
ьря-тстЕо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графичес 
ка дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.
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ОТ ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЮНК ТАД В БЕЛГРАД

ДИАЛОГ ПА РАВНОПРАВНИ
?*тДЛЛо!ГАТИТЕ И Г0СТИТЕ В „СА ВА-ЦЕНТЪР" ПРИВЕТСТВУВА 
Д^ЕЛЯТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА С (РЮ МИКА ШПИЛЯК.

РЪКОВОДИ ЛАЗАР МОЙСОВ, СЪЮЗЕН СЕКРЕТАР НА 
оьншншь РАБОТИ

ПРЕСЕ

В „Сава—център” в Белград на 6 
заседание на

ят на Скупщината на СФРЮ Войо 
Сързентич, Видое Жаркович, предсе
дателят на Съюзния изпълнителен 
съвех Милка Планинц, Никола Лю- 
бичич, Богдан Богданович и други 
видни личности.

От името на страната.домакин за
седанието откри съюзният секретар 
на външните работи Лазар Мойсов, а 
сред участниците се намираха и пред 
седателят на Аржентина Антонио Би- 
ньоне и генералният секретар на ООН 
Перес де Куеляр.

юни започна Шестото 
Конференцията на Обединените 
ции за търговия и развитие (ЮНК
ТАД), което би трябвало да даде от
говори на много проблеми от настоя 
щата икономическа криза в света. 
На тържественото откриване на за
седанието присъствуваха 150 делега-

на-

ЮНКТАД

ции от всички континенти, предста
вители на много международни 
ганизации и освободителни движения, 
председателят на Председателството 
на СФРЮ Мика Шпилят, председател

дори и за съществуването ност на стопанския ръст е 
на човечеството. Вместо 
разполагаемите извори и 
потенциали

ор- такава ,че не може да сти 
гне до съживяване на све- 

възможно по гоеното стопанство без ак
вече да се използват за тивно и равноправно учас 

Тие на развиващите се стра 
ни в този процес. Всяко 
спиране на тяхното разви
тие би нарушило перспек 
тивите на световното сто
панство изцяло. Днес оба
че оме непосредствени ови 
детели на този факт.

Необвързаните страни 
винаги придаваха първо
степенно значение на ме- 
ждународното сътрудниче
ство за развитие. Още на 
първата еи конференция 

равнище 
през 1961 година в Белград, 
те дадоха инициатива за 
откриване на процес, кой
то доведе до основаването 
на ЮНКТАД, в чиято рабо 
та участвуваха непрекъсна

икон омичеоко 
огромни средства се раз
пиляват за производство 
на оръжие. Нима застра
шителната цифра от над 
600 милиарда долара, из
разходвани през миналата 

година за въоръжаване,

развитие,
МИКА ШПИЛЯК, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДА 
ТЕЛСТВОТО НА СФРЮ:

ДЕЛБИТЕ РАЗДУХВАТ 

КРИЗАТА сравнени с твърде скром
ната сума от 35 милиарда 
за помощ на развиващите 
се страни, не предупреж
дава най-сериозно. Необхо 
димо е всички заедно да 
положим нови усилия, за на 
да бъдат опряни такива 
процеси, които водят към 
обща катастрофа, ако час 
по-скоро не направим за- 
'вой по посока на 
мяването.

етс икономическо и обте 
ствено развитие. Като со 
циалистичеока, необвърза 
но и развиваща се страна, 
Югославия продължава 

политиката, чиито основи 
е положил президентът 
Тито и по такъв начин из 
пълнява своята междунаро 
дна отговорност-

литически натиск и санк
ции, чуждестранна наме
са и интервенции, под уда 
рите на ко-ито се намират 
много страни и 
Блоковото.

най-високо
народи, 

идеологическо
то и другото разделение, 
поляризацията и затваряне 
то раздухват все по-чис- 
лените конфликти навред 

над-

Мика Шпиляк споразу

то.Приветствувайки делега 
тите и гостите, Мика Шпи 
ляк, председател на Пред
седателството на 
между другото изтъкна:

по света, разпалват 
преварата за сфери на вли 
яние, а с това и по-натать 
шно

НЕДЕЛИМА ОТГОВОР 
НОСТ И СЪДБА На Седмата конферен 

ция на най-високо равни
ще в Делхи беше извър
шен анализ на междунаро 
дните икономически отно 
шения и проблеми. Глав
на нейна характерна чер
та е ярко изразеното съзна 
ние, че се касае за съв
местни проблеми на цяла
та международна общно
ст, които изискват глоба 
лни решения 
правен 
страни.

ИЗВОР НА НОВИ НАДЕ 
ЖДИ

Целокупната история па 
Обединените нации показ 
са, че въпреки изкушения 
та, кризите и конфликти
те , успехите и падения
та, нашата организация ус 
пя постоянно да разширя
ва просторите на своето 
плодовито сътрудн и чество. 
Тя отвреме—'Навреме се
повиваше под вълните 
на заплахите натиска и си
лата. Винаги обаче остава 
ше извс-р на нови вдъхнове 
ния и надежди за по-доб
ро и по-сигурно бъдеще в 
света.

Крайно неблагоприятно
то международно лоложе 
ние е израз на кризата на 
целокупната система на 
икономическите и полити
ческите отношения. Спря 
но с разрешаването на гла 
впите международни про
блеми, отнасящи се до ми 
ра, безопасността и ижоно 
мичеокото развитие. От 
дълбоките корани на ико
номическото и политичес
кото напрежение в света 
се развиха и разни мани
фестации на политика на 
силата, икономически и по

СФРЮ изостряне в светов
ни размери, застрашавай
ки независимостта и безо 
паоността на малките стра 
ни преди всичко.

Най-гол яма загриже
ност предизвиква все по
засилената надпревара във

Взаимозависимостта на 
стопанството на всички 
страни и взаимната свърза
ност на икономическите 
проблеми днес е по-мзра- 
зителна, отколкото когато 
и да било. Т,я трябва да 
бъде основна изходна база 
за всяка жизнена страте
гия на международното 
икономичеоко сътрудничес 
тво. Взаимната обуслове-

— Югославското прави 
телство с гостоприемство
то си на Шестото заседа
ние на ЮНКТАД иска да 
допринесе към усилията, 
които Обединените нации 
правят за укрепване на ми 
ролюбивото и равноправно 
сътрудничество върху ос 
нови, съответствуващи на 
законните интереси на вси 
чки страни и към общия 
прогрес. С развитието на 
междудържавните отноше 
ния и с участието в мулти 
латералната активност в 
рамките на Обединените 
нации, в Групата 77 и в 
движението на необвърза
ните страни 
Мика Шпиляк — Югосла
вия се бори за сближение 
и споразумяване 'на наро
дите и страните, съгласно 
Хартата на Обединените на 
ции, преди всичко върху 
прилагането на принципи 
те на независимост, суве
ренитет, териториална ця 
лост и правото на всеки 
народ без намеса отстрани 
свободно да решава за сво

въоръжаването, преди вой 
чко ядреното, което до>ве 
жда до несъблюдим1и пое 
ледствия за световния мир,

при равно- 
диалог на. всички

ЛАЗАР МОЙСОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ШЕСТОТО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ЮНКТАД:

Задачите по-сложни, 
отговорността — по-голямапродължи

ра огромна роля в съблю- 
разбнрането 

на дълбоките промени, ко 
ито се разиграха в съвре
менния овят, обвзет от про

Изразявайки благодар
ност за избирането му за 
председател на Шестото 
заседание на ЮНКТАД, 
съюзният секретар на 
външните работи Лазар 
Мойсов между другото из 
тънена:

— В течение на почти 
двадесетгодишното си съ
ществуване ЮНКТАД изиг

даването . и

цеса на еманципация, 
особено в световното сто
панство и в международни 
те икономически

а

отноше-

Лазар Мойсов (На 3 стр.)



НАС 1И УI ПО СВЕТА

Възможности за по-тясно 

сътрудничество

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ ЗА 
ОТНОШЕНИЯТА СЪС СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ

РАЗГОВОРИ ШПИЛЯК — БИНЬОНЕ

Предимство на добросъсе
дското сътрудничество

носно за „приемането на
Президентът Биньоне високо оцени 

перената роля на Югославия в необвързаното 
движение и изтъкна, че Аржентина настоява да 
бъде активен член на движението

ипо- ИШСННО 'КъМ констигуцион- 
ио тракштелетво". Той за 
яиш, че аржентинската вън 

политика е посгоян- 
ша и чо не трябва да св 

1 в нея. Ар 
води миролюбива

добросъседски 
отворени гра 

взаимно доверие и 
особено вни

ката на 
отношения,
НИЦИ 1И

13 края на разюокгоани- 
за отношенията паята

СФРЮ си.с съседните стра 
ни Съюзният съветп:на уважение 

мание яде се посвети на 
сътрудничес

тези
взаключения, 

подчертава, чс 
на Социал/ис-

прие 
които сеочакват променима развиват добри взаим

ни отношения п чс съще
ствуват 
разширяване на сътрудни
чеството в различни обла 
сти, а особено в стопан
ството. Президентът Бинь
оне информира домакини
те си за вътрешното раз
витие на Аржентина

стопанското 
тво съ.с съседните страни. 
За постигане на по-уравно 
весена размяна и по-стаби 

сътрудни-

Председателят на Пред
седателството на 
Митка Шпиляк се срещна 
и води разговори с прези
дента на Аржентина Рей- 
•налдо Бенито Антонио Би- 
ньс-не, който тези дни по 
.сети нашата страна. В ра 
зговорите беше изтъкнато, 
че Югославия и Арженти-

жентина 
политика и се стРем,и към 

разрешаваме 
без намеси

СФРЮ отношенията 
тическата федеративна ре 
публика Югославия 
ст-оедпиге страни и занап
ред си остават една 
най-предимствените насоки 

действува не в рамките 
на не

възможности за намирно съсиспоровете, 
пн тервел 11 ш и м. Ю тосл а ви я
изигра пионерска 
необвързаното движе н и е,

президенте*

лно стопанско 
чество със съседните стра 
на, трябва да 
дат и разширяват 
те -:1а стопанско сътрудни 
чес;-О (каквито са напри 
мер промишлената

съвместните

отроля В се въвеж- 
облици

напри което на 
Тито се пада отделно мя- 

— каза Биньоне, и .из-
и върху принципите 
йната външна политика на 

и необвърз-от- коопе-
вла-

сто
тъ.кна, че Аржентина нас
тоява да бъде 
член' на движението.

независимост
ване. рация,

гания, дългосрочните спо
годби за стокообмен и пр.)

изпълнителен
30 юни 1983 го

активенОБСТАНОВКАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК изпълнителенСъюзният 
съвет 
юзда

и компетентните съ 
органи н организа

ции. в сътрудничество с 
органи вНово напрежение Като заяви, че Юросла- 

Аржентина,
Съ.юзният

съвет до 
дина 
и да

вия, както и 
се застъпва за справедливи 
решения в международни
те икономически

трябва да подготви 
представи в Скугоди 
нз СФРЮ предложе

компетентните 
републиките и автономни- 

веднага1 отноше 
ще се облек

В долината Бекаа владее 
мир, но в Ливан 
расте напрежението, кое
то може би допринесе па
лестинците 
взаимните несъгласия и да

Бегин да си подаде остав
ка, а израелските части 
веднага да бъдат изтегле
ни от ливанската терито
рия- И на окупираното За
падно крайбрежие на река 
Йордан 
протести.

В Близкия Изток се во
дят интензивни консулта
ции между арабоките стРа 
ни. Все по-често се изтък 
ва, че съществуват изгле
ди за свикване на нова 
грабска конференция.

«ата
кие на .мерки за укрепва
не и подобрение на грани

те покрайнини, 
трябва да пристъпят 
изработка на дългосрочни

на междудържа-
във

Е ЛЯ, С КОИТО 
чи положението на разви- 

Мвдса

къМотново

чисто сътрудничество, в 
съвременните облици, а в 
интерес, на всеобщото раз 
нитие на нашето стопан
ско съТрУДнГГчеСТВО с
всяка от съседните стра
ни; да се борят за посто
янно прилагане на между
държавните споразумения 

сът- за гранично съдрудничест 
во и да раздвижи инициа
тива такива споразумения 
да се сключат със стра-

еагенте се страни,
Шпиляк подчерта значе- 

ЮНКТАД в из-
пропрами
вно сътрудничество

области с всички
да забравят

виете- на
нглкгрането на такива ре 
шения. В настоящия

ВСИЧ’К)И
съседи и стран и:имало жестокисе подготвят за евентуал

ните израелски военни ак 
ции. Именно, в Тел Авив 
официално е съобщено, че 
израелската армия отново 
е в състояние на максимал 
на готовност в навечерие
то на годишнината от из
раелската инвазия в Ливан 
и годишнината от шест
дневната война през 1967 
година. Израелското воен
но комендантство предпо
лага, че палестинците ще 
отбелязат годишнините с 
по-големи 
против израелските окупа
ционни войски в Ливан.

По повод 
от започването на

война в Израел ста-

вменява
Комитетамо- се в дълг на

Съюзния съвет за вънвъмент К1КОНомическите 
проси, заедно с опазване
то на мира и разоръжава
нето представляват 
ритетни въпроси в между 
народните отношения — 
каза Шпиляк.

при
шна политика, съвместно 
с Комитета при Съвета на 
републиките и покрайнини 
те за икономическо 
рудкичество с чужбина и 
с другите ‘заинтересовани 
работни тела, 
да обсъди отношенията с 

отделно

ггрио

поотделно
ките, с които нямаме та- 

възобновиВ СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕР КАНСКИ ЩАТИ

Над 1 милион жители от югославски 
преизход

кива и да се 
споразумението с Гърция- 

Съюзният изпълнителен
вс»ка страна, а 
програмите за дългеероч- 

съТРУИНИчест®о, и за 
предприетите мерки тряб
ва да уведоми Съвета.

но съвет ще се включи в 
рамките на предвидения 
анализ за резултатите по 
провеждането на мерките, 
които на 16 
1982 година Съветът е при

военни акции САЩ живеят над 1 милион 
граждани 
произход.

В последното преброява 
не на населението в САЩ 
840 000 граждани се декла
рирали, че по приозход са 
от Югославия- Най-много 
от т*х
записали, че по 
са от
определят народа на свои
те предни), 252 970 граж
дани записали, че по про
изход са хървати, 126 463 
словенци и 100 941 съРби. 

Предполага се обаче,че

от югославски съюзни
органи ще продължат уси 
лията си за подобрение 
на положението на нашите 
национални малцинства в 
съседни страни и за подо 
срение на техните връзки 
с магичния народ, 
м за уреждането на откри 
тите въпроси за положени 
ето и развитието на наши 
те национални малцинст
ва. В рамките на попити

Компетентните
октомвригодишнината 

ливан- От над 226 милиона жи
тели в САЩ най-миот о са 
се декларирали 
гличани и германци — по 
49 милиона жители. В та- 

и 8,2

ел зарад осъществяване на 
целите и задачите по ико 
комическа стабилизация, 
да направи оценка за дей 
еллнето на тези . мерки 
върху сътрудничеството 
със съседните страни, от 
делно в граничните райо
ни. За тззи цел трябва да 
се имат ® предвид и оцен 
ките и констатациите, нап 
равени при обиколка на 
някои гранични райони от 
страна на съвместна рабо 
тна група и Комитетът ва 
републиките и покрайнини 
те за икономически отно 
шения с чужбина и за дде 
дене развитието на сътруд
ничеството със съседните 
страни.

Съюзният изпълнителен 
съвет ще подготви и вне
се в Скупщината на СФРЮ 
програма от дейности на 
Социалистическа федера
тивна република Югосла- 

412 мили- вия в
окото междудържавно съ-

ската
нали големи демонстрации 

по-нататъшно при-

360 174 житела
като ан-произход 

Югославия (без дапротив
съствие на израелски вой- 

Ливан. Против вой
на Бе-

както
оки в 
ната и политиката 

протестирали 
200 000 граждани, 
яем митинг в 
монстрантите

зи страна живеят 
милиона жители по ггроиз- 

- от Полша, 2,8 милиона 
руаи, 1,9 милиона чехи, 1.8 
милиона унгарци и пр.

над 
На го- 

Тел Авив де-

пин ход

втърсили От

мичесмо и обществено раз- ни. Контакт-комитетът пра 
11 витае на НР Китай в пред ви опити да разреши спор

Пи Г\[уи 1-и ____стоящия период. . ни въпроси, за да се съд-
Ш БАГДАД — ТЕХЕРАН: дадат нормални условия за 

иракско-иранския работа на конференцията, 
фронт се ВОДЯТ спорадич- ф МОСКВА: През 65-те 
ни артилерийни двубои. И години на съществование 
двете воюващи страни др.о на СССР числото на жи, 
дължават да си отправят телите в първата социали- 
обвинени* за нападения етическа страна се е уве- 
срещу граждански цепи. лишило със 108 милиона х0 
• АДИСАБЕБА: В столи- ра. Сега в СССР живеят 

Етиопия вече при 271 милиона жители.

извършилица пиратите 
193 такива нападения. 
ф ДЖАКАРТА: Властите 
в Индонезия непрекъснато 

жители-предупреждават 
те на остров Ява, че на
блюдаването на тоталното 

на слънцето

ф БЕЛГРАД: Министърът 
на външните работи из 
Япония Шинтаро Абе в на
чалото на седмицата при
стигна на официално прия
телско посещение в наша
та страна. Освен това Абе 

оглавява японската де
легация на заседанието иа 
ЮНКТАД.
0 ПЕКИН: Тук започна 
заседание на Всекитайокия 
.народен конгрес, на което 
ще бъде изрбано държав
но ръководство и 
•важни решения

На

помрачение 
може да предизвика 
пило. Помрачението ще 
стигне на 11 юни.

сле-

ф КАЙРО: През изтекли-, 
те пет месеца на годината 
Суецкият канал е осъще
ствил доход от 
она долара. До края на 
годината каналът ще доне- трудничество. 
се на Египет 1Д милиарда

ще
цата на
стигнаха делегации на по- 
вечето африкански страни, 
които ще присъствуват на ната морска 
конференцията на Органи- съобщила, че се

~‘пЬ=гг »' 74= 7*=
През последните. 36 месе-

ф ЛОНДОН: Межиународ
организация

увел1цча-
областта на балкан-

ТАНЮГ©ДИНСТВО.
1И шефовете# на 22 стра-

приети 
за иконо-

долара.
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Задачите по-сложни, 

отговорността-по-голяма
ПОЧИНА 
ФРАНЦ 
ЛЕСКОШЕК 
— ЛУКА

(Ох стр. 1) ващ|Ите се страни, затруд 
нява да се пристъпи 
разрешаване на проблеми
те, които са от жизнен ин 
терес за всички 
Сред тях,
те проблеми, сигурно 
отнасят към най-естестве- 
ните.

Световната

жат като насърчение за 
полагане на всички усилия 
тази дълбока икономичес 
ка криза да започне да се 
преодолява и със сдаде 
тни международни мерки 
«и действия да се създадат 
условия за непрекъснат ра 
стеж и съживяване на 
световното стопанство, и 
особено за ускорено раз
витие на развиващите се 
страни.

Пледирането за съвмест
ни, глобални решения не е 
заоновано >на ал туризъм. 
При условията на нараства 
•ща взаимозависимост в 
съвременния овят. такъв 
подход е на линията на ин 
тереоите на всички страни. 
Нито една страна, без ог
лед на големина и степен 
на стопанско развитие, ка 
кто нито група страни, не 
могат да излезнат от зат
рудненията изолирано, ни
то по такъв начин дълго
срочно да обезпечат свое
то развитие и прогрес- По 
ради това световната об
щност изцяло — развитите 
и развиващите се страни 
— трябва да участвуват в 
изнамирането на съвмест
ни решения.

най-гвлемите|
битки

къмния, в изявата на множес 
тво принципи и механизми 

международното ияшно 
мическо сътрудничество и 
в тяхната комплементар- 
ност в зависимостта от съ 
ществуващите условия и 
литическата готовност на 
страните-члешси на 
организация- 

Настоящата Конферен
ция, за разлика от преди
шните, се провежда 
значително по-трудни и не

на страни, 
икономически-

се

Любляна в неделяпо В Клиничния център в 
почина Франц Лескошек — Лука, народен

пръв комендант на партизанската войска в Сло 
вения и член на Съвета на Федерацията.

икономичес
ка криза придоби глобал 
ни рзмери. Засегнати 
всички страни, но не смее 
да се загуби от предвид, 
че затрудненията са несъ
ответно по-големи, често

тази
са

при
Франц Лескошек е роден на 9 декември 

1897 родина в ЦелЬе в работническо семейство. 
Още като 16-годишен металоработник се е вклю 
чил в синдикалното движение. През 1926 г. е 
станал член на ЮКП, а през 1934 г. е избран за 

Централния комитет на Югославската 
комунистическа партия- На учредителното съ
брание на КП в Словения през април на 1937 г. 
в Чебине е избран за секретар на КП на Слове
ния. Тази длъжност е изпълнявал все до 1946 
година. През 1938 родина другарят Тито го е 
назначил за член на временното 
на ЮКП. Една година по-късно, на заседание Г

СПЕШНИ МЕРКИ

Седмата конференция на шефовете на 
държавите или правителствата на необвързани
те страни, което неотдавна се проведе в Делхи, 
на преден план изтъкна необходимостта спеш
но да се вземат мерки с цел да се възобновя
ват и постоянно да се развиват развиващите се 
страни, а по такъв начин и световното 
ство изцяло. Конференцията изрази 
ята, че Шестото заседание на ЮНКТАД 
ме по-конкретни решения и програми в този 
смисъл.

член на

ръководствостопан- 
очаквани- 

ще взе на ръководството на ЮКП в Бохинска Бистри
ца, което се е учредило като Централен коми 
тет на ЮКП, Лескошек е избран за член на

И другите международни форуми и съ
вещания. както и срещите на най-отговорните 
държави в света, след Делхи изразиха същите 
надежди с цел да се преодоляват настоящите 
икономически затруднения в света.

Политбюро.

Първоборецът <^фанц Лескошек — Лука 
беше удостоен с всички най-високи югославс- 
ки отличия-

благоприятни международ- 
>н о-поли тич е ски и икономи 
чески условия, затуй зада 
чите. които са пред нас са 
по-сложни, а отговорност
та по-гол яма.

Неблагоприятното 
вити е на международните 
политически и икономиче 
ски отношения, придруже
но от разходи за въоръжа 
ване, които са 
пъти по-големи от помощ 

разви

СВЕТОЗАР ТАДИЧ, БОГДАН РАНКОВИЧ И 
РАДМИЛО ЧИРИЧ ПОСЕТИХА „БРАТСТВО”

безизходни, тъкмо при 
ония, които историческите 
обстоятелства оставиха на 
«ай-ниското стъпало _ на 
икономическо развитие. Още по-дейно занапредВярвам, че всички сме 
съгласни, че пасивното из 
чакване на изхода от нас
тоящата криза и нейните 
последствия, не е и не мо 
же да бъде изход от на
стоящите затруднения- Те, 
напротив, трябва да послу :»\

раз-

ф Колектива на Изда- ференция на Социалистиче 
телство „Братство” в Ниш ски,я съюз, Богдан Райко
ма 6 юни посетиха Свето- вич, председател на Съвета

щите с дейността на изда
телските съвети в отделни 
те издания- Основно заклю 
чение е, както изтъкна 
той, че занапред съвети
те още по-дейно трябва да 
се включат в процеса на 
реализиране на редактор- 
оката политика, съглас
но водените разговори в 
ССТН след 7-то заседание 
на ЦК на СКС и заседа
нието на ЦК на СЮК по 
въпросите на информира
нето.

По време на разговори- 
те се разисква и за проб
лемите във финансиране
то на детския вестник 
„Другарче”.

Ф Изтъкнато беше, съ
що така, че редакциите 
на „Братство” Радио Ниш 
и ТВ-журнала занацред 
трябва да сътрудничат по- 
тясно, като преди всичко 
по-рационално се изпол
зват кореспондентските 
постове в Димитровград и 
Босилеград на посочените 
средства за масова инфор
мация. Като необходимост 
беше изнесено и това, че 
журналистите в Издател
ство „Братство" трябва да 
бъдат пощобре информира 
ни, за да могат още по-ус
пешно да изпълняват своя
та сложна и отговорна за
дача.

двадесет

*
та за развитие на

'тСЛЕД ТРИДНЕВНО ПРЕБИВАВАНЕ В СР СЛОВЕ 
НИЯ, ВЛАКЪТ „БРАТСТВО И ЕДИНСТВО” СЕ 
ЗАВЪРНА В СР СЪРБИЯ

; ^ Ь Г,

Влак на дружбата 4 щ 3)щ
■делегации на сбратимени- 

те градове от двете репу 
блики, са водили изчерпа- 

разговори за ио-на 
сътрудничест

во на стопанското, общес 
твено-политичеокото и кул 
турното поле.

След тридневно пребива- 
Социалистическаване в 

република Словения при 
своите приятели от вой
ната, 1 400 гости от СР 
Сърбия, участници в тра- 

Братст- 
юни

тел и и 
татъшното ШШ

диционния влак „г 
во и единство” на 6 
се завърна.

Като никога досега го 
стите от Сърбия, в чиито 
домове црез време на най- 
тежките военни дни са 
намерили подслон 14 612 
словенски патриоти, 
то германците транспорти 
рали с 33 транспортни вла 
кове, три дн ш три нощи 
се веселили и дружили, 
възкресявайки спомени от 
тежките военни дни.

През време на триднев
ното посещение 
циите на Републиканските 
конференции на Социали 
етическия съюз от Сър
бия и Словения, както и

зар Тадич, председател на 
Секцията за информиране 
при Републиканската кон-

за междумационални отно
шения при Републиканска- 
та конференция на ССТН 
и Радмило Чирич, секре
тар на Междуобщиноката 
конференция на Социалис
тическия сьюз в Ниш. С 
представители на Издател 
ство „Братство" те водиха 
-разговори, свързани с ин
формирането на население 
то От българската народ
ност-

ф Директ01рът -на Изда
тел ство „Братство' и гл. и 
отговорен редактор иа в. 
„Братство" Борис КостаДи 
нов запозна присъствува-

С. Ф.

ЗЛОПОЛУКА В АЛЕКСИИАЦ

Експлозия на метанкои-

На 7 юни към 19,30 часова в Алексинаш 
ките мини стана тежка злополука. Следствие 
експлозия на метан е дошло до срутване 
пластове, които са затрупали миньори. Според 
първите известия, в злополуката са загубили 
животите си 10 миньори и има много повредени 
сред 128 миньори, колкото са намирала в момен 
га на експлозията.

Спасителни екипи от Алексинац и 
спасяват повредените. ,

на

делега-

Ниш

М.
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ПРОБЛЕМИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В СУРДУЛИ 
ЦА ПО ВЪПРОСА ЗА (ИЕ)ЗАЕМАНЕТО

МНОГО КАНДИДАТИ Занапред безотговорните
под ^отговорност

МАЛКО МЕСТА
• ДА НЯМА ПРОТЕЖИРАНЕ ПРИ ЗАЕМАНЕТО

ка от общия брой незаети 
— към 36% чакат повече 
от 3 годи гни и т-'Н.

С изключение на ООСТ 
„Токстилколор" — остана
лите трудови организации 
ме са търсили от основна 
та общност по заемане на 
работа средства за прек
валификация на работни-

Проблемите по заемане на работа бяха 
основен въпрос който обсъдиха делегатите па 
трите съвета на Общинската скупщина в Ба- 
бушница на 6 юни тази година. В материалите, 
подготвени ©т основната общност по заемане на 
работа н в разискванията, които станаха след 
това, се изтъкна, че има множество проблеми, 
които не позволяват заемането на работа 
върви според предвижданията

шГ"
ф ОЧАКВА СЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА 

ДА БЪДАТ ПРИЕТИ КЪМ 390 РАБОТНИКА ф МА- 
КАР ЧЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА 1335-ТЕ НЕЗАЕТИ, 
ТОВА ЧИСЛО НЕ Е ГОЛЯМО, ТРУДНОСТИ СЕ 
ЯВЯВАТ И ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРИЛАГАНЕТО И НА
РУШАВАНЕТО ЗАКОНОПРЕДПИСАНИЯТА В ТАЗИ 
ОБЛАСТ ф НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА 
ОБЩЕСТВЕНИЯТ ДОГОВОР ПО ЗАЕМАНЕ

ятата година щс бъдат 
приети 386 работника, с 
което те се отчете раз
мер от 8 на сто. Разбира 
се, че ще се търсят усло
вия и възможности за уве

Да

Па проведеното на 31 
май т.г. заседание на об- 
1 [ гин с китя с ни щик ал ен съ
вет н Сурдулица в уводно 
то си изложение Джуро 
Божш > I, председател

цп.
Планът по заемане на 

работа в изтеклата 1982 
година не е осъществен 
преди всичко поради неиз 
пълнение на някоп от пре 
двидените инвестнционн и 
програми, .разширяване и 
■модернизиране на произ
водствените мощности. Съ 
що така някои организа
ции на сдружени^ труд не 
спазват обществения дого 
ДОр по приемане на 
жанти и пр.
От обявените през 1982 го 
дина 435 вакантни места 
— попълнени са 341, или 
78.4° о, което е малко по- 
добре в сравнение с 1981 
година. От този брой — 
висококвалифицирани ра
ботници са 101, или 29,6%, 
с курс 62, или 18,2%, 
фицирани 97, или 28%, със 
средна професионална по 
дготовка са 55, или 16,1%, 
с полувиеше образование 
9, или 3,1% и с виеше об 
разование — общо 17, или 
5,0%. От общия брой на 
заетите

но време са постъпили 
работа 153 души, от които 
41 са стажанти. Сред зае
тите 98 са жени.
КОЙ ТЪРСИ РАБОТА?

Приливът на нови поко-

на
ДА НЯМА ПРИВИЛЕГИИ

В разискванията, които
Бранно Костич,

на
станаха 
делегат от Студена, мож-лення и прииждането на 

завръщащи се работници 
от чужбина е чувствите
лен. Днес в Бабушниижа 
община

ду другото изнесе, че при 
заемането на работа 
още има явления на про- 
тежиране. Случва се дори 
да има „запазване” па ра 
ботни места — за опреде
лени лица, което заслужа 
ва порицание, защото се на 
руилава Общественият до
говор за заемаше на рабо-

все

работа търсят
1227 души, или 11% в по
вече в сравнение с 1981 
година. Трябва да се из
тъкне, че квалификацион-

ста-

ната структура на тьрсе 
а.ите работа е твърде не 
благеприятна: 549 
ил.п 48,4% п еквал ифици 
рани, 243 или 19,8% с 
курс, 166, или 13,5% са 
квалифицирани, 199, или 
16,21% са със средно об
разование, 21 'или 1,3% са 
с полувисше и 9, или 0,8% 
са с виеше образование. 
При това и възрастовата 
структура е неблагоприят
на — само 46,7° о От тър
сещите работа са до 30-го 
дишна възраст. Също та-

та.От ТЯХ.
В заключенията, които 

бяха приети след това е 
набелязано, че занапред 
ще трябва да се върши ди 
слокация на производстве
ните мощности, като лови 
стопански обекти се изг
раждат по по-големите сел 
ски центрове. Също така 
е необходимо до края на 
1983 година всички основ 
ни организации на сдруже 
ния труд да изпълнят за
дължението си във връзка 
с приемането на стажан
ти, а в ония организации, 
където има възможности 
— трябва да се въведе ра
бота в повече смени.

Заключено беше занап
ред по-тясно да сътрудни
чат основните организа
ции на сдружения труд и 
основната общност по зае
мане на работа.

Изглед от Сурдулица

този с^вет изтъкна, че 
през миналата година в об 
ипината са заети 414 работ 
ника когато в областта на 
заемането е осъществен 
размер от 9,4 на сто. То
зи размер бе по-висок от 
размера в региона и ре
публиката. Но, трябва да 
се загрижим пред факта 
— подчерта той — че на 
списъците на незаетите се 
намират 1335 души, което 
число всеки ден се увели
чава.

Според изказаните пот
реби на организациите на 
сдружения труд и трудо
вите общности през насто- 
личаване на това число.
Под въпрос е обаче, както 
това подчерта Божич и

квали
участвуващите в разисква
нията, как се осъществя
ва политиката в заемане
то и колко се спазват 
законопредписанията в та
зи област- Да добавим, 
че през първите четири ме 
сеца на настоящата година 
са приети 215 работника, 
което число по отношение 
на същия миналогодишен 
период е по-малко със 70 
души.

На заседанието бяха под 
чертани субективните ела 
бости, които пряко зася
гат по-ускореното заемане 
и увеличаване броя на но- 
везаетите. Все още, бе под 
чертано, има работници, 
които имат условия, а не 
искат да заминат в пен
сия, конкурсите често не 
се реализират, чака се Да 
постъпи на работа „свой" 
човек, а в т*х почти вина 
ги се търси (покрай оста
налите условия) и тРудов 
опит. Имайки предвид, че 
Общественият договор по 
заемане не задължава ор
ганизациите да приемат 
първия от ранг—листата, 
на заседанието бе форми 
рана работна група, която 
да преизучи съществува
щия и да даде предложе
ние за негово допълнение.

С цел да се сложи край 
на досегашните пропуски 
и субективни слабости, ко 
ито и досега се посочваха 
на заседания и форуми, 
членовете на общинския 
синдикален съвет са па 
становище, занапред да се 
потърси отговорност от 
всички онези, които забав 
ят хода на акцията за уве 
личен© и по-ускорено зае
мане
които пряко 
оредствено влияят и създа 
ват лоши отношения в та 
зи област.

на неопределе-

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

бесня на Общинсната скупщина
Днес в Димитровград де 

легатите на общинската 
скупщина и на Скупщина
та на основната самоупра- 
вителна общност на интег 
ресите по заемане на ра
бота ще обсъдят осъщест
вяването на плана по зае
мане на нови работници, 
както и отчета за работа 
на тази СОИ през минала
та година. Когато се касае 
за осъществяване полити
ката в заемането личи, че 
и през миналата, и през 
настоящата година не са 
постигнати положителни 
резултати. Една от основ
ните причини са труднос
тите, с които се среща 
димитровградското столан 
ство. Делегатите на двете . 
окупщини особено внима
ние ще обърнат на (не)зае 
мането на -стажантите в 
общината. Въпросът е още 
по-болезнен ако се има 
предвид, че в общината 
има организации, които 
през последните две годи
ни не са спазвали полити- 
■ката в заемането на млади 
и квалифицирани кадри.

правозащитник на самоул- 
състояниеторавлението, 

на водните течения в общи
ната и още други въпроси.

А. Т. М. Андонов

ДИМИТРОВГРАД: ИЗ РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ ЗА ГРАНИЧНО СЪТРУДНИ' 
ЧЕСТВО МЕЖДУ ДИМИТРОВГРАДСКАТА ОБ ЩИНА (СФРЮ) И ОБЩИНИТЕ 
ГОДЕЧ, ДРАГОМАН И СЛИВНИЦА (НРБ)

ПОДПКШ ПРОТОКОЛ 31 СЪТРУДНИЧЕСТВО
нести плочи, цимент, ме 
талии хангарни конструк
ции, куфражни платна, син 
камък, пирони, порцелан, 
фаянсови! плочки, метал
ни строителни колички и 
метални платна за огради. 
Срещу тази стокова лис
та димитровградското сто
панство предлага автогуми 
и гумени профили, пре
жда, електрически печки, 
перални, мебели, конфек
ция и други стоки.

Бяха посочени и възмож 
постите за определени ко
оперативни връзки между 
мебелната фабрика „Васил 
Иванов Циле" и строител
ната организация „Градня” 
от Димитровград със съот 
•ветни от трите общини в 
НРБ.

В областта на стопанското сътрудничес
тво се очаква стокообмен, чиято годишна сто 
йност Ще възлезе на 1.5 милиона долара

На 6 юни т.т. в Димит- можности има, участници- 
в разговорите изрази

ха готовността си това съ, 
трудни чеството да се по
добри.

ровград се проведе съвме 
ерно заседание на коми си 
ите за 
ничество 
ровградска 
РЮ и общините 
Драгоман 
НРБ.

те

стопанско сътруд- 
между Димит- 

община СФ- 
Годеч,

и Сливница 
Обсъждайки осът

Съгласно това и подписа 
ният протокол в областта 
на стопанството се пред
вижда стокообмен, чиято 

(през 1983-—1984ществяването на 
ничеството в областта на 
стопанството, комисиите 
подчертаха, че същото 
следи останалите

СЪТРУД- годишна 
год.) стойност да възлезе 
на 1,5 милиона долара. 
Стоковата 
предлага комисията на об
щините в НРБ 
разни видове дървен о-в лак

срещу всички 
или непо-

На отделна сесия делега 
гите на общинската скуп
щина ще обсадят отчета 
за работа на обществения Имайки предвид, че въз-

листа, коятюне
видове

съдържагранично сътрудничество. В. Б.А. Т.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
СКА ОБЩИНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В ДИМИТРОВГРАД г

НА 19 ЮНИ ТАЗИ ГОДИНА ГРАНИЧНИ СЪ 
БОРИ

РЕШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИТЕ 

ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИТЕ В Димнтровграц■ ■ ■

Общинската Реализирайки програмата за гранично съ
трудничество, комисията за гранични събори 
при общинската скупщина в Димитровград и 
съответна комисия от НР България са уточнили 
датите на граничните събори през настоящата 
година.

организа
ция на Социалистическия 
съюз в Димитровградска 
община в тазгодишната 
програма за дейност е на
белязала широк кръг въп-

дат в града две или три, 
за да могат гражданите да 
оказват по-голямо въздей
ствие върху изпълняването 
на задачите. А те 
малко.

Снабдяването на населе
нието, провеждане на 
мун ално-битов и 
шаването на

дите и ролята на' младеж 
та в развитието на ооциа 
лонстичеоките 
изисква 
йстдия- Не обходимото ви и 
мание ще се посвети и на 

организа 
ции, сдружения и дружес
твата на гражданите, 
ято дейност е позаглъхна

отношения.
координирани де

не са

роси, за чието решаване 
гражданите проявят инте
рес- В центъра на внима
нието и основен въпрос е 
икономическата 
зация, заетостта населени-

обществените Първият събор на населението от Димит
ровградска община, СФР Югославия и общини
те Годеч и Драгоман, НР България, ще се про
веде на 19 дони в Димитровград. За съборяните 
ще бъде изнесена и подбрана културно-забав
на програма.

ко- /акции, ре 
оргачтиза ци

пи

стабили-

ето, а отделно на младеж
та, както и решаването на 
комунално-битови въпр^

Вторият събор ще стане на югославско- 
българоката граница при с. Делни Криводол, 
СФРЮ, на Ю юли, а третият — на 25 септември 
о Драгоман, НРБ.

СИ.
Особено внимание се от 

деля на развитието на 
селското стопанство. Со
циалистическият съюз с 
внимание следи изпълнява

А. Т.

и на „Славче”на програмата понето
есенна и прелетна сеитба, 
прибирането на тазгодиш
ната реколта и развитие
то на животновъдството, 
окато водещ отрасъл в сел 
окото стопанство на тази 
полупланинска община. От 
чита се, че през последни 
те две—три години се по
стигат добри резултати: 
все повече изоставени пло 
щи се засяват с житни и 
други растения.

В работата си общинска 
та организация на Социа
листическия съдоз главно 
се обляга на секционния 
начин на работа, като най- 
действена форма. Активи
рани са всички облици 
на действуване. Оттук на 
събранията на ССТН все 
по-често се изнасят конкре

■ ■ ■

По решение на съвместната ком/иоия за 
гранично сътрудничество от Бооилеградска об
щина, СФР Югославия и Градския народен съ
вет в Кюстендил, НР България, в местността 
„Славче" при село Извор, Босилеградока общи
на на 19 дони ще стане граничен събор. Съборът 
ще бъде открит от 6 до 18 часа, догославоко 
време. За отиване на събора югославските гра
ждани трябва да нооят със себе си личен пас
порт-

Изглед от Димитровград

ОННИ Въпроои 
част от предстоящите за 
дачи за разрешаване. Пред 
седателят на ССТН в Ди
митровградска община М. 
Димов посочва, че много 
въпроси, които търсят ре
шаване ще се разрешават 
съвместно със Съюза на 
социалистическата мла
деж, Съюза на комунисти
те и други обществено-тто 
литически организации. 

Идейните процеси, общест 
веното положение на мла-

са само ла, а които също могат да 
дадат значителен принос 
за решаването на дадени 
въпроси.

С една дума, от предсто
ящата реорганизация се 
очаква Социалистически 
ят съюз наистина да ста
не широк фронт на всич
ки организирани социали-

Според утвърдения договор^ на събора ще 
се продават хранителни стоки, питиета и суве
нири.

За съборяните ще бъде изпълнена съвмес
тна културно-забавна програма от самодейни 
дружества от СФР Югославия и НР България.

етически сили, изразяващ 
готовност проблемите да 
се решават по-цел есъобра 
зно и навреме.

Ст. Н. М. я.тни мнения и предложе-
които сетне по-обстой ЩЯ Vния,

но се разглеждат на сеси 
ите на общинската скуп
щина или самоуправител- 
ните общности на интере-

БОСИЛЕГРАД: ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК ПО ВЪПРОСА НА КОНСТИТУЦИОННОСТ- 
ТА, ЗАКОННОСТТА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МОРАЛ

ор-сите, относно техните 
гани и тела. Следователно, 
по мненията и Все още без резултатипредложе

на гражданите се 
реше

ния, които се претворяват 
в дело.

Все пак все още не е 
равни- 

дейност на

нията 
взимат конкретни

комитет, както и от някои 
първични организации, във 
връзка с досегашната не
правилност в провеждане
то на политиката по зае
мане или непоследовател
ното провеждане на зако
на за приемането (на стажа 
нти, в отделни трудови и 
други организации и об
щности с досегашната пра 
ктичеа и по-нататък се про
дължава. Има случаи на 
злоупотреба от отделни ли
ца и в разпределението и 
ползуването на обществе
ни аиартменти, незаконност 
при ползуването на жили» 
щни кредити иа отдели ли 
ца на ръководни постове 
които, ползувайки поста 
си незаконно са построи
ли собствени аиартменти 
(или къщи) в национализи
раната част на града. Все 
по-често е явлението да се 
строят обществени обекти 
без съответна документа
ция и изразходват 
ствеии средства 
критие. Съ1ЩО > така в по

следно време стопанската 
престъпност в сравнение с 
предишните години нара
ства, оообено в търговия
та. В някои трудови орга
низации трудовата дисци
плина е отслабнала до та
кава степен, че същите са 
на ръба на доходното сто
панисване.

Общинският комитет на Съюза на комунис
тите в Босилеградска община раздвижи широка 
активност против всички неконституционни и 
несамоуправителни прояви.

В първичните партийни организации се по
сочват проблемите, но все още не се предприе
мат конкретни действия-

на задоволяващо 
ще тягата

окугпцини.делегатските 
Налице е отсъствието на 

техните засе-делегати на 
дан пя, а малко са и пред
ложенията. Оттук общин
ската организация е раз
движила активност за изо 
стряне на 
не всеки за изпълнението 
на поетите задачи и задъл

'Въпреки че Общински- бен Рангелов, В1инка СтОя- 
ят комитет на Съюза на нов, Иван Лазаров, Васил 

отговорността комунистите в Босилеград Такев и други орисъютву- 
е предприел широка ак$ив 
нсст- мобилизирайки всич 
ки субективни сили в бор
бата за консгитуционност, 
законност и социалистиче- 

ССТН Мла ски морал, резултатите в 
това отношение все още 
са малки. Това бе изтък
нато и на неотдавна про- 

об- ведението заседание на 
ОК на СКС в Босилеград.

Изтъкнати бяха и реди
ца несамоуправителни и 
н есоци а л нстич еоки 
ви в здравната и социал
на политика.

проява щи на заседанието се 
изтъкна, че в някои ор
ганизации комунистите не 
достатъчно са се ангажи
рали в провеждането на 
задачите ©и. В повечето 
случаи се изтъкват и из
насят проблемччте, но кон
кретни действия все още 
не се предприемат- Даже

жен-ия.
Според думите на пред 

общинската Във -всички тези и още 
много други незаконни, не 
социалистически ,и некон
ституционни прояви, които 
бяха изнесени на заседа
нието, по един или друг

седателя на 
организация на 
ден Димов занапред ще се 

потоляма дей-раздвижи 
ност върху реорганизация
та какт© на местната 
щност в Димитров гр/ад и 
изоблю да се създават по- 
гъвкави облици, които кон 
мрегио ще се занимават с 
решаването на наболелите 
въцроои. От 
практика произтича, че е 
необходимо да се съодо-

начин участвуват и кому
нисти които заемат ръко
водни места в отделни ор

не се посочват виновници
те и носителите на неза
конните и несамоугпрари-Именно, в информацията 

изготвена от работна гру
па, при Председателство- телни прояви, 

досегашната то на ОК на СКС в Боси-

ганизацпи, но не се пред
приемат съответни мерки 
в първичните партийни ор 
ганизации.

обще-
И покрай забележката 

от страна на общинския
без по-леград, а и в разисквания

та на Стойне Иванов, Лдо- М. Я.
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отопанотво • и роизводство^сшоуправденме
:«ивЛттшишииш

В БОСИЛЕГРАДСКЛ ОБЩИНА ТОПЛОТО ЯДЕ
НЕ ВСЕ ОЩЕ ОТДАЛЕЧЕНО ОТ РАБОТНИ
ЦИТЕ

ИНИЦИАТИВА ЗА СДРУЖАВАНЕ НА „АВТОТРАНСПОРТ” ОТ БОСИЛЕ- 
ГРАД С ПО-СИЛНИ АВТОТРАНСПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

РАЗГОВОР С ДНИСШ" 01 ВРАНЯ Засега-без решение
Оформена съвместна работна група, която ще изучи възможностите 

обединяване на тези две организациин начините за
Неблагоприятните обек- не върви[ твърде бавно, но

тивни обстоятелства про- естеството на обективните
дължа в ат да предизвикват трудности и „съблюдаване
сериозни затруднения в то на бъдещето”. От оцен-
стопаннсването па авто- ката беше направен извод,
транспортната организа- че единствен изход от пе
ния „Автотранспорт” в Бо- завидното положение може
силеград. О-вдалечелостта да бъде само самоунрави-
От развитите промишлени телното евръзване на боси-
центрове и от главните 
транспортни артерии, нера 
звитата пътна мрежа аз 
общината, високите цени 
на горивото, маслата и ре
зервните части и скъпите 
услуги на автобусните стан 
ции, на които спират бо- 
силеградските рейсове, са 
фактори, на които на ор
ганизацията създават загу 
би. Макар че по-нататъдп- 
ното развитие на община
та ще подействува за сме 
кчавапето на някои от те
зи трудности (асфалтира
не на пътища, по-интензив
на стопанска дейност, сле Ц 
дователно и повече рабо
та за транспортната орга
низация), тези затруднения 
ще бъдат още дълги годи
ни нежелателни спътници 
в стопанската дейност на 
тази организация.

Дали ООСТ за търговия и гостилничарство 
„Слога” в Босилеград държи организациите иа 
сдружения труд в ,»мат позиция” или наистина 
няма смегка ястията да дава по цена по-ниска 
от 80 динара?

явамего на тези две орга
низации. За целта с офор
мена и съвместна рабо тна 
група.

Въпреки че цялостната 
реализация на инициатива
та е доста далече, още 
сега се открояват две по
соки, в които ще ео дви
жат усилията на комнетен

/пение с ООСТ „Слога”, ко 
ято, както подчертава в 
общинския синдикален съ
вет, търси въобще нелри- 

е емчиви за организациите 
цени.

С цел да сс решава въ
проса, първичните синди
кални организации търсят 
помощ от общинския син 
дикален съвет. В повечето 
от исковете им се подчер
тава, че ако не може да 
се намери друго решение, 
за сметка на топлото яде
не работниците да получа 
ват парично възмездие. То
ва друго, всъщност първото 
и единствено решение е 
да се постигне договор 
Със „Слога”. До него оба-

Въшреки че изминава и 
шестмесечието на настоя
щата година за повече ра
ботници в Бооил е градска 
община топлото ядене 
все още желание. Същевре 
мен но обаче това е и за
дача, която търси спешно 

решение. 
Още повече, ако се има 
предвид, че този, засега 
възлов проблем се закан
ва да отнеме правото на 
работниците на топло яДе 
не. Г1ри това не се 
само

получават или не работни
ците до края на настоя
щата година, но и за това 
как въпросът да се реша
ва занапред.

Понастоящем само ра
ботниците в ООСТ „Изгра 
дня" и Горската секция

леградската аи готпамепоп

и неотложно

касае
да ли ще го

че все оше не се стиха 
защото тази организация 
търси 80 динара за ядене 
с месо, а половин от тази 
цена за ястия без .месо. 
Организациите на сдруже
ния труд ни то искат нито 
могат да заплащат тази 
цена. Първо, тези средст
ва са освободени от общ е 
ствени облагания и „Сло
га” иска. подчертават в ор 
ганизациите на сдружения 
труд, неоправдателно да 
се обогатява и второ, ня
мат толкова средства, за- 
щото средният износ на 
работник дневно възлиза 
на около 30 динара.

И все така в кръг: ор
ганизациите на сдружения 
ТРУД са безсилни да пред
приемат

получават топло яДене' ПРИ 
готвено в собствени столо
ве. Твърде малко са орга
низациите, които на работ 
ница/те си дават бонове, 

Хоте-

Ремонтното депо

тните субекти, 
тях е „Автотранспорт” да 
стане основна организация 
иа сдружения тРУД в със
тава на СОСТ „Йединство”, 
а втората 
транспорт да се учреди ка 
то основна организация на 
сдружения труд със седа
лище в Босилеград, а път 
ническият транспорт да 
мине в състава на съответ

тна организация със съот
ветни организации от раз
витите промишлени центРо
ве. които те ползуват в 

ла „Б” категория и в един 
магазин за хлебни и мес- 

Повече

Органите на общинската 
скупщина съвместно с ръ
ководствата на обществе
но-политическите 
зации оцениха, че 
тивът на „Автотранспорта” 
не може сам да преодо
лее посочените трудности. 
Изходна основа за 
такава оценка не бяха на
трупалите се субективни 
слабости, чието премахва

Неотдавна беше напра
вена и първата крачка в 
реализацията на инициати
вата за сдружаване. Пред
ставители на общинската 
скупщина и „Автотранспор 
та” водиха начални разго
вори с ръководството на 
СОСТ „Йединство” от Вра
ня, в които е постигнат 
договор за изучаване на 
възможностите за обедин-

товарният
пъкни изделия.органи-

колек- са причините поради които 
около 700—800 работници 
въобще не получават това 
ядене
средства (в Автотранспорт 
ната организация 
новчите училища), недоста 
тъчните средства 
цел. до

липсата наОт

една и в осната основна организация 
„йена сдружения тРУД в 

данство”. за тази 
неизнамиране ре-К. Георгиев

СУРДУЛИШКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1983 Г. каквото и да е, 
„Слога” държи цената. При 
това тази организация не 
е съгласна работниците да 
взимат хранително-вкусо
ви изделия в магазина за 
хляб и местни изделия, а 
организациите на сдруже
ния тРУД чрез вирмент 
един месец по-рано да за
плащат стоките.

— Въпросът наистина е

ствени задължения се осъ
ществява, но ефектите не 
са на желаното равнище. 
При разпределението на 
чистия доход не се осъще 
стаяват желаните резулта
ти : общото 
увеличи участието си в 
чистия доход от 67 на сто 
на 72 на сто. Средствата 
за разширяване «а матери
алните основи на труда и 
резерви са намалени от 
5,450 милиона през минало 
то на 3,750 милиона през 
първото тримесечие на те
кущата година.

ПРОИЗВОДСТВОУВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНОТО
Досегашната стопанска 

дейност откри цялата сло
жност, неблагоприятни тен 
денции и трудности в се
гашния момент- Още в 
по-остри форма се изяви
ха последиците на инфла
цията, увеличението на це 
ните и липсата на възиро-

уско-въздейетвие оказа 
реният ръст на 
ваните средства по отноше 
ние на общия доход. -

сечие сурдулишкото сто
панство осъществи задово
ляващи резултати. Общи
ят доход е по-голям с 31, 
доходът с 18, а чистият 
■доход с 23 на сто в срав
нение със същия период 
на миналата година. Обна
деждава при това, че поч
ти всички организации на 
сдружения труд в област
та на промишлеността (ос
вен Влвоинските водоцен- 
трали) отбелязват увели
чено промишлено произ
водство.

Така например „Мачка- 
тица” е увеличила физичес 
■кия. обем на производство
то с 25 на Сто, 
„Галеника” с 31, „Народна 
радиност” с около 6, мод
ната конфекция ,.Бело по
ле” с 3 на сто и т.н. 
ООСТ „Звезда” увеличи сто 
•кообоборота с- 9 на сто.

На общите резултати 
обаче твърде отрицателно

потреблениеизразход-

Из-
разходвавите оредства в 
стопанството на общината 
раснат по-ускорено от об
щия доход със 7,69 на сто. 
При отделни организации 

средства

сериозен и мисля, че 
ООСТ „Слога” трябва да 
разбере трудностите и да 
поеме своята част в реша
ването на обществената за 
дача. Разбира се, че не 
се застъпваме тази орга
низация да прави загуби, 
но считам че има условия 
тази цена да бъде по-мал- 

— казва Раде Констан
тинов, председател на об-

изразходваните 
са и ло-големи: в „Галени
ка” с 18, в „Билечтродукт’' 
,с 37, в „Зидар” с 24, в 
„Белттоле” дори с 53 на 
сто. Несъгласуваността в 
динамиката на общия до
ход и изразходваните сред 
ства неблагоприятно се от
рази на осъществения до
ход, който поради това 
по-голям само с 18 
сто. Увеличението на лих
вите върху

изводствеии материали и 
Организациитесуровини, 

на сдружения труд са при
нудени , поради това да тър 
сят изход в по-голямо ан
гажиране, максимално пол 
зуване на вътрешните ре
зерви и търсене на меро
приятия и решения за нре 
сдоляване на лошите усло
вия на стопанска дейност* 
Частично тези усилия да-

Загубите в стопанството 
отчитат ООСТ Горска сек- 

ООСТ „5 септем-ция и
бар”. Трябва особено да 
се изтъкне, че политиката 
на разпределение на лични 
те доходи е водена на за
видно равнище, понеже щинокия синдикален съ- 
личният доход на работният вет. Едно от условията та-

зи цена да се намали, под 
чертана той е „Слога” сЯ- 
мо да приготвя ястията, 
а работниците да ги полу
чават в помещения на ор-

ка

е
ООСТ на

е увеличен с 19, а 
23 на

чис-
сто.

отдел-•доха резултат при 
ни стопански организации, 
и то при онези, които са 
схванали сегашната слож
на обстановка на стопани-

кредитите с тият доход с
23 на сто също зле се от- . Средният личен доход в 
рази 'И говори за недоста-|^стопанСтВОт0 ,на общината 

платежоспособност 10 хиляди ди-тъчна 
на стопанството.

възлиза на 
нара. ганизациите си.оване.

Политиката на улеснения 
от обще-

В. Б.Според основните показа 
тели през първото триме-

СТ. Н.на стопанството
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Пролетарии от всички страни. Брой 1368
...... -    -—  , година ХЬ1

Белград, 10 юни 1983Комунист
рган на Съюза на югославските комунисти и на Съюза на комунистите в Сърбия

съединявайте се

Диалог, а не конфронтация
0 ЧИТЕ ушите на света наново от по- км за състоянието, но със съгласувани пре- те м изостаналите, трябва да сб счалова, че 

неделник са обърнати към Белград. В дложения за съживяване на световното сто- тази Конференция ще бъде конференция на 
нашия главен град се провежда от пвнотво. Във връзка със суровините, разви- диалог, а не Конференция на (конфровтации. 

6 до 30 юни една от най-важните тазгодишни ващите ©е страни търсят техните цени да за да се осъществи съгласие за конкретните 
международни срещи — Конференция на се определят според цените на ррсжишле- акции и мерки за общото стопанско възста- 
Ооединените нации за търговия и развитие ните ттроизведеи-гия, след това да се създаде новявзне. I ака бе си открил път на плооал- 
(ЮНКТАД). В овоята 19-годишна история Кон фонд за финансиране на склад от суровини, ните'преговори между Севера и Юга за дъл- 
ференцията е свикана за шести път, но този да се приеме генерално споразумение за госрочните акци/и и промени на съацествува- 
път по много неща има ^изключително зна- критериите за разпродажба на склада от су- щата международна икономическа система.

В Белград още един въпрос ще сечение. на-ровини. По този начин би се намалили
люмента на провеждането на 6 можността цените на суровините да дикту- мери в центъра на вниманието — сътрудии-

ЮНКТАД световната икономажа е в Ват няколко най-^развити страни и трансна- чеството между страните на Юга, колектив-
дълбока структурална криза. Огромно бол- ционалн1И кампании. ното облягане върху собствени сили. Разви
ти нство страни през лайналата година са има р последното десетилетие много стра- ващите се
ли упадък или стагнация на националния до- и ни на Юга твърде бързо се индустри- КШКТАД в орган на постоянно сътРудничес-
ход, салю малко страни са успели минимал- ализираха, така че от износа на суровини тво между тях
но да го увеличат- Производството в света, осъществяват едва 40 на сто от своите ва- Поради всичко това в Белград ще се
общо взето, намалява вече две години. Обе- лутни доходи. В най-развитите страна изнас- срещат делегациите на 150 страни и към 100 
мът на световната търговия намалява. В най- ят една четвърта част от своето промишле- международни организации. Част от делега- 
развитите капиталистически страни дефлаци- но производство. Но, най-развитите страни циите, а и по това Белградската конференция 
онната политика създаде армия от безработ- усложняват, с всички възможни митнически има изключително значение, ще бъде на твър- 
ни от 52 милиона души. Обаче тази полити- и 1не1митнически бариери, достъпа на проми- де високо равнище — ще ш оглавяват мзини- 
ка на налхаляване на инфлацията в нашразви- шлени произведения от развиващите се стра- стри на външните работи. С делегациите, в 
тите западни страни, е основана върху рее- пя на своите пазари. Заради това необвърза- работата на Шестия ЮНКТАД ще участвуват 
триктивни люнетни и пр от екциони стич е ок и ните и развиващите се страни търсят премах- и повече шефове на държави и правителства.

Шестия

въз-
В

(превърнатстрани искат да

Юмерки, и тя много повече засегна развива- саме на иротекционализма. 
щите се страни изцяло. Цените на огромен 
брой суровини паднаха толкова много, че не 
бяха ло-евтини дори ни по време на голяла ата

гославската 
ЮНКТАД ще възлиза в най-тясно сът
рудничество с делегациите на необвъ-р-

делегация на
При това развиващите се страни търсят 

решение за изплащане на дълговете. Пред
лагат нова формула за преразпределение на 
размерите при Международния монетен фонд,

заните и развиващите се страни, като изхож
да от съвместния договор от Делхи и Буенос 
Айрес-

икономическа криза преди половин столетие.
Поради това доходите от износа в страните 
на Юга са намалени за 150 милиарда долара двегодишния мораторий върху изплащането 
през последните две години. Поради увеличе- на основните дългове на най-застрашените 
ните лихви, които от 1979 година нарастнаха страни, превръщане на заемите на най-изос-

таналите страни в безвъзвратно помощ и та
ка нататък. Трябва да се мени и ролята на 
Международния монетен фонд, така че с не-

Това че Шестият ЮНКТАД се провеж 
да в нашата страна, Югославия счита за гол
ямо признание на нейната последователна и 
конструктивна външна политика и нейната 
ангажираност в международните икономиче
ски отношения. Главният й град, Белград, на 
прави всичко възможно та 4000

двукратно, изплащането на развиващите 
страни са се увеличили за 37 милиарда дола
ра. Общата загуба за развиващите се страни 
надмина по този начин 180 милиарда долара,
а това е тяхната целокупна акумулация. При нането и развитието, 
това комерческите банки, поради намалени ТТТ есШят ЮНКТАД, а това още една него- 
доходи и повишени отплащания, са намалили „ на характерна черта, ще има, всъщност, 
одобрените кредити на развиващите се стра- глооале'н подход към световните 
ни за около -25 милиарда долара годишно. А чески проолеми, ТърСеики изход от икономи- 
това още повече затрудни положението им.

За пръв път при провеждане на ЮНКТАД, 
а това е негова специфичност, е проведена 
Конференция на необвързаните страни 
нистерока среща на „Групата 77". Необвър
заните, развиващи се страни, за пръв 
присъствуват на ЮНКТАД са обобщени оцен сто за въдаимозависп,честта между развитн-

говите кредити да се насърчава възстаиовя- членове на
делегации, журналисти и гости, да се чув
ствуват приятно и да илхат всички условия 
за успешна работа.

Югославия и по такъв начин иока да даде 
принос към изнамирането на решение за из
ход от кризата. Защото откриването «а пер
спективи за разрешаване на 
1И>ко,но!М1нчески проблелш -в света, положител
но ще влияе върху всеобщите лаеждунарздни 
отношения.

икономи

ческата 'криза, ще се занимава с вече посо
чените ключови проблеми — суровините, 
търговията 1И финансите. Необвързаните и ра
звиващите се страни, считат че техните пре
дложения на найнсъществените мерки са ре
ални. Тъй като и на Север назрява съзнанм-

найтважните
и ми-

път
Владимир Слийепчевич

V..
Марсизлгьт остава за нас траен 

източник на вдъхновение и това 
ще остане все докато не бъде 
преместен разрезът между него
вите етнически идеали и действи
телността, или — казано с други 
думи — докато не се осъществи 
преход от класовото в безкласово 
общество.

СТО ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА КАРЛ МАРКС Първото, което трябва да се 
подчертае е, че Марксовото уче
ние не е едни сборник на догми 
и готови рецепти, но мощно оръ
жие за анализ на противоречията 
в буржоазното общество и за ре
волюционните му промени. Прак
тиката па нашето социалистичес
ко строителство блестящо показа 
неговата жизненоспюсобност и тра
йна актуалност. Считайки се за 
автентичен продължител на Марк
совото учение пие сме длъжни 
да поставим въпроса за това, 
в каква степен действителността 
на нашето социалистическо изгра
ждане се е приближила до идеа
лите на Маркс, до идеите пътево- 
дителки. Или, с други думи -каза
но, до коя степен успяхме да 
осъществим Марксовата хуманис
ти ческа програма за освобожде- 
иието на тр/уда и човека, за обще
ството, в което свободното разлмт- 
тие на всеки чо1век ще бъде ус
лови е за свободното развитие на 
всички.

МАРШОВАТА
РЕВОЛЮЦИОННА ПРОГРАМА

СВЕТОВНИ РАДИУСИНА ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 
НА- КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИя(СъСТОЯЛО СЕ НА 30 МАЙ Т. Г.) БЕ 
ОТБЕЛЯЗАНА СТОГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА НА КАРЛ МАРКС. 
В ПЪРВАТА ТЪРЖЕСТВЕНА ЧАСТ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ДУШАН 
ЧКРЕБИЧ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СК НА 
СЪРБИЯ ГОВОРИ ЗА МАРКСОВАТА РЕВОЛЮЦИОННА МИСЪЛ И 
НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ НА НАШЕТО И СЪВРЕМЕННОТО МЕЖДУНА
РОДНО РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ. ПОМЕСТВАМЕ ПО-ШИРОКИ 
ИЗВОДИ ОТ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ЧКРЕБИЧ

— Не бива да забравим, че 
социализмът подразбира напредва
не в областта :на материалното 
производство и в областта на ду
ховната култура, като свои нераз
делни компоненти. Още повече,
една от основните цели на социа
лизма трябва да бъде постепенно
то преодоляване на различията ме
жду мануалния и интелектуалния 
труд и «зараждането на всестран
но развита личност. Затова степен 
та на напредпалостта -на социалис
тическото общество не може да;$гг

Т ази година целият прогресивен 
свя-г ознаменува стогодишни

ната от смъртта на Карл Маркс, 
основоположшика па научния со
циализъм, чиято мисъл без съмне
ние представлява духовен хоризонт 
на нашата епоха. И онези, които

живеят и действуват позовавайки 
се т неговите идеи като револю
ционни и освободителни, « онези, 
които оспорват един такъв харак
тер па същите, изразяват уваже
ние към неговия гений. (Продължава на 4 стр.)



25 Комунист
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ГК НА СК В БЕЛГРАД ЗА ИДЕЙНИТЕ 
ПРОЦЕСИ

•ри :»а сега има малко. Оьшеству-, 
пат в редакциите на никои вест* 
нищи, забелязани са в някои пар- 
ти-гини организации и 'институции, 
но не може да сс каже, чс опор- 
по!Н1Измът цеховата солища риосг и 

| „неутралността" са нещо, което е 
останало след нас.

А особено не се е 
далеч в настояването, че о идей
ната борба да участвуват далече 
по-гол ям брой творци. Така и днес 
се случва онова, което е най-мал-. 
ко желателно: една „художестве
на" творба, една журналистическа 
статия, една книга със своите про
блематични съдържания и поръки 
сс натрапват като нещо. което 
пленяла вниманието» на ксето до- 
пш реагират форум^и, а покрай 
нсичкою остава незабелязано ан
гажирането на онези, конто са при
звани да участвуват в осъществя
ването на (идейния профил ма

•уисто на участници з разискване
то на заседанието па Председател
ството на ГК на СК, че идейните 
процеси в Белград, па и по широ
ко, зависят преди всичко от това 
дали всички сили са се ангажи
рали в борбата за по нататъшното 
развитие па социалиптисчското са
моуправление. Това г не само ба
риера срещу носителите на идейна
та контра-инициатива, но и голял^, 
предизвикателство, че рестриктив- 
но схващане на

стигнало■

икономическата
криза като „криза на все и всич
ко" заменим с творческа акция-

това — казаЗа да се постигне 
Иван Стамболич — идейната рабо
та и идейната борба на Съюза на 
комунистите не могат да се делят 
в нещо самостоятелно, което е са- 

Идей-нитемо на себе си цел. оп-
занеделения не сс ползват само 

удобни моменти и за книги, но ка
то напътствие в ежедневната бор
ба.града.

Б. РадивойшзПоради това общо о заключз-

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА 

ТВОРЧЕСКИТЕ СИЛИ
Казаха ■ ■ ■

Страхувам се че нашата десница тъкмо в своето днешно настъп
ване особено много чезне за човешките души и, когато не може да ги 
покори на сила, започва своеобразно купуване. Купуването на душите 
е твърде грозна работа и, културно казано много не се изплаша, поне 
когато се касае за далекосежните посегателства. Щото продадените 
души никога не са предодредени за големи душевни и духовни раде- 

на телства. Нашата десница обича да рови със съвестта и свободата на 
определенията. Тя заказва митинзи, апелира на съвест, говори от името 
на големите идеали на свободата и хуманизма, обаче същевременно и

Идейната работа и идейната борба на Съюза на комунистите не 
може да бъдат цел сами за себе си

ботническа класа.” Всз по-изпък- 
икономически- веща е дейността на силитеN звестно е, че

те трудности (затруднените жизне- буржоазната реставрация, 
ни условия) изострят отношенията се опитват да превземат 
в обществото. Такъв е случаят и и те в с амоупр ав ител и и т е 
с идейните процеси. Ако 
бяха прикрити, за

които
повици-
органи, предлага свои позиции в културата, в решенията и преценките, преде- 

по-рано в издателската дейност и другаде, лага място под културното слънце с лекарство скандалозен успех, или 
пози- а в особено успех обусловен с много чевръсти немилосръдни купопродажни уговори.

БОГДАН БОГДАНОВИЧ
своите последно време е

ции сега открито започЕат да се характерно действуванего от лози- 
борят много нови и стари „идеоло- циите на цеха, който се натрапва 
г'/ги", чийто общ белег е преди като единствено компетентен за 
всичко това да предлагат алгерна- оценяване на художественото про- 
тива на нагггия път на развитие, изведение.

Белград, като културен, адми- Всяко произведение на худож- 
пистративен и стопански център ника понякога се представя като повече съвестно, с идеализирането на миналото, да се пренебрегне, ако 
зинали е бил голямо предизвика- синоним за творчество, за хума- не и съвсем отхвърли, класовия революционен императив. Това фак- 
толство за силите, които използу- низъМ и прогрес- То е неприко- тически трябва и в дншно време да натрапи и проповядва национално 
ват трудностите в обществото за сновено за кажвато и да е иде^- сплотяване, да се съсредоточи вниманието на лъжливи или привидни 
да се натрапят със свое „реше- на обществена критика. Това 
ние" на проблемите.

Под вида на таканаречената обективна наука, изолираните
факти, тенденциозно компонирани, изкривява се цялостната картина на 
обществените процеси в миналото. Именно, настоява се, по-малко или

от

е проблеми и да се натрапят концепти засновани върху националистичес- 
Да ка основа как биха се възобновили определени идейни становища

отминалите времена. Защото, известно е, че в миналото и около него 
се водят идейни битки днес. Мисля, че оттук е това напрежение

становище, което се опитва 
Какво е тяхното действуване реафирммра тезиса, че политиката 

днес? Повторно имаме — казано е за политиците, науката за уче- 
бе на неотдавна състоялото се ште, културата за културните 
заседание на Председателството деятели, а което, в крайна линия, 
на ГК на СК р Белград — ззеи- отхвърля критерия на истината 
лено действузаисго на

От

да
се реализира и четнишко и друго предателство, да се уеднакви всяко

н насилие, с трагизма да се представи и самото злодеяние, да не 
идейната интересите на работническата кла- варече с правото име това което е осъдила историята и досегашната

революционна практика.

се

която пречи са.к*_. итраин ициа г л па, 
ескчко напада политиката на Съг,- 
за на комунисти*) е и се опитва да зително не са наброени отрицател- 
огпори основните придобивки ча «ните процеси на идейния фронт, 
н ат е то общ ео гв о.
лям културен център, с много- бихме пренебрегнали 
брой ни издателства, списания.- три- ско-б юр ократич е оки т е 
буни, театри и дружества — Бел- Първоолагв Ралич говори за нови- 
лрад едва ли не е изложен на те форми на етатизъма, подържан 
действуванего на силите на кон- в м)ИМ1крмята на самоуттрав1Ителна- 
траинициативата. Те ползуват та вербал1июги1ка"), след това за
всички форми на публичното об- бюракрагичеекмя 
щуване да биха в този

В АСО МИЛИНЧЕВИЧС това, разбира се, ни прибли-

Трябва да разберем, че идейната работа е всекидневна нужда и 
Понеже е го- Картината не би била пълна ако задължение и че не може да се замени с

етатистич^- събори, събития, както и с никакви кампании. Нашата отговорност за 
тенденции

никакви спектак\Мярни

• нови изкуства, за нови въведения и нови идеи не е също как-го и, както 
някои си мислят, позив за импровизация, на волунтаризъм и свобода на 
тълкуването на обществената действителност от моменти на моменти, 
как кому отговаря. Това още повече, че нашето общество днеска раз
полага наистина с могъщи средства на информиране.

Но, също така и с твърде способни, идейно и марксически опре- 
новвата делени високообразовни кадри. Мисля, че нито едното нито другото не

-национализъм,
'момент, за идеологията на потреблението 

„преоценили" много личности и („на хляб и игри"), за I 
събития от миналото, да биха мо- десница, за чието действуване се ползуваме, не ги ангажираме, не обединяваме в достатъчна степен за 
гли да кажат „онова което още свързва съвременното „купуване постоянни офанзивни встъпления на марксическата идеология, 
не е казано", открили „неоткрито- на души" и медиокритети) и т-и. Трябва в редовните програми на всички училища и факултети,
то”, а всичко с намерение да Всичко това са сили на идей- всички културни и научни институти, във всички явни информативни
предложат алтернативи и за наша- на К0нтраин1ициати(ва, които в по- средства, значи по-широко да се търси и овладява пространство за
та истерия и за нашето настояще, следно време станаха типпаши и сВое действуване, за проникване на марксическата идеология. Ние не 

Заоилено е действуването на по-чи слени. проповядаме никакви сектански идеи, то поради това нямаме причини
онези, които покрай злоупотреоа- Как трябва да се борим оре- идейното действуване да затваряме в някои строго партийни ор-
та на свободата на творчеството и;у такива „алтернативни идеоло- 1 А м __ х л л „ «п.
зеафир^рат националистически- впи? Отговорът Т известен. Той ™ни и форуми. Нямаме нужда напред да му определяме строги о,> 
те поръчения за „злата съдба и поорано е вече предложен в ня- ганизационни шеми, както е нужно по-инвентивно осъществяване на
трапизма на сръбокия народ”. Яв- кои успели акции в организацн- форми и видове на идейна работа и идеологическо ооразование. А ми
яаат се нови „месии на сръбска- ите на Съюза. на комунистите, Со- сля, че тази инвентивност изостава и мисля, че това тряова да бъде в 
та нация”, които, както каза циалисцичеикия съюз на Белград центъра на нашето внимание като партийно ръководство. Може би кла- 
др Първослав Ралич, „вярват в чо- и друпи: започна активирането на сическите политически партии, които са на власт, могат да си позво-

огромен творчески потенциал кул лят на идейната работа да предпоставят политическата. Обаче, Съюъзт
на комунистите, който се бори за власт на работническата 

и резона на пролетариата в Сър- критици, журналисти, които в съ- ^ пропуск не смее да направи, понеже в този случай би лишил тру- 
бия. Те вярват в „народния дуч", щност, са и призвани да се борят хора от главното оръжие в тази борба за своя власт, за са-
нс не и в духовността на тази ре- за онзи овят на идеи, който отло "

която участвуват и варя на интересите на работниче- • \ Р 
неговата ра- ската класа. Все пак, такива опи-

вешкото съзнание, но покрай то
ва никога не споменават разума турни дейци, учени, класа,художници,

ИВАН СТАМБОЛИЧВОЛЮЦИЯ в 
сръбският народ и



Комунист 3

Ц-р ПЪРВОСЛАВ РАЛИЧ: НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ

Къде води 

контраинициативата?
Предимство(Изводи от доклада изнесен на заседанието на Председателството 

на 1К на СК в Белград)

|-| ©достатъчната храброст
'Някога и липсата на идейна 

инициатива на Съюза на комунис
тите в развитието «а самоуправ
лението, идеите, стойностите — 
откри пространства на контраре- 
волюцията. Наша длъжност е, ако 
се иска идейна офанзива на Съю
за на комунстите, да опишем кон 
траинициативата, да видим кои 
„слаби точки" открива тя в Съю
за на комунистите, в коя насока 
върви, кое е идейното й станови
ще, кои лозунги предлага.

Къде са. най-силни ударите на 
критиката на идейната контраини- 
циатива? Нит-о най-малко случай
но това са ударите на орещу 1941 
и 1948 година и срещу историче
ския авторитет на Йосип Броз Ти- 
то. Защо точно тук? Затова, че 
1941 година е онази година, която 
показва, че само антинационализ- 
мът може да бъде платформа на 
югославската социалистическа ре
волюция. 1948 година е символ на 
спечелената антисталинистичеока 
-позиция, йосип Броз Тито е сим
вол и вътрешна характеристика 
на крепостта и вътрешното един
ство на нашата революция. Ре- 

...з.онът е много лесен: да се поста
ви под въпрос антинационализмът, 
антидогматизмът и единството на 
югославското комунистическо дви
жение и върху тойа по-лесно да 
се изгражда собствената контраре- 
волюционна позиция на така на
речения „нов авангард", който не 
е — както сам за себе си 
— „творчески и морално износен".

а по тите да създават свои автентични 
произведения.

Опози ци онно-ан архичн ото 
кегиране на Съюза на комунисти
те, като „сектанска" и „конфор
мистка" организация, най-успешно 
ще бъде преодоляно не със същия 
такав обратен отговор, но с под
крепата на градивните хора, хора
та с градивни идеи и това не чрез 
иде ологизиран а и 
„партийна” подръжка, но с кон
кретно създаване на условия за 
развитие на творчеството.

Следователно, очевидно е, че и 
занапред важи провереният опит Да 
на нашето комунистическо движе- предава 
ние ,опитът че идейната борба тРя* кооперации, които раоо-тят дооре, 
бва заедно и постоянно да се води да посочва и осуетява раоотата на

които със ела-

наети-

коопвратив-
носттаполитизирана

на трудовите хора за производ 
пшеницата да сеКооперативният съ1°з трябва 

подтиква организираността, да 
добрите опити на онези

ва
ство и живот, а 
задържа. Ние смятаме, че тази го
дина изкупът на пшеницата да въз 

750 хиляди тона. В след- 
количестволезе на

товаващата година 
,'Рябва много да се увеличи. Само 
тогава ще бъдем в състояние да 

обществени

и против бюрократизма, етатизма, онези кооперации,
бата ои работа компрометират 
сдружаването. Има много земедел 
оки кооперации, които не се от-

догматизма и против всички видо
ве на буржоазната реставрация и създаваме по-гол емн 

:езерви, а известна част и да из- 
въ'в вид на преработка.

против старата и новата десница 
— и тази борба, тъй както обще- насят правилно към кооператори- 
ството трябва да им а свои отбра- те, а има много и сл!унаи коопера- 
нителни механизми, не бива, пре- циите повече да се обръндат къ.‘м

търговията, отколкото към основ
на селскосто-

насяме
Затова, пред всички нас се нами- 

обществено-ико-рат много важни 
иомичеоки и обществено политиче 
оки задачи. Втората сеитба тряб 
ва да следи веднага след жетва
та. По този начин ще обезпечим 
необходимото количество фураж, 
за тази цел не трябва да се харчи 
царевица в зърно и пшеница.

С право се очаква от коопера
циите не само да организират сел
скостопанските производители с 
цел за по-толямо количество хра
на, но те трябва и са длъжни да 
бъдат носители на всичко ново и 
прогресивно както в областта на 
развитието на селското стопанст 
во така и в промяната на обществе

ди всичко, да се свежда на адми
нистративни мерки, но нейното ос- ното производство 
новно пространство трябва да бъ- пански произведения, така че се

получава, че селскостопанските ко 
операции не са създадени зарадиде разоткриване корените на тези 

тенденции, идейното творчество ма 
този план и организираната поето- тях, но обратно.

Считам, че Кооперативният съ-янна идеологическа акция е пра;
дивните комунистически културни юз трябва да изгражда 
и духовни програми да се надми- ция на ко оперативност, но с оглед 
нават натиска и догмата, и анар- на разновидните условия на живе- 
хията. ене и различните форми на произ

Когато днес говорим за акту- водство, кооператорите тряова да 
алните въпроси на идейната ситу- решат дали ще имат кооперация 
ация не можем в центъра на вни- на общинско равнище, или ще 
манието да не поставим въпроса имат повече на орой земеделски 
за по-нататъшното развитие на бра кооперации вътре в общината, с

ОСТ в местните общности и в по-

концеп-

казва

Трябва ясно да се каже, че Съ
юзът на комунистите не е тук за 
да отговаря на такива идеолошзи- 
рани, лъжливи и квазитворчесми 
въпроси, но въз основа на с®оя до
сегашен исторически легитимитет, 
въЗ основа на своите 
на революцията да 
действителните въттроси 
ствителните субекти, 
самоуправително сдруженият труд 

насочената и

тството и единството на народите но-икс номичеоките отношения.
Кооперациите, значи тРябва да 

прокарат пътя към промяна на 
надминатите навици и схващания 
на село и да внасят всичко онова, 
което днешното развитие на наука 
та и цивилизацията дава на трудо
вия човек. На село трябва да си 
пробиват път всички Съзнания на 
световните и наши постижения- 
Това по мое мнение, е много отго 
В0|рна и важна задача за коопера
циите и за Кооперативния съюз. 
Дълг на кооперациите е образова
телно да действуват и да разбе
рат че кооперантите не са тук по
ради администрацията и управата, 
но обратно, тук са да бъдат на 
услуга на своите кооператори.

Не по-малко важна задача на 
кооперациите и всички други е че 
удребнените парцели и имот чрез 
комасашия и арондация се уедря
ват. Без това няма рационално про 
изводство. На територията на СР 
Сърбия има много домакинства, 
които са на преклонна възраст- 
Тези хора трябва да имат повече 
контакти със земеделските коопе
рации. Значи земеделските ко
операции трябва по-често да Ш1 
се обърщат, да им помагат в об
работването на земята, в сеитбата.

продажбата.

големите села.
Земеделската кооперация не мои народностите, за пълното равно

правие на всички народи, които 
живеят в Белград, за демократи- же Да бъде изкупувателен пункт,

да бъде много далече от селоко-
Оба-ческо-хумани етическото развитие 

на сръбската националност и 
борбата срещу всички видове на 
национализма и шовинизма в на-

производители.за стопанските
че, какво е важно? Важно е, да 
няма много администриране, което

завоювания
отговаря на 

от дей- 
а това са сръбския изразходва дохода и намалява прю-шата ореда, отделно на 

национализъм, който е и най-голя- цесът на производството, както и
това че ко,операцията с професиомата пречка за развитието на ав-1И социалистически

организирана младеж ... интереси палната помощ, с изкупвателните 
пунктове и кредитната функция да 
не бъде далече от кооператорите. 
Важно е за дохода, който се осъ-

тентичните национални 
на срьбеюкия народ.

В по-ново време имаме стре
меж па отделни хора и групи чрез 
злоупотреба на свободното творче 
ство, на гражданските и верските торите сами да решават как ще го 
свободи да реафирми-рат национа- разпределят, значи, необходимо е

доходно свързване.
Една от непосредствените ва- 

Трябва

КЪМ ИДЕЙНА ОФАНЗИВА

Очевидно е, че изходът от то
ва положение не може да се тъР' 

някаква кампанийна, сама за

ществява и кооперацията коопера-

ои в
себе си целесъобразна и рестрик- 
тивна критика на тези явления и 
тенденции и носителите им, в за
честилите прояви на все нови и 
нови врагове от тази сфера на оо- 
ществепия ТРУД (защото най-голя- 
ма част от тези хора това и дей
ствително не са). Изходът е в и-дей 
ната офанзива на Съюза на кому
нистите, в неговите нови конструк 
тивви инициативи «а плана на ра
звитието на освободителните и ху- 
манистичеоките идеи и визии, 
афирмацията на най-напредничави- 
тв идеи на социализма, в идейно
то творчество, в по-издишатата ор 
ганизираност
ция, в обединяването на 
творчески сили които 
Програмата на СюК, че в 
творчоока градивна атмосфера, ко
ято насърчава Съюзът на комунис

те,щаст-лястическите поръки за 
ната Съдба и трагизма ,на сръбския 
народ, за това как е дошло време 
за национално помирение на четни всички да се организираме на то
ците и партизаните, че сърбите ва ™ле. Трябва да водим разговор 
трябва да се обединяват около за това всички заедно да търпнем 
идеологията на кръвта и територи в акция, да се подготви всичко, 
ята. Макар че тези явления не та жетвата да се извърши с успех

в найжъс орок.

жни задачи е жътвата.

същевременнопреувеличаваме, 
ние ги и не подценяваме. НашияТ\ 
отговор на национализма от остан 
асите на старата контрареволчоция 
е същият какъвто беше в револю
цията 1941—1945 година: ниго ед
на четничеока и монархистка идея 
не може да мине в свободолюби
вия, многонационален и революци
онен Белград.и в социалистическа 

Сърбия. Решител

Изкупуването на • пшеницата е 
обществен дълг на есички селско 

Очак-стопанок1И производители, 
ваме, че те с съвестно ще я из-в
ПЪЛНЯТ.

Не може от обществото да се 
търсм да внася всичко, което тРяб а ио-1късно и в

за идеологическа ак-
лсички

стоят на 
една

На Скупщината на Кооперативния съюз на СР Сърбия (31 май) гово 
ри и Никола Любичич, председател на Председателството на СР Сър 
бия. Публикуваме извадки от това изложение.

самоуправителна 
ното ,/не" стои пред всички стари 
омрази в името на социалистичес
ката демокрация в Югославия.



Комунист

МАРКСОВАТА
РЕВОЛЮЦИОННА ПРОГРАМА

СЮК има прайню историческо и че, днес поради действието на
значе-повече причини, този процес тече1фактичеоко-политич ескю 

шие. В ней се изхожда от Марксо-по-бавно. Ако вече на работника 
вото схващане на партията на про-се изтървава от ръцете разлола- 

летариата като оила, която е наче- ганеТо с принадения ЮТД, тогава 
ло в теоретически и практическо- за него са еднакво 
политически смисъл по отношение и релубликаноко-покрайнинският и 
на пролетариата като цялост, во федералният централизма. Същно- 
в ни)Щ|0 друго не се различава от стта е точно в това, че федера- 
своя социален източник. За Маркс цията, републиките и покрайнини- 
партията е ви1напи часгг от движе- те в реалния живот приспосоояват 
|нищо на работническата класа и своята позиция и роля към^ Кон
но е каквато и да е партия, но ститудита, а не че вс^ко соосгво- 
,.партия във великия |Исторически но затваряне и самодоволност Да 
смисъл”, революционен съ*°з на защитава позовавйки се на прин- 
идейни едномишлепици и практи- ципите на АВНОЮ чийто смисъл, 
чсокхмюли'гически борци. В ГЬрог- поправо, е притовен на всяко за- 
рамата на Съюза на югославските тваряне и самозадоволство. 
комунисти се набляга върху това, В противен случай пие и лрак- 
че Съюзът на комунистите своята тически бихме стеснявали възмо- 
петармчеока роля не осъществява жността за подобряване и съгла- 
чрез „командулане", но със също- суване на взаимните отношения и 
ственача ои свързаност с истори- по-натагьшното развитие и усъ- 
чеоките интереси на работничес
ката класа и всички трудови хо
ра, с действителното си мдейно- 
георетическо <и практическо-поли
тическо челно мясло, с метода на 
убеждаване, с аргументите на ис
тината, с колективния и личния 
комунистически пример, с'ье спо
собността си да привлича всички 
проиресисвни смли в обществото 
около овоята програма и своите 
акции.

Само доколкото е вътрешна 
сила на .революционното движе
ние, на работническата класа и 
ма всички социалистически насо
чени части на обществото, Съю
зът на комунистите може да дей
ствува като партия на социалната 
революция в Марксовия смисъл.

Практиката на самоуправление
то откри историческите възмож
ности за надминаване ролята на 
държавата като главна регулатив
на сила в обществото, преди всич
ко с това, че държавата е раз- 
властявана в областта на матери
алното възпроизводство и разпо
лагането с принадения труд. Оба-

нелриемливи

(От 1 стр.)
се мери само с показателите 
материалния стандарт, но п с кул
турните богатства, които се съз
дават в него и изоб

да се връщаме към Мариссовия ху
манизъм, който представлява ос
новата на изграждането на цялата 
система на социалистическите 
стойности. В тооза отношение 
Маркс остава жив мислител и та
ка да се каже човек за всички 
времена. Обаче, трябва да знаем, 
че марксизмът може до бъде жи
ва мисъл само ако се развива. 
Защото, много от това което е ста
нало след Марксовата смъРт не 
може да се разбере само с позо
ваването на Маркс. Без Маркс не 
бихме могли успешно да изграж
даме социализъм, но пито само с 
Маркс. Потребно е да се изхож
да от основните принципи на не
говото учение, от опита на цело
купното международно работниче
ско движение, но преди всичко 
от собствената социалистическа 
традиция и опит и творчески да 
се развива и прилага марксизмът.

Изхождайки от такива убежде 
ния, и ние, изграждайки в наши
те югославски простори самоугтра- 
вително социалистическо общест
во, даваме особен принос на со
циализма като световен процес. 
В Югославия самоуправлението се 
развива повече от три десетилетия 
не без определени осцилации, пък 
и застои. Обаче вече е достатъч
но пуснало корени в общественото 
битие и в съзнанието на трудови
те хора, че вече и дума не може 
да става за някакав временен екс
перимент.

за

що с равнище
то на духовното творчество, което 
възниква и се развива в него.

— Отхвърляйки ждановизма в 
културата, ние същевременно тря
бва да бъдем противници на всич
ки политикантски манипулации с 
културата. Само благодарение на 
една такава принцшшална полити
ка бе възможно създаването на 
такова изобилие от произведения, 
с които нашата култура с право 
почна да се включва във върхове
те на световната култура. Никой 
няма право да поставя под въпро
сителен знак тези действителни 
завоювания- Днес, когато по повод 
на годишнината се пише и говори 
за Маркс повече отколкото кога
то и да е, трябва да се подчер
тае, че и най-малко не е случай-, 
но, че той дава духовен печат на 
времето, в което живеем. Защо
то, освен безсъмнената научна 
стойност на неговите открития, 
преди всичко, на откритието за 
функционирането на капиталисти
ческата система и за вътрешните 
противоречия, които ще водят към 
неговото надминаване, Маркс бе 
и личност с необикновена морал
на сила. Може да се каже, че съ
що така изцяло е осъществил 
идеала за единството на думите и 
делата. Че за своите идеи се е 
борил по цената на понасяне на 
най-големи жертви. От какви на
чала се е ръководил недвосмисле-

на югославския 
никой

вършенствуване 
федсрализъм. Разбира се, 
няма право да отрича съществува 
пето и функцията на републиките 
и автономните покрайнини на 
принципите на взаимно равнопра
вие. върху които се основава на
шата федерация, а също така 
трябва да се има предвид че това 
са части на едно единно цяло, без 
което не биха могли да съществу
ват в днешните световни обстоя
телства.

Идеята за самоуправа на наша 
почва има свой родоначалник ве
че в Светозар Маркович. Цялата 
плеяда марксисти, теоретици и 
революционери работеше 
оживотворяването на Марксовата 
теория в югославските простори. 
Не .може всички да се споменат в 
настоящия момент- Да споменем 
Димитрие Туцович, Филип Фи.ти- 
пович, Веселин Маслеша, Огнен 
Прица. Всички те подготвяха идей 
но-теор етическата и практическо- 
политическата почва на нашата 
социалистическа революция.

— „Социалистическото самоуп
равление като ново обществено 
отношение дава особено благопри
ятни условия за последователно 
решаване на националния въпрос. 
Това въ.в все по-голяма степен по
твърждава нашият опит и позна
ние. Защото всяка крачка напред 
в развитие на самоуправлението, в 
афирмирането на конкретните об
лици на социалистическото осво
бождение на труда и човека, 
крива и нови. по-голелги възмож
ности за укрепване и задълбоча
ване на отношенията на национал
ното равноправие", подчерта дру 
гар.ят Тито в речта ои на Универ
ситета в Прищина (4 август 1975 
година). Това становище представ
лява само по^нататьшна историче
ска конкретизация на Марксовата 
идея за отн тшенме гл на класово
то и националното

върху

РЕВОЛЮЦИОННА ПАРТИЯ

Идеята за революционната парно говорят частите на писмото, 
изпратено от него до един прия- тия, залегнала в Програмата на 
тел, обяснявайки му защо закъс
нява с отговора: „Затова, защото НАЙ-ДОБЪР ИЗРАЗ НА СВОБОДОЛЮБИЕТО

И зключителната историческа фигура на марксиста и револю
ционер Йосип Броз Тито, с чието идване начело на партията 
започва бурният и динамичен революционен период на брбата, 
която нашите народи доведе пред революцията, та с него като 
главен стратег да влезнем във всички бъдещи борби и да извою
ваме историческите победи, както в хода ка революцията така 
и по времето на борбата за социалистически обществени отноше
ния, богатата теоретическа и практическа дейност на Едвард Кар- 
дел, а след това и на останалите революционери от Ти-говата епо
ха — Владимир Бакарич, Борис Кидрич, Моша Пияде, Велко 
Влахович, Милентие Попович, Мито Хаджи-Василев и мнозина 
други не са случайни, самоникли явления. Всички тези личности 
възникнаха в недрата на освободителната и революционната тради
ция, на най-доброто, свободолюбивото, което се раждаше в наши
те народи. С идеята и практиката на самоуправлението 
по-високо историческо равнище бе издигната и тази нишка на 
революционната борба и свободолюбивата традиция. Ето защо, 
самоуправлението можа да пусне корени като израз на жизнени
те интереси на производителите, да стане съзнателна идея на най- 
широките обществени слоеве, заряд на обществените отношения, 
който пази и развива социалистичеката революция, нашата автен
тичност и самостоятелност.

през цялото време се намирах на 
ръба на гроба си. Затова бях дъД- 
жен да ползувам всеки момент 
когато бях опособен за да завърша 
своето съчинение", мислейки на 
„Капиталът", „на което като жер
тва принесох здравето си, щас
тието на живота и семейството. 
Надявам се, че това обяснение е 
достатъчно. Аз се смея на така 
наречените практически хора, на 
тяхната премъдрост. Ако искаш 
да бъдеш животно, можеш разби
ра се, да обърнеш гръб на мъ
ките на човечеството и да се гри
жиш само за собствената ои ко
жа. Но, аз бих считал себе си 
за действително практически чо
век, ако бих издъхнал незавършил 
овоята книга, макар и в ръкопис”.

По времето, когато ом е изл о
жени на тенденциите на еснаф
ската идеология и потребителския 
манталитет, на личния и груповия 
егоизъм, с една дума на зачести
лите явления на занемаряване на 

мобщия обществен интерес, трябва

от-

на

Защото, чзционалният въпрос 
ог становищаг .> на пролетариата 
е свързан с целокупната обще
ствена действителност и се реша
ва с революционна промяна в са
мите основи ма тази действител- 

ОП

Комунист редактор Влайко Кривокапич, главни и отго- Адреси на редакциите на всички издания на 
ворни редактори на републиканските и по- Комунист: Площад „Маркс и Енглес" 11, те- 
крайнинските издания: Дубравко Цурач (СР лефонна централа 335-069 Белград • Адрес 
Босна и Херцеговина), д-р Живодар Джор- на редакцията на изданията за СР Сърбия:

С указ на Президента на Републиката от 23 джевич (СР Сърбия), Реджеп Хайрулаху Нови Белград, Булевард „Ленин' 6, телефон
декември 1964 родина „Комунист” е отличен (САП Косово), ПетъР Караянов (СР Македо- 627-793. 
с Орден народно освобождение, а с указ от ния), я«ез Корошец (СР Словения), Мирко Издава 
30 декември 1974 година с Орден братство и Михалевич (СР Хърватско), Матия Ноовосел
единство със( златен венец. (СР Черна тора), Кадман Петкавич (САП
Директор и главен и отговорен редактор на Войводина) и Алберт Души (редактор на из- Печата се в четвъртък на сърбохърватски, 
всички издания на „Комунист” Велко Мила- данието за ЮНА). относно хърватско-оръбоки (кирилица лати-

Председагал на Издателския съвет 'на „Кому- птица), сл овен оки, македонски и алоански
Богдан езици, а в съкратени издания на български

румъноки и русин ски

Издателска трудова организация
„Комунист”.

динович.
Урежда единна редакционна колегия: дирек- чист” изданието за ОР Сърбия д-р

Велко Трифунович, заместник-председател Драшша унгарски, словашки,тор и главен и отговорел редактор 
Миладинавич, заместник главен и отговорен Павлович. езици.



СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПРЪВ ПЪТ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

СЪРЕВНОВАНИЕ ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ
Съгласно ~

ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА И 
СЕВИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Планът осъществен 

-посевите слаби
препоръките на 

Комитета за селско стопан 
на СР Сърбия, заклю 

ченията на Щаба за 
\ко стопанство и съответна 
та секция при ССТН, раз 
движена е акция за орга
низиране на съревнование 
между село,костопан оки
те производители за по-ви 
соки добиви. Пр,и общин
ската конференция на 
ССТН, е формирана специ 
ална комисия, която да 
утвърди пропозициите. Но 
сител на

и това, че броят на истин 
ските производители „за 
пазара” в общината е най 
стина малък. Обадили са 
се, обаче за постигане на 
високи добиви пшеница 15 
души, като се тръгне от 
тези които са засеяли са
мо на един хектар, все до 
Никола Тасев от Смилов- 
ци, който е засеял на 12 
хектара. (Условие за съре 
внование е най-малко един 
хектар засета ' пшеница). 
За високи добиви цареви 
ца ще се съревноват П 
души, за малини 20, а в 
областта на овцевъдството 
и кравевъдството 10 ду
ши. Да напомним, че спо
ред пропозициите, от един 
хектар трябва да се поду 
чи най-малко 4000 кг пше 
ница, а от хектар с царе
вица 7000 кг зърно в райо 
на на Понишавието и 5000 
в района на Забърдието. 
За малини, а също и в ов

кравевъд-цевъдството и 
ството пропозициите 
ясни. Загрижа в а 
факта, че главният 
низатор и носител на ак
цията, ООСТ „Кооперант”

саСтво
обаче,

орга-селс-

на заседането на комиси
ята беше неподготвен, 
без отчет за направеното 
досега, дори и без точни
те списъци на кандидати
те. Има пропуски и в ор
ганизирането гга съревнова 
нието-, които само частич
но мотат да се оправда
ят с липса на опит в тази 
област- Все пак това съре
внование на селокостопанс 
ките производители тряб 
ва да даде определени ре
зултати, които сигурно ще 
бъдат насърчение в борба 
та за по-толямо производ 
ство на храна, а за специ
алистите от ООСТ ,,Коопе 
рант” опит занапред.

в БосилеградМиналата есен и тази пролет 
ска община е изорано и засето с различни кул- 
тури над 520 хектара обработваема площ. Най- 

— 160 и 130 с овес. Останалотомного с ечемик 
с ръж, пшеница, царевица, картофи и др.

кването на пролетните по 
севи, твърде н ебл агоприят 
но въздействува върху тях. 
Според преценка на инже 
нер—агроном Васил Анас
тасов, началник на общин 
окия щаб по сеитба, спо
ред досегашното 
ние добивите ще бъдат с 
30 на сто по-малки от оча 
гаванията.

Поради продължителния
засух особено в тежко съ
стояние ще се 
селскостопански 
дители
преди всичко минифарме- 
рите. <

Как да се обезпечи нуж 
ното количество храна и за 
да се запази животновъд
ният фонд в общината, е 
въпрос за всички, а преди 
всичко за селскостопанска 
та организация 
дък”.

Най-вероятно тоя проб
лем ще обсъди и общите 
ката скупщина и общест 
вено-политичеоките орга
низации. Колкото по-бър-

Пролетната сеитба в Бо 
сил©градска община от Об 
щинския щаб по сеитба се 

оценява като успешна. 
Избрани и засети са 
над 430 хектара обработ 
ваема площ, което е с 20 
на сто повече от предиш 
ната година и същата е из 
вършена в предвидения 
срок и без по-големи труд 
ности и проблеми. Основна

съревнованието 
еъс своята специализирана 
служба трябова да бъде, 
ООСТ „Кооперант” от Ди 
ммтровград.

Въпреки факта, че тако 
ва съревнование за пръв 
път се организира в Ди
митровградска община, 

интересът сред селскосто
панските производители е 
сравнително добър, имай 
ки същевременно предвид

състоя-

та организация за селско
стопанска дейност „Нап
редък” и в достатъчно ко 
личество обезпечи семена 

Може би недо-

А. Т. намерят 
произво- 

животновъди,

СРЕДСТВА ЗА АГРОКОМПЛЕКСА навреме, 
стигьт на някои видове из 
куствени торове, преди вой 
чко азотни е създавалоСъгласно общо приетото 

определение агрокомплек 
са да има предимство в 
развойните и инвестици
онни програми, и Димит
ровградска бщина следи 
това определение. Изгот 
вя се програма за цялост
но решаване на този ком 
плекс, който трябва да об
хване нови овце-ферми на 
обществения и частния се 
ктор, мелиорация на Оми 
ловско поле, комасация 
на площите.

Понеже „Сточар” не раз

полага със оредства, раз
движена е инициатива за 
обезпечаване на 55 мили
она динара за собствено 
участие, а очакват се про 
блелти и с участието на 
банките. Засега инициати 
вата е димитровградското 
стопанство и ползуващите 
селскостопанските произ
ведения от други общини* 
в страната да сдружат 
средства.

от развойната програма на 
апрокомпл екс а, на 8 юни 
тази година специална де 
легация на Димитровград
ска община пребивава в 
Княжевац и Кална поради 
обмена на елит е тези две 
общини понеже „Джервин” 
от Княжевац има опреде
лени положителни опити 
в тази насока. Ще се пол
зува и опита на други тру 
•дови организации, тъй ка 
то в Димитровград до се
га такива опити не е има-

проблем на 
ските

селскостопан 
производители. Но

все пак в изострената сто 
обстановка изорапанска

ните през миналата есен 
80 хектара и около 430 ха.

„Наггре-

пролетпрез настоящата 
е крачка напред в осъще 
ствяването на целите и за
дачите по икономическа 
стабилизация- Обаче за 
селскостопанските произ 
водители като че ли проб
лемите нямат край- Дъл
готрайната суша в перио
да на вегетацията на есен
ите и в периода на пони-

зо и навреме се предприе 
мат съответни мерки, тол 
кова по-малки и безболни 
ще бъдат и последиците 
от сушата.

Що се отнася до комаса 
цията, като съставна част ло.

М. Я.ДИМИТРОВГРАД

Очакват се по-малки добиви Засухът Продължителният ♦ 
засух вече дава пора 
зяващи резултати. 
Поради слабия сено- 

мнозина жи
вотновъди са прину. 
дени да продават те
лета, крави овце н 
др. добитък на ниски

♦
те. Според неофициални
те мнения на специалис
тите от „Кооперант'' (офи 
циална комисия, която да 
даде оценка за добивите 
още не е създадена) добив
айте тхзи година ще бъ
дат по-малки с около 30 
—35 на сто от очаквани
те. Най-евроятно това ще 
има влияние и върху коли 
чеството пшеница за из
купуваме а то е 1000 тона. 
Досега са сключени дого
вори само за 476 тона и 
то на частния сектор 
и на обществения 342 то-

:
♦

Поради продължителния засух тази година се очак 
ват по-малки добиви за около 30 на сто :е кос1350 площи трябва да се полу

чат 2900 тона пшеница 
или средно около 2148 кг
от хектар. Осъществяваше
то на този план е доведено 
под въпрос понеже про
дължителният засух веро
ятно неблагоприятно ще 
се отрази върху добиви-

От заплануваните 
хектара през есента в Ди 
митровградска община са 

пшеница 1122 хе виновензасети с 
ктара. От тази площ 979 
хектара са в частни# сек 
тор — и 143 в обществе
ния. Както прие общинс- 

тези

цени.

Това нещо като че
ли изобщо не трево- 

кооперациите. 
Вместо да предприе
мат мерки как да се 
обезпечи храна за 
добитъка (напр. от 
Войводина или отдру 
гаде), те използуват 
ниските изкупвател
ни цени, за да си на* 
правят оборот*

жиката скупщина, от

134звонци
на.Водата най-сетие пристигна От друга страна засу
хът ще доведе и по-рано 
започване на жътвата, ко
ето значи, че се съкраща 
ва 'времето за подготовка 
на машините. Засега все 
още не се знае ига част
ните комбайни какви ре
зервни части недостигат, 
а също още не е направен 
съвместен договор с ком
байн ерите пред предстоя
щата жътва. А крайно

Звонци, сега остава да се 
дозавършат още някои ра
боти около приключване
то на домакинствата към 
главния 'водопровод. Вода 
та вече е стигнала и до 
хотела в Звонока баня.

Водопроводът, който се 
строи в продължение на 
5—6 години, досега стру
ва над 5 милиона динара.

М. А.

След големи перипетии 
па 1ВОДО- Възниква въпроса: 

кой е дължен да се*- 
} грижи за опазване 

животновъдния 
фонд ако това не 
правят преди всичко 
земеделските кооце-

с изграждането
Ракита ДОпровода от 

Зв опека баня — този гвроо 
Именно налем е разрешен, 

тези дни потече вода по 
„Вража църква” над 
Ракита до Звонока баня в 

7 километра.

село

рации?...дължина от
М. А.Бож

ко Таков, председател на 
местната общлюсг в село

еКакто ни уведоми
време.

А. Т.

СТРАНИЦА 7БРАТСТВО • Ю ЮНИ 1983



калта РА # ПРОСВЕТА^ИЗКУСТВО
ЛГПРЕД ЗАПИСВАНЕТО ИА „ПРОФИЛИРАНИТЕ” 

СРЕДНОШКОЛЦИ БОСИЛЕГРАД

НОВИБез изненади 

и новини
СПЕЦИАЛНОСТИ

Според вече прие- 
за записва-плаития

не, а въз основа на 
общоприетите опре 

и насоки заделения 
по-нататъшното об-

ществеио-икономиче 
и стопанско раз 

в средношкол 
образователен
„Иван Караи- 

Е Босилеград,

Дълготрайните хеитс четвърта степен на 
обучение, а в същата сте
пен също толкова и уче
ници за техници по пла
ново стопанисване и тех
ници по водно стопанство. 
В трета степен на обуче
ние образователният цен
тър „йосип Броз Т<ито" 
■ще школува 32 столари.

Записваното на ученици 
в икономическия отдел, за 
който инак съществува го
лям интерес, псе се прове
де без оглед от кой обра
зователен център се явят 
учениците, разбира се, по 
установените критерии.

При утвърджаването на 
мрежата на училищата за 
сродно образование през 
идущата година с водена 
сметка преди всичко за 
потребностите на сдруже
ния труд, броя на безра- 

съотноше- 
нието между производител 
ните и непроизводителни
те професии, както и за

разис
квания за училищната мре 
жа и записването на уче
ниците в средното насоче
но образование в Юж-номо 
ра.вски регион приключиха 
с'ьс заседание на скупщи
ната на регионалната общ 
■кост, на която бе приет 
прецизен план за записва
не на учениците. В състоя 
ние сме да съобщим бро
ят на местата за отделни 
специалности и сурдулнш 
ките образователни цен
трове.

ско 
витие, 
СКИЯ
център 
в&иоз” 
през следвашат? '/че 
бна година г. трети 
клас, покрай същес 

машинна-I вугащата 
специалност щ© 
открие сте една про 
изведствена 
лност* Именно 
следващата 
година ще има нова 
селскостспанска

сг

специа
през 

учебна
По време на почивка | Образователният център 

„Моша Пияде” ще запише 
•в четвърта степен 
професиите техници за не- 
огранична химия 32 учени-

Джордже Андреевнч — Кун: спе-
занятиеза циалност 

производител за по
лупланински 
стопански 
И в тази паралелка, 
ще бъдат записани 32 
ученика, а обучение
то им 
три години. С откри 
ването на тази специ 
алносг се създават ре

Г Л селско-
ПРЕД 18 ЮНИ — ДЕНЯ НА ОСНОВНОТО 
УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” В БОСИ 
ЛЕГРАД

култури.ка, а в трета степен — за 
професия цехов електро
техник също 32 ученика, 
колкото и за професиите 
автомеханик и автотенеке ( ботните лица, 
ДЖ1ИЯ-

продължаваСекциите подготвят 

богата програма
В образователния цен

тър ,Досип Броз Тито” 
също ще бъдат формира- професионалния кадъ.р и

оборудеността, с която ра
зполагат двата образова-

ученнка за телни центра в Сурдулица.
С. М.

ални възможности за 
по-голямо 
ване на суровини за 
новостроещата се фа 
брика за сушене 
овощия, 
лечебни билки. Освен

обезпеча-ни четири паралелки. Сле
дователно ще бъдат запи
сани по 32 
специалност финансов те-18 юни занапред ще се празнува като Ден 

на обединеното основно училище „Георги Д)ими- 
тров”

на
зеленчук и

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО И МАРКСИЧЕС 
КО ОБРАЗОВАНИЕ НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИ-

тази специалност в 
трети клас ще има и 
паралелка с 32 уче
ника природно-техни 
ческа специалност 
— химичен отдел, ка 
кто и машинна спе
циалност, където 16 
ученика ще се подго 
твяват за металостРУ 
гари, а 16 за машино 
шлосери.

В четвърти клас 
през учебната 1983/ 

84 година ще има ос 
вен съществуващите 
три паралелки през 
настоящата година в 
трети клас и правна 
специалност с 32 уче
ника, природно-тех
ническа специалност 
също с 32 учейика и 
машинна специал

ност с две отделения 
по 16 ученика: ме- 
талостругари и маши 
ношлосери.

В първи и втори 
клас ще бъдат записа 
ни всички свършени 
осмокласници и уче
ници които с Успех 
са свършили подви 
клас.

Записването ще се 
проведе в края на то 
зи месец, а за кое-го 
са необходими свиде- 
детелство от свърше 
ния предходен клас, 
кръщелно свидетел
ство и специален об 
разец за записване.

М. Я.

Учениците и трудовият колектив нц осно 
вно училище „Георги Димитров” в Босилеград 
и тази година 
18 юни — патронния празник на училището. 
Понастоящем се вършах подготовки за празни
чното тържество, в рамките на което ще бъде 
изпълнена богата културно-забавна програма. 
Изпълнители на програмата ще бъдат членове
те на ученическите секции.

ЦИтържествено ще ознаменуват

Двудневен семинар 

в Сурдулицак. г.
уV

Изнесени лекции във връзка с най-актуални по
литически въпроси у нас

На 4 я 5 юни в Сурду
лица се проведе семинар 
по обществено-политичес
ко и марксичеЮко образо
вание за просветните 'ра
ботници от общините Бо
силеград. Сурдулица и Вла 
дичин хан. Организатор на 
семинара беше Между об
щинският завод за усъРъР 
шенствуване на образова
нието и възпитанието от 
Враня, а лектори :— профе 
сенри от Белградския уни
верситет.

БОСИЛЕГРАД

моуправлението, Ролята на 
СЮК в развитието на ме- 
ждунационалните отноше
ния, Значение на маркси- 
чеоката 
преподавателя за възпита
телно-образователна рабо
та. Историческа обуслове 
ност и обществено-поли
тически основен на социа
листическия 
телен федерализъм и Обли 
ци на антисамоуправител
ни тенденции и техните 
идеологии.

ПИСМЕНА ПРОВЕРКА 
НА ЗНАНИЯТА

подготовка на
ститут от Враня- Прове
рката на знанията по бъл
гарски език, 
л природознание ,на учени 
ците от четвърти клас съ 
що проведе М еждуюбщин 
ският педагогически инери 
тут от Враня-

По инициатива на Репуб
ликанския институт за 
усъвършенствупзане на ос
новното образование и 
възпитание и Междуобщин 
окия педагогически .писти 
тут от Враня, на 31 май 
и 1 юни тази година с уче 
ниците от четвърти и ре
ми клас при основните 
училища в Босилеградкжа 
община се проведе тести
ране
ка на знанията по няколко 
предмета. Именно, по ис
тория, география, сърбо
хърватски език, изобрази
телно и музикално възпи
тание проверката на уче
ническите знания проведе 
Републиканският педаго
гически институт, а по бъл 
гароки и руски език, ма
тематика, физика и биоло
гия, Педагогическият ин-

математика

самоуправи-

\
Да кажем, че 

тестове бяха преведени на 
бъ,лгароки език, което 
що така е потвърждение 
за пълното и езиково рав 

българската

всички

Организаторът на семи
нара наистина заслужава 
високо признание за под
бора на темите. Защото 
за качествено обучение на 
младите поколения изоб
що не маже да става дума', 
ако учителите не се запо
знаят задълбочено с ясни
те становища на Съюза 
на югославските комунис-

По време на семинара 
работницЕ-!

съ
просветните 
от трите съседни общини

писмена провер-

изслушаха лекции на след 
ните теми: Развитие на

ноггравие на 
народност в братската об 
щност на народите и на
родностите в Югославия.

нациите и междунационал 
ните отношения в Югосла 
вия; Моралните норми на 
социалистическото само- 
управително общест®о, При 
чини ;тенденции и проя®и 
на национализма в Юго
славия, Социализмът и са-

Резултатите от преведе
ната проверка ще бъдат 
оценени от съответни 
мисии при тези 
но-просветни ведомства.

ко
култур- ти въ)в връзка с посочени

те въпроси. Ук. г.м. я.
БРАТСТВО • 10 ЮНИ 1983
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Младежка трибуна * Младежка трибуна «е
ВЛАДИМИР ШЧЕКИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУБНОР В ЮГОСЛАВИЯ г

БОСИЛЕГРАДСКАТА МЛАДЕЖКА БРИГАДА 
УТРЕ ЩЕ ЗАМИНЕ НА СМТА „ЯСЕНОВАЦ ’83”№ МЛАДОСТТА НЯМА БОРБА Щ ПА ДРШРШНЕ 

П УШ1 ТРУД
Революционните 

сегашна икономическа и обществена стабили- ' 
зация, могат да се осъществят само 
на младите поколения.

се задвижи силно напред, 
това тРябва да го правят 
младите поколения 
овоя ентусиазъм, 
ция, отговорност и знание.

преломи, каквато е нашата

СЪС
инвен-с помощта

„Нашата младеж 
М1цра в доста инфериорно 
положение, и то от две

трудова бригада „Босиле- 
младежка

се на Но и младите и тяхната 
организация не смеят да 
седят със скръстени ръ
це. Защо' не се държат по- 
организпрано и по-бойчсо? 
Защо позволиха да се на 
мерят в инфери орно по
ложение? Къде са в деле 
гатоката система? Те 
трябва да се наложат. 
Трябва да поправят поло
жението си с по-активно

Младежката
град” утре ще замине на съюзната 
трудова акция „Ясеновац ’83”, където ще уча
ствува в уреждането на възпоменателния парк 
и изграждането на комунални обекти.

Бригадата наброява 45 души — ученици 
от основното училище „Георги Димитров”, обра
зователния център „Иван Караиванов” и 
ди работници от организациите на сдружения 
труд. Патрон на бригадата е Трудовата орга
низация „Босилеград”.

„Ясеновац '83” е четвъртата поред съюз
на акция, в която участвува босилеградска бри 
гада. Навреме ,и качествено всичко е извърше
но за подготовка, и на акцияха бригадирите за-

само с помощта на младо 
то поколение. Ние не 
жеше да победим в 

причини. Една е безработи родоосвободителната 
дата, която засяга не само 
младите, търсещи работа, 
но и онези, които ще стиг 
нат за трудоустрояване.
Втора причина е недоста
тъчната застъпеност на 
младежта на отговорните 
постове. Статистиката 
казва, че на .отговорните 
постове днес има по-мал
ко млади хора отколкото 
преди 11 години, а това е 
недопустимо” — заяви Вла 
диммр Шчекич, 
тел на Председателството 
на СУБНОР на Югославия 
в разговор с журналисти 
на Танюг. Повод за този 
разговор беше предстоящо

мо
На- 
вой-

на, ако сред бойците бяха 
повече четиридесетгодиш
ни и по-възрастни хора. В

мла-този период на живота ня 
ма идеализъм, човек тога 
ва е рационален и без

по-
отношение и по-висока ини

Вциативност- накрая
краищата ВСИЧКИ ние минават с решимост да завоюват високи пости

жения и многобройни признания-трябва да го направим то-
М. Яневпредседа

УV.
БЕСЕДА С ИВАН БОЖИЛОВ, ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА
ССМ В ДИМИТРОВГРАД

то съвместно заседание 
>на Председателството на 
Конференцията на ССМю 
и Председателството на 

. Съюзния отбор на СУБ
НОР, на което ще се рази 
еква за таченето и разви
тието на революционните 
традиции.

ПОВИШАВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ 

АКЦИИТЕ НА ССМ
организации), 
училище „Моша Пияде” (5 
първични организации) и в 
образователно - възпитател 
ната организация. „Йооип 
Броз Тито” (шестнадесет 
първични организации), а в 
останалите организации' на 
сдружения тРУД, трудови 
и местни общности дей
ствуват още 16 първични 
младежки организации. И 
при общинската конферен 
ция и при първичните ор
ганизации на ССМ се за
белязва, че носители на 
дейността са Председател 
ството и ръководствата. В 
някои първични организа
ции и до 40 на сто ох 
членовете не са достатъч
но активни или пък напъД-. 
но бездействуват- Товазна 
чи, че занапред трябва да 
изнаммраме форми и мето
ди на работа, с които ще 
съ-здадем у младежта ин
терес към по-високо анга
жиране в акциите на Съ
юза на социалистическата 
младеж.

■% Може ли от този ваш 
отговор да се направи из
вод, че съществува „праз
но пространство” между 
ръководствата и членовете 
на младежката организа
ция?

— Аз мисля, че такъв 
не може да се направи, 
защото ръководствата имат 
по-висока отговорност, коя 
то ги „кара” да бъдат ак
тивни. Обаче известно чи
сло младежи и девойки 
изглежда не считат, че 
членуването в ССМ също 
е отговорност.

основното
(НВШ. Младежта в Димитровградска община е ор

ганизирана в 39 първични организации и 3 ак- 
ционни конференции на ССМ. Въпреки 
окколо 500 младежи и девойки не членуват в 
младежката организация.

Владимир Шчекич
— Революционните пре

ломи, каквато е нашата се 
гашна икономическа и об
ществена стабилизация, 
могат да се осъществят

това
вълнения, каквито същес
твуват у 18-годишен 
деж. Затова, ако искаме 
колелото на историята да

мла-

Защо това е така? От
говор на този и други въ
проси във връзка с дей
ността на димитровград
ската младеж потърсихме 
от Иван Божилов, член на 
Председателството на об
щинската конференция на 
Съюза на социалистичес
ката младеж в Димитров
град.

— Извцн редовете на 
Съюза на социалистическа 
та младеж се намират мла 
деж)И и девойки, работе
щи в някои трудови орга
низации, в които поради 
малък брой млади не съ
ществуват статутни и дру 
ги възможности за форми 
райе на първична младеж 
ка организация 
Божилов. — Но има слу
чаи и където съществува 
младежка организация из 
вестно число млади да не 
членуват в ССМ и да не 
се включват в акциите на 
първичната организация в 
своя колектив. А тъкмо 
тези случаи засягат същи
ната «а проблема във връз 
ка с младите, които са из
вън Съюза на социалисти
ческата младеж.

ф Какво предприема <об 
щинската конференция на 
ССМ за разрешаване _на 
този проблем?

— Проблемът беше об
съждан на няколко заседа 
ния на Председателството,

на които бяха взети реше
ния за предприемане на 
конкретни мерки. Една от 
тези мерки е формиране
то на първични младежки

„МЛАД РАБОТНИК—СА МОУПРАВИТЕЛ В ООСТ 
„ДИМИТРОВГРАД’’

Тази година има резултати
Каучуковата промишле

ност в Димитровград прие 
ма на работа най-много 
младежи и девойки. Съот
ветно това и акцията 
,,Млад работник — самоу 
правител” раздвижена пре 
ди десетина години, тук 
преди години даваше най- 
добри резултати. По-къс
но настъпи известен зас
той и особено през после 
дните няколко години. На

гашния период има 
пех

ус-
изтъкна Велкович.

Сигурно е, че акцията е
ог голямо значение и за 
младите и за трудовата ор 
ганизация, особено ако се 
има предвид, че ежеднев
но се оценяват при всеки 
участник качеството, ко
личеството на произведе
ното, техническата им дис 
циплина и отношението 
към средствата за произ
водство. Оценява се съ
що и активността в об
ществено-политическите ор 
ганизации. На края на все 
ки месец се избират пети 
ма най-добри от петте тру 
дови единици .на организа» 
цията-

В акцията са включени 
170 млади - работници ох 
каучуковата промишле

ност, или почти всеки шес 
ти зает ц тази трудова ор 
ганизация.

На края на годината от 
тях ще бъде избран най- 
добрият млад работник.

Иван Божилов
казва

организации в „Сточар” и 
в село Куса врана. Непре
къснато настояваме да 
бъдат обезпечени помеще 
кия за културно-забавна 
дейност на младежта.

ф Какво в момента мо
жете да кажете за дейно
стта на младежката орга
низация в Димитровград
ска община?

— Дейността на първич
ните младежки организа
ции най-много се опреде
ля от условията на кон
кретната среда, в която 
действуват- Акционти кон
ференции съществуват. 
„Свобода” (образувана от 
делегати на две първични

чалото на тази година и 
вече към края на май ме 
сец т-г. нещата се изме
ниха. През първите месе 
ци на годината укакто за 
яви Станко Велкович, пре 
дседател на комисията за 
провеждане 
„Млад работник — самоу 
правител”, те са успя ли 
повече да заинтересуват 
младите. Това е от голямо

на акцията

значение /и за младите и 
организа

ция, защото основната цел 
на акцията те да бъдат но 
оители в борбата за ико- 
номичеока стабилизация.
В това отношение в досе-

за трудовата

в

Алекса ТашковА. Т.
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ДИМИТРОВГРАДСРЕЩИ С НАШЕНЦИ

Инициативи на гражпаиит§Неуморен радетел за 

на хората
здравето

дадвижили инициатива, 
сс изгради канализацията 
там. Гражданите сами *че 
изкопаят канала за тр-ьРи- 
те и сами след това ще го 

Мастната оощ- 
дадс средства за 

Самоутаравител 
общност на интерс- 

комунална дейт, 
даде тръбите и

об-Самоу! ьранжтвлната 
щност на интересите за 

дейност в Ди-комунална 
м1Итроеград 
малко средства. Често те 
нс достигат и за някои ве 
че започнати работи да сс 
привършат* Средствата от 
местното самооблагане съ 

всички

•разполага с

С името на примариус 
КОНСТАНТИН 
ВИЧ неразривно е свързан 
един изключително успе
шен период в развитието 
на здравното дело 
Враня. За последните 7—8 
години, отосакто 
стана най-напред директор 
на Здравния дом, а сетне 
и директор на Медицинс
кия център, 
болница прерастна във съ 
временно здравно заведе
ние, в което се оказва ви 
сококачествена медицин
ска помощ. Израства вели 
колепно здрание на новия- 
Здравен дом, 13 здравни 
станции и амбулатории по 
селата и много други съв
ременни постройки в бол
ничния двор. За здравето 
на вранянци се грижат 30 
медицински служби със 
100 лекари—специалисти, 
70 лекари и- професионал
ни сътрудници и няколко 
десетица други медицин
ски кадри, които твърде 
често оказват помощ на 
болни от още 6 околни об 
щини: Босилеград, Сурду- 
лица, Владичин хан, Буя 
новац, Прешево и Търго
вище. Дело с достойно мя
сто в интензивното раз
витие на гр. Враня в пери 
ода на социалистическото 
строителство.

Но директорът на Меди
цинския център не е от 
онези хора, които използу 
ват големите постижения 
за да се обградят със сла-

затрупат-успешно вадим предмети, 
които нежелателно 
лезнат в дихателните 
гами. Това най-често 
случва при децата и 
съм особено щастлив, 
в 99 ма сто случаи опася
ваме живота нана/й-малки-

ПОПО- I ДАВ НОСТ ще
ор- шахтите, а
се нага 

сите зааз що не могат във 
случаи да бъдат достатъч
ни. А има много още .не
решени комунални обек
ти, които трябва час по- 
скоро да сс решават- Този 
„.вакуум" успешно попъл
ват гражданите с'ьс своя 
доброволен тРУД- В момен 
та се води акция за уреж-

във че пост лде 
ще ги монтира.

Още една инициатива на 
от Димитро в- 

внимамис.

Попович
те. гражданите 

град заслужава 
Това е, изгражданещ на 

пешеходци през 
Нишава на мястото 

стария в така нарече- 
„ Войнишки градини".

отдавна сгь-

Поповмч е твърде акти
вен об» щетвеноч I о^ готи чес 
ки работник. Бил е член 
на общинския комитет на 
СКС, делегат в Скупщина 
та на СР Сърбия, делегат 
на Ш конгрес на самоуп- 

Югославия- 
дейно работи и в 

ДРУ

вранската мост за 
река
на
нитедане на канализацията в 

„Чуй петел". Около осем
десет домакинства са раз

Т ук още от 
ществуваше такъв 
в чив'1'О изграждане също 
са имали участие и граж- 
даните, но при регулация
та на реката е бутнат. 
Гой представляваше 
къса връзка на жителите 

„Сателит” с 
Както

ГОРАН АЛЕК-

мост,част от изразходваните 
средства. А за забележите 
лното усъвършенсувуване 
на лечението заслугата се 
пада на целия колектив. 
Аз съм доволен ако моят 
принос е достатъчен да 
се каже, че съзнателно из 
пълних задачите си и оп
равдах даденото ми дове-

равителите в 
Твърде 
Сръбското лекарско
жество, и винаги акти.в1*> 
участвува в разрешаване
то на многобройните вън 
роси на здравното дело в 
Ю жн ом оравс ки 
Получил е много значител 

обществени

по

ст квартала 
центъра на града.регион.
ни уведоми 
СОВ, гражданите се отзо
вават на инициативата, до

призна- 
Все пак за най-голя-

нирие.
Съзнателно да вършиш ння.

мо признание счита благо- 
дарството на хората за ус 
пешно лечение. А такива

ри и тези които не живе
ят в квартал „Сателит". 
До сега са по този 
събрани към 4. 
стари динара. Гражданите 
още не са отправили иск 
до Самоуправителната об

работата си, да внасяш в 
нея цялото си знание, уме> 
ние и трудова енергия — 
това е жизненият девиз на 
примариус Попович. Това 
е философия на тружени
ка—оптимист, а от лека
рите винаги се търси да 
бъдат оптимисти.

— Здравното дело в юж
ната част на нашата репуб 
лика отбелязва все по-го 
леми победи в 
против многобройните бо 
лести. Ето ние, в Медицин 

няколко

начин 
милионаполучил напризнания е 

хиляди. Доктор Коце, как-

КонстантинПримариус 
Попович е роден 1937 г. в 
с. Долна Любата,* Босилег 
радско. От 1944 г. семей
ството му живее във Вра
ня. където той свършва ос 
новно и средно училище. 
През 1961 година завърш 
ва Медицински факултет 
в Скопие, а 10 години по- 

специалист

щност, но сигурно е, че и 
тя ще се включи в акция 
та за построяването мост 
за пешеходци.Димитровград

А. Т.
борбата

В БОСИЛЕГРАД НАРУШЕН ГРАДОУСТРОЙ 
СТВЕНИЯТ ПЛАНския центъР, за 

години създадохме отделе
ния за хемодиализа, интен 
зивна грижа за болния и 
за лекуване с ултра—звук. 
На отделението за

късно става
оторинол арин гол огия ■ 

Оттогава е и управител на 
отделението за ухо, нос и 
гърло. И той, както и вси 
чки нашенци навред

Привилегия или безсилиепова.
— Новите обекти и съо 

— казва той —
Градоустройственият план в Босилеград е 

нарушен до такава степен, че трудно може да 
се каже че съществува като такъв. На някои 
според плана празни парцели са построени или 
се строят нови частни обекти- При това повече 
от десет години е в сила и решението на об
щинската скупщина в градоустройствената част 
на града да се срутят плевниците, кокошарни
ците, кочините... Тези решения са някъде 
чекмедже, а безправното строителство взима 
все по-толям размах. Все по-често се повдига и 
въпросът да ли кодшетентните са безсилни или 
пък строителите са привилегировани.

До ко-я стеден се е стигнало в тази об
ласт овидетелствува и факта, че по този въп
рос е трябвало да разисква и общинският коми
тет на СК в Босилеград. Констатирано е, че 
на това положение са кумували и отговорни лица 
м че инспекциите и общинското управление не 
са били ефикаони в защитаването на градоус
тройствения .план. С това са създавани и се 
създават условия за очебиещо неравноправно 
положение между гражданите, за привилегиро- 
(ваност на един по отношение на други.

— Има обекти, казва Симеон Глигров, 
началник на Секретариата за стопанство, финан 
юии и комунална дейност към ОС в Босилег
рад, които са без позволение са 
рамките на градоустройствения план. 
секретариат взе и в оила 'са 17 решения за ру
шене на безправно повдигнати, преди всичко 
помощни обекти, но собствениците им не пи ре
ализират- Принудени оме да ги разрушим, а 
те да бъдат изложени на нови разноски да

обе

ръжения 
са израз на голямата гри
жа на нашето общество 
за здравето на хората и 
те са скъп подарък от 
вранското стопанство, ко
ето обезпечи

ухо,
понос и гърло твърде успеш 

но лекуваме заболявания 
на мозъка, които са после 

синусни 
също така

страната, пази свидни спо 
мени за родния край.

дица на ушни и 
най-гол яма възпаления, а

ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО 
ПЕНСИОНЕРИТЕ В БО СИЛЕГРАД

к. Георгиев

в

СЪБРАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА СЪЮЗА НА

Грижа за всеки пенсионер
ще, организацията тРябва 
да получи 
мощ от общинската скуп
щина. Пенсионерите са го 
то в и
се ангажират в общесгве- 

органи-

значмтелен принос в акци
ите на социалистическите

Почти 
актив“

Тези дни се проведе от
четно-изборно 
на скупщината на 
на пенсионерите в Басиде 
град, на което бе разгле
дан отнета за едногодиш
ната дейност и приета ак 
ционна програма за рабо
та в предстоящия едного
дишен период.

В изтеклия мандатен пе 
в Боси

по-гол яма по-събрание 
Съюза оили в общината.

всички пенсионери 
но работят в органите на

общности, деле 
и обществено- 

организа-

още повече да
местните
гациите но-по литич еоките

зации, но изтъкват, че 
трябва да се подобри сът
рудничеството им с съди
те. Остава впечатлението, 

В статута на организаци 
ята са внесени изменения 
въ|в връзка с мандата )на 
председателя, който и за
напред ще бъде едногоди 

,шен, но с възможност 
преизбиране за още една 
година. Съгласно тези из- 

досегашният пре 
Иван Митрев бе-

похпити чеоките 
ции. В това ангажиране 
пълна изява получава дъл 
гогодишният им опит- 

На събранието беше от
ново повдигнат въпроса 
за обединяване на органи 
зацията на пенсионерите и 
организацията на инвалиди 
те по тРУДа, задцото по т0 
зи начин ще се създаде ор 
ганиЗационна основа за 

по-плодовита дейност- 
Грижата за жизнените 

условия и здравето на чле- 
занапред ще бъ- 

центьра на дейност-

изградени в
Нашият' риод пенсионерите 

леградска община оа раз
гърнали съдържателна де
йност, която е била насо 
чена към разрешаване на 
въдроои във връзка с пен 
оиите и защитните доба
въчни, жилищни пробле
ми на отделни членове, 
обезпечаването на възста
новителни почивки и пр.

Въпреки че ,са на въз- 
и с нарушено здра-

за

заплатят рушенето.
Сигурно е, че собствениците на тези 

кти търсят начини да изиграят решенията, кои
то за тях въобще не са ,,приемчиви". Но, прием- 
чиви са (и не само тези решения) за спазване 
на градоустройствения план; на края и за 1^>е" 
късване с привилешроваността. В. Б.

менения, 
дседател 
ше преизбран за председа 
тел на скупщината за още

още

новете и 
де в
та им. За да бъде тази 
грижа иа желаното равни

една година.
раст
ве, членовете на тази ор
ганизация са дали и дават

М. Янев
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Физическа култура „ Р' ?1
ДИМИТРОВГРАД: РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ 
ПРИКЛЮЧИХА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТА

ИГРИ ФУТБОЛ

Голяма победаБалкан" - първенецп
„БРОДОРЕМОНТ” (КЛАДОВО) — „А. БАЛКАН 
СКИ” 1:3 (1:2)Димитровград, 4 юни 

1983 г. тясната бойкост и жела- ция и съденето на 
мие да се спечели първо
то място.

Най-интересна среща бе 
• ведно и последната 

’Ща на този турнир между жду работниците от дими 
„Балкан” и „Тиг^р”.

този
турнир, най-добри за пос
ледните НЯ'КОЛ1К0 години.
Следователно, приключи 

сре- едно хубаво състезание ме
След почти двумесечни 

състезания приключи над
преварата по футбол на 
малки врата в рамките на 
работническите спортни иг 
ри. През този период са 
изиграни около 90 мача. 
Участвуваха 18 отбора с 
около 200 играчи, 
но интересни бяха финал
ните срещи. Шестте най- 
добри отбора от 'предсъс. 
тезанията: „Балкан”, „Ти
гър”, „Циле”, „Братство”, 
„Сточар” и „Електродис- 
трибуция” дадоха качест
вени партии, които преди 
звикаха доста напрежение.

Ето и окончателното кла 
сиране:

Следователно 
за 1983 година е отборът 
на „Балкан—компас”. То
зи отбор показа и най-ве
че. Особено импресионира

Кладово 5 май 1983 г. Игрището в крепо
стта „Фетислам”. Теренът тревист, зрители 
около 300 души. Времето слънчево. Голмайсто
ри: Кръста Кръстев в 15 м (0:1), Милован То- 
дорович в 20 м (0:2), Борислав Маноло в 69 м 
(1:3), а Веселин Драгович в 23 м от дузпа за 
„Бродоремонт”. Съдия на срещата: Милорад 
Мандич от Соко баня.

То- тровград оките стопански

1. „Балкан’'
2. ,,Тигър”
3. „Циле”
4. „Братство”
5. „Сточар”
6. „Елек 

буция

11:6 8 
1 10:5 7

5 4 0 1
5 3 1
5 2 12
5 2 0 3
5 113

59:6Особе-
7:6 4
9:10 3

23 м. съдията отсъди дуз
па, която едва ли съще
ствуваше, а домакините 
намалиха резултата на 
2:1. Победата на гостува
щия отбор („А. Балкан
ски”) осигури Борислав 
Манолов в 69 минута на 
играта.

След тази победа футбо
листите на „А. Балкански” 
не трябва да се грижат за 
запазване на мястото си 
в групата, но под условие 
и занапред да играят та
ка дисциплинирано и бой
ко и в неделя на 12 к>ни 
на свой терен да победят 
отбора „Рудар” от Алекси- 
нашките рудници, отбор, 
който също се бори за 
запазване на място в гру
пата. До края на първен
ството иима още два кръга, 
но след неделната среща 
ще бъде съвсем ,яоно по
ложението. Да се надява- 
мо, че „А. Балкански” ще 
запгзи мястото в групата 
и че идущата година дими 
тровградоките любители 
на футбола ще имат въз
можност да наблюдават 
качествени отбори.

,,А. Балкански”: Милко 
Соколов 8, Димитър Каме 
нов 8, Драган Величков 7, 
(Новица Алексов 7, Зоран 
Зарков 7), Милован Тодо- 
рович 8, Душал Ненич 7, 
Новица Тодоров 7, Бори
слав Мандов 8, Златан 
Марков 9, Петар Йювано- 
вич 9, Синиша Иванов 9, 
и Кръста Кръстев 9.

„А. Балкански” продъ.п- 
Този

тродистри-
5 4:14 31 1 3

Димитров-зи мач бе среща за пър 
венеца.

В твърде приятна 
сфера пред около 
зрители и смиловския ду
хов оркестър, по-добри бя 

шампион ха играчите на „Балкан”, 
като 
2:1.

организации, 
град получи нов първенец 
след почти 20-годишно су 
верено ,;владству'ва1не” на 
„Тигър”.

Тези дни приключват и 
състезанията по волейбол, 
а в сряда на 8 юни започ-

атмо
1000

спечелиха мача с
наха състезанията по ханд

Отделно трябва да се из- бал. 
тъкне добрата орган иза-

жава с изненадите, 
път приятно изненада свои 
те привърженици. Победи

7Ставров

голям противник, кандидат 
за класиране въ.в висши 
ранг — отбора „Бродоре- 
монт” в Кладово. Още ве- 
днаж се показа, че само 
с дисциплина и бойкбЬт 
могат да се печелят точ-

БОСИЛЕГРАД: ОЩЕ ЕДНА ДОБРА ИГРА НА ,.МЛАДОСТ"

ФК „Хайдуи“ - ФК „Младост“
4:4 (2:2)

ки.
Съзнавайки незавидно

то положение, в което се 
намира на таблицата, да
доха всичко от себе си и 
резултатът не изостана. 
В твърде спортменока иг
ра, без остри нарушения, 
футболистите на „А. Бал- 
каноки” бързо откриха ре 
зултата чрез Кръстев. Ве
че в 20 м Тодорович пока
чи резултата на 2:0. В

В неделя на 5 юни в 
Прешево, на тревистия ста 
дион на ФК „Хайдук”, по 
приятно време за игра, се 
проведе футболна среща 
между домашния отбор 
„Хайдук” и ФК „Младост" 
от Босилеград. Това бе 
предпоследният (дванаде
сетия) кръг на тазгодишно 
то футболно първенство 
«а Междуобщинската фут
болна дивизия Враня — 
група „А”. Самият мач бе 
качествен, изобилствуващ 
с бързи контраатаки и 
към едната, и към друга
та врата. В самото начало 
футболистите <на двата от
бори имаха по едно извън 
редно положение за гол, 
обаче само поради извън
редна защита на вратари
те/ резултата, остана 
променен.

се озоваха сами пред вра
таря на Чипев, но поради 
тяхна несигурност топката 
не се намери в мрежата. 
Все лак към средата на 
първото полувреме след 
една добра атака домаки
ните първи откриха резул
тата 1:0 за „Хайдук”. Оба 
че радостта им бе кратка, 
защото само след две три 
минути В. Чипев с точен 
удар от 
метра улучи целта и из* 
равни резултата- До края 
на първото полувреме и 
двата отбора още по един 
път вкараха топката. Гол
майстор отново за босиле- 
ррадския отбор бе В. Чи
пев.

га лявото крило на дома
кините със оилен и точен 
удар от далечина низко по 
земята улучи целта и из
равни отново 
Към 75 минута футболис
тите на „Младост" отново 
поведоха. Голмайстор за 
трети път бе В. Чипев, 
който този път бе извън
реден за игра. До края на 
срещата футболистите на 
„Младост" се оттеглиха в 
защита на своята врата, с 
което дадоха добра възмо 
жност на домакините да 
се размахнат и в послед
ната минута успяха да из
равнят резултата 4:4.

резултата.

Д. Ставров

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 12 юни 1982 година се навършава една 

година от смъртта на нашия непрежалим съп
руг, баща и дядо

около десетина

на ФК Впадамир
Милев

Футболистите 
„Младост” този път игра
ха в следния състав: М.
Чипев, Д. Зла-рков, Б, Ива

След почивката футбо
листите на „Младост", до
волни от резултата, 
че ли имаха известен пре
вес в играта. Техните кон 
траатаки бяха по-чести и 
оилеи. Вършеха натиск и 
■при едно продължително 
разбръ:кване пред вратата 
на „Хайдук” капитана на 
гостуващия отбор Р. Вен
ков покачи резултата 3:2 
за „Младост". Но бооиле- 
граиските футболисти не 
успяха да задържат за 
дълго тоя резултат. Ведна

не-
иов, Б. Тасев, 3. Младе
нов, В. йовчев, (И. Кири
лов), Р. Венков (капитан), 
Ж. Евтимов, В. Чипев, В. 
Тасев и М. Цветков (Д- 
Миланов).

като

След това се разви спор 
тментска, равноправна иг 
ра, така че около 250 зри 
тели наблюдаваха добра иг 
ра. Няколко контраатаки 
иа боислеградсюите футбо 

успех

— учител в пенсия 
от Долна Любата —

В следващия (последен) 
кръг на първенството ФК 
„Младост” на стадион „Пе- 
окара” край Драговищица 

ФК „Младост”

листи не донесоха 
поради забавяне на В. Чи 
пее и Ж. Евтимов. Но тря

Съобщаваме на роднини иприятелн, че този 
ден в 11 часа ще дадем годишен ломен на 
скъпия ни покойник в селските гробища в с. До
лна Любата.бва да кажем, че два пъ

ти бе застрашена и врата
та на „Младост”, кслато 
нападателите на „Хайдук"

ще дочака 
от йелашница. Опечеленото<семейство

М. Я.

СТРАНИЦА 11БРАТСТВО ф 10 ЮНИ 1983



• сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Пиши козата—овца...
Но горският пазач успял да за- 

веднаж един раюитчанин, кой-
Това станало в село Ракита, Ба- 

бушиишка община. През 1950 годи
на, когато беше приет закон, с кой
то се забраняваше отглеждането на 
козе, някои селскостопански произ
водители I все пак са 
Този закон беше приет ю цел да се 
защитят горите, които по това време 
бяха сериозно застрашени. Отглеж
даха си по някое бравче коза, като 
ги криеха по избите, за да не бъдат 
разкрити.

лови
то бил пуснал козата в гората на па-

Е, убава работа!ша.
— Виж какво приятелю. Ще 

съставя акт и ще ти бъде наложе
на глоба за козата — казал горският- 

— Не, моля ти се... не спомена 
вай коза. Акт състави, но не внасяй 
в него коза, ами пиши

ти
отглеждали. ф ф ф

не-Тува оди некой дън пай у наше село 
сгаде вода. Оно често нестая, повече Ьу нема 
него що Ьу има, ама са два дъна ич нема. Мо- 
йи сел»ане ме окнуше и кажу ми: Манчо ти Ьи 
млого кърпиш за водуту тия из комуналното и 
много им се не боиш. Затова еве ти од нас на- 
писмено да идеш и да видиш кво стая е туя 
воду.

овца
казал ракитча!нтинът—

Йордан Миланов

Слушайки бащина дъл
га проповед за скромно
стта, синът се възмущава: 

— Но о-гима и вие в сво

докторът все с®цри на ки
тара... я и онака ми дойде до гушу оди сецаше 

ковете с воду за кравете оди селскуту. старуту 
чешму. Нади го се та право при директуратога 
и по пут све понавл>а ко има триста да му на
кажем. Ка там, срето га на вратата. Тамън да

— Знаеш ли. Смит 
ссгодили на три години за 
това, че оскърбил дирек
тора. Той го нарекъл глу
пак и бездарник.

— Но за 
дават не повече от две го
дини.

— За оскърбление той 
получи само една година, 
а още две за — разглася
ване на служебна тайна.

го

Млада девойка отива с 
годеника си на конни със 
тезания- Тя заложила 
някакъв кон, но загубила.

— И, слава богу, Робор 
то, — Казала тя. — И да 
бях спечелила, все едно 
— не знаех какво ще пра
вя с този кон.

ето време не сте пушили 
първата цигара, не сте гу 
били родния дом, не сте 
стъпвали в брак, не сте ра 

деца? Защо

му стоварим све по списак, он ме вану за рукав 
и рече: „Добре че дойде байе Манчо. А са с 
мене да видиш куде се губи и водата и нашата 
зарада, па да видимо че речеш ли после скула 
водата."

оскърблениена
и ниеждали 

да не правим същото?
— Кей казва, че не мо- Седомо у джипат и айде, айде та у 

вете у пол>ето. Там троица оди тия чешмецийете, 
улезли у йедну калну дупку и тепайу ли те. 
пайу с чукове и щемайзйе. Ка назърну у дуп- 
куту, кво да видим! Сигурно имаше йедън 
„ФАП" цимент исипан връз ЪевЬете.

ньи-
жете? — въздъхнал баща 
та. — Бедата е там, че вие 
се опитвате да 
всичко това в 
ред.

пр>авите 
ч. Зратен

\ „А бре деца, за кво толко цимент сте си- 
пували тука? Ли тея цевйе се полагащ У песак?"

„У песак байе Манчо, у песак. Ама наша 
„Градня" ка Ьи полага тука не могла да Ьи са- 
стави ко що требе. Мързеяло Ьи да туре едно 
парче и спойницу, па ръгнули йедън камион 
бетон да съставе цевЬете. И оно са попуштило."

Ама па „итри" тия из „Граднн»у" помисли 
си. Нову технологию измислили. А нийе, прос
тият народ, чим нестане вода одма почиььамо 
да пцуйемо „Комуналното”. Они видиш кву му- 
ку муче с „ЕСвалитетно" направеният водовод. 
Па ако при свак квар тека требе по три дъна 
да тепаю бетонат и да тураю нове цевйе и спой 
нице, тъгай не йе чудно що траже волкаву це- 
ну за водуту. А и на „Градньу" „алап вера”. 
Они миспе това йе под земи и да пуща воду 
нема ни да се примети. Важно йе да су узели 
паре, а ко су га уработили...? Жал ми беше 
що немайо апарат или да беше ония от теливи- 
зиюту да слика бетонат та да затвори устата на 
градняджийе. Оти они се стално правдаю дека 
за кваровете на водоводат они не су нищо кри
ви и дека кво ]е требало све су уработили.

Уработили су, нема игго!

МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
—• Докторе, какво да 

за да мога да спя Ергенинът е лъв, годеникът — паун, а съпругът 
— истинско магаре.

правя,
добре?

ИСПАНСКА— Преди сън 
една чашка с мляко или из 
яжте «ябълка.

— Но преди половин го
дина вие ми казахте, че 
нетрябва да ям нищо през 
нощта.

— Знам, знам. Но досе
га медицината се придви
жи напред.

изпийте
Любовта е сладък сън, а женитбата — будилник.

АБХАЗКА
♦

!:
И копринената юзда е юзда.:

♦ К. СИБЕР
♦

Където свършва равенството, не може да има 
дружба.

♦

: Д. ОБЕР♦

: Талантът работи — геният твори.♦

Р. ШУМАН:Селски лекар поставил ♦ 
магнетофон в приемната, ♦ 
за да се развличат болни- 2 
те, чакайки ред. Всички | 
възприели новото с удовол X 
ствие, само една бабичка | 
промърморил а: х

— Колко хора чакат, а |

Образованието е (Съкровище, трудът — ключ 
към него.

П. БАУСТ

По-лесно е да спреш дъжда, отколкото моми
че, което е тръгнало да се жени.

АБХАЗКА

I Всеки умее да живее с добра съпруга, но само 
истинският философ знае да живее със зла 
жена. ^Ьс^оъос/XX7/|4житен ! СОКРАТ
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