесяване

во
оията
спортни игри при Общин- 

съвет.
Освен завид

окия синдикален 
Предвижда се тази година 
тази забележителна спор 
тна проява на работниците 
да се възобнови.

. От друга страна, иремах 
пата е опасност шавара да 
се разширява и покрива 
язовира! Горанската орга 
иизация оигурно ще прове А. Т.СТ. Н.

СТРАНИЦА И
Братство 'ф 4 март 1983
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: НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Непредвидено запознаване
— про-«а

— 'Слушай другарю — рскм м и, 
стор Стоян. Аз съм този майстор Стоян
_ и сега за пръв път те виждам ...

— А бе — така ми с казано —

Стоян Ранчев Русимов от село По- 
беше известен не само като от- 

мамтапджия. Бележчица 

за работу
ганово
личен столар.
Преди десетина години в Поганово вси
чки частни столари бяха закрили рабо
тилниците си, но някои пак си работе
ха. Техните мющерии главно нощем им 
докарваха материала за прозорци и 

нощем си ги и закарваха...

но и като

от
говорил барчанин7>т.

— Е това вече с друг въпрос — 
отвърнал майстор Стоян. Карай си ко
лата и си тРай, а 110 споменавай май*; 
стор Стоян, тъй като не го познаваш; 
и не Си го видял '

— Добре — поне да зная за друг; 
пъТ — на свой ред му отговорил бар-: 
чанинът.

врата, а
__ Тува скоро писа за сурдуличйият ре-

издал йедън доктур на паци-Случило се обаче една сутрин по 
Поганово за Барйе Стдян да цент за каве то 

йепта —реко на сват Станойка.
— Кикдо? — питам.
И Стапойко ми заразправля. ^Преди изве- 

кординациоиият одбор, бъш тека га 
общинският синдикат У Сурдулицу 

чалъмат кико да запашлява незапосле- 
..л... Събрали се другарите и узели списъкът на 
радне организацийе и решили да попоаве кяд- 

тамо. Изнаписали и белеш-

пътя от
настигне един барчанин, който карал 
готова дограма и го попитал:

— Кой ти направи тези прозорци и 
врата?...

— Майстор Стоян — отвърнал той. 
—Ами?

сно време
окаю, при 
нашълМ. Андонов:
ни

ровскуту Сгруктуру 
чице и само окну некога оди шините кандидати 
за работу и кажу: „Иди у тая и тая организа
ция и предай на директоратога белешкуту?

И они — кикво че, работа им трзбе, слу-

— Благодаря за съчув
ствието — отговаря съсе
дът му.

Директорът казва на 
служеща:

—^ Това е синът ми. При 
нас ще започне да работи 
като куриер, а от утре ще 
видим.

впн час и по нищо не ли
чи, че има намерение да 
свършва.

— Докторе, дали вече не 
е време да поговоря с 
моята петнадесетгодишна 

За нищо на дъщеря по някои делика 
тни въпроси?

— Защо не. Бихте научи 
ли много нещо От нея!

Един от присъствуващи- 
те прошепна на съседа си:

— Да пази господ от та
кава жена! 
света не бих се оженил за 
нея. Ше ме подлуди с бър 
бореното си.

шаю човеци.
И тека се десило да и у ерганизацийе ку- 

де нейе било. планирано при.маьье на нови рабо 
твици, да са бию у главу кикво да праве с из 
пратените човеци. Нито имаю радно место, 
ти пак може работата тека да се уреди, кико су 
замислили другарите оди координационият од
бор. Направила се голема бръкотия и олелия, 
растьрчали се директори на организацийете до 
синдикатат да виде защо се йе надигла тая па- 
търдия и да траже лек кико да се изплива?...

— Бре, алга па работа? — кажем я на 
бая Станойка.

Съпругата ми и аз сме 
много равноправни.

— Не ти пречи да изли
заш?

— Да. Два пъти седмич
но тя излиза със своите 
приятелки, а два пъти аз 
със своите...

ни-

Мъдроотта през веиовете
Жената е по-сладка от живота и по-горчива от 
смъртта.

Една заядлива жена се 
нахвърля върху мъжа си:

—; Е да, ти сигурно не 
можеш да дочакаш деня, 
(в който завинаги ще затво
ря очи? __

— Очите не, но устата 
си спокойно би могла да 
затвориш — отговаря мъ
жът й.

СОЛОМОН
--------_ — Нищо чудно! — тека су решили друга
рите и тека има да буде.

А има ли друштвени договор за запешлява- 
н>е при вас? Кико може три—четворица човека 
да заттну и да запошляваю на свою руку?

— Може ли, или не може, не знам, глав
но йе дека они га направи ше тека.

— Е тегая требе да направиш жалбу V 
синдикатат?

Няма по-голямо зло от лоша жена и няма по- 
голямо благо от добрата.

ЕВРИПИД

Жената и чашата са винаги в опасност.
СЕРВАНТЕС

Жената никога няма да приеме, че не е права: 
тя само допуска, че не е успяла да се изрази 
достатъчно, яоно.

Найдемократичното жи 
вотно е човекоядната аку

Не прави разлика между 
човек и човек.

Та пай ли прн н>и? Ко.\гу да се жалим, 
кига тия що требе да оправлаю положението 
със запошпяването, они га

ла.
усукую?

е. па тегая оват Станойко иди у тия 
координациони одбор у синдикатат па они не
ка те и тебе оврстаю V кадрове и че си испле- 
теш крошььуту и ти?

Убаво, ама я обичам да поискритику- 
ием, та не знам дали че успеем.

ФЕДЪР

Дали дава или отказава, жената е винаги до
волна, че я молят.Една жена се изказва 

на събрание.
Говори повече от

ОВИДИй
Хвалете красотата г 
оги всички оскърбления.

Във всяха жена живее

на жената, и тя ще ви пролея о
П. БАУСТ

тъща.
Ж. РЕНАР
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