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^КЦЕНТИ ИЗ УВОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИМЧЕ БЕЛОВСКИ НА 
ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СЮК ПО ВЪПРОСИТЕ НА ИНФОРМИРАНЕТО

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ СЛЕД ЗАВРЪ 
ЩАНЕТО СИ ОТ ДЕЛХИ В БЕЛГРАД

ПЪЛНО ЕДИНСТВО 

Н СОЛИДАРНОСТ
Н СВИДЕТЕЛ, Н БОРЕЦ

е Неединството в становищата за печата и по откритите въпроси нерядко е ре 
зултат на неединството в обществото, дори и в СК—изтъкна между другото в 
уводното си изложение ДИМЧЕ БЕЛОВСКИ на заседанието на ЦК на СЮК

е Седмата конференция на необвързаните страни 
беше изява на единството и солидарността на нашето 
движение.
ф Трябва да направим всичко възможно за да спрат 
неблагоприятните процеси в международните полити 
чески и икономически отношения

Говорейки на състоялото 
се на 14 март 
на Централния комитет на 
Съюза на югославските ко 
му писти по проблемите 
средствата за масова 
формация, Димче Белов
ски, член на ЦК на СЮК 
между другото изтъкна:

Основателно и с гордост 
можем да констатираме, 
че югославската журнали 
стика, както и целокупна 
та система на информира
не, са достигнали висока 
степен на развитие.

Факт е обаче, че ов пое 
ледно време оме изправе
ни преди звестни лутания >на 
една част журналисти в 
тълкуването на явления и 
процеси в обществото, ка 
кто и с напълно неприемли 
ви тенденции в дейогвува- 
нето на някои средства за 
информация. Както и ви
наги досега, кога-го се на 
мирахме в затруднено по 
ложение и търсехме реше 
ния, с които по революди 
онен начин ще преодолява 
ме причините, застоите и 
затрудненията в развитие
то, явяваха се и такива, ко 
ито отговори предлагат в 
старите и надминати отно
шения <на етатизма, граж
данския либерализъм или 
догматизма. Разбираемо е, 
че в борбата за обществе 
ното мнение тези сили се 
устремяват към- средствата 
за информация, схващайки 
тяхното значение и влия
ние. Оказва се, за- жалост, 
че © отделни средства за 
информация са се • създали 
концепции, които не се 
овеждат само на ексцеси, 
но намират израз в нацио ка 
налистичеОкото насочване, 
което е недопустимо кога- 
то се има в предвид, че на 
циана лизмът е пиемонт око 
ло който се обединяват 
всички наши противници.

ни и партньорски отноше
ния н отделяне на средства 
та за информация от орга 
низираните социалистиче- 

в оки сили в обществото.
Неединството във ©ъзгле 

дите, писането :и станови-

и неговата програма, ре
волюционните традиции,, 
патриотизма, братството и 
единството, нашите пости
жения и успехи. Това от
делно е от значение за 
младото поколение. Ако 

щата в печата по. открити не правим това, или пък го 
те проблеми, нерядко е ре правим недостатъчно, а че 
зултат и от неединството сто говорим предимно за 
в другите структури на об затруднения- проблеми и 
ществото, дори и в Съюза неуспехи, обществени ук 
на комунистите. Ако сме лони и „случаи", как мо- 
констатирали, че имаме за жем да очакваме младите, 
стой в развитието на само и изобщо трудещите се и 
управлението, че нараства гражданите да имат пълно 
етатизмът, че има различ- доверие в самоуправление 
ни затваряния и подозре- то и да признават стойнос- 
ния, тогава е 'необходимо тите на това общество.

НЕ Е „ВРЕДНА", НО...

заседание

ин-

борба за 
между

Връщаме се от Делхи твър 
де доволни от хода и ре
зултатите на Седмата кон
ференция на шефовете на 
Държавите или правител
ствата на необвързаните 
страни — заяви председа
телят на Председателство
то «а СФРЮ Петър Стам 
болич след завръщането си 
в Белград. В продължение 
на изявлението 'си за юго
славския печат, радио и, 
телевизия Петър Стамбо- 
л/ич между другото каза:

„Седмата конференция 
на необвързаните показа 
единството и солидарност
та на нашето движение,- 
което дойде до пълна изя
ва в политическата и ико
номическата декларации 
на Конференцията. Работа 
та на Конференцията мина 
в демократична атмосфе
ра, в дух на взаимно ува
жение и съгласуване на 
становищата. Още веднаж 
се потвърди, че стойност
та на коренните принципи 
на политиката на необвърз 
ване е незаменима и че те 
най-широко са приети ка
то единствено възможна 
основа на съвместно дейст 
вуване.
ЗА ОБЩИТЕ ПРОБЛЕМИ

Такъв подход и начин 
на работа ни дадоха 
■мажност всеобхватно да 
изясним главните пробле
ми на днешния свят и да 
приемем решения, които 
ще представляват основа 
на нашит© бъдещи дейст
вия." По време на работата 
на Конференцията домини 
раше съзнанието, че тряб 
ва да направим всичко въ 
зможно за да спрат сегаш 
ните неблагоприятни про
цеси в международните по 
литичеоки и икономически 
отношения-
Срещата на най-високо ра 

винял е в Делхи събра стра 
ни от всички континенти, 
с различни обществени 
системи и политически фи
лософии, но обединени в

решитетлната 
мир, равноправни 
народни отношения, за ра 
звитие на общия прогрес. 
С участието на над 100 
членки, голям брой наблю 
датели, Конференцията по 
каза, че необвързването 
от година на година укреп 
1ва и става все по-влиятелна 
независима извънблокова
оила, която 'има изключи- 
тлно важно значение в ра 
зрешаването на парливите 
световни проблеми.

Мнозинство страни в све 
та днес се числят към дви 

'жението на необвързване- 
-то. Техните представители 
дойдоха на Конференция 
та в Делхи за да изразят 
не само дълбоко неспокой
ствие и загриженост на чо 
©ечеството зарад сегашно
то положение на междуна 
родните отношения, но и 
решимост да се борят за 
изменение 'на трудното по
ложение, в което днес све- 
тът живее.

Изключително внимание 
Конференцията посвети на 
икономическата криза, коя 
то захвана света и о&елно 
за опасната разлика ме
жду развитите и развива-, 
щите се страни, която все 
повече се задълбочава. 
Във всестранен и ооновен 
анализ се показа по-ярко и 
по-убедително 
откогато и да било побра
но, колко съществуващата 
система на международни
те икономически отноше
ния е в стълкновение с но 
вите потреби и че е необ 
ходИмо най-коренно да* са

Чрез различни пъстри и 
забавни ревюта, упорито 
апологетично се пренася 
идеологията на гражданс
кото общество, случайно 
то щастие и лъжливия ус 
пех у блясък. Забавният 
печат по само себе си не 
е вреден, той е необхо
дим на нашия човек. Но 
именно поради голямото й 
влияние, би трябвало да се 
води сметка за неговото 
качество и насоченост. Не 
обходимо е повече да се 
изостря отговорността на 
комунистите в издателски
те съвети за редакорокат3 
политика, както и на тези 
на редакторските постове 
и в колегиалните органи, 
което предпоставя, че за

Д. Беловски

какви пос-да съгледаме 
ледствия има това и в сред 

' ствата за информация. Тен 
денциите на етатизма не
минуемо водят към затвар 
яне и на средствата за ин 
формация, монополи и зло 
употреби, както също

застоите в развитието

несполуките и неприемли
вите тенденции на срества 
та за информация трябва 
да носят и съвсем конкре- 

та. тна отговорност и поел еди

въз-

отколкото

ци.да-на самоуправлението
възможност за групо- Достигната степен на ра 

звитие в системата на ин
формиране дава 
нает в тази област, съгла 
оно развитието на социали 
етическите самоуправител 
ни отношения, да се нап
равят по-нататъшни самоуп

ват
во-собствеиичеоко разпола 
гане и манипулиране 
средствата за информация. 
Прагматизмът, опортюниз- 

и идейната дефанзива

със възмож-
мени.

Предложихме развити
те страни, които също та 
ка започват все повече да 
чувствуват икономически

мът
на Съюз а на комунистите 
благоприятствуват за поява 
та на конфузии и колеба
ния. Сигурно е, че промяна

състоянието в СЮК, равиГелни прониквания, та 
неговото ка че информирането да

НЕЕДИНСТВО ВЪВ 
ВЪЗГЛЕДИТЕ

те затруднения, и разви
ващите се страни, да по
ложат съвместни усилия 
за оздравяване на световно 
то стопанство и за раедви 
жване на общи преговори, 

(На 2-ра стр.)

В степен, в която липс 
ваха навременни и обосно
вали отговори на Съюза на 
комунистите на актуалните 
и някои открити въпроси 
на днешното време> в коя 
то нямахме достатъчно 
слух за оправдателната 
критика и самокритика, с 
бавно и недостатъчно обо 
бществяваяе на информира 
нето, се създавахр условия 

„седмосилово'' поведе 
ние на печата, радиото 
телевизията, за дистанцира

та на
укрепването на 
единство, дееспособността 
и идейната дефанзива, да
ват значителен принос към 
промените и подобрение на 
обстоятелствата в тази об 
ласт. Ние в Съюза на ко- на 
мунистите до голяма сте
пен сме занемарили пар
тийната пропаганда... Тряб 
ва значи, повече да 

и пагандираме идеологията 
на Съюза на комунистите

по-ефикасностане още 
оръжие на работничеоката 
класа, >на трудещите се и
гражданите в овладяването 

всички процеои в обще 
свидетел и боеви БРАННО ПЕШИЧ В 

ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН 
’____________ Гстр. 3)

ството,
участник в тяхната самоуп 

общественаравителна и
акция,
ду другото Д* Беловски.

про- межподчерта,и за



по СВЕТА ПРОЩАВАНА НЕ ТьЖсНОГЛЛИПКОНФЕРЕНЦИЯ БАЛгяида „и
КОНКРЕТНИ АКЦИИ ЗА 

МЕНЯНЕ НА СВЕТА
# Решимост
Га"аПм"пяИеИна съществуващите

НЕ

ПЪЛНО ЕДИНСТВО и 

СОЛИДАРНОСТ
КАР

Осьда на 
тероризма

в понеделник от 
Анкара бя

въз ос-
война!| ' (От Ьва стр.) трагичната 

между Ирак и Иран. Влас 
гиу-ваицото настроение в та 

изразено във

да Белград и 
ха пренесени тленните 

убития 
посланик в 

Галип Бал-

не на
мвжнова на 

раздвижат
дународни отношения.

Които да водят към изрра 
Ждане на нов междунаро
ден икономически порядък, 
тгаики в предвид тааго- 

заседа-

останки на 
турски 
Белград

ай насока е 
щ,званието, което от име
то на ггрисъствуващптге 
фове «а държави или пра
вителства отправи предее 

на Кон- 
Ии-

• Кризата в Близкия Из
палестинският вън-В рамките на жореннат0 

>н е обвърза ност, от 
бройните очевидни 
жония на великия

договор ма необвърза

ше
кар.МНОГО- ТОК и

поезии- рое трябва да 
Д0ЛХ1ИЙ- еп-оред становищата 

бската среща яъ-в

шесто се решават 
на ара 

Фес и 
съвместна 

Коми-

ДШ1ШОТО
ние на Конференцията 
иоединените нации за гьр 
1тшия и развитие в Бел
град, което ще бъде най- 
важното събитие в между 
народнит0 -икономически 
отношения в този период, 
конференцията в Делхи до 
дштви стратегията на нас 
гшването на развиващите 
се страни, прие -съдържате, 
лна програма от акции за’ 
взаимно сътрудничество на 
развиващите се страни и 
декларация, придаваща го

__ Със съжаление
и огорчение югосла 

общественост
на

дателствуващата 
ферениията,
дира Ганди, * позовавайки 
Иран и Ирак 
да спрат войната да потър 
сят честно, правдиво и тра 
йно решение чрез прего
вори. Това възванне беше 
топло приветствувано от 
всички участници.
. Отделно бих изтъкнал го 

- лелпгя прщтос, който даде 
Индия й лично министър — 
председателят Индира Ган 

лямо политическо значение дп със създаването на оп
на това сътрудничество.

вскага-госпожа 101011
тото движение — сега ве
че със 101 
члеповр — изпъква онзи 
резултат, който в ггодготочз 
кит0 беше определян ка
то основна задача.

С единодушно приети
те решения, които продс^-а 
«дяват общ знаменател на 
'интересите на необвърза
ните страни, необвързано 
то движение още веднъж 
показа, че не е „случайно 
събрание на отделни дър-

вестта за злоде-лрограмата за
пълноправни акция на арабския

тет ма седмината и Коми
на необвързаните

на кон

прие
уиието над извънред
ни я и упълномощен
посланик на Турция 

СФРЮ Галип Бал- 
кар, който ДОСТОЙНО 
и предано представя
ше своята страна

Милка Планинц,

неотложно

тота
страни, сформиран 
ферениията в Делхи по 
предложение на Ясср Ара- 
фат. -

ф На Конференцията оя 
дадени нови импулси за 

политичеоко решение на 
афганистанския въпрос. Не 
обвързаните страни се за 
стъпват за ангажиране на 
генералния секретар на 
ООН, изтегляне на чужде 
странните войски и пълно 
право на афганистанския

в

каза
прощавайки се за по 
следен път с убития 
турски посланик, кой 
то беше и засвидетел 
ствуван приятел на 
Югославия-

ха

тималтги политически и ор- 
иценявайки, че мирът, ганизационнл условия за 

независимостта, разорьжа- успешна работа на Кон-
ването и развитието • днес ференцията. 
повече от когато и да би Същевременно, искам да 
ло са съществени въпроси подчертая, че името на
на съвременния свят, Сед- президента Тито и негови
мата конференция отправи ят принос за създаването
„поръчение' от Делхи ', в и развитието на политиката
което изразява своята заг- на необвързване ;ведно с
риженост зарад общата имената на Неру, Насър и
конфронтация й отправи др., постоянно се спомена 
възвание към великитеЯ|ваше като вдъхновение за 

'** сили да спрат надпревара-*®нашето движение, при от- 
® та във въоръжаването и да ^даване на най-дълбока при 

предприемат- спешни и пра^знателност към историчес- 
кдачни мерки за осуетява- кото значение на тяхното 
не . на ядрената война и за дело., 
ядрено разоръжаване, ка Нашата делегация има- 
то първа крачка към общо ше активна роля в целоку 
то и пълно разоръжаване. пната работа на Конферен- 

цията. В съдържателните 
разговори с голям брой ше. 
фове на държави или пра
вителства и други предста 
вители на необвързаните 
страни, като председател- 
ствуващ на Политическия 
комитет и със своята ак
тивност във всички работ
ни тела, дадохме пълен 
принос, към резултатите 
от Конференцията. По пре 
дложение на Ясер Арафат 
Югославия беше избрана в 
Комитета ,на осемте, шефо 
ве на държави или прави
телства на необвързаните 
страни за Близкия изток и 
Палестина. Нашата делега
ция,. която за първи път 
беше «а Конференцията на 
необвързаните без Тито, на 
прави всичко възможно 

по тази Конференция да бъ 
де Конференция 
та и на нови постижения.

жави, но жизнен историче 
ски процес".

ф В заключителната сн 
реч Индира Ганди накъсо 
представи резултатите на 
Седмата конференция на 
необвързаните: „Делхийско 
поръчение", Икономическа 
и Политическа деклара
ции, призив към изгражда
не на нов икономически по

НАКРАТКОнарод.
ф Проблемите на Латин 

ска Америка са разгледани 
по. начин, който на преден 
план изтъква независимост 
та и еманципацията на то
зи регион.

рядкъ и провеждане на гло ф Седмата конференция 
бални преговори, деклара- на необвързаните оказа
ция за колективно опиране пълна подкрепа на усилия-
върху собствени сили, и ра на европейските необ-
по-голямо сърудничество вързани и неутрални стра 

,г Юг. »Ние отново ни за разведряване, сигур-
афирлшрахме нашата соли ност и сътрудничество в 
дарност с освободителните Европа, 
движения и нашето проти- ф Тъй като не беше по 
вопоставяне на всички ви- стигнат консенсус във
^2??, намеса и интервен- връзка с мястото на Осма
Ц напомни Индира та конференция
поичвя'хмвД°баВИ: ~ ”Ние вързаните, на Конференция
признахме ядрените сили га в Делхи бе решено до
пропастта’°КаТ °ВеТа КЪ,М макиНът на следващата

А Пг!„к„ л среща на необвързаните да
ка*кияР?обг бъде опРеДелен на Минис-
наоочен „И **амиоИя е терската конференция на
ООН и гКГ Решаване в необвързаните, която ще
ООН и Съвета за сигурно- се състои ^ 1985 гс^и

________ на в Луанда.

• БЕЛГРАД: В понедел
ник за София замина деле
гация на СЮК, оглавявана 
от члена на Председателст 
ВОГО на ПК на СК във Вой 
водина Михал Богнар. Въз 
основа яа програмата за съ 
трудничество между СЮК 
и БКП, югославската 
тийна делегация ще 
запознае с основните зада
чи и дейността на Българ
ската КП

пзр
се

■> ''

ДА ПАЗИМ МИРА
.... .

Също така, Конферен
цията прйзва и всички чле 
нки на международната об 
щност съвместно да рабо
тим върху укрепването на 
мира й сигурността в све 
та, върху миролюбивото и 
справедливо - разрешаване 
на опаонйте кризни огни
ща. Във връзка с това Кон 
ференцията даде ключово 
място на въпросите в Близ 
кия изток, Южна Африка, 
иракско^-иранската вой

на, на кризите в Авганис- 
тан, Кампучия и Централ
на Америка. Конференция 
та подчерта, че; справедли
вото и .трайно решаване 
на тези кризи може да се 
обезпечи

в обществено- 
икономическото развитие 
п разрешаването на стопан 
ските въпросн.
^ггс5>Н,?ОН: Членките на 
иаьк (страни-износнички 
на нафта) постигнали 
разумение за

на необ-

спо
намаляване 

'^натД на нафтата с 15%.
• РЕЙКЯВИК:. Исландия 
е страна с най-висока- ин
флация в Европа, Минала
та година цените 
страна са се увеличили с

Ио гппто ' „„на ст°' ' СпециалиститеПО света пРеЧеЧяват, че иреа- 1983
година увеличението.на .

„„ ??те Ще възлезне на 62%
световните Исландия е западнала в те 

».ка икономическа криза
Р'Ибат'ПС>РаДИ трудности
• ПАРИЖПР'ТШ1Леност-

СИ КПТ-Т- Втория
кръг на оощиноките избори
ии»п франодя левицата (со 
циалистите и комунистите)
бор-на* п2 "Д'а осъЩесГВИ из ^Рна пооеда и

ст.

ОТЗВУЦИТЕ НА СЕДМАТТА в ' тазиКОНФЕРЕНЦИЯ

договор за основните проблеми
«'йгл&гв:”с»“» -
средства за масова информащ, 
егво, че договорът на 101 
битие от първостепенно

це-
в

я са ярко доказател- 
страни наистина беше съ 

международно значение вединствено 
мирен начин йри пълно за 
читане правата на народи 
те сами да решават за сво 
ята съдба-,без .чуждестран
ни интервенции и намеса. 
Конференцията

Органът на 
Да“ оценява,

КПСС „Прав 
че делхийска- 

•га среща беше успешна и 
Я нарича „форум на мира 
|И надеждата“. В коментар 
по телевизията в ГДР е по 
дчертано, че необвързани- 
те се „застъпват за свят на 
мира, взаимна сигурност и 
сътрудничество, основава
що се на равноправие. Бра 
зилоюите ежедневници На- 
пом1Нят че

на акция- предават на първите 
страници извадки от 
м&нтите.
„ОрещаТа 
те в Делхи е 
пех, защото
'НИбтО

Доку-
приети в Делхи, 
на 'Необвързани- 

огромен ус- 
®ъ1рна движе- 
оригиналните

пише япон-

Увсрени сме, че решени
ята на Седмата конферен
ция в Делхи ще намерят 
най-широк отзвук и подк 
репа на международната 
общност. Очакваме 
ните' предложения 
циативи на необвързаните 
да бъдат поорещнари ^ „„ 
зоирател-Ство и да намер
ят добър отзвук и сред дру 
ги-ге международни факто
ри, чието сътрудничество 
е необходимо ■ в усилията 
за мира И обгцця прогрес 
на човечеството. - -

осъди все 
ки облик на употреба на 
сила и натраиване на кой 
то било облик 
странна доминация- Дадо
хме оилна подкрепа на ос-, 
вободителните движения и 
на всички народи, борещи 
се за мир и за бв 
вобождение.

Бих искал да изтъкна, че 
шефовете на държавите и 
правителствата едингао ис
каха спешно прекратява

ла ооуети 
на десницата 

което беше 
след първия из

проникване 
вл астта

предвидено ’
порен кръг.
• .ГДАНСК: В 
станали
КОИТО

Към 
му идеали“ — въвна чужде-

аестниГ^аНтеР~™т

^начително д^н^Нтя 
п^иГтшГнТ

срещата ще имот Т® На 
прехмишлено
рани.

град ив 
и ини-

ноделя са 
малки стачки, 

участвували над

грьгйгча®ат широка - 
Цредупреждаиат
че все
задо.волст®0.

„благодарение 
демократическия характер на

в«аоето ос- за 1000движението и Бра
зилия успя, макар че е на
блюдател, д.а обясни 
Иите си 'ВЪЗГЛС

ро «ай-важните ме 
ждународни проблеми“ 

Всички

с хгал- 
не полу 

подкрепа, но 
властта, 

съществува не

отзвук в 
развититеунгарски вестници ст-

СТРАНИЦА 2 още
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ЮО-ГОДИШНИНАТА ОТВ НАШАТА СТРАНА ДОСТОЙНО ОЗНАМЕНУВАНА 
СМЪРТТА НА КАРЛ МАРКС

ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРО 
ЕКТА „МОРАВА II” В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

ХУБАВА ПРОЛЕТ ЗА ДОБРИ Исполин на световната история
ОРАЧИ ф приносът на нашата революция за ма] 

ческата теория и социалистическата практика е 
го по-голям от самата реафирмация на лозунга , 
риките на работниците“ — каза Митя Рибичич^в 
жествената част на Шестото заседание 
СЮК.

Щ ЗА селското стопанство се говори, че е истинска 
р та развойна перспектива на региона, а същевременно 
ЙЙ остават необработени 17 000 ха площи. Такива и по

добни несполуки не смеят вече да се допускат — 
подчерта председателят на Скупщината на СР Сър 
бия Бранко Пешич на съвместно заседание на пред
седателствата на скупщините на Междуобщинската 
регионална общност, регионалната стопанска камара 
и регионалния кооперативен, съюз в Лесковац.

Още една критическа за 
бележка, изнесена от Бран 
1КО ГТешич, най-добре опре 
деля отговорността на орга 
низациите на сдружения 
труд в агрокомплекса, ко 
мпетвнтните общински и 
регионални органи и об- 
(щ естшено-по л ирически те ор ' 
гамизации. Възможности
те на Южноморасвски ре
гион за интензивно селско 
стопанство, особено за жм 
еотновъдство, са големи, 
каза Пешич, а дори 38 го. 
дими след освобождението 
те се определят за широк 
път за „бягство” от изос
таналостта. Това очевид-но 

, говори, че някои среди в 
региона не са искали да 
помогнат сами на себе си, 
това е доказателство за 
несполучливата развойна 
политика на някои общин 
оки ръководства през из
теклия период. .

ЦКна

мократична алтернатива 
блоковете с политиката 
н ©обвързване и демократ 
на алтернатива на партя 
ния монолог и владству 
не от името на работна 
оката класа с политичес 
та система на социалис 
чеокото самоуправление 
РАЗВИТИЕ НА САМО\

Преди 100 години смъРт- 
та опря туптежа на неопо 
койното сърце и 
творчество на един от най- 
великите гении на съвремен 
ното човечество- Заради 
исто1рическите революцион
ни промени в света, които 
станаха под влиянието 
научните открития и рево
люционното учение на Карл 
Маркс, той безспорно 
нарежда сред онези вели
ки личности, които принад 
лежат не само на едно вре 
ме, едно движение, един 
континент, една нация 'или 
на една страна — изтъкна 
Рибичич (в началото на до 

на 100- 
от смъртта

живото

низании на селскостопан
ските производители. Ко- 
масацията се налага като 
първо неотложно меропри
ятие, защото дребните пар 
цели не дават възможност 
за широко прилагане 
научните постижения и ме 
тоди на производство. За 
това мероприятие владее 
голям интерес сред частни-

на

ция Карл Маркс

Листиче окото самоуправле 
ние. За нас е основен въ 
просът дали и с какви теМ 
пове ще развластяваме дър 
жавата.

сена
Югославските комунисти 

и югославоката социалисти 
чеока революция

Карл Маркс безмерно 
много, и затова, че акцен
та сложи върху работнице 
окото самоуправление, но 
и затова, че неговото тео
ретично дело укрепи увере 
мостта ни, че можем със 
собствени сили да продъл
жим делото на парижките 
комунари. Приемайки Мар 
ксовото становище, че ра
ботническото самоуправле 
ние е крайъгълен камък на 
социалистическата рево
люция, югославските кому 
писти стигнаха до познани 
ето, че революционната ра

дължат
на

Не може да се очакват 
особено 

равни
клада си, посветен 
годишнината 
на Карл Маркс.

Мислител, революционер 
и хуманист,' Маркс посочи 
границата между истинска 
та история и предиСтория- 

човешкото общест- 
Той пръв обяони науч- 

пр!И какви конкретни об 
може

добри резултати, 
на Историческото 
ще на нашата етично-поли 
ти чеока отговорност, без 
последователно теоретично 
изучаване на опитите и ус 
ловията на социаяистичес- 

него
та на
во. кото самоуправление, 

вата политичеока система, 
<на Социалистичес-

1НО
ществени условия 
да се ми1не тази граница. 
Положи теоретичните осно 
ви на революционното' Дей
ствувай е на съвременната 
работничеока класа и ней
ния неспирен стремеж към 
социализма. Карл Маркс о- 
б е дини теорията и реално
то социално движение. В 
работническото движение 
беше въведен социализмът, 
не само като учение, но и 
като практика. Социализ- 

направи съдбовната

ролята
кия съюзи работническите 
синдикати, 1НИТО пък без пое

Макар че пролетната се
итба и реализацията напро 
екта „Морава П” бяха до
минантни теми на заседа
нието, организационната 
и кадровата оспособеност 
на обществения сектор и 
създаването на материални 
и други предпосавки 
осъществяване на заплану
ваните цели. в 
стопанство бяха основната 
нишка, свързваща 
изказвания на участници- 

В тази

Манифестации в цялата страна
ЮООлгадишнината от смъртта на идеолога 

на работническото движение Карл Маркс в 
шата страна беше ознаменувана с многобройни 
манифестации и с дълбока почит и ггризнател- 

гениалните идеи и великото теоретично 
в югославските простори вдъхнов-

Бргнко Пешич на-те производитеХи, но и в 
обществения сектор, къде- 

го ле мин а нато средната 
за парцелите възлиза

на 1,5 ха. До края на 1985 
година в региона трябва да 
се създадат -към 125 орга
низации на земеделците, в

едвам ност за
дело, ко,ето и
ява и ще вдъхновява прогресивните обществе
ни сили и-, мислители. На 14 март се състояха 
многобройни събрания на форумите на ооще 

организацзи посветени

селското мът
крачка от утопия до наука.

Историческа е задачата 
на революционната работни 
ческа' класа е целия свят 
да освободи сама себе си 
и с това да започне исто
рически процес за всесъра 
,нно освобождение на чове 
честното. Освобождението 
на работническата 
може да бъде само нейно 
то дело и по пътя към ко
мунизма тя неминуемо ми 
нава през дълготрайни бор 
би за цялостно изменение 
на всички отношения, стой 
пости и самите хора.

всички
ствен о-политическите 
на живота и делото на Маркс. В училищата и 
трудовите колективи бяха изнесени лекции за 
основните идеи на марксизма, които са неугас- 
ващ пътепоказател на нашата самоуправителна

резултат на което частни 
те производители, в чиято 
собственост се намират 96 
на сто от площите, ще бъ 
дат влиятелни субекти на 
селскостопанската полити
ка и истински стокови про.

те в дискуоията. 
насека усилията на органи 
зираните социалистически 
сили трябва да бъдат със
редоточени върху два ос
новни въпроса: уреждане 
то на землищните компле 
кои и създаването на орга-

теюрия и практика.
В Скопие и Марибор започнаха научни 

събрания, посветени на революционната мисъл 
на марксизма. В Музея на социалистическата 
революция в Нови Сад е открита изложба „Карл 
Маркс— живот и дело”.

изводители. класаК. Георгиев

БРАНКО ПЕШИЧ ПОСЕТИ ВЛАСИНА
След като посети „Симпо”, „Кощана” и 

Памуковия комбинат във Враня, председателят 
на Скупщината на СР Сърбия Бранко Пешич, 
придружаван от подпредседателя на Републи
канския изпълнителен съвет Светозар Рикано- 
вич и председателя на Съвета на сдружения 
труд на Скупщината на СР Сърбия Драган Ни- 
колич, посети на 9 март т.г. овцефермата на 
Власина. Пешич и придружаващите го републи 
кански дейци бяха информирани от председа- 

Общинската скупщина в Сурдулица Ви- 
Димитриевич и директора на овцеферма

та Предраг Джорджевич за реализацията на 
проекта „Морава П” и развитието 
въдството на Власина.

_ В СР Сърбия съществува голям инте
рес за развитие на животновъдството, отделно 
на овчарството. Съществува и готовност средс
твата от 1% от бруто личните доходи да бъдат 
насочени в изграждането на животновъдни фе- 
рМи. Имаме твърде добри условия за развитие 
на овчарството и животновъдството изобщо, но 
не сме се достатъчно организирали — каза Бран 
ко Пешич.

тоянно научно и идейно- 
теоретично преразглежда 
не на тези опити. Без това 
Съюзът на югославските 
комунисти — това трябва 
откровено да кажем.— не 
може да осъществява роля 
та юи на политически и 
мдейно-теоретически анван 
гард на социалистическото 
'Самоуправление, а също та 
ка не може да се избори за 
пълната афирмация на но 
вите отношения на интер 
националната солидарност 
в международното револю

трябваботническа класа 
да премахне доминацията 
на собствената ои държа
ва. Ние дадохме собствен 
отговор иа тезата, че дик
татурата на пролетариата 
е необходима в първата 
фаза на революцията и че 
държавата на диктатурата 
на пролетариата час по-ско 
ро тРябда да се замести с 
държава на демокрацията. 
На социализма при нашите

ЕДИНСТВО НА НАЦИО
НАЛНОТО И КЛАСОВОТО

Югоол авоките комунисти 
конкретизираха Марксова 
та мисъл, че една теория 
се приема у един народ в 
степен, в която тя е оли
цетворение иа неговите по 
треби, и застанаха на ста
новище, че 'социалистичес
ката революция в Югосла
вия трябва да има класово 
освободителни и национал- 
нооовободителни качества, 
че трябва да осъществи 
кови-иите стремежи на на
шите народи към освобож 
дение от чуждестранното 
иго и домашните експлоа- миране на държавата като 
татори. Югасл авият маркси диктатура на пролетариата 
зъм отхвърли сталинската във всички нейни форми, 
стратегия за разширяване а това значи и в нейната 

социализма“ и започна сегашна форма, намираща 
да създава югославска де- се във функция на социа-

теля на
досав

на животно- условия не е дългосрочна 
цел създаване на ,държа
ви а“ демокрация 
етатизъм, но обобществява 
не на държавните функ
ции, развитие на самоупра 
влението и самоуправител- 
ната демокрация. По този 
начин се създават услоиия 
и прокарват пътища за изу

отноано
ционно и прогресивно на- 
родооовободнтелно движе 
1НИ6 подчерта между 

. другото председателят на 
Председателството на ЦК 
на СЮК Митя Рибичич в 
доклада ои по повод 100-го 
дишнината от смъртта на
основоположника на науч
ния социализъм Карл Мар-

,ве

необходимосттаНакрая Пешич изтъкна 
От навременно изготвяне на развойните програ
ми и от по-крепко свръзване между общест 
ния и частния сектор.

ве
на

С. М. кс.

СТРАНИЦА 3
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ЧОРАПИ Н БОСИЛЕ1РАД
фабриката ЗАДНЕС В ДИМИТРОВГРАД ВЬВНА ЗАПАСДИМИТРОВГРАД: ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 

НИТЕ КОМАНДИРИ Общ събор и 
сесия на 

общинската 
скупщина

Кданрана първична 

синонима организацияВИСОКА
АНГАЖИРАНОСТ изпълнител

ните органи -,н11 об'ор%н,и-но-полад|«в<жите органа
задай и делегатите на гри 
те съвета на Общинска 
та скупщина в Димитров- 

на насрочения 30

-5КЙ-ЯПЯГ
Василева-

Членовете на ГЯР»
Занапред дейността на Съюза на запасните ко- 

Димитронградска община трябва да бъде 
към обучението на населението

Избрани

— * “рКдр».,манднрн в
още повече насочена
зГ всенародна отбрана и обществена самозащита ш-

към чера* ч:а изтек
ла дам-

Всксв, а за
|. МПамрмДОИДО*'*В новоформираната
лата година фабрика
оки чорапогащници,

~ Да Р^аТЕг
съюет е формирана първична счиди- 

Наред с укрепването на 
фабриката (постепенно се 

нови работници) 
дейност яа

за производство 
мъжки И детски чорапиI в 

работят ду-

чета за работата на оргя- 
1982 годи-Организацията на запасни 

те командири дава значи 
телен принос за обшия про 

• грес на Димитровградска 
община. Нейните членове

ОЗТуВ ВС1ГЧ-
ки пори «а обществено-по 
литичеокця живот — от са 
моуправителните органи и 
тела' делегатските окупщи 
ни органите на всенародна

град
донос, общ събор те

(.и приемат- резол- 
по осъщестшяване 

обществения план на 
общината през 
та година.
Запланувано с обшият до
ход в общината; но отноше

на миналогодишния
с 24 на 

с 25, ЧМСТ1И- 
24, а сред

об-мкзацията през 
на бе посочено, че запас
ните командири трябва да 

инима-
съдят
кщиятя ши отобърнат по-голямо 

ние на младежта, 
низацията на шдоцариците» 
го ранните и останалите ко
лективни 

ССМю, зашото от редове 
те на младежите израстват

па гато
м.пналаа седмица по

на орга настояШаса ангажирани
синдикален 
кална организация, 
производството на 
обезпечават машини и приемат

обшествено-лолитич еск ата

членове на
ние
да со увеличи 
сто, доходът 
ят доход с 
ствата за лични доходи с 
19 на сто. При това произ
водителността на труда ще 
се увеличи с 14, а заетост
та с 5,9 на сто.

На днешното заседание 
обшия събор ще 

бъде обсъден <и бюд
жета на общината през 
настоящата година. Съши 
ят по отношение на мина 
ло год ишния ще бъде у вели 
чен с 8 на сто и ще възле 
зне на 51 782 000 динара. 
Делегатите пъ'К1на ОС ще 
обсъдят и отчети за мина 
логодишната работа на по- 
вечето органи и служби на. 
Общинската скупщина, как 
то и организирането и про
веждането иа здравната 
защита в общината.

започва и
трудещите се.

' На учредителната скупщина, за 3»ачение- 
то, ролята и задачите на синдиката и синдикал 
.ната организация пред трудещите се гов Р 
председателят на Общинския синдикален съ ет 
е Бооилепрад Раде Константинов. Между дру- 
гото той изтъкна, че синдикатът и синдикалните 
организации са най-широка обшествено-полити- 

организация на трудещите се, където те 
пряко влияят върху укрепването на възпроизвод 
отвелата мощ на организацията и укрепването 
на материалната база на тулещите се.

След като се запознаха с правилата на Оо 
щниския синдикален съвет, които еднодушно бя 

. ха приети, бе избран Изпълнителен отбор от 
3-ма души и надзирателна комисия, също от 3 
души. За председател е избран Раде Венев. висо
коквалифициран механик, за секретар Арсена 
Василева, а за председател на надзирателната 
комисия Мил е Андонов, .механик.

!#Г; < I *<
4?".' I

■ ^'12* на5"
’

ческау; 1

I.; я? - ,
.
I

5 ш
От заседанието на запасните командири в Димитровград

та отбрана и обществената 
самозащита, до най-отгово 
рните постове в общината.

. Това бе изтъкнато на го 
дишното изборно заседа
ние на Общиноката конфе
ренция на Съюза на запас 
вит е командири, състояло 
се на 12 март т.г. в Димит 
ровград. Занапред обаче 
ангажирането на запасните 
командири тРябва да бъде 
още повече насочено към 
обучението на населението 
за всенародна отбрана и 
обществена самозащита.

- Това е и техен партиен 
дълг, тъй като почти вси 
чки членове на Съюза на 
запаоните

кадрите на организацията 
на запасните командири.

Според думите на Благое 
Лечич, член на Релубликан 
ската конференция на за
паоните командири, 
фесионапното усъвършенст 
вуване ~на командирите е 
от най-голямо значение за

М. Я.

БАБУШНИЦА
про-

Расте доверието в самоуправителните органи
успешното действуване на 
организацията. Той съхцо 
подчерта, че сътрудничест 
вото с ЮНА трябва да бъ 
де още по-добро.

За нов председател на 
Общинската конференция 
на запаоните командири бе 
избран ЦАНКО КОСТОВ. 
За особено 
забележителни

• През изтеклата година — 13 жалби и оплаквания 
по-малко в сравнение с 1981 година

Обсъждайки нео1гдавна 
информация за жалбите и 
оплакванията до комисия
та при Общиноката скуп
щина, делегатите на ОС 
констатираха, че е добре, 
че намалява броят им, с 
ко.е|то ведно се потвържда 
ва и подрастващото дове
рие в
органи и тела в общината,

равдагелни. Също така, от 
своя страна, комисията е 
съдецствувала за премахва 
него на подобни грешки 
дейността на разни служ
би и органи.

Как .може

но че и покрай това, всяка 
жалба, всяко 
щателно трябва да се изу 

провери. И на всяко 
запитване или

воплакване.

чи и
да се съдей- 

ствува броят на жалбите и 
оплакванията 
да се

оплакване
да се даде отговор.

Най-голям брой жалби и 
оплаквания се отнасят до 
проблемите по 
на работа. В

ангажиране и 
резултати, 

«а някои запасни команди
ри бяха връчени награди.

А. Т.

още повече 
намали? Отговор на 

този въпрос беше

командири са 
и членове на Съюза 
югославските 
В разискванията

на
даден'

още на сесията на Общин
ската скупщина. Преди 
всичко, трябва 
жират 
сили за

комунисти, 
върху от заемането 

направените 
десетина жалби се. изтък
ва че винаги сй

самоуправителните

СУРДУЛИЦА да се анга 
всички субективни 

ио-дейна работа
«а самоуправителните- кон
тРоли. С

спазвани 
критериите на Обществе
ния договор по заемане на 
работа, че тук—таме

!

За действени първични организации „„ е има
ло случаи на привилегии и 
под. Обаче този въпрос 
има и обратна Страна- 
Иател ите на жалбите 
предимно неквалифицира 

и лица- които наистина
да рабе1"0™ Да 'Си !НзмеР- Яг работа в 'Организациите

сдружения труд. Някптт 
'К° жалби се отнасят дара

■»
1Дът е трябвало 
над 5000

тяхното действува 
зароде

на почти овей
не се подоичат в
ша корените

отрицателни прояви и 
се съдеиствува
ване на

по-
Над 2000 членове на Съ ните организации в обттти- 

«изации на СК, обхващат За „

=.таН“- —г.ст-4“
брой ^о^' на ЗДрТвГоВИЧ МИЛК0 

V Съюза на комунистите в трл „К0ВИЧ- председа- 
Оурдули-ца на заседание- ,на ЛйпКОМИ°Ия^ 33 ияей 
то си От 7 март разисквай «е е необ™ И °К Н3 СКС 
ки по актуалните пробле Мтигамв ОДИМ° Само 
ми на вдейната и акционна стане „и И преразказваме 
та подготовка на Грвич"

чки
сана събрания във връзка 

с материалите на подвиеше 
стоящи партийни органи, 
но е необходимо непосред 
ствено раздвижване ц Из
дигане на въпроси за г 
решаване, което изисква 
отвореност и отго1ворнОст, 
както и ангажиране вър
ху провеждането на задачи 
те. Съдържанието

не
за укреп- 

доверие-го на хо- 
самоуправителните 

органи. Там
прааител«и!ге 
дейни, 
жалби

множество
Рата в

където самоу 
контроли са 

малцина отправят 
и оплаквания до об 

^ междуобщински
републикански

нЛ35,ВД' с Развитието 
п3 ^^“Управлението, с по
легат,.10 внеАРяване на де- 
вс1ток,Ште рошения във 
стема” ,глори нашата си 

а’ се намалява просто 
пр,-. за несамоущравително
Действуване, а внимание-
'вя ,/ тРУДещите се насоч

1 ъм главните задачи по
провеовдвдие на стопанска
та стабилизация.

на на
раз-

съд, чдвдеки, 
илипъл НО акци- органн.съ

да 'разгледа 
Д&ла голяма 

ОТ кодто са „наодеде
ни, така Рч~Ите «да
та година и Той3е 'ИЗтекла- 
знв*тел.на ажурносТ®^ 

Комисията ,е ■
Че жалбите 1и 

отнасящи се 
'Нието на -г 

повечето

и мето- 
дът на работа на първични 
те организации са от същв 
'Ствеио значение за

част
ни"

успеха
на акциите. Нелооредс-ше 
ии!ге задачи на кому1Н1И1Сти- 
те в общината по 
проюи от посоченото

тези въ 
заседа

«ие ще изготви ^Предееда- 
телството на ОК на ОКС

Б. К.

да
намерил^

опламвания-
ДО О-рноШе 

ЗДмин-нСтраЦ|Ия
р случаи са оп’

та,ли
провежда

в
СТРАНИЦА 4

М. А.

БРАТСТВО • 18 МАРТ шз



КОМЕНТАРЧЕСТВУВАНЕТО НА ОСМИ МАРТ — МЕЖДУНА 
РОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА
ДИМИТРОВГРАД СТАРА лигав» В НОВИ УСЛОВИЯ

С многобройнн 

манифестации
оценяват деловите си резултати. За цел- 

получават необходими информа- 
отговцри от ръководните и само

Задълбоченото и на време обсъжда
не на финансовите делови .резултати в 
организациите на сдружения труд е ед
на от възможностите за съблюдаване и 
за по-ускорено премахване на труднос- 
тите. Колко ще има полза от това за
виси от гювечето неща, всред които и 
от това колко работниците непосредст 
вено участвуват в 'Изготвянето и прие
мането на делов'Ите баланои, колко те на 
истина са осведомени за съдбата на до
хода и възпроизводството, 
това колко общинските общественото 
митическите сили съДействуват ;с органи
зациите на сдружения тРУД в изнамюра- 
нето на изходи от трудностите. В това 
отношение в Бооил ©градска община два 
въпроса заслужават 'внимание: първо, 
върху деловите баланси не 
.въички трудещи се и второ, общински
те общественонполитичебки органйза- 

вършецки по-юбстоен анализ на 
|Стопан исван е то 
■Къснение.

Основните и трудови организации в 
тази община в последния ден на мина
лия месец на Службата по обществено 
счетоводство предадоха годишните 
делови баланои. В случая не става дума 
за чакане на „последния влак". Касае 
се за това, че в повечето организации 
тези документи не са предварително об 

воички работници. По този 
(когато балансите на бърза ръка 

се приемат от страна на работнически
те съвети) всичко е готово, а искали то 
зза да кажем или не, на останалите трУ-| 
дещите се е отчужд ено правото да 
разнежват и решават за дохода и за раз 
лределението му.

По този въпрос Законът на сдруже
ния тРУД е съвсем ясен — преди да се 
устрои годишния баланс работниците

та те 
ции и
управителни органи и тъкмо след това 
непосредствено решават за разпределе 
нието на дохода.

В случая ПОД въпрос е информира
нето в- организациите на сдружения 
труд. което не се развива като състав
на част на всеобщото ни развитие. 
Вследствие „активността” на ръководни
те структури, недостатъчната дейност на 
общественочвдлитачесюите сили в органи 
зацищ-е на сдружения тРУД, преди вой- 

първичните партийни и синдика
лни юрг^низации, неинформираният рз_ 
ботаник е в положение да бъде пасивен 
■наблюдател на събитията.. Следователно, 

да бъде и добър самоуправи-

На 7 март вечерта Центърът за култура орга
низира изключително успешно тържествено събрание, 
на което за значението на празника говори председа
телката на Конференцията за обществена дейност на 
жените, МИЛОВ АНКА КАМЕНОВА. След това бе из
пълнена подбрана програма, в коятР взеха 'участие 

КуЛтурно-художественото дружество „Ге
орги Димитров", подпомогнат от оркестъра на друже 
отвото и ученици от Основното училище, и рецита- 
тори от самодейния театър „Христо Ботев".

В рамките на чеотвуването на 8 март бе орга
низиран тържествен прием при председателя на4 Об
щи Ноката скупщина Петър Тасев, за девойки, които 
доброволно (са се обадили да бъдат войници. След 
това те подписаха формуляри с което и офи
циално поемат всички задължения, произтичащи 
от военната повинност. За тях бе организирано ипосе 
щение на гарнизона в Пирот, където ое запознаха с 
живота в казармата и с разни видове оръжие.

Отбелязвайки 8 март, димитровградските же 
ни организираха за първи път изложба на народни но 
оии от нашия край и предмети с етнографско значе
ние.

както и отхюрът на

чки на

не може 
тел.

разискват

Сигурно е, че няма голяма полза ако 
върху деловите баланои обществено- 

организации и Общинс
ката скупщина разискват с голямо за
къснение. Това те, както и техните из
пълнителни органи, често правят когато 
Службата по обществено счетоводство 
■изготви анализ на стопанисването в об
щината. Не става дума, че няма готов
ност да юе помогне на организациите на 
сдружения труд и на обществено-полити 
чеоките оили в тях в изнамирането, 
■най-подходящи решения за премахване 
на трудностите. Под въпрос е, че тази 
готовност се губи в закъсняването (не 

равносметки се ра 
трябва да се обсъждат

ции политическитезатова правят със

си
От воички манифестации по повод 8 март най- 

■впечатливтелен безспорно бе разговорът със стари 
активистки, който организира Секцията за обществе 
на дейност на жените от ООСТ „Димитровград". Те 
говориха за своята обществена активност и за сре
щите си е другаря Тито, което особени плени внима
нието на присъствуващите,

на
л>ждани от 
■начин

А. Т. тко за го 
зиоква когато 
тримесечните резултати). В случая тога
ва повече се задоволява формата. Затру 
доените пък икономичеоки условия пре 
дупреждават, че с тези два вида -на ста 

;а трябва да се скъса.
В. Божилов

БОСИЛЕГРАД

Жените дават пълен 

принос
В Боеилеградока община по повод Междунаро 

дния празник на жената централното тържество се 
състоя на 7 март © Босилеград. В голямата зала на 
Културния дом в тържествена атмосфера доклад за 
значението на празника и за обществената роля на 

нашето самоуправително общество изнесе

Усилия за заемане на работаСУРДУЛИЦА

Разбира се, при пълно Съб 
людаване на потребите (съ 
гласно развойните възмо 
жнссти) и при спазване на 
обществено приетата по 
литика по заемане на рабо 

Б. К.

сти са различни и този по 
тенциал би трябвало да се 
активизира,
5 незаети с високо образо 
вание са получили работа! 
Акцията продължава и се 
очаква да върви с успех.

Проблемите по 
то на работата в Сурдул1И- 
шка община са остри. Ра 
бота търсят 1300 души, от 
които почти половината са 
■неквалифицирани работни 
ци. Този въпрос е постоян 
но присъщ във всички об 
щ еотвеношол1ити чеоки оу- 
бекти в общината, защото 
работа се търси 
ден в трудовите организа 
ции, а мнозина се отнасят 
и към Общинската скуп
щина и общеСтвеню-поли- 
тичеоките организации, ко 
ито Да съдействуват в на
станяването им на работа.

заемане
жената в
председателят на Секцията по обществена дейност 

ОК на ССТН Данка Стоянова. С под Досега
на жената към 
брана културно-художествена програма се предста
ви Самодейното културно-художествено дружество 
„Младост”.

На самия лр'азник председателят на ОС в Бо
силеград Любен Рангелов прие група жени с ко
ито води разговор за досегашното развитие на общи-.. 
ната както и за перспективите й- Бе изтъкнато, че 

общината даваха и ще дават свой пълен 
принос в развитието. Тържества с подбрани култур 
но-художествени програми се проведоха и в няколко 

районните центрове в общината._____ М. Я.

та.

БОСИЛЕГРАД (СФРЮ) — КЮСТЕНДИЛ (НРБ)

По-тясно сътрудничество 
в малограннчння стокооборот

I
всекижените в

села и
Граничното! сътрудничество между Боои- 

леградока община (СФРЮ) и Окръжния народен 
съвет в град Кюстендил (НРБ), което вече 
•колко години успешно се провежда, трябва да 
продължи ю още по-силни темпове. Това е основ
но заключен ие на бесил ©градската и Кюстен дил

СУРДУЛИЦА
ня-Делово и тържествено За1туй обществено-поли

тическите организации и 
Общинската скупщина в 
Сурдулица водят акция за 
по-бързо настаняван те ' на 
работа., В тази акция се 
търси да се спазва сщрикт 
но Законът за приемане на 
стажанти, а ига мястото на 
хоноруваната работа да 
се приемат незаети лица, 
също така на мястото на 
работници, изпълняващи 
условията да заминат © 
пенсия — да ое приемат 
незаети. Отделно място 
акцията заема настанява 
нето на работа на лица с 
полувисше и виеше обра 
зование. В момента в об
щината има 15 с виеше и 
17 лица с полувисше обра 

което е немалък

Ооми март — Международния празник на жена 
та тази година в Оурпулишка община бе тру
дово и тържествено чествуван. В навечерието на 

в Сурдулица се състоя тържествено сьо- 
значениегго на Ооми март 

НОВ-а и соди а лиоти чеокото 
изнезе Елка Петро-

оката комисии за гранично сътрудничество, ко
ито през миналата седмица в град Кюстендил 
■са провели първото си тазгодишно съвместно 
заседание. 'празника

рани©, /на което доклад за 
и участието на жената в
самоуправително строителство
ва председател на Конференцията за обществена де
йност нажените при ОК на ССТН в Сурдулица. Из- 
П1 лнана е и културно-художествена програма от 
КХД „Първи .май”, „Ром", ооновното Училище „Вук

“■» „р—»— »
март. На жените в тези

На заседанието двете комисии, са жон- 
стаптирали, че миналогодишното сътрудничест 
во е било уопешно, а програмата цялостно ре
ализирана, което от ивоя страна е голям принос 
за взаимозапознаизнето, доверието и по-нататъ
шното развитие на добросъседските отноше- 
ни|я. Обаче, двете комисии са единодушно оце- 
нили, че съществуват (възможности за още по- 
тяоно и уопешно сътрудничество, \ особено (В об 
-лаогта на (стопанството и малограничния стоко
оборот, който в досегашното , сътрудничество 

винаги е пренебрегван. Когато става 
за сътрудничеството през настояща

та гОДина ще се провеждат и разменни 
посещения «а обществено-политически делега
ции на двете общини по повод националните 
празници (29- ноември и 9 септември), и контак
ти в областта на ооновното и средно образова
ние, в областта на спорта и културата.

в
подходящи тържества, 
д-и за значението на Ос 
колективи бяха връчени подходящи поДаРМ*1-

Делегацията, на Конференцията за обществена 
посети шест г м&йкп па загинали

ОМ'И ПОЧТИ
дума

б“в НОВ,а*жато им връчи
Секцията «а жените при ООСТ „5 еептембар 

организира изложба на ръкоделия работи, докато 
Народният университет по-повод на празника аршин 
зира изложба на художници - самодейци от Сдаоу- 

лица. Сек______ _______ _

зование,
'кадров потенциал за нуж 
дите на, трудовите органи 
зации в Сурдулишка 66-

Техните специално

пък
м. я.

щина.
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„ГРАДИЛ" - ДИМИТРОВГРАД
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ДИМИТРОВГРАД: ..БАЛ КАН—КОМИ АС

ПЪРВИ УСПЕШНИ КРАЧКИ
ш „ ТРАНЗИТНИЯТ ТУРИЗЪМ За по-добро възнагражда

вано на работниците 

строители1Ю'го'В'И сме успешно да по 
срещнем траши1тштс ТУ 
рше-ги. За тона е шеобхоии 

да -направим нов пар
кинг до вече ©иместедиа- 

,ц(ата бенашгаста-нция, 
тото съществуващият «е 

Понеже

.1350 квадратни метра, сигу 
рно и ефектите ще бъдат 
по-подеми.

.— Какви са 
за настоящата година?

— Миналата година тук 
са минали около четири мм

С местоположението си 
има извън-Димитровград 

редни условия за развитие 
на транзитния туризъм. То 
ла са имали предвид и тру 
довито хора от „Балкан . 
внасяйки още през 1978 г- 
в своята програма разви
тието на транзитния тури 
зъм. За осъществяването 
на тази програма било е не 
обходимо изграждането на 
съответни туристическо-го 
стилтгичарски обекти «а 
граничния преход „Гради 
на”, на трето място в 
Югославия по броя на трая 
зитните туристи. През 1978 
година тук е минала армия 
от 6 милиона туристи и 
около милион и половина 
моторни превозни средст
ва. За да може тази армия 
от туристи да се обслужи, 
„Балкан” е предприел мер 
ки да построи нови обек
ти за тези цели. Наред с Г* 
това се предприемат мер
ки за обединяване с подо 
бна организация, в случая 
с „Компас" от Любляна.

— Работите по изгражда 
него на новите обекти запо,

плановете МО
- ПГ)пГОТВЯ СЕ ПРАВИЛНИК ЗА ВЪЗНАГРАЖ

ЖтннЕ(шГ-РЕДст?ааяжвда®*
МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИ РАНИ

за-

наче с малък, 
грашчиия проход ляма хо 
тел, час по-скоро трябва 
да напращим режонструж- 

хотела в града. Съ

! валите в референдума. Тъй 
ката ас касае обаче за 

важна област. Ре

я съветРаботническият 
при строителната трудова 
организация „Г-радая" в Ди 
митровград е сформирал 
делова комиоия, която ра 
боти върху усъвършелсгву 
напето на правилника 
пъанаграждаиане на заети
те в трудовата

Целта е: по-високо

твърде
форендумът е повторен, за 

- „постигне убедител
но мнозинство". Следва да 
се напомни, че 14 листета 
от първия референдум са 
били „недействителни", въ 
преки че работниците са 
гласували „ЗА", но вписали 

Очевидно

ция на
що е запланувано и са во 
дени разговори 5а построя 

къмпинг
да сеI § ване па авто 

край село Желюша. за1
Но за да можем лоичко 

.това успешно да осъщест
вим нужна е по-добре орга 

•I гизнрана информативна 
служба м сътрудничество 
между гостилмичароко-ту 

рггсти чеокц гте оргач виза- 
Ц1ги. Затова са в ход под 
готовките за конкретни ак 
ЦИ11 в тази насока с подоб 
ните организации в Нишки 
регион, а преди всичко със 
„Сърбия-турист", зая1ви на 
края Илия, Петров, дирек
тор на ООСТ „Балкан — 
Компас".

организа-
I ция.

да се цени и възнагражда
ва производственият труд. 
На практика това значи: 
прилагане на становища^ 
та приети от конгресите 
на (5к, в които недвусмис
лено се търси по-добро 
възнаграждаваме на про
изводствения труд.

само номера.
„неуспехът" * 
ферендум е резултат на 
формализъм и недоразуме
ние. Неуспехът на втория 
референдум се дължи на 
недостатъчно проучване на 
предложението в трудови-

на първия ре-

Илия Петров

Имайкитуристи, 
предвид всички 
ти, все пак очакваме тази 
година това число да
увеличи. Сега когато сме

лиана
труднос- те единици.

Досега за изменение на 
правилника са проведени 
два референдума: първият 
успешен, понеже е гласу
ван от 54 на сто от участву

се Понастоящем деловата 
група е подготвила ново 
проектопредложение, чи- 
ито текстуална е табелар- 
на части са готови и по 
който следва трудовите 
единици да разискват- Спо 
ред това проектопредложе
ние предвижда се квалифи 
цираните работници в 
старт да имат 6 на сто по 
вече от среднистите, ра
ботещи в администрацията. 
Този процент обаче е по- 
висок и възлиза на около 
15 на сто, ако се сравни 
с досегашното възнаграж
даваме. При това новина

три и половина пъти по-ои 
лни от миналата година,чваха преди окончателните 

разговори за обединяване 
с „Компас", заяви директо 
рът на „Балкан" Илия Пет 
ров. Тюва капиталовложе
ние за малката

А. Т.

ИЗ „ЛИСЦА" — БАБУШНИЦА

И покрай затруднените условия 

солидно стопанисване
трудова ор 

ганизация „Балкан” бе на-
ястм-на голяма и тежка за 
дача. Но с големия ентуси 
азъм на заетите в нашата 
организация и подкрепата 
от страна на региона и Ре 
публиката, а въз основа на 
вече

В бабушнишкага ООСТ 
„Лисца" през 1982 година, 

съществуващия про- поради недостиг на възпро 
ект, ние започнахме с из- изводствени материали са 

загубени 19 756 тРудочаса, 
чароко-туристичеокия обе- относно 2469 трудодни. Сре 
кт „Градина” през 1979 дно всеки работник през 
година, продължи Петров, годината не е работил по 

Изграждането му подло- 16 дни. Това е главната 
мотаха фабриката за бира причина, че физическият 
от _ Светозарево, „Джер- обем на производството е 
Вм °т КнджеваЧ. ЗОИЛ реализиран с 81 на сто 
„Македония’ „Градня” от отношение на предишната 
Димитровград, а част От (1981) година, 
осем милиона е обезпечил шение на плана на произ- 
”Ь“КЗН • водството за 1982 година

Наред с изграждането — 73 
на обекта успешно се про
веждат и договорите за 
сдружаване, — 
успешно проведения 
ферендум в двете органи
зации, от 1 януари 1982 го
дина „Балкан" започва да 
работи като ООСТ в съста 
ва- на „Компас".

лиза на 75 милиона динара 
и е по-гол ям с 28 на сто, 
дока то чистият доход е ре 
ализиран с 96 на сто по от 
ношение на плана за 1982 
година. По отношение на 
личните доходи е проявена 
известна

ди са сравнително добри. 
В „Лисца" салто през после 
дните две години за част
но жилищно строителство 
на работниците са дадени 
10 .милиона динара, 
те имат собствен стол, ка- 

пестеливост та- то заплащат топлото яде- 
«а че по отношение «а не само три динара 
пла-на са отделени 80. на то останалата су.ма компен 
стс. Във фонда за общо пот опра ООСТ.
-реблен-ие са отделени 1,2 
милиона динара, а в дело
вия фонд повече от 10 
лиона динара. Фондът на Директорът на ООСТ Пе 
-резерви е обогатен с два Т1>Р Йо.нчич. сподели, че фа 
милиона динара. бреката за плетива в Сез
СТАНДАРТЪТ НА ЗАЕТИ- Н1|ца започна пробно пронз 
ТЕ В „ЛИСЦА” . -вод-сгво преди един месец.

Заетите в бабушн-ишка равнището на СОСТ 
та отивалия през 1982 гещи „Лисца" отпочването с -ра

бота на тази фабрика озна 
тава, че се решава пробле 
Мът за възпроизводегвенц 
-материали. До-колкото тя 
работи добре СОСТ ще 
внася само 20 на сто 
суровините срещу сегашни 
те 70 на сто. Добрата ра 
бота ще

праждането на гостил ни-
представлява, че е предло
жено и нормирането на 
труда на

а заети

административ
ните работници. В проек 
та на новия правилник се 
предвижда намаляване на 
съотношението между най- 
високо платените и най-ни 
скоплатените, така 

съотношение

дока

по
ФАБРИКА НА ПЛЕТИВАа по ато л-г и- че то

_ трябва
да оъде 1:3,16 срещу 1:3,60, 
колкото е било това съот
ношение досега. Трябва да 
се напомни, че се предвиж 
да и допълнително стиму 
лиране, доколкото обекти 
те, които се строят* се за 
•вършат и предадат на упо- 
треоа в

ва
на сто.

Миналата година „Лис
ца" изнесе
ните пазари продукция на 

ре- леката конфекция на Стой-

на чуждестран-
така че след

предвидения срок.
— Какви г 

де сдружаването?
Смятам, макар че 

кратко време 
оценка, че 
„Компас"

Орезултати да- ттук лоно 
че в „Градня"

произтича, 
се полагат 

усилия да се стимулира до 
°Р'Ият труд и производстве 
ните работници.

от
е

да даваме 
сдружаването с 

КОЙ-
значи и разширя

модернизираме на 
мощностите^бабушнишка
ване ие пример,

то трябва да следят и
организации, 

потвърждават и ре
зултатите в заключител-
н-ия баланс за 1982 година1>ощият доход, през 1982 г 
е увеличен -на 684 
на, доходът от 13 на 35 
лиона, а чистият доход -на 
«з милиона динара. С из
ползуването на оптимални
те мощности на 
разположен на

Следва да се напомни на 
края, че при изготвянето 
на сегашното проектопред
ложение на правилника за 
възнаграждаваме е(ван и 
строителни

други трудови 
Това И -работа

*) за нов-и 120 работника. Да 
I напомним, че бабушниш- 
| ,ката °°СТ за строителст 
I- “°™ на тази Фабрика отде

нг.г « ,, милиона ди-нара
ост ш,2 милиона динара. на са реализиЪяп-^епГГ Нак,Рая за илюстрация на 

-пазари 7 17ОНВаРТИРуеМИте личен доход 0? деве^'™ ДОбрИ:ге делови резултати
5КХД И^а ^плануваното ^

»

Щ5
ползу- 

опитът на подобнимилио-
орга1Низации, 

-като например на „Прог
рес” от Пирот,
-разено -със същеогвуващи-
вияТ^я-^™ ^°'

ми

НО Съоб-
обекта,

ПЛОЩ От
динара. 

М. Ан-ричСТРАНИЦА 6 Ст. Н.
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Информирането
функция на самоуправлението

.. 1 въпроси по функционирането и развитието
на системата на общественото шформиране. 
Пълна подкрепа трябва да му окажат Съюзът 

комунистите и Съюзът на синдикатите.

бщесгпвеното информиране има специал- което предпоставя и 'изхожда от съществено 
I Е 1на роля в нашия обществен живот- Хо променената роля на работническата 'класа в 

I представлява голяма политическа сила осъществяването на функцията , отговорно- 
и повече откюлкото останалите дейное- стга и правата на информирането, а специал- 

ти зависи От обществените процеси, тенден- но на обществените информационни средст- По тОЗИ начин ще създаваме условия че
■цип и ходове, отразявайки ги винаги по един ва. Издателските и програмните съвети есе ваич)Ки ор0дстаа на масовата информация, по 
или друг начин. Напротив, колкото е по-голя- още не са надминали формализма и поляга- откюлкюто досега да бъдат обърнати

социалистическите общес- нето овърху ^ представителността на техните ^ информациите, становищата, мненията 
'твени оили, толкова е по-сигурен неговият оо- структури. Тяхната досегашна акивност не е ^ ^те ;на самоуправителната обществена 
циадистически характер. И обратно. Това пот- 'надминала оценките на редакционните коле- сдружени» труд. Това ще даде възмо-
върждават и разискванията които се водят гии и отглеждането «а материалните пробле- ^ на трудовия човек да бъде активен и 
или се водиха в последно времед както и яв- ми на информативните средства освен за съ- (Нешоредс вен Иеятел .в общественото инфор-

жалениеедшгато се р^с^а за яденията на хози начин ще осуетим възмож-
таХТед ВдаТГжГКетвенТоГ—°е «А* за използуване на ' 
татъчшо за к щ формиране за непринципни взаимни
да бъде почизявено. 1ну,я в разрешаването «на плурализма на само-

И оонователите недостатъчно се трудят управителните интереси,, ще стесним ггрос- 
_ щото оловото на актовете по основаването,, транството за из|гькване на тези интереси и

отделно Съюзът на комунистите. Тряова да 1юоето слово действително 'В множество приме погледи, които не произтичат от основните об 
се изхожда от това, колко информирането е |р)И |Не е издрарцнаио разпоредбите на Канещ ществени еамоупра витални общесгрвено-ико 
станало оръжие на работническата класа, «а туцВИта и нормативните актове, да се обо- намичесми или политичеоки отношения в 
трудовите хора и граждани и колко същото гатИ и стане тВърда основа на растежа 1и обществото и които не са интереси «а работ-
им помага да овладеят над всички процеси в девноотта на 'обществените информативни ничесжа)га класа. Няма да има място за сен 
обществото. Трябва да се послушне в какво ,с,ре1дства. Много малко се занимават с отно- зацианализъм, както и за безнадежност и От- 
моментално обществено положение се нами- шен1И,ята ме»кду основателите и журналисти- чаяние. По-бързо ще реагирам орещу яаруше 
ра, дали съществуват осцилации от основния те и 0Станалште работници в организациите, мията и отрицателните явления, ще се захва- 
тон, следователно, от самоуправлението да занима!Ва[щи се с тази дейност. Съюзът на ко- щаме на борба с „критиката на всичко същес 
ли може би става оръжие еа политическата муцис-рита прекадено малко се бори функция- твуващо”. ще осуетяваме несигурността и лу- 
бехрба за власт или средство на политическия |На оонаватедите да бъде в ръцете на соци- тенията- 
монопол. Това трябва да се прави в съзвучие алистическите и демократичните оили, както 
с определенията, които приехме досега. При изтЪ|Юва111е другарят Кардел в споменатата 
това трябва да се ама предвид обстоятелст- 1ИШ,га Малко се тРУРим отношенията в тази 
вото, че нашето информиране (а в тези рам делнс>с-г да се основават — както и във воич 
юи и печата), действува в условията иа социа- ш дру^ оамоупраиителии организации — 
листическото самоуправление и че изразява |ВВ)рху салтоуправителнита споразумения по 
множеството самоуправителни интереси как- сдружаването, в които ще се разработят и за- 
то и състоянието на общественото съзнание ЯЪИЖ€,ни1Я11а «а основателите и на трудовия
в съгледаването на съвместните интереси. колектив Защо не сме стигнали до това тряб мациите и тяхното тенденциозно разпрочтран-

, „ вя ша ПОТЪРСИМ отговор в тота, че няма сънце яване. Ще укрепваме пуоличната дума и пуб
Изхождайки от «а в „аед стаено и .истинско делегатско .отношение., че личното произнасяне. Това ще открие възмо

алмзира Карделовата мисъл. а самоуправителното ни организиране според ин жността за по-бързо отваряне на източниците
к,Ите 'в развитието на политическата оистема > в облаат бавно напредва, макар на информация и зачитане на социалистическо
на социалистическото самоуправление • а ^ ^ стига д0 убеждението, че то обществено мнение. По този начин решц,
шето общество се среща с явления^саювито в тази обла,Ст не може да се прехве теино воички заедно ще се ангажираме вър-
са едностранчивото, пък Д°Р“ „да кат0 копия на останалите самоуправите- ху осуетявавдо на грулотшмущественото и
и неточно ооведомяване, занемаряването на ‘ на мнтвреаите. Следователно, всеки др№ вид манипул.ираяе с обществените
обществени интереси, подпаданего под влия- и и о и специалният обществен ха информативни средства и ще спрем изявата 
«ието на сензационализма и съвсем ясно изпъкват- на одеинощолитичеоките погледи и станови-
То нехуманият начин на критикуване на хо ) и ща пр0|1|ИОНИ на вдеологията и политиката на
оата и учрежденията и подобно, пък Д°Р:и ” \1 ' . трябва да се следи по Съюза на кол1унистите и на нашето социаяис-
«а тттего на вражеските на ™ V ложението и обществената отговор- тичейко общество изобщо, както и противни
моуправлението и «ационаганото равноправие / ^ „ечвта и подобните дейности, на братството и единството, на социалисти-
сили’ Срещу такива явления трябва трайно • ' йнМте пр0цеои, обществаношконо чеокото самоуправление и на останалите
да се противопоставяме, обаче ттатн по № ^СЧТ°01^те „нтичеоките отношения в тях. стойности на нашата революция. Ще осуетя- 
дан който няма да застраши ояази Отдел» в настоящия момент се подчертава ваме и опцгите Съюзът на комунистите да

^~!™от™ст1лийск'Ия печат, следователно на овделию в щ бъде изтлаакан от попрището на идейната бо-
Нал=^го без която не може да се за- ролята на Социалистическия съюз, като фронт ^ Същевременно енергично ще стъпим в 

игюавяването на множеството самоуп- ,на социалистическите оили, като роля 'И кон- борба с оштигге да се дирижира с печата, ка- 
.^Щелни^ интереси, на обществената крити- СтитуЦИ0Н1Н0 и политически е дефинирана. В 1К|го и ореЩу буржоазно-либералИстичеоките 
?Гнито на социалистическата борба на мне- смисъл трябва да ое обезпечава пълно- и догматичните схващания за ролята
ка пито на ч този янл г>б.т,рство нието на печата, които мнения се застъпват
ШЯ' Все още нямаме разработена система то влияние на оамоуправмт л т Д ’ ,за елетизъм иа печата и за негово издигане 

в тази изключително вюкна на работимеската класа, трудовите хора 1над обществото. Ще настъпваме със същата 
обществения Ж)ИВОТ. А това създа црадоданите върху- общественото информира- МЯ|рюа ,и против некритичното и апологетично 

^ ^блеми Така, например, още -не оме Е завдо трябва да се засили акцията в то отношение към проблешде!и^^пР°ти®°^

да ДО®0Дв (ДО СТЛЦвстиопи

,Н(И

'на

мо влиянието на

ленията, които го съпътствуват.
общественото ин- 

иапага-
За неговото развитие, явления и дилеми 

които го съпътствуват. за неговия социалисти 
чески и самоуиравителен ход, за вълненията 
и исканията му трябва да бъдат заинтересу
вани социали етическите обществени оили, а

В ■место това ще създаваме (пространство 
за отговорно отношение на всички деятели в 
1гази област, отделно на комунистите, етремей 
ки се към действително и веродостойно ин- 
форлшране, а против (изкривяването на И!нфор



2 Комунист __
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ ЗА 
КУЛТУРАТА I

I

V

ОТВАРЯНЕ КЪМ ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ
къмлипсва марксически подход 

практическото осъществяване на 
културната политика, който да 

за изменение на състоянието към се въпрос дали икономическата покаже до каква степен културни 
укрепване и обогатяване па само- криза предизвика меединство в Съ те ведомства са във функция на

управителната алтернатива. Няма юза на комунистите, или пък раз- обществените потребности, а до
дебати, липсват изследвания, пое- личните становища във връзка с каква степен стават елитиегични.

--■[ пг|-|рлI предпоставки за заспле- пря н изготвянето на дългосрочни разрешаването ма някои въпроси в И ЕДУАРД ИЛЕ твърди, че по 
на идейно-политическа акция на културни програми. Материалната Съюза на комунистите създадоха требностите на сдружения труд
Съюза на комунистите в Сърбия", оскъдица измами „културния сек- икономически разлики... Национа не се взимат предвид в културна-

тор” в един кръг на непрекъснато дните критерии се заканват да из- та политика или пък се свеждат

НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕ ДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СКС В СЪРБИЯ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 7 
МАРТ, БЯХА ОБСЪДЕНИ АКТУАЛНИТЕ ИДЕЙНИ ПРОЦЕСИ В КУЛТУРАТА

ЗОРИЦА БАНЯЦ
(

^.Разискванията за идейните про 
цеси в културата водим с цел да

подчерта в началото на уводното
он изложение РАДИВОЙ ЦВЕТИ търсене прагматични и дневни ре- тлаокат и класовите, и научните, на най-пошъл вкус. Работнически-

профеоионалните. Понякога опо- те и народните университети, ос
новани за потребностите на тру-

ЧАНИН, изпълнителен секретар на шения, зад когото трудно се раз-
I редседателотвото на ГК на СК в познават контурите на нова визия ул се треят в нациите, дори и на
-ърбия, като по този начин отго- на културата, за която се опреде- цена мълчаливо да се пактира с довите хора, и с цел да се пари-
ери на въпроса защо разговорите ляхме”. _   ' националиотите'. рат елитистичните програми, вклю

културата се водят тъкмо сега, I __ ' м '■ Икономическото затваряне и де чват в програмите си само 3 на
преди други „по-жизнени" теми. СЪЗДАВАНЕ НА „СЛУЧАИ” .:;;пгпрация имат отрицателни пое сто От работещите в сдружения 
1ази тема има пълно оправдание ■ ледици в сферата на културата и труд. „Истинска област за нашите

съгласни бяха участниците в за- Констатацията, че Съюзът на ко '/1деологията, където се стига до разговори трябва да бъде сдруже- 
седанието на Председателството: ..унистите до преди известно вре- превилциалмзация. засилване духа ният труд", каза Душан Чкребич, 
„Може ои-тя не е най-важната, н0 3 се намираше е адеина дефан- на „радиционализма и изолирано- посочвайки в края на заседанието
ШПИРпаТЖшЛНрТа ’ СЧИта СМа’ ? ПОДКреПЯ 0 «срастването Стта. Ражда се' и „отрицателна ду- на Председателството няколко ос-ШШИРО ГАЛОВИЧ. „Разрешаване . национализма и Някои оредя, ма» за „1Другите-, кое^ според ДУ 1НОвни насоки на ада на Съюза
то «а някои проолеми на това по- както и с явяването на „случаи , _______’__  „' ; ■
ле е предпоставка за уокорен со- които понякога създават впечатле- ‘ нап1иеРк-ип™пеиСбп я -''Уиичгите-в културата. „С ра
циалистически напредък в основни нието, че Съюзът на комунистите „„д , се чипг вп У „_Т-НЛ1 нт ’ т т н Фсрумите ние все 
те области. Това не е достатъчно и интелигенцията се разминават на 3УДН0П напионИ™» ст°,гвост. а заместваме _всички останали видо- 
услевие, НО е едно от условията", някои основни определения- До. 3а®Д”° ° начи°на™зма се промък- «е идеина оорба , каза Чкреоич. 
„Недопустимо е понататъшно за-' случаи", беше изтъкнато <на за- . т -и други облици на реакционно „Съюзът на комунистите трябва да 
немаряване !на идейната' страна на седанието, се стигаше когато Съю- съзнание и пРи-«т«ен менталитет. афирмира социалистическото
нашата политическа и икономиче - - т на комунистите загубваше ини ——-------- -------------- -------------------- управително съзнание; по този на
ока система", счита ДУШАН диативата, когато се реагираше с 411)11 т°й съзнателно и със собстве
ЧКРЕБИЧ. нетърпение когато липсваха диало- В рази<:кванията участвува- на воля ще се отдалечава от

Обстоятелствата принудиха Съ ч и навременни преценки на спор ха: Чован Деретич, Иван Цията на
юза на комунистите, след подъл- ни произведения, книги, представле Сдамболич, Драган Маркович, В предстоящия период Съюзът
го време, да се насочи към проб- ния, изложби или разговори на три Живорад Джорджевич, Петър на комуниоите не смее да служи
лемите и слабостите на фронта на буни от страна на марксическата Живадинович, Кръцун Драго- за покритие на всяка мяока 'нр
идейната борба, да изгражда по- кригика. „Обаче навременната мар а114' Първослав Ралнч, Шпиро олгее да служи за покоитие и’я

ктивно и по-ясно становище във «синеока критика има превантивен Галович, Зоран Видоевич, Еду- ка мярка, не смее да бъде съсча
гГрпрк^ОТКРИтИт! и 1НатРУпалите хаРа«теР”, казва ПЕТЪР ЖИВАДИ аРд Чле, Милан Вукос, Вука- стник" в Стопанските и ксл’™1
«Ия и кчл-гтт В с^ерата на идей- ЧОВИЧ. Стремежът към „случаи" “ин Лончар, Жика Радойлович, те несполуки — това е еднп‘Рот
"?Г. Ттда"я ЖИВОТ првди вои (които все пак не са най-същност- Миаа Коругич, Сретен Петрович основните заключен» ™ Дгь^
™ връзка с «ационалистичес «ата черта на нашия културен жи 11 ДУшав Чкребич. «ателството ^а Ц? нЯ Н^П? г
Ките прояви. Стигна се дотам, че в°т) понякога създава “Л ЦК на СК в СъР-

окт^~с~- гтатагйж2я«ат0д-непрй ВиГсеТличГас^за™'™ на

~ Н-н-оГГщ^п^Г «а страл^шят^на*з^едаж^^ВЯбя

сГо^ГсъюГ ^-^^'авГгар^^чина51^ ки/к“^, предл“ 3^™^'

■ред думите на ЗОРАН ВИДОВ-- да превземе ‘надзор'’ жу?тв^аСТТа Н3 въпРосите на из- «“я в най-близкото бъдеще ~

«тайкг ~:г, =1:~*^ГГ.
'■ •.гр.;гс”"г,™и~ “к"° ***“от 1султ”™-л&игайгл
песи повече Т сам^^Гшинст0 реаТивст6^“ Пн™Икул^- ~ Цве””ворц^Т-
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тичаннн. „Най-лошото 
тева

в

във всичко 
недостигът на инициативи



Комунист 3

НАШИ ДНИ

ШШйШ шрЩй
П оказва ли се в резултатите на неотдав Ж тГ“^Можа да ~ 1°" добр^^днас.рана ивсвета

|на проведените парламентарни и - други счита за логично, че знтифренкиотката дина- — а огромно нараства държавната мощ 
избори в развитите капиталистически страни мзика, веднаж започнала, относително бързо средствата се съсредоточат главно скъм Р° 
ндкоя обща тенденция? Може ли да се каже, отведе Испания до социалистическото болшин извсдство на оръжие, 
че Тяхнохо изборно тяло се движи вляво или ство/ Колкото и да има истина в това, таюи- На друга страна, малко или повече
вдясно т"- '-- - еа тълкувания -все пак остават .фрашентар- разработени формулите за _модернизИ1ранит

шведските и испанските избиратели до ни. Не може да се стигне далече без сериозни „държави'на благосъстояние , в ко т ъ 
ведоха йа власт социалистическите партии, засега недостатъчни усилия — научни и „поли- оилената роля на държавния капитал 1И извес- 
аистралийокйте — лейбъристИте, а фраьщузи- тически—щото местните <и регионалиите фе- тно преразпределение на общественото оо- 
те малко преди това дадоха същата възмож- номени в този нестабилен и вълнуващ се свят гатство би се задвижил и блокираните колел е 
яосх на социалистите и комунистите. ГХроти да бъдат разбрани и тълкувани и в своите та на икономическия механизъм, 
вополойюно на това избирателите в Германска особености и в своята неизбежна чеаю при- Изследвайки причините за определения
та федерална република, по-миналата седмм чинна свързаност. на избирателите, трябва да се имат предвид,
ца, укрепиха на властта консервативните по- Кота-до досега най-гол ямата криза раз- мисля, (и голем)ите и бързите промени ов стру
литиййоки сили, които понрадушно се наричат търсваше капиталистическия свът (1929—32), ктурата на развитите индустриални общества, 
политически център (освен британските кон- сватът тлееше изход в две посоки: в някоя факта че обществените групи, които ръково- 
сервативци, никой вече не -носи охотно този от вариантите на „Ню дил” или във фашизма, дейки се от своите класови интереси и тра- 
еггитет, защото същият в мнозинство държави . Днешните кризи, с множество подобни диции, трайно и систематически биха поддър
стана политически 'неудобен. Макар че в ГФР манифестации, вече не са само кризи на ка- жали -/Де!оните или „левите опити постепей- 
не дойде до промяна, но-.до консолидация /на питализма (макар че са и това), защото и на- но да стесняват, а бързо да^се разширяват 
прав(игелС1твото, може да се говори за ггре- личните социализми се >нам1ират в подобни флотиращите „.средни слоеве', които, до голя 
местване-н а избирате леките настроения вдя- неволи. Задълбочените изследвания,, впрочем, ма степен, се определят въз основа на момен- 
оно. СЪщия ден фрейоките избиратели добро показаха, че въпреки' относителната затворе- талната .конкжтура, под влияние на разнооб- 
чйсЛб от социалистическите и комунистичес- ност на мнозинството раносоциалистичеоки об разните домашни и — по рядко между на- 
ките градоначалници лишиха от креслата им, щества и тясната привидна самодоволност, родни обстоятелства, а не рядко и под влия- 
гласувайки „вдясно'-'. Когато в свое време .бри периодите на възхода им главно съвпаднаха с нието на по-влиятелните привлекателни ли- 
Та коките консервативци смеииха ат властта периодите на просперитета на по^напреднали- чности. Това .не може да бъде нито цялостно 
лейбъристите — по-добри събития последваха те капиталистически стРа)ни и обратно: и пе- нито задоволително обяснение за успоредни 
в някоя от по-малките европейски страни риодиге на застои, сътресения и изоставане, премествания вдясно и вляво, обаче аз вяр- 
—. доСта . бе (разпространено гледището] че въпреки всички разлики, също така съвпадат- вам, поне част от обяснението- 
целият Запад се движи вдясно/-Макар че в Мисля, че‘може да се твърди, че съвремен- Всеки, в това (неспокойно време, раду-
Съедйнейите щати политическите-.релацйи — ните сътресения, които:всяко за. себе, се на шню би (навлязъл, в някое приста!нище на спо 
ляво — дясно в много отношения са по-инак- . ри чат кризи енергийна криза, монетна криза, койствие и надежда. Неволята е там (ако то- 
ви бткоякото вЕвропа, избирателната победа инфлация, рецесия, екологически проблеми и ва е неволя), че решението днес, повече от 
на Роналд Рейгън (1980) с право'бе разбрана' ’ тн. и т-н.)>са само видимата част -на ледната когато и да е побрано, да се търси и впис
ват о ,израз .на засилване на консервативните планина, под която са драматичните предизви нален и международен план. Причините 
тенденции и сили в американското общество, кателства на човечеството, на неговото пре съвременните международни движения на 
Мнозина' аналитици с добри аргументи пори- .живяване, особено на напредъка му и труд- Запад; които може да приличат и на контра- 
цазаха на тези ход дълшвечност, твърдейки постите да; се справим с тези опасности. 46-_ дикторни и смайващи, както е вече казано, 
че—рой не е само американски. По-сетнешни вечеството може да - се унищожи с ядрени са домашни и глобални. Ако нито една ох спо- 
те събития, как къде, порицаваха или потвър бомби ,«но може и без тях, ако неговите стру менатите тенденции непоказва, поне засега,

ктури — обществени и международни — не голяма степен на постояшрност, нито произве, 
ое приспособяват къам развитието на произво ~жда резултати които, биха я стабилизирали 
дителните сили, ако в същите «е се вгражда — причините Също така са и домашни и гло- 
•съзнаниегго, че живеем в един ограничен овят бални. Нито една страна, колкото голяма и 
— характеризиращ се същевременно с растя- богата да е, не може повече да бъде опокой- 
щата междузавишмаст и стремеж към незави на, ако не се търсят подобри условия >в све- 
симост — ако тези структури не стават, (ми- та и ако окончателно не се отхвърли и дюзи- 
сля че това'същинската дума) по-функционал- ята („дясна" или „лява", все едно) щото ня

колко десетки по-богати страни да може в 
Оставайки този път на терена на разви бъдеще спокойно да шават по развълнувано- 

тите Капиталистически общества, сигурно е, то море на оветовната беднога. 
че дословните сравнения с великата криза

Вш и вцяско

на

- ждаваха тези предвиждания-
За сега мисля със сигурност би могло 

да се каже . само долкова, че индустриално на 
предналите''капиталистически страни с по-мал 

повече вкрренни Демократически', поли
тически (институции се движат,, и вляво и вдя
сно. Причините за преобладаването «а една 
или друга насока на движението, или на про
мяната на насоката очевидно са особени в ед 
на или друта страна. Може да се аргументи
ра,,, например, че французите охотно държат 
уроци на господствуващата партия с общин-

(КО 'ИЛ И

НИ. -

Д-р Гавро Алтман
У

мнозинство в Съюза «а комунисти държанието и начина на работа на
Съюза, на комунистите, относно на 
първичните организации на ОК. 

голяма застъпемост на работници- Стща така относително неблаго- 
те в СК, като че ли това е цел за 
себе си. Това при работниците съз 
дава определено отблъскващо отно
шение към Съюза на комунисти
те, защото .в СК са приети и оне
зи, които не са показали действите

тгг»м/-тлплг> 'гтлмгггтяптяи л,иа гото,В1НОС<т да се борят за инте- Работникът показва желание Да БОЖИДАР ТИМОХИЬЬИЧ, из ,ресите на работническата класа, 
влезне в- СК с отношението си пълнителен секретар в Нредседа- фа,Кт е> също така, че в някои 

към оаботата и самоуправлението, телството на ОК <на СК в Ниш. първични организации едностранни 
не само с писана молба Орг анизацията на Съюза на ко- 00 се пристъпва към оценяване на

муьгистите в обишна Ниш днес 1идей,|о-под(1Гпгческите, трудовите 
има 32 .300 членове. От това число л>[ профосйонални качества на кан- 
рабстници са 10 300 (32,на сто). дидатите 6а приемане, при което л

т друга страна, от обЬия брой найнголямо значение се придава на чес'^° б0ЛШ1'ГНСтВо- 
заети в общината (86 258) работ- професионалните квалифажации, ъюзът на комунистите е пре
пий са 61 415, следователно 71 на 1Коет0 всъщност представлява те- възхедно .работническа партия. За-

хнократичеоко отношение към по това за работниците не са приемли 
литикат3 на приемането.

Известно е, че работникът

1ДУМАТА НА СЕКРЕТАРЯ
.те.ЗШ1 «ИМ МНК РЛЬПННВ?

Не е всичко в молбата
Някаде пък се наблягало на по-

приятното положение на работни- 
:-пге, преди всичко на преките про 
изводи тели и в общественото’ реша
ване и в разпределението на дохо
да, намалява интересованието им 
за СК. Този разрез между опре
деленията на Съюза на комунисти
те за самоуправление и решаваща 
'сля на работническата класа и

.онова, което имаме в практиката в 
«Някои среди съществено влияе 
върху обезпечаването на работни-!

С-рО.

кла- «и постъпките, които нарушават 
авторитета и моралния лик -на чле 
на «а СК. На същите схсобеяю е чу 

което пос-

Тези сведения показват, че
совата .структура на общинската - особено в пряясото производство— 
организация на СК1несъответ1Ствуве не желае въз основа на молба да

йьстава на заетите. Особено са бъде приет в СК. Желанието ои ждо всяко поведение, 
малко работниците. Това може' да той изразява чрез отношението таад в пръв план егоистичните ин- 
се разбере ако се знае, че от 741 към работата, самоуправлението, с те.реси. С премахването на тези 
първични организации през 1980 го моралните си качества, с яона и ,слабос и работвиците ще бъдат по 
дина 271 не приели нито еда'Н решителна критика на лошото и
член. В 1981 такъв е случаят Р 269, неоримципиалното. Ето защо, кога- |Вече за!Инггересова«и за приемане 
а ,в ]982 с 278 първични Ърганиза- т0 омр имали кампанийно приема-, Оиоза на комунистите. Не са ред- 

В ггези партийни организации ^ на|С,коро е последвало и числе ши случаите работникът да каже:
„Не съм член на Сълоза на комуни- 

■ Все пак,, ключовите причини са стите, обаче по-голям съм кому- 
в осъдцествяването на ролята, съ- нист от някои, които са в него.”

«па

ш'■

I ции.
е , изостанала ,идейно-пол1Итическа 1Щ 1Напу(Скане редовете на СК. 
активност м организирана попити- 

необходима за 
■на . работническо

■/ .ж
Шт ка на приемане, 

осъществяванеИЯ11



4 Комунист ... - “ггяизкаг
св ИЗС!^^ииции «ленове на Съ* 
чески ра®°'нистИТ.. тяхното изсел-
38 «а “««НПЛ»пане с^таГ^Г граждани, а 
ност ПР“ остаИ^г?«,бв1 и кадро-

"г=:>“ ”«2гй. -
голям принос иа обществено 

развитие и стаби 
Косово, заедно с ко- 

албанската народност, 
се маии- 
маси от 

иаселе-

ИЗСЕЛВАНЕТО ОТ КОСОВО

Първнте промени
даватикономическото
лизацията на 
мунистито от 
и по-нататък отрицателно 
фесира върху широките 
сръбското и черногорско

ИЗСЕЛВАНЕТО Е ВСЕ-ПО МАЛКО. ОБАЧЕ ТОНЕЕПРЕКЪСН А ЛОЗАТОВ А ^ АНАЛИЗИРА ВСЕ 
ПО-ГОЛЯМО АНГАЖИРАНЕ ЗА НЕГОВОТО СПИРАНЕ, НЕОБХОДИМО ДА ^ СТИГА ДО 
КН СЛУЧАЙ И ОБСТОЙНО И НАВРЕМЕННО ДА ПРЕВЗЕМАТ МЕ^РКИ ДА^но МЕЖду ДРУ 
КОНФЛИКТНИ ПОЛОЖЕНИЯ, КОИТО ВЛИЯЯТ НА ИЗСЕЛВАНЕТО 
ТОТО, НА СЕСИЯТА НА СКУПЩИ НАТА НА САП КОСОВО ние. а отговорността на , 

Косово, особе- 
албанската

Историческа 
всички граждани на 
но на комунистите от 
народност, безкомпромисно да се 
борят за премахване иа онези при 

които карат хората да напус- 
родеи кран- В

1 години е водена би- 
охрабрява. Обаче, все 

много работа. Макар, че 
постигнати значителни

да сс окачестви. По този начин 1110 
бъде по-лесно да се премахнат вси- 

натиск, чрез някои сре 
настоява да се подкопае въз-

.... .
НАЗМИ МИСИНИ В по-нататъшната политическа 

акция необходима е по-голямн мо
билност, особено в При щипа и Ти- 
това Мнтровнца, в местните общ
ности, в ССТН, в сдружени» труд и 
на село, понеже добре о изнестно, 

рошени много проб

чки видове 
ди се
□ъргцането на доверието.с пирането на изселването на 

Сърби и черногорци от Косово е 
едно от съществените предусловпя 
за стабилизиране на политическата 46 °Щ® не са 
обстановка в покрайнината. Ето за леми във връзка със спиране

изселването.
Все още има натиск.

обстановка в покрайни-

чини, 
кат своя течение иа

От друга страна, бяло би пог 
бихме всички изселва 

Косово напълно отъждестви
двете изтекли 
тка кояторешно, акона

ни# от
ли. Такова нещо би предизвиквало 
недоразбиранс при оценяване на по
стигнатите резултати. Когато се 
говори за изселването, не би тряб 

манипулира с глобални

що Съюзът на комунистите и ДРУ 
гит« субективни сили в Косово за 
това водеха сметка още от начало 
на решителната борба за осуетяване 
на вражеската екскалаци# от пози 
циите на албанския национализъм 
и иредентизъм. От тогава всички 
усилия на СК и останалите социа
листически силц в покрайнината са 
насочени към премахване на причи 
ните, които влияят на изселването 
на сърбите и черногорците. Досега време да се реагира на всеки слу- 
шните резултати в тази насока, чай на изселване, същият правилно 
според политическите оценки, са 
положителни. Те би трябвало да по 
служат като основа и подтик за по

още има 
досега са 
резултати ,в някои общини за из- 

разисква кампанийно.

Полити
ческата
ната не е съвсем стабилна. Не мо
гат лесно да се забравят последст
вията, конто зад себе си е 
вил приливът на албански# нацио
нализъм и иредентизъм в Косово. 
За да се осъществят съществени 
промени, необходима е тРайна по
литическа бдителност. Трябва на

селването се 
Смята се че това е само работавало да се 

цифри, без конкретен преглед в то
ва кой и защо напуска Косово.

оста
на общинските и покрайнинската 
комисии, а пренебрегва се базата, 
която може да даде още по-голям 
принос на акцията по спиране на 
изселването.

Загрижва фактът, че 
специалисти (98) напуснали Косово, 
макър, че болшинството били 
трудово отношение. От друга стра-

мнозина

в

ПОВОДИ
-интензивна политическа акция, с 
която би се постигнало напълно спи 
ране и изселването и 
осуетяване на 
тиск. В осъществяването на тази 
задача трябва да се мобилизират 
всички прогресивни сили.

ПЛАНОВИЦИ < НА ЗАГУБНенергично 
всички видове на- »

Че досегашната акция наисти
на е дала известни резултати, това 
потвърждават данните, които ми
налата седмица бяха доставени на 
делегатите на трите съвета на Ску 
пщината на САП Косово. Интензи- БОЖИДАР МЛАДЕНОВИЧ

Неотдавна работниците от нишката ЕИ, в разискванията какво и колко трябва да направят та 
зи година, отхвърлили предложения план” на загуби. Чрез най-висшия си самоуправителен орган потър 
сили от специалистите да им предложат организация на работата, която на старта Няма да вкнижи 
загуба.

с празни каси, обаче за това ни- ни, несигурен пласмент и подобно, 
кой «е е можал да им оспори уси Това е така, и малък брой произ 
лията и желанието да произведат 
повече и стопанисват по-добре. По 
ради това основателно се поставя

тетът на изселването в четирите
последни месеца на миналата годи аюво наистина
на — период, който Скупщината „планирането” на загуби,
разглеждаше — намаля в сравне- каква степен такова вижда-
ние с първите осем месеца, а бе- не на финансова деловитост в на
ше значително по-малък отколко чадото на годината (де)стимулира 
то в 1981 година. В отчетния пери- заетите, кои са по-близките и по- 
од от Косово заминали 223 семей- далечните последици на такова пла 
ства със 726 члена и 876 лица. ниране, дали в такива условия мо 
Трябва да се изтъкне, че около 60 же да се говори за повишение на 
на сто От изселниците били От две продуктивността, възнаграждава
те най-големи общини в покрайни- «ето според труда и т.н ТЪва са 
ната — Прищина и Титова Митро- въпроси, на които трябва да отго- 
вица. За отбелязване е, също така, воРят, преди воичко, „плановици- 
че е увеличен броят на изселени- те" на такова стопанисване 
те селски домакинства. Макар че Разбира се, Съществуват тоуло 
тези данни свидетелствуват за по- ви организации кои-Г ТРУД°‘ 
ложителните ходове в спирането на конструкция завоюване
“щГима°ЧеВИДНО е’ 46 ИЗСеЛ- —Гоили”

™ ' добно, деловата

представлява водители са пощадени От това. Оба 
че изход не може да се търси в 
съзнателното „планиране" на загу
бите, понеже икономическото 
ложение налага крайно стабилиза
ционно поведение — по-добра и 
по-качетвена работа, поголелш ико 
номии и на време и на материал, 
иновации в организацията на рабо-’ 

на тата и. подобно.

до

въпросът: не вървят ли сплаковици 
те” на загубите по линията на по- 
малкото съпротивление и не про-

по-

карват ли си отстъпление? Както: 
ето ние и в началото на годината 
мислехме, че ще се намерим 
списъка на стопанисващите със 
губи. Значи, Стопанисвали 
оме планирали.

за- Плановиците 
низации, в трудовите орга 

всякак, най-добре позна 
«ат средата в която работят. Зна
ят въа\гож.ностите на производст
вото, онаодяването, пласмента. Зна 
ят, но трудно могат да се приемат
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СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОЖетКи ГРАДСКА ОБЩИНАРАЗГОВОР СЪС ЗОРАН ФИЛИПОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЕЛОВАТА ОБ
ЩНОСТ ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВО В НИШ

ИМАМЕ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЖИВОТНОВЪДСТВО Частният сектор 
голям резервЗа провеждането в дело, 

решенията на Дванадесе
тия 'конгрес на Съюза на 
югославските

тел, който с производ
ствено съдружие е коопе
рацията трябва да намери 
изгода да се занимава с 
животновъдство. С осъще
ствяването Нс1 програмата, 
струва* ми се, че бихме 
направили значителна кра 
чка напред от екстензив
ното към интензивно раз
витие на животновъдство
то. А налични възможнос
ти имаме: в Алексинац съ 
щотвуват птицеферми, в 
Пирот и Димтировград са 
изградени модерни овце- 
ферми, в Житораджа съще 
ствува-свиниферма. Значи 
основа, от която трябва

ждането на въпросното ме
роприятие. * КООПЕРИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО НЕ ВЪР 

ВИ С ЖЕЛАНИТЕ ТЕМПОВЕКакво очаквате от
тази акция?
_—. Преди всичко възвръ
щане на животновъдния 
фонд, който както вече 
казах е в упадък. С увели 
чението на броя на добитъ 
ка се укрепва и подобря 
ва и снабдяването на 
кои преработвателни мощ
ности в региона на -кожа, 
вълна и др. За изпълнение 
то на тази задача е необ

комунисти 
във връзка с развитието и 
подобрението на животно
въдството у нас като една 
от стратегическите задачи 
в по-нататъшнохо средно- 
срочно развитие се отнесо
хме към директора на Де
ловата общност в Нишки 
регион Зоран Филипович 
да (ни- запознае как върви 
тази акция в Нишки реги-

пшеница, относно на оне
зи, които са поели задъл
жението да предадат пше- 
ницата на „Кооперант” и 

малкия интерес за този 
вид сърудничество 
са дадени само 100 тона то 
реве. Останалото количес
тво е в окл адовете на ко
операцията, а е договорено 
производството на пшени
ца за изкупуване на 
2320 декара площ. Докол 
окото се осъществи ореден 
принос 'през лятото (досе 
га договорени за изкупува 
не) ще бъдат 134 тона пше 
нично зърно.

През пролетта трябва 
да се компенсира нереали
зираното през есенното до 
говаряне. Според плана на 
частния сектор с цареви 
ца трябва да се засадят 
14 500 декара със среден 
добив около 250 кг от де
кар. Освен това с овес 
трябва да се засеят 5240 
дка, от които пет хиляди 
декара на частния сектор. 
Планът за ечемика е 1760 
дка, от което- на частния 
сектор 1500 декара.

Важно място заемат и 
индустриалните растения 
— слънчоглед на 500 дека 
ра и тютюн на 250 декара, 
предимно на частния сек
тор. Частните селокосто 
паноки производители от
глеждат още картофи, фа 
сул, лук и. други зеленчу 
ци, но в ООСТ „Коопе- 
рант” нямат сведения на 
какви площи, нито пък ка 
|кви приходи се осъществя 
'ват от тях.

За отбелязване е, че сел 
окостопанските производи 
тели проявяват голям ин 
терес за хибридните семе 
на на царевицата, подход 
ящи за полупланинските ра* 
йони. „Кооперант” е поел 
задачата да ооигури около 
шест тона такива семена. 
За пролетната сеитба и 
прихранване на есенниците 
са обезпечени още чети
ри вагона изкуствени то 
рове тип „КАН”. От това 
количество преди всичко 
ще се задоволят потреби ос 
тите на производителите, 
договорили производство
то на пшеница, а след то
ва онези, които договарят 
изкупуването на млякото, 
месото и прочие. Извесх 
но е, че количеството то 
рове не ще задоволи воич 
«си потребности на частни 
те селскосопаноки произ
водители.

По отношение на част
ния сектор и занапред ще 
се. предлагат различни фо/ 
рми на сътрудничество, по 
не лее в Димитровградска 
община той представлява 
голям резерв за производ
ството на селскостопанска

Носител на акциите за 
увеличаване производство 
то на селскостопанската 
продукция в Димитровград 
ока община на частния сек 

ООСТ „Кооперант”, ,билитор е
.в състава на земеделската 
кооперация „Сточар” В та
зи акция обаче дейно са 
включени и .обществено- 
политическите организа

ции, предимно . Социалис
тическият съюз, профеоио 
(калните служби към 
щижжата скупщина, както 
и Щабът за селокостопан-

1ГЯ-

он. ходимо тясно сътрудннчес 
— Неотдавна Председа- тво на земеделските ко- 

телството на Скупщината операции и ветеринарните 
на Междуобщинската ре- служби, които най-много 
гионална общност в Ниш трябва да съдействуват за

увеличение 
те станции и да 
помо.щ и 
окостопански

само

Об-

да тръгнем за производст 
во на по-гол яма животин 
ока продукция — изтъкна 
Филипович.

на. разплодни- 
оказват 

на частния сел- 
производи-

прие изготвената от страна 
на Деловата общност по 
животновъдство програма. 
В нея са .набелязани мер
ките и акциите за подобре 
ние на животновъдството 
в региона до' 1985 тодина. 
В някои общини, като Ба- 
бушница, Ниш, Алексинац 
и други, тази програма ве 
че е приета на сесии на 
общинските скутцини.

— Какви средства тряб
ва да се вложат з подо
брението на животновъдст
вото до края на настоя
щия средносрочен оазвоен 
период?

— Средствата, които об
щините трябва да обезпе
чат за подобрение и разви 

животновъдството 
година въ злиза г

око производство.
През есента са засети 

.над 10 000 декара площи 
с пшеница от запланува
ните общо 12 300 дка пло 
щи. Следователно, планът 

82 на

М. А.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЕКЦИЯТА ЗА СЕЛСКО СТО 
ПАНСТВО В ДИМИТРОВГРАД е изпълнен с около 

сто,. Този процент е сравни 
телно висок по отношение 
.на предишните години и 
показва, че съдействието 
между нооителИте на ак
цията за засяване на по-го- 
леми площи дават първите

Как се организира 
частният сектор

Засега още не съществу
ват ясни предложения за 
реорганизация на частния 
сектор, макър че срокът 
за доставяне в съответни
те регионални институции 
вече изтича. Известно е че 
предстои реорганизация на 
селойото стопанство с цел 
да се оформят повече 
малки селскостопаноки ор 
ганизации, които да бъдат 
по-близо до селскостопанс
ките производители. В „Ко 
сперант” вече е оформена 
комисия, 
всички възможности и да 
де конкретно 
ние. Ясно е, .че предложе
нието от Републиката да 
се оформят двадесетина ор 
ганизации е нереално. Това 
предложение Нишки реги
он е коригирал на само 5, 
но и тук има място за об 
мисляне. Може би в рам
ките на „Кооперант” би би
ло най-дел ©съобразно да 
бъдат няколко трудови еди 
ници, но това остава да се 
изучи. Основната идея е да 
се направи реорганизация,

която да даде най-добри 
резултати във всички отра 
оли на селското стопанство 
в Димитровградска общи
на.

резултати.
На територията на общи 

ната, в различни селища, 
ООСТ „Кооперант” орга
низира събрания, на които 
твърде релефно е разяоне 
на необходимостта от уве
личаване производството 
на храна. Селскостопански 
те производители подробно 
са запознати с набавката 
на семена и торове.

В тази насока ценна 
помощ оказаха Социалис
тическият съюз и Съюзът 
на комунистите.

За успеха на акцията 
ювидетелствуват и следните 
данни: през есента на част 
ните производители са да
дени 57 тона качествени 
семена пшеница. В сравне 
ние с предишните години, 
когато са давани по дваде 
сетина тона това е рязко 
увеличение. Според плана, 
на частните производители 
е трябвало да се дадат и 
около 300 тона изкуствени 
торове. Вследствие, че то
ровете са давани срещу

От заседанието на секци 
ята за селско стопанство, 
при ССТН в Димитровград 
е подета инициатива да се 
започне със състезание на 
частните селскостопаноки 
производители за постигане 
на по-големи добиви. Пред
седателството на Общинс

ката конференция на 
ССТН в Димитровград ще 
подпише самоуправител- 
ио споразумение за учас- 

■ тие, а съответната служба 
при „Кооперант” трябва да 
популяризира състезанието 
и евидентира кандидати.

Секцията раздвижи и; 
инициатива за оказване по 
мощ на „Сточар”, който не 
отдавна бе опожарен. В оо 
лидарността на трудещите 
се от Димитровград никой 
не се съмнява.

Секцията прие и ориен 
тационен план за работа 
през 1983 година.

тие на 
до 1985 
на 65 500 000,00 динара. Оу 
мата не е малка, но без 

.тези средства като основа, 
не ще могат да се ангажи
рат републикански средст
ва, както и кредити от 
деловите банки. Те ще се 
употребяват изключител
но за насърчаване и подо
брение на животновъдст
вото, което през последни 
те няколко години запада. 
Освен броя на добитъка, 
предвиждат се и редица 
мероприятия • за подобре
ние на породистия състав 
на овцете, говедата и пти
ците, като по такъв начин 
значително се 
и добивите от тях

мляко вълна и прочее. 
Също така, ще се влагат 
големи средства и за по
добрение на фуражната оа- 
за, за изграждане на нови 
и съвременни обори. Носи
тели на -изпълнение на про- 

по подобрение на

по-

която да изучи

предложе-

повишават
ме

сс. А. Т.
\ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТЯ СУКОВО—ЗВО нци

Затрупани двама работника
драмата 
породистия състав на до
битъка ще бъдат ветери
нарните станции.

На злополуката са пристигнали работ
ници от ..Градня”, а се очакват и три 
специални групи от строителната органи 
зация „Църнотравац” от Белград, за да 
започнат разчистване на терена.

До злополуката е дошло след експло 
зия на взрив, когато един булдозер и 
едии товарач събирали падналия мате
риал. Тогава неочаквано се срутил огро 
мен блок, затрупал работниците и спрял 
течението на р. Ерма.
4 Представители на Междуобщинската 
регионална общност и организации от 
Ниш, както и на Общинската скупщи
на и обществено-политическите органи 
зации от Димитровград са посетили мя 
стото на злополуката. С. М.

На 14 март т.г. на регионалния път 
Суково — Звонци, в ждрелото на р. Ер 

край Погановски манастир, при 
строителството на тоя път непредвидено 
се срутила голяма скална маса) от 4 до 
6 х. кубически метра), която е затрупа
ла двама работника и механизация, ко
ято се намирала на мястото на злополу
ката.

Положението в ждрелото на Ерма е 
непроменено, 
мините в Алексинац, пристигнала късно 
през нощта, все още не е установила 
дали затрупаните работници Синиша 
Станкович от Г. Врежина и Любисав 
Тодоров от Димитровград са все още 
живи. На 15 март сутринта на мястото

ма
— Как върви с изпъл

нението на тази важна за
дача?

— Не- върви леоно, пре
ди всичко, защото се на
лага да се обезпечат значи 
телни средства, чияго сума 
от община до община е 

завиоимо от на-
Група специалисти от

■различна,
циоиалнйя доход на глава 

Така «а- 
Нипгка община

от населението, 
пример 
трябва да обезпечи към зи 
на сто от целокупната су
ма, необходима за прове-

продуясция не салто за па
зарите в страната, но и за 
чужбина. СТ. Н.
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ОБ ШИНАТАЗГОДИШНИТЕ ..СРЕШИ ИЛ СЕЛАТА" В ДИМИТРОВГРАД

ПОБЕДИ 1Е/1 Е СЕЛО ЕОНИДОЛ
ш, журито ИЛИ 1ШС ДО раЗНИ

„султурно-художестионо да ”има1уМИ като: „ако М
ужео-гао, което работи пю V така ще Се откажем 

сам о .'о * I **

ОВО „ЙОСИП БРОЗ ТИТО” В ДИМИТРОВ ГРАДв
ЧМ
Й‘Как да насочим 

насоченото 

образование?
Със само четири сола

Градини, Гониучастници: 
дол, Лукавица ш Желюша, 
тазгодишштб ..Срещи 
селата" все пак гврсдизви- 
(каха 'интерес не само оред 
'населението от тези села, 
и го и от Димитро в пр ад и 
-останалите околии села.

Победител е село Готш* 
дол. Обективно гледано за 
олужвио, защото в забавна 
та часц- представи май-до 
бър танцов състав и извън 

солистка Славица

а нес-родипо, 
ди маIиифестапия.

Тазгодишните „Срещи на 
селата” показваха, че те,и 
занапред трябва да се :>а 
-рад-и публиката, която на 
истина може дв почувству 
ва част от културния жи

и Т-И* г.Основната цел на ..Сре
салата" е да се

на
7/СИт6 на 
организира младежта, да 

самодейци-се раздвижат 
те, да се види народното 
творчество. С една 
да се раздвижи културният 
живот в селата. Участни- 

много пове-

ДУма

От всички трудови организации само 
„Тигър" има конкретно предложение във връзка 
с насоченото образование и проблемите в него. 
Останалите организации от сдружения труд, ка 
то че ли все още нямат интерес за това.

«от на село.
Има -неща които обаче 

не са в съзвучие с основна 
тази манифеста- 

Топа е опитът на вси

ците сигурно 
че /це помнят аплодисмен
тите и задоволството, кое 
то са предизвикали сред 
публиката, отколкого яаг- 

Налага

та цел па 
ЦИЯ.
чки участници по всяка це-родната 

Гогова. Особен възторг
— Становище и желание 

на „Тигър” ООСТ „Димит
ровград ” е за следващите 
пет години да се открие па
.ралелка, която да лодгот- щателната система, но и на 
(вя специалисти за каучу- сдружения труд. Както спо 
ковата промишленост —, деля Воислав Митич, сек 
категорично заяви дирек
торът на ООСТ „Димитров 
град" Михаил Иванов на за

1Ю насочване на подраства 
ацото поколение -и заемане 
то да работа на същото, е 
грижа не само на образо

се аще 
само^ : Г9Й® редите.

един въпрос: защо 
четири села? Младежката 
организация и организато
рите до следващите „Сре
щи на селата" трябва Да
гюгьрсят отговор на този 
въпрос.

Да кажем, че Гоиндол 
като победител е спечелил 
781 точки на второ място 
е Градини със 702 точки, а 
на трето Лукавица с 553 
точки.

ретар на Регионалната об 
щност за насочено образо 
вание в Ниш, не е нужно

седанието, което се прове 
де в образователно възли 
тателната организация „й. 
Б. Тито” в Димитровград, 
по повод

трудовите организации да 
поемат задължението за
стилендиране на ученици, 
ако нямат възможности, 

разискванията Достатъчно е да поемат за А. Т.
■кои насоки да се открият 
( кои да се закрият) в 
тази образователна 
низация. „Тигър" е гоюв 
вече от учебната 1983/84 
година да обнародва 
курс за 20 специалисти а 
след Ш степен да га на
стани на работа, а след 
това да ги стипендира за 
дошколуване. Те се засгь 
пват също за лопуляризи 
ране на тази специалност 
сред учениците и в 
омисъл са готови

дължение да настанят на 
работа определен брой, а 
стипендирането ще поеме 
някой друг (СОИ за насо
чено образование, напри
мер). По този начин могат 
да се решават нуждите за 
работници в малките орга 
низации за които не е въз 
лгожно дасеогкриват тър
сените специалности. Той 
подчерта, че тяхно стано
вище е в. малките центро 
ве, какхвто е и Димитров 
град, да останат три пара 
лелки в Ш степен

орга- В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ТА БИБЛИОТЕКА

кон Танцовия състав на Гоиндол
предизвика и малкият тан 
цов състав на първолаците.
За успеха допринесе фак
тът, че само в Гоиндол има

Най-ревностни 

читатели — 

учениците
на да спечелят 
място. Това води и до ло 
ши отношения между уча 
стниците, до недоверие в

първото

Лтози ОТ ОТЧЕТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИ 
НАТА НА СОИ ПО КУЛТУРАда орга 

редица сказки,
посочат родно-техиическа, 

които но образование и

През изтеклата 1982 тонизират
чрез които да 
всички предимства, 
им предлагат (настаняване 
на работа след завършена 
Ш степен, 
следване, стипендии и т.-н.).

насоче- 
каучу- 

то: с при 
кова (гурманска) и машин
на специалности. В рамки 
те на тези три да бъдат 
оформени най-универсални 
те специалности и IV сте 
пен.

дина димитровградската 
градска библиотека 
културния център „25 

.мац" е дала на прочит око 
ло седем 
Миналата

Част от излишъка ще се 

върне на стопанството
при

ХИЛЯДИ КНИГИ.
година брояД 

на читателите е увеличен 
с нови 257 души. Най-чис 
лени са учениците от ос
новното училище (и пре
дучилищна възраст) — об 

. що 209

възможност за

Това Тези дни годишно —е конкретното ста 
новище на „'Тигър”, което 
трябва да се реализира за 
яо-дълъг период от пет го 
дини. Професионалната 
кгика ще 
„Тигър” и
ви капиталовложения за това.

Тревожи обаче, 
терессшаността на

отчетно заседание 
проведе Скупщината на само-управителна общ
ност на интересите по култура, ,на което бе под
несен отчет за едногодишната работа 
щ-ината. Едновременно е разгледан и заключител
ен т?1ОДТНа таЗИ С?И ,И обсъден Финансовият план за 1983 година. Според плана СОИ по кул
тура -ще осъществи доход от 5 074 334 динара 
(миналата година 4 845 646). Най-много средства

ЖГГИ на зает“та вНИ извори.^През 1982^ година 
лишъ-к от 386 140, агоито ча-атич-но ще се върне 
на стопанството (150 180) а влия ”5 ър е 
сена в тази година (235 960)’На-А 8 1аст 6 пРене" згодишните с^дства трябва да °т?Та
тарът за култура (2 028 399) ,Чен'
емо, тъй -като центърът е орган-паят 6 иразбира' 
културни проям в общината/ р на ,реиича 

На заседанието е разгледан 
телен догонрр за обезпечаван 
средства за общите потреби 
турага в Димитровградска 
ва споразумение за

Почгпи всички От присъс- 
твуващите се съгласиха с 
това мнение. Но на скуп- души.

Характерно за дейността 
на оиблпотеката 
набавени

пра
се провежда в 

че са нужни но-
към кои

точно .насоки ще се насочи 
насоченото образование 
Димитровград

е, че сав
комплекти задълостава още 

веднаж да се разисква със 
сдружения труд: Имайки 
предвид, че това трябва 

сто- да стане най-къоно до 25 
са март, надяваме се, че пред 

изпратения от ста®ителите на 
но личи, че ТРУД най-сетне 

по- Да 1Се отзоват.

жителна лрочитна .-----
тура <за учениците от осно 
внохо и оредното 
— по осем 
всеки клас. Това 
•нело броят на 
книги 
сне.

литеранезаин-
остана

лите трудови организации 
от димитровградското 
панегво. На-истина, те 
ПОПЪЛНИЛИ 
ОВО образец, 
това е направено без 
задълбочено

училище 
комплекта заиз-

е допри- 
прочетените 

значително да нара-сдружения 
ще решат Инак през изтеклата го 

дина са набавени
; книли — със собстве«и ср0ДСтва И94 кииш на

Стойност от над 10 хиляди 
динара, безплатни яри от

новинавлизане в 
проблема. Тяхното отсъст
вие на

На проведеното заоеда- 
присъ-ствуваха, пак-

и само управи 
е и сдружаване на 

областта на кул- 
община. Според Тп-

културната дейност 1?реза198загоП[инР011ра'МаТа на 
ое ще отделят по 0 65 ня 10л,ИНа «РУдещите 
Как ще се Ра*ределяЛ изра^Г '̂Д0ЯОДи‘ 
1ства («“РОД договора) СОИ тТ " тези 0рад‘ 
>мна Да даде -отч-е1т най-кюно -п яултУРа е длъ-

На засада,Щето /я пя1^ 1 март 1984 
на -някои местни общности леяа1Н1И а исковете Да уредят « поп^.™° “ 
ки-ва искове 1са подали «Й“1* «омове. Та- 
Ж-елгоша, -Вие, Оц-оРовци, Куса^анГЛр^^

ниезаседанието и по-
рано на Секцията за обра ' рай преДставители -на ОВО 
зован-ие при ССТН), пот- и ^Радстамцели на „Овобо 

да”, „Услуга'' -и „Тигър”, 
председателите

в __ екземлл
Г епубликаноката 

културна общност 334 
™ — на 
ло 58

вържда-ва липсата 
рее.

«ни
стойност от око- 

хиляди динара, дока 
то оотаналите 
°т трудови 
частни
Бродт на прочетените кни 
нп о пУ°лтгкации безспор 

Щял да бъде по-гол-
нот,8К0 _най-сетне се възоб нови работата 
та, коя-о

на инте-
на синдика 

л-ния съвет и Со-циаяистиче 
™Ия с,ьюз, а от регион 
Ниш, оевен Воислав Ми- 
™ч и Радое Плавгич, 
тник в

Когато 
наотаня-ване на

става въпрос за са дарения 
организации истажанти

често се посочва, че няма 
специалности. Имайки 
явид, че и възможностите 
за следване се -намаляват, за нао°чено -образование, 
отговорноста за правилно:

лица.г.
съззепре

регионалната СОИ

на читалня- 
у ползува з~ГРед С<3

А. Т. А. Т.

СТРАНИЦА 8 цели.
Ст. Н.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
БОСИЛЕГРАД

Подготовки за 

състезанието 

„Тито-революция-мир
Традиционното състеза- тях, от петте първокласи- 

ние'„Тито — революция— рали се ученици, във вои- 
мир”, което вече няколко чките пет основни учили- 
години наред организи
ра вестникът за младо
то поколение „Кекец”
„Мали кекец” на различни 
теми от областта на Наро 
доовободителната борба и 
социалистическото изпраж 
дане на страната ни, възбу 
'ДИ толям интерес сред уче 
ииците от основното и оре 
дно образование. От годи 
«а на година броят на уче 
ниците, желаещи да учас 
твуват в състезанието, ко 
ето’ тази година ще се про 
веде под название „Ражда- юдионните 

. не на Нова Югославия", е 
все по-го лдм.

ща и от всеки клас цри 
Образователния център ще 

и бъдат формирани училищ
ни и класови отбори, кои
то ще представят своите 
училища и- класове 
общинското състезание, ко 
ето ще се проведе на 
рил тази година в Босиле
град.

на

3 ап-
ТАЗГОДИШНИТЕ „МАЙСКИ СРЕЩИ” В ДИМИТРОВГРАД

В знак на Пратеше и единство н съдружиеБезспорно е, че състеза 
нието „Тито — революция 
— ммр7 е хубава манифес
тация 1на последователното

Тазгодишните „Майски Н1Ич.еоюия празник” ще от
правят самодейците от Ди
митровград в навечерието 
на ПъРВи май. С изворни

ща с бойци и танцова за 
бава.

На 21 май сутринта е 
запланувана разходка до 
Погановски манастир, къ- 
дето димитро вградчани ще 
се предствят със своя про 
грама. Същата вечер ще 
бъде изпълнена съвместна 

„Песни за Тито и револ- програма на всички участ 
юцията” е темата-на една ници под название „Игра

ем и пеем”... На 22 май, 
дефиле на участниците, ми 
тинг посветен на Деня на 

Работническите младостта и физкултурни 
се упражнения-

тачене и развитие на револ 
традиции, из

вънредно важно и за фор
мирането на всестранно ра

срещи” на младежта на 
народа и народностите в 
СР Сърбия и тридесет и 
третия преглед на култур- народни песни и изпълне- 

постиже-
ния на българската народ
ност в Югославия,

звита личност на ученици
те, което е и една опг оонов иите и спортни 
ните цели. и задачи на на
шето социалистическо об-

В обединеното основно 
училище „Георги Димит
ров” и средношколския об 
разователен център „Иван разование и възпитание.
Караиванов” в Босилеград Освен подготовките
ми уведомиха, че ученици 
те вършат последните по
дготовки за тазгодишното 
състезание. Според догово 
рените срокове, тези дни 
във всички училища в об

мия • на инструменти през 
средата на май ще се орга 

Деня низира „поздрав на младост 
та”.на младостта и рождения 

за ден на другаря Тито, ще 
се проведат в знак на че- 
ствуване името и делото 
на другаря Тито, братство
то и единството и съдру- 
жиетр и 40-год'ишнината 
от заседанието на АВНОЮ.
За пръв път на срещите проведат в тези рамки ка- 
ще бъдат поканени да при кто и творческия награден

конкурс ма списание 
,Мост” към 
„Братство”.

посоченото състезание, 
основните училища се вър 
шат подготовки и за със
тезанието „Какво знаеш за 
съобщенията” и съревнова
нието „Стрелба с въздуш
на пушка”.

в
вечер на 
на поети от българската и 
други народности от Дими
тровград.
спортни игри също ще

поезия и среща

В „Майските срещи се 
очаква да участвуват: Але 
ксандровац Жупски, Печ, 

издателство, Призрен, Руски Кърстур, 
Чантавир, Ковачица, Уз- 
дин и Босилеград, а също 

Яйце по

■ щината ще се проведат 
училищни състезания. На М. Я.

съствуват и гости от исто 
рическото Яйце.

Чрез „Майските срещи” 
младежта от българската 
народност в Югославия, за

СРЕДНОШКОЛЦИТЕ И ДОБРОВОЛНИЯТ МЛАДЕЖ 
КИ ТРУД < ^

На 20 май ще бъде от- 
едно с' останалите народи крита изложба на димит- 
и народности, на дело ще ровградски художници, ве 
реализира идеята за ' още черта ще се устрои лаге- АВНОЮ ■ 
по-тясно запознаване и 
сближаване на всички наро 
ди и народности в СР Сър В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД 
бия, като социалистическа 
общност на братски наро

Средства за екскурзии и младежите от 
повод 40-годишнината От
Второто заседание на• В ОБРАЗОВАТЕЛНР-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ОР 

ГАНИЗАЦИя „й. Б. ТИТО” В ДИМИТРОВГРАД НА' 
ДОБРОВОЛНИЯ МЛАДЕЖКИ ТРУД СЕ ОБРЪЩА 

СЕРИОЗНО ВНИМАНИЕ
А. Т.рен огън и организира оре

Средношколците от образователно-възпитател- щ 
ната организация „Носил Броз Тито” в Димитровград Щ 
имат богата традиция в доброволните младежки ак- * 
ции. Изтеклата (1982) година красноречиво потвър-
ждава това: извърпге но е почистване и окопаван е на цр 00 реализира тази задача
около 200 декара борови насаждения в „Козарица', Щ на съвместното заседание тт01М л,К1ЮГ,и|Натя кпнАр
почиствали са помещенията «а хотела и са дали по* на Координационното тя- „1 1 3
два доброволни трудодни безвъзмедно, помагайки Л л0 за тачене на традиции, листешеекятп младеж в 
на стари и изнемощели лица в прибирането на рекол Ц орган,изиране на тържества ,тйпнп„,к“пД,.иГ пбпттп 
тата. С други думи, чрез обществено-полезен труд са * „ри Общинската конфе- 1°„1, И™» Кя
обезпечили към 300 хиляДи динара. Средства, които * рен-ция на Социалистичес- VI
ще се ползуват за провеждане на ученически ек- * кия съюз и Отбора за чес известно време рТбот^ 
скурзии. * твуваие Деня на младост- младежката политическа

Акционната средношколска конференция е зап- Ж та и „Майските срещи”, бе ВйпявГтовп е
ланувала и тази пролет да проведе редица акции, ка- Я приета обща програма. За р ‘ попртт младежка" пп
то по тоя начин осигури допълнителни средства за * разлика от досегашните, ™' «ческа школа мел™ по
екскурзии. Със земеделската кооперация „Сточар — * тазгодишната програма сещават ,нал 60 млапежи и
ООСТ „Нишава” са установени трайни отношения в * предвижда много повече девойки _% ученици вта 

област и се предвижда да работят по почиства Ж неофициални срещи на уча . п-гзпита-гелно-обоазава
пасищата. Не всички възможности обаче се Щ стипците, считайки това телна организация. Школа-

■като_ най-удобна форма та ра50гИ д,ва дни в сед. 
за солижаване На младите, жицата (понеделник ,и чет- 
Особе,н0 внимание ое обър ,въ,ртъ,к). ще бъдат разрабо 
ща на обмяната на опит в тени 16 теми от различни 
работата «а Съюза на ооци области. Между другото 
алистачсската младеж в ще -бъдат изнесени теми

от областта ,на науката и 
'културата, реформата на 
оредно-наооченотю образо- 

Цантралното тържество азание, мдейно-полигичес- 
ще се състой в Димитров кия и стопански живот, 
град,на 21 и 22 май. Май-, обществено- политическата 
спойте празненства ще запо и делегатска отгОтема- все- 

се- народната отбрана и общес 
тпената самозащита, само 
управителния социализъм, 

яоиоже-

Забележнтелна дейност на 
политическата школа

ди и народности.
За да може цялостно да

тика на СФРЮ и други об 
ласти.

Лектори са просветни и 
обществно-политически ра
ботници от общината.

Този вид идейно-полити- 
чеоко издигане и марксиче 
ско образование в Обра
зователния център в Боси 
леград -има огромно значе
ние за поннататъпгното ра
звитие и усъвършенствува- 
не на младите — бъдещи 
трудещи се, в процеса на 
укрепването на социалисти 
чеоките само-управителни 
отношения, в укрепването 
и омасовявамето на Съюза 
,на комунистите ,и всеоб
щия обществено-политиче 
оки и стопански живот.

Изхождайки ат значени
ето ,на школата за всест 
ранно развита личност, 
ОК на Съдоза на социално 
тическата младеж в Боои 
леград би трябвало да из
намери начйпи и възмож-

тази
не на
ползуват докрай: младите от средното училище могат 
да окажат ценна помощ и на останалите организации 

одружения труд в града: строителното предприя
тие „Градня", камуналкнуслужната организация „Ус
луга", а също и на самоуправителната общност 
интересите по комунално-битова дейност.

Известно е, че ползата от Младежкия труд е

на

първичните организации, в 
.двойна: преди воичко издига се трудово възпитание ■ местните -общности и одру 
на младежта, а ползуващите младежкия труд получа р 
ват „евтина работнв ръка", която в твърде къс срок ■ 
може да завърши работа, които обикновено се про- щ 
аткат дълго. Оттук и необходимостта на добровол- 

младежки ТРУД да се
.мичеока" гледна точка, но и от възпитателна.

жения труд-

гледа не само от „икономия
ч,нат със „Срещите на 
лата” от крито най-добри
те точки ще бъдат предста' 
вени и на димитровградска , международното 
та публика. По повод Пър- днйе и необвързаната 
ви май „поздрав на работ

ности за включване -в този 
в-цд идейно-политягческо 

издигане и маркоичеоко об 
разование и младежи от 
сдружения труд.

Предвижда се тази година екскурзиите да се 
проведат към края на април, тъй като през май сред 
ношколците провеждат профеоионаината практика в

поля-организациите на одружения ТРУД- М. я.Ст. Н.
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ТЕМИНА МЕДИЦИНСКИ

Прехраната ТИ/
"ш а н к “от неправилната

„Р*9“”“ пре,раиа (10)
СТОЯНЧОВ, доктор

ОБЩНОСТИ ИЛ ИНТЕРЕСИ ТЕ
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ

ЗА ПО-ДОБРО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

НА ГРАДА
на детето и

ПО медицин-
ЛЛЕКСАИДЬР 
скит® иаукл

ДИНАРА
Внасяне на витамини 

и друга хранаДосега са изразходващи 80 
хиляди дл пи ар а. Стрситсл 
с ООСТ „Комунален , кои 
то според оценка ша СОИ. 

комунална дейност, 1,0 
,прояви като добър стро 

,итол, понеже договорените 
работи все ощо не са при

рабОтИ, ЧИЯ 14) стойност ®ъ 
187,6 хиляди ди- 

(Нара. Предвижда се и ,гра 
ждаигите в кв. „Селище 
да 'изкопаят сами «анали
те, но п01рад'И 
във височината, относно ни 
вото, и налягането на вода

Известно е, че оодапро- 
имрежа в Диаягг- 

дотраяла и необ
ализа на.водната

Както вече изтъкнахме през

-
асичкитс ае^тВ^Ноа оГт^иГмете“Гк^и^с 
— ,Лл “Хо 'детето може да 
™ — н^осга^^-ие^о ™

растене, 
Разбира се,

ровград е 
ходимостта тя да се под- 
дюнл! е налице. За целта 

1982 година за-
по

.разлискат0 сеоще през 
почва реконструкцията и* 
От средствата на местното 
самооблагане са отделени 
над един милион динара. 
Самоуправителната общ
ност на интересите 
мунална дейност съДД0 от 

700 хиляди дина

СЕЛСКИ ВОДОПРОВОДИ
енергия. *па и на 'лягкои 
клито са белтъчините, нсооходими за 
желязото ч някои други минерали.

липова трябва да се мадомесгва.
витамина Д в майчино

по ко- обииюст на ин-гсрс-Самоуправителната 
сите дейно участвува в строителството на сел
ски водопроводи. С обединени средства на мсст 
нитс общности и СОИ, както и с доброволен 
труд на числявигге сс към ЮНА върху изкопа 
вале, полагане и покриване па тръби в селските 
водопроводи във Вълкови# и Брайковци. С7ДЦ0 
така с обединяване на средства между ООС1 
„Балкан и СОИ по комунална дейност с участие 
на ЮНА се'пристъпи към изграждане на водо 
провод със съпътствуващите го обекти в спорт 
но-рекреационния център край Погановски мана 
стир. За строителството на този обект ООСТ 
„Балкан” одели 1,15 милиона динара, а стойност 
та на работите, изпълнени от ЮНА възлизат 740

пусна над 
>ра, така че общо за рекон 
струкцията на водопровод 
«ата мрежа миналата го 
дина са дадени над 1,7 ми-

че това <което
— Съд7уржанисто на

недостатъчно и трябва да се дава на 
к'врмаче, разбира се ако систвмат ично не

живот. Този
то мляко е
вся-ко
сс слънча, кос-го е рядкост «в нашия

по-необходим доколкото де гето 
зимата.

лиона динара. витамин с още
живее в градска среда, а особено през 
С надомсстването на този витамин трябва да се 
започне след втората седмица след раждането. 
От начало се дават по 3 капки, а по-късно по 6 
капки всекидневно. Накапва се с пипетка на ези 
ка или се смесва с майчиното мляко в лъжиче. 
Както е известно този витамин се внася за да

За тези средства са из 
вършени следните работи: 
продължение на водопро
водната мрежа в улиците

„Салвадор Алиенде” и 
„АВНОЮ” на обща дължи 
>на от 182 метра; за което 
са изразходвани 193,6 хиля 
ди динара, подменяне на 
водопроводната мрежа в 
улиците „Момчил войво
да" (178 м. --- 123,8 хиля 
дй динара), „Маршал Ти- 
то" (336 м. — 395,5 хиля
ди динара), „Сутйеска" 
(670 м. — над 929,2 хиляДи 
динара), набавката на пла 
етични водопроводни тръ
би за квартал „Селище" 
(750 м. — към 783 хиляди 
динара).

Следва да се изтъкне, че 
гражданите на улица 

„Момчил войвода" сами 
са извършили землищните

хиляди динара. спречи явяването на рахитис, т-в- за правилно и 
навременно окостеняване на костите.

— Съдържанието на витамина Ц в майчи-ключили. Счита се, че тази 
година „Строшена чешма” 
трябва да бъде уредена.

Очевидни са усилията на 
самоуправителната общ
ност по комунална дей
ност в Димитровград да 
подобри водоснабдяването 
на града, главно чрез под 
меняне на дотраялата во
допроводна мрежа, както 
и със строителство на нови 
водопроводни мрежи в оне 
зи части на Димитровград, 
които засега нямат вода.

Ст. Н.

та в тръбите, тази акция 
в момента е в застой, до- 
като не се намери най-це 

решение. 
Инак самоуправителната 
общност на интересите е 
запланувала през настояща 
та година да доведе док
рай акцията по водоснабдя 
ване.на квартал „Селище”.

Освен това през минала 
Та година започна урежда 
нето на изворите на „Стро 
шена чешма”. За целта съ 
що се ползуват средствата 
от местното самооблагане.

ното мляко е твърде променливо, а то е з зави
симост от прехраната на кърмачката. Най-новите 
проучвания потвърдиха по-раншните предпостав 
ки, че този витамин недостатъчно се излъчва в 
майчиното мляко и затова е нужно на кърма
чето да се дава всекидневно. Най-добре е да му 
се дава сок от портокали, лимони и домати 
неже са богати с този витамин. Кърмачето. тРяб 
ва да почке да консумира сок от портокали и 
лимони от втората сехмица на живот. Кърмаче 
от един .месец трябва да получи две лъжички 
сск, разтворен е прекипяла засладена вода. Сок 
от домати се дава от третня месец на живот- 
Може да се случи

лесъ образно

по-

кърмачето да не иска да пие 
тези сокове, но майката трябва да настои макар 
и на сила. Ако пък и по-нататък не иска тРябва 
да му се дава в таблетки (цяла или половин от 
50 мгр.).

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪТОЗА 
СНИТЕ ВОЕННИ КОМАНДИРИ В БО СИЛЕГРАД Ю НА ЗАПА

Жълтъкът-от добре свареното яйце, богат 
с желязо и някои витамини, трябва 
на кърмачето от третия месецДейни на всички полета да се дава
„ на живот и то
с постепенно1 повишение на количеството Отна 
чало му се дава съвсе.ч малко, с постепенно уве 

ченпе, така че за един месец (от започването) 
на кърмачето може да се даде цял жълтък. В
»ъп^ЪВ случаи не сл,ее Яа се дава недоварен 
кълтък, понеже по-трудно се сварява, а .може 

да се случи и да се разбшти ако е болна кокош- 
Месец на *™от на кърма-

по-тт™^Д 3 Яа С6 Дава белтък. понеже 
уд о се сварява, а също така може

~ИнГ "Г- Нап°™, че даването на
особено ваажнГпщЛеРпоЯ Д ™ Ме°еЦ 6 
ното желязо т.™6 п0 тсша вРел1е целокуп- 
майката -наследило от
държа този минерал ДоДДА п таКа съ_ 
ДИМ да не 1се поям,и :,оЛ°ИГ° е твърде 'необхо-
мардаане и белтъчин'ихеаКк<^Д-Неса за зане 
■необходими са на къРма’Че^?я т°" съяържа- а 
му растение. имането за гго^ускореното

В началото >на-март т-г. в Босилег
рад се състоя редовното годишно 
четно-изборно събрание на Общинската 
■конференции на Съюза

Г^оГ^Г;аНараб^абнеаахадиИГг: „ ,°т дрУ,а Страна,
низация и приета акщиониа програма за натГе?ТДоте ДГс 
раоота през настоящата година гп/То ^ ™0нове 'на Съюза на комунис-

В отчета и разискванията се посоч ™1Г5'0°а аНга>киран'и и в останалите об- 
ва, че запасните военни командири ус- далегатск^Гм™? оргаШзЕВД™, в 
■петно осъществяват своята общеедае- шностГи вой™ X ’ В ?еС1,НИте об- 
на задача и все повече активно се пот- ™',С™ и Вси гки д'рУш общеатвено-са 
върждават като обществена оила в на- “ 'СТ?уктури в общжгата.
шето социалистическо самоуиравително Василев РпеГлСйтЯбЪИеЩИп 3адаЧИ Ивая 
общество. Преди всичко завидни резул- еото ад'ок ия Г 'Н3 ПродсеИатблС(г- 
тати почгигат с младежите и останалите емни Съ‘оза на запасните во-
•лраждани и трудещи се в понататъшно- “ че Тзан™“6^ лр'Угот0 изтъ«- 
то задълбочаване и тачене на гоеволю.ги- занапред ,една
01НН1иге традиции, а особено дават голегм И ЧИ Н3 тази ор1га'Н!Изация 
принос в областта :на всенародната ”цШТа военно'<г1|роФе1СИОН,алиа подготовка 
отбрана и общества с^озащит- на ™тРИ™ °Т «о и
С висока отговорност и съзнание запас ге ™ субекти, с което Цялостно ще 
«ите военни командири се изтъква п,о ^ реализира Титова|та концепция по 
■нататък в отчета, ко^о !0тбР“а об^™Рнадсамоза
ният председател на тази оРганизятчия ЩМта' *акто и по-нататъшното укрепва 
ВЛАДИМИР МЛАДЕНОВ пълен сад появиЛ^™"0 И 0Лин«3ото и? рад“ 
принос дават в почнататъшного ллкпеп ^равието 1И задружността между 1нашите 
ване на братството и единството Тсъд Р пИ ’И 'нарОДНости. 
ружиецо_ между нашите народ^ и наро- яя, .1По’гвъРж,Даваик*« в практика, Тито- 
даости. В №а отношение Рох огромно а^а инициатива за колективна работа 
значение е сътрудничеството наР тази Е® п, Не и °тговорност, за председател 
организация с граничното поделение в мям1л?РеяСеДа^е“01тВОт0 с еК«°годишен 
Босилеград, коеда и занапред както се МаНИат 6е ^ран Иван Василев.

М. Ч.

пооочва -в акционнаха програма ще бъ 
де незаменим фактор във военно-профе
сионалната подготовка иа всички субек-на запасните во- ти.

членовете на тази 
'ОТ полови

той
и да

от главните за- 
по-нацатъше

“■зйгвдлггл. ь*гяп .-ляг^
Детето се привц^аДа увеличават, 
шестия месец водко къ|ам^а 1М така че от■»*«■* » «. ™Г„к,йГ *
храна, която 
витие, а 
късно

това

от

с осоето

прехраната си 
лдоне от зеленчук. 

ЪРВО °™0менатата храна има '
МУ е ■необхоли«е'ГО приеяца онази 

Второ от рано 19 За 'гтра'ВИа1Но раз- 
МНОГО «.радушно 11а1^®№ва 'На 'Нея „ По-

_____________ (СЛЕДВА)

дво
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Шизитака кутура„ С,[|<ПрТ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО РАЙЧИЛОВЦИИЗ

Неплановото изграждане създава 

големи проблеми„А. Балкански11 готов 

за първенството
След десетдневни подготовки «а футболистите 

на ,|А. Балкански , настрана продължиха тре.нинзите 
на овоя терен в Димитровград. Всекидневно двадесе 
тината младежи тренират, с оглед на незавидното, 
■местоположение-на табелата. До началото на пър-' 
венството остават броени дни, па затуй е необходи
мо час по-скоро отборът да се окмплектува 
подготви за първенствените срещи.

Започнаха и приятелските футболни ррещи в 
рамките на общите подготовки. В петък на 11 март 
т-г. в Димитровград гостува пиротоюият отбор „Един-' 
ство”. Срещата завърши наравно 1:1. Домакините 
чрез Кръстев откриха резултата в 32 м., а гостите 
изравниха в 41 м. ,С оглед, че „Бдинство” е. член на 
Нишка зона, един ранг почвиооко от Димитровградча 

, - «и, а и паради обстоятелството, че вече паузират 
. , два месеца, резултатът за домакините представлява 

добър „успех.
4° оттючване на първенството трябва да се със

тоят 01де дае приятелски срещи. Предвижда се димит 
|роигр^дс1КИ1те футболисти да гостуват настрана. В пър
вия йръг на първенството „А. Балкански” ще се срещ
не-с отбора „Рътан” в Долевац.

„А. Балкански" игра в състав: Кирил Ставров, 
Миленко Виданоеич, Драган Величков, Душан Мемич, 
Златан Марков, Новица Тодоров, Синиша Иванов, Бо
рислав. Мадов, Кръста Кръстев, Милюван Тодорович и 
Рахпа Тодоров. През второто полувреме играха още: 
Саколов, Гюрав, Андонов, Тоцев, Дончев, Тодорович и 
йованович. Срещата добре води съдията Стоян Ан- 
джелкович.

на предложението на Съвета на местна 
та общност за въвеждаме на парично ме 
стно самооблагане в стойност от 500 ди- 

Средствата, кои-

Село Райчиловци, преди двадесетина 
години имаше стотина домакинства, бе 
ше отдалечено около 2 километра от Бо
оилеград, днес това разстояние като не нара по домакинство,
ли не съществува. От околните баири: то трябва да се съберат по тоя начин,
Риоовица, Рамни дел, Белутоки рид и .най-късно до края на август ще се из-
друпи възвишения, тези две селища из- .разходват за ограда на училищния Двор
глеждат като едно. Обаче с нарастване и селските гробища. Повдигнат бе и
и разширяване на селото, днес има око въпроса въ,в връзка с пролетната сеит-
ло 450 домакинства (само 200 по-малко ба, като всяко домакинство изкаже сво
о|г Босилеград), с над 1200 жители се ,Ите потреби за семена, а местната оощ-
увеличават и комунално-битовите проб- -нает да изготви списък и същият да пре
леми. ’ даде на ООСТ „Напредък” за обезпеча-

и да ое

Подмяна на .старата електрическа 
мрежа, иодто вече не е в състояние да 
задоволи потребите на селото, водопро 
вода и канализацията, снабдяването, не име и 
достигът на помещения за потребите на 
училището, коедо сега работи в две сме 
ни, поддържане-на хигиената в селото, 
недостиг помещения за културно-заба
вен живот на младите и пр., са само ня 
кои от проблемите, с които вече години 
наред ое среща местната общност и ос
таналите . организирани, социалистичес
ки сили в това най-голямо по броя на 
жителите село в Босилеградска община.

— Електрификацията е въпрос, кой 
то вече две години се протака — казва 
председателят на местната общност РАД 
КО ИВАНЧЕВ, — обаче никак да тръг
не от мрътва точка. Договори, заседа
ния, прехвърляне дината ох един на 
друг минава, а в селото от ден на ден 
токът е все по-слаб. Един от основните, 
може би, и нащостър проблем е, че се
лото се разшиярвало без съответен план 
и сега не само електрификацията, но и 
останалите комунални проблеми трудно 
се разрешават.

На заседанието, за което бяха по
викани и някои

ването им.
Що се касае до въпроса на елеомгри 

фикацията като. че ли от това заседаг 
след разговора при председателя

• -МЙ

д. с.
Един от кварталите в с. РайчиловциБОСИЛЕГРАД: „МЛАДОСТ”---- ХАЙДУК”

на Общинската скупщина в Босилеград 
в присъ'стие >на отговорни лица от тру
довата единица по електрификация в Бо 
оилеград, дават иовестни надежди, фор
мирани са работни групи, 
цени уа всякакъв вид работа, 
на дупки за стълбове, обезпечаване на 
цимент и чакъл за бетониране и други 

обществено-политичес- работи свързани с електрификацията в 
селото и акцията трябва в най-скоро

М. Я.

Прекъсната среща
В неделя и Босилеград, въпреки прохладното 

.Пеокара” край Драговищицавреме, на ■ игрището 
имаше около. 200 любители на футбола, И не без ос
нование. Играеше се втората отсрочена футболна 
среща от есенния полусезон. Съперници бяха добре 
познатите помежду си отбори домашния „Младост" и 
„Хайдук” от Прешево. Двата отбора са претенденти 
за самия връх на таблицата. Самият факт, че това бе 
така наречена дерби — среща измами повече люби
тели на футббла. И наистина играта започна с бързи 
и добре оргаЩгзирани атаки към двата

В 401-минута с твърде хубав гол на централния 
нападател ,ца* гостуващия отбор Т. Савич, футболис
тите на поведоха с резултат 1:0. С този ре
зултат и'завърши първото полувреме. В тази част 
играта трябва да отбележим, и няколко извънредни 
голови положения на „Младост”, обаче вратарят от 
Прешево винаги беше на мястото ои и спря ударите 

М. Цветков, 3. Младенов, Б. Тасев и останалите 
футболисти на „Младост”.

През второто полувреме след като на мястото 
на В. йовчев и Л. Захариев в играта влязоха Ж. Ев 

Р. Венков домашните футболисти заиграха 
още по добре и все по-често топката беше в нака
зателното йбле на гостуващия отбор. В 60 минута в 
една бърза и добре организирана атака. Ф. Селими 
на непозволен начин спря С. Якимов, и съдията А. Ан- 

показа на бялата точка, 
бе Б. Тасев. 1:1. Този 

по-голям подтик на бооиле

определени 
копаене

ки ръководители за съжаление те не се 
отзоваха, избирателите дадоха подкрепа време да огпочне.

гола. ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Дкции от превантивно значение
За реализирането на таз

годишните акции, които
Общинската организация на Червения кръст от 

Босилеград и Центърът за икономика на домакинст
вото „Даница Вуксанович“ от Лесковац в съдействие преди всичко са от превал 
със Секцията за обществена дейност на жената към тивно значение, са необхо 
ОК на ССТН в Босилег-рад през настоящата годи дими 170 хиляди динара .и 

на в Босилеградска общи-на ще организират повече. същите ще обзпечи СОИ 
акции из областта на прехраната, квартируването, по здравна защита в Боси

леград.

«а

тимов и

В. Б.здравното издигане...

За целта са предвидени 
сказки, изложби, филмови 
представления 
както. и курсове (два по 
здравно възпитание, три по 
домашно гледане на болни 
те и повредени и три из об 
ласгта на първа помощ). 
За изпълняванет-о на тези 
задачи покрай специалисти 

I от Центъра по икономика 
1 на домакинството, както 

и досега ще бъдат ангажи 
рани работници от Здрав
ния дом 8 Босилеград.

тич съвсем оправдателно 
Сигурен ежзекутор на дуспата 
гол, като че ли даде още 
градските футболисти които заиграха още по-дооре и 
по-оилно атакуваха към вратата на „Хайдук . 
футболистите на „Хайдук' ’в продължение на играта 

започнаха да се карат със съдията и да 
груби стартове. Поради 

А. Аятич ,на Т. Оваич, най-

семинари, ТЪЖЕН ПОМЕН

На 24 март 1983 година ср навършва една 
година от смъртта на нашия обичан и непрежа- 
лим съпруг, баща и дядовсе повече

се служат с непозволени и 
това в 65 минута съдията 
.напред показа жълто', а след това и червено картон
че В 69 минута отново съдията съвсем оправдано по 
каза «а бялата точка поради играене с ръка в наказа 
тлното поле на „Хайдук". Това ■обаче, 
от Прешево не можаха спортменоки да приемат и 
.настана герепирния. Съдията остана неумолим. В тоя 
момент Ф. Селими уда.ри съдията по ^главата, а олод 
това и останалите футболисти на „Хайдук започнаха 
.да гоня? 1о игрището. Играта бе прекъсната. Етшло- 
ГЪ-Т на срещата е познат: най-вероятно ще бъде р 
гцецрирана с резултат 3:0 (в полза «а „Младост . Ко- 

хтде е футболната 'кулйгура

Зияови М. Станчев
от село Извор (Босилеградско)

Тези акции, които вече в 
общината станаха, традиция 

населението,

Съобщаваме на роднини и приятели, че в 
събота, на 19 март т-г. ще посетим гроба на скъ

цве-.и от- които 
ореди воичко жените имат 
■голяма полза ще започнат 

28 март т-г- Тогава, ка 
,1<тО и следващите два дни 
ще се ■организират сказки 
из областта не прехраната, 
.квартируването и пр. е по 
вече-го села, всред които в 
Гложие, Г. Ръжама, Г. Ли- 

Бистър >и Г. Тлъмиио.

свежипия ни покойник, за да положим 
тя и залеем със сълзи.

1на ОПЕЧАЛЕНИ: 
съпруга Каранфилка> сино
ве Иван и Миле, Дъщеря 
Лапка, снахи, зет и' внуци.

му служи такава ицра и 
.на футболистите от Прешево? Те като че ли не знаят, 

поражението във футбола е съставна част от >иг-че и
РЯТа’ „Мпадост” игра в следния състав: М. Чипев В. 
Ивков В. Йовчев (Ж. Евтимов), Д. Златко®, В. Та
сев, Л! Захариев (Р. Венков), Б. Иванов, Б. Тасев (ка- 
яитен) 3. Младенов, С. Якимов и М. Цветков. М. я. сина,
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хчмьр • сатира • забава
____ НАШИ ИСТОРИЙКИЗагубило се магарето «а 

един шом, та тръгнал* да 
го търси- Срещнал го пол
ският пазач.

— Кат^ идеш насам, не 
срещна ли едно магаре със 
синджир на врата? — попи 
тал шопът-'

— Такова като тебе ли? 
— опитал се да го подиг
рае оня-

— На мускул като ме
не, на акъл като тебе — 
бил отговорът-

3| лшичм-отпам ракия
от село Изатовци е из- 

майтапчця но и ка- 
имало сбирщина и

Ставршй Решатарът 
цестон ие само като голям 
то човек при «огото винаги е 
с поводи, и без поводи.

Така една зимна
бай Ставрия мнозина та варена ракия, 
ли около паралията,, бай Ставрия изнел мезенис 
н сложиш чайника с .ракия. Сред шаседалт е 
ло .паралията бил и леоничеят. Когато ракията 
била готова бай Ставрия на всички налял в ча
шите, а леоничея отминал.

— Сипи и на мене, защо

вечер се събрали при 
Наседа Щом и опран имен■■■

— Мислео дека тую пролет нема да имам 
проблем с работници — жали ми се тия дни бая 
Иван, а оно пак не съм добре.

_ Е?!
— Абрс Манчо, док беше лоше времето, 

1док трая зимата, убава—лоша, кикша имаше, си- 
шовет^ и унуците сваку суботу и неделю дооде- 
ш е при мене и при бабутУ- Те узну малко оди 
месцс, те оди сушену сланинку; айде бабата *им 
даде и оди васулчък, комгшре, па и оди ореш- 
Ни да ои направа слаткиши (лоявкоя снаа се 
са I ей ши и да изпрати оди Ни) ...И све тека. -Ка 
заорашмо за пролетню оран>е, за друге работе 
селОкостолзнсНе, опи сиядрадити, само обеща
ващ:

ме отминаваш?*
— попитал леЮничеят.

— За тебе няма дарена ракия оти мс -даваш 
да сечем Д7зрва. отговорил бай Ставрия и му на
лял студена ракия.Един селянин се просту

дил толкова силно, че от 
кашляне посинявал.

Оплакал се на Хитър Пе 
тър и той му казал:

— Изпий чаша рициново 
дгасло, а след това И чаша 
топла вода със захар. Ве
днага ще престанеш да 
кашляш.

„Голямо село“
0'|{ипгьд брайковчанин да си „дослужи" во

енната ловиност. По нзреме на едно учение
село. Един селя-

ое
озовали в едно голямо сремоко 
нин попитал брайковчаииина откъде е.

— От село Братковци — отговорил брай-
К01ВЧаН1ЕНЪТ. — Тате, нищо се не бой. Само да съвне 

време — че се струпамо тука и кой че помогне 
у юраше, кой у колаше, кой по-натам у коситбу, 
жетву и вършу — че завършимо работу—

— И ти?
— И .я кикво чу: поверува им. Деца су 

лги, що да правим, па и рачунам, ако я нл*м не 
помогнем, нече после они мене.

— Па кикво е съга положението?
— Бучаво!! Бучаво бае Манчо. Време съв- 

ну, угрея се, кой си по-може — иде та си оре 
и сейе пролетнину, а я само гледам ка дойде 
аутобусат у село — че има ли некой оди мо- 
ити.

— А колко голямо е твоето село — пак
— Аз зная, че рициново 

то масло се пие при запек.
— И при силна кашлица 

помага!

попитал селянинът-
—Виждайки колко са малко 30 къщи в 

Брайковци аз сравнение с околр 700 в сремското 
село, брайковчанинът отговорил:

— Голямо е, много голямо. Само 30 фур
ни имаме в селото, а за останалото да ти неНа другия ден Хитър Пе 

тър срещнал селянина разправям.го попитал: ;— Бре, че голямо село! — зачудил се сел
янинът не знаейки, че в Брайковци всяка къща 
си има фурна за печене на хляб.

А. Т.
►♦♦♦ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф
♦ Ка они синдради-ги се изитрише. Те подо- 

кую по телевон та ме дънгубе да идем у пощу: 
— Тате — кикво е при вас времето, ова-Мъдрост при вековете мо неаал.а.
— Време за мерак — кажем им я. СамоНай-голя.чата грешка е била винаги нетърпи

мостта. за работу...
— Еве нийе са нещо смо почела Стан да 

средимо, па че дойдемо у другу суботу — каже 
вдън.

ЕКАТЕРИНА II 
Когато си ял мною, и медът горчи.

ЧЕЧЕНСКА
Воичюо с мяра — това е най-доброто правило в 
живота.

— Е, как си побратиме? 
Кашляш ли?

— Не кашлям бай Пет
ре. Стискам се. Ако 
да се изкашля не знам ка 
кво би станало...

.аю — яв-ьа се друг — нещо дет 
слабуюаво... — може ли да одложимо ДЙод 
за другу неделю. Нели са че дойде бат%... 

А трейият се явля:
— Слуше тате —

реша
ЕВРИПИД

Последната капка прелива чашата
АНГЛИЙСКА

Оръжието на слабия, е оплакването.
АРАБСКА 

страхливия виждат двойно.

я съм ти говорил' ^бка 
немам време за поллприврвду. Дали смо се на 
учене уз ,рад с жену и немамо 
главу...

* кнга да дигнемо

— Па кикво ли?! Кико сваку годину така 
и са. Сам че бутам .,зелаш1ят план” Че се 
1“™*° могу «а “зорем и посеем колко съм 
прия-вил по планът — а найесен и на зиму — 

" я че променим шючуту... Ка свийе сту- 
дат поново — тегай другояче че се догоаарачю... 

Пвие лъсно на бая Иван. Истина.

Очите на

Съдбата прилича 
личен боксьор — толкова 
майсторски нанася удари
те си.

на От" ~ КАЛМИСКА
когато видят вълка, кучетата забравят своитеразсари.

ИТАЛИАНСКА
За истинската доблест 
пътища.йЗЗНЕЗ ■ няма непроходими

ОВДИЙ
'Н«нж««жжжнжи
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