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В ДЕЛХИ НА 7 МАРТ ЗАПОЧНА СЕДМАТА СРЕЩАНА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ жаванетр, но и да посочим 
конкретните мерки, които 
водят .'К^м нейното спира- * 
не. Тук имаме в предвид:

. сключване на споразуме
ние между -двете водещи 
сили за стратегическото яд 
рено оръжие1 опоразуме- 
ние за

# В първия ден на заседанието реч произнесе Петар Стамболич, който меж 
ДУ другото изтъкна, че необвързаните отхвърлях всеки опит да бъдат превърнати в 
инструмент или резерв на блоковите интереси и че най-жизнените интереси на 'оръжие в Европа. 

народите на мирът, независимостта н развитието. Индира Ганди председателствуваше 
на Седмата среща на необвързаните

ракети о-ядр ен от о

'Югослаовия дава подкре 
инициати

ви, които водят към започ 
ване на същиноки прегово 
ри по разоръжаван ето. Съ 
щевраменно ние сочим, че 
прогресът на тава поле мо

Разв итието през поел едн и 
те години потвърди оправ
дан остта на нашите оцен
ки и предупреждения че 
проблемите на развиващи
те се страни не са само те 
хни. Преодоляването на

па на всичкил-и и блоковете априори не 
изравняваме, но за тях С7> 
дим въз основа на тяхно
то поведение в конкретно 
положение. При това от
хвърляме всеки опит 
станем инструмент или ре 
зерв на блоковите интере-

тази система, особено във 
финансовата област, вече 
се разпаднаха. Налага .се 
да се търсят същински мер 
ки във всички области, 
при активно ангажиране на 
целокупната международ 
на общност.

Макар че кризата засег
на всички страни, все пак 
най-тежки последствия тър

— Всички виждаме за
труднената световна обета 
новка и опасностите, които 

• надвиснаха над човечество 
то. Сериозна криза захва
на международните поли- си 
тически и икономически. 
отношения- По своята все- 
сбхватност и усложненост, 
тя е без прецедент в по- 
новата история. Доведени 
са под въпрос най-жизне- 
ните интереси на всички 
страни и народи, а това 
са мирът, -независимостта 
и развитието.

Онова, което винаги из
тъквахме, днес в световни 
размери се потвърждава 
като неоспорима и преду
преждаваща истина: бло
кова концепция на между 
народните отношения и све 
то-вната сигурност не мо
же да осигури ни една от 
тези цели. Напротив, с 
всеки ден все повече жГ 
отдалечава от тях.

да

ТИТОВН ПЪТЕПОКАЗАТЕЛИБорбата за мир и сигур 
кост, за независимост и 
развитие са 
главни задачи.

Говорим за мира, 
слием само на отсъствието 
на война, обезпечено от 
равновесието на силата и 
страха. Нашето схващане 
на мира е ‘м-ного по-широ
ко >и по-всеобхватно.

Силата на нашите определения е в твър
дата вяра в коренните принципи на необвързва 
нето, в нашата солидарност и единство. Пре 
зидентът Тито най-голямо внимание придава
ше именно на укрепването на единството като 
предусловие на успешното действуване на 
нашето движение. Бих напомнил, на думите, 
отправени от трибуната на Шестата среща на 
необвързаните:

„Ние не смеем никога да изгубим от пре 
двид онова, което ни е общо и което ни обе
динява. Трябва да се противопоставяме на вси 
чко, което ни разединява и което благоприят 
ствува на проникването на чужди интереси в 
нашите редици. Наш траен интерес и наша 
стратегическа цел в настоящия момент е и за
напред да афирмираме коренните принципи на 
политиката на необвързване и въз основа на тях 
да укрепваме солидарността, единството и де
еспособността на движението на необвързване- 
то”. Тези думи остават за нас пътепоказател и 
трайно заъдлжение.

нашите 
Когато 

не ми-

• Мирът е неделим от сво 
бодатз и -независимото ра 
звитие. В условията на 
блокови (конфронтацчи и 
надпревари, заплашващата 
надпревара във въоръжа
ването. задълбочаването 
на социалните и икономи
ческите разлики и засиле
ната експлоатация ча раз 
виващите се страни, не 
може да има 
мир. Значи, борбата за 
мир трябва да се води на 
широк фронт.

Петар Стамболич

Тези думи . произнесе 
председателят на Лредсе- 

СФРЮ Пе- 
Стамболич на 7 март

пят необвързаните страни 
стабилен и останалите развиващи 

се страни. Те са изложени 
на най-неблагоприятни вън
шни ВЛИЯНИЯ, ОТНОСНО 
стремежи на развитите

Световната икономичес- ст-раии на тяхна сметка да
ка криза постоянно се за- разрешават собствените
дълбочава. Тя е от струк- си икономически пробле-
турален характер и че мо ми. Това особено се изявя
же -да се разрешава с по- ва в протекционизма, дра

__ малки корекции на същес, етичното -влошаване на
% твуващата международна отношенията в размяната

_ На света днес повече икономическа система, до- и в критичната степен на
било са не- толкова повече з&щото ня външната задълженост на

кои възлови елементи на развиващите се страни.

дателството на 
тар
обръщайки се към участ
ниците в Седмата 
на най-висши представите
ли на необвързаните стра
ни в Делхи и продължи.

*
тези проблеми е единстве
ният път -на изход от соци
алните -и икономически 
кризи и е в интерес на 
развитите страни.

Общите преговори оста
ват най-хубавата рамка за 
решаване на главните меж 
ду народни икономически 
проблеми. Това са преди 
всичко проблеми ча хра
ненето, суровини, търговия, 
енергия и финаяоово-монет 
ни. Необходимо е, пара
лелно да се пристъпи към 
изработка и реализиране 
на една програма на спеш 
ни мерки с цел да се,об
лекчи положението в раз
риващите се страни. Же
лая отделно да изтъкна, че 
частичните и спешните 
мерки -не са, шито могат 
да бъдат алтернатива на 
общите преговори и новия 
м-еждународен икономичес 
ки порядък.

же да -се осъществи само 
с решителна и сдружена 
акция на всички членки на 
международната общност. 
За такава акция е необхо 
димо да укрепваме ролята 
иа Обединените нации в 
тази област, което в -най- 
голя-ма степен зависи от по 
литическата воля и готов
ността на великите военни 
сили.

среща

ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЛО
КОВИТЕ РАЗДЕЛЕНИЯ

откогато и да 
обходими коренни проме
ни, за да може да се жи
вее в мир и сигурност. Из 
хо-дът от сегашната криза 
трябва да се търси в истин 
оката демократизация на 
международните отноше- 

Това включва и наша

Регионът на Близкия из 
ток и по-нататък е най- 
опасното кризоно огнище в 
света. Такова положение е 
резултат от агресивната и 
експанайонистка политика 
-на Израел, който вече ре 
дица години безогледно на 
пада върху свободата и 
суверенитета на съседните 
страни, а на палестинския 
народ грубо отрича основ
ните -национални и човеш
ки права.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РК НА ССТН В 
СЪРБИЯ

Предложени кандидати за 
най-висши функции

ния.
та най-пълна ангажираност 
в борбата против 
ката, която се осъществява 
от позициите на силата и 
господството, с намерение 

запазят придобитите 
отношения 

в света.

полити-

РК на ССТИ в СърПредседателството на
бия на проведеното на 4 март т.г. заседание 
де подкрепа и пуша на обсъждане предложе
ние, според което след като изтече едиогодиш- 

повтори-ю да се кандидатират: за 
председател на Председателството иа СР Сър
бял — НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ,. за шздпредседа- 
тел на Председателството — РАДОВАН ПАН- 
ТОВИЧ за председател на Окугвиината па ш 
Сърбия - БРАНКО ПЕШИЧ а за подгфедседа-
тели на Скупщината — ДФшрР_ВЕЛЬОВИЧ, МИЛАН ДРАГОВИЧ И 11МРЕ
БАЛИНТ, а за пръв дат за падпредеедатоли на 
Скупщината се кандидатират Д-р ЬС>РИЕли 
ВИЧ и БАЙРАМ ВУТХИ.

да-
да се
привилегии -и 
иа и ©равноправие ният -мандат

Сочейки тези последици 
от блоковото разделение и- 
блоковия подход в рззре 
шаването, на «.ризитеполитика

ОПАСНОСТИ ОТ НАДПРЕ 
ВАРАТА ВЪВ ВЪОРЪЖА
ВАНЕТО

Още една и твърде важ 
на област на необвързване 
то — африкаиокияг конти 
нент — е изложено днес 
на опасности и разделения 
и заоилен натиск отстрани.

(На 2-ра стр.)

Стълкновенията, 
га на необвързване првдяа 
га по-друга система на 01 
ношония в света. Като двп 
жвние водим акции 
акции, основани върху 

принципи, а великите

Необходимо е и па това 
събрание не само да видим 
естеството и последиците 
от надпреварата във въоръ

свои
яс-
сини



]) ДЕЛХИ1>ЛК ПИШЕСТРАНИ НА НАЙ-ВИСОКО

8Ж5Й8М
ЦИЦИТЕ

НА НЕОБВЪР ТАПИТЕ ^

С общи усилия за по-хуоав свят
В тежка международна обс;а^

криза, необвързаното доджанис, на - Д а та ^ |)елик,,,га он миоия за ^изцеН0т0 
те *ши правителствата, дава но У? йнитв проблеми застраша®* закри
Световното положение с сложно, маогоОро ните п| нния свят “ и.,я'Вя
спокойствие ма вашата планета, но I ерс р ,които и » Д*»» ^

спдаото. Становищата на необвързаното Дни жопие внв *1 " ® °принципи на «е 
жениен пътищата за „одобряването йу со останали конфврвн
обвързаноещ-а, формулирани на Първа «а и _"•»!.) А т „рИнципи са незаме
«ни на необвързаните страни. И на Садма м < Н. рзаните- Импозантното съора 
ним, предводител на акцията и инициативата! а ■ “Потвърждение :.а силата
ние, огкроВенностга и демо,к,ратпчпос| та му, са о ' А ,ти„ципн. 

движението, което расте с одъхнопепията на коренни! Р

СЕДМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

(От 1-ва стр.) 1
Участниците в )ене 

ралната дебата
коифереицид

ПО ТИТОВИЯ път на Сс-
дмата 
почитат паметта „а ос
новоположниците
необв-лрзаното движе 

Тито, Неру, Иа-

Естествено е. че Юг°сла 
придава голямо значе- 
на проблемите на раз 

Блоко- 
КОИТО и

спят.вия 
ние
питието в Европа, 
вите разделения, 
започнаха на нашия конти
нент, и днес представляват 
една от неговите 
характерни черти. През по 
следните години, наред с 
общото неблагоприятно ра 
звигие в света, тези разде 
ления наново 
Европа днес е най-големи 
ят арсенал на ядрено и кон 
венщгонално оръжие. На 
родите на Европа съзна 
ват каква опасност то пред 
ставлява не само за техния

на

ние
сър, Нкрумах и дру
ги, кат® им изразяват
благодарност за исто
рическия при нос. Ора 
торите изразяват уве
реност, че идеите на 
основололож ни ците

основни

заплашват. ще бъдат непреходно 
вдъхновение на сто- 
членната общност ьа 
необвързаните.

на
Седмата конференция >а 

необвързаните започна в 
понеделник (7 март) с тър 
жес-твено пленарно заседа
ние и с избиране на Ипдн 
ра Ганди за председателст 
вуващ на Конференцията 
и необвързаното, движе
ние. УчастнициУе в среща 
та бяха най-напред привет 
ствувани от досегашния
председател ствувау I 

движението, 
президент Фидел Кастро, 
който топло благодари на 
Индия за извънредната ор 
ганизация на Конференция
та, а след това.от Секу Ту 
ре, крал Хюсеин,, Сгтирос 
Киприяну, Форбес Бур.чам 
и Сам Нуйома от името 
на африканската, азиатска
та, европейската и л а ги но 
американската групи не
обвързани страни и група
та освободителни движе
ния. След обширното изло 
жение~на-Кастро за актив* 
ността на своята страна в 
качеството на председател 
ствуващ на необвързано
то движение, започна гене 
ралната дебата на Конфе
ренцията.

А1ЩЕНТИ ОТ ИЗЛОЖЕ 
НИЯТА НА СЕДМАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ

се изнамери решение за 
кризата в Близкия Изток, 
с кое го ше се обезпечи на 
палестинския народ да жи
вее в собствена стдана, да 
се прекрати иракско-ирак
ската война и да се изна
мери решение на намибий
ския проблем.

континент, но и за цял 
овят-

Именно затова и т&ва 
наше събрание трябва на 
пълно да подкрепи усилия 
та на групата европейски 
необвързани и неутрални 
страни за успешното прик 
лючване на Мадридската 
среща на КЕБС, което ме 
жду другото подразбира 
приемане на решения, ко 
ито да водят към свикване 
на Европейска конферен
ция по разоръжаването и 
мерките за доверието.

*
па

кубинския
СПЕЦИАЛНО 
СЪОБЩЕНИЕ 

Седмата коиферен 
ция прие специално 
съобщение, в което 
се изразява пълна под 
крепа на освободите 
лните движения на 
Палестина, Намибия 
и Южна Африка.

Международното поло
жение е трудно, но' не и 
безнадежно. Никога не е 
имало толкова независи
ми страни в света, колко 
то ги има днес. Мнозинст
вото от тях се определят 
за политика на необвърз- 
ване, така че нашето дви
жение днес наброява над 
стотина пълноправни чле 
нове и наблюдатели. Ук
репват и движенията за на 
ционапно освобождение и 
еманципация на народите. 
Най-широката междунаро 
дна общност вече не се 
примирява с политиката на 
свършен факт, сила и агре 
сия.

ЗА СПЕШЕН ДИАЛОГ

Президентът на Кения 
Арии Мои предупреди, че 
се засилват агресиите и 
натискъх срещу необвърза
ните страни. За да 
силно и ефикасно, 
нието^трябва да остане из 

блоковете, да бъде 
сплотено. Мои 
за спешно започване на ди 
алега Север — 
да се създаде нов 
чески порядък, но 
временно подчерта, че са 
необходими 
рки за всестранно 
шепетвуване на 
ческото 
между 
страни.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

бъде
движе-

вън
се застъпи

Юг с целИНДИРА ГАНДЙ
икономи 

съще-
Приветствувайки участ

ниците в Конференцията, . 
Индира Ганди подчерта, че 
растежът на движението е 
израз .на потребностите на 
огромен брой народи в све 
та и че неговата сила се 
измерва с интензитета на 
борбата за мир, свобода, 
развитие .и правдини. Ие- 
обвързаността обхваща на 
ционалната независимост 
и свобода застъпването за 
мир, равноправие и 
кратизация на междупарод 
ните политически и 
мичеоки отношения.

Необвързаните страни 
ще осъществят целта, за 
която се борят) само ако 
тачат и укрепват единство 
то ои. В необвързаното 
жени е Няма Място 
дерство, защото 
страни

Всичко това ни влива 
храброст и ни дава сила 
да издържим в борбата за 
изграждане на по-правдив 
свят, овят на мир, разбира 
телство ,и сътрудничество.

Югославия, следейки Ти 
тения път, ще продължи да 
дава пълен принос към ук 
репването на ролята и изя 
вата на политиката на не- 
обвързване в света.

--------- - НАЙ-ГОЛЯМА СРЕЩА
ств™пНа1еДМаТа конференция в Делхи 7Фисъ-

л«—-
ват деле?аодТодТ1О0Нс~ ЮиД8Т^И прис**»У 
международни организации. Като “ И
ствуват делегации на 10 страни 
дни организации.

неотложни .ме
усъвър- 

иканоми- 
сътрудничество 

развиващите се

гости присъ 
междунарои 16 7-чПпеЗИДеНгьт на Сри Лан 

ка Джаявордене 
Да се сформира 
фо,ве на

предложидемо- го движение и днес 
тено, повиши се

група ше- 
_ Държави, оглавява
На от Индира Ганди,
,ми 5а Ф°РмУлират конкрег 
изходеот°ЖеКИЯ И идеи :!а

е елло към преговори и отказване 
от натрапваме “а^не
ция.

неговата 
оила, запази се независими 
ЯТ му характер. През из
теклите 22 години необаър 
заното движение израст- 
на в силен .инструмент 
мира, националното 
бождение

иконо
ма суперма-НОВИ ЧЛЕНОВЕ 

За пълноправни 
кове на необвързано 
то движение са прие 
ти Бахами, Барбадос, 
Колумбия и Вануату. 
Решено е Антигва — 
Барбуду и Папуа Но
ва Гвинея да участву 
ват като наблюдате
ли, а Доминиканска
та република 
гост.

кои-

чле
СЕКУ ТУРЕ

Гаднейският
Секу Туре президент

м

» нвувлл?
политически и В№Кте та пг.^ °т ®иетнамока- 

. проблеми в светаМИтеС Дълижтод® а а1?есия 11 РР°- 
посочи, че спеппж Той ДОтавлоГ окупация, пре
да се превира™ нзп тР-ябаа иит »Я пряка заплаха на
та във вгоръжаваТетоеВТ Ва И На<йрча'

°’ " СИЛИ в

на
осро- 

и икономическо-
дви 

за ли- ЗАПЛАХА НА МИРА
всички т° развитие.

— членки са равно Според мнението на Кае 
правни и .всички носят ед- тро' основна задача на не 
наква отговорност за дей- обвърза:ното движение е 
твуването на движе!!Ието. да УбеДят великите сили 

ФИДЕЛ КАСТРО да поемат задължението за
Въпреки натиска, който “‘-Употребяване на адрено- 

никога „е беше по-силен I 2Ръжие- То« счита, че 
каза Кастро, необвързано' “е°бвъ,РЗаните трябва да 

вързало подканят великите

като
ки

сили
СТРАНИЦА 2
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ЗАНЛШЧЕННЯ НА ЦН ИА СЮН;4 КЪМ СТОГОДИШНИНАТА ОТ

Мисъл на бъдещето, 

което започна (II)
❖Въз основа на уводното изложение, разисквани 

ята, водени на последното заседание на Централния 
комитет и Заключителното слово на председателя 

на Председателството на ЦК на СКЖ, Централнйят 
комитет Заключи:

❖❖♦♦♦1. Заседанието на Централния комитет на Съюза ♦
на комунистите на Югославия, посветено на а-ктуал- ♦
ните идейно-политически проблеми и задачите на Съ- 7
юза на комунистите показа, че Съюзът на комунисти- 7
те и всичките организирани социалистически сили ^
трябва да укрепят единна идейно-политическа ак- 4
ция за решително ликвидиране на всички тенденции, 4
гкоито искат да доведат под въпрос основните опреде ♦ претации на изворното Марксово уче-

. ления на нашата революция и да подкопаят нейните- ^ 
придобивки и ценности. Борбата срещу анархолибера ^
иизма, до,гматично-бюрок1раричеоК'Ите сили, псевдоле- 7
■вицата И останалите реакци01Н'ер;и «е бмее да стихва 7
нито в един момент. С оусетяването «а тези и на тях 4 Сталижшата
подобни тавденции трябва да се разчистват простран 4 маркяиама) -пря&ва да се изтъкне,
ствата за афирмиране на историческите интереси на ♦ ке1ИЗМ ' от десетилетие на десетиле-
работническата класа и за тяхната пълна реализация- ♦ ™еР“ два работническото движение

Разискването на това заседание осжаза — че ф останалите прогресивни слоеве на об- 
национал измът е едии ог нооителите и стожерите на X _ _ -
воички антИ!ооциаЛ'И,стичесж1И и антисамоуправителни ф ществото, представлявайки научно-тео-
тенденции в нашето общество. О,коло него се спло Ф репична и [идеологическа основа в соци-
тяват воички вражесжи, бюрократически и. конгра- ♦ алисцичесисите революции, ооциалистиче-
революцио1нни сили. Срещу него във воички среди Т окото отроителство, в разширяването на 
трябва да се борим решително безкомпромисно и X революционната практика >на социализ-
съвсем Конкретно. Комуни стите са длъжни да иден ти ф ма като световен процес. В този омисъл
фицират в зародиша всеки национализъм, да разобли ф има право Андрю Лефевър, този л^уци-
чават неговата тюробяваща и политиканоката дейност ▼ ден марксист на нашата епоха, корато
и социалния тил и да тръгнах в явна идейно по лиги- ▼ за Марксовата революционна мисъл каз-
чеока оитка за изолиране на носителите му всред ма- ф ва, че това е „мисъл станала свето-
оггте. Основната борба срещу всеки отделен облик $ глад”. А |ИмеНно това ' -найжраоноречиво
на нациомализма трябва да се води в онази среда, 4 |НИ овидетелствуват примерите на извън
където ТОЙ се появява с оезрезервната подкрепа на 4 ше„ите социалистически революции -

"™та наша 0°Щ1НОСТ и Съюзът на комунистите ♦ като се загюЧ1Не от Парижката комуна,
ф през Октомврийската революция, 10го-
Ф славската, китайската, алжирската, ку-
♦ биноката, па до съвременните, каквито
ф са никарагуанската и други в съвремен-
ф Н1Ия овят- Всички тези

днес откритите многобройВД1 социалис
тически процеси, които географски не 
са ограничени, тъкмо говорят, че Марк
совата революционна мисъл е жива, че 
тя работи в планегарни рамки; че тя 
е вдъхновение за многоброцви движе- 

^ 1ния в нашето съвремие в борбата 
Ф социализъм, класова, национална и об-
ф щочовешка еманципация.

За примера на югославското работни- 
.. ческо и комунистическо движение и 

процесите на югославската революцион
на мисъл и практика говорихме.

Дълга и Кантраверзна е .и самата ис
тория на марксизма. Тя е изпълнена с 
приливи и отливи, ревизии и диферен
циации, с различна .насоченост и интер-

ние. Но все пак оез оглед на това раз- - ••*-'— 
нообразие и неговото развитие (и особе
но на отрицателните последици на 
циалдемократическите -реформистки и 

догматична ревизия на

—
со-

.реално революционно движение л прак
тика на [освобождаване тРуда и човека 
в съвременния свят, в който социализ
мът ' стана световен процес, реализирай- - 
ки се в различни форми по различни 
пътища.

че

Марксовата коренна 
ти че ска и антидогматична. Нея 
теризира откритост и 
срещата с нови обстоятелства 
в диалог с новите съдържания на на
шата епоха чрез нови творчески анапи- 

на проблемите на съвременния овят 
по-нататък се обогатява и развива. Мар
ксизмът и именно предполага творчес
ки усилия и анализи

мисъл е диалек-
харак- 

крцгичност. В
в света,

зи

на новата обще
ствена -обстановка. Той не е догма. В 
него няма затворени, веднаж завинаги 
Дадени отговори на многобройните въ- 
дроои на обществената 
Тях трябва да се дойде с нови 'изслед
вания. В този процес 
света Марксовата диапектическа мето
да има незаменима инструктивна роля и 
стойност* С една дума, по-нататъшните 
прониквайия на съвременния марксизъм 
не са възможни без облягане на корен- 
(ната Марксова рпеория и метода, 
без творчески анализ на новите лробле- 

на съвременния свят. В този смисъл 
за всяко ново поколение открива в мар- 

коизма не само вдъхновение, но и соб
ствен шанс за негово по-нататъшно до 
изграждане и развитие.

практика. До
Необходимо е Съюзът на комунистите да води 

постоянна и офанзиви а идейна акция с цел да отбран 
яваме и по-нататък да укрепваме с ам оупр авител н а та 
позиция и конституционните права на нашите трудо
ви хора, народи и народности. Значително е да не 
се определяме само на форуми, на нашите централни' Т 
комитети, но да действуваме във фронта на социали ф 
етическите сили, в Социалистическия съюз, неговите 
секции/в обществеността.

Затова Централният комитет на СКЖ и цен
тралните и покрайнински комитети на СК трябва пое 
тоянно да анализират и оценяват проявите на воички ви 
дове на действувай е на, класовия враг за навременна 
и континуирана »идейна офанзива на Съюза на кому
нистите във фронта на социалистическите сили и де 
легатските скупщини.

на осъзнаване

революции

:
НО и

миф

ф
ф Марксовата мисъл 

дата на XIX век
тръгна към оре- 

към голяма одисея, 
като стана революционна мисъл, 
мени света, понеже, както говори . и 
самият Маркс, когато идеите 
хората, те стават материална оила, коя
то мени света.. Историята на социали
зма, както и самата история

2. Изхождайки от ориентацианната програма на ф 
работа на Централния комитет на СКЖ и неговото ф 
Председателство, по-конкретни предложения за по-на ф 
татъшната активност ще подготви Ком)иоията за раз- ф 
©итие «а СК и Комисията за идейна и теоретична ра- ♦ 
бота в СЮК,/както и Центърът за обществени ироуч ♦ 
вания на Председателството на ЦК на СЮК и маркси ф 
чеоките центрове на централните и покрайнински ко ф 
митети на Съюза на комунистите. ф

3. За някои въпроси, които в разискванията кон ф 
кретно са посочени ще продължат разиокванията .на ф 
заседанията на Централния комитет на ЬЮК, Предсе- ф 
дателството на ЦК на СЮК комисиите и в остана- ф
лите форми 1на действуваие на Съюза на комунистите. Ф прогресивната епохална мисъл, но

която

завладеят
Марксовата мисъл, въпреки 

ните оспорвания от страна на антикому
нистите извърши мощна експанзия, та
ка че днес с основание може да се

огром

на марк-
сиама, тъкмо ни говорят, че от Марк
совата епоха до днес светът се проме- 

Фвърди, че тя представлява. една от най- ни» а марксизмът, въпреки догматичните 
жизнеспособните философи1И на нашата 1И Д|РУГИ Ре®изии, се развива и зана

пред. Одисеята на Марксовата револю
ционна мисъл не е завършена. Тя като 

и мисъл на революцията стана съставна 
част на движението и революционната 
практика, която мени света. Догматич
ните сили биха искали да превърнат 
катехизис за апология

епоха. Но тя не представлява само най-

ПОДГОТОВКИ ЗА ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА в .
на същеспвува- 

; •. щия ред на нещата. Но Марксовата 
;; диалектика не се дава на тутори. Него

вата прометейска мисъл няма да пре
късне да действува, все докато като 
анода, както Маркс с въодушевление го-

Титово време
Централното тържество по повод 25 май — Деня на младо

стта, на Стадиона на ЮНА в Белград, ще се състои под названието 
„Титово време”. На пресконференция в Председателството на ССМЮ 
бе съобщено, че тазгодишното централно тържество ще премине под 
знака на 40-годишнината от славните битки «а Неретва и Сутйеска 
и 40-годишнината от Второто заседание на АВНОЮ, както и о чест 
на Седмата конференция на необвързаните в Делхи.

Журито за идейното решение на тазгодишната щафетна пал
ка ше се определи за тРУДа на Негован Немец, скулптор от Нова 
Горица.

. вари за великите принцюши на Париж
ката комуна, не 'обиколи света и не 
стане съставна част на новата револю
ционна практика на освобождавана тру
да и човека, комунистическо изменение 
и изграждане на овета и човека. По
ради тона тази мисъл представлява не 
.само революционна мисъл на нашето 
съвремие, но и мисъл на бъдещето, ко
ето започна.

В тържествената художествена програма, която ще бъде из
пълнена на централното тържество, ше участвуват 6420 млади от 
Мурска Собота, Сисак, Фоча, Крушевац, Рожай, Тетово, Призрен, 
Бечей, Белград и от Югославската народна армия. (СЛЕДВА) 

Д-р Любиша Р. Митровйч

СТРАНИЦА, 3БРАТСТВО * 11 МАРТ 1983



ГОДИНА
ТЛЗИ посешнл 3 МАРТ

щя йаваи»**'
ЙЛЛ1И

БОСИЛЕГРАДСКЛ
СЪЮЗЪТ НА СИНДИКАТИТЕ П 
ОБЩИНАЗа по-голяма цена 

на производствения труд
С Докрая

и стопански ак* 
общината на тема 

на синдикатите 
на ксж-

ЛИ7,ИНеСК^И

ТИ &И

’,;3 осъществяването
Ровени, е становища и реше 
шЯ и нелите на икономи- 

ческата стабилизация .
Спирайки
йованопич 
га значението 
го радаределение

възнаграждаваното на 
и според резултати- 

както и за 
на обществено-

/де на посв-

•;““ГГЛ
т*“—-" ГИ? 

“т"“

пата

граждаванв
Съгласно ложение на правилника се 

предвижда увеличение на 
личния доход на директора 
с 4 на сто, дака/го напри
мер на дървооакача в гора 
ха с 41 на ото.

Очевидно е, че тази при 
мери показват, че същест
вува готовност практиката 

1 С това начн-
само ще се по-

епндикалните 
конгреси!, Общинският син 
дикален съвет в Босиле
град, преди всичко първич 
ните синдикални организа
ции в общината, предпри- 
мат спешни начинания за 
защита 'На жизненото рав- 
Н1гщв на трудещите се, осо 
бано на онези с най-малки 
лични доходи. Не от по- 
малко значение в тази ак
ция е и по-доброто възна- 
граждаване на производст
вения тРУД- Л тазп насока 
докрая на този 
организациите на сдруже
ния труд в общината тряб
ва да се приемат и нови 
правилници за по-правилно 
възнаграждаване 
резултатите на труда.

За целта известно число 
първични синдикални орга
низации вече предприеха 
известни начинания- Така 
например, в ООСТ „Изгра
дил”, занимаваща се със 
строителна дейност, в про
ектопредложението на но
вия правилник се предвиж 
да по-голя-мо увеличение с 
5 на сто на -личните дохо
ди на работниците о тнепо 
средственото производст
во от увеличението на лич
ните доходи на работещи
те в администрацията. То
ва съотношение в Горската 
секция е още по-голямо, 
разбира се за сметка на 
онези, които създават до
хода, Тук -в новото пред-

се въТ>хУ темата, 
особено лодчер-

на правилно 
на дохо-

Слсд обиколката на про- 
помещенад 
йованопич

Да,давоистшецшто 
на фабриката 
-води разговаря с работни
ците и ръководителите но

най-гол я-м стопански

грУДа
-с на труд3» 
течението 
-о планиране. По въпроса 
,а въ.знатраждаването той 
изтъкна, 40 трябва да са 
раздели ТРУД3 °т безде
лието и то чрез по-добро 
възнаграждаване на труда, 
а дестимулиране на безде- 

като добави, че
производството се утвърж
дават мерила, а че при дру 
гите, които живеят от то
зи труд, се 
средно ранище, което пове 

се отлага, 
йовано-

да ,се меди. 
ндние не
добря-ва материалната 
нова на непосредствените 
производители, но ще се 
създава и -по-галям стимул 
за увеличена производител 
ност. Обаче не във всички 
организации, преди всичко 
е стопанството, се пред
приемат мерки за глрилага- 
ието на общоприетите ___ 

становища. В ООС1

този
колектив в общината.

На разговора пршсъству- 
ваха я Томислав Шиячки, 
член на Председателство
то на Републиканския 
вет на синдикатите, Деса 
Петрович," председател на 
Комитета по ггскстил и 
кажи, след това Радисав 
Станоевич, председател на 
МОК на СК, Томислав Ми 
леикович, председател на 
Междуобациноюия съвет

и Любомир

ос*

съ-месец в
вЛИСТО

кон-според
гресни
„Услуга", (например, се 
предвижда еднакво увели
чение на личните доходи 
на всички заети в органи
зацията. В случая йод въ
прос е не само осъществя
ването <на тези становища, 

прилагането на Зако
на ма сдружения гРУД- 

Една от акциите, 
водят първичните1 синдикал 
ни организации е и разпре 
делението на средствата 
за годишна почивка. Всъщ 
ност, изнамират се начини 
(там където гези средства 
след минал годишните дело
ви баланси са обезпечени)

утвърждава

Р. Йованович по-дооро въз
награждаване на производ

ствения труд

на че ие бива да 
Следва, подчерта 
вич, да се върви по пътя 

размяна на

синдикатите 
Минич, председател на Ре
гионалната стопанска ка
мара в Леоковац. на свободнаРадисав йованович из

рази задоволство, че „Мач 
катица" има добра пер
спектива и добра насока 
на развитие и посочи, че 
е твърде важно по-добре 
да се възнаграждава про
изводственият тРУД, особе
но на работниците, които 
работят при трудни усло
вия.

труда.но и Момчило Гаджич, дирек 
„Мачкатица" запоз Йованович след това го

вори и за самоуправително 
то устройство и организи
ране на сдружения труд, 
решаването на работници
те, осъществяването на ра
звойните програми и прог
рамата по * икономическа 
стабилизация.

тор на
на гостите със стопанска
та дейност на фабрикат3, 
като изтъкна, че след пър-

които

вия етап на реконструк
ция е създадена солидна 
база за по-нататъшно уско
рено развитие и през наето 
ящ3та година се очаква об 
щият доход да се удвои, 
относно да достигне сума 
от 700 милиона динара.

Председателят на Съвета 
на синдикатите в СР Сър
бия Радисав йованович 
след това говори пред по-

тези средства да с-ьответ- 
ствуват на целта си.

М. Я. с. м.

♦ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА НА КАРЛ МАРКС И МЕЖДУНАРОД НИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА
♦
♦Последователен на своята диапектическа Карл Маркс за 

еманципацията 

на жената

като предмет, 
райки я. следователно дефешитези- +и историчеоко-материалистичеока метода 

тълкуването на обществените явления, изгьк- 
аовайки че диалектиката на отношенията меж
ду мъжа и жената са съставна част на диале 
ктикат3 «а света и обществото, Маркс дава 
научен анализ на т.н. „женски въпрос” и пола 
га основен камък за по-нататъшните изследва 
ния и проучвания проблемите на жената. Тря 
бва да се изтъкне, че Маркс не е първият, 
които забелязва цялата сложност на 
прос м деградирането на жената през ястори 
ята; много мислители преди него се занима-
ват о „женския въпрос”. Следователно Маркс М жа™тала’ така и у дома от страна 
продължава резултатите «а предишните ми- 1С'ь^,га Икономически зависейки ат него) и 
слителм, критически ое отнасяйки към техни- хруоИ:ге 1И тежиш работа в домакинството 
те Становища и продължава за изучаваме ет° дстежда ДО отчуждаване в социалните 
проблематиката на Освобождаването на жена 'ношеии,я/ ДО отчуждаване в работата 
та, връщайки ти от маргините на живота в тати:те на труда, до отчуждаване 1 
центъра на събитията. Затова може па ое ка- т3' кУлтУРата, т.е. до отчуждаване 
же, че Марксовите идеи за еманципация на 'Ш С<р0ри ва “““ата. На 
жената не могат да се отделят от неговата ™ ,втЧР0(?тепенна роля.
мисъл като цялост. Маркс сочи срамната истина, че мъжът

Маркс се бави с проучване на проблеми ЛабоикятяТ^3 Са“° °Р'ьИие за работа във 
те„ които ражда капитализмът на XIX век покатп и п “ашинеРия за раждане на деод- 
давайки при Това обща теория за еманшша' ° ^Уга Страна цъфти цроститчпио
дая на работническата класа, ш Я паме™ик ™ бедата”, който още по ^ „
нужно се .развива и освобождаването на же ‘пе1,ни ж9наТа, 1нанаюяйюи й още по «ж

«.таггк ■« кя“
■рудник, деец .на ,изкуство Хн и Л' ^ Жу"т п(мзУва жен,еМ4 ^

В ♦
Маркс изтъква, че „женският въпрос” е ♦ 

част от социално-класовия въпрос и че ехган- ♦ 
ципацията на жената е възможна в контек- ♦ 
са на осъществяване целите на социалната 5 
пролетарска революция. Това пък предпос- I 
х™я премахване на частната собственост и X 
риалня°и° раад,аление на труда — като мате ♦

!
жГда ^^°тоМ^щеЦс“ТИЧе ^

еманципацията на СЛ1ИСЪЛ за Маркс 5
«а 'ивторичеоди,яапроцодТ^евС"СХаввн елеманх ж 
пация, *И1Нтегоа шилк гГ^ на 1Всеоб1цата еманци х 
кого"! МарГп^^^^не на човеш ♦ 
шението на мъжо 1къ,ГЬК пооочва, че „отно- ж 
иото отношение 'набоде?0”3'1'3 е най;приоод- + 
поставка за освобоЛ„ Към чоаек”. Пред- « 
квидиранет0 на об^'™ЗН® 1На жената е ли- ♦ 
~ .да,’ *

2 с ,,*»скш „п. ♦
таи, соци ад петици й тт!* ^тикнати Маркси I 
®а да се ««41 че ® М-ИЦИ- НаКрая тряб' ♦
ботничеако движение^ мел<ЯУнародНото ^ 
®ирда. И Социалисти? много изтъкнати марглк:- та ж
'наги щ,Туздаа какт^

Съв,р©ме(иего. ° П'Рез миналото

този въ-

на не мо
ко-
От-

от резул 
в политика- : ♦

във всич 
жената е присъде-

♦♦
♦

!ра-

те ма пр и 
па в този 

че тя е ви- 
така и

като

Славица А.

♦♦♦♦♦♦♦♦
Велкович, Iсоциолог
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шнйцлНЛ общинската скупщина ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ДИМИТРОВГрАДСКА ОБЩИ 
НА НА БОРБА ЗА ПО-УС КОРЕНО ЗАЕМАНЕ НА МЛАДИТЕ КВАЛИФИЦИ 
РАНИ КАДРИ

В БАБУ

НА ДНЕВЕН РЕД 

БЮДЖЕТЪТ
Очаква се създаване на фонд за стажанти

т организации, които при 
повече от обезател

ния според закона броз ста 
жанти.

Срок за изпълняване на 
. задълженията си, т-е. за 
приемане на предвидения 
през тази година брой ста
жанти е докрай на юни т-г-

• В този фонд, с който 
ще се подпомага заемане 

то на стажанти, ще внасят 
средства онези организа 
ции, които по различни 
причини не спазват закона 

за приемането на млади 
квалифицирани кадри

потърси конкретна отго
ворност- Бе изтъкнато и то 
ва, че онези организации, 
които не спазват законни
те задължения ще внасят 
средства в специален фонд, 
който най-вероятно ще бъ
де открит към Общинска
та скупщина. Средствата

©мат

На' съвместната сесия на 
делегатите на всички съве
ти при Общинсжата скуп
щина в Бабущница, насро
чена за 16 март тт. на 
дневен ред ще се обсъж
дат отчетите за работа 
през изтеклата 1982 
на Центъра

бавно, както и политиката 
на икономическата стаби
лизация, предвижда се бю 
джетът на общината да се 
увеличи1 със 7,3 на сто по 
отношение на осъществе
ните приходи в предишна
та година. Целта е: да се 

п » т г създадат (възможности за
р а, Секретариата на4 допълнителна акумулация 
вътрешните раооти, общин в стопанството. Така на- 
окото публично правоза- пример приходите от данъ- 
щитничество в Пирот и ка върху личните доходи
други държавни органи. Ед • на работниците ще бъдат 
повременно делегатите ще 
разгледат

На втори март т-г. в Ди
митровград се проведе съв 
местно заседание, на пред
седателствата на ОК на 
ске, ОК на ССТН и Об
щинския синдикален съ
вет (присъсрвуваха дирек
тори и председатели на ра 
ботиически съвети), на кое 
то бе обсъдено заемането 
на стажанти през 1981 и 
1982 година.

В разискването по този 
твърд,е 1 важен въпрос бе 
констатирано, че същесшу 
ват възможности значигел 
но да се намалят труднос 
тите в тази област. Въяре 
к1и, че в решаването на та 
зи цроблем трябва да се 
включат всички, на заседа 
|»ието бе изтъкнато, че ор
ганизациите на сдружения 
труд от извънматериалното 
производство почти не из 
пълняват законното си за
дължение. В тях все още 

ка-

година 
за социална \

по-малки с 4,6 на сто по 
отношение на договорено
то през 1982 година. При
ходите от облаганията на

предложението 
на решението за бюджета 
на общината за настояща
та година.

Освен това делегатите 
ще обсъдят и някои други 
предложения, между кои-

селокото стопанство ще 
бъдат на равнището на ми
налата година, а приходите 
от ‘данъците за' самостоя 
телио изпълняване на. дей
ности с лични средства на 
труда ще раонат с 15,6 на 
сто. Общо с останалите 
приходи бюджетът на об- 

Изхождайюи от резолю- щината обезпечава пор
цията по осъществяване на мално функциониране на 
обществено - икономичес- обществените дейности, 
кото развитие на община- самоуправителните общио 
та и- общите определения сти на интересите и всич- 
средствата за задоволяване ки ползуващи средствата 
на общите обществени по- на бюджета, 
требности да раснат по-

то и предложението за на
именование на комисия за 
даване съгласие за 
строени строителни площи

съвмесното заседаниеДа се мени практиката: отнеза-
в Димитровград

на (ползуване. БОСИЛЕГРАД: ИМА ЛИ ЛИЧНИ ДОХОДИ ЗА ОБ 
ЛАГАНЕ С ДАНЪК?

^ Точен отговор — след проверката
До 31 януари 1983 годи

на, следователно в закон
ния срок, в Службата по 
обществени приходи на 
Общинската окупщина в 
Босилеград «е се е полу
чил нита един формуляр, 
с който жител на община 
та да потвърди, че през 
1982 година е осъществил 
личен доход над 410 000 ди 
нара, за да си заплати пре 
даидения данък.

Може ли от този факт 
да се напращи извод, че в‘ 
Вооилегрцдска община ни
кой не осъществява личен 
доход, подлежащ на обла
гане о данък?

Ако се изхожда от фак- 
ТЧте, че и през 1981 годи
на мито един босилеград- 
чанин не е заплатил данък 
върху личния ои доход и 
че личните доходи в не
развитата община са срав
нително низки, 
д'а се
отговор на въпроса. Обаче 
тук-таме, по-рядко или

по-често, в Босилеград мо 
же да се чуе, че „ма хо- .. 
ра с месечни лични при
надлежности и до 50 000 
динара”, а това значи, че 
годишният им личен доход 
е над 410 000 динара и че 
трябва да си платят опре
деления данък. Работещи
те в Службата по обще- 

, отвени приходи не изключ
ват тази възможност и об
ясняват, че воичко ще бъде 
известно след проверката, 
кцято трябва да бъде на
правена тези дни.

съществуват мнения, 
то например „ще приемем 
стажанти ако ни се обез
печат средства". Колко 
това е оправдателно и кол

Ст. Н.

ко ще се изостри повече 
проблемът ако по същ на 
чин поставят въпроса и 
стопанските организации, 
които главно са изпълни
ли задължението си към 
приемането на стажанти
те? Докога с това егоисти 
чно поведение, бе изтъкна 
то на заседанието, ако се 
има предвид, че съдбата 
на незаетите е в ръцете 
на тези-, които' работят-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССМ В „ТИГЪР”

За вярна информация на 
гражданите ще добавим, 
че някои работещи от ре
довете на таканаречените 
креативнй кадри вероятно 
имат възможност да зара
ботят и повече от 410 хи
ляди динара, но в случая 
законът е ясен: креагив- 
ните добавъчни не 
Зат” в сумата, която се 
облага с данък.

С цел да се решава то
зи въпрос, :на заседанието 
бе предложено, всички 
трудови организации, общ 
ности и СОИ, които не са 
ои изпълнили задължение
то през 1981 и 1982 година 
това да направят до 31 
март т.г. В обратен слу
чай след този срок ще се

практическо дейегвуванеМладите в подготовка за реално е 
даде положителен

„вли-

Семинар за младежки 

ръководители
К. Георгиев

БОСИЛЕГРАД

Предложение за установяване на Септемврийски наградибе удобен момент да раз- 
знанията ои из об-В рамките «а дейността 

върху идейнололитичеоко 
то и акцйонно издигане, а 

на Ко-

Изпълнителеият съвет на Общинска
та скупщина в Босилеград на последно
то, трето поред заседание, даде съгла
сие на проектопредложението на Коми
сията по отличия и призяания къ!м Об- 
щииската скупщина в Босилеград, за 
установяване на общински оомосептем- 
прийоки награди, признания и 
Става дума за награди, похвали и обще
ствени признания, които по повод 8 
септември — Де«я на .освобождението 
на Босилеградока община от фашизма, 
ще се присъждат на отделни лица, ор
ганизации- на сдружения труд, дружест
ва и общности.

Именно, според проектопредложе
нието Оомоюептем.врийоката награда ще 
■се присъжда на граждани, •организации 
(и общности, които осъществят извън
редни постижения във всички области 
иа обществения живот и Същата е па
рична. Признания и похвали ще се при-

ширят
ластта на практическото 
действуване в първичните 
организации.

Съждат за извънредни резултати в по- 
ускореното :и успешно развитие на ор
ганизациите и общности в областта на 
науката, образованието, културата, в 
здравната и социална политика, в сто
панството и въобще в обществената 
дейност.

Носител на едно от посочените от
личия може да бъде всяко лице, което 
живее и работи в Босилеградока общи
на иди е огг Босилеградока община, не
зависимо къде живее ако приносът му 
е свързан е развитието на Босилеград- 
ска община.

Безсъмнено, посочените обществени 
•отличия, за чието установяване трябва 
заключителна дума да даде Общинска
та окупщина на една ат следващите се-

според програмата 
ордииационната конферен 
ция на ССМ, на 25 и 26 
февруари гг-г. в ппанинар- 

дом край Пирот се 
семинар. Семи- 

има за цел усъвър-

Пре‘з -двата деня са обра 
ботени темите: „Борбата 
за производителност на тру 
да ' и стабилизацията — 
трайна задача и'а ССМ" и 
„Мястото/ и ролята на 
ССМ и на ПО на ССМ в 
политическата 'Система на 
социалистическото самоуп 
равление и акционното ор
ганизиране на обществено- 
политическия 
•младите", 
йован Никояич, директор 
на' сектора по информати
ка в СОСТ „Тигър” и Дра- 

Огнянович, продседа- 
,на МОК на ССМ.

ския
проведе похвали.
нарът
шенствувзне (на млаяежюо- 

„Тиъгр”Т9 ръководство 
за по-уопешна работа в 
първичните организации на 
ССМ и изпълняване на сло 

задачи, намиращи

в

жните
се пред ССМ, коидо поста- 

коиектив и обще- живот на 
Лектори бяхавя този 

ството като цяло.
оии, ще има стимулативно насърчение 
всред трудещите се и гражданите за 
по-уакорепо развитие на общината.

Активното участие на се 
минара (взеха и младежите 
от ООСТ „Тигър — Дими-’ 
тровпрад", за които

ган
М. Я.тел п. д.това
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МИТРОВГРАД
оост >ДИ

„ТИГ1.Р” —СЕК ЦИЯ

Склад за готоватаБОСИЛЕГРАД:

Значителни продукциясредства
стро-склад.във Освен вози1700 метра навеси за склади- 

суровинн. Същите 
складирани на

На ллош от се иСТРОИ първия
к,,а1ДРаГ"^„и праизведе- 

на каучу-
ране нафондовете склад за досега са
пгкои-го. Навесите где зае- огкриго. ]400 квадратниза нуждите

промишленост
Досега го

ння в
мат околодевата

Димитровград, 
товата продукция

което ще се из-метра, зас склади около пет мтои-разходватнегодни поме• При пълно зачитане рана в много 
щения не само в града, но 
п в празните училищни 
сгради по селата. Винаги 
досега предимство са има-

капиталовложе-
на мо-

она динара.на Закона на сдружения 
ТРУД и мерките по иконо
мическата стабилизация, в 
Горската секция в 
град през изтеклата годи
на общият доход е увели
чен с 21 на сто, доходът 
с 30, а чистият доход с 
31 на сто. Фондовете са 
нараснали с 33, а средният 
личен доход е по-висок с 
311 на сто

Увеличение на дохода, задача номер едно Но това не са единстве
ните обекти, които в по

строят в ООСТят личен дохо двъзлиза на 
9277 динара ш о увеличен 
с 30 та сто.

Да добавим, чс I ореката 
Босилеград бла- 

иа успешното

лям ръст от разходпто. в 
тази стшганока организа
ция е осъществен сравнп- 

висок доход, който 
отчита увеличение от 30 

възлиза на 
48639 221 динара. Чистият 
пък доход е увеличен с 
31 на сто, а средствата за 
лични доходи с 30 на сто.

Ьосиле- мента се 
„Димитровград . Значител 

се подобрят условия
та на работа на заетите, 
които се правят в лакиро- 
въчния цех, строи се ново 
помещение за целта. Тъй 

тази операция

ли други
ння — разширяване 
щностите или набавка па 

Разбира се, 
е било на мя-

но дател но
секция ог 
годарение 
стопанисване и доходното 
свързване с Други 
оки организации от 
дейност от година на годи
на разширява своите капа
цитети и увеличава про
дукцията ой. Понастоящем 
тя има добри взаимосто- 
пански ртношения с дърво 
обработвателния комбинат 
в Лесковац, „Алфа" от 
Враня, „Полет" от Скопйе, 
„Делишес" от Владичин 
хан, дървопреработвател
ния комбинат от Свърлиг,

нови машини, 
че това -не 
сто. 
такъв
също е предизвикал опреде 
лени трудности, като уве
личени транспортни разхо
ди, «неподходящо складира
не и губене на време до- 
като се стигне, да речем 
до Петърлаш или овцефер 
мата в Липинско' поле, къ- 
дето каучуковата промиш
леност складира

на сто и
стопан- 

гази
Липсата на склад за 

вид производство, като при 
има много изпарения, вред
ни по човешкото здраве, с 
изграждането на новите по 
метения значително ще се 
намали, след вграждане на 
съвремени уреди за венти
лация. След изграждането 
пък на новия така наречен 
„мокър възел” също се по 
добряват условията за ра
бота. Досегашните бани и 

Според проектосметка- гардероби са тесни, така че 
та зЯ* изграждането на строителството на тази 
този склад ще бъдат израз част бе неотложно, 
ходвзни 7 256 000 динара.

. — При разпределението 
на чистия доход, също га- 
ка сме спазвали утвърдена 
та и приега пропорция, та 
•ка че средствата за акуму 
лация и резерви бележат 
по-голям ръст (индекс 
130.57), от средствата за' 
лични доходи и общо по
требление (индекс (130,20). 
По тоя лачин в различни 
фондове сме отделила 
9 936 233 динара, или 33 на 
сто повече от 1981 година 
— изтъкна шефът по сче
товодство Виолета Христо-

Когато в една организа
ция на сдружения труд в 
.изготвянето на производ
ствените планове участву
ват всички трудещи се и 
максимално се ангажират 
за реализирането му, тога
ва и деловите резултати в 
тази организация са нали
це. Години наред, това е 
основен девиз на стопани
сване в Горската секция в 
Босилеград, която по про
изводствената си мощ се 
«нарежда между първите 
стопански организации в 
общината. В организацията 
всичко е подчинено на уве 
личението на общия до
ход, дохода и чистия до
ход, а намаление на разхо
дите, което «пък От своя 
страна благоприятно се от
разява «и върху подобрява
не материалната база «на 
организацията и трудещи
те се.

своите
произведения.

а в ход е сътрудничество
то със „Симпо" от Враня-

Според мнението .ча Ми- 
цов, с пускането на вто
рата фаза на дървообработ 
вателния цех в Босилеград, 
който се очаква през на
стоящата година ще отпоч 
не да работи с пълен капа
цитет в тази стопанска ор 
ганизация, значително ще 
се увеличи общата продук 
ция,, а с това ще се съз- 
дадат условия за открива
не «на нови работни места.

М. я.

А. Т.

НА ТАЗГОДИШНИ^ БЕЛГРАДСКИ ПАНАИР „МОва.

В тази трудова органи
зация със 191 заети (в тоя 
брой влизат «и трудещите 
се от кварцовата трудова 
единица, които от начало
то на настоящата година 
работят отделно) за лични 
доходи
29141221 динара. Средни-

„Сребърна кошута" за 

конфекция „Свобода"
са . отделили

На традиционния белгра
дски панаир „Мода 83", съ
стоял се от 24 февруари 
до 4 март, «конфекция „Сво 
бода"

дина и първтгге резултати 
са налице. Това салто по-В подкрепа на това е 

обстоятелството, че общи
ят доход през деловата 
1982 година по отношение 
на предишната година е 
увеличен с 21 на сто и 
възлиза на 93 810148 дина
ра. Това се дължи на 
личения обем на производ 
ството. «намаляване на про 
изводотвените разходи, ко
ито в сравнение с 1981 го
дина бележат 
само с 12 ,на 
лизат на 45 170 935

ИЗ даНОСТЧ А НА ООСТ „5 СЕПТЕМБАР” _ твърждава факта, че от 
истинските специалисти не 
биваот Д им итр ов гр ад 

спечели «наградата „Сребър 
ма кошута" за дамска 
фекция. Това

Износ на мнкромоторн Яа се бяга, а такива 
случаи има доста 
тровградокото стопанство. 
Според Г№ераиния 
тор на 'конфекция „Свобо
да Бранко Пейчев,
Дата е признание* 
на к.реаторката, 
всички заети _в _ „Свобода” 
за досегашната им работа 

тази област и 
ние и г
признатото

л дами-
кон

при-
полу-

*кета:

уве-
Част о.т заводския колек 

ггив на „Цървена застава" 
от Крагуевац — ООСТ 
»5 септембар" в Сурдули- 
ца, през «изтеклата година 
произведе 515 475 микромо 
тори охладители и отопли 
тели «и изпълни плана 
физическия «обем 
'изводството с 82
От тях

ВИСОКО
знание „Свобода" е 
чила за две дамски 
„Вина" и „Гоца".

ната продукция 
анския пазар 
99 м1или«она лири.

на 'итали- дирек-
възлиза на

награ- 
не само 

но и на

увеличение 
сто и Въз- 

дина-

ПОМПИ ЗА СТЪКЛА
На димитровградските

това е още 
признание, въ 

преки, че 1най-голям 
имат в

В тази ООСТ 
ват инвестициите 
изводство ,на

конфекционери 
едно голямо

приключ-рз. на за про- 
електропом- 

пи за измиване на «стъкла.
Производството на пом

пите ще «стартува през ап
рил 'И

Още в началото на 
изтеклата стопанска годи
на пред организацията 
икономията на суровини и 
материали, 
се прахосваха

«на про- 
на сто. 

|на чуждестранни-
в

опит
произведегвото на 

дамски балтони, 
на двете дамски 
Зорпца йованович, 
получи о-вделна 
за тази успешна

задълже 
занапред да запазят 

качество.

ни та пазари са
които преди миого повече от запланува 

много, уплъ нота количество. На СССР 
тняване 'на работното вре- Са ДОСтав0,н,и 126 200 мик- 
ме и пътно «натоварване на ™!?тори охладител(И „13 
машините бяха задачи, вър 1М ’ или '4 на сто 
ху- които най-много объо- че от плана на обща стой 
нахме вниманието и в ре- Н0Ст °т 3 123 450 
зултат на това деловите ре- ви»'долаРи- 
зултати са оравнитслно до- Ла потребностите на 
бри — заяви директорът ‘гтТвг»ката фирма
на организацията инж. Дра са произведени и
ган Мицов. н доставени 15 929 микромо-

Имайки предвид, че об- 0топлятел1И и 99 мик
щият доход бележи по-го- Р°™то,рии охладители. Об- 

щата стойност ма-доставе-

пласираии
Креатор 

якета е
капиталовложенията

възлизат иа повече от 64 
милиона динара. Необходи 
мото оборудване е присти- 
нало от чужбина и наско
ро трябва да започне мон
тирането й. Благодарение 
на то,ва

„Свобода”
Участвува 
ни манифестации
Ри. който .се
\ нас. Досега оа участву- 
СКЙ1 °СВвН’ на ^елград-

я’ и на панаирите в Са- 
раеВо и Скопйе 
колекццд
МОДЦц-р^

Баня Лука

вояка годинакоято 
Диплома 
креация.

«на редица мод-пове-
и панаи- 

организирагклиринга
Да напомним, че конфек 

Ция „Свобода” д:0 * *
адна година нямаше крТа 
гор, а неговата работа с 
променлив успех С
ваха
структорите.
Зорицд работи

производство об-
■Щйят доход (В 
ята трябва да 
с 15 .на

организаци- 
се увел!ичи 

И«нак общият 
доход В ООСТ „5 септем- 
оар възлиза (на около 317 
милиона динара.

сто.
а своята 

'са показали и наИЗПЪЛНя- 
н кои-

Креа горката 
непълна

моделиерите
манифестации в 

,и Тузла.С. М.
СТРАНИЦА 6 го-

А. Т.
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Комунист
РИГАН НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

**» \

В*)о* 055 
Година ХИ 

11 март 1983 
Белград

Подтик към 

изследването
Вестител на 

нова епоха
Щ 'Г акви са вероятностите светът през осемдесетите години, поля- 

■ И. дозиран и |рааделен, противоречив 1и (неспокоен, сит и гладен, да 
доживее промени, предчу вствува-ни в синтагмата на Кардел, че 

„светът няма да се измени с разпускането на блоковете, но че бло 
ковете ще изчезнат с менянето на света"? Достоверен отговор на то
зи въпрос, разбира се, няма. Трудно е и Да юе даде. Бъдещето на чо
вечеството е крайно (неизвестно. Призракът на войната и бедата лео- 
ди по света. Твърде неудачно е да (се изказват предвиждания, да се 
бъде пророк, да се сеща за собственото бъдеше. Оообено ако една 
от характеристиките на настоящето —е 'Страхът от бъдещето.

олеммте икономически трудности, в които се намери нашето 
същество, колебания, опортюнизмът. объркванията, и все по- 
агреоивното действувзне на (различните на социализма и наше

то общество вражески сили. силно подтикнаха нови искове на ра
ботническата класа,, нейните нови очаквания Съюзът на комунисти
те днес. безкомпромисно и смело да даде оценка за обществените съ
бития. да помества границите, да предлага решения за предизвикател
ствата на практиката. Тези искове са още едно доказателство за до
верието в ОК. Днес това доверие може да укрепва самю доколкото 
СК по-уопешно се освобождава от бремето на прагматизма, доколко
то в решаването на конкретните проблеми ангажира всички свои си
ли и обедини 1най-шир01ките слоеве на трудовите хора. алтернатива на тази мзрачна и песимистическа 

визия на утрешния ден са мирът и светът съществено 
днешните, оатова, въпросът за мира. независимостта (И развитието не 
случайно се намериха |В самия връх на списъка на предимства на с.ре 
щата в Делхи, пеосвързаните страни са съзнателни, че до тези стра
тегически цели може да се дойде само чрез дълъг исторически лро-. 
цес, в които свегът ше се меня като цялостна система на ^копомиче

Днес вече и наи- 
закостенялите ходатацници на съвцерцвуващите отношения призна
ват. че светьт без политиката на неоовързването би бил значително . 
ио-друг. д *

а сегашните условия и при съществуващото отношение на си
лите, неоовързаните страни са в 1Състояние да предложат решения, 

такъв овят могат да меняват. Движението на необвързаните
отношения

единствената по-инакви отОбърщане вниманието на Съюза на комунистите към текуща
та политическа практика на самоуправлението, неговото критическо 
изучаване на затварянето, бюрократизацията, етатизма. национализма, 
положението на младото поколение, тенденциите и теченията проти
воположни на социалистическото битие на това общество — не е, 
в който и да е случай, отричане от основните програмни определе
ния. Впрочем, тези определения, записани още преди 25 родини в 
Програмата на СК, успешно одолеяваха на всички изкушения на вре- 
мето. силата си задържаха до днес. Макар 'че е обременен с много 
трудности, или точно посади тях. СК няма причини историческите си 
цели да .помества" в някои по-добри времена. Но, тъкмо поради тези 
цели, в чйето осъществяване СК и работническата класа на тази стра 
на дойдоха до множество най-прогресивни решения, не може да 

-има опуокане в идейната борба, приоипване поради постигнатото, пре
пускане, пространствата на някой друг.

Затова за СК най-съществен е въпросът — как днес осъществява 
историческите си цели, с кои средства и с кого. В условията когато 
опозицията, като днес. все по- натРапничаво и по-дързко настъпва. Съ
юзът на комунистите не може да се занимава сам със бесе си. да 
се затваря в себе си. Това би било бягане от собствената отговора 
ност и занемаряване на основната функция на и дейно-пол и ти чески я 
авангард. Всеки въпрос за единството, организирането и офанзивно- 

СК е неизбежен и въпроса за неговия ангажмен.т в обществе
ното преобразование. Критическата оценка 
собствената политика за СК същевременно е и оценяване на действи
телното меняне положението на работническата класа, на 
възможности да овладее с общественото възпроизводство.

Тъкмо поради това в днешното стълкновяване на самоуправле
нието и, от друга страна, бюрократизма и етатизма, СК тРябва всеки 
дневно и безпощадно да разобличава онези елементи, които на това 
стълкновение дават класови особености. Теоретично разяснявайки и 
практически надделявайки всички съпротиви към самоуправлението, 
СК не може.да води идейна акция ло-инак отколкото своя идеен 
ангажимент да насочи към класовата същина на всяко конкретно 
явление Така по-леоно ще избягва примките на прагматизма, опортю 
низхма посягането към административните иомошии средства. По-мал
ко ше има нужда воички съпротиви, всичко което е вредно и непри
емливо. да се търсят на Друго място. По-малко ше се учудват хора
та защо Съюзът на комунистите с такава пламенност атакува етати
зма и бюрократизма, като че ли няма сили и воля да му съсече ко-

ски и политически отношения между народите.

които
днес-, по време на оощата блокада на международните 
във всички съществени юоласти, .единствено е в състояние да ооедиии 
на едно място «ад сто държавници от целия свят, да раздвижи и да 
води акции. Разоира се. необвързаните страни изцяло имат предвид 
Факта, че те самите не могат да решават проблемите — но те же
лаят всички световни въпроси да се разглеждат и решават на нов 
начин. А особено въпросите за по,-нататъшното развитие на чове
чеството и установяването на нов икономически порядък. *

Финансовият колапс на развиващите се страни и дългът им 
от над ЬА) (милиарди долара предупреждават на неотсрочването за 
започване на глобалните преговори. Това. съвсем сигурно, ше бъде 
и една от основните теми на срещата в столицата на Индия- Но. би 
било опасно ако движението, стане заточеник на собствената концеп
ция за глобалните преговори, а в тяхното очакване да занемари це
локупната редица на други начини на решаване и активности, преди 
всичко чрез ООН и нейните специализирани агенции, което крачка 
по крачка би могло да доведе поне и постепенно, до меняне на съ
ществуващото положение.

стта на
за осъществяването на

нейните

Необвързаните страни своят «кръст на проклятието" носят твър
ъзможно по-рано да се ос-де търпеливо,'макар че се застъпват и ,в 

вободят юг него. Хе са обременени с проблеми и трудности, които не 
са създавали оами. Явиха се «а историческата сцена тогава когато 
светът вече бе обвързан, разделен. В такива обществени и политиче 
ски рамки се разширява и пространството за реализиране политиче 
ската програма на политиката и движението на необвързаните. За

кова и една от основните шансове на движението, отделно, на Сед- 
мата ореша. е (точно и (в товд. че се |Обръша към мнозинство на чо
вечеството,- неограничено с държавни граници или идеоложки и по
литически определения, застъпвайки се неговата визия на света да 
бъде възможно по-‘атрактивна, привлекателна, преди всичко, за мла
дите поколения, които не искат война, неговите поръчения да доп-раг 
възможно по-широко у.народа, а не само до дипломатите и експер
тите.

рените. и неонамиране в идейнатаСлед по-дългата стихийност. дори 
борба СК днес очерта и откри широк фронт на действувай ехо си. 
Ясно указа и на бройните недоразбирания, съпротиви, противополо
жности. на които през последно време и сам им даваше възможност, 
тъкмо поради недостатъчната си организираност и интегрираност- Та
къв подробен и реален преглед на процесите в ооществото дава сил
ни подтици на Съюза на комунистите, предлага /му нови възможности 
ни ^ ВОЛЮЦИОИН1И изследващия. Както каза докладчикът на по-

заседание на ЦК (на ОЮК. „все оше изцяло не разширихме 
наше критите тайни на пътя на н епоср ед ствелоро и цяло- 

стно овладяване на работниците аз сдружения 1РУД. но дойдохме до 
1™?. възел” Струва се. че точно ,в този възел се намира въпроса на 
доциалисдомескмте продукциешни отношения като основен източник 

сегашни ндейнондолитичеокм проблеми. Ковкото бъде 
единствено отговорено на това предизвикателство на самоуправител- 
ния сошадизъм толкова СК пошлодотворно ше ооуеттаа локализма 
кГшцианализма, ше освобождава и себе и обществото от наноса и 
л оги ката 1на бю/рок/рахизма.

Воювайки своята основна «ейна борба тук. в продукцнонните 
Г1Г 71ГР о-ггопие нови (възможности за шмтлодотворно Дби 

отношение. СК ще от Р*- образованието и информирането. 1ова 
ствуване « и на воички ко-
щв бъде силна опора на ця С 0 ,нападенията върху са-моуп-
мунйсти всекидневно да сеотраи»^ ^ и единството. СК с
равнението, въпроси в по-нататъшното развитие най-

пространството за воички сегашни и бъдеш,и
оспорвания на своята политик0 ■

Цинично, а и злорадо звучат думите, .които от време на време 
се чуват за неединствохо в движението на необвързаните. Необвър
заното движение не е монолитна сила. То това и не мока да бъде. 
Никой умен не ще и не може да иска единство на сто страни с раз- 

’ лични устройства, истории, идеоложки определения, степени на 
развитие--- Критиците предвиждат, че моноюитизмът не е вече въз
можен вито в рамките на военните блокове. Необвързаните не искат 
да хвалят сами себе си — те искат да се видят таки.ва .каквито са. вж*.-

В такава ситуация, коренните принципи и цели. относно тях- 
прилагане на аЗричюи конкретни ситуации, които

за още 
следното 
възелите на

ното всекиднев1Но
животът налага, са най-важния кокезйонан фактор на движението. 
Тези коренни принципи най-Стегнато 03 изразени е дефиницията на 
политиката и движението на необвързаността. като независим. извън- 
блокав и глобален Фактор «з международните отношения, в основно
то .определение, активното и мирно съжителство, което премахва све
товния военен (конфликт, осигурява мир, не дава възможност да се 
легализират ' тежненията за разделение на света на сфери на влия
ние. а не обуздава и. не ощречаве класовата борба, борбата за обще
ствени преобразования и социализъм.

Перо РакочевичМияиовичКат»



2 Комунист
ПО ПОВОД КНИГАТА НА ДОБРИЦД чосич „ДЕЙСТВИТЕЛНО И ВЪЗМОЖНО

Черното става вяло и ооратно
ВАМЕ И към КОЕТО СЕ СТРЕМИМ ^ ва тоякова коякото «и подтиква

Д-Р Живорад Джорджевич _ ния комитет «а СК «а С|>рС>Ш1 "Т Ср^окатв академия л към «рсм-рес.
----------- —------------------------------  29 и 30 май 1968 година, след ко- „рСа май <««"'8' сКнигата

иго ОС стигна до негово скъсвана „рижа «а Чосич «в е можно" отразява между друюто
влшште творци „създават” със Съюза па комунистите. Ако м* даио на обш^тво «а своОО . ^ Чосичсвата метаморфоза на погле-

тежите вмики, творчески дела. дателпт е разчитал на онова при- ра национално ",во^^.тчт.с>ур. ,дитв върху националния въпрос, ко- 
'Добрица Чосич издигнаха неговите таено мнение, че в толи момин морализ.пор , Р ,<0р„д„И1 иго в ооноаите си се свеждат на
романи и затова никой, и никога онч е бил пророк, че Сь.озм а . жоаяно ‘ и манипучи- оспорване на националната полиги-
не^е оспорвал неговото ладератур- комунистите меснраиедииво ю е дух , цреоорсмененост • „ СЮК. До скъсване с аван-
но викане на революцията Рв ро- осъдил, така чо затова =туал™ ,ра„е с ДРа_ « «ана“4Та за Чосич е обремене
мана „Слънцето е далече”, а него- трябва да се очаква някаква оси, етично Дс-ис'"/,|«*1 I 3 оем0||еи!,ст” „ие и мора; след това сооствената 
вата разплата с четничеотвото и чева .реабилитация, тогава тези мо пу ,нпцгк,налнац1 „не бре. Ст8ва за него заслепеност.
„Делбите” — както изтъкна наша тиви са тоърде прозрачни С ша -!<хич нре.1 май , Така нар. фрустрациониа теория
та критика е «а действително ви- ствегаит .въпрос по които Сьюзь» нацията вижда бари^1 за - Я1ШР е 3'аРтакова проеобразова-
соко литературно равнище. Не ено- „а комунистите окъса с Чосич яс та освобождение и неговата нацио Ф™ просила в безсилието на. 
рим с художественото дело на е |:егозото „пророчество -, но него пална обременепонос! П-Р® ч, . „ /ичност и тежнението
Чооич, обаче трябва да спорим с Воп> тогавашно залагане за Държа 1978 година, когато на споменатото ™ своите погледи

ош1ти щото с поли- вно-унитаристочееката идея по урс събрание на САН говорейки за в безпътието г _
митологизиране на ждаяе ,иа междунационалиито отно страданията на сръбския народ, се и собственото си безсилие ,ча на-

кактц сме >иие това на- вакса с отъждествяването с не.по 
външно, което е мощно лък и отъ 
ждес1 вявансто с нацията се явява 
като компенсация за собствените 

ксито' прел извикват

„Действително и въз-

В

(всички онези 
тиканство и
мацията да се стигне до квазина- тения. пита:
ционалния трон. Спорим с онези Съюзът на комунистите на Сър- ро^д, какви сме това ние хора, ко- 
Чооичеви не художествени, идео- бия през 1968 година осъди него- пт0 Яъ11 пойните толкова гинат за
логичеоки идеи, които. на обще- вота становище, което провъзглзе свободата, че със самите победи
ството предлагат свободолюбиви ява нацията, националността и на- да осатваг без нея? Как това пя- пукнатини
фрази вместо залагане за свобода ционалното съзнание за превъзмог- кои дтеледу нас, някой в къщата страх и безпохойствие. Идентифи- 
на работническата класа, които щати социални категории, т.е. един- ни 1Да ,.ш отнеме онова, което на цирането с напията за такива лич- 
разпространяват морализаторство егвено за облици на човешкото от- бойното поле не можа да ни отне- ности е бент против потопяването 
и безнадежност вместо перспекти- чуждаване и на общественото зло. ме многократно по-силният враг? във всекидневието, защото безпо- 
ва, — с идеите, които кулминират .. -. Как може, че хората толкова до- койствието ги тласка към агресив-

държавно-унитаристпческата Следователно, касае се за Чосиче- сюйнствени, горди, храбри във ноог и авантюра, все до въобраз- 
идея в. политиката по .междунацио <вото непризнаване на историческа- войната, да пристават в мира да яването, че са митически открове- 
наллите отношения. Оттам кр*4- та истина, че работническото дви- траят нонизени и покорни?” ния на собствената нация-
тическата дума за тези неприея- жение създесвремено е и кла- • Исак Дойчер з своя текст „Съ-
ливи идеологически определения,- сово и национално и че същест- ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО вестта на бившия комунист" ана-
изразени в книгата „Действително вуването на национални свободи е НА МИНАЛОТО лизирайки съдбините и отронени
и възможно" не значи някакво ос- съществено условие на освобожда- ята на очешете членове на’ кому-
кверняване на Чосичевото художе ване на работническата класа. В Маркс би казал, че традицията нистич.-ското движение Говори за 

. обстановката когато някои наши на мрЪтвите поколения натиока ка- преобразованията на техните по
• Книгата „Действително и възмо народи и народности едвам в со- г0 мора м03ъка ,иа ЖИВИте. А, по- гледи след скъсването с аван-атя 

жно съдържа четиринадесет ста- циализма доживяха своята нацио- „раВ0; връщането към миРалото и Бившите комунисти — казва Ипй 
ТИИ и есета със социално, култур- нална и социална еманципация, сво традицията не е дефект само по ' т казва „дой
но и политическо съдържание, на- ею цялостно обществено освобож- себе. Съществено е, обаче, в кой 
писани, между 1963 и 1980 година._ дение, когато всъщност афирмират обществено-исторически контекст 
Тези в книгата по хронологичен своето национално битие въз осно- се връщаме към миналото и от

обяВени “Рил°жения твърде ва на равноправието и равенство- кои побуди и мотиви се обръщаме
убедително говорят за метаморфо- то, тезисът за анахронносгта на към храдццията Запюто ако гп
зата на погледите върху общество- националния въпрос е безсмислен връщаме към истошад за да мо
ТО и революцията на знаменития — заканва се да застраши нацио- же г тоагизма н/ ™Яп™ви„ ^ л °
числящ се към комунистическото налМите и социалните свободи. За- дел,ие ля оазооявяме и 1 бЕЗ' 
движение и авторитетното литера- това отричането на националното „апгнпте и1е И м т е"
турно перо, за метаморфозата, ко- е дълбоко нехуманно, недемокра- нашата отношения в
ято започва и се завършава с про- тическо Становище; което застра- ,а пя бтпии а^ионална общност
тивопоставянето на политиката на шава националните свободи и води „Им с т0 а Л1Ра1УОоеоието,
Съюза ,на комунистите. Добрица към унитаризъм и етатизъм Та- та,кова пРизоваване на тра- От съдбтгя „„ к „
Чосич очевидно не можал да побег «ъв поглед въ;рху националния въ- 6 нехУманно. Тогава мина- с п бившите
не от съдбата на някои рути зна- про,с бе линията на разграничение наакоилиГРНя^Ъ'Ща ® МИ1’ който ва да побегн! иТ ^1етя не Успя-
чителни числящи се къмГкомунис- на Съюза на комунистите с Добри- А^Р Ва наст°ящето и бъдещето. Иса. и Доорица Чосич.
тическото движение у нас и в све- ца Чосич. Светозар Маркавич поръчва- В !Гегя ~и ' Р за^ком^тниста — ре-

г.г -г ‘ ~ ааа; аь-яг гаггг' ? «га,
-рЕщт

можност за следене на таютя " П°-|ИЗГОД,НИ времена, тогава рево- цигщ1г“„„Рръб0КИят великан на со по себе пп Т° С а8ангаРДа само 
гфрмени и при Добрица Чосич ^ ТРяйвал'° Да провеждаме иеГд Гее „аТа "И€ъл в миналия . е лрамщтипг. РщВ°' 1същаотвено не 
Пъ1рвите четири гшблит^лпяит в по благоприятн^и и по-добри вое- , ^ ес> в многонационална гп- от- 1 ^схепче^аия идеологиче
та, написани междуУ196?1, 1968еСп' мена ' А' само т,ри години поч<ъс- Чп^ЮТИЧе°Ка Югославия, Добрица П0ДХСД към политиката па 

. «ина, само до ^степен « чЙ 14,03 май 1971 «тйа Добрща Изт™ва- че „нашата“ >ВДУнациоНа-Лн,ите отношения тъй
преивестие на тези лреобвдзовян^ ? Т на годишното събрание на Р®т®а пРвЛизви«ва историята за неговите становища се дви
■На Чооичевите погледи Тоито ? Сръбоката книжовна задруга пред- “ ИЗрази «Чванието за тршичнт ,«1 Т П° ЛИНИята на противопоставя 
настанат след скъсвадет0;вес™ята на своето душегриж„е за ”С?ба ,на св°я народ и да “ «в «а националата пТлитика нз 
гарда през май 1968 година Кол ^'Д0а*га нй сръбската нация ще Тп“6 бунта пР°тигв такава съдба" п Ъ1ЮЗа 'на комунистите. Скъсването 
кого повече се отдалечаваме п ' 3раЗИ с жал^еТо дето „постегшн I * ох***тно забравя, че с 1^я с ^аигарда и псичко ОНш ” Г
тази година, Чосич все повече окъ т» 1,ремъ™ват. маоква? ши не З?“’113“3 На «оболввния л-арод 'Л6Д ™а ставаше всъщност е Г 
ова със сооствените си поглади ^ Т3ЧН0 ИЗтъкват съдържани “-оже да се промени хола Р»= допри'Несло по-ясно йа се мзт, 
които намираме в неговите поило' Т " о6™ВДте «а изявата на це 'Историята, която е след нас н фвсдаРа ФлУВДносТта «а Чог?, 

я’ н™м преди «Л : .ниеЖби Н3 ^ттюто съзн - ^ дарсе №оласХяГа иС'труе алн щ въ“'

тивите на издателя на книгата д°а Й,?** без Раадика наРре’ «НЛК°Т° ед~ обръшано^"'З.-икгг аа«%-%»™.н ’***”““' - аажягк »*?» аяст**

(В

ствено дело.

чеР ..прогонва неясното чувство 
че е издал или своите предишни 
идеали^ или идеалите на буржоаз
ното оощество. От тогава се 
ва да изтласка своето чувство 

несигурност или да 
прикрие с неуобичайна 
й разбесняла агресивност. Той 
бляга върху това 
приеме неговата 
ст като най-чиста 
съвесгп".

опит
навина или го

сигурност
на-

щото светът да 
неспокойна съве- 

.между всички

комуни-

цветовете са 
онова по-инак 

което е било 
и обратно".

оживяване 
•нацио-

л те

са

на.

квасецТзГт^Г^СН

консервативци" (иАгеннигте та с-гру чер)



Комунист 3
Ф

ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на ИЕНТРАЛНИя комитет 

ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА РЕЧ НА МИТЯ РИБИЧИЧ

НА СЮК

И

3 а идейната проблематика 
зиоквахме на Централния коми

на положението, на изявя- и<1Ите им видове. Ние тряова да 
знаем за какво се' борим, а също 

срещу какво се борим. Как-
Слаба точка в нашата работа е 

в действуването вътре в организа- 
тет преди по-малко от една годя- цията на работническата класа и 
на. Това заседание бе във функция трудовите хора. Прокламирахме об 
на .подготовката за XII конгрес на лягане върху собствените си сили.
СЮК. Върху това трябва да се изтрае.

При това трябва да бъдем съзна
телни, че нашата шй-голяма сила 

крихме не довеждат под въпроси- е работническата класа, в чиито
тел ей знак определенията на XII ръце трябва да бъде конституцион
конгрес.. Това заседание ни бе не- ната система на 'социалистическото
обходимо щото в днешните обстоя самоуправление като най мощно
телства да преценим условията, в оръжие за укрепване на ръководе-
които се осъществява и как се щата й роля в обществото. Наше-
осъществява обществената роля на то движение от' началото сграте-
СК върху стратегическите напра- гията ой изграждаше върху подтик
вления на нашите конгресни реше- в&Не инициативата на рабогиичес-
ния. Трябваше да съгледаме кои
все идейни проблеми ни ее натру- първото и ре1паващо условие на 
паха и застанаха на пътя на по- 'всички наши победи и гаранция 
нататъшното развитие на социалис да не се бюрократизира партията,

. тическото самоуправление. Съгле- да не се озове в положението да
дахме, че и на идейния ни фронт работи форумно, да се занимава и териториалния - интегритет
се насъбраха някои проблеми, кои- със себе ои/ а недостатъчно да СФРЮ. Няма съмнение, че единст-
то може да станат спирачка на бъде като творческа сила на обще- во в Съюз на 'комунистите по от
целокупната обществена акция на стаената акция на работническите ношение на глобалните определе- мократичеоки и творчески да-се
социалистическите сили, начело, маси. За нашето движение никога шия съществува. Те са дадени ка- допитват с членовете на СК

.със Съюза на комунистите. И точ- не се поставяше въпросът за до- то се почне от Програма^ на хода на обсъждането и приемане-
но затова търсят решително и бър- верието в съзнанието и творческа- СК>К, от VIII до XII конгреси на т° на по-важни решения* ползвай-
зо разрешаване. Това показаха и та сила на трудовите и народните СЮК, чрез Конституцията и Зако- ки в Устава предвидените форми,
днешните разисквания- маси. Бремето на всички обществе на за сдружения труд, и все до Пленовете и първичните организа-

ни неволи и трудовите успехи изне- по!лнт1И|Каша «а облягане върху соб- на СК поемат
соха на гърба си нашите трудови отвените сили, «която приехме на

на обществе- III и IV пленум на СЮК. Разбира ват непосредствения опит и диле
мите на 'трудовите хора и заедно 
х тях да търсят пътищата на усъ- 
-вършенсвуване на този опит и за 
преодоляване на проблемите. В то
зи смисъл е необходимо и крити- 

а ческо преизпитване на функциони
рането на институциите на наша 
та политичеока система. В. същина
та на тази система е.постоянното 

щата авангардност се изразява тък приспособяване на неговите инсти- 
мю в това дали и колко сме оло- туции към социалистическия и са-

ра- анализ
ващите се интереси, на отношение
то на обществените оили; укреп- така 
ваЙ1е на единната политическа ак- то ть учеше Кардел, демокрация

та която' би се превърнала.® сво- 
борба бода за изява на антисоциалпети

ция на Съюза на комунистите, де
мократични разисквания и 
на мнения; континуирано подтик- чеоките и антисамоуправителните

сили, би станали инструмент на 
кон.трареволюцията, премахнала би 
самата себе ои.

Разискванията, които отново от ване <на марксисткото идейно-теоре 
тичебко творчество.

И в конгресната резолюция под 
чертахме, че единството на СК Киро Хадживаоилев говори за 
като !И1дейн©чюлитичеоки авангард силите, които' биха искали .спокой
на работническата класа и кохези- но да навлезнем в пристанището 
онна сила на нашето общество е *на многопартийната система. Ни
сши, ествено условие за заздравява- ма в нашето югославско море тз- 
•не и по-нататъшното развитие на кова пристанище. Допускането

пред такива натисци водИ в друга 
посока, в превръщане на югослав-Гова бе всички заоювания на революцията: 

социалистическото - самоуправле
ние, равноправието, братството и ската демократическа самоуправи-

телна действителност в система на“

ките и народните маси.

единството на нашите народи и на
родности, необвързаната политика партиен монопол и държавна при-

на нуда. ■
Органите на Съюза на комунис 

тите трябва в по-голяхма степен д~-

в

отговорността
Разискванията водени по време 

на подготовката на заседанието на хора.Н днес успехъх
Централния комитет — в централ- нагга акция зависи от техните оп- се, осъществяването на тези стра
ните и покрайнинските комитети ределения, доверието и ангажира
на Съюза'на комунистите, в Коми- нето им. 
сията на Централния комитет на 
СЮК за идейна и теоретическа ра
бота — и тези на заседанието на
ЦК представляват Критическо пре- довия още по-решиетлно да про- наша задача е по тези въпроси по- 
■изпитване на нанйта работа. По- бива пътищата на осъществяване 
знанията, до които стигнахме по «а нашйде-определения за още по- 
време на подготовката същевреме- силна дфирмация на историческите 

зъдължават Съюза на кому- интереси на работническата класа
и да открива възможноститеь.щото ообеи да се издигнем над тесните моуправителния характер на произ

водствените отношения, както и 
• към делегагско-скуПщинската оис- 

1 и тема, относно към неговата само- 
Л0ДЧИ1НИМ на по-широките ингере- управителна-делегатска база.

Трябва яоно да кажем, че точ
но осъществяването на нашите,соб
ствени определения ни показа, че 
на някои въпроси по осъществява
нето на общественсникономически- ' 
те отношения и функционирането 
на политическата система нямаме 
конкретни отговори. Това за нас,

Я преди воичко, означава задача, че 
трябва да ги търсим з унисон 
със стратегията на нашето разви- 

централните републикански и гю- тие. От този аспект и за нашия
Централен комитет с голямо значе 
ние е работата върху дългосрочна
та програма по икономическата 

така, че да допринасят за изграж-г. стабилизация в така нар. Крацге- 
да1нето на това единство. От друга ” рова комисия- Ние в Председател

страна, това единство трябва да ствоцо смятаме, че въз основа на
мунисти или той сам-о ще завуища- 1С0 |ИЗГражда чрез щзашиио разясня ои,11теза ,на познанията, оценките и
ва дневната политика на държавни ш продлемите; с изявяване предложенията на тази комисия

при това на различията и съглаеу трябва да се проведат разисквания
в Централния комитет на СЮК и

щото в автентичен вид да изразя-

тегически определения в отделни 
обществени положения донася със

Задача на Съюза на ко.мущис- себе ои множество конкретни про- 
тите е тъкмо сега в сложните ус- б.теми, поставя нови въпроси.

стояиво да постигаме единство. На

нно
наетите в по-нататъшната си рабо
та да има тези проблеми пред себе тези мчгереои да бъдат - съдбовен 
си. Специално бих подчертал зна- фактор в търсенето на решения за 

нашата информация' от трудностите, пред които сме из- 
24-то и 25-то заседание на Предсе- правени; да се освобождава от 

ЦК на СЮК, коя- .прагматичния подход в разглежда
нето и разрешаването на обществе-

межди, над ограниченастта на па
шите частични интереси и да

чението на
ои ма нашето движение и на на- 
пашето общество като Пяло.дателотвото на

то предава някои Сюноазни акценти
от разискванита и представлява за "йите проблеми, .да раздвижва идей 
обществената акция на комунисти- аи разисквания и разяснявания по
„ . 8еД™МВ™

Ст,ю- може ли Съюзът «а комунистите
: туален преглед ма

тт>осенето ма становищата на 
за на комунистите. Мисля, че ЦК в 1насТ01ящата Обстановка да събе- 
потвърди и доклада на другаря*^- ре достатъчно оилн да се поставя

начело на най-‘революциО|Нните, най- 
дълбоко пробивалите се и най- 

Преди тзсичко най-ясритичеока- . :СПО|СОднцте тендеащии в нашето об- 
та част на разискванията се отна- 

самите нас, до Съюза на

Централният . комитет на СЮК,

ро Хаджи Василев. крайнянски комтп-ети на СК имат 
за задача постоянно да действуват

•дори по цената на опре-хцеодво,
делени привилегии на отделни кося ДО

комунистите.. Нашата активност
инто-'бе прекалено п.ракгрицистки

Лияоваше новаторска рабо ;ни рана. ■ те и управителните органи.
по-задълбочени теоретически

.. „„„„ - ггрге-гилетия Развиването на •инициативата и раяе на мненията, а от друга
прониква ния, ^даатЛКТИВНооТ> иай-шн чрез ясно разграничаване със ста Да я разгледаме от гледна точка

партийната акция И рамите слоеве на работническата «опитата, които се
;ла се осътце- класа м трудовите хора във всич главните насоки на развитието и 

,ки области на обществения жи^от решителна борба против реакциои
и цинте идсини орионтщзовки във всич

т с\,

бяха една от отлъчват от на почнататъшното развитие на об-
отноше-ществе>но-пол:итичес1огте 

шия в нашата страна.
риститои на
без която 
ствях

не
ио-ссриозпи общес^ени ггре- (На 4-та стр.)л. подразбира: марошСтка оценка

ломи.
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А Комунист

заснов&ват
к,ното „раво на свободата на тоор о,, на“^

==

з'гЗй^ гяя&“ 5аг?~. „„«.
иаддо Принципът ™ свободната ПОКОЛЕНИЕ __ конфронтация- ' е д0 по-дъл-

, размяна на ТРУД* Д>»° ° изг“г хУст еп'*"ескм познания за про
лоно е, че целите на икономи- и |В И1НТеизитета си печелят разис . баки георет палвитието на соди

чеоката |цгаби!лизация ие можем Л ,Ква|Нията около свободата на твор , т че почти милион м_ тиворечият самоуправление и в
осъществим предимно чрез админи чес(В0тО. Мисля, че в Съюза на Феоть. ' ‘в.01ИМ* образователен алис-Гйчеокото оаМоуч> к/]аса>
страдивпи мерки. Последните са 1(0мунис.гихе трябва .«е преобръ- ди хора в Р Д начин се битието на рабоТ гата на техно-го
щжни, обаче действието ИМ е немУ,даа положение. Обикноветъ .„«пес по До които както и за пътИЩОТ* надГп0-на
кратко и ние знаем това. 1ъи ка- ,ге рааискгааМця за свободата на запознава! с. Ката теория и разрешаване, а с то а ;
та в то»0 отношение има мпою тВОрчвството са вдъхновени от но са допгд ’ Р гграксз, ни задъл татъшнот0 развитие
недоразумения, мисля че все пак. е ЛНГПИчеок{т) .реагиране на опреде- социаяистичоС! с г |(РтОЯ,нн0 следс- стратегия на ^
добре да си припомним, че развла лет1 политически последици и со- лава ме . но и- на пепо- системата на социали т .
.ствяването на държавата, на не„- циат,и поръки яа отделш художе- „е па тази работа, но ск Трябвз саМоурпавление. Между темите на 
ния още силно изразен монопол стаони 1И научни творби. средстпено нл и 7цото в е;ш разисквания осооено внима-
а изпълняването на функцията иа лоно е, че Съюзът на комунне- .още повече Д „..„енията да е® ние заслужават: проблемите на по- 
ообственик над обществените сред ТИ1,е е дъЛжен от становището на обучението и в ОТ маркси- ат Ш11ОТ0 развитие на отноше-
ства, а чидто най-значителен вид е хуманН1И|Г0 цели па пашата реролю маяли творческа-!е знания ни я’на производството в сдруже 
определяне на условията на стопа- ЦИя да цени съдържанието и пден- зма, освен пояоя^елнит ^ мг ИР оистсмата „а социално
нисването, т-е. на икономическата иата (насоченост на отделни крои.» учениците и оту-де т • ||ПСД н**л «РУ- самоуправление, (минал 
политика, е едни дългосрочен иего- щвдвнИя специално когото се стш- Оня-т представа за Д“" ‘ ' ичеоког • V самонправле-
ричеоки процес. Той е толкова но- не п'бл.ичнп реашрання срещу ,които се «правя марк°“Р0ечи- трУД’ °, , “ свободната ра
бърз, колко по-интензивно ВЪВ вза теа1[ тех1Ни дилтензии. Съюзът на съл днес, както и за прот Р нието и дъф отношението на
им-нвде отношения «а субектите на КОЛ1уцисти|ге не маже да по толи ята на съвременната оОих змяна на 1РУД » и ~п
сдружения ТРУД се осъществява лозу,НГъТ за свободата на пракса; нашата и между народ нат- класовото и нацишаяното и др-;, 
идеята за самоуправително сдруже творчеството да се претваря в по- При една част на младей т ^ Р класовото оитие на ю (
ния труд и доколкото в тези от- ЛИт1ГЧеоко оръжие срещу револю- съегвува представата — дълооко социап и етическо самоуправително 
ношения се осъществява и същина- ЦИята> защо,го това фактически би погрешна — Съюзът на комунис- общество и действуването на С К 
та на обществената собственост. би,.ю обезценяване на самата реве- тИте да се идентифицира с реално- като авангард на работническата 
Нашата акция трябва, още повече лющг,я и предоставяне на лопитИче то състояние, с практиката, с днев кяаса; общественото съзнгние в 

, да изостря, да подкрепя и напран- оките позиции ;на противниците на пата политика. Това се пренася и развитието на социалистическото 
лява една такава активност на на- самоулравителната демокрация- Це на марксизма, както някаква си самоуправление и действуването 
шите стопански субекти и да съз- лите на нашата революция имат апология на всекидневния полити- ,на СЮК и др. 
дава условия до нея да се стигне дълбоко хуманиешчеоки смисъл, чески прагматизъм. Трябва да се 
без разлика на местните, регионал защото изразяват историческите обърне внимание на перспективата 
1ните и републиканските граници, освободителни тежнения на работ- и опита на нашата революция 
Целта на стабилизацията е по-голя-

0

(От з-та стр.)
В'ЬП-по сънцествеиите

и аргумен/и 
и идейната

Мисля, че на много от тези въ- 
и проси вече, имаме отговори. И ра

зискването показа, че върху бога
тия марксистки фонд какъвто има 
лге, трябва да изграждаме по-на-

ничеоката класа, ето защо те не На .моралната сила на нашето ра- 
може да бъдат, пито са в разрез богническо движение, на масовото 

управително движение на масите. с истинските художествени и науч- самоуправително движние на н.г
Само нодози начин ще излезнем .аи произведения. Всичко това е шите трудещи се хора.
и от някои отрицателни последи- заггиСано и .в Пропрадгата на СюК. — Цялостно, Съюзът на кому цифичните въпроси на 
ци, които административните мор- Опитът ни, говори, че ,в споро- листите трябва да има много по- време, на по-новото, пост-Марксо-

веге често се загубва същинската вече слух и отговорност за проб- вото развитие, когато работничес- 
димензия на нещата, защото се лемите, стремежите и обществено- ката класа защищава своята воде- 

«овното творчество, недоразумения водят по повод произведения със то положение и активността на щата класова позиция, а покрай 
та, а дори и опитите на съюза на средна стойност, които наскоро бц младото поколение. това трябва да се руши сопстве-

^^Пе^г= идейшот^оопособяване^особено н^а о/Г

1ност ■в тази област и зя тв пчр викове около такива произведения политическите школи на СК, как- ви противоречия.1ност в тази ооласт м за тв^рче- твърде тежко си пробиват път пей
ска изява на нашигге определения ствително качествените произведе- 
в Програмата на СЮК. Към про- ,Ния на творците 
изведенията на художественото и зад ,които не стоят кланове жури- 
научното творчество Съюзът на ко яа и т-н '
мумегите не се одаася кат0 съдия, Един' от значителните фактори
иито Счита че трябва да върши ,на съвкупната идейна обстановка
арбитраж при оценяването на зсте- и съзнанието в обществото е и
•гаческите мм качества и научни състоянието във 1възВиггателнс обра 
Стойности. Свооодата на научното зователната система В реформатз

«• ~ - А™ ™р» :
ЦИП намери мястото си в основ- отишггрша т На ови
«ИЯ документ на 'нашата партия — факултетите г^ютяна^ИЛИщаТа И 
в Програмата на СЮК. Нашата ре- обшеотвото и ^ ЧаСгИ На
волюция променя позицията 'на на“! дейГст както и°®РаЗОВа1ел

наемна позиция. Формално, абсхра иа ^“вдат‘ и "ед^нГ’ ™

ма инициативност и широко само-

татък, да търсим отговори па спе- 
днешното

ки неминуемо донасят-
Състоянието в сферата на ду

то и за някои други предпоставки 
на тази работа, водят се постоянни 
критически разисквания в Съюза се открият и по случай отбеляз- 
,на комунистите. ването на 100-годишнината от Мар

Целият Съюз на югославските ксовата смърт-

Много от тези въпроси могат Да
и художниците,

комунисти, всички негови органи
зации и ръководства трябва в зна- Миоля, че е необходимо в тези ра-
чителна степен да изменят отно- зискваШ1я да ее включват носители 
шението си към Идейно-полщичес- те На Различни становища

ния, пък -н онези, 
вища не се съгласяваме

и мне-
ки аспект на водещата си роля.

(Необходимо е в Съюза на ко
мунистите организирано 
•виват разисквания за идейните

с чиито стано-
налълно

да се раз- ако °ъщите не дева.твира г" ос- 
„ 'новните стойности на революция!а 

теоретически аспекти на различни- понеже и в тях има сигурно 
те актуални наши и международни елементи, които чрез демократиче- 
политически, обществени и култур °ки Диалог ил,и дори полемика ше 
ни въпроси. В разискванията тряб- довеДат до единни становища. Ми

да се обхваща широк кръг на СЛя- че в тези разисквания тРябва 
научно-теоретични, политически и ,да включим и журналистите 
културни творци. Да се концппи- же състоянието 
_________ ц ии е

ва
поне-

в нашите публика- 
до известна степен 

дица на недостатъчно 
непозн ?<ур'налисти, -последица на 

а‘не на к°нплексността на 
проблематиката. За това м 14
март ще-разговаряме

изна-
и по

знание наТър Караянов (СР Македония), Яиез Корошец
„^СЛОВеНИ?^.4н2р“ш МаДарас изпълняващ 
Длъжността (САП Войводина), Мирко Михале 
ВИЧ нзп. длъжността (СР Хърватско) Магия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор иа изданието за ЮНА).

Адреси

Комунист
23 пекет^1о?чПреЗЯДента 113 Републиката от
с ОрдГГоо™ годнн? .Домунист" е отличен оевобождеш>е, а с указа ^

°?ден братств°«
тор иа^асички*Ю|!?*И \ °тговоРеи редак- 

“ДаН,И “ »К«*Унист--: Велко

отделно.

на редакцията на всички изда 
няя на ^Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 
П, телефонна централа 335-069, Белград. На 
редакцията на изданията за СР Сърбия: Нови 
“влград. Булевард Ленин 6, телефон 627-793.

-наше™*1!—1 Се че Сте съгласни, че 
то на Пен0адаНИе 1ИЗРази единетв, 
за ия ТРалния комитет на Съю-
обечпеи|!°СЛаВСК|Ите 'КО-мунисти ■ и 
?ътГ1?еДуслшМл за по-наха- 
анси-им рганизиРане и воедене на
политически

^кисгите^кХ„о!т Ъ1°3а на К0‘
ше общество 
'На 'Нашите 
да на

Издава Издателска 
>,К<>мунист".

Печата 
«И, относно

трудова организация

се в четвъртък ■а сьрбохърват-

~р™* -АиАг„"™: г
на цялото на 

осъществяването 
програмни задахщ

нашето обществота на свободно 
водители.

в
уя- в хо- 

по посока- 
ОДружените произ-

Руснвсзт



фер^Д„АяН^ЕТс°сТНнА ‘в Еш1шУОБЩинската кон МЪЗГОШ — СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

БЪДЕЩЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

Е В ОБЩЕСТВЕНИК СЕКТОР
ЗА ПО-ДОБРО 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
стопанската трудова орга
низация ме 'в в състояние 
да бъде доотатъино „убе
дителна". Мнозина от нас, 

са изгубили 
защото

Когато пристигнахме в 
Мъзгош беше към пладне. •
Наоколо сняг, но слънцето 
припи наше, та миришеше 
•на пролет макар че още бе 
февруари. Попитахме един 
старец за къщата на Ко
стадин Стоев.

— Коца ли търсите? Ей 
тая, на брега, посочи ни 
стареца. Бай Коца ни по
срещна любезно. Влезнах
ме 'в уютната къщичка, къ- 
дето всичко отдаваше ред 
и чистота. След малко дой 
де и съпругата му Троян- 
ка, която беше при съсе
дите.

Разговора започна неу
сетно. Излезе, че синът му 
Лука м моят колега били 
заедно войници в Ресен, 
което особено зарадва ба- 

. ба Троянка.
— Имаме един син 

три дъщери но всички са 
в града: © Пирот, Ниш и 
Белград. Помагат ли? Ид
ват през лятото. Синът ко
си, а и затьовете помагат- 
Без тяхна помощ трудно 
бихме се справили с имо
та, споделя бай Коца. Той 
и баба Троянка 
ли по 70 години, 
че на първ поглед това не 
личи. Питам обработват 
ли целия имот?

— До сега все сами ои 
р аботехме. Т ази
Съ'М засеял 12
пшеница, един със слънчо- и начина на сдружаването, 
глед, а към 16 декара са В последно време селско-

сдружсните, 
доверието в нея, 
тя ме е в 
ни помогне да увеличим 
производството и пазарния 
излишък да й. дадем. Начи
на на сдружаване е доста 
хлабав, не делим съвмест
но и печалбата и риска 
Затова почти 30 на сто от 
производството на частния 
сектор се реализира в дру
ги общини, казва бай. Ко
ца. Макар и седемдесетго
дишен той няма необрабо
тени ниви и уопява па про
изведе за себе си, а доста 
помага и на децата. За 
тя* винаги има картофи, 
пасул, сирене. Той сигурно 
не е забележителен по го- 

зашо-

На неотдавна проведеното заседание на Меж- 
дуабщинската конференция на ССТН в Ниш се ра
зисква за сдружаването на селскостопанските прои
зводители, развитието на самоуправителните социа
листически отношения на село, подготовката за про
летната сеитба и за задачите 
съюз в тази област. В 15-те общини

състояние да

на Социалистическия 
на Нишки реги

он съществуват над 90 000 селскостопански семейст
ва, а общият брой ма сдружените е 4964 души, от ко
ито само 2654 имат пенсионна и инвалидна осигуровка, 
а останалите 2300 са осигурени по други начала. В ре
гиона има 62 организации на селскостопанските про
изводители и 13 трудови и основни организации за 
кооперация, което общо прави 75 различни видове 
на организиране на селскостопанските производители. 
Значителни резултати е областта на сдружаването на 
селскостопанските производители са осъществени до 
1980 година в периода на приемането на, Закона за 
сдружения труд и Закона за сдружаването на сел
скостопанските производители, когато се развиваше 
и широка и интензивна дейност в селскостопански
те организации, организациите на Социалистическия 
съюз и Съюза на комунистите в общината и региона. 
През последните години този процес на създаване 
на организации и сдружаване на селскостопанските 
производители е в застой, въпреки забележителните 
резултати, които са осъществени по-рано.

Броятч на организациите в общината е разли
чен, е изключение на четири общини в които не съ
ществува нито един сдружен селскостопански произ 
водител с пенсионна и инвалидна осигуровка.

/ Сдружаването и организирането на селскосто
панските 'Производители «ма отделно значение за 
подобрението на селскостопанското производство не 

организираност и насочване на произ-

Костадин и Троднка 
от Мъзгош

изкуствени ливади.
Бай Костадин е делегат 

в Общинската скупщина и 
и често разисква по пробле

мите на селското стопан
ство. В неговото село има 
само 2—3 души по-млади 
от 60 години. Човек който 
се занимава само със зе
меделие като бай Коста
дин перспективата му ви
жда само в укрепването 
на частнид и обществения 
сектор, който трябва да 
се откаже от търговията.

— Вие яте били сдру
жен. Сега не' Сте. Защо?

— Пеноионирах се и за- 
година това прекъснах. И години- 

декара с те вече тежат. А може би

лямото стадо овце, 
то от добитък има 15 ов- 
цве, (някога е имал и 40) 
няколко агнета, две' крави, 

Обаче,
неговото домакинство е ед
но от тези старчески дома 
кинства които

кокошки и свине.

постоянно
са превали 

макър
служат за пример когато 
става дума за селското сто 
памство. Костадин Стоев е 
активен обществено-поли
тически работник. Делегат 
е в Общинската окупщина и 
в Междуобщин ската кон
ференция на социалистиче
ския съюз в Ниш.

само поради
водс.твото, но зарад включване на селскостопанските 
производители в самоуправителните процеои, което е 
негово конституционно право и право, което му се 
полага съС Закона на сдружения труд.

Програмите по подобрението на селскостопан
ското производства не може да се осъществяват без 
по-широка организираност и включване на производи
телите. Необходимо е затова селскостопанските про 
изводители да имат свои организации, с ^които най- 
тясно да сътрудничат и в които като субект в про
изводството, да осъществяват своите права. По този 
начин ще се стигне и до по-пълно използуване на го
лемите производствени мощности на частния сектор на 

Затова Социалистическият съюз ка-
сили

А. Т.

БЕЛЕЖКА

Радостта на Миша ■ ■ •
М|илутИ1н Милошееич, прислужник в 

основното училище в оел:о Пресека и 
председател на Социалистическия съюз 
в селото всички добре го знаят.

— Вижд-е какво, — казва Петър Ран 
гелов, учител в Пресека. Пика Миша ни 
е дясна ръка. Ако трябва да се подгот-

Напротив, доставя ми удоволствие. За 
що ще кажете? Ами колко години се 
■мъчим тук в отарата, селска страда, ко
ято не е подходяща за учебни занятия, 
■но като нямаме по-добра, Няма как.

А колко ли пъти след учебните заня
тия тези стаи <се налагаше да се изпол
зуват за селоки събрания, за други це
ли. След 'Провеждането им — налагаше 
се статите да доведе в пълен ред...

-те. - ■ ’

— От идната учебна година — поло 
женпето тце бъде съвсем друш — изтък 

"ва нескрита радост Милутин Милоше- 
иич. Ше имаме хубави учебни стаи. А 
'сегашната сграда ще цреуредим за ра
бота на обществено-политическите ор
ганизации, местната общност и пр. Впро' 
чам .и тази сграда сме 'Строили ние пре 
сечани. Затова се радвам, че. наближа
ва деня, когато ще се пренесем в ново 
то училинДе — казва той.

производство.
то фронт на организираните социалистически 
има отделно мясТо и роля ов смисъл на 'раздвижава- 
не на по-оживена активност и отговорност за °Ргани 

селскостопанските производители и въклга 
в системата 'На сдружения труд. 1 ова оое 

повишение на броя

ви училището за някакво тържество — 
той Ще се ангажира. Ако трябва да се 
повикат хора да дойдат на строежа на 
новото училище — пак чика Миша е.пър 
вият- Като председател на местната ор
ганизация и-та Социалистическия съюз 
той изцял о беше пагшнагг от тази акция 
и сигурно, че неговият принос към ус
пешният ход и край на тази акция е гол 
ям — споделя Рангелов.

— Като председател на строителния 
комитет — казва Милутин Милошевич 
— наистина ми се ,,падна"да се ангажи 
рам малко повече но това не ми тежи.

зйране на 
чването им
ктивно е осъществимо само чрез 
на основните организации на селскостопанските про 
извомигели 'на село. Икономическите мотиви са ос- 
«овТ^ създаването на нови облици «а организиране 
на селокостопанските производители на село или в от
делна област. Регионалният кооперативен съюз е из
готвил проект на изменения и допълнения на прог
рамата за създаване на организации на селокостопан- 
,ск“те производители до 1985 година. Социалистичес
кият съюз във всички общини в решона има голяма 
задача по осъществяване на предстоящите задачи 
тази област-

в

на Светислав... и примерът-Изтъквайки миналогодишните резултати в про
изводството на зърнени храни, индустриални растения, 
зеленчуци и фураж, е изготвен план за пролетната 
сеитба на 114 000 хектара, за чието реализиране е ле 
обходимо пълно -ангажиране -на воички субекти.

Междуобщинска-га конференция :на Социалисти 
чеоюия съюз прие отчета за успешното изпълнение 
■па акцията „Нищо не бива па ни изненада в 1982 го 

задачите >на 'обществено-политичес 
в реализирането на

и единни — .рекъл Матеич. Ето и 
внасям 500 динара! Нека >се 
училище, да има къде да учаг децата 
при подобри условия.

С. Матеич няколко пъти безплатно 
докарал строителен материал.

Наистина хубав пример.

Сега шофьорът Светислав Матеич е 
далече от Студена, съседно село на Пре
сека.

аз
изграчи

Намира се на временна работа 
чужбина, но преди една падина, когато 
започвала апатията за строеж на ново 
училище е село Пресека и той дал свой 
принос.

— Радвам се, че сте така сгаворни

■в

-дина и насоките и 
ките обществените организации 
тази акция в настоящата година. М. А.

Б. Костадинов.
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МЕТАЛОСТРУГАРИСРЕД БЪДЕЩИТЕ

Сами избрахме тази професия
по-добре, днес като ученик, а V

ЛЕСКОВАЦ

Среща на жени-дейци 

на изкуството ___
-----в шГтрадицноннат8 среща „Т* под своето не
бе", която всяка година се провежда в Леековац по 

Международния ден на жената, 
брой писатели, музикални, драма-

утре
се изяна МНО1О• Смятам, че тук ще

като работник-специалист. мамеспециалност, _ 
разговора Стани

мир Андреевич, като про
дължи: Пречи ми и ме 

това, че другарите 
и бюротехни- 

,насока счита-г тази 
за унизителна. А 
най-добри на прак- 

най-малко

к за тази
Това са думите на Саша 

Панайотов, председател 
Лист (ионагга конференция 
Съюза на социалистичеека- 
'та младеж «н образовател
но-възпитателната органи
зация „й. Б. Тито ’ о Ди- 
митровцрад и един от най- 
добрите ученици на йрак- 
тичеокога обучение 
III, клас, машинна

. Тази паралелка с 
открита за црщв път през 
тази учебна година. При 
откриваното й мнозина са 
били твърде недоверчиви, 
имайки предвид структура 
та на записалите се в тази 
паралелка. Както ггалушв- 
говито казват бъдещите мс 

„ин-гелиген-

сва се в
на
на

ядосва 
от правнатаповод 8 март — 

участвуваха голям 
тичнн и други дейци на изобразителното изкуство от 

на Югославия
1 чеежа 

насока 
ние оме 
тика и
ОТСЪСТВИЯ 
класове.

Саша, Станимир, вален- 
тии Пе-гров, Сафсг Ива- 

Петьр Маринков

5-'различни краища
В Леековац на 4 и 5 . куството. с пионери, мла- 

дгарт т.г. се състояха Сед- дежч, работници и воини- 
мите срещи на жените — пи. Също бе открита из- 
дейци 1на изкуството в Юго ложба «а Де°а Коречки 
славил. Тази традиционна >под название «Поетичният 
манифестация, посветена овят ‘на блянове и действн 
на 8 март — Международ телност”. Изложбата От
пия ден на жената, предиз пери Радлшла Цветкович, 
вика голям интерес сред председател на комферен- 
гражданмте.. Организатори цията за обществено дей- 
са Литературният клуб, До мост «а жените в СР Сър- 
мът на ЮНА м Общинска- бия.
та конференция на ССТН На Седмите срещи в Ле- 
в Леековац с подкрепа на сковац, участвуваха Десан 
организациите на сдружа- ка Максймович, Мира Алеч 
ния труд. -кович, Татяна Олуич, Ми

лица Барич, Ката . Миоир- 
кова — -Руменова, Драги- 
ца Томас, Вукосава Доне
ва, Оливера Николова, На- 
сиха Кашджич — 
жич, Бранка Юрца — По- 
търч, Миления Павлович, 
Ана Дудаш, Оливера Шияч 
ки, Деница Илиеаза (от бъл 
гароката народност), Ма
рия Църн обори. Ме й рами 
Байрами, Миряна Стояно-

имаме
от всички трегиот

СП0Ц1Г

алмост
[• и ОС-нов,

таналше считат, че са из
брали правилна насока. За 
това говорят и нормите, ко 
ито преизпълняват, а 
не .може да се лренеорег- 
не. Обезпокоява схвахцане- 

започват.

/;

Саша и Станимир на прак
тическо обучение 

пълно разбирателст 
тях. Факт е и това, 

че все пак те са на нор
ма, от която им завиел ли 
чният доход и не са в със- 

постоянно да

гова
явяват
во за

талосгРугари, 
цията" от тяхната генера
ция се е залисала главно в 
правната и бюротехничес- 
ка специалности. А 
шинцйге' наричат още и 
„физикалци”. Но тъкмо тс 
имат най-добри резултати 
в практическото обучение 
със средна бел елека 4,61! 
Само този факт достатъч
но говори, че тези 34 уче
ника (между тях само две 
.момичета) правилно са из
брали своята професионал

но, че оше сега 
подялба на „физикалци” и 
„интелигенция’'- Сигурно

осво-тояние
бождаваг .машините, за да 
могат учениците да рабо
тят самостоятелно. Затова 
учителят Цветкович е при
нуден постоянно да ги мес
ти на други машини и ра
ботни места, в зависимост 
кои са свободни в момен-

гол ямо влияние 
тради- 

„Учи, за да не 
Обществото и

за това 
имат родителите с„ма-

В голямата зала на-Дома 
на ЮНА в Леековац се 
състоя поетично-м узикална 
вечер. Писателят Джордже 
Радшгич от Белград, пред 
седател на тазгодишния 
Комитет на срещите, гово
ри за „Жената в револю
цията — революцията за 
жената". Също се състоя 
и драматично матине и по
етично-драматичен колаж. 
Състояха се редица срещи 

'■на жените,— дейци на из

ЦИОННОтО 
работиш”, 
образователната 
трябва да оповергаят това 
мнение. Единственият и 
най-ефикасен .начин е пра
вилното възнаграждавана 
на производствения труд.

системаХад-

та.
Питаме Саша, койтб до

ри преизпълня нормата, да
ли мини-работилницата, с 
която разполага с баща 
си в къщи или някой друг 
е „виновник” той да се за
пише в тази специалност?

— Никой не е „вино
вен”. Това ме привлича и 
понеже имам намерение да 
следвал! .машинство смя

на насока.
— Те наистина са много 

добри в практическото обу 
че ние, изтъква учител ят по 
машинство Витомир Цвет
кович. Доволен съм от тях 
и гарантирам, че успехът 
им би бил напълно отли
чен да има училищна ра
ботилница, снабдена с необ 
ходимиге помагала.

вич и други жени дейни 
на изкуството. В ОБРАЗОВАТЕЛНО- 

ВЪЗПИТАТЕЛНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ „Я.
Б. ТИТО” В ДИМИ- 
ТРОГРАД

В. Велкович

\ !»♦♦♦♦«<♦♦♦♦♦>«»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

;; ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА 
:: скупщина в Босилеград Състезание на 

рвцитаторитеПо въпроса на ограмотяването там, че тук Ще получа не
обходимото знание. Смя- 

Наистина не може да Се , там, че този вид насочено 
каже, че в металния цех 
на ООСТ „Дихмитровград”,

образование е добър, но 
трябва още да се усъвър- 
шенствува, за да. бъде от

| В самоуправителната и делегатската :систе-
; ма образованието има твърде важна обществе

на задача. Имайки предвид това, съгласно Об
ществения договор за ограмотяване и основно 
образование на възрастните в СР Сърбия се' 
предвижда до 1985 година да се изкорени не
грамотността. По тоя важен за по-уокореното 
обществено, развитие въпрос, разисква и Изпъл
нителният съвет на Общинската скупщина в Бо
силеград.

Изтъкнато бе, че според критериите на 
Републиканската общност по основно образова- : ние

Тези дни в образо-където са на практика, не 
«работят самостоятелно на 
машините. Тук заетите про

вателно- възли гателна 
тач организация „й. Б. 
Тито” в Димитров
град се проведе състе 
зание на рецитатори- 
те. В

полза на сдружения труд. 
— Сами се определихме

ОТ ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА КХД „МЛАДОСТ” 
В БАБУШНИЦА

него взеха уча
стие голям брой уче
ници, което свидетел- 
ст-вува за големия ин 
терес сред 
школците.

Десет най-добри саШ 
се класирали за об
щинското

Да се отстои завоюваното
• ЗА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО 

Е ИЗБРАН УЧИТЕЛ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
СТАНИМИР МИШИЧ 

Делегатите и

средно-и възпитание в Боаилеградока община има 
:: общо 422 неграмотни лица, от крито 386 са до. 

50-годишна възраст. Поради това. Изпълнител
ният съвет на Общинската скупщина е- Боси
леград е «а становище че в разрешаването на 
проблема трябва да се включат всички обще- 

: ствено-попцгичесюи фактори, а преди всичко ор
ганизациите >на сдружения труд, обединеното 
основно училище „Георги Димитров" и СОИ 
основно образование «и възпитание.

Във воички

членовете 
култури о-художестве- 

дружеСрво (КХД) 
„Младост” внимателно 
слушаха доклада за дейно
стта на дружеството на 
състоялото се на 28 февру
ари т.г. на годишното съб
рание црез изтеклата годи
на и плановете 

ядата година. Думата да 
■ Размеква

по селата в общината. Ка 
зано с най-общи думи еба- 
че качеството на предста
вленията значително маме

на състеза
ние, което трябва да 
се проведе към 20 
-Чар г. Последното ор 
гами тира Центърът за 
култура „25 май" в 
рамките на състезани 
ето на

ното
ИЗ

ЛЯ.
Неволите с подмине на 

старите с нови танцьори и 
музиканти

по

местни общности и организации 
наодружения труд се налага веднага да се сфор
мират акционни жомцтети, които ще установят ороя на тези лица и

доста дълго 
трае и се получава впеча
тление, че дружеството за 
тях не може г 
изход. Вероятно 
дица има и отказа на 
кои подпиовачи на самоу- 
правителиото споразуме
ние да финансират друже 
'Ството .и да изпълнят задъл 
жанията си към него. Без
спорно това не е в реда 
на нещата: на „Младост” 
тряова да се помогне: и 
материално, но и в други 
отношения. Единствено та
ка ще може да отстои на 
завоюваното досега.

рецитаторите 
—самодейци от СР 
Сърбия. Освен 
те средношколци, 
общинското 
зание, ще участвуват 
и рецитатори от осно 
вното училище. Най- 
добрите ще 
рат за регионално съ 
стезание, което 
се проведе в Проку- 
пие, а оттам, ако по 
кажат резултат и на 
републиканско 

. тезание.

за настся-
десет-

"и X™?:ШЧИ1Н.И и 'ВЪЗМОЖНОСТИ чрез ПОДХОДяш.и
смени,съкратено работно време от 1 ло 2 чяга

да намери 
за после-

по докладите оба 
че никой 'не «взе. А се очак 
ваше истинска . и 
размяна -на мнения за пъти 
щата, по 
"Младост”

в
състе-ня-делова

които трябва 
да върви, за

рят
се класида може да смигне 

зи върхове в културния 
живот, които покори пре
ди тРи-ч етери години.

Имало

до ове
ти е

и реали-
на е успехи и през

изтеклата година: броят на 
членовете «на

М. я.
СЪС-друже ството 

значително нарасна, друже 
ството гостува «настрана и

...............
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
из дейността на първичната
ГОРНА РЪЖАНА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ В СЕЛО

&Заслужиха партийните
■ . > '2ЖЗВ 

ваме във всички 
но-битови акции, 
от тях тъкмо раздвижва 
нашата младежка органи
зация — казва председа
телят ва организацията 
Александър Рангелов. На 
последното заседание раз
движихме широка актив
ност за изпълнение на пла-

рг._

За работата 
ната младежка

на лървич- 
организа- 

ция в село Горна Ръжана 
сме писали няколко пъти 
досега. Според активност
та на младежите И девой
ките, членуващи в нея, тя 
и заслужава това. И ’ не 
без основание за

общност ги изпрати 
ООСТ „Напредък" От Бо
силеград.
Предприехме акция за И3‘ 
граждане на обществена 
сграда, къдете ще се поме 
ства селският магазин, а 
едно от останалите поме
щения ще бъде дадено за 
нас, Младите, за да си 
имаме кътче за по-съдър
жателна дейност.

Одван това, според ду
мите на председателя на 
младежката организация, 
занапред много по-гол яма 
дейност ще се отдели на 
идейно - политическото и 
маркоическото образова
ние, което и досега получа 
ва нужото внимание. До
сега са изнесени няколко 
сказки от обществено-по- 
литичеокия ж)ивот и о,т раз 
витието на самоуправител- 
ната и делегатската систе
ма. И в новата програма 
за работа са набелязани по 
лобни сказки и предава
ния. За идейнснполитичес- 
ката зрелост на младежка 
та организация досгатьчно 
свидетелствува фактът, че 
неотдавна осем младежа 
от Г. Ръжана бяха приети 
в редовете на Съюза на 
комунистите.

комунал
но много

нея може
да се каже, че една от 
най-дейните селски младе
жки организации в Босиле 
градска община.

Благодарение на правил
ната оценка на обществе
ните възможности и иртре 
бности на местната общ 
ност, която се среща с ре
дица неразрешени кому
нално-битови 
младите е доброволен труд 
и съвместно с останалите

проблеми,

организирани социалисти- 
чеоки сили дават значите- 
лен принос за по-бързото 

разрешаване. Това е 
и естествено, ако се има 
предвид, че над половина
та от тях са завършили 
средно училище. Останали 
на село, понастоящем се 
занимават със селскосто
панско производство, но 
не се отказват и от тър
сенето на работа, разбира 
се в професията си.

— Не само, че участву-

им
ДИМИТРОВГРАДСКАТА МЛАДЕЖ НА ПРЕДСТОЯ
ЩОТО БРИГАДИРСКО ЛЯТО

А. Рангелов Многобройнн 

трудови акции
на по пролетната сеитба. 
Ние направихме списъци 
на селскостопански произ
водители, нуждаещи се, от 

-семена на зърнени расте
ния 'и изкуствена трева, а 
след това нашата местна

§г

м. я.
• МЛАДЕЖКАТА ТРУДОВА БРИГАДА ЩЕ 

УЧАСТВУВА НА СЪЮЗНАТА МЛАДЕЖКА ТРУДО
ВА АКЦИЯ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО” В ПАРАЧИН

АКЦИОННАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ В ОВО й. Б. ТИТО” ЗА ТРЕВО
ЖНИТЕ ЯВЛЕНИЯ СРЕД СРЕДНОШКОЛЦИТЕ

Комисията за добровол
ни младежки трудови ак
ции гари Общинската кон
ференция на ССМ в Дими
тровград понастоящем вър 
ши подготовки за предстоя 
щите младежки трудови 
акции. Според плана, мла
дите от Димитровград в 
III омяна (юли месец ще 
участвуват с една бригада 
на съюзната младежка 
трудова акция в строител
ството на автомобилния 
път „Братство-единство” в 
Парачин. Бригадата от 50 
младежи и девойки ще 
бъде съставена от работни
ческа, ученическа и студен 
тока младеж.

Младите от Димитров
град съвместно о младите 

поведение, от Беда папатака, Пирот и 
Бабушиица ще организи
рат една младежка брига- 

си и въпроси, свързани с да, която пък ще участву- 
шсономическата стабили- ва на съюзната трудова

акция „Вуковар ’83”. От 
Димитровград на тази ак
ция ще заминат 12 младе
жи и девойки.

От друга страна, пона
стоящем се евиденшират 
доброволци не само за съ
юзните младежки трудови 
акции, но и за местна тру
дова акция, която според 
плана на Комисията за до
броволни младежки трудо
ви акции при ОК на ССМ, 
тази година за пръв път 
ще се организира в Димм- 

ниге мерки, но още повече тровград и ще има постоя- 
от ангажирането на сами- най бригадирски стаи в

града. Предвижда се, до- 
колкото се обезпечат необ 

А. Т. ходимите средства и пости

ше споразумение, младите 
от Димитровград да залес
яват околността на ново
построения язовир в Сми- 
ловско поле и голините в 
непосредствената 
пост на града. Също така 
те ще работят на горския 
Пъгг .от болницата до мана- 
стирчето, който е прока
ран. на дължина от 2,7 км 
над града и ще служи за 
залесяване на голините 
над града. Постигне ли се 
споразумение със съответ
ните служби, местната 
младеж ще работи и на 
почистването на канала в 
„Строшена чешма”.

Предвижда се през на
стоящото лято и през есен 
та младите от Димитров
град масово да работят за 
прибирането на тазгодиш
ната реколта. Същевремен
но запланувано е и масово 
участие на младежта в 
пролетните и есенните за- 
леоителни акции, които ор
ганизира Движението , на 
младите гораии в Дими
тровград.

Да напомним накрая, че 
централното тържество по 
откриване на тазгодишния 
доброволен младежки труд 
ще се състои в Ниш. Мла
дите от Димитровград ще 
участвуват на тържество
то и ще се приобщят със 
овой принос. Запланувано 
е на това тържество да 
участвуват млади от всич
ки ореди: училища, села, 
организации «а сдружения 
труд. Ст. Н.

Отговорност за моралння!лнк на ученика
ф Ще се формират комисии, които ще издирят 

причините за неизвинените отсъствия и слабия успех 
при някои ученици

комисии, които да 'издирят 
причините за неизвинените 
отсъствия 'и слабия успех 
при някои ученици. Ако се 
наложи, тези комисии ще 
посетят квартирите ва ела 
би те ученици. Младежки
те ръководства получиха 
задача да се ангажират по
вече върху организирането 
на редовни заседания на 
ученичеоките общности за
едно с класните препода
ватели. На тези заседания 
биха се разгледали всички 
належащи въпроси, свърза
ни с успеха, дисциплината, 
неприличното 
а също и актуални обще- 
ствено^поли'ТИчеоки въпро

окол-

Успехът на учениците сата на младежки дом -не 
в образователнонвъзпита- може да бъде оправдание 
телната организация „Йо- , за едно число ученици, ко- 
оип Броз Тито” в Дими- ито до късно ^избиват” 
тровтрад не задоволява, но по кафенетата. Никой не 
още повече тревожат ня- е против тосва младите да 
кои явления, като непри- се събират и по къщите, 
лично поведение, оргакизи- за да слушат музика или 
ране на сбирщини, бягане ои помагат 'В ученето, да 
от часове ... Над 7000 от- чествуват рождени дати. 
съотвия през първото по
лугодие красноречиво гово
рят, че дисциплината сред 
средношколците в изпълня 
ване на оановното учениче 

' ско задължение, посещава
не <на часовете, е на доста 

Наистина

Но организирането на без
целни сбирщини, консуми- 

алкохол и за-рането на 
стояването до късно през 
нощта не е присъщо на 
средношколци, членове на 
Съюза на социалистическа
та младеж. Неприличното 
поведение в училището 
или на улицата, унищожа
ването на училищния ин
вентар и бягането от часо
ве не могат да бъдат съв-

низко равнище, 
само 912 отсъствия са не- 
извинени, (и това не 
малко), обаче сигурно 
ма да се направи голяма 
грешка ако се

„извинените" отсъс
тва има много неизвин©ни. 
Но това е друг проблем...

зация.
е

След заседанието, на ко
ето присъствуваха предсе
дателят на Общинската 
конференция на ССМ Зо
ран Тричков и директорът 
на училището Милутин

ня-

каже, че
и от

меотими с моралния лик
па ученик от средно учи
лище. Цанков, трябва да се очак

ва подобрение на положе
нието. Подобрението ще 
зависи о,т ефикасността в 
прилагането на предложе-

Както бе изтъкнато на 
АкЦионнат3заседание на 

конференция на Съюза , на 
социалистическата младеж 

ОВО „Й. Б. Тито”, със-

Разбира се, нечестно ще 
бъде ако кажем, че това 
се отнася до всички сред
ношколци. Това е все пак 
малка част от тях, и то 
главно най-слабите учени-

о
тояло се на 1 март освен 
сравнително слабия успех, 
особено загрижават някой 
Проявй, които не приличат ци. Затова бе предложено 

Лил- да се формират отделни

те средношколци.

на орадношколциге.
СТРАНИЦА 9
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ТЕ МКМЕДИЦИНСКИИЛПРЕСЕКА, ТЕЗИ'ДНИ на детето и 
бодестн»

, ДЯГ“""“
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНЧОВ, доктор 
ските науки

Хигиената и прехраната 
на иайната

Прехраната 
възможнитенш КАТО остени БРАТЯ...

ПО медици и-
— Нйй"Хубаво "16 бъдо 

кажем, че поичгки не 
и си-гли — до-

ако
жалиха труд 
бавя тика Люби сап. С учи 

оме припечелшвдвто
край. само още да поста
вим инсталацията* С оглед значение-го на Ио-

'та на кърмачката е твърде 31 ия „а.
край общите нраиила да «илиени бва да
жпи са и други моменти. Гайката гря^ 
овършана домашните и обществени работо у
пано, без да се заморява, в обрати у 
може да намалява количеството ™
Облеклото на майката трябва да оьде Уд 
особено не смеят Да се стягат гърдите- Дркол 
кото с шужно да носи сутиен сънмяг трябва 
да биде широк, защо-го но този начин се дава 
възможност за свободно циркулиране на кървга 
□ гръдта. Необходими са й разходки по слън
чево (време и на чист въздух. Препоръчват се 
и други видове развлечения,. защото излъчва- 

зависи не само от почивката

окоИ докато се топлим 
ло печка в студеното мар- 

гкриждат ио- 
всички се

товеко угро, 
вп пресечени и 
иключнаг' в разговора.

— Щом дойдат кабсли- 
чика Перо — викай ме 

младият раГ)0|-ник- 
сгроител Рангел
Зп НЯКОЛКО ДП и

■и тази работа. • ■

•|Ч

казва Янакиев
ще свър

шим 
изтъква той- •

Д нима може да им се 
„отне” стройте ли а работа 

Р&зиели ела 
май-

нашата

мето на млякото
във физическия смисъл на думата, но и от 
психическото разположение.

Майката тРябва да спи дълготрайно и 
това трябва да избягва да кърми през нощта, 
освен ако кърмачето упорито не търси да 
бозае. Твърде значителна е и хигиената на гръд
та, особено на пъпките. Пъпките трябва вика

на пресечали 
вата на лужнишкито за-стори навред по 
страна.

— Колко струва новопо
строената сграда — питаме 
Милутшт Милогпевич, кой
то ведно е м председател 
на строителния комитет?

— Над 5 милиона дина 
ра — парично, а най-голя- 
м.а парична помощ получи 
хме от самоуправителпата 
общност за основно образо 
вание — 2.000 000 динара, 
от републиканоки източни
ци — 1 000 000 динара, о г 
самоуправител.натл 
щност по детска защита — 
50 000 динара и така на
татък.

ги да са сухи, а преди и след кърменето могат 
да се измиват с хладка лрекиляла вода и да 
се подсушат с марля, а след това до следващо
то кърмене да се гтрекрият с .марля. От значе
ние е пъпките да бъдат чисти и сухи, защото 
по този начин пукнатините и инфекциите 
осуетяват. Алкохолът, различните масти не 
показаха като особено ефикасни в техното ле
куване.

■ Л ^ ~ ■

се
Сградата на новото училище е сложена под покрив... се

Ако тези днй пътувате селото. Само ако може ня- 
от Бабушница за Звомци, как да се подобри рабо- 
отбийте се и в Пресека, дата на магазина на коопе- 
Това хубаво планинско се- рация „Ерма”, всичко би 
ло ще ви посрещне като било още по-добре, 
очакван и скъп гостенин. — При нас владее пълно 
В 100-те къщи, половината единство — намесва се мла 
от който живеят сърби, а дежът Аца Станоев. ' 
в половината жители от Живеем като истински 
българската народност, по братя- Помагаме си, нико- 
много неща ще ви остави га не сме имали недоразу- 
остави хубаво впечатление, мение по никой въпрос ...

— Ако не беше така — 
дали .можехме да издъ 
ржим в акцията изграж
дане на училище — казва 
Рангел Димитриевич — съ

ПРЕХРАНАТА НА МАЙКАТА е важна не 
само когата тя кърлги, но и докато е бременна. 
Качествено мляко .може да има онази кър
мачка, която правилно се е хранила по време 
на оременността, особено с белтъчини, витами
ни, а без по-големц количества мазнини. По вре
ме на лактацията нуждите за храна са значи
телно увеличени, понеже .майката 
тряова да задоволи своите,

об-

— С училището и с пъ
тя сами ще се справим — 
намеси се Градимио Пауно 
вич, също млад - работник 
— строител, обаче бихме 
желали кооперация „Ерма” 
да предприеме нещо за да 
се по-добри работата на

не само, че 
но и потребите за 

отделяне на мляко. Обаче, прекаденото консу- 
хшране на храна .може само да угоява майката 
а въобще да не влияе на по-голямо отделяне 
хп,и'Л1Ка "достатъчното пък консумиране на 
храна може да предизвика отслабване 
та и до намаляване 

Значи

Преди всичко, по сговор 
ността и единодушието, ко 
ето владее . сред жители
те, *му.

— Всички сме като един 
— пояснява Мил у ги н Мило 
щевйч, помощен служител 
в училището и председател 
на местната организация 
на Социалистическия съюз.

Петър Рангелов, един от 
двамата учители в селото, 
който много ни помогна да 
се запознаем е живдта и 
проблемите на Пресека, съ 
ЩО има само хубави думи 
'за лресечани. .

— Ние тук сме единни 
във всяка акция. Ако не 
беше така — сигурно ня
маше да може да постро
им и нова училищна сгра
да — казва Рангелов.

И

на маика- 
на пР°ДУкЦия;та на млякото, 

че тряова да се подобри
■но ВН0” к^естаото на храната. Особено е «уж- 

я ИЛ1а достатъчно белтъчини поегиг 
1 сичко 0|Т месо, яйца и Пр. Месото е незамени 
МО не само поради бетгъчнини-^ езаменл- 
повечето минерали (вещества особгшп° И воради 
и Някои витамини. Дневно ор Ппр° Н3 желяз° 
100-150 гр месГ о!!! препоръчва от
без оглед .на това как- в' Ц™6 П0 едно яйце- 
белтъчините то поДг°твено. Покрай
соли и витамините4!^ Д. мазнини» минерални

На майката е нобходимо 
мляко като мзточчтик 
които се

количество-
Г:

й «ущ
5г 1г I) У т

'Ш1
§!! < -4, ШI да консумира и 

създава нейнадо“ мляко' ВеЩеСтва' °т
количество а от НО не в нео'■5' а 0т ЯР" четвърта до 

трябва да взима гг!110 ТЯ неловко прави' 
поГЙ останалите -вещества4 паСИрене’ 0 Оел 
н Фосфор, които са необхг.™Да внаСл и калции 
«е костите на детето за затвърдява-
поради това че догтГ А Зелепчуците « овощията 
витамин Ц и пр. същ!”!ЙГг Мине'ралн« соли, 
прехраната, по-възможноп^3-4 °а необхОДими в 
-Раншните ехваща^^н °а "^«И- Ло-
ВДкти, като Различните зелен^?ЗНИтеЛНИ "р°- 
-могат отрицателно да № и поправкиството «а -млякото^ саВърху каче' 
НО оелият И черен лук и ®°0Н01Вани- Единстве
на (Млякото неприятен вктс ' ™ М°тат да дават 
-възрастните кърмачета прраД11 което по- 
за-ят. Необходимостта от н^е=,Аа Н6 искат Да бо- 
тацията значително е мвепт.ъи0 време нз лак- 
пъ,роите месеци Днездо^, а’ особен<> П-Рез 
възлиза от 2*5 „о з л ТКтГИЧеСТВО ^Рябва да 
трябва да се взимат умерено п '^аВД1ягг чап 
(Кохолът се избягват. У пУ™1ц.ето и ал-

грдничони
©диги литър на 
товай|Л

ЩВ г~е&***"*

Л. -ЦветкоБич и Р. ДимитрисвичМ. Милошевич, А. Петрович,

що млад строител от Пре
сека. През сезона работя 
по строежите във Войводи 
на казва Дим1и трие вич, 
Но напълно съм отговорил 
на задълженията сй и

магазина. Не сме 
от работата на чича Ста
нимир Костадинов. Нашите 
оплаквания досега не дадо
ха резултат — казва Пау- 
пович... Не оме доволни 
от обслужван ето и от сна
бдяването —

до«волнидокато да пием по 
г40-процентово кафе 
целарията на

-- кан 
училището 

.се (Изпълни, с лресечани. 
-Идват тук като 
Дом:;

тук.13 свой
Да, добавя Рангелов.

Раша сърди се той.
и баща му са между 

най-ревностнитеРангел Петрович 
;ля* — Ние- си живеем 
добре, добруваме

*сгюде-
Да сев тази ак

ция, ]иа.кар че бихме били
несправедливи 
Миша

надяваме, че и ко
операция „Ерма” ще напра 
ви всичко да се премахнат 
•нередностите в селския 
газин. Лресечани и 
жават това.

тук
си едни 

, с ДРуги. Ето сега привърщ 
училищната сграда, а 

после е на ред пътя

и към чика 
други, 

поотделим
• и мнозина ма.вам е ако заслу-изнасямепрез примери.

' (Г-ледва)М. АндоновСТРАНИЦА 10 ' V..- -
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Богат хоронгрециБОСИЛЕГРАД 
..МЛАДОСТ” — В едно село живели двама ергени, 

добри другари. Единият бил много бе- 
дан, но бил силен хороигрец. Другият ’ 
имал всичко, обаче бил оуртук за хо
рото. Бедното момче много се срамува
ло, че си .ндача обуща, но все играе на 
опинци, и решило за наближаващия се 

: събор да потърси ,ма услуга” обуща от 
ботатия си другар, но това да остане 
техна т^йна. Съседът му дал обуща и 
сутринта отишли на събор.

Бедният, ерген, се зарадвал на обуща
та и повел силно хоро. Играел; та земя
та потрепервала, пот капал от лицето 
му, мократа риза се залепила за строй
ната му снага, но той не преставал. Съ- 

] бордните го гледали удивително, а най-
• хубавите моми се надпреварвали коя Да
• играе до него. Всичко това гледал и 
•богатият му другар и все повече го об- 
5 хващала ненавист. Доближил му се и
• силно извикал: — Играй по-полека, ще
• ми окъсаш обущата. Хорово,децът се

мАЛКИНЦЕ" 8:1 (2:1) засрамил и преставал да играе.
Минало известна време и пак тряб

вало да отидат на събор. На бедния хо- 
роилрец много му харесало хорото с 
обущата и пак решил да помака обуща 
от богатия ой другар, но „други, за да 
не се сетят 'Съборяните за предишната 
неудобна случка". Богаташът му дал 
други обуща и обещал, че няма да го 
укоряова, че ще му 'скъ)са обущата. Оти 
шли на събора и бедният хороиграец 
повел танец. Заиграл още по-силно, 
хорото се хванали и стари, и млади. Бо
гатият суртук го гледал и не му било 
право, че до хороводеца играят двете 
най-хубави моми в селото. И не можал 
да отстои обещание: ;— Играй съседе, 
окъсай обущата, мои са". Засрамено, бе
дното момче пак избягало от хорото.

Оттогава нашите хора казват: КОЙ 
ЩО ИМА, С ТОВА ДА СИ КЛИМА!

Записал: Стоян Ефтимов

Висока победа и при
слаба

■ тров-ич, който не 
Наказателен удар в наказа 
телиото поле на „Младост”, 
централният нападател на 
гостуващия отбор от някол 
ко метра вкара топката в 
мрежата зад гърба на~М. 
Чипев. Но

отсъди
Босилеград, 2 ма 

..Пе
Рт. Иг- 

ескара” край 
Драговищица. Съдия — 3. 
Петрович от Сурдулица — 
слаб. Голмайстори за „Мла 
дост”: М. Цветков — 4, Б. 
Иванов —2 и Д. Златков 
и 3. Младенов по 1 гол.

рището

радостта на го
стите бе кратка. Само след 
две минути Б. Иванов, кол 
то с М. Цветков бе по- 
добър от другите футбо
листи, успя най-напред да 
изравни, а сетне и да по
качи резултата на 2:1, с 
който се завърши първото 
полувреме.

През второто полувреме 
домашните футболиста за
играха по-добре и постиг
наха още 6 гола, от кои
то М. Цветков — 4, а Д. 
Златков и 3. Младенов но 
1 гол.

■
Ако по. първата футбол- 

реща, която ФК „Мла
дост” от Босилеград 
да игра срещу ФК „Алакий 
че” от Алаюинци, която 
всъщност бе една о,г двете 
отсрочени футболни сре-. 
щи от есенния ~ полусезон, 
се съди за подготовката 
на босилегр адските футбо
листи пред настъпващия 
пролетен полусезон на таз 
годишното футболно пър
венство, свободно можем 
да кажем, че те започват 

' почти неподготвени. Наис- 
- тт*. та постигнаха, висока 

победа от 8:1, втпреки че 
играха и без 2—3 добри 
футболисти. Обаче гостите 
от Алакинце този път се

на с
в оря- ДИМИТРОВГРАД

ЗА ПО-ДОБРА ПРОТНВПОЖАРНА ЗАЩИТА
газини от други общини и 
т.н., са дали определени 
средства, (възлизащи на 
2 050 000 динара за редов
на дейност на пожарника
рите. Но към 23 организа
ции не «са (изпълнили” за
дължението си от самоуп- 
равителния договор. За съ
жаление между тях се на
мират: „Югопетрол", всич
ки самоуправителни об
щности на интересите, Об
щинската скупщина, мест
ната общност на Дйми- 
тровград, банките и други.

На територията на Димитровградска общи
на през Изтеклата година се случиха 16 пожари 
(3 в обществения сектор и 13 в частния), 
които материалната щета възлезе на над 600 
хиляди динара

в

Накрая трябва да ка
жем, че гостите въпреки, 
тежко поражение, играха 
коректно, без грубост.

ФК „Младост"

В потушаването на по
жарите сравнително бързо 
и ефикасно участваше те
риториалното 
жаршо поделение, съставе
но от осем пожарни-жари. 
То разполага с една цис
терна, съ.с съместимост от 
2350 литра вода 'и още ня
колко обикновени апарати 
и помпи. Че топа о недо
статъчно, нез.нм ;.шо от 
умението на сг V. л;; пожар 
никари, най-Д('грз свиде
телства случили.^ се пре
ди три седмици пг жар, в 
който напълно / и фя сгра 
дата на „Сточар".

Всичко това плата 
по-скоро 
средства не само за редов 
риге, но и за на^лвка на

менне, което би трябвало 
да подпишат всички трудо 
ви организации, самоупра- 

противопо- внтелните и местни общно 
сти, Общинската скупщи
на и всички други органи
зации и дружества.

Да напомним, че според 
досегашния
те лен договор 45 трудови 
и обществено-политически 
организации, дружества ма

игра в 
следния съства: М. Чипев, 
В. Ивков, В. Йовчев, Б. Та
сев, 3. Младенов, Л. Заха
риев, Б. Иванов, Д. Злат
ков, Г. Георгиев (капитан) 
Ж. Евтимов и М. Цветков. 
През второто полувреме 
вместо Г.ч Георгиев (кой
то капитанската лента пре 
даде на М. Цветков и Ж. 
Евтимов, играха В. Тасков 
и Г. Тодоров.

представиха прзд босиле- 
любители на

самоуправи-градските 
футбола, като изключител
но слаб отбор, без органи
зирана игРа със слаби и . А. Т.
неточни удари към врата
та на М. Чипев. ПРЕДАНИЯ

Густн борне кате ръжОлее в началото на игра
та футболистите на двата 
отбора просто, се мъчеха 
с топката, играха неточно 
и неорганизирано. При та
кава игра и при една гру
ба грешка на съдията 17е-

Следващата 
среща от есенния

отсрочена 
полусе- 

зои „Младост" ще . играе 
на 13 март също в Боси
леград срещу „Хайдук" от 
Прешево.

Преди идването на тУР“ 
ците в южната част 
Църноок е имало селище, 
живели „латнни" кри сел
ските градини и училище
то в с. ярешник. Имало е 
и славянска черква, откри 
ти били гробове, корубес 
ти тухли кандила, а селище 
то било наречено „Старо се 
ло”, а и „Южни дол". По 
хълмовете имал о огро VIни 
борове черен бор. Легенда 
та казва, че много турци 
загубили животите си, за

час
да се намерят топа особено релефно раз 

казвал дядо Стеван Ми- 
халков на Васе Иванов от 
Ярешник, роден през 1885 
година, днес и двамата по
койници.

Когато гората изгоряла, 
разказва преданието, тур- 
ците унищожили до осно 
ви всичко, заличила се чер 
квата, старото селище, а 
останали само стени. Насе 
лението избягало. Дълги 
години долът бил пуст, но 
бежанците след време се 
завръщали, а някои стана 
ли комити и Се борили сре 
щу турците.

След време било форми 
рано ново селище, но с мал 
ки земя'Нкижол1ибки; след 
това „иземкинм" — къщи 
с едно или две помещения.
В старите стени лежали го 
леми ярци, а имало и яри 
ща, па местото наричали 
„у ярищник", а сетне село . 
то получило името Яреш 
ник. Една дълга зима съз 
дала помор на козете. Ня 
кой си Янко накарал кози 
те в „търла", но понеже от 
снега не могло да се отиде 
до тях 
ли. Напролет намерили ко 
сти и тази местност била 
наречена „Костилница".

С. Евтимов

на

едно возило, к:*0) о да раз
полага с по голяла мощ
на дейност на п гясарника- 
ност за действие; по сис
темата прах-вода. Едно та
кова возило Сгрява около 
1 620 000 динара. Имайки 
предвид огром уага щета 
от последния пожар (нео
фициално се гозори за су
ма от Ю милиона) необ 
ходимо е да се обезпечат 
средствата, преди всичко 
от страна на организации- ии. Накрая турциге запа

лили боровата гора, а на-

М. я.

БОСИЛЕГРАД

Младост'‘-„Морава'* 1:2 (0:2)М
тите от Босилеград отбеля 
за Георгиев, който влезе 
в играта през второто по 
лувреме на мястото на Л.

В неделя в Босилеград, 
пред около 200 зрители, по 
слънчево, «о прохладно и 
ветровито време, се прове 
де футболна среща в рам- Захариев, 
ките на втория кръг на 
юго—купата на Междуоб- 
щинската футболна дитзи- 

Враня. Съперници бя 
ха ФК „Младост" от Боси 
леград <и ФК „Морава” от 
Владичйн хан. Играта про 
тече в известен превес на 
гоостуващия отбор и в ре
зултат, на което, футболи 
стите от Владичин хан се 
наложиха с резултат от 
2:1 (полувреме 2:0)

заслужно се класира 
трети 

интересно

да превземат това селище, 
отбранявано от всички стра

Футболистите ма ФК 
„Мла-дост” играха в след
ния състав: М. Чипев, В. 
йовчев, В. ИвкОв, Б. Тасев, 
В. Тасев, Л. Захариев, Б. 
Иванов, Д. Златков, 3. Мла 
денов, Ж. Евтимов и В. 
Тасков.

те на сдружения ТРУД- 
Още повече, че в първа- селението правило „преко- 

пи", за да осуети разтир 
яването на пожара.

Днес' по целия синор се 
намират борови' Овъглени 
останки в пръстта, която 
на цвят е червена (изпече- 

същевремснно застъпвай- . на от силния огън), поне- 
ки се за по-добре органи- же смолата и дървото съз 
зирана противпожарна за- давали висока темперагу- 
щита, Изпълнителният съ- ра. Останали са само бо

рове на три места: „Борна 
тица" (14 дървета!, „Смре 
ките”, над оелището и е

жарно поделение за цялата „Църни камик”. Старите 
община, което да работи в борови дървета пръснали 

и черве- рамките на Секретариата семена, които разнасял вя- 
за вътрешни работи. На- търът, така че навред 
правено е вече Съответно 

М. я. самоуправително споразу- сти

та група по опасност от 
пожари, со намират най- 
голямиге трудови организа 
ции: „Тигар”, „Свобода”, 
,,Циле”, „Братство” ...

Имайки предвид това, а

зия

Да добавим, че футболи 
стите на ФК „Младост” и 
този път не показаха доб 
ра и очаквана от зрители- вет на Общинската екуп- 
те игра. Съдийската трой- щина предлага да се офо:р- 
ка от Сурдулица, начело с ми единствено противпо- 
А. Антич, добре води сре
щата. Играта бе коректна, 
така че жълти 
ми картончета не бяха по-

и съв
сем
ха за следващият
кръг на това 
футболно състезание, 
майстори за отбора на 
ФК „Морава" бяха: Л. Ио 

в 15 минута и

всичките липсаГол

нао
ванович 
Н. Риогич в 35 минута, 

гола за футболно
колр никнали толкова „гу- . 

борйе като ръж”. Заказани.
докато
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• сатира • забава
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‘ ■"““летни» ГРЕШКИ
електрификация е ояр 1П)С1цсв«»гсл* 
олио схванала думи 1 е на 1 
ш замълчаха.

— Вярно е другарю 
Вярно е, че оме спрели... ^ 
гУк е така: щом дойде я0Т°
I]юмо да пречшлмо! И
додоитба, на дойде*
с“е ес пшГаеилш! - »ЛЖИ;

А“'“8 Право каже Истатко! - ноодму:
Р мнозина Други ОТ нриеъСШУ ;

„влезе" и ,,0‘-

шит
м> по

вече има еле-Село Драговита днес 
ктоичеоки ток. Но драшаитчани сигур
но още не са. забравили с какви усилия 

да доведат докрай тази хубава Повилнела
бабичка

председател...
Но при

успява 
комунално-битова акция.

С години наред поради 1нещо|имт»к на 
средства (а Драговита едно от пай-раз
пръснатите села в Димитровградска об
щина) акцията не можеше да свърши 
благополучно.

Първите крачки по електрификации 
бяха направени още през 1968 година. 
За целта драговитчани бяха направили 
и няколко варници, по-голямата част 
от средствата от произведената негасе 
>на вар бяха внесени във фонда по еле
ктрификация. По едно време акцията по 
заглъхна. На едно събрание в селото.на 
което присъствуваха и председателят 
на Общинската скупщина, секретарят на 
Общинския комитет и др. общински 
(ръководители, председателят осгро уп-

нас
пие моч-
излезне
на да-

на жснсНият празник, лежим 
Тука 1ЬОК1ьа, на

ютр(/ю и °и Нутим- — паче моя
денъска^барем да направиш по кавенце, 

си лежиш.
" Не_Срекову и Ьу гледам: -

с рТне пудре и помаде,та не може

Убавка.снаха сс и
:?.щите.

Сега п председателят 
ложението на драговитчани.

Договориха се след прибирането 
реколтата — отново Да дойде и 1,3 с; 
договорят за продължаваше ,на започна-*

У место 
а ти лак договорш-ш да сена

кова рано 
накалаисала

-насмейв- ,,, и„ 
_ Боже бре УоавЬе

направила теквая^
— Айде, айде 

у самоуслугу та У-зни нещо 
и стотку.

[-ата акция- да се ама кикво си сеМ. Андонов

— не завутуй се, него иди 
и мм даде торбуту

това. ДруЬи пут 
ми даде десет старе илядарйе и ми накаже три- 

рабоге да купим, та се принудим и онея 
парице оди „църният фонд’ да 'употреоим, та да
може све да купим.

__ д бре щурчо — па нели денъска ие
Осми март. Па де' баремденъска нека све буде 
убаво и весело.

Немаше куде. Сложи се и поступи кико 
тражи бабата и отидо у самоуслугуту* Ка тамо 
— имаше що и да видим. Све салш мушкарци. 
Питам йедноха, питам другога, сви кажу: па ние 
си сваНи дън идемо у самоуслугу — и ка йе 
празник и ка нейе.

Убава работа, реко си. Значи при хьи си 
йе сваНи дън Осми мар-т...

Накупи кикво ми беше написала бабата. 
Ка се върну дома чекаше ме пийен>е, мезенце и 
ка бабата узе нещо и оди това що съм купил, 
па ка си седомо, та се гостимо. Ка я поугеко 
с пийегьето, бабата рече:

Де бре щурчо — честити .ми празни- 
кат, па ме целивай, ако умееш... Ти саде гле
даш да се найедеш и нашщеш...

Ка се убаво

•:Бдин габровоки виц.
— Дай ми два цели би

лета за мен и за жената 
•и половин за детето — ка
зал на гише габровец.

— Как дете? Той е цял 
мъж.

Я го гледай, вече ходи с 
дълги гащи — направил за 
бележка продавачът.

— Добре. Дай тогава цял 
билет за момчето, а поло
вин за жената. Тя е с къси 
гащи — отговорил убеди
телно габровецът-

най-добрият— Този е 
мп клиент-

— Дава ти добър бак
шиш?

— Нито сантим.
__ ? 1 ?
— Почти всеки ден ми 

плаща по една-две ракии, 
които е забравил да поръ-

— Много те моля да не 
се спираш пред всяка ви
трина — моли съпругът.

— Опа? — откуде па са

ста
— Щом толкова бързаш.

можем да влезнем в мага
зина за малко предла
га съпругата.

ча.

Мърша праз венюете
Магарето, като затлъстее, рита стопанина си.

ТЮРКМЕНСКА
Хитър Петър си загубил 

магарето и обявил по всич- 
*■ ки пазарища:

— Който намери магаре 
то ми, ще му го подаря 
заедно със самара и юзда
та!

Настрадин Ходжа му ре
къл:

— Че като подаряваш 
магарето ч си, каква полза 
за тебе ако се намери?

Все едно че си го бил 
загубил!

— Ба! Да прощаваш! — 
отговорил Хитър Петър. — 
Остава ми радостта, че съм 
го намерил, а това не е 
малко нещо.

Към честния живот водят много пътища.
ЦИЦЕРОН

Честният човек има само една дума.

ФРЕНСКА

Най-лесно е да измамиш себе ои.

ДЕМОСТЕН
^ наггупа, реко че питуйем ба-

°АКуде знайе тея работе, кига, нийе пе- 
ливне и текве работе смо одавно манули.
ти л/оГ- Е °ре ^1анчо?— Куде жлвейеш? Па ти увечер задремеш
гледаш телевагзию. Да 
кикве рабо-ре не само 
си «ма...

НО да гледамтелевизиюаЗНИК реШИ редОВ

Който-има много 
мира у другите.

недостатъци, той лесно ги на-

АДИГСКА
още оди дневник, а не 

целивйе, 
за празникад, него и онака

Лошата трева бързо раоте. видиш кикве
СРЪБСКА

Дай на човек всич.юо, което желае, и тоз в съ
щия миг ще почувствува, че това всичко не е
'ВСИЧКО. пс и

и. КАНТ
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