
рРЯ-ТСТВО С указ на арезиДеДОа 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.

вестник НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ 8 СФР ЮГОСЛАВИЯ •

ГОДИНА XXVI ф БРОЙ 1113 ф 1 ЮЛИ 1983 Г. ф ЦЕНА 4 ДИН.

НА ЗАВЪРЩАНЕ ОТ НР БЪЛГАРИЯ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СК В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАСГДНЕ ДОЛАНЦ В ДИМИТРОВГРАД ВСИЧКИ сили
- ЗА РАЗВИТИЕТО

След двудневно посещ^ 
ние в Народна ,Република 
България, на «връщане сд 
София, делегацията на ор 
ган-ите «на вътрешни работи 
на СФРЮ. оглавявана 07 
члена на Съюзния изпъл
нителен съвет и съюзен се 
кретар на вътрешните ра 
боти Стане Доланц, посе 
ти Димитровград, къдетс 
води разговор с обществс* 
но-политическия актив на 
общината.

До гостили ичарско-тури 
етическия комплекс „Гра 
дина”, където се проведог- 
ха разговорите, другарят 
Доланц пристигна ггридру 
жаван от българския ми
нистър «а вътрешните ра 
боти Димитър Стоянов и 
посланика на СФРЮ в НР 
България Данило Пурич.

По. молба на кореспон
дентите на „Братство” и 
Радио—Ниш Стане До
ланц даде следното изявле 
ние за посещението в Тур 
ция и НР България:

„Посещението в Турция 
и НР България е в рамки

В нашата община обществено-икономичес
ката стабилизация е широк спектър от акции с 
обща цел: изтегляне от изостаналостта. Резул
татите, макар че могат да бъдат и по-високи, 
са ярко доказателство за жизнеността на поли
тиката на СЮК и за реалност на поставените 
развойни цели — казва Цоне Тодоров, предсе
дател на Председателството на ОК на СКС.

По време на престоя на съюзния секретар на вътреш
ните работи на граничния преход „Градини”: Стане 
Доланц, министърът на външните работи на НР Бъл
гария Димитър Стоянов и председателят на Общин

ската скупщина в Димитровград Петър Тасев
никакви контакти между 
органите на вътрешните 
работи на двете страни.
Ние сме две съседни соци 
алистически страни и не 
зависимо от проблемите, 
които съществуват между 
нас, тРябва да сътрудни
чим. По време на разгово 
рите дойдохме до «извода, 
че нашата, консула.она кон 
венция, подписана преди 
30 години, е надмината от 
живота и проблемите, кои 
то съществуват и на една 
та и на другата страна.
Всъщност, това са пробле 
ми .произлизащи от раз
ликите в системите, в за 
кснодателството, подхода че договаряне между 
към проблемите. Воичко СФРЮ и Турция, и СФРЮ 
това тРябва да'разрешава- и България, още повече, 
ме, както се тръгне от дво че с НР България не сме 
йното поданство, деца ог имали контакти -и трябва 
смесени бракове, крайгра- да 'предприемаме определе 
ничното сътрудничество, ни крачки в тази насока’. 
паспортите за пътувания. 
проблемите на наши граж-

Първата половина на ста 
билизационната 1983 годи
на «в Босилеградска общи
на безспорно може да се 
счита за период на широ
ка политическа дейност на 
организираните социалис
тически сили, в центъра на 
която се намери най-важ
ният въпрос за изостанали
те краища: ускоряване на 
развитието. До този извоц 
лесно се стига, защото ак
циите са п многобройни, 
и перманентни, а на разре 
шаване се намериха почти 
всички проблеми в общи
ната. Трите основни дей
ности — стопанството, сел 
ското стопанство и ком\- 
налнс-битовата дейност — 
всекидневно отчитат нови 
резултати в реализацията 
на допълнената развойна 
програма. Вече работи тек 
•стилен цех, приключва из 
граждането на цеха на 
„Здравлье”, никват. нови 
инициативи за доходно 
свръзване с развитите сое 
ди, в рамките на „Мораво

И” се създадоха 72 част
ни мини-ферми, вършат се
ПОДГОТОВКИ 
на обществена овцеферма, 
едно след другото 
получават 
ток, в много местни общ
ности се прокарват пъти
ща, Босилеград получи но
ви асфалтни улици....

® Очевидно е, че в та
зи широка дейност има за 
дачи за всеки 
обществен субект, 
ки трудов човек и 
данин, а най-много за чле
новете на СК. Изпълниха 
ли комунистите основната 
си задача — да бъдат во
деща идейн о-лолитичеока 
и ^мобилизираща сила в 
ооществените акции?

— Общото положение в 
общината ни дава основа
ни© да дадем положителен 
сгговор на въпроса — спо
деля тругарят Тодоров. — 
Социалистическото 
правление се внедрява със 
засилени темпове, 
е съзнанието на население 
то за братството, единство 
то. съдружието и необвър 
заната политика, като кре 
пки основи на ССЗР Юго 
славия, обществената си
гурност е безупречна, ра
сте доверието в акциите 
на СЮК.

за съдцаванз
дани в транзита през. Бъл
гария и на български през 
Югославия, до факта, че 
това са главните входни 
врата «на наркотиците в 
Европа. Откровено разго
варяхме и за международ
ния тероризъм, имайки 
предвид факта, че турски 
ят амбасадср в Белград бе 
убит със съща марка, до
ри съща серия пистоле
ти както :и турският кон 
сул в Бургас НРБ. ,Следо 
вателно, и ©дните й други 
те сме изправени пред мно 
го проблеми, за които тряб 
ва да 'разговаряме. Това 
ще допринесе да има пове

селата
електрически

колективен 
за веете на международното съ 

трудничество между служ
бите по сигурността, а с 
цел ст.з.местно да коорди 
нира борбата против раз
ни видове престъпност, ко 
ито през последните годи
ни взимат широки разме
ри в целия свят- Най-нап 
ред, става дума за между 
народния тероризъм, кон
трабанда на наркотици, зла 
то :и оръжие и редица дру 
ги въпроси. В Турция гол
ям интерес проявиха не са 
мо печатът, но -и отговор
ните лица, с които водих
ме разговори за проблеми 
те на техните граждани, ко 
ито минават през Югосла 
вия, където 'М-ного ката
строфират. Търсехме на
чин как да им помогнем. 
Тсва е пролетариат който 
гьрси хляб в Бврола, за
връща се с кола (ако няко 
га е ходил пеш, днес това 
е моторизиран пролетари
ат), а често пъти .няма дос 
татъчно .пари да си почи 
не в някой от нашите хо
тели и мотели. Но накрая, 
тук са :и проблемите които 
обхващат нашите служби, 
които са деликатни .и пред 
ставляват значителна част 
о.т съвкупните отношения 
между отделните страни. 
Ако тук се осъществи на 
предък, убеден съм, че то 
ва ще бъде съставна част 
на целокупните отношения 
между нас и Турция, па и 
България. Що се отнася 
до НР България беше още 
по-необходимо да се сре 
Щ(Нем, защото през послед 
ните 35

граж-

самоу-А. Т.

ВИСОКО
БРАИИСЛАВ ИКОНИЧ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ДИМИТРОВГРАД

Осъществяват се основните развойни насоки
Свързването На димитровградското 

тво с големите системи несамо в региона, но и в 
страната е добър пример за неразвитите общини — 
изтъкна Браиислав Иконич, в разговор с политически 
я актив на общината

ални възможности. Гово
рейки по-нататък Бранн- 
слав Иконич изтъкна, че 
е необходимо да се зат
ворят много вентили, кои
то досега са били извън 
определения самоуправи 
телен (Контрол, за да могат

стопанс

На 24 юни т.г. ма посе
щение в Димитровград бе 
председателят на Изпълни 
телния съвет на скупщина 
га ма Социалистическа ре
публика Сърбия Браиислав 
Иконич с7,с сътрудниците. 
В разговор със стопанско- 
политичеоюия актив на об 
шината най-голямо внима
ние той посвети на труд
ното стопанско положение, 
което изисква намаляване 
на всички видове капита
ловложения с Изключение 
на инвестициите в област-

0 С какво се отличава- 
пар-

тийната организация в об
щината през изтеклите, 
шест месеца?

се разисква и за отваря
нето «а мина „Мъзгош” а 
Димитровградска община, 
за което съществуват ре

ше ангажирането на

(На 4-та Стр.)

— Преди всичко със ои- 
лен стремеж къ,м последо
вателно осъществяване ре
золюциите на Дванадесе
тия конгрес на ОКЖ и 
Деветия конгрес (На СКС и 
на становищата от Трето
то заседание на ЦК на 
СЮК и Н и IV заседание 
на ЦК на СКС, съгласно 
принципите на демократи
ческия централизъм. Как-та .на селското стопанства, 

енергетиката и минното 
години не е имало дело. В (На Я-тп стр.)От разговорите на Б. Иконич в Димитровградтакава светлина /



НАС || ПО СВЕТА И Н
ИСТОРИЧЕСКА КОИНЦИДЕНЦИЯ НА ДВЕ ГО 
ДИШНИИИ НакраткоНАВРЕД ПО СТРАНАТА — ТЪРЖЕСТВЕНО 

ЧЕСТВУВАН ДЕНЯТ НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ
РЕШИТЕЛНО „НЕ“ 
НА СТАЛ ЯНИЗМАЖизненост на 

самоуправмтелната система ф СТОКХОЛМ: — През 
миналата година в сведа 
са регистрирани 54 ядрени 
опити, значи, 'всеки шести 
ден гю един. Съветскияг 
съюз е извършил 31 ядрен 
елит — Ю повече отколко 
го през 1981, т е. това е ре 
кордно число през послед
ните две десетилетия- САЩ 
са направил и 17 опита, ко- 
ето също така е рекорд от 
1970 година насам.

Резолюцията на Информбюро беше най-тежкото 
изпитание и предизвикателство в историята на 
югославските комунисти и народиРаботниците, самоуправителите 1в Югосла

вия. скромно 1И тържествено, трудово и с приз
нания за трудови резултати, чествуваха 27 юни 
— Деня на самоуправителите.

По този повод на председателя на Пред
седателството на СФР Югославия Мика Шпил- 
як, в Съюзния съвет >на синдикатите беше връ
чена грамота „27 ЮНИ”, признание на асоциа
цията на 219 -клубове на самоуправителите и 
Югославия- За изключителни резултати в раз
витието на социалистическото самоуправление, 
за помоЩ и принос към изявата на клубовете иа 
самоуправителите грамоти са връчени и на Ма 
рян Рожич, член на Председателството на Съю
зната конференция на Социалистическия съюз 
и на члена на Председателството на Съюза на 
синдикатите в Югославия, Милун Тадич.

ф В Сараево, главния град на Социалис
тическа република Босна и Херцеговина по 
повод Деня на самоуправителите са връчени при 
знания — Статут ,.Джуро Джакович” с грамота. 
Такива грамоти са получили 7 трудови колекти
ви и 14 лица.

Ф В Съюза на синдикатите в Социалис
тическа република Черна гора са присъдени на 
гради „27 юни". Тазгодишни лауреати са Босил 
ка Капуджерович, работничка в„Обод" в Це- 
тиня. Лука йоветич, работник в Завода за из-

Дне Събития след Втора
та световна война — ре
золюцията па Информбюро 
от преди 35 години и Бер
линската конференция от
пред и 7 години — 1ще ос
танат завинаги свързани с 
борбата на югославските 
комунисти за самостояте
лен път в социализма и ра 
вн оир а в н о съ труди и ч вети а 
между комунистическите 
партии и -в между народно
то работническо движение. 
Тази борба на ЮКП отно
сно СЮК започна след ан- 
тиюгославската резолю
ция иа ИБ, приета на 28 и 
29 юни 1948 година ко-гато 
осем европейски комуни 
етически партии обвиниха 
Ръководството на югослав
ската държава и партия, 
че ^изневериха" 
ма-—ленинизма и че води 
„антипартийна политика" з 
света. Информбюро изклю 
чи ЮКП и призва .здрави- 
те оили" в нейните редове 
да „принудят Ръководите
лите си" да ,лризнаят и 
поправят грешките си", 
а ако за това нямат дос
татъчна способност „да 
бъдат сменени и да бъде 
избрано ново 
налистическо ръководст
во". Централният комитет 
на ЮКП решително от

хвърли нападките на Ста 
лин и Информбюро и яв
но каза, че се касае за 
отношенията между социа
листическите страни, а не 
за идеологически несъгла 
сия, че не става дума за 
полемика между партиите, 
но за едностранчив дик
тат. застрашаващ съдбата 
на нашата страна. На Пе 
Шя конгрес на ЮКП Ти- 
то каза: „Истината ше по
беди".

Истината победи, но за 
измъкването от косгеняс- 
алата догма на сталиниз- 
ма трябваше да изминат 
много години на борба, не 
само на югославските ко 
мунисти.

Една след друга, социа
листическите страни и 
партии отдаваха призна
ние на Югославия и осъж
даха нападките на Ин- 
формбюро. На Берлинската 
конференция на комунис
тическите и работнически 
партии в Европа, която се 
проведе на 28 и 29 юни 
1976 година, за пръв път 
в един мултилатерален до 
кумент залегна правото 
на всяка партия да изгра 
жда и разработва социа
листическата си стратегия 
съгласно конкретните ус
ловия в своята страна.

ф ОСЛО: — Нордийското 
сдружение на жените гот
ви марш на мира Осло — 
Ню Йорк — Вашингтон. 
Сто членове на това твър
де действено сдружение, по 
„пътя на мира" ще тръгне 
на 6 август, в деня, когато 
САЩ през 1944 
хвърлили ядрена бомба на 
японския град Хирошима.

година са

ф ГЛУКСБУРГ: — На 27 
юли в Балтишко море за 
почнали маневри на воен
номорски сили на 
пакта. В десетдневните .ма-

марксиз НАТО

неври участвуват военни 
сили на САЩ, Великобрита 
ния, Дания, Холандия и 
Герлганската Федерална ре 
публика.

граждане на Бар, Реджеп Мила, работник във 
„Велике плаже" в Улцин и Перо Пейович, ра
ботник във „Вукман Крушчич" в Мойковац.

ф На тържествена сесия на Съюза на 
синдикатите в Социалистическа република Хър 
ватско 20 организации на сдружения труд бяха ф КИТО: — Преди някоя 

ко дни членът на Държав
ния съвет на никуараганс- 
кото правителство комен
дант Рафаел Солис оповес 
тил, че Ннкуарагуа няма 
за се претвори в инстру
мент на конфронтация ме 
жду Изтека и Запада и 
че няма да позволи на те
риторията й да се инста
лират ракети на СССР или 
на която и да е 
страна.

удостоени традиционните дипломи на самоуп
равителите.

фС .редица манифестации в основните ор
ганизации на сдружения труд и отделни заседа 
ния на обществено-политическите организации 
в Социалистическа република Македония бе 
ше чествуван Денят на самоуправителите. На за 
седанието бяха връчени грамоти на авторите на 
най-успешни нововъведения. Колективна награ
да получиха инженер Иван Мицковски и маш. 
техник Любо Трайков от металургичния завод 
ТИТО в Скопие. Награди получиха и Йордан 
Мирковски и Яне Ценев.

ф Съюзът на синдикатите в САП Косово, 
на заседание, на което присъст^уваха и Али Ш/ 

Илияз Куртеши, Илия Джукич, Байрам 
Селя, Сахит Затричи, Мухамед Красни чи, Бранко 
Шкембаревич и др. раздадоха грамоти на само
управителите.

ф Във всички трудови колективи в СР 
Словения Денят на самоуправителите беше чес
твуван с подбрани програми и тържества, на 
които на най-добрите самоуправители бяха връ-

интернацио-

ОТ 6 ДО 8 ЮЛИ В ЛЮБЛЯНА

Конференция на банките на 
развиващите се странн друга

На третата конференция 
на банките в развиващите 
се страни, която ще се про 
веде от 6 до 8 юли т-г. в 
Любляна, ще участвуват 
около 60 делови банки от 
40 страни на „третия свят"-

Ф ДЕЛХИ: — Индийският 
министър
Венкатара.ман след 
щението 'си в СССР заяви, 
че е постигнато

но тези дни на конферен
ция за печата на люблянс- 
кия център за проучване 
на сътрудничеството с'раз 
Ешзащмте се страни.

Директорът на центъра 
д-р Борис Цизел представи 
пред домашни и чуждест 
рани журналисти публика 
цията „Югославия: иконо
мическо сътрудничество с 
развиващите се страни". 
Книгата е предназначена 
за делови хора от 'развива 
щите се страни, които про 
явяват интерес за развитие 
и разширяване на сътрудни 
чеството с югославските 
трудови организации. Пуб
ликацията е печатана на 
английски, испански, френ 
ски и арабски езици.

отбранатанакрия,
посе-

съгласие
за внасяне на съвременна 
съветско Ин-оръ.жие в 
дия. Той е посочил, че се 
касае за ракети, самолетиЦентрална тема на това 

съвещание ще бъде сътРУ 
дничествсто между делови 
те банки във финансиране 
то на търговията между 
развиващите се страни, ин 
вестирайето в развойните 
проекти и смесените пред
приятия. Отделно ще бъ
дат разгледани начините 

яза‘ пондобро сътрудничест
во на тези банки във взаи 
мната размяна на зднфор- 
м аци и. Това беше съ общ е-

чени награди >и признания.
ф В нишкия трудов колектив „Челе ку

ла" месец юни беше провъзгласен за ударниче 
ски, а © Електронната промишленост Денят «а- 

беше използван за тематмч-

и танкове.

самоуправителите 
но обсъждане на най-важните задачи по стопан 
ска стабилизация- В Нови Сад и в другите кра
ища на САП Войводина трудово беше ознаме-

27 юни.

те протести, станали през 
последните два месеца, са 
дело на левицата, и зато
ва неговият ненароден ре
жим върши остра разпла 
та с прогресивните сили в 
страната. Разплатата веро
ятно «яма да прекъсне 
наскоро,но Линсчет насоч 
ва стратегията ои къ;м за
пазване на съществуващия 
порядък и за целта е го
тов да прави отстъпки. От 
затвора са пуснати повече 
арестувани синдикални во
дачи, но не и лидерът на 
най-силната синдикална ор
ганизация на организацията 
на миньорите в медните 
мини, Родолфо Сегел.

нуван Денят 'на самоуправителите

По повод Деня на самоуправителите — 27 
юни — председателят на Председателството на 
Централния комитет на Съюза на Югославски
те комунисти Митя Рибичич прие в Белград де 
легация на Асоциацията на самоуправителите 
на Югославия начело с нейния председател Ви 
нко Кастелиц. В кратък разговор Рибичич беше 
запознат с резултатите от тазгодишните срещи

на 24 и 25 юни

ОБСТАНОВКАТА В ЧИЛИ

ДИАЛОГЪТ Е НЕИЗБЕЖЕН
те десет години. Но дикта 
торът вижда решенията 
изключително ,в рамките 
на военната диктатура, 
защото е обременен с „ко 
мунистическата опаоност". 
Той счйта, че национални-

Генерал Пиночет 'изгле
жда е принуден да завър
же диалог с опозиционни
те синдикални и политиче 
ски оил|И, за да се намери 
изход от най-гол ямата кри 
за е Чили през поел един

на самоуправителите, проведени
Любляна. Делегацията на самоуправителите

на Съюз-
в
прие и Бойо Сързентич, председател 
ната скупщина на Югославия.

Братство ф 1 ЮЛИ 1983
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актуално В НАВЕЧЕРИЕТО НА ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

ССТН-СНЛНД ОПОРА 

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ 

Н ГРАЖДАНИТЕ
РЕАЛИЗИРАНЕТО :на це

люге опо обществено-иконо- мот° Равнище. Съвсем 
оправдателно искането, 

Да се осъществява .ролята 
на всички части ма фрон
та в ССТН.

е
мическаго развитие, попити 
ката по 'икономическа ста 
билизацид и действувамето 
на политическата система 
по самоуправление, в гол
яма степен зависят от осъ 
ществяването ма .конститу
ционната позиция и роля 
на Социалистическия съ
юз като най-широк фронт 
на организираните и съзна 
тел ни сили в обществото. 
Утвърденият комцепт на 
обществената роля на 
ССТН, основаващ се вър
ху конституционните оп
ределения и политиката на 
СЮК, разкрива достатъч
но простор за ангажиране
то на трудещите се и гра 
жданите в организациите 
на Социалистическия 
юз — «във фронта на всич
ки равнища. Върху кон
кретни, жизнени въпроси 
на трудещите се и гражда 
ните, трябва постоянно да 
се псзишава отговорност 
та на факторите, които са 
задължени да повдигат 
проблемите, да раздвижват 
инициативи, да се договар 
ят, съгласуват интересите 
си, утвърждават станови
ща и насоки, и чрез деле 
гатската система да раз
решават повдигнатите въ
проси и проблеми.

кг: н»л---------------------------------- -Шк;

ЛЕСК0ВАЦ-РАЗВН1 ПРОМИШЛЕН ЦЕНГЪРОтделно е 
ролята ма Съюза ма

■незаменима
кому

нистите., относно дейност 
та ма СК — в лодружници 
те на Социалистическия Съ 
юз и във всички видове на 
действуване ма воички " 
внища. С действува1нето 
си в другите обществено- 
политически

[Централното тържество по повод Деня на. въстанието в Сърбия 1941 година ще 
|се състои на 7 юли, в 11 часа, на Площада на революцията в Лесковац

АКО ПЪТУВАТЕ С ВЛАК ОТ БЕЛГРАД ЗА СКОПИЕ, НА 282 КИЛО
МЕТЪР ЩЕ СЪЗРЕТЕ ГОЛЯМ ГРАД С МНОЖЕСТВО ФАБРИЧНИ КОМИНИ. 
ТОВА Е ЛЕСКОВАЦ — АДМИНИСТРАТИВЕН, КУЛТУРЕН И СТОПАНСКИ 
ЦЕНТЪР НА ТОЗИ КРАЙ. В НЕГО ЖИВЕЯТ 67 000 ЖИТЕЛИ, А ЛЕСКОВАШ- 
КА ОБЩИНА С ОКОЛНИТЕ СЕЛА НАБРОЯВА 160 000 ЖИТЕЛИ. ЛЕСКОВАЦ 
Е И ЦЕНТЪР НА ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН, СЪСТАВЕН ОТ 13 ОБЩИНИ. 
Извесно е, че Лесковашката котло

вина е била населена от дрввми време
на. В нея са намерени останки на жи
вот още от каменна епоха. Тогава тези 
краища обитавали дарданци които по- 
къюно водили ожесточени сражения със 
заселващите се славянски племена и с 
Византия. В XII в. сръбският жулен 
Сте/ван Неманя получил като подарък 
плодородна Дубочица. Самият град Ле- 
сковац за пръв път се споменава през 
1308 година, като голямо селище, разпо
ложено на двата бряга на р. Южна Мо
рава. Населението в този край от отдав
на се занимавало със селско стопанство 
и животновъдство. С идването на турци- 
те този град запада. Но и покрай това 
есе до средата на XIX век Лесковац е

ре

организации, 
съставляващи фронта, ко 
мунистите тРябва да се 
борят щото Социалистиче 
ският съюз да бъде мясю 
на политическа координа
ция. където пряко се орга 
низират и провеждат зак 
люпенията- С -по-масовото
обединяване на трудещи
те се и гражданите (на 
всички сили, борещи се за 
социализъм) във фронта по 
въпроси от обществено-

партия и другаря Тито, народът в Лес- 
ковашкия край масово се приобщи към 
Нарсдоосвободителната войска и води 
безпощадна борба против окупаторите и 
домашните предатели. В този край. на 
Сърбия до края на войната, освен ня
колко отряда ^а НОВ бяха създадени и 
десетина бригади и две дивизии. Този 
край даде над 9000 бойци, а само гр. 
Лесковац към 4000 души. Във войната 
паднаха убити 2000 души, докато 1500 
бойци останаха инвалиди. За народни 
герои са провъзгласени 24 бойци. В пър 
■вата половина на 1944 година на сво
бодната територия в Лесковашкия край 
минава и Главният щаб на НОВ за Сър
бия, КП на ЮКП за Сърбия, а по-къ.сно 
и членове на ЦК на СЮК и др.

Лесковац беше освободен на 11 ок
томври 1944 година.

Веднага след войната лесковчани 
започнаха да възобновяват своето сто
панство. В стопанството на Лесковашка 
общима водещ отрасъл е промишлено
стта, преди всичко текстилната, метало
обработващата, а следват: химическата 
и хранителмо-всуковата. Докато веднага 
след войната имаше 4000 работници, 
днес в Лесковац има към 37 000 работ
ници, от които само в текстилната про
мишленост работят над 9000 души. В 
Лесковац съществуват и Текстилен те
хникум, както и Виеше техническо учи
лище, а 'Всяка година в града се устрой
ва Панаир на текстилни изделия и текс
тилни машини.

Освен промишлеността в Лесковац 
голямо внимание се отделя и на разви
тието .на селското стопанство.

В общината има 88 основни учили
ща с над 17 600 ученика. Същевремен
но над 7000 ученика се учат в 11 учеб
ни заведения за насочено образование. 
В общината 'работят 1700 здравни работ
ника, от които 250 лекари. Лесковац е 
и голямо културно средище на региона.. 
Известен е Леоковашюият „Театър 
билети", в града има хубав музей, сет
не Исторически архив, Културен дом на 
младежта, Пионерски дом и редица дру 
ги заведения. Лесковац има седмичник 
„Наша реч”, радиостанция, ’ сп- „Наше 
творчество” и редица други периодич
ни издания. В града се организират ня
колко културни прояви от републикан
ски .и съюзен характер.

съ-

икономическото развитие, 
сърху конкретни пробле
ми от живота, ще съдей- 
ствува за по-здравата връз 
ка на обществено-полити
ческите организации, де 
легатските скутгщини и те 
хните органи и тела взаим 
но, и на воички заедно, с 
широките народни маси. ценътр за производство на лен и коноп 

на Балканския полуостров.
И покрай турското .робство, в Лес

ковац се открива прогимназия, а извеех 
на от това време е „Чича Митината 
школа’...

Между двете войни Лесковац бързо 
се развива. Изграждат се много фабри-

Все по-присъщо е, че ко 
мунистите в местните 
ганизации на ССТН схва
щат, че критиката на дей
ността на Социалистичес
кия съюз, по същина, е соб 
егвена самокритика. Сигу 
рно е, че такова схващане 
и отношение на членовете 
на Съюза на комунистите 
като водеща идейна сила 
в Социалистическия съюз 
п в другите обществено- 
политически организации 
ще даде принос към ло*ак 
тивната дейност в обсъж 
дането -на най-виталните съ 
проси на дадена среда. За 
туй и в подготовката, ра
зискванията, които стана
ха преди вчерашното засе 
дание на ЦК на СКС, со
чат на един брой актуал- 
ни въпроси от досегашно- 
го ангажиране на членове 
те на Съюза на комунисти
те в осъществяването и ук 
реиването ролята на ССТН 
с утвърждаването не кон 
кретни н непосредствени 
идейно-политически зада
чи на СК по тези въпроси.

С такава дейност ССТН 
"се афйрмнра като инстру- 

, лгент на организирана ак
ция, сборен пункт и силна 
спора на трудещите се и 
гражданите и др. субекти 
на политическата система 
на социалистическото са
моуправление във всяка
среда. Степента на разви 
тие на обществото изиск 
ва ио-качествена, общестье 
ночюлитичеока и по-органи 
зирана дейност в Со.циали 
етическия съюз. Това под 
разбира отсъствие на все 
1си вид импровизация в ак 
циите които води той.

ор-

ки, предимно на текстилната промишле
ност, и тогава градът получава назва
ние „Сръбски Манчестер”. Засилва се и 
работническото движение. Известни са 
стачките на текстилните, обущарските, 
металическите и дърводелските работни
ци. Във Втората световна война леоковаш 
ката партийна организация наброява 135 
души и 500 души членове на СКОЮ. 
Те още в началото на юли под ръковод
ство на ЦК на ЮКП организират ди
версии, а сетне и въоръжена борба про
тив окупаторите и предателите.

По време на Народоосвободителна- 
та война и революцията леоковцани из
писаха най-светлите страници на своята 
история. Работническата класа на Лес
ковац, израсти ала и закалена В стачки
те, стана ядро ма партизанското движе
ние в този край. Пламъкът на въста
нието, който лумна през 1941 година не 
угасна през време на войната. От август 
до октомври 1941 година на територия
та на ОК на ЮКП в Лесковац бяха съз
дадени четири народооовободителни от- 

Кукавишки (или Лесковашки), 
Ябланишки и те

Практиката потвържда
ва, че осъществяването на 
конституционна роля на 
Социалистическия съюз съ 
ществено определя дей- 
ствуването на членовете, 
организациите и органите 
на Съюза на комунистите 
и другите обществено-по 
литически организации. 

Обща взето, резултатите 
от това ангажиране -не са 
равномерни и на необходи

без

ряд/и:
Бабишки, Братски и 
през есента вече създават голяма сво
бодна територия, на която се създават 
революционни органи на народна власт. 
Следейки пътя на КомунистическатаБорис Костадинов
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Осъществяват се осно
вните развойни насоки

СЪЮЗЪТ ИЛ БОЙЦИТЕ П ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ВИНАГИ В ПЪРВИТЕ РЕДИЦИ
— По повод тазгодишни 

те юлски празници Съю
зът на бойците н Дими
тровградска община раз
движи твърде усилена дей 
ност- Преди всичко орга
низират се срещи с мла
дежта, на които бойците

лов казва: — Няма акци# 
или активност, в които да 
нб са включени бойците, 
особено бойците на село, 
които често са сред пър
вите инициатори и носите
ли в разрешаване на кому. 
нално-битовите проблеми. 
Особена е активността на 
бойците в секциите на 
ССТИ и в скушдипиге на 
самоуправителните 
ности на интересите и Об 
щинската скупщина. Наши 
членове дейно работят и 
в политическия актив цри 
общинския комитет на Съ-

жират организациите на 
СУБНОР в ос/лдествяване(От Т-ва стр.) ват на самоуправитедни на 

чала, за да не представля
ват само формално свърз
ване. Той Също даде по
ложителна оценка на оп
ределенията на общината, 
приоритетно място в по
нататъшното развитие да 
има агрокомилекса, специ
ално животновъдството.

политиката на икономичес 
ката стабилизация?

—Вуспешно да се осъществят 
стратегическите цели от 
икономическата стабил и- 
зация. Ключов въпрос за 
разрешаване аз този смисъл 
е 'увеличаване на производ 
ството, производителноста 
на труда и износа, зачитай 
ки при това (икономичес
ките закономерности, кое
то е условие за по-бързо 
включване в международ
ното разделение <на труда. 
Единствен начин обаче за 
разрешаване на трудности
те е по-нататъшнота раз
витие и усъвъ-ршенствува- 
не на самоуправителниге 
отношения и премахване 
на етатистическите 
межи. Наред с прилагане
то на икономическите за- 
конол1ерности, това са ос
новите -върху които ще се 
облягат промените в наше 
то развитие, промени ко
ито са неминуеми и които 
не могат да се решават по 
административен път. За 
осъществяване натова.про 
дължи председателят на 
Изпълнителния 
скупщината на СР Сърбия 
Бранислав Иконич —

;,но е изостряне на отговор
ността на всички поотдел
но, независимо от поста 
който заема.

Спирайки се върху раз
витието и резултатите на 
димитровградското стопа 
нство, с което бе подроб
но запознат от председа 
теля на общинската скуп
щина Петар Тасев, Ико
нич изтъкна своето задо
волство от промените, ко- 
ито са осъществени в об
щината през последните 
няколко години.

Отделно внимание заслу 
жава свързването на ди
митровградското стопан
ство със стопанските сис 
теми от Цялата страна, ка
то подчерта, че тези отно 
шения трябва континуира- 
но да с© усъвършенству-

орг анизациите на 
сдружения труд бойците е 
личиш си пример пряко. 
'ВЛИЯЯТ върху ПО-ЦЯЛОСТНО
ТО осъществяване на це-рпзкизват свои спомени 

от войната. Такива срещи 
вече се проведоха в кау- дите и задачите, произти

чащи от програмата на ико 
комическата 
ция. Пенсионерите са съ
що така жизнено заинте
ресовани, за осъацествява- 
нето й и редовно разискват 
за свентуалните трудности 
в бившите си организа
ции. В осъществяването на 
тази политика не изоста
ват и бойците в местните 
общности, които съвмест
но с членовете на Съюза 
на комунистите имат твър
де отговорна задача. А. Т.

чуковата промишленост и 
За специфичните иробле | средношколския образова 

телен център. Срещите са 
в ход и в останалите тру-

общ- стабилиза-
ми на общината, как вито 
са инфраструктурата, осо
бено пътищата, урежда! де мони организации, на кои- 

граничния проход то се говори и за славни- 
изгражданего

то на 
„Градини", 
на ново училище за сред 
но образование н други, 
Бранислав Иконич се изка 
за, че тези проблеми трио 
ва да получат подкрепа от 
по-широката обществено- 
политическа общност, но е 
необходимо и засилено ан
гажиране на всички струк
тури в общината и в реги
она. Имайки предвид, че 
политическо - безопасното 
положение в общината е 
стабилно Бранислав Ико 
нич изтъкна, че е убеден 
в по-нататъшното успешно 
развитие на Димитровград 
ска община в предстоящия 
период.

те епопеи на Неретва и 
Сутйеска. В навечерието 
на 4 и 7 юли ще бьдаг ор
ганизирани тържества. Мла 
дежп, девойки, бойци и 
запасни командири ще ор
ганизират и поход по сле
дите на Царибродския нар 
тизанскн отряд — каза ни

юза на комунистите. Най- 
кратко
действуват във всички по
ри на социалистическото 
самоуправление и

казано, бойците

пряко
влияят В7>рху взимането на 
решения.
• Как

стре-
и колко се анга-

в разговора председателят 
на Председателството на 
Съюза на бойците в Дими 
гровпрад другарят Тодор 
Михайлов.

Ф Споменахте младеж
та. Как другарю предсе
дател, тя се възпитава на 
революционните 
ции и каква е връзката 
между вашата и младеж
ката организация?

— Младежката органи
зация в общината е дей
но включена в тачене при
добивките от НОБ и ре
волюцията. Младежите и 
бойците, когато се 
за тачене на 
ните традиции, имат пъл
но сътрудничество. На те
риторията на общината съ
ществуват 19 
телни места от Народоос- 
вободителната война. Съю
зът на бойците и младе
жите се стараят 
Държане на възпоменател
ните плочи, 
и за уреждане на плодни
те около тях.

На въпрос как членове
те на СУБНОР се включ
ват в «работата на Социа
листическия съюз и деле
гатската система Михаи-

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СУБНОР В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА И МАТЕРИАЛНОТО ИМ 
НИЕ ПОЛОЖЕ

Търсят се нови възможности
тради-съвет на • Една от трудностите за по-голяма мате

риална защита на известно число бойци е при
ходът от селскостпанската им дейност • Раде 
Миленкович, председател на Председателството 
на ОО на СУБНОР в Босилеград: — На регио
нално равнище е формирана работна група, 
то да изготви проекторешение за допълнително 
материално осигуряване на участниците в НОБ

нуж Придружаван от члена 
на Изпълнителния съвет 
Гардашевич, председателя 
на комитета за енергетика 
Йованович, секретаря на 
републиканската Самоуп- 
равителна общност за от
ношения с чужбина Чолич, 
както и председателя на 
Междуобщинската скуп
щина на Нишки регион 
Десимир йович и предсе
дателя на МОК на СКС на 
Нишки регион Александар 
Йованович, председател
ят на Изпълнителния съ
вет на скупщината на СР 
Сърбия Бранислав Иконич 
посети овцефермата в 
Бачевско поле, мебелната 
фабрика „Васил Иванов — 
Циле" и трудовата органи 
зация за производство на 
конфекция „Свобода".

коя-

касае
революцион на по-голямо 

260-те души,
Съюза на бойците от На- 
редоосвободителната вой
на материалното 
ние не е под въпрос — ня
кои са все още трудоус
троени, а други в пенсия. 
Има обаче известно число, 
на които това положение 
не е регулирано. Предсе
дателят на Председателст
вото на ОО на СУБНОР 
Босилеград Раде Миленко
вич казва, че това са оне
зи членове, които прптежа 
ват имоти и които имат

число от 
членове на

приход от селскостопанска 
дейност-

— Тази трудност прече
ше на няколко наши чле
нове да получават .матери
ални средства. Сега на ре
гионално равнище работи 
работна група, която тряб 
ва да изготви 
шение за допълнителна .ма 
термална осигуровка и в 
него ще бъдат 
критерии и възможности 
за получаването й. Но и в 
общината водим акция за 
създаване на възможност 
и Общинската скупщина 
да отпусне известни сред
ства за подобряване мате
риалното положение на ма
териално 
ни членове 
Миленкович.

Когато се касае за уси
лията, които се полагат за 
оказване материална 
мощ на материално слабо- 
стоящите, трябва да се из
тъкне, че не изостава по
мощта от страна на СУБ
НОР на СР Сърбия. За 
целта тази организация за 
бойци от общината е обез 
печила още около 12 хиля
ди динара. Въпреки недо
статъчните средства орга
низацията на бойците в 
общината се грижи и за 
здравословното съРтояние 
на членовете си. Покрай

«ъзпомена-
положе-

за под-
проекторе-

паметници! е
внесенив

А. Т.

РОЛЯ НА ТИТОВИЯ ФОНДБОСИЛЕГРАД: РАЗРАСТВА СЕ БЛАГОРОДНАТА Станиша Мито в,ности.
председател на изпълни
телния отбор на скупщи
ната на Титовия фонд, зая
ви, че са обезпечени сред
ства за стипендии на най- 
малко четири кандидата, а 
в тази насока много се

сл абостоящитеСТИПЕНДИИ ЗА ДЕФИЦИТНИ КАДРИ подчертава

за таканаречената „бяла" 
техника) и просветната 
(преподавател за класово 
обучение).

Както е известно, кон
курсът за отпускане на 
стипендии от Титовия фонд 
беше обнародван на 25 май 
—■ Деня на младостта и 
ще бъде открит: за сред
ношколците — до юрад на 
запиователния срок, за 
студентите —■ до 10 септе
мври. За младите работни
ци, които искат и имат 
възможност да се школу- 
ват задочно или редовно, 
конкурсът е открит поето 
янно. Тази година за. пръв 
път предимство ще полу
чават кандидати, записали 
■се в дефицитни специая-

Титовият фонд в Босилеградска община изра- 
стна в сигурен източник на средства за школуване 
на деца от работнически и селскостопански 
ства. А наскоро благородната роля на тази инсти
туция на обществената солидарност ще получи 
димензия: стипендиите от Титовия фонд трябва да 
станат важен фактор в рамките на усилията за обез
печаване на дефицитни кадри

Реализацията на идеята 
ще започне вече от 'учеб
ната 1983/84 година, кога
то От Титовия фонд в Бо- 
силетрадска община ще 
бъдат Отпуснати стипндии 
.на талантливи девойки и 
младежи от работнически 
и селскостопански семей
ства, които решат да изу
чават една от дефицитни
те специалности. Листа п 
на тази специалност ще

по-
семей- очаква от раздвижената 

акция за укрепване мате
риалната база .на Титовия 
фонд. Първите резултати 
на акцията наистина са до 
бри — каза Митов. — Зае 
тите изразяват готовност 
да отделят 0,2 на сто от 
чистия си личен доход и 
да се увеличи колективни
ят членски внос, за кое го1 
най-ярко овидетелствуват 
примерите на образовател
ния център „Иван Кара
иванов” (увеличение 
членския внос от 1000 на 
5000 динара) и Общинския

нова

бъде утвърдена на пред
стоящото заседание на ску 
пщината на Титовия фонд, 
а специално оформена ко
мисия тези дни изготви 
предложение на листата, 
според което за дефициг- 
ни специалности в общи
ната трябва да се считат 
машинната, електротехни 
ческата (електроинженер, 
електротехник за телевизо 
.ри), техническата (техник

другото, всяка година на 
балнеолечение 
по няколко души. Преди 
известно време на 15-днев- 
но лечение в Соко баня 
бяха двама.

на заминат

синдикален съвет (от 2000 
на 2500 динара).

В. Б.К. Г.
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ГР^МРЕдадзАЩ^ТА и.”* СКС В ДИМИТРОВ 
ШТСТОТО ЗАСЕДАВД! НА цКскГ“ °Т Всички сили — за развитието

Засилва се ролята на 

първичните организации
(От 1-ва стр.) постигнахме доста висока жа за издигане на идейна- 

степен на единодействие та и акционна подготве- 
и мобилност на комуиис- ност на членовете и 'пър- 
тите, трудовите хора игра вичните организации на 
жданите. Обаче оценява-^ СК. По-голяма внимание по 
ме, че резултатите не съ,от свещаваме на вътрешно- 
ветствуват в пълна степен партийното информиране и 

при утвърждаването на ак- 
ционните насоки настоява
ме да се съобразяваме с 
мнението на членовете на 
СК и изобщо на трудовите 
хора и гражданите. Осъз
нахме значението на непо 
средствените контакти и 
сега в първичните органи
зации и трудовите колек
тиви често отиват члено
вете на политическия ак
тив на ОК, работни групи 
и други партийни дейци. 
Все по-качествено е марк- 
сическото образование. До 
сега 120 членове на СК

то е известно, тези резолю 
ции и 'Становища са вдъх
новено ръководство за ак
ция по много важни обще 
ствени въпроси, но нашата 
партийна организация, съв 
местно с останалите ''обще 
ствен о-пол итичеокиЦИИВОВ^Жа орга™

СА ПОДГОТВЕНИ

орга
низации и общинската ску 
шцина, изхождайки от кон 
кретните условия в общи- 
|Ната, съсредоточи действу
ва нето си върху четири ак 
ции в рамките на обще
ствено-икономическата ста 
билизация:

И АКЦИОННО

На заседанието си от 24 
общинският ко 
СКС в Димит-

в разрешаването на нконо 
мичеоките и обществени 
проблеми и задачи. Важна 
роля в тази насока трябва 
да имат онези комунисти 
в първичните организации, 
които са завършили 
ни политически школи, от 
общинско, регионално 
юзно значение, а те не са 
малко — даже 120 члено
ве на Съюза на

юни т-г.
митет на 
ровград обсъди реализаци

засилване на 
стопанската дейност, ин- 
тензивиране на 
стопанство, ускорено 
дсустрояване 
млади кадри и укрепване 
на конституционността, за 
конността и социалистиче

ята на заключенията на ше 
стото заседание на Цент
ралния комитет на Съюза 
на комунистите в Сърбия, 
отнасящи се до идейната 
и акционна оопособеност 
на1 първичните организа
ции и членовете на Съюза 
на комунистите.

селското 
тру 

на незаети
раз-

и съ

завършиха политическата 
.школа на ОК, проведохме 
съвещания със секретари
те на първичните органи
зации. а използуваме идру 
ли облици на идейно-поли
тическо издигане. В мето 
да на действуването ак
цент слагаме върху разре- ' 
шаването на жизненотРеп- 
тящите въпроси в местни
те общности и трудовите 
колективи и върху отговор

Цоне Тодоровкомунисти 
те от Димитровград имат 
диплома на някоя от тези 
политически школи.

В Босилеградска об 
щина действуват 62 
първични 
ции на СК с над 1000 
членове, от които 245 
са работници, 329 се 
лскостопански произ 
водители 154 жени. 
Напоследък се забе
лязва тенденция на 
увеличение броя на 
работниците и селско 
стопанските произво 
дители в СК.

на интензитета на активноПри положение, че в Ди 
митровградока община все 
ки девети жител и всеки 
трети зает е член на Съю 
за на комунистите| кон
статирано е, че най-голям 
брой първични организа
ции в общината идейно и 
акционно са подготвени за 

актуалните

Опи- стта, че не използуваме до. 
статъчно собствените въз
можности. Затова в

тите от тях трябва да вие 
дрят в своите първични ор 
ганизации и да бъдат най- 
активни тъкмо тук, в база 
та. Това

организа-
пред-

стоящия период ще настоя
ваме да премахнем разре
за между договорите и де 
лата — обяснява председа
телят на Председателство 
то на общинския комитет 
на СК.
# Това обаче засяга въ. 

проса за идейната и акци

г.е отнася и до 
членовете на общинския 
комитет и политическия 
актив, които са делегира
ни от първичните 
зации.

решаване на 
проблеми и задачи в нас- 

обществено-поли-

органи-
нсстта на комунистите за 
работата на 
обществено -

тоящия 
тически момент- Има оба-

останалите 
политически 

организации, преди всичко 
ча ССТН, и за демократи
ческото действусване на де 
легатската система.

Освен реализацията на 
заключенията от шестото 
заседание на ЦК на СКС, 
общинският комитет об 
ст.ди и подготовките за 
предстоящата жетва и за
дачите на комунистите 
същата. До къде се 
гнало с подготовките док
ладва 
Щаба за

сина. подготвеност на пар
тийната организация и ме
тодите на действуване?

— Общинският комитет 
и неговите
полагат преимствена

че организации и членове 
на Съ.юза на комунистите, 
кс.ито не са в състояние 
да се изправят „лице сре 
щу лице” с проблемите в 
конкретната среда. А от 
това пък колко първични
те стггнизации са в цен-гъ 
ра на активностите в тру
довите организации, мес
тните общности и т-н. за 
виси и осъществяването це 
лите и задачите, 
пред комунистите поставя 
днешното обществено-икс. 
намическо положение.

с::ия морал. В тези акции 
сст: кествихме 
телни начални резултати и

задозоли- органи и тела 
гри- К. Георгиевв

?7«Х^РЖЕСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ на ОБЩИНСКИЯ синдикален 
СЬВЕТ В БОСИЛЕГРАД ПО ПОВОД ДЕНЯ НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ

е сти

председателят 
селскостопански 

оабсти и председател 
Изпълнителния съвет на 
общинската скупщина Гор
ян Велев. Той подчерта, че 
все още има пропусти 
организатора на

на

Самоуправлението — надежда на 
съвременния свят

на
които

Силата на нашето общество е в социалистическата самоуправителна 
система, която на нашия трудов човек дава възможност свободно и суверен 

но да решава за труда и резултатите си, ог него която го предпазва от експлоа 
тация и насилие, от всичко онова, което може да спъва всестранното развитие 

на свободната човешка личност — пзгъкна Раде Константинов, председател 
на общинския синдикален съвет в Босилеград на 
тържествено заседание на този съвет.

По повод 27 юни — Деня 
самоупра1вител1ите 

Югославия в Босилеград 
се проведе

при
жетвата

— „Кооперант", които се 
органи отнасят до включването 

зации, изтъкна в уводното 'на частните комбайнери. 
изложение секретарят на м

05 техническия преглед на ма
шините, резервните части 
и плана на жетвата.

Има и първични

състоялото се на 27 юни
председателството на 
шинския комитет - 
Денчев, а с>ЩО бе потвър
дено и в разиокванията. 
които нямат достатъчно 
самоинициативност, в кои- — 
то даже се чувствуват ло 
ши взаимни отношение (в 
Драговита, „Градня" и 
още някои), а това води 
към пасивизация, често и

Иван
заседание на общинския 
синдикален съвет (в раз
ширен състав), иа коего 
присъствуваха и представи

реоите и стремежите им. 
Но, самоуправлението и са 
моуправителните 
ния вече стават акция и на 

съвременния

на в
отноше-А. Т. тържествено

тели на първични оинди1кал 
пи организации 1И общинс- свят. 
клте обществено-политичес
юи организации и «на общнн ти в осъществяването и 
оката скупщина. На засе- развитието на самоупра- 
данието доюад за значе- пителните отношения и 
нието, развитието и същи- на най-заслужили първи 
ната на социалистическите чни синдикални организа 
самоуправителни отноше- ции и отделни лица Кон
ния изнесе председателят статйнов връчи различни 
па общинския синдикален обществени признания- Ча- 
съвет Раде Костантинов. слав Александров, високо 
След като посочи, че вси квалифициран строителен 
чко което досега постиг- работник в „Изградня’’ ло- 
нахме е 'неразривно свърза лучи Г-рамота съ.с златна: 
но с политиката на Съюза значка, която му присъди 
на .комунистите и делото Републиканският синдикал
на другаря Тито той каза: лен съвет, а първичната 

— Самоуправлението е синдикална организация в ч 
наша история и начин на Горската секция благодар: 
живота ни. Над три десе ствена грамота. На 22 ра- 
тилетия трудещите се и ботници също така бяха 
гражданите, народите и 
народностите на свободна 
социалистическа и необвър

дежда и на
В ДИМИТРОВГРАД по ПОВОД 27 ЮНИ

За постигнати резулта-

Награди и признания
По повод 27 юни — Деня на самоупрасн- 

телите, общинският синдикален съвет в Дими
тровград за успешно оазвитие на социалистиче
ските самоуправителни отношения в трудовите 
организации даде признания и награди с книга
та ..Другарят Тито” следните трудещи 
митровградските трудови

до олортюнизг.м.

Заключенията на шесто
то заседание на ЦК на 
СКС са дали значителен 
подтик в работата на пър
вичните организации, но 

може

се от ди- 
организации: НИКО

ЛА СТОЯНОВ, от „Тигър” — Димитровград”, БО 
ГОЛЮБ ЯНИЧЕИВИЧ, от Републиканския се
кретариат на вътрешните работи, АДАМ ГЕОР 
ГИЕВ, преподавател в образователно-възпитате 
лна-га организация „Й. Б. Тито”, МИЛИСАВ СТО 
ЯНОВ, от основното училище, Кирил Спасов от 
ЖТП, ВАСИЛ ВАСИЛЕВ от „Циле”, ТОМИС- 
ЛАВ СТОЯНОВ от „УСЛУГА” и ЛИЛЯНА НИ
КОЛОВА! ОТ „СВОБОДА”.

Наградите са им връчени на тържествено
то заседание на общинския синдикален съвет, 
от 27 юни т-г. на което за значението на 27 юни 
говори председателят на съвета САША ДИМИ
ТРОВ. На заседанието бяха връчени и дипломи 
на курсистите на политическата школа при об
щинския синдикален с7>вет-

с постигнатото не 
да бъдем доволни, конста- 

обшинокия котация е на 
ми-гет на СКС в Димит- 

Затива е нужноровград. 
всяка първична организа 
пия отново да се върне на 
заключенията от тона засе
дание, а също така са не
обходими и свои програми 
за идейна и акциона подго
товка на своите членове, 
Защото, само идейно и ак-

благодарственивръчени 
грамоти, а на 13 «уши бла
годарствени писма, които 
но предложение на синди
калните иш организации 
присъди общинският син- м. я.

■Югославия уствновч- 
-о такива

зана
ват и 'Изграждат 
взаимни отношения, кои 
то съответствучат иа пнтс диквлен съвет.

национно издигнат член 
Съ.юза на комунистите мо 
же да се включи активно

А. Т.
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стопансщ) • производство»самоуправление
ИЗ ООСТ ..ТИГЪР _ ДИМИТРОВГРАД”

БОСИЛЕГРАД:се надделеят трудностите Събирането на гъби 

доходна дейност
Недостигът на основни

те възпронзводствени ма
териали и суровини, особс 
но на вносните, които гла
вно ползува каучуковата 
промишленост „Тигър — 
Димитровград”, и занапред 
обременява производстве
ния процес. Въпреки че е 
преустановено производ
ство и изменен производ
ственият асортимент на 
стоките, липсата на кау
чук и други основни суро
вини е основната причина 
машините да работят на 
половин оборот.

Стопанските резултати 
за петмесечието са крас
норечив пример за това. 
Изпълнението на произвол 
ствения план по цехове е 
различно. Така например 
цехът за обувки за петме
сечието, според натурални 
те показатели, е изпълнил 
плана с 81,31 ,на сто,, цехът 
за технически стоки с 
43,78, а цехът за гумени 
нишки с над 90 на сто. 
Металнияит цех, според 
финансовите показатели, е 
изпълнил плана 100,19 на 
сто.

митровград” ежедневно се 
полагат всестранни усилни 
да се надделеят трудности 
те. В тази насока се по
стигат определени 
гаги: само през изтеклия 
(май) месец цехът за гу
мени ггнишкп е изпълнил 

физическия

бележи преизпълнение ма 
плана (според финансовите 
показатели с 38.69 на
СТО.

Общо планът за период 
януари — май, според на
туралните показатели, е из 
пълнен с 67,27 на сто, а 
според финансовите пока
затели — с'ьс 71,45 па сто,

резул-
И тази пролет основната организация на 

сдружения тРУД по селскостопанска дейност 
„Напредък” от Босилеград започна изкупване на 
гъби от сортата „лисичарка” и „манатарка” 
(„вьрган”), които имат голямо приложение в хра 
нително-вкусовата промишленост. Ако се 
предвид сравнително добрата цена, 
грам „лисичарки”, които се изкупуват изключи
телно в сурово състояние, се заплаща 200 ди
нара, за килограм „манатарка”, в сурово със
тояние съ»по 200 динара, а за сухи от Ю00 до 
1300 динара, зависимо от качеството им) съби
рането и изкупването на гъбите, които в Боси- 
леградска община добре виреят, представляват 
значителен източник на допълнителни средства 
в семейния бюджет- Така например миналата 
година има семейства, които с тази дейност са 

5000

плананад
ебем па «производството. 
Със 76,62 на сто, цехът за 
обувки — с 60,74 и за 
технически токи с 
на сто. Металният цех, от
читащ само финансови ре
зултати, през май е изпъл 
мил плана с 83,87 на сто.

което е недостатъчно, 
което с оглед на настана
лите трудности се отчита 
за сравнително добър ре
зултат. Следва да се изтък 
не, че финансовите показа 
тели са по-добри, понеже

има 
(за кило-

но

47,63

динара и това с труд,осъществили и над 
без каквито и да е капиталовложения.

Имайки предвид все по-голямата заинтере
сованост на потребителите за тези горски пло
дове на чуждестранния, преди всичко на кон
вертируемия пазар, това е шанс не само на тази 
организация но и на Босилеградска община да 
обезпечи допълнително валутни средства.

М. Я.

ООСТ „Тигър — Димитровград” — усилия за каче
ствена продукцияОстаналите 

също отразяват неблаго
приятна тенденция. Про
изводството през петте ме 
сеца от настоящата годи
на в сравнение със същия 
период на миналата годи
на в цеха за обувки (по 
натуралните показатели) е 
изпълен със 77,95 на сто, в 
цеха за технически стоки 
с 54,76, в цеха за гумени 

с 85,39

ДИМИТРОВГРАД: СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
ТУРИСТИЧЕСКО - ГОСТИЛНИЧАРСКИТЕ ОРГАНИ 
ЗАЦИИ „БАЛКАН-КОМПАС” И „СъБРИЯТУРИСТ”

показатели

С оглед, че за настоя
щия месец са обезпечени 
определени количества су
ровини, така че се очаква 
производството да нарасне 
чувствително, което благо 
приятно ще се отрази и 
ще подобри общите стопан 
ски резултати през първо

навреме е направено изме
нение в асортимента на 
производството, 
произведени са такива из
делия, които имат по-до
бра цена на пазарите у 
нас и в чужбина и за чи- 
ето производство се пол
зуват по-малки количества 
суровини, т.е. по-рационал
но се ползуват.

В ООСТ „Тигър — Ди-

относно Най-сетне договор
На 22 юни в Димитров

град се проведе среща на 
представители на туристи-

Между другите това са ор 
гантгзациите 
мет”. Електронната инцу 
стрия и други. Също така 
е договорено туристичес 
ката организация „Сърбия- 
турист" от Ниш да орга
низира информативно-про
пагандна служба в предна
значените за това помеще 
ние в новопостроения ми
налата година обект на 
„Бал кан-Компас”>

През септември т-г- Ще 
се организира нова среща, 
на която ще се направи 
анализ на сътрудничество
то което организации те. на 
сдружения труд от Ниш 
„Нитекс”, „Вулкан”, „Тех- 
нопромет”, „Монтер”, осъ 
ществяват с организации
те от Димитровград. И не 
само това, но и да се на
мерят начини и форми съ
трудничеството да се раз
шири и обхване агроком- 
плекса.

Последната среща по- 
твъРДИ, че само с догово-

„Технопро-то полугодие на текуща
та година.на сто.нишки

Единствено, металният чех ческо-гостилничароките ор- 
„Балкан-Ком-Ст. II. ганизации 

пас” от Димитровград и 
„Сърбиятурист” от Ниш. 
Срещата е проведена след

В ЦЕХА ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ НА ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Пазарът диктува производството многогодишни недразуме- 
ния между двете организа 
ции. Накрая надделя жела 
нието на двете страни да 
се мине към конструктив
но (сътрудничество и разби 
рателство, а за това сочи 
и проведената среща, на 
ко-ято участвуваха и пред
седателите на .общински
те окупщини от Димитров- 
град и Ниш.

Освен сътрудничеството 
между двете туристичес- 
ко-гостилничарски органи 
зации бе обсъдено и съ
трудничеството между две 
те общини. Изразено е 
желанието, за двустранно 
сътрудничество и направе
ни договори. Договорено е 
организациите на сдруже
ния труд о:т Ниш, които 
осъществяват сътрудниче 
ства с димитровградското 
стопанство, да 
свои пунктове за продаж
ба на свои сто>ки в поме
щенията на новопострое
ния
ничарски обект на 
кан-КомпаЮ” край гранич- 
но-пропуокнател1Н1И1я пункт.

и на груби изделия за ме
бели, които сега се търсят 
на пазара. Полагаме уси
лия да предадем на дърво- 
о бр аб отв ат е л ни орга ни за
шил готовата продукция, и 
да увеличим услугите на 
трети лица и още павечЗ 
да намалим разходите 
(през първото тримесечие 
са намалени с 5 на сто). 
Имайки .предвид изисква
ният3 на мебелните органи 
зации увеличихме и про
изводството на букови дъ
ски, за потребителите, 
главно за Дървообработва- 
телния комбинат в Леско- 
вац и „Победа” от Шабац.

В Гороката секция в 
Босилеград считат, че мо
менталните трудности на
скоро ще бъдат преодоле
ни. Всъщност много се оча 
ква от откриването на но
вия дървоофаботвателен 
цех, в който покрай дру
гото ще се произвежда и 
паркет-

ф Понастоящем не се правят табли за кау- 
чи и палети за амбалаж, а все повече се про
извеждат дръжки за метли и груби изделия за 
мебели, които се търсят на пазара Ф Полагат 
се усилия да се увеличи и производството на 
букови дъски, които също така търсят домаш
ните производители на мебели ф Наскоро

дървообработва-
се

на новочаква откриването 
телен цех

един милион динара. Отка 
зването на договорите бе 
и единствената причина, 
поради която '75-те тРуде* 
щи се, колко,то тук рабо
тят, финансовия план през 
април и май да осъщест
вят с 85 на сто, за разли
ка от първите три месеца 
на годината, когато планът 
е реализиран с 95 на сто, 
а общият доход на над 11 
милиона динара.

— Вследствие на 
заяви

В цеха по дървообработ
ване на Горската секция 
в Босилеград се полагат 
усилия и произвеждат оне 
зи елементи от дърво, ко
ито най-много се търсят 
на пазара. От нова година 
насам тук се бе започна
ло с производството на 
табли за каучи и на пале
ти за амбалаж. Вслед
ствие обаче отказване до
говорите от страна на от
делни потребители, момен 
тално е преустановено про 
изводството им. До не отда 
вна залежалата готова 
продукция на тези изделия 
се преценяваше на около

ри могат да се решат про
блемите и да се постигат 
добри резултати. А в об
ластта на туризма, в кой
то Димитровградска общи 
на няма доста опит, въз
можностите за сътрудни
чество наистина са неиз
черпаеми.

открият

тези
Иванпричини 

Христов, ръководител на 
— пренасочихме се 
полюлямо производ-

ту ри сТичеоко-го сти л - 
„Бал-цеха 

към
ство на дръжки за метли А. Т.В Б.
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Пролетарии от всички страни, съединявайте се Брой 1371

Белград, ГГ I*Комунист
Г-------

Класата търси своя авангард
™|§1ШР р1р=шш и шш?ш
»«■ ^гйглгякгл^ г^-ггггг^.сг^ —с—”■ги, че е само открил определени положител
ни тенденции, които имат твърде обусловен 
досег 1на плана на очаквания

от основните про
изводствени и политически клетки до глобал

на комунистите. Разбира се, касае се за онези ната обществена плоскост- При това той тряб 
промени, които изисква неговата позиция на ва да действува с класата и в маоите, из-=„ гпсйгкг- “,о н*

тиворечия, като многозначен израз Ако през■айиириции
казва” ир ИЯп еЗИК На стагисти^атй Все по-гласн-и са предупрежденията, кои- се каже, че това -не се е щяло, че не е има-

’ ’ производството, особено хо трудно може с основание да се порицават, ло призиви и звучни лозунги, обаче всичко
р т о амалява производителността, не че Съюзът иа комунистите, по-прецизно ка- това като че ли не даде очакваните резулта- 

потреолението, преди всичко инве- 3а«о, неговите ръководства се поставят в ти поради това, че не са или „улучени в нер- 
гт-у и-, ,.,ижп’о ЛУД°Т° Х°Р° На цените и гал?‘ пряката функция на държавата, че или сами ва” Действителните класови интереои, или за- 

т 1 ф цията никак -не ложе да се ос- пое.мат -ролята съответна на партията -на вла- това че липсваше продуктивна акция, която 
юздаят, реалните лични доходи и стандартът Ст -или като помощна сила в служба -на из- би &ила пример, че -няма да бъде все по ста- 
са в постоянен упадък. Само -на плана на пълнява-не -на политиката и мерките -на орга- ром-у. 
износа се оюелязват малко по-видшш увели- Ните на държавата. Корато се изясняваме 
чения и желаното намаление на вноса, макар против хази нарастваща практика, -не мисля
че това се постига с големи жертвш Нама- че хази иържава е против интересите на ра- тите през изтекли^ период отново съживи в 
лява платежния дефицит, ооаче не сива да ботническата класа и самоуправлението, а по определена степен своята идейно-теоретичес- 
не се види оостоятелството, че дълговете на отношение на която Съюзът на -комунистите ка работа, оживя неговия -идеен фронт, което 
страната и нататък нарастват с последиците, трябва а при0|ри иа бъде в ОПОЗИЦ(ИЯ, н0 „де- без съмнение
които произтичат от това. Общо взето, поло- диРаме за едно критичеоко отношение чиято стижен-ия в следконгресния период. По-успеш

детерминанта ще бъде работиическо-класо- но се конфронтира с твърде агресивните не
редно, но за да може същото да се преодо- вият интерес, против апологетокото отношс- приемливи идейни тенденции, преди всичко с 
лее неаоходими са и извънредно поведение и ние, ,което е сега в оила. Ооновният проблем националистическите съзнания, реафирмира 
казали оихме извънредни, революционни у^и- всъщност е в това, че ,,главната сила на коя- своите идейни определения за свободата на 
лия на .класата и нейния авангард. Ако е оез т0 се обляга в осъществяването на политика- творчеството и подобно. Обаче, още не е осъ- 
слорно, че раоогничеоката класа и трудовите та Все 0ще ,не са работничеоката класа и ществен онзи нов идейно-теоретически про- 
хора се държат наистина геройски, както нейните интереои, но-държавата, по-точно ад- бие, разискванията за съществените вдейни 
някой каза, ако приемат съзнателно всички министрацията, управлението, от деловите ор- въпроои, които са залегнали в основните об- 
жертви и вярват в успеха на стаоилизацията,

на класата.

И ъпреки доминиращата грижа с икономи
ческия прагматизъм, Съюзът на ксмунис-

е едно от по значителните по-
жението по много неща и нататък е извън-

гани в сдружения труд до изпълнител н ите ор- ществен и продукционни отношения, неоправ- 
въпреки увеличаващия се прилив на нетърпс- ган<и в общините, републиките, автономните дано се отсрочва за по-хубави времена, ма- 
ние, ко.ето естествено, донася времето, тРяб- покрайнини и във федерацията" (Велко Ми- кар че ясно. че по-хубаво време от сегашното 
ва откровено да се постави въпросът в коя латович). Трябва без смущаване да се каже, — когато се очакват нови ревоюционни по- 
степен и самият Съюз на комунистите е на че ако тези тенденции надделеят, неминуемо лети — не може да има. Основната супстан- 
равнището на историческата си отговорност- би водило към бюрократизация на Съюза на Ц’ия на идейната функция не е в надвиквани- 
Под критическа леща трябва да се постави комунистите, тоест би ни отвело назад към ята и в дебатата със събудените опозащиои- 
неговата продуктивна изява, обаче крайно персонална уния на партийното и държавно- 
време е да се проговори за самото лротиво- то ръководство, вместо към укрепване на лемие и откриването на нови етапи на рево- 
речиво битие, СК, като „партия ат модерен връзките с маоите, както още иредупрежда- лоцията, в които работничеоката класа ще се 
тип", която не е на власт- Толкова повече, ваше Едвард Кардел в „Насоките на разви- потвърждава като действителен обществен

настоящи-я момент под натиска на обок- гието..." Всяка връщане към модела на „пар- хегемон,
тивните трудности от икономическо естество ти#та на власт", или нейната социалдемокра- 
и поради инерцията иа ненадминатото старо тизация, в нашите условия не са възможни, В заблуда са всички, които говорят, чо 
съзнание на Съ;юза на комунистите малко за- а да не застрашат и самото съществувание Съюзът на комунистите е изчерпал своите 
почна да губи своя „революционен компас", на социалистическото самоуправително и са- революционни заряди, че няма какво повече 
обръщайки се повече към държавата откол мостаятелно югославско общество. ' да предложи, че не може да бъде и занапред
кото към класата- 0 ледователно, отново се изостря въпросът Успешен авангард. Друг е въпрос, че тези по
О се по-подчертаната радикализация на кри- за отношението на класата и авангарда, тенциали не са най-добре активизирани.
° тичеокото съзнание аз Съюза на комунис но не от доктрииерно теоретически аспект,
тите към самия него и в класата към ней- тъй като той е добре .разработен и в досе-

силн и техните платформи, но в промиш-.пи

че в

.*
Панче Зафировски

V.
Коментари
ИНФОРМИРАНЕТО В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ което застрашава СК да се сведе дц членове, който най-оилно тРяб- 

на „съюз на ръководствата и фо- ва да потегли колелетата затънали
в многобройните обществени про
тиворечия, още остават без дей- 

ачестилите призиви за мощна ствителен отклик. Партийните ръ 
мобилизация на всички членове на ководства наистина често заседа- 
Съюза на комунистите, за сьбуж- мат, приемат се заключения и раз- 

Т дане на този „заспал 'Исполин" от ни ДРУГИ документи изстрелват се
(На 3-та стр.)

румитв"Писмото не стига з
Липсата на пълни информации тика без съмнение са някои 

и иевключването на членовете в причините за създаване на бариера 
изграждането на партийната поли- между базата и ръководствата, а почти, два милиона и давете хиля-
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чс пред нас не е общество на безнадежност, 
но на реални перспективи.

Основният въпрос е как такъв текст е 
можал да се появи? Идеологията на СКЖ не 
може да коегзистира с онези 'идеологии, кои
то пряко я оспорват. В обществото, а и в 
Съюза на комунистите ние не трябва да 
съгласяваме с всички „официални" решения 
— с предпоставка в публичния диалог да под
хождаме от едни и същи идейни позиции. 
Диалог е необходим, но диалог на идеолож- 
ки едноми игленици, диалог с онези които пре
длагат решения, било те да са дневно-про
грамни или от систематично естество 
тези решения водят към хуманизъм, истин
ска свобода и социалистическа сзмоулрави- 
тслна демокрация, диалог в нашето общество 
и в Съюза на комунистите трябва да водят 
онези, които се застъпват за социализъм, ко
ито в социализма виждат своето настояще и 
бъдеще, онези които имат различни предло
жения, решения и алтернативи, но всичко 
това да изхожда и да се завършава в идеята 
за освобождаване на труда и човека. С онези 
в Съюза на комунистите, които отхвърлят со
циализма като възможност за живеене в то
ва общество не може и не трябва да се води 
диалог.

ПОВОДИ

Как да се стане „случай"
се

С ОСПОРВАНЕТО НА СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКИТЕ ПРИДОБИВ- 
КИ И С ТЕЖНЕНИЯТА ДА СЕ 
СЪЗДАДЕ „СЛУЧАЙ’ ВСЕ ПО 
ЧЕСТО СЕ ЯВЯВАТ ОТДЕЛНИ 
ЛИЦА, КОИТО ИСКАТ ДА НА- 
ДОМЕСТЯТ ТВОРЧЕСКОТО СИ 
БЕЗСИЛИЕ И ДА СЕ НАТРАПЯТ 
НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА. ТОВА 
ПРАВИ И СЛОБОДАН ИНИЧ С 
ОТЪЖДЕСТВЯВАНЕТО НА СО
ЦИАЛИЗМА СЪС СТАЛИНИЗМА

ни и случаи с цел да сс стигне в центъра на 
чаршийни събития не е изумени е на С. Инич. 
Това което правят неталентлшжте анониму- 
си на болните амбиции в литературата, Инич 
прави в рамките на теорията. Същи методи, 
същи цели: с идеоложлеи и политически про
вокации да се стане ,.политически случай” и 
да сс получи „ореол на мъченик".

И

ако

При това се забравя, че всички мъчени
ци не стават светци. Затова и на нашето об
щество и на Съюза на комунистите се налага 
въпросът: какво да се направи тези 
„мъченици" да останат онова каквото са, да 
ги видим такива каювито са. а не такива ка- 
квито те искат да бъдат? Преди всичко, ос
новният въпрос не е доно Аа се надвшкаме 
със С. Инич и да му доказваме как социа- 
лизмът не е също както и сталинизма, че че 
са изчерпани възможностите на марксизма,

паши
актнчески е трудно да се докаже, че 
нашите марксисти сериозно се занима 

ват с теоретическо изучаване на развитието 
на Съюза на югославските комунисти. И оне
зи. които се занимават с теоретическото 
осмиспяване на действуването на СК това 
правят спорадично и частично, а и резулта
тите се отличават с нормативизълг, позммти- 
визъм, апологетика или ошгтът и постижени
ята на Съюза на комунистите се ограничават 
в рамките на ученето на марксическите кла
сици, при което СК няма много полза ни 
от възхваляването, което произтича от пър
вия подход, нита от критиката, която произ
тича от другия- През последните .месеци — 
когато под плаща на критика на ръковод
ства, функционери или сталинизма, оспорва
нето на социализма става едва ли въпрос на 
„честност и храброст” — забелязва се и оно
ва „учене”, което просто отхвърля възмож
ностите на марксизма и постиженията на со
циалистическото салгоуправително общест-

Затова с автора на гледищата изразени в 
текста „Социализмът като сталинизъм" не 
трябва да водим диалог, защото С. Инич не 
критикува нито социализма, нито Партията, 
но той най-пряко ги оспорва, отрича, съмня
ва в тяхното настояще и бъдеще. И при 
всичко това С. Инич 
безнадежност, от която поборниците 
ализма — ако приемат „теорията"
Инич —
на мистиката. И зашо тогава да водим тео
ретически дуели със С. Инич? Да ли с не
говите объркани квазитеоретични тези да со 
противопоставява.ме на марксическата ми
съл? Да го убеждаваме, че Ленин и Сталин 
се различават? Че социализмът е възможен 
и че има перспектива?

единствено предлага 
на соци- 

на С.
единствено могат да отидат в света

во.
В такива обстоятелства е възможно да 

се обади и Слободан Инич и да се натрапи 
като един от по-забележителните и по-про- 
никващи „партийни теоретици”. И наистина, 
да ли може да се замисли някакъво събраниз 
на Съюза на комунистите през последните 
годинандве, а на него да не участвува и С. 
Инич? Не бяха редки и неговите статии 
печата. Писа и в нашия вестник. С. Инич 
не може да се пожали че с думи не е имал 
възможност и за свобода на публична изява. 
Имаше ги повече от мнозина други, които

Нека С. Инич за това разисква със съ-ми- > 
шлениците си, а не на обществените трибу- 

средствата за масова информация. 
Затова и главният въпрос е защо онези, на 
които антикомунизмът е единственото оръ
жие из незнанието си да се намерят на бп- 
ната на обществените събития, да получат 
легални възможности да се изкажат. Ком-'

ни и в

в

промисът с идеолежките диверсии е прека 
лена цена за доказване на буржоазния свят

имаха много, по-сериозно и по-умно да кажат 
за Съюза на комунистите. Но, С. Инич „по- 
радикално" и „по-храбро" критикуваше „сво
ята” Партия и това вече в посочените обстоя
телства имаше решаващо, влияние да се яв
ява повече от други. Разбира се, не е про
блемът в това, че С. Инич критикуваше 
„своята" Партия, защото своята Партия може 
да се критикува |и много неща има и трябва 
в нея да се критикуват и менят- Проблемът 
е, че С. Инич това прави без изучаване и по- 
знаване на „своята" Партия, че критизерст- ' •
вото, облечено в конфузни немаркоически ка- V1- . Л“
ньони надомества марксическата критика. '***'?'*?
Проблемът е, всякак, и в това, че воичко ^

могли или не сме' искали да

че сме големи демократи. С такива компро
миси не смеем да лекуваме собствените си 
традиционни и провинциални 
укрепването на самоуправителната социалис-

комплекси. С

тическа демокрация и с разширяване свобо
дата на всички хора, с освобаждането на чо
века по Марксовия смисъл на думата, а не 
по този начин, на свободолюбивите и демо
кратически части на света същински ще по
кажел!, че се освобождаваме от балканската 
п ров инициали ост. от духовната и недемокра- 
тическа изостаналост-

На онези, които оспорват социалистичес
кото самоуправително общество и неговата 
идеология — вместо трибуни, списания и 
средства за масова информация — трябва да 
оставим творческата си способност да мани
фестират на други места. Защото, всяка до
пълнителна идейна борба с такива чужди 
идеоложки определенияи е изнудена и натра 
пена, а нейните ефекти са малки. От нея, за 
съжалените,. понякога почголяма 
беззн ачите лн ото, исполитизираното, защото

това не сме 
видим.

Всичко това, разбира се, на С. Инич не 
бе достатъчно и с текста „Социализмът като 
сталинизъм", публикуван е „Книжевна реч", 
критиката на „своята" Партия с заместил с 
открито оспорване възможността на маркси- 

социализма. Възможно е С. Инич с 
този текст да е опитал способността на юго
славските марксисти да различават маркоиче- 
ско от немарксическо, комунистическо от ан 
ти комунистическо, може би да опита възмож 
ността за легално проникване на буржоаекото 
разбиране на свободата и буржоаекото 
пехрване на социализма в марксическата сфе-

зма и

ползва има

един „официален" атак му повече струва от 
стотици положителни рецензии до които и 
инак не могат да дойдат, а тогава и пътят 

■мъченичество, колкото и да

ос-

ра.
им до ореола на 
е лъжовен, е широко открит-Все пак вярваме, че на С. Инич не са 

се изпълнили очакванията с изпразнената си 
„ореол на вечните", че му Те това искат и затова изкушават Съюза 

на комуниститие.
критика да получи 
е останало само с открито отричане на соци- 

марксичеоката мисъл да доспее з 
обществеността. Този метод

творческо безсилие в укло-

Рисунка: Слободан Ивковализма и 
центъра на 
превъРхцзне на

Живорад Джорджевична
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Коментари
(От 1-ва стр.) практиката, необходимо е час по- 

окоро съществено м неформално да 
се информират и включат всички 
творчески и градивни сили на об
ществото, работническата класа 
и членовете на СК. Обстоятелство 
то, че документът ще иде на засе
данията на ЦК и на ПК, на дебата 
в скупщините не е достатъчно, но 
същият търси и всенародна деба
та и плебисцитно потвърждение, та 
ка както биваше с някои’ от по-

дългове за отплащане. Възмущава 
ги -въпросът при какви условия се' 
търсят и получават новите заеми. 
Макар че при това не се касае за 
съмнение, че отговорните органи 
ще се съгласят с условията, които 
би деградирали нашето равноправ
но партньорско отношение към за 
емсдателите, трудовите хора тряб
ва да бъдат информирани и зато
ва, защото се касае за тяхната ко
жа, за такова или онакова бъдеще 
на страната. Прадокъст е там че 
за това по-добре е информирана 
чуждестранна общественост- Това 
особено тежко пада -на нашия чо
век, защото не е достаъ.чно това, 
че най-висшето па-ртийно ръковод
ство е в курса на -нещата.

Италия тение от страната на 
провъзгласиха за предаделство на 
италианското отечество-залпове с лозунги, но това като че 

ли не вълнува много ежедневието 
на членовете на Съюза на кому
нистите и първичните организации. 
Многобройни са причините защо 
изостава тази мобилизация и ак
тивност на членовете, без което 
сигурно „стратегията на облягане 
на собствени сили” няма да даде 
очакваните резултати. Една от тях 
във всеки случай е недостатъчно
то, не пълното и неблаговремен$о- 
то информиране на членовете на 
Съюза на комунистите.

Информирането в Съюза на ко 
мунистите днес е много изоставен 
въпрос, дори и в последните месе
ци изпълнени с многобройни рази
сквания за идейните въпроси на 
информирането, включвайки ;и НГе 
стия пленум на ЦК на СЮК. Ос
таналото е в маргините, косвено е 
споменато в заключенията. Течени
ята на информирането в двете на
соки са прекъснати, информаци
ите са старомодни и клишетирани, 
прекалено обобщени и фразьор- 
ски, умити, вместо да носят дъха 
на жизнената истина. Поправо, тря 
бва да се каже, че след Дванаде
сетия конгрес на СЮК ръковод
ствата, включително и членовете 
-на ЦК на СЮК и Председателство 
то му, по-често слизат в партийна
та база. Обаче, днес не може да 
се избегне чувството, 
те не са най-добре информирани 
за най-актуалните въпроси (на ико 
номическата стабилизация, отпла- 
щането на дълговете и 
за нови заеми, до дългосрочните 
проекции на стабилизацията), за 
-които, разискват най-висшите фору 
ми. Провеждат се затворени засе
дания, за които партийната и ос
таналата общественост се осведо
мява с бегли съобщения, от които 

се разпознава само

Третият период на антисловен- 
оката и същевременно .на антиюго 
славската кампания на нефашизма 
започва от подписването на Осим- 
ските спогодби (1975), с които 
държавите окончателно уредиха 
въпроса с границата. Срещу Осим 

важните документи в миналото — ската спогодба се противопоставя 
програмата на ОЮК, Ко-нсритуци своесбразваната политическа гру-

па, така наречената Листа .за 
Т-риест. която, все до най-новите 
явления на разцеп стана -най-мсгщ- 
ната политическа сила на терито
рията -на Триест- Листата 'за Три
ест и нейното противопоставяне 

не на сътрудничеството с Югославия 
въз основа на Осимските спогод
би неофашистите се опитаха да 
използуват като своя толкова оча
квана масова база за укрепване на 
антиюгославската политика и в те
зи рамки особена на антиюгослав
ската кампания. Тъй като не мо-

Закона за сдружения труд- 
Формалната информация, с която 
би се удовлетворило на процеду-

ята,

ралните задължения 1Няма — как
то показва практиката — да под
тикне към акция- Точно липсата 
на информация, и разбира се, 
включването на базата в изграж
дането на партийната политика са 
някои от съществените причини 
дето между ръководствата и чле
новете се създава бариера, през 
■която се довикват и позовават на 
акция, че много от добрите заклю
чения остават неприети и че то
ва в крайна линия застрашава СК Зона Б, защото официална Италия

с Осимските спогодби призна меж

Вторият въпрос се отнася до 
работата на така нар. Крайгерова 
комисия- Въпреки не се касае за 
документ с първостепенно значе
ние, който ще трасира коренни об
ществено-икономически промени, 
следователно, жизнено се отнася 
до всеки трудов човек, работата 
върху документа течеше далече 
с.т очите на обществеността. Ако 
наистина желаем този документ да 
бъде общоприет, преди воичко от 
онези, които ще го провеждат в

гат вече да повдигат въпроса за

да сведе -на „Съюз на ръководства
та”. дународната валидност на съще

ствуващата. граница, неофашисти
те този пъ-т съдейки по всичкоП. Зафировски
като основна цел ои поставиха уни 
щожаването, сълмояването и заду- 
шванета на всичко -словенско, ос
танало в следвоенните италиански 
граници с Югославия. От Осим на
татък констатириаме планомерно 
осъществяване и засилване на ед
на такава антиюгославска кампа
ния.

АНТИСЛОВЕНСКА КАМПАНИЯ

че членове-

Възобновяване на 

фашисткото насилиеисковете

Неофашистите виждат изгоден 
момент и вдъхновителна атмосфе
ра за осъществяване на тези цели 
в обстоятелствата, каювито наста- 

За разлика от германския на- наха в пограничната област и на 
цизъ.м, италианският фашизъм, ко- територията на Триест— с това 
йто инак по средата на войната отчасти и в отношенията между 
доживя пълно военно, политическо, държавите —* след завеждането на 
идейно, а и морално поражение, депозит за минаване на границата, 
все пак никога не бе — по подо- Това е -мероприятие, което би тРя 
бен начин как това нирбергерски- бвало да спре отливането на голе
ят съд направи с германските зло- количества пари от Югославия 
деи — осъден, нито -пред между- 8 чужбина (особено в триестките 
народния нито -пред домашния съд. магазини), същевременно то поста

ви видими, а в -някои случаи дори 
Противно на това, една година непреодолими бариери за свободно 
след войната и наскоро след съд- т° протичане на хората, стоките и 
даването на италианската републи •идеите, особено като се има пред- 
-ка — фашизмът вече се явява з ВИД югославско-италианската гра- 
агнешка кожа като политическа |НИпа» която в света оправдано ва- 
парти-я под названието — Итали- жеше като най-отворена. Това ме 
анско социалистическо движение 'Роприятие най-негативни и щетн-и 
(МСИ). Мнозина фашисти остана- последици оигурно нанесе на сло- 
ха на високи постове^ във войска- венското население зад границата, 
та, държавната служба и другаде, тъкмо в момента когато водят 
Все пак, възобновеният неофаши- най-решаваща борба за цялостна 
зъм и през всички следвоенни го- законна защита на своите нацио- 
дии-и не можа да придобие масите 1,ални права. Цялото това населе- 
и по този начин да бъде масова ние без собствена вина и противно 
политическа сила- на -всички свои тежнения остана,

така да се каже, без здрава опо- 
Видим' ои няколко1 периоди з Ра отсам и това в момента когато 

следвоенните антисловенски кампа и политическият климат във Фур- 
Н'И'И и в целокупното' дейстоува-не лания Юлийска крайна доказва,

че все по-слаба е подкрепата - на 
д0 италианските демократически . си-

Почти всекидневните вести за 
насилническите и предизвикател- 
ски постъпки на неофашистите по 
словенските села в околността на 
Триест, под маската на предизбоо 
ни събрания, в никой случай не 
би трябвало да се тълкуват като 
случайно явление, само като крат
котрайни предизборни неофашист- 
ки провокации.

често ясно 
дневният Ред. Когато казваме това 
не мислим, че няма потреба поня
кога да се провеждат и такива за
седания, но и от тези заседания е 
необходимо да се даде 
информация на членовете. Защото, 
не само че това е тяхно право, но 
това. е и условие да се извърши 
мобилизация за изпълнение на за-

по-пълна

ч

С егашната антиюгославска кам
пания на неофашистите в Италия 
-има своеобразен белег и съвсем оп
ределена цел. Касае се всъщност за 
нова вълна на антиюгославска кам 
пания на нефашистите във Фурла- 
ния — Юлийска крайна. За да се 
разбере същността и опасността 
на най-новите антисловенски поку
шения трябва да си припомним за 
историческия пресек на антисло- 
венската и същевременно антиюгс 
славската кампани-я на неофашис
тите в областта на Триест и дру
гите части на Фурлапия — Юл-ий- 
ска -крайна. Фашисткото действу- 
ване оше от възникването на фа
шизма, пък. и в следвоенния пери
од, имаше специални характерис
тики. Докато ,в другите части на 
Италия острието на фашизма и 
преди -и след войната преди всич
ко бе антикомунистическо и на 
международен план съзнателно им 
лериалистическо, в околността на 
Триест винаги в пръв план 
споменатите 
трайно антисловеноко. Оснбвната 
цел на съвкупната политика на 
фашизма в целия следвоенен пе
риод бе унищожаване’ на всичко 
словенско В7,в Фурлан-ия — Юлий
ска крайна. Войната разшири тази 
цел на унищожение на целия сло
венски народ, мри което герман
ският иацизъм пое водещата роля-

дачите.
Партийната общественост по 

своеобразен начин все по 
осведомена чрез -изказвания и ин
тервюта на функционерите, -които, 
обаче, много често доста различно 
тълкуват определени взети стано
вища, дават противоречиви оценки 
и различни данни. По-внимателни
ят читател в последните дни мо
жеше дори в речите на най-изтък 
натите партийни функционери да 
забележи разлики които по-серии- 

от рамките на разби- 
лроцесите —

вече е

зно -излизат 
раемите нюанси в 
твърде съществените въпроси, ка- 
квихо са тежестта на обществено- 
икономическия момент и способно 
стта на СК да изнесе бремето на 
историческата си отговорност- Рзз 
бира се, не се касае за желател
ните разлики в мненията, които се 
изразяват в демократическата бор 
ба на мненията. Такова ^информи
ране” на обществеността естестве
но обръква, дезориентира, създава 
чувство -как нещо к-ипи -и се бута, 
създава различни налучквания и 
слухове и с времето ражда -равно-

тта -неофашистите в околността на 
Триест. В -п-црнпя период, все 
Лондонското споразумение 1954 ли ,на -исканията на словенците за
-неофашистите с насилствени ак- правата и когато вла®^ не

проявява -намерение да завещава
малцинството от насиал-ие. Воичко
това е сигнал, за -неофашистите

ции, прогони и -нападения срещу
всичко словенско и с -непрестанна 
та антиюгославска кампания изра
зиха -искането си за задържане на 
старите граници с -Югославия. След 
сключването на Лондонското .спо
разумение за Свободната терито
рия Триест — след -подялбата й 
-на Зона А -и Зо-на Б -неофашистите 
своя-га насилствена активност със- 

югославския

освен 
характеристики бе изгоден момент да Почуе 

прилагането на най-брутаяйй.' пр.е- 
д-изви-кателска -и застрашителна по 

сили над словенското 
население в Италия. Това, а не пра 
д-изборната пропаганда, -води фацм 
стките хулигани -и лредизвикатедн 
в словенските села в околйосг]га 
на Триест-

че сега е

лити-ка надушност-
Привеждам едва примера, 

които се изостря въпросът за пра 
вовременното и цялостно -информи 
-ране.

на

Всички трудови хора -и граж
дани очакват с право Цялостна ин
формация за сумата на дългове- 
вете, специално на пристигналите

редо-точават срещу 
■ суверенитет код Зо-на Б. Приема
нето на Лондонското сиоразуме- Д. Кошмърл

/



4 Комунист
Обаче, желанията и потребитеще бъде разрешен най-сетне про

блема на студентите — съпруже- са едно, а възможностите съвсем 
ски девойки. друго. Все ио-голямото опадаме на

Въз оснона на всичко, лесно с стандарта въобще унощожи и 
да се заключи да ли квартирен- инак низкия студентски стандарт.

Понеже /гарите за харчене са все 
по-малко, то и това лято пак ще

изве

СТУДЕНТИ

Как живеят „жетонците"______ тите са доволни от жилищните ус-
Оствналите условия — освет- лошия. Според една анкета, околоОКОЛО Ц 000 СТУДЕНТИ ОТ

ПРОВИНЦИЯТА ЖИВЕЯТ В СТУ ленцето, микра климатът, почист тридесет на сто от кваргирантите бъде актуална па студентите 
ДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ. КАК -ва-нето и останалото .— няма нуж- са доволни, докато другите нс са. стната парола „сиамери се1 ! 
ЖИВЕЯТ ТЕ? да да се анализира, щото сигурно Тази по-малка част сигурно съчи Разбира се, това „снамери се'

четиридесет студентски об- и те не съответствуват на нужди- няват живущи в 3—4 по-добри сту подразбира работа чрез Студент- 
щежмтия в Белград живеят те. 
около И 000 квартиранти.

В ската кооперация — за да с,е за 
оа работи нещо повече за летуване, 

коит , Става въпрос за по-тежки работи, 
държание щото. те са и по-добре платени. Ко- 

(става въпрос за малки групи чу- гато някак си се и съберат пари, 
■и инак износените .мебели, уни тогава идват затрудненията по

да се използувдт-
боклука където как Сти- Може, да кажем, да се наеме па-

детск-и дома.
За това лошо състояниеКакво е, тук е.

Белград няма пари за сторено- виновни м самите жители, 
обще- със своето неприлично

редовно настанени, а -има и голям
брой илегалци, който е трудно да :На по-модерни и по-хубави 
се утвърди. Вс»ко от тези обще- жития. Па и малкото средства ко- 
жития е нещо особено, -притча и ето се събере за -възстановяване на 
за -всичките отделен проблем. Все 
пак, всичките ги ов-ьрзва една за чи сс -нерационално. Обикновено 
всичикте характерна черта: това 
са -места, където младите от цяла

пят
съществуващите капацитети хар- щожават санитарните съоръжения, какъв начин

хвърлят
реновирането се,свежда -на -постро гпа-г. А в тези топли дни същин- лат-ка и с компания да се тръгне 
ява-не на пови стаи па таваните на ско е -щастието да минеш край на море. В този случай предвари 

и сегашните общежития. Случва се общежитие, а да не бъдеш окъпан телно трябва да бъдете подготвени
за изненади в стила че в къмпин

та страна другаруват, учат се 
забавляват.

Какви условия за това им да
ва общежитието?

Необходимо е да се

работите да секнат поради недо- с торбички напълнени с вода. 
стиг на средства, какъвто е слу
чаят

га няма места, че вече са прода 
дени на чуждестранните туристи. 
Онези, -на които такива соло аран- 

и жмани не се харесват, могат Да 
летуват и чрез някои от туристи
ческите организации. Най-примам- 
ливи са всякак предложенията на 
„Младост-турист” от Белград. Раз
бира се, не мислим на изключите
лен конфорт и на всичко онова ко
ето следва е това, обаче на нама
ление което тази организация да-

Пари -няма, младите не се ан
гажират, ма -всички -някак оии оча
кват реформата -на -високото, школ 
ство, която предвижда „сито 
решето” за -много факултети. Мно- 

с намаления

студентското об
щежитие „Слобода-н Пеиезич". 

студентското общежитие на Кара- Преграждат се 
бурма, където положението е по-ола ни и 
гаприятно, като се има предивид ат една, правят се две стаи, кан
че това общежитие е строено по- т0 моментално се работи в сту- 
късно от останалите, които пре- .дентежото общежитие „Рифат Бур 
димно са на над 20 години, Че по- ботите в това общежитие (какуо 
ложението не е идеално вижда се 
от фактите с които е запознат 
председателят на Председателство, 
то на Централния комитет на Съю
за на югославските комунисти Ми 
тя Рибичич на неотдавнашното по 
сещение в белградските универси
тети и студентското общежи
тие „Велко Влахович". по- 
пуларния „Студенях".

този

съспосочи
•и простран- 

дотраяли стаи. Така
зина се надяват че 
брой на записаните студенти ще 
се намали :и броят на кандидатите 
за общежитията, па по този начин 

пробле- 
Раде Алексич

неофициално се говори между сту 
дентите, а трябва да им се вярва)

ще /изчезнат и много от 
Агтите.

ва.

Младите биха желали това, 
което възрастните имат...

Намаление идва и до 60 на сто 
от истинската йена за Студенти 
членове на Кооперацията или до 
30 на сто над Здравно-възстанови
телна кооперация на студентите 
от Белградския университет. Ала. 

|—| а студентите, чието летуване ни най-малко не е за хвалба това 
е инак драга тема, навярно го че в някои почивни станции ноще 

сега и не е най-голям проблем. Те
зи дни на факултетите и висшите 
школи тече юнският пепитен срок, дентските Столове. Имайки в пред 
па всичките п-реокупации отиват 
в това направление. Но това не ти 
значи че тази тема заедно с това 
е по-малко актуална.

Да се отиде на почивка, да се 
отпуснеш, -да набереш сили за 
следващата учебна година -не е са 
мо желание но и потреба.

Положе- 
«ай-голям 

Балкана в
Вероятно сте планирали къде 

ще прекарате годишната си по-
«ието
„академски град" -на 
който живеят 5100 летални к-вар- чивка и нетърпеливо очаквате де- 
тиранти, и се предполага, почти ня кога ще слезете на крайбре- 
половината от това са илегалци жието на хубавия син Адриатнк. 
— «е е добро. За да егзистира чо- Онези чието „по-добро” познава- 
век необходимо е да задоволява не на географията се основава на 
ежедневните си лични потреби, дълбок джоб, са планирали инва- 
Тези свои потреби жителите на Зия на други крайбрежия, с на- 
това, па и останалите общежития мерение да жертвуват депозита, 
са принудени да спуснат на ниско За това, когато се завърнат, надя

ваме се, от все сърце ще говорят

в

ват и по. десет в спалня, или че 
храната е подобна на онази в сту-

вид желанието на .мнозина студен 
тъкмо през лятото забравят ре 

сторанта, то е трудно ще се опре
делят за такъ.в вид летуване. 

Такива проблеми навярно не
измъчват онези студенти чиито ро 
дителски бюджет и това лято ще 
обезпечи забава в някой луксозен 
курорт-

равнище.
За какво?
За един, все едно, -добър или 

лош студент, общежитията пред
лагат 5,2 квадратни метра про
странство. А понеже са неизбежни 
и илегалц-ите, в този случай това 
е далеч и много по-далеч ох нор
мативните 7,3 квадратни метра.

Множеството които се хранят 
в студентските столове е -недовол 
;но от качеството на храната и хи
гиената. Личи, все пак, че хигиен
но-санитарните условия са най-бо- 
лезнеии. -На една баня се падат 
15 до 30 студента, а максимално би 
трябвало да бъдат 14 до 15 сту
дента.

на съседите си.

За разлика 'от тях, известно
число студенти това лято ще пре 
кара трудово и то главно по-теж
ки физически работи както биха 
заработили за школуване. За тях 
пролуката между двете учебни 
години и не е почивка, а удобен 
момент чрез работа да си обезпе
чат егзистенция.

Още -някой, също така, ще ра
боти добре.

Навред по страната ще отек
ва добре известното ОРУ-К.

Без да имаме предвид всички 
проблеми, на студентките -и студен 
тите това лято ще бъде хубаво, 
необикновено-Обаче това число в „Студен- 

як" е далеч потолямо, па 
студент се пада ед-и-н душ. Чита
лните са твърде малки, а по вре
ме -на испитните срокове студен
тите са принуден-и да се будят 
4—5 часа сутрин за да резервират 
място. За това време останалите 
са принудени да се снам/ират, или 
да чакат шанс за следващия орок.

или незабравимо. 
Все едно. как кому се хареса. Що
то, когато сте млади -няма нераз
решими проблеми. Да си припом
ним за Душко Радович който един 
път каза: „Младите биха -искали

>на 51

в
това което -възрастите имат, а 

което младите
Любомир Йованович

възрастните това 
могат”.

Жомунист редактор Влайко Кривокапич, главни и отго
ворни редактори на -републиканските и по- 
крайниноките издания: Дубравко Цурач (С1 
Боона и Херцеговина), др Жив-одар Джор- 
джавич (СР Сърби-я), Реджеп Хайрулаху 
(САП Косово), Петър Караянов (СР Македо
ния), Яе-ез Корошец (СР Слсшен-ия), Мирко 
Ми-халевич (СР Хърватско), Магия Но®“сде,5 
(СР Черна тора), Калман Петюоиич (САП 
Войводи-н-а) и Алберт Души (редактор на из
данието за Ю НА).
Председател на Издателския съвет на „Кому
нист” изданието за СР Сърбия Д-р Бощан 
Трифунович, заместник-председател Драгиша 
Павлович.

Адреси на редакциите на всички издания на 
Комунист: Площад „Маркс и Енглес” 11, те
лефонна централа 335-069 Белград • Адрес 
-на редакцията -на -изданията за. СР Сърбия: 
Нови Белград, Булевард „Ленин” 6, телефон 
627-793.
Издава Издателска 
„Комунист".
Печата се в четвъртък на сърбохърватски, 
отнооно хърватско-оРъбски (-кирилица -и лати
ница), словенски, македоноки и албански 
ези-ци, а в съкратени издания на български 
унгарок-и, словашки, румънски -и русински 
езици.

С указ на Президента на Републиката от 23 
декември 1964 година „Комунист” е отличен 
с Орден народно освобождение, а с указ °т 
30 декември 1974 година с Орден братство и 
единство съо|'златен венец.
Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Велко Мила-

трудова организация

динович.
Урежда единна редакционна колегия: дирек-

Велкотор и главен и отговорен редактор
главен и отговоренМиладинович, заместник
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Пенсии за всички селскосто
пански производители

Ф Въпреки че изминаха 
пет години от заминаване
то на първите селскосто
пански

социална защита е обезпе 
чен само. за 
производители..Така е по
не засега.

лед дали са сдружени или 
не, води през съгласуване 
то на сегашните несъ-гла- 
сувани предписания по ре
публиките и покрайнините 
със съюзния Закон за пен
сионното осигуряване.

сдружените

производители 
пенсия, в Социалистическа 
република Сърбия. без 
крайниците, ни днес не мо 
гат да се кажат похвални 
дудги във връзка с пенси
онното осигуряване на сел 
екостопанските производи 
тели.

До края на миналата го. 
дина в пенсия отидоха 336 
сдружени

в

© Мерките, които се 
предприемат към по-ната
тъшното подобрение и у съ
вършен ствуване на пенси
онната система — към пен 
сионното и инвалидно оси
гуряване на селскостопан
ските производители тряб 
ва да съдействуват тото 
до края на 1985 година да 
бъде обезпечено пенсионно 
осигуряване за всички сел 
скостопански производите-

по-

С разпоредбите на то
зи закон е предвидено за 
дължителио пенсионно оси 
гуряване за всички селско
стопански производители 
в страната при възможност 
осигуреният производител 
не бъде само селскосто
панският производител, но 
и членовете на семейство
то му, които също се за
нимават със селскостопан 
ско производство.

ДОЛНО ТЛЪМИНО

покрив на 

кооперативния дом
п р ои зв оди тели, 

към доброволно 
пенсионно, и инвалидно оси 
гуряване пристъпиха около 
500 селскостопански произ 
водители.

В Социалистическа ре
публика Сърбия този вид

докато

ли.
Пътят до сигурна пенсия 

за всички селскостопан
ски производители, без ог В босилеградското село 

Долно Тлъмино наскоро ще 
бъде разрешен един твър
де наболял комунално-би
тов въпрос. Именно, тези 
дни ще започне реконстру
кция на готовия да рухне 
покрив на кооперативния 
дом, за която ще бъдат 
изразходвани около 290 000 
динара.

ще се провеждат „вечерин 
км” с културно-забавни 
програми и други култур
ни манифестации. В една 
стая ще се помести сел
ска библиотека, а първич
ната организация на Съюза 
на социалистическата мла
деж ще получи собствено 
помещение за организира
на дейност.

В. Ч.

ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР

Ждрелото не мирува
• НОВО СРУТВАНЕ НА СКАЛНА МАСА

На 23 юни в ггредобедните часово 
на пътя Суково — Званци, отново се 
срути огромна скална маса и затвори 
вече направения проход за пешеходци. 
За щастие, въпреки че срутената скал
на маса е тройно по-голяма от преди, 
човешки жертви няма. а са затрупани 
само една товароподемна машина 
и частично един кран. По тсь 
зи начин пак е направена ба
риера, която отново напълно отсече- 
тази част на общината от центъра й- 
Работите върху почистването на пътя, 
които успешно досега провеждаше 
„Енергопроект" от Белград, са прекъс
нати и не е известно кога ще продъл
жат, понеже съществува опасност от 
нови срутвания. За селата от другата

страна на бариерата засбга не съществу
ва опасност от наводнение. На мястото 
на злополуката същия ден бяха пред
ставителите на обществено-политически
те организации и общинската скупщина 
в Димитровград.

В течение на тази седмица Репуб
ликанският комитет по движение и връ
зки ще оформи специална комисия, ко
ято ще посети мястото на злополуката 
и ще предложи мерки за разрешаване
то на тази регионална пътна насока 
Ясно е, че лътят не ще бъде о,свободен 
от скалната маса за шест месеца.

Реконструкцията на по
крива ще бъде първата 
крачка към заплануваната 
комплектна поправка на 
кооперативния дом, една 
част от който ще бъде 
приспособена за култур
ния живот на селото. В 
тазгодишния план на месе
ната общност е записано 
да бъде поправена и уре
дена голямата зала с би- 
на, където в навечерието 
на държавните празници

За пълното разрешаване 
на този въпрос местната 
общност в Долно Тлъми
но вече разполага с 400 000 
динара, но е известно, че 
тези средства няма да 
бъдат достатъчни. Долно- 
тлъминчани разчитат ка 
финансова помощ от общи 
пата и са готови една част 
от необходимите средства 
да над сместят с доброво
лен труд-

Връзката със селата Т. Одоровци, 
Искровци, Петачинци ще се отвива през 
Бабушница. ^

А. Т. к. г.

НАШИ СЕЛА — РИБАРЦИ Село с разрешени комунално-битови проблеми
ват), но годините не им пречат успешно да 
разрешават комунално-битовите проблеми и с 
това постоянно да подобряват селския бит- 
Преди две-три години с обща акция и по
мощ на общината и по-широката общност, 
рибарчани построиха нов бетонен мост над 
река Драговищица, и но тоя начин разреши 
ха един път за винаги тоя от старини про
блем в това село. След това също така с

ме останалите комунални проблеми, преди 
всичко акцията по електрифициране на се
лото. За пътя всяко домакинство даде по 
5000 динара м по десетина дни доброволен 
труд, но и с голяма материална помощ на об
щината, която ни обезпечи механизация — 

Владимир Анастасов, председател на 
местната общност в селото.

Тази пък година трудолюбивите рибарча
ни извоюваха още една трудова победа. Еле
ктрифицираха селото си. Вече купуват раз
лични електрически уреди: от ютия до теле
визор.

На десетина километрта южно от Боси
леград, от двете страни на река Драговищи
ца, всред рядка и остаряла вече дъбова гора 
са разположени махалите на село Рибарци. 
Това малко босилеградско село с 36 домакин
ства се намира на 690 метра средна иадмор- 

около 620 хектара 
сега

заявиска височина и заема 
площ. Жителите му Открай време, па и 
се занимават предимно със земеделие и жи
вотновъдство. Самият факт, че село Рибар
ци е едно от най-низките села в обшииата, и
че нивите му са изложени на слънце дава до
бра перспектива за обработването им. Така, 
че преди, селскостопанските 
от това село са намирали повече жито от

било потребно. Мнозина от по-

производители
ДЕЙНИ И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИколкото им е 

високите села в общината са купували от 
тук жито. Сега обаче състоянието е съвсем 
друго. Жителите му останали в напреднала 
възраст, виждат по-голяма и 
спектива в животновъдството и все 
нивите превърщат в изкуствени ливади. По 
тоя начин в недостиг на естествени ливади 
обезпечават сено за добитъка си, и не е 
случайно, че от село Рибарци ООСТ „Напре
дък" изкупува най-добър добиък.

Постигнатите резултати 
свързани с действуването на 
те социалистически сили е селото.

Тук първичната партийна организация, 
Социалистическият съюз, Съветът на местната 
общност, са шнаш единни и винаги за как- 
вата и да е селсжа или пък обществена ак
ция предварително се договарят и мзнаммрат

неразривно са 
организиран и-

доходна пер-
повече

обща акция и голяма помощ на общноста ни, 
те изградиха широк и хубав път в дт,лжина 
от 10 до 12 
пс«ка махала е свързана с добър път.

— Изграждането на пътя ни даде въз
можност по-успешио и бързо да разрешава-

най-подходящн решения-
Така е по въпроса за работата >на деле

гация, така е по въпроса на всенародната 
отбрана и обществената самозащита и други 
сел оки и обществени въпроси.

С ОБЩЕСТВЕНА ПОМОЩ ПОСТОЯННО СЕ 
ПОДОБРЯВА СЕЛСКИЯТ БИТ

че сегакилометра, така

Въпреки, че житетлите на село Рибарци 
са в напреднала възраст (младите се школу-

М. Я.
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НД крдя ИЛ УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОВО 
БРОЗ ГИТО" В ДИМИТРОВГРАДМНЕНИЯ

И през лятото-богат 

културен живот
Успехът по-добър 

от полугодишния
НАЙ-ДОБЪР Е УСПЕХЪТ В Ш-2, НАЙ-ДОБЪР УЧЕ
НИК ЕМИЛ ТОМОВОще по-зле е, ме библи

отеката през летния сезон 
работи съкратено и чс 
мнозина трудно могат да 
дойдат до жалената книгг 
за прочит. А тъкмо лято* 
то е най-удобният период 
когато
да прочетат необходимата 
литература.

Очевидна е необходимо, 
стта културните иедомс, 
ва, в случая културнияг 
център „25 май" в Дими,-, 
ровград и културният дом 
в Босилеград, да изготвят 
отделни културни програ
ми за летния период, кои 
го да обхванат всички оС 
ласти на културната дей 
мост- Сили има, налице сг. 
и други възможности. На

V • ■ЛЯТОТО е сезон на годи 
шиите почивки. И на уго
лемено свободно време на 
учащи и трудещи се. Вре
ме, когато в малките сре 
ди, каквито са Дтгитров- 
град и Босилеград, се за 
връщат студенти, средно
школци, работещи във 
вътрешността на страната. 
За да* живеят пълноценно 
и през този период, след
ва да се организира богат 
културен живот-

Досегашната практика 
на културните организа 
ции е именно през лятото 
да правят „престой” в ден 
ността си. Единственото 
културно развлечение ос 
тава киното, а за по-млади 
те дискоклубът- Достатъч
но ли е това? Безспорно 
— не е.

Самодейните културно- 
художествени дружества

музикалните секции, са 
модейните театри хоровете 
и прочие, обикновено се 
на ваканция". А тъкмо 0ч 
тях лгоже да се 
нагьмного. В своята
ност могат да' включат > 
студентите, чисто свобод
но време също трябва да 
се оползотвори.

Наистина в Димитров
град в края на лятото се 
организира традиционна за 
бавна програма „Пропие
ло лето”, която обикнове
но привлича много млади 
самодейни >н зрители. Пс 
традиция това е успешна 
културна проява, която 
трябва да се запази и през 
настоящото лято. Но тя 
не е достатъчна, за да по 
пълни цялата лятна вакан 
ция. Следователно, необхс 
дими са още култура» пре 
яви.

По класове най-добър 
успех има ПХ2 (средна 
оценка 4,43, а класен пре
подавател е Цветанка Пет
рова). Трябва да се каже, 
че в тази паралелка от 26 
ученици 17 са отлични, 7 
много добри и двама до
бри. Доволни и със слаби 
сценки изобщо няма. Вед
нага след тях е И4 (сред
на оценка 4,37, а 
преподавател е Любомир 
Голубович). И тук от 28 
ученици най-много са отли 
чници, 20, 3 са много до
бри, 3 добри и 2 на попра
вителен с една слаба бе
лежка. На трето място по 
успех са учениците от IV 
със средна оценка 
Най-слаб успех е в пър
ви клас.

Съветът при ОВО „Йо- 
сил Броз Тито" на заседа
нието си от 17 юни е кон- 

най-добър

На края на тази учеб
на година в образоватедно- 

организа-възгритатвлната
„йосип Броз Х-итоочаква

ден вция
Димитровград успехът е 
значително ло-добъР в сра 

със сънния на края 
полугодие. От 

отлични са

учениците мо.га|
внение
на първото 
438 ученика 
123 или 28,08 на сто, мно
го добри са 76 или 17,35, 
»обри 85 или 19,50 а със 

задоволителен 
23 или 2,25 на сто, или с 

са 307 
70,09 на сто

класен
успех са

положителен успех
ученици или,
(на края на първото

230 или 52 на сто).
лу-по

годи е
Средната бележка на края 
на годината е 3,41, а в 
края на първото полуго
дие е била ЗЛО, което съ
що гевори за подобрение 
на успеха.

[2
4,07.лага се само всички заин 

тересовани да се органи
зират по-добре.

Ст. Н. /
ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОВО 
„й. Б. ТИТО” В ДИМИТРОВГРАД

статирал, 
ученик в цялото училище 
е Емил Томов, ученик от 
1Н2 клас, който като та-

че

Без правно-бюротехни- 

чесна насока
къв получава наградата 
„Златно перо”. Най-добри
по класовете са: в първи 
клас Владан Любенов, въз 
втери Деян Манич, а в че
твърти клас Ангелина Ва
силева. С дипломи .,Вук 
Караджич” са наградени 
Ангелина Василева, Слад- 
жана Пейчева и Сладжана 
Рангелова. Носители на ди 
пломата „Алас" са Борис 
Петров, Лидия Йосифова 
и Лиляна Джорич.

Всички ПЪК ОТЛИЧНИЦИ 
са наградени с книги.

През учебната 1983/84 
година в трети клас на об
разователно - възпитателна 
та организация „йосип 
Броз Тит-о" в Димитров
град в три паралелки ще 
бъдат записани 90 ученици. 
Характерно е, че за пръЗи 
път не е предвиди а прав- 
но-бюротехническа насо
ка, а открива отдел за 
гумароки техници. Освен 
тази, предвидени са и две 
паралелки с природно-те
хническа и машинна елеци

В следващата учебна го 
дина в 17 паралелки на въз 
гьитателно - образователна
та организация ще се за
пишат около 500 ученика. 
Първият срок за записва
не е на 28, 29 и 30 юни, 
а вторият (допълнителен) 
през месец август-

ДИМИТРОВГРАД

Зародиш па 
бъдещия музеи

А. Т. А. Т.

БОСИЛЕГРАД:
И покрай това, че тружениците на музей

ното дело в Димитровград все още нямат свои 
средства и помещения, където да съхранят съ
ществуващата музейна сбирка към Културния 
център />25 май", те намират начини и възмож
ност да представят част от богатото съкровище 
от далечното и блиско минало от този край. 
Именно тези дни на зелената площадка ^ до 
Културния център, на улица „Христо Ботев", са 
изложени няколко експонати от камък, 
ще представляват лапидариум на бъдещия музей 
в Димитровград. Изложените експонати са от 
римската епоха, ранохристиянокия период и тУР 
окото робство.

Еднодневен семинар за 

учителите от началния курс
алност.

Откриват се реални пре 
дпоставки една част от 
завършилите срещно насо
чено образование — прав- 
но-бюРОгехничеоюи - отдел 
да не чакат работа и да 
се намират по няколко го. 
дини на описъщите на Са- 

общност

В рамките на редовното осъществяването на учеб- 
усъяършенствуване и оп- ния план и програма по 
ресняване на знанията, ка- природознание и общество- 
кто и на различни нцвовъ,- знание в първи, втори и 
Бедения в обучението, трети клас. Лектор на те- 
през миналата седмица във зи две теми бе Драгомир 
Враня се проведе еднодне
вен семинар за просветни
те работници, които рабо
тят с учениците от първи 
до четвърти клас на оонов 
ното образование и възпи
тание. Организатор на се- 
мин ара бе Междуобщин- 
ският педагогически 
ститут от Враня- На семи- 

■нара участвуваха и учите
ли от началния курс в Бо- 
еилеградска община.

На семинара бяха обра- ални теми, от чието
ществяване до голяма сте
пен зависи качеството на

които

моуправителната 
на интересите по настаня
ване на работа, а по-лесно 
да намерят работа. Още по 
вече, че за тО®а какви спе 

необходими

Верчич.
В продължение на семи

нара, Марко Стефанович, 
изнесе също така две твъР 
де важни теми: Нововъве
дения в обучението на уче 
ниците в началния курс" и 
организиране на самостоя
телна работа с учениците 
в смесени паралелки.

/ Без съмнение, че органи
заторът на семинара наис 
тина е избрал твърде акту 

осъ-

активност в Дими-' 
тровград особено се чувствува след формиране
то на секция за музейно дело при общинската 
конференция на Социалистическия съюз, която. 
съ;вместно с Културния център раздвижи реди
ца акции за събиране на материали, евиденти- 
ране и класифициран е на същите. В този 
съл вече е приет и археолог-стажант, който да 
работи върхзу обработката на музейната сбирка.

Оживяването на тази

циалности са 
на сдружения тРУД се про
ведоха обстойни допитва
ния с представители на 
трудовите 
търсени са мнения на ро-

сми- органиЗации,
ин-

направена едителите, аТружениците на музейното дело са опти
мисти, че най-после ще получат свои помеще- 

Именно, тези дни заплануваната 
цел зграда, „Джаджовото", ще напуснат помес
тените за сега тук общности на интересите, та
ка че тази сграда (една част) вече ще може 
да се използува за предиазначнатз цел.

и анкета сред учениците 
общите'от «тори клас на 

основи. Па този начин със
за тазиния.

на тграено-бю- ботени следните теми: Об-
л работване на четиво

началния курс, Избиране обучението, 
на наставния материал в

закриването
ротехническата 
откриване на гумарска, са

насока з

А. Т. М. я.
изпълнени желания-
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССМ 
В ДИМИТРОВГРАД ПРИ ОВО „Й. Б. ТИТО” НАШИЯТ РЕПОРТАЖ

[елина на добри -резултатк
Средношколците на ди

митровградската образова 
т елно-възпитателна 
низация . през г 
учебна година, която 
ключи тези дни, са пости
гнали добри резултати 
само по успех, но и в об- 
щественоглюлитичеоката де 
йност* Такива

Ясшван няма нннога да асе повтори99

На историческото мяе 
то Ясеновац, където по 
време на Народоосвобод-и- 
телната борба и социалис
тическа революция на юго 
славските народи и народ
ности усташките злодеи 
погубиха 700000 патриоти, 
вече двадесетина дни ехти 
бригадирска песен. Пеят я

цин” от Ровил. Това е 
среща с младост, която 
твори, с песен, която раз 
нася славата ма добровол
ния младежки труд и па
зи незабравими спомени 
за падналите герои. Брига 
дирският стан се е прию
тил в омайваща зеленина, 
а в неп-регледната равнина

занокият отряд „Момчил 
войвода” и други селища 
в общината.

Богата дейност са разви 
ли и оформените в начало
то на учебната година клу 

не бове и секции: клубът на 
младите литератори, духо
вият оркестър, музикална
та младеж, клубът на мла 
дите техници, секцията по 
физическа култура и сек
цията по спортна Стрелба. 
През учебната година ре
довно са провеждани лите
ратурни вечери, спортни 
състезания, беседи за най- 
новите технически пости
жения. Твърде внушител
но бе участието на средно
школците на „Майските 
срещи” на народа и на
родностите от СР Сърбия, 
на които се представиха 
с културно-художествена 
програма и гимнастически 
упражнения. Парадът на 
участниците бе предвож
дан от духовия оркестър 
на средношколците.

Да напомним, че млади
те от димитровградското 
средно училище, са учас
твували в редица състеза
ния, като при това особе
ни успехи са постигнати 
на междуобщинокото със
тезание „Тито — револю
ция — мир”. Трима от 
тях са се класирали на ре
публиканско състезание и 
са постигнали завидни ус
пехи. Всички ученици в 
тази акция са получили 
признания за изключител
ни резултати.

гадата.
— Всички членове на 

нашата бригада са въоду- 
шевлени от братството и 
другарството, с които е из 
пъднена всяка минута на 
нашия бригадирски живот 
— разказва комендантът 
на бригадата Иван Бор- 
ски. — Изнамерихме и ед

орга- 
изтеклата

при-

резултати 
са плодна планова работа, 
за което свидетелствуват 
редица постижения.

Преди всичко Акционна- 
та конференция на ССМ 
при училището в своя план 
за работа още в началото 
е набелязала планови 
дачи във всички области

за-

и теми, които представля
ват особен интерес за уче- 
ницитб. Своята дейност ак 
ционната конференция е 
провеждала чрез комисии: 
за спорт, културно-забавен 
живот, доброволни младеж 
ки акции.

За отбелязване е, че мла 
дите средношколци са ра
зисквали по най-актуални 
въпроси, като например 
по проектодскумента за 
X конгрес на Съюза на 
югославската младеж, ра 
ботата на политическите 
школи в общината и реги
она, самоуправлението на 
учениците, по най-важни
те политически събития у 
нас и в света.

Твърде дейни в тази на
сока са били и обществе
ните организации — колек 
тивни членове на ССМ, ко
ито също са работили спо
ред приети програми в 
началото на годината. До
бри резултати отчитат 
Движението на гораните, 
редовно участвувало като 
организация на всички ак
ции по залесяване. Всъщ
ност 451 ученика, колкото 
са се учили в това учили
ще тази учебна година, са 
дали по няколко десетки 
трудочаса в залесителни 
акции и акции по поддър
жане и окопаване на ново 
залесени площи. С добро
волен младежки труд уче
ниците са заработили над 
260 хиляди динара, което

Готови за нови трудови победи
пет бригади от първата 
смяна на тазгодишната, 
единадесета по ред съюзна 
младежка трудова 
„Ясеновац ’83”, ко«ито тук, 
край устието на Уна в Са
ва с ежедневно преизпъл
нение 1на трудовите зада
чи, висок патриотизъм, ис- 
крено братство, единство 

• и другаруване потвържда
ват 'непоколебимата реши' 
мост. <на югославските мла
ди поколения да вървят 
по Титовия път в социали 
етическото строителство 
на самоуправителна необ 
вързана 'Югославия.

Внушителна е срещата с 
трудолюбивите младежи и 
девойки от бригадите „Фп 
лип Филилович” от Чачак, 
„Душан Станишков” от 
Сомбор, „Босилеград” от 
Босилеград, ,.Жарко 
КО.ВИЧ — Пуцар” от Кале- 
сия (Тузла) ,и „Нино Буди-

на извънредна трудова фор 
ма да ги укрепваме. Имен
но, всекидневно провъзгла
сяваме най-добрите брига-

царува високият трудоз 
ентусиазъм на бригадири
те. Техните грижовни и 
усърдни ръце окопават де 
сетици декари, засадени с 
млада царевица и облаго
родяват многобройни пар
цели напусната земя- Тру
довата надпревара е пове
ля на деня, а резултатите 
се изнизват, сякаш приети 
гат по непрекъсната по
движна лента.

Още от първия Д©н на 
акцията състезателния дух

акция
дири и от тях на сутреш
ния ден формираме отдел 
на бригада с прекрасно 
име ,,Свйету мир '83”.

В думите на коменданта
имахме възможност да се 
уверим на всяка крачка, 
а най-много на тържество
то по повод приключване
то на първата декада, ко- 
гато с традиционното за-

Безспсрно е, че тук не 
може да се изредят всич
ки успехи. Налице е едн:> 
богата и многостранна дей 
чест която е плод на пра
вилно избран път и навре
ме изготвени планове, от
носно програмиране.

Вуч-

Ст. Н.

СУРДУЛИЦА

МЕСТНА ТРУДОВА АКЦИЯ
се счита за сравнително 
добър резултат*

И останалите колектив- 
членове: фериалният съ 

юз, Съюзът на извидиици- 
те и Червеният кръст, съ
що могат Да се похвалят 
с добри постижения* Про- 

няколко уепеш-

Верни продължители на Титовото дело
е поела и най-младата бри 
гада „Босилеград”, на коя 
то това е петото участие 
на съюзни «младежки тру
дови акции. Сред 45-те бри 
гади ри работят 6 пионера 
и 9 «момичета. Десетина ду 
ши за пръв път станаха 
бригадири, но има и таки
ва, «на които това е четвър 
тата, петата, шестата .. 
трин а десетата акция- Мно 
зима от тях вече са завою 
вали ударнически призна
ния, останалите пристигна 
ха тук с голямо

станат ударници. Шес
тима членове :на Съюза на 
комунистите са 
на богатата обществено-по
литическа дейност' на бри

И това лято, за седми път, ОК на СОМ и 
Сурдулица ще организира акция от1 местен тил. 
Бригадирите от Сурдулица, организирани в две 
бригади, ще участвуват в трудовата акция на 
Влаоина, където ще събират сено за прехрана 

овцете на Влаоинските ферми. Акцията ще 
се проведе о.т 6 юли до 6 август* Как то се оча
ква, в нея ше участвуват и бригадири от село 
Вейка край Стара Пазова, с които сътрудничи 
първичната организация -на ССМ на Властна, ка- 
кто и бригадири от братските местни общности 
„Християн Тодоров ски — Карпош” от Кумано
ва «и от Пета местна общност в При.щи!на, ко
ито -и миналата година работиха на МТА „Сур
дулица 82”.

Нашата акция е оправдателна още повече, 
заяви Миодраг Маркович, председател на ОК 
-на ССМ в Сурдулица, понеже за прехрана 
овцете трябва да се обезпечат около 120 ваго
на храна, от това 50 вагона сено. Смятаме, че 
нашият принос ще бъде пълноценен.

връзване на знамената се 
побратимиха всички пет 
бригади.

Младежките акции в на
шата страна отдавна ста
наха поле на съзидателен 
младежки труд и място, 
на което се формират все 
странни социалистически 
личности. Така е и е Ясе
новац. По предложение на 
босилеградската бригада, 
в последния ден на първа
та декада бригадирите са 
работили за семействата 
на пострадалите миньори 
в Алекспнашките мини. 
Инициативата яде бъде за
вещана на бригадите от 
втората п третата смяна.

Манол Янев

ни

на

ведени са 
ни акции по кръводарява
не и събиране на вторични 
суровини, а извиднически- 

„МОМЧИЛ ВОЙ1ВО-ят отряд 
да”, -в 
членуват средношколци, ор 
ганизи-ра походи по парти 
занските пътеки и посеще
ния на исторически места. 
За предстоящите юлски 
празници младите средно- 

’ школци ще посетят исто- 
„И.зворище”,

който предимно

желание
на Да

нооители
рическото 
местност в общината, къ
дето е сформиран парти-

С. М.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА ИА САМОУПРАВИТЕЛНАТА 
ОБЩНОСТ ИА ИНТЕРЕСИТЕ НО ЖИЛИЩНО 
СТРОИТЕЛСТВО В БОСИЛЕГРАД

ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЧИСТОТАТА ИА ДИМИТРОВГРАД

ЙО-ВНСОНН11ЕНИ-П0-НАЧЕС1ВЕЙИ УСЯУГН Със сдружени средства до 

нова жилищна сграда• ОЧАКВА СЕ ЗАНАПРЕД НАБАВКАТА НА СПЕЦИАЛНО ВОЗИЛО- 
КОНТЕИНЕР И СПЕЦИАЛНИ КОФИ ЗА БОКЛУК

бди с необходимите съоръ 
женил. Веднага 
въпросът: а дотогава?

бавната на специално во- 
аилснюонтейнар и специал
ни кофи за събиране и из
возване на боклука.

В „Комуналац” 
ват. че поради липса 
средства за оборудване, че 
сри дефекти на 
камион за 
«лука, чистотатта на гра- 
да не е на завидно равни- 

Посочва ое, че имен
но това е причината с дни 
да не се почистват улици
те, а несцвременното об
служване довежда до за
дръстване и разнасянето 
му из улиците и дворовс-

Акцинте на обществото 
за по-добро съблюдаване 
на комуналнате организа
ции, грижещи се за чисто
тата, водоснабдяването и 
оказващи друш кому.нал- 
но-бптови услупи, дадоха 
определени резултати и в 
Димитровград. Материал
ното положение на ООСТ 
„Комуналац” при камунал 
но-услужната организация 
„Услуга” години наред тък 
мо поради ниските цени е 
в незавидно положение. По 
следното привеждане 
цените в еьртвеотвие с 
действителните разходи за 
поддържане на чистотата, 
както се очаква в пред
стоящия период трябва да 
дадат положителни резул
тати.

основен яро-мзниква • Недостигът на средства —
по-ускорено разрешаване на жилищнияблем за

проблем.
А В ход е изготвянето на проект и оста- 

подготовки за изграждане
Доколкото гражданите 

обезпечат кофите
изтък

на сами
(цената на една кофа 
3500 динара), набавката на 
«озило-контсйнор 
значително да се ускори, 

средства,

Нали-ге, технически 
на жилищна сграда с дванадесет апртамента.

е
сегашния 

извозване на бо може
ното разрешаване на този 
възлов проблем, както се 
посочи на заседанието, е
недостигът на средства*

миналата

На проводеното неотдав 
«на в Босилеград заседание 
на Скупщината на Самоу- 

общност на 
жилищно 

делегатите

защото всички 
които се отделят биха сз 
ползували за тази цел. Ча
кат ли обаче „Комуналац" 
да обезпечи и возило-кон- 
темнер и кофи, трябва да 
се изчака посочения пе
риод от две-три години.

Може би едно допитване 
с гражданите ще бъде най- 
целесъобразно и ще уско
ри този наболял проблем 
на Димитровград. Наисти
на 3500 динара не е малка 
сума за бюджета на едно 
семейство, но да 
ако е на изплащане за два-

ще.
правителната 
интересите по 
строителство 
обсадиха досегашната ак
тивност и приеха конкрет-

В течение на
тази самоуправи-година

телна общност е разпола
гала само с ^ 590 000 дина
ра, предназначени 
лищно изграждане, 
са били недостаътчни за 
каквато и да е активност. 
Затова този средства, е 
тазгодишните 2 550 000 ди
нара и със значителни сред 
ства от основните органи-

на

за жи- 
които.по-нататъшни задачи за 

на работа в разрешаване
то на жилищния проблем 
в общината. Обща оценка 
на делегатите е, че жили

те.

Сега има изгледи 
проблем да се реши. Пре- 

всичко

този

движда се преди 
набавката на специални ко 
фи за боклук, а сетне и 
набавката на 
тейнер. Цената на 
специално возило е над 2,2 
милиона динара, сума, ко
ято досега никак не е мо
гла да се обезпечи.

щното строителство, и въ
обще политиката в това 

Босиле град-Им ен но, според послед
ното решение на подписа
лите
споразумение в 
ласт, цената за извозване 
на боклука се покачва От 
1 на 3 динара за квадра
тен метър, което създава 
реална предпоставка за по- 
голяма акумулация и обез
печаване на средства за 
подобряване на услугите. 
Част от тези средства, ка
кто и част от средствата 
на таксите за канализа
ция, ще се отделят за на-

отношение, вречемвозило-кон-
товасамоутгра вител ното 

тази об- три месеца, гражданите 
. навярно биха го приели. А 
това значи за твърде къс 
период чистотата на Ди
митровград значително да 
се подобри. Гражданите 
наведнаж се настоявали 
градът им да бъде по-ху
бав и по-приветлив. Струва

В „Комуналац" изтък
ват, че и тези средства са 
недостатъчни и че 
телно подобрение може да 
се очаква след две-три го
дини, когато цехът по по
ддържане на хигиената и 
чистотата на града, се сна

значи-

н^ни се, че именно сега 
дело трябва да потвърдят 
това свое желание.

Ст. Н.

ОТ ИНИЦИАТИВИ към ДЕЛА

Гпаджевинар“ успешно стрси53
в ход е реализирането й- 
Неотдавна в Белград е 
формирано <и представи
телство, което се старае 
за изнамиране на работа. 
Полагат се усилия такива 
да се откриват и в други 
места.

Строителната занаятчийска кооперация „Градже- 
винар” от
и стопанисване се потвърди като положителен при 
мер в областта на сдружаването на труда и сред
ствата

Босилеград в досегашното си действуване

Изглед от Босилеград
задни на сдружения турд, 
които проявяват интерес 
за апартаменти ще бъдат 
активирани за изграждане 
то на жилищна сграда от 
дванадесет, различни по 
големина 
Сградата ще бъде постро
ена от лявата страна на 
Добридолския поток до ве 
че съществуващата обще
ствена ограда. В ход е из
готвянето на план и про
ект, както и останалите 
необходими 
подготовки около изграж
дането й- Същото пък. ка
кто бе заключено на за
седанието трябва да започ
не към средата на този 
месец.

ска община не върви с же 
лан темп. Една от основ
ните причини за по-ускоре

операцията му се върщвт 
без лихва. На занаятчиите 

обезпечава
От формирането си (към 

година)края на миналата 
досега строителната заная 
тчийока кооперация -,Гра- 
джевинар" от Босилеград 

съществуваното

В Б.кооперацията 
работа, а по време на ра
ботата те взимат 96 на сто 
от заработения доход. Ако 

обезпечава и ма-

НАСКОРО В ДИМИТРОВГРАД апартамента.оправда 
си и потвърди, че няма мя 
сто за съмняване в стопа
нисването й. При това на 

че със

•пък им 
териал за работа доходът 

10 на
Технически преглед 

на моторни возилаим се .намалява до 
сто. Тези средства 
стоящем се внасят в дело
вия фонд на кооперацията.

Сдружилите се занаят* 
— казва Борисов — 

са доволни. Първо, не са 
сами да си

йона-дело се потвърди, 
сдружаването на труда и 
средствата между 
стоятелен занаятчии в об
ластта на дребното стопан 
ство може доста да се 
постигне. В нея сега рабо- 

. тят и осъществяват само- 
ои права

само- В най-скоро време на граничния преход 
„Градина” Автомото-съюза на СР Сърбия тряб
ва да започне да строи обект, който ще 
■ва няколко вида услуги. В него ще намерят ра
бота 14 квалифицирани работници.

В рамките на бъдещия обект ще се върши 
техническа проверка на моторни возила, миене 
и подмазване на същите и дребни поправки. 
Също така в обект3 ще бъде поместена и слу
жба за таканаречения „Туринг-сервис” от кои
то се нуждае граничният прехюд, имайки пред
вид транзитния туризъм като. главна насока в 
туристическото стопанство в общината.

Каюигалюфложенията възлизат на 
20 230 000 динара, а средствата обезпечават по 
33 на сто Авто-мото съюзът, фондът за насърча- 

развитието на изоставащите общини на

техническичии оказ-

■принудени 
обезпечават работа, мате
риал и под. и второ,, кое
то е твърде важно, всич
ко е регулирано по само- 
управителен начин. Между 
дгугота действува коопера 
тилен съвет с .изпълнител- 

ои отбор, а като най-

управителните 
към 
от които са

70 занаятчии, повече
с различни 

специалности. Оовен тоя въпрос, на за
седанието делегатите обсъ 

Ме-
строителни

Директорът на коопера
цията Цветен Борисов под 
чертава, че не е ограниче
но числото на онези, кои
то искат да сдружат тру- 
да и средствата ои че 
нея могат да се сдружат 
занаятчии и извън община 
та. Условие за вчленяване 

има са

диха и друш въпроси, 
жду другото, приеха реше 
ние за обезпечване на сред 
ства за електрифициране 

. на обществената сграда в 
село Бистър, както и да 
се изучи въпроса за изкуп 
ване наведнъж вече ползу: 
ващите апартаменти, и по 
тоя начин по-бързо да се 
обезпечават средства за 
по-нататъшна жилищно из- 

М. Я.

ния
юиош самоуправителен ор
ган е събранието на сдру
жените занаятчии.

Как се изнамира работа 
за строителите? Главно с 
участвуване на конкурси, 
казва той- От нова година 

в различни краища 
обезпечена

около

в
ване
СР Сърбия, застрахователните организации и 

подаватели на услугите им. Имвестицию-други
пата програма е готова и след непълното ооез- 
печашане на средства за три месеца на мястото

започне с
А. Т.

е занаятчията да 
мостоятелна .работилница 
и да заплати членски внос 
от 5 хиляди динара, които 
средства

досега
на страната е 
работа на стойност °т око 
ло 20 милиона динара и

на старата бензиностанция трябва да 
работа новия обект. граждане.

напусне ко-ако
ф 1 ЮЛИ 1983Братство
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Физическа култура МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „МИЛЕНТИЕ ПОПО 
ВИЧ” — СУРДУЛИЦА

В БОСИЛЕГРАД |

ДАВА

ФУТБОЛ I

БОСИЛЕГРАД: ФК 
ПЪРВЕНСТВО МЛАДОСТ” СЛЕД ТАЗГОДИШНОТО ФУТБОЛНО

ОбяваКасиране според силите Аза попълване на следните вакантни работни 
места:

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА — техник за работа
в патронажната служба на теренен микроре-он 
— 2 изпълнителя . .

2. СТАЖАНТ НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ (за 6 
месеца) — 1 изпълнител

Т азгодишното 
но първенство в 
„А" на

футбол ния полусезо-н, когато от 
завърнаха някол

ко опитни футболисти, вси 
чки очакваха класиране е 
горната част на таблицата. 
Обаче, поради безотговор
но отношение на някои 
футболисти, от които най- 
м/ного се очакваше, а и по 
ради лошо футболно щас
тие, очакванията им не се 
осъществиха.

Понеже

не оме доволни. Но според 
условията, в които работи
хме и че повечето футбо
листи, носители на играта, 
са редовни студенти в 
Ниш или в Скопие, с по
стигнатия резултат може 
да бъдем доволни. Тазгоди 
шното първенство потвър
ди, че в Босилеград има 
млади талантливи футболи 
Сти, като Пене Стоянов, 
Владимир Глигоров, Блажа 
Воинович, Иван Ра

по-интензивни 
тренировки и по-добра фи
зическа подготовка могат 
да се постигнат далеч по
добри резултати

трупата ЮНА се
междуобединската 

футболна, дивизия Враня, 
в която се състезаваха 14 
отбора, между които и 
Футболният отбор „Мла
дост” от Босилеград, при
ключи преди десетина де
на. Крайният пласмент, на 
босияегр адските футболи
сти е 8 място съ,с спече
лени 23 точки (9 победи, 
5 равни резултата и 12 за
губи). сравнително добър 
резултат.

От крайното класиране 
обаче не са доволни 
вяващите на футболния 
бор, както и самите фут
болисти. Защото

УСЛОВИЯ:

Освен общите условия, предвидени със
закона, кандидатите трябва да изпълняват и сле 
дните отделни условия:

все
официална оценка, 
ще даде изпълнителния от-. и други. С 
бор на скупщината на ФК 
„Младост”, помолихме 
треньора Георги Георгиев,

още няма 
която ПОД 1: да са завършили средно медицин- :■ 

ско училище — обща насока, да имат една го
дина трудов стаж и да са положили професио- > 
нален изпит. Ако на конкурса не се обадят кан- ; 
дидати с необходимия трудов стаж, ще бъдат 
приети кандидати без трудов стаж, но в качест
во на стажанти.

ПОД 2: да са завършили средно учили
ще — гимназия-

Молби с доказателства за изпълняване на 
условията се изпращат на адрес: ООСТ Здравен 
дом в Босилеград.

нгелов

огла-
от да каже своето мнение.

Когато имаме в пред задоволство 
вид силите и овъзможнос- Георгиев, 
тите, с които разполагах
ме, от крайното класиране класиране:

със 
констатира

преди за
почването на 
то, а особено пред пролет

първенство- Накрая, ето и крайното
М. я.

Класиране — според силите
Рудна глава, 26 юни 

1983 г. Игрището на „Руд 
на глава" 
вист, но неравен,
Зрители 200 
майстор Братислав Раич 
в 76 м. Жълти карюни:
Димитри е Журич, Люби- 
ша Стешич и Братислав 
Раич при „Рудна глава" и 
Борислав Манолов и Ду- 
шан Ненич от ,.А. Балкан- 

. ски". Съдия*. Зоран Бадже 
вич от Неготин.

„А. Балкански" Милко 
Соколоз 6, Раша Тодоров
5, Драган Величков 6, Але 
ксандт.д Станков 7, Душан 
Ненич 5, Синиша Иванов
6, Борислав Манолов 6, Ди 
лштър Каменов 6, Петар 
йова-нс.вич 6, Кръста Кръс
тев 6 «и Новица Алексов 5.

Успешната серия от че
тири последователни побе
ди бе прекъсната тъкмо то

Закъснели и некомплектувани молби ня
ма да се оазглеждат.

Обявата е открита 8 дни от публикува-гава, когато най-малко то
ва бе необходимо: пораже 
ни ето дойде в директната 
борба за съществувание.
Още по-зле е, че дойде в 
самия край на мача.

И двата отбора,, обреме
нени от важността, игра даване на топката центра 
ха под напрежение. Съди якият нападател от около 
ята в началото на мача по 10 м. улучи с 'глава гор- 
каза два жълти картона ния десен ъгъл на вратата 
на футболистите на „А. Бая на Соколов, 
кански”, според наша оцеч След това поражение по 
ка твърде престрого,, така >, ложенИето в дъното на таб 
че изпровокира футболис- Й|Йлицата се изкомплицира, 
тите на „А. Балкански", ^така че още не се знае кол 
Нееднаквият критерий бе ко отбора ще напуснат-ли- 
налице: на Димитровград- гата. „А. Балкански” зае- 
ските футболисти марки- ма 12 място с_23 точки От
раше всяко нарушение, общо 14 състезаващи се
докато към домакините отбора. Очаква се развръз 
прояви тслеранция. Едва ката от по-горните лиги, 
след водачеството «им омек па едва тогава ще се знае 
чи критериите към гости кой ще напусне групата, 
те. Въпреки това „А. Бал 
ски" има няколко стопро

центови голови положе
ния.,. които Манолов и Але 
ксов не успяха да реализи 
рат.

нето й.
теренът тре-

твърд. 
души. Гол- През второто полувреме 

домакините тръгнаха с вси 
чки сили и в 76 м. след по

КОМИСИЯТА ЗА ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ НА 
ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРО- 
СТОПАНСТВО „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ”

— ЛЕСКОВАЦ 
Ул. „Стоян Любич” №16

дава:

Обява
са прием на работници в трудово отношение

1. ЕЛЕКТРОТЕХНИК — силен ток за рабо
та в Босилеград

(един изпълнител)
Квартира не е обезпечена.
Личен доход според Самоуправителното 

разумение за; .разпределение на Л. Д.

Обявата е открита осем дни от деня 
публикуването.

УСЛОВИЯ; Средно електротехническо учи
лище (IV) степен) с една година трудов стаж.

Кандидатите трябва да приложат: Молба с

спо

Д. С, на
БАСКЕТБОЛ

Прекъсната среща „ОЗРЕН” (СОКО БАНЯ) — 
„А. БАЛКАНСКИ” 80:80 

(44:48) И ПРЕКЪСНАТА 
ИГРА НА ПЕТ МИНУТИ 
ПРЕДИ КРАЯ

Соко баня, 22 юни 1983 г.
Теренът за малки спорто
ве. Зрители около 200 ду
ши. Съдии: Кречкович от 
Нищ и Маркович от Враня.

„А. Балкански” Ж. Цо- 
невич, И. Леков, 3. йосипо 
®ич, Д. Петрович, Г. Мила 
нов, Г. Вешович, И. Си
мов, 3. Захаров, В. Матов, 
И. Стояне®, С. Рангелов и 
М. Николов.

Баокетболистите на -,А.

Балкански” бяха прод пра 
га на победата, но поради 
неспортменски прояви на 
домакините тя бе „осуете
на”. Именно на пет мину
ти пред края на срещата 
съдията отсъди два свобо 
дни удара в полза на „А. 
Балкански”. Домакините 
:не приеха мирно това ре 
шение и нападнаха физиче 
оки съдиите. Веднага след 
това в договор с делегата 
срещата бе прекъсната

кратки биографични данни, диплома и документ 
за трудов стаж. Документите се изпращат на
горепосочения адрес.при резултат 80:80.

Епилогът вече е извес
тен. Срещата ще бъде ре
гистрирана със служебен 
резултат 20:0 в полза на 
„А. Балкански”. Инак са 
мият мач не бе на особе-

ООСТ ЗАДРАВЕН ДОМ в Босилеград 
дава:

Обявано високо равнище, поне
же и двата отбора играха 
доста слабо.

За попълване на работното място:
1. ГОТВАЧ на определено време, за шестД. С.

месеца.Минимална загуба „АСЕН БАЛКАНСКИ" — 
„МЛАДОСТ — ВЕСНА” 
(БЕЛА ПАЛАНКА) 77:78 
(35:37)

УСЛОВИЯ: Квалифициран или полуквалифи- 
циран работник с една година трудов стаж.

Обявата е важдна 8 дни от деня на публи
куването й.

Молби с доказателства за изпълнение на 
условията за обявата изпращайте на следния' 
адрес: ООСТ Здравен дом, Босилеград. *

Закъснели и некомплетирани молби няма 
да се разглеждат.

Димитровград, 25 юни 
1983 г. Спортният център 
„Парк” — зрители около 
200 души. Съдии:

М. Николов.
Когато най-малко се оча 

■кваше, баскетболистите 
Иван на „А. Балкански” загуби- 

Маркович о-г Бор и Овети- • ха пред своите 
слав Ристич от Лесковац.

„А. Балкански”: Б. Цоне- лцае.тна загуба на две то- 
вич, йссипович, 13, Д. Пет 
рович 2, Г. Миланов, Г. Ве 
шович 15, И, Симов 20, 3.
Захаров 15, В. Матов, И,
Стоянов, С. Рангелов 12 и

ката.
■ В сряда се играе среща 
та с баскетболния отбор 
„Радан” от Лебане. Това е 
последната ороща о,т пър
вата част на баскетболно
то първенство в междуре- 
гионалиата лига.

зрители. 
Всъщност, това беше не

чки от солидния баскетбо
лен отбор от Бела палан
ка. Това до .известна сте
пен осуети похода на от-' 
бора към върха на табел-

5.:

д. с.

СТРАНИЦА и
*
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Голямата инатчнйка н глупавият мъж
В едно селско семейство, искайки да се пошегува с него, като 

извикала:
— Удавих се — за да види как 

ще реагира мъжът й. Понеже реката 
била надошла, тя изгубила равновесие 
и наистина паднала във водата.

Когато видял това М7>жът, упла
шил се и тгьргнал да я спаси. Обаче 
търсил я нагоре. Като видял това 
случаен минувач, изненадал се и ка
зал му да я дърси надоле, а не наго- 
ру. Мъжът му отговорил, че тя в 
никакъв случай не може да е на
доле, защото винаги е правила обрат
но и че водата я е понесла нагору.

. С. Евтимов

мъжът
си имал големи мъки с жена си. Ни 
кога не са били на едно мнение. Ко 
гато юй вървял нагоре, 
той казвал „бричено" тя — „скубе 
но’', юй — черно, тя — бяло и тн 
Тя винаги за него казала че е „сур 
тук, глупак" и том подобно. Винаги

тя — надоле

Сви у печуроесе отнасяла подигравателно към не
го. ■■■

И все така.
Веднаж се съгласили да тРтъгнат 

заедно на някакъв си „сабаат”. И 
търгнапи. Обаче пътят ги води през 
един малък мост. Мъжът минал, а 
тя застанала на средата на моста,

Може да не сте чули, ама одскоро освен 
ловджийсЬе —има и печурсЬе лъже. Нели 
тия дни пада дъж, и по ливаде и корийе никоше 
много печурНе.

Мнозина уместо да иду да косе — чове
ци си беру печурЬе. Да идеш да косиш — тре- 
бе цел дън да млатиш, да се измориш кико ама 
лин, а нема много сено да накосиш, ещо изгоре 
у жегуту. А с печурЬете йе друга работа: ем 
можещ по-натену да береш и да се расоджу- 
йеш, ем пак и паре че натепаш: сушене 1000 ди
нара, несушене 200—300 динара...

— Епа ичера мину преко „Благуиье" — 
каже Йордан Манин и право да ви кажем не 
може да се мине оди печурйе. Върган» до вър. 
ган>: па лисичарйе, колко очеш. Набра два—три 
джака, стъвни се и не мого све да Ьи оберем...

Една жена на съда зае- 
тава на страната на съп
руга си като свидетел.

— Вярнр е, че сте при- 
съствували, когато той се 
скарал с тъжителя?

— Той няма нужда с ни 
кого да се кара, когато 
това може да прави и V 
дома си.

НАРОДНИ ПОГОВОРКИ ОТ БОСИЛЕГРАДСКО

# С огън и вода играчка нема. 
ф Инат глава кине.
ф За инат на гола гърбмна и врели камъни 

се държат-
(Записал: С. Евтимов)

Г Л
МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Разговор .между две при 
ятелкн.

— Недей да се омъж
ваш за Иван? Той по цяла 
нощ не спи...

— Има Ьи много и оди онуя страну — 
каже Пера Върдин. Нели народ не минувало 

земля се подивяла и са само

УМЕН е не този, който прави много., а онзи, 
който прави това, което трябва.

СТОБЕЙ много одавна 
печурЬе по н»у расту. Идо да косим, ама нели 
изгорело — я върл>и и косуту, па си бра печур
Не ...

ДОБРОТО дело, предадено на забвение, унищо-казапа едната.
— !?
— ... Ами хърка дълбоко!

жава хиляди други такива дела което ще пос
ледват след него.

ШЕКСПИР
И тека. Йедън по йедън — сви расказую 

куде све видели да има печурНе.

— Дайте йош по пиене — окнул йедън 
оди тия що се решили ютре дън да иду у пе
чурНе.

ВЕЛИКИТЕ хора не правят «нищо на половина.
ЛИХТЕНБЕРГОзначение в пустиня:

— Следващата фатамор- 
гана — на 25 километра.

ВСЯКА крачка действително движение струва 
повече о.т дузина програми.

МАРКС — Дайте и оди мене...

— И оди мене...

И тека до сред ноч — убаво се дока-

— Защо ти, като вегета
рианец ядеш зайци?

— Зарад отмъщение. Из 
ядоха .ми зелето...

ОТЛАГАНЕТО поави лесната оабота тРУДНа, а 
тоудната — невъзможна.

ЛОРИМЕР рали.

Ка на ютре дън — на све стране плизнуло 
народ. Сви наметнули джакове, кроштье, забрам 
чили торбе..

А оно нигде печурка нема. Обрали Ьи чо 
вецн навреме...

Един шотландски виц.
— Защо вашият съЛРуг 

слага главата си в каса, ко 
гато спи?

— Сложил е златни зъ-
___ 1

ВОДА, която тече сама си.намира пътя.
ТАТАРСКА

КОЙТО ги оаботи нивата, не мисли да‘ппави зло.
ЦИЦЕРО.Н

би...

ИСТИНСКО ст кпоптче за хооата е умението да 
се трудят.ШЕШ5Ш ЕЗОП

УУ
■у
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