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В СК ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД ЗА ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В ПЪРВИЧНИТЕ 
ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА

За критически анализ 

на положението Не конто осна. тю конто може
• СИМА ЙОВАНОВИЧ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР В ПРЕДСЕДАТЕЛ 

СТВОТО НА МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦ: —» ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБИРАТ 
ОНЕЗИ, КОИТО СА СЕ ЗАСВИДЕТЕЛСТВУВАЛИ С ДЕЛА КОИТО МОГАТ 
ДА ТЛАСКАТ НАПРЕД. В ОБРАТЕН СЛУЧАЙ ЩЕ ИМАМЕ ПО-ГОЛЕМИ 

ТРУДНОСТИ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГРАМА ПО 
ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ ф ОПРЕДЕЛЕНИ СРОКОВЕ ЗА 

ВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ И ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ

Разисквайки за задачи
те на Съюза >на комунис
тите в настоящата изборна 
дейност в първичните пар 
тийни организации, члено 
в е те на ОК на СКС в Бо
силеград ,на проведеното 
през миналия петък засе
дание (председател ст^вува- 
но от председателя му 
Цоне Тодоров) подчерта-

В пълен разгар е изборната дейност в Съюза 
на комунистите. (Настоящите избори I 
в . светлината на конгресните становища и 
критически и всестранно да се анализират и оценят 
постигнатите резултати, да се обсъдят актуалните 
проблеми и уточнят конкретни задачи и акции за 
предстоящия период.

Изборите отделно трябва 
по-н ата тътнат а акционна 
организации на Съюза 
конкретен договор за осъществяване на целите и за
дачите от Дългосрочната програма по икономическа 
стабилизация, там къде то действуват.

Изборите провеждаме по време, когато труде
щите се и обществото ни изцяло полагат максимални 
усилия за преодоляване на натрупалите се трудности 
и слабости.

са възможност 
Решения

ПРО

(ност, която в общината 
трябва да приключи до 
20 декември т-т. трябва Да 
подтикне и мобилизира 
всички комунисти. Още 
повече ако се има пред
вид, че комунистите съв
местно с трудещите се и 
гражданите трябва да на 
правят прелом в поведе
нието към акциите и да 
създават условия за . по
нататъшното развитие На 
самоуп равителните социа
листически отношения и 
за Осъществяване на Дъл
госрочната програма по 
икономическа стабилиза
ция.

око развитие на общината. 
За целта е необходимо, 
подчерта той, първичните 
организации на СК да раз 
граничат с всички онези, 
които не осъществяват по 
литиката на СЮК.
I »'

— Изборите ов първични
те организации на СК не 
бива да се разберат ка
то смяна на ръководства
та, като формално задъл
жение. Необходимо е да 
се мени съзнанието към 
тях. Това налага и иконо 
мическою ни положение. 
Затова в предстоящите из 
бори не трябва да се изби 
рат онези, които искат, 
•които се натрапват, но 
онези, които са се засвиде- 
телствували с дела, които 
могат да тласкат напред. 
В обратен случай ще има 
мс по-големи трудности в 
осъществяване на Дълго
срочната програма по Ико 
н омическа стаби лиз ация 
— изтъкна С. йованович.

да допринесат към
подготовка на първичните 

на комунистите и да бъдат

Въз основа на решението за изборите и другите 
документи на ЦК на СКС, както и общинските коми 
тети, в първичните организации ;на Съюза на кому
нистите тРябва да се ангажират членовете -на СК не 
само в работни групи за изработка на отделни мате
риали и документи, но и дейно да участвуват в ра- 

• зиокванията и оценката на положението, както и при 
уточняването на непосредствените предстоящи за
дачи.

С приемане на ре
шение за изборите, 
ОК на СКС в Босиле 
град определи сррко- 
ве за провеждането 
им. До 20 х.м. ще се 
проведе съвещание 
със секретарите на 
първичните партийни 
организации, до края 
на месеца подготвите 
пни събрания, а до 20 
ноември предизборни 
събрания. Изборите в 
първичните организа 
ции ще приключат до 
20 декември. Колко 
успешно ще се про
веде предизборната 
и изборната дейност 
ще зависи от подго
товките и от помощ
та, която в работата 
на първичните орга- 
оизации ще оказва? 
членовете на Полити 
ческия актив, члено
вете на общинския 
комитет, Комисията 
за статутни въпроси 
и Комисията за ор 
ганизационио изгра
ждане и развитие на 
СК и кадрова поли
тика.

Председателят на ОК 
на СКС в Босилеград Цо
не Тодоров в уводното си 
■изложение изтъкна, че из 
борите трябва да дадат 
принос към по-нататъшна 
то акционно оспособяиапе 
на първичните организа. 
ции «а СК в общината и 
да бъдат договор за акции, 
от чието осъществяване 
ще зависи по-нататъшно 
то обществен о-мкон ол I и ч е

На предизборните събрания, в отчета и в рази
скванията, е необходимо всестранно да се анализира 
и критически оцени двегодишното действуване на 
първичната организация, като се изтъкнат постигна
тите резултати и подчертаят актуалните проблеми и 
слабости. Нужно е. да се оцени колко първичната ор
ганизация се е ангажирала и с какъв успех е осъще
ствила становищата и задачите от Дванадесетия кон
грес на СЮК и Деветия конгрес на СКС, колко е 
била в средището на живота в своята среда, а при 
това, колко е допринесла да се мени положението. 
При това, отделно трябва да се оцени дейността и 
приносът на всеки член при утвърждаването на ста
новища и провеждането им в живота. Също така, 
трябва да се оцени колко първичната организация е 
прилагала практиката да се анализира и оценява из
пълняването на задачите и като се изхожда оттам, 
да се изостря отговорността на всеки член на СК.

Необходимо е да се оценят взаимните отноше
ния, отделно постигнато равнище на идейно-полити
ческо единство в акциите и осъществяване на домо- 
кратическия централизъм, внедряването на критиката 
и самокритиката, демократическия диалог и др., ка
то условие за по-ускорено и по-силно укрепване на 
личната и колективна отговорност в 'изпълняването на 
задачите, а за преодоляване на пасивността в бор
бата против всичк!и видове на неприемливо действу
ване в СК. Отчетите не трябва само да хвалят по
ложението, или само да посочват броя на заседа
нията и въпросите, по които се разисквало. Същност
та ш трябва да бъде в реалната преценка на поло
жението, политическа оценка, която да сочи непо
средствените задачи занапред.

Необходимо е да се оцени и действуването на 
комунистите в останалите 
организации, в само управителните делегатски органи 
и да се ©иди техния принос трудещите се и гражда
ните действително да решават с непосредствено из
ясняване, в подобрението на колективната работа, 
укрепването на личната и колективна отговорност и 
пр. Сигурно няма да изостанат и въпросите за идей
но-политическата подготовка, приемането в Съюза на 
комунистите и пр. Това нещо изисква всяка първична 
организация на СК 
среда, работата на секретариата, секретаря, при ко
ето да не изостане и оценката за дейността на ръко
водните органи и др. хора на постове, в средата, об
щината и пр.

В. Б.
.......................... ......... ....................................... ..

В този брой:

• РАКЕТА ПО ГЛАВАТА НА ЕВРОПЕЕЦА
СТР. 2

• РАВНОПРАВИЕ, ЗАВОЮВАНО С БОРБА
СТР. 3 ;

\

• ТЪРСЕХА ДА БЪДЕ ОТКРОВЕНА... СТР. 5
ха, че членовете на СК в 
обвитата 
60 първични 
по превие на предизборна, 
та и Изборна дейност тряб 
ва критически т всестран
но да анализират досега
шните ой резултати и ела 

'“бости .и да си определят 
конкретни задачи занап
ред. На заседанието, на 
«оето приеъствуваха и Яс- 
мииа Бовданович и Сима 
Йованович, изпълнителни 
секретари в Председател 
ството на МОК на СКС в 
Леоковац, особено се под 
черта, че изборната дей-

организирани в 
организации

• В „ЦИЛЕ" НЕЩО НОВО СТР. 6
Iобществено-политически

• В СТРОЯ НА БЪДЕЩИТЕ КОМАНДИРИ
СТР. 9

да оцени положението в своята
• ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ БЕЗ ОТСЪСТВИЕ 

И ЗАКЪСНЕНИЕ СТР. 10

Борис Костадинов »щ|.ии..и.ин..1|||...ин1Я11|И1>ит.и.1Н111йт1



НАС || ПС СВЕТА И У
XXXVIII РЕДОВНА СЕСИЯ НЛ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИА ООНСЕРХИО РАМИРЕЗ, ЧЛЕН НА КОЛЕКТИВНОТО 

РЪКОВОДСТВО НА НИКАРАГУА, ПОСЕТИ НАША 
ТА СТРАНА Започва заключителният етапРазбирателство и 

сътрудничество
ТРИ СЕДМИЦИ ОЕ ВОДИ ДЕБАТА ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО В СВЕТА, А В 
ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СЕСИЯТА ГЛАВНИТЕ К°МИТЕТИ ЩЕ ОБРАБОТЯТ 
ОТДЕЛНИТЕ ВЪПРОСИ И ЩЕ ПОДГОТВЯТ ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ, КОИТО 
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРИЕТИ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

оилм, които минават през 
тожки изпитания, продства 
лява-г основна пречка за 
оздравяване на обстойно
то положение. Например,
Австрия счита, че на же
невските преговори трябва 
да са сключат същински 
споразумения за прекратя
ване на надпреварата във 
въоръжаването. В добре 
подготвена срежа между 
Рейг-кн и Андропов, Ирлан 
д.ия вижда шанс за нама
ляване на напрежението в 
отношенията между двете 
велики сили. Нигерия съ
що така счита, че велики
те сили трябва да замес
тят конфронтацията си с 
изна.миране на пътиша за 
сътрудничество и детант. терес.

В общата дебата подчер 
гама роля имаха иеобвъР,' 
ваните страни. В началото 
на разискваниЯта те поло
жиха големи усилия да се 
създаде атмосфера за кон 
структивно изнамиране на 
пътиша за преодоляване 
на кризата в света. През 
втората седмица тази тен 
денция беше още по-сил
на. Очевидно е, че влоше
ната международна обета 
новка насърчи необвърза
ните страни, които пред
ставляват две трети от 
броя на членките на све
товната организация, да за 
силят решимостта и един
ството си в разрешаване
то на въпроси от обш ин-

През третата седмица на 
общата дебата за светов
ното положение, която се 
води ша 38-га Редовна се 
оня на Общото събрание 
па ООН, се изказаха пред 
сгавители на петдесет стра 
ни. С това приключиха ра 
зиоквания-га за иай-актуал 
ните проблеми на съвре
менния овят’. В продълже 
ние на сесията главните ко 
мптети где обработят от
делните въпроси и ще из
готвят проекти ша реше
нията, които тРябва да бъ 
дат приети в Общото съб
рание.

Представителите на мно 
го страни застанаха на Об 
игото становище, че отно
шенията между великите

сърдечна раздяла: Рамирез и жарковпч

• В изявление за югославския печат Рамирез 
изтъкна, че неговата страна вече се намира във воен
на обстановка

ф Акцент от съвместното съобщение: кризата в 
Централна Америка може да бъде разрешена само 
със последователно прилагане на принципите от Хар
тата на ООН и коренните принципи на необвързса- 
неЮ

ПАЛЕСТИНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ПРЕД СЕРИОЗНИ ИЗПИТАНИЯ

Съдбовни дни за „Фатах“Членът на колективното 
Ръководство на Никарагуа 
д-р Серхио Рамирез в края 
на миналата и началото на 
тази седмица направи че
тиридневно
приятелско посещение 
СФР Югославия, по време 
на което води разговори с 
Миха Ппиляк и останали- 

ръководи-

че съществуващата криза 
в Централна Америка и 
Карибйте, както .и подоб
ните опаони кризи в дру
ги части на света, могат 
и трябва да се разрешават 
единствено въз основа на 
последователното прилага
не на принципите от Хар 
тата на ООН м коренните 
принципи на необвързва- 
нето. Двете страни оказ
ват подкрепа на „Групата 
Контадора”, която търси 
пътища за осъществяване 
на истинска сигурност и 
мир в Централна Амери-

молстрации на палестинци 
те в знак на пълна под
крепа на яСер Арафат- От 
едно такова събрание е 
призван генералният секре 
тар .на Арабската лига Ша 
дли Клиби да ангажира 
арабските страни с иел ;<Га 
се осуети ново кървопро- 
литие. Обстановката в Три 
полис се усложни още по 
вече след като израелски 
военни кораби започнаха 
да контролират морските 
връзки на града.

Расте напрежението между бойците на Ара
фат в Ливан от една и сирийските войски и па
лестинските дисиденти от друга страна.официално

в освобо-П а л естин окото 
дително движение се нам и 
ра пред сериозни изпита
ния- Сегашният период мо 
же да бъде решаващ за 
бъдещата съдба на доиже 
нието, а преди всичко за 
най-оилната му организа
ция „Фатах”. Политически 
те наблюдатели в Кайро 
правят такива заключения 
не само въз основа на ин
формации, които присти
гат от северното ливанско 
пристанище Трштолис. Там 
все повече расте напреже

нието между палестински
те бойци, лоялни на Ара
фат от една, и сирийски
те войски и палестинските 
дисиденти от Друга стра- 

На окупираното Запад
но крайбрежие на Йордан 
се организират масови де

те югославски 
тели.

В съвместното съобще
ние между другото се ка 
зва: „Югославия и Никара 
гуа изразяват загриженост 
от неблагоприятното разви 
тие на международната об 
становка, като подчерта
ват, че зачестилото запла
шване със сила, военните 
интервенции, отворената и 
прикрита намеса 
третините работи на неза
висими страни пряко се от 
разя®ат и върху 
нието на 
страни, особено на по-мал 
ките и по-слабите"- Двете 
страни изразиха увереност-

ка.
Ето как Ясер Арафат ви 

жда положението: „Заро 
бен съм тук, в Бадави. Но 
не за първи, нито пък за 
последен път- Става дума 
за сирийско-американски 
пакт, сформиран с цел да 
ликвидира силната и неза
висима палестинска съпро 
тива. Този пакт е приет 
със симпатии в Израел”.

Югославия оказва под
крепа и изразява солидар-. 
ност с народа и правител
ството на Никарагуа 
борбата му за опазване на 

национал

в

неза висимостта, 
шя суверенитет и терито
риалната цялост. Югосла
вия подчертава неотчужди 
мото ттраво на Никарагуа 
сама да избира път на въ
трешното си обществено и 
икономическо развитие-

във въ-

положе-
необвързаните на.

Ясер Арафат

ЗАГРИЖЕНОСТТА ОТ НОВОТО ВЪОРЪЖАВАНЕ НА СГАРИЯ КОНТИНЕНТ стеми на предни бази) за 
стра ши територията на 
Съветския съюз и с това 
наруши дори и стратегиче 
окия баланс.

Трудно е да се каже кое 
от тези противоречиви ста 
новища е точно, но е точ
но твърдението на запад
ал печат, че проектите 
за .дтеримнг—2” и дирижи V 
рани ракети беше изгот
вен преди и да бъдат на
правени ракети СС—20.

Сега, когато вече изми 
на срокът за 'преговаряне 
1И когато масовото движе
ние за мир и против евро- 
ракетите стана сериозна 
политическа сила, е сьзда 
дена атмосфера, която не 
дава почти никакви изгле* 
да за успех на преговори-

ПОВИШАВА СЕ

Ракета по главата на европееца
1979 година Съветът 
НАТО, !на годишното си 
събиране в Брюксел, прие 
таканаречено двустранно 
решеиие- 'на територията 
на западноевропейските 
страни, членки на НАТО, 
да бъдат разположени 572 
ракети със среден радиус 
на действие. От това 108 
„першинг—2" в Германока 
та федерална република 
и 464 дирижирани ракети 
във Великобритания, Хо
ландия, Италия и ГФР.

беше оформена 
ята. че Съветският съюз, 
изправен пред якна 
лаха от увеличаване на

на ракетния потенциал на 
НАТО, ще се съгласи да 
измести своите 230 трит- 
ла,ви ракети СС—20 и 380 
еди,оглави .ракети СС—4 и 
СС—5.

Корените на .проблема 
обаче не идват От ракети
те СС—20. На преговори
те САЛТ—1 и САЛТ—2, в0 
дени още в началото на 
седемдесетите години и 
подписани в Москва 1972 
и Виена 1979 година, СССР 
възбуди въпроса за раке 
тното .равновесие в Евро
па. СССР 
защото НАТО с таканаре 
чевите системи ФБС (сн-

успешно, е 31 
1983 година.

декемвриЕвропа, а до голяма сте 
пен и целият овят, 
четири години с неешжой 
стВо следят събитията във 
връзка с новото въоръжа
ване на стария континент 
относно събитията, отнася
щи се До преговорите 
Женева. Особемо 
е интересът

вече
Развълнуваните .народни 

Европамаси в Западна
повече се обезпокои-отце

ха от вестта, — публикува 
на .най-напред !в мадридс
кия .печат, а .след това и 

други западноев
в

голям в .някои
ропейскм вестници — че 
САЩ нощем със самолети 

нови ракети.

във връзка
евро-ра
водят

с преговорите за 
кетите, които се 
от 30 .ноември 1981 година, 
а сега .навлизат в заключи 
телен етап. Именно, срок 
за завършаване 
ворите или за .разполагане
прег(Хи?еКс^ршатОК0безО нещата? През декември

прехвърлят 
Тези вести .са от осооено 
значение, защото най-вероя 
тно говорят, че САЩ не 

имали намерение да идеЯснона прего- са ии
преговорят .сериозно. 

Какви са действително
направи това,

зап-
те

Братство * 14 октомври 1983
СТРАНИЦА 2



ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ НА МИТИНГА НА РАДАН ТЪРЖЕСТВЕНО ОЗНАМЕНУВАН 11 ОКТОМВРИ — ДЕНЯТ НА ВЪСТАНИЕТО 
^ Р? В СР МАКЕДОНИЯ

От труднвстите |Равноправие, 

с единство 4
завоювано с борба

— С ИСТОРИЧЕСКАТА ПОБЕДА НА НОБ СЕ СБЪДНА ВЕКОВНИЯТ 
БЛЯН НА МАКЕДОНСКИЯ НАРОД ЗА НАЦИОНАЛНА СВОБОДА, СЪЗДАВА 
НЕ НА СВОБОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, СУВЕРЕНА ДЪРЖАВА НА 
МАКЕДОНСКИЯ НАРОД И НАРОДНОСТИТЕ, КОИТО ЖИВЕЯТ В НЕЯ, РА 
ВНОПРАВНА В БРАТСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА САМОУПРАВИТЕЛНА 
ОБЩНОСТ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ НАРОДИ И НАРОДНОСТИ — КАЗА МЕ 
ЖДУ ДРУГОТО МИХАЙЛО АПОСТОЛСКИ НА ВЕЛИКИЯ НАРОДЕН МИ 
ТИНГ В ОХРИД

Н ародооовободи тели о т о 
и революционното движе
ние в Сърбия, от въстание 
то в Бела църква и У жит
ата република, през сво 
бодолюбива Шумадия до 
оунтовническа Топлица, 
Ябланица, Пуста река; от 
Подриня до Тимок — 
ставляваше съдбовен 
вор на народа на Сърбия 
'.на калкулациите със Сър 
бия. които окупаторът за 
едно С'' домашните преда 
тели правеше, изхождай
ки от геостратегическото 
й положение и от своето 
схващане на свободолюби 
■вите и въстаническо-во е н - 
ни традидиции на срьбокил 
народ. Огромен е приносът 
на юж!ната част «а Сърбия 
в Народооовободителната 
война и революцията.

Тук движението дейст
вуваше постоянно и орга
низирано — подчерта Дра 
гослав Маркович, предсе
дател на Председателство 
то на Централния коми
тет на Съюза на югослав

обезпечи придвижване на 
пред.

Говорейки за настоящи 
те икономически затрудне
ния, Маркович 
че е необходимо да се при 1 
способим към тези уеде- Щ 
вия. Програма за излизане! 
от това положение и пъти % 
щата на по-нататъшно раз 
витие имаме. т
Дванадесетият конгрес на || ханието против фашизма 

К, Дългосрочната про Ц и 40-годишнината от създа 
икономическа

подчерта, Ж
Македонският народ и 

народностите, които жи
веят в Социалистическа 
република Македония, тър 
жествено ознаменуваха 11 
октомври — Деня на въс-

ба и социалистическа Ре
волюция — каза Апостол
ски и добави, че това е 
залог за преодоляване на 
сегашните трудности.

Апостолски изтъкна, че 
Югославия остава на пози 
циите на необвъраванего, 
основоположник на което 
беше другарят Тито, и вер 
на на политиката си за 
добросъседски отношения, 
уважаване на суверените
та, независимостта и те
риториалната цялост на 
всяка съседна страна и 
всички останали държави. 
При това важен фактор на 
мира е и уважаването на 
нашите национални мал 
цинства в тези страни. 
Обаче някои наши съседи 
отричат тази наша полити 
ка. Албания насърчава ире 
дентистите в Югославия, а 
в България се насърчава 
писане на фалшиви сту
дии, с които (а и по други 
начини) се отричат маке
донският народ и Македо 
ния. Към тази антимаке- 
донска политика се приоб 
щават и някои вестници в 
Гърция.

— Единиците на НОВЮ 
— каза Петар Брайович — 
бяха пример на сътрудни
чество и съдружие, ковач 
ница на братство и единст 
во. Такъв пример на сътру 
дничество е и борбата в 
Македония, Косово и юж
ната часх на Сърбия. Пар 
тизанските отряди и Це
ли бригади имаха смесен 
национален състав. В бор
бите в Македония участ
вуваха и руска, и словена 
шка чети, както и итали
анската чета „Гарибалди”, 
а тук бе формиран и бъл
гарският батальон „Хрис
то Ботев".

вич, комендант на Първа 
м акедон ско -ко совск а 
родооовободителна удар
на бригада.

Говорейки за известния 
опит на Българската ра
ботническа партия (кому
нисти) да осуети въоръже 
ното въстание в Македо
ния, Апостолски подчерта 
политическата борба на

на
пред
отго

грама по 
стабилизация и други ре
шения — представлява на 
ши задачи в предстоящия || 
период. Не ще бъде лес
но да се извършат тези 
дълбоки промени. Необхо- Ц 
димо е високо съзнание, 
висока степен на отговор
ност на всеки трудещ се, 
комунист и на всички ог 
говорни фактори отделно.Щ

ването на крупни войскови 
части и по-големи свобо 
дни територии в Македо-

Но — продължи Марко 
вич — не за пръв път ни 
е трудно. Имахме трудно 
сти и през 1941 и 1948 го 
дина и много пъти след то 
ва. Но именно в тези пери 
оди Съюзът на комунисти
те и нашата работничес
ка класа имаха сили и упо Щ 
ритост да издържат и да 
не се отклонят от ооновна 
та насока на революцион
но развитие, да запазят не щ, г~ 
зависимостта и цялостта | ™я' Тържествените мами
на нашия път в ооциализ- Щ Фестации преминаха под 
ма. Това представляваше. | зн“а на «-годишнината
____ __ „ „_я„,и„„1от Второто заседание на
подчерта той, да отораним.ф дВИОЮ.за .което Македо 
самостоятелността и отго 2 ^
ворностга на СЮК за об§НИяе провъзгласена за 
щественото развитие пред! Равноправна Федерална 
собствената работничке- |едИ1Ница в Нош Югосла" 
ка класа и своя народ, да р вия'
отбраним и положим осно щ Централ1НОто тържество 
вите на равноправието на р се състоя в Охрид, къде 
народите и народностите, р то пред 25 000 граждани 
социалистическата демок- Ш °т Охрид^ Дебар, Битола, 
рация, работническото са- щ Струга, Ресен, Кичево и 
моуправление. Всички гРУ щ Д/руги места говори гене 
дности преодолявахме и из щ рал-полковник Михайло 
лизахме по-силни след то р Апостолски, комендант на 

защото бяхме единни, Щ Главния щаб 
сплотени и готови да се 
борим и успеем.

оките комунисти, в речта 
си на състоялия се на 
октомври митинг на плани 
на Радан, по повод 40-годи 

създаването 
южномо равска

9

игнината от 
на Първа 
бригада. •• ОГЛЕДАЛО НА СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ: Скопие

— През изтеклия пери
од е постигнато .много — 
каза Маркович. Но може
ше да се осъществи и по
вече. Имаше и слабости, 
пропуски, недостатъчна ре 
шимост в 
на договореното. Най-съз- 
нателните сили в- общесг-

партийните организации в 
Македония, насочена към 
повдигане йа въстание, ро 
лята и подкрепата, оказа 
на от ЦК на ЮКП на че
ло с другаря Тито, какхо 
и ролята на новоформира 
ния ЦК на КП на Македо 
ния.

осъществяване

вото, комунистите и соци 
алистическите субективни 
сили

— На отбранителният 
пост на свободата остана 
ха над 26 000 бойци и двой 
но повече жертви на фашке 
ткия терор, на които дъл
жим вечна благодарност и 
коихо ни задължават с вси 
чки сили да отбраняваме 
великите придобивки, за
воювани в епохалната На 
родоосвободителна бор-

посочи Марко- 
като чели поняко

га губеха от предвид те
зи закономерности на об 
щественото развитие и че 
сто се държеха безучаст
но. Като чели се очаква
ше — добави той — Раз 
витието да дойде от само 
себе си, стихийно да се

вич

на НОВ и 
партизанските отРяди в 
Македония, и Петар Брайо

ва,

СРЕША—РАЗГОВОР НА НАВОНАЗНАЗЧЕНИЯ ПОСЛАНИК НА СФРЮ В 
БЪЛГАРИЯ ИЛИЯ ДЖУКИЧ СЪС СТОПАНСКИ ДЕЙЦИ ОТ НИШКИ РЕГИ 
ОН ЗА СТОПАНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ващ такова сътрудничест
во в производството на мо 
тО(кари и тефлери.

В своето изказване 
воназначеният посланик 
Илия Джукич посочи не 
обходимостта от задълбо
чаване на икономическите 
връзки на региона >и стра 
ната със съседна ‘ Бълга
рия. за което съществуват 
реални предпоставки и вза 
имна заинтересованост- 

Близостта на двата паза
ра, сходността и редица 
други обстоятелства бла- 
гоприятствуиат за уст&нов 
яване и развитие на ико 
номичеокото сътрудничес 
тво между двете страни.

Джукич по-нататък под 
черта, че се налага реорга 
низация на нашите стопаи 
ски представителства, ка
то се създадат по-гъвкави 
облици за сътрудничество.

Новоназначеният поела 
СФРЮ в Българияник на

Илия Джукич на 10 
томври Т-Г- ПО почин 
Регионалната стопанска ка 
мара се срещна и разгова 

дейни

ок-
но-Да се ползуват възможностите докрайна

• ПРЕЗ ОСЕМ МЕСЕЦА НА ТЕКУЩАТА ГОДИНА Е РЕАЛИЗИ 
РАН СТОКООБОРОТ В ДВЕТЕ ПОСОКИ НА СТОЙНОСТ ОТ ОКОЛО ОСЕМ 
МИЛИОНА ДОЛАРА • МАЛОГРАНИЧНИЯТ СТОКООБОРОТ НЕ БЕЛЕЖИ 

ЖЕЛАНИЯ ТЕМП

то .коопериране и сътруд' 
ничество.

В потвърждение на то
ва говори фактът, че през 
осемте месеца на текуща 
та година от наша стра 
на .са изнесени стоки на 
стойност от около 3,7 ми
лиона долара, а са внесе- ността,

на стойност От над 4,3 бедната, химическата ггро* 
милиона долара. ОцореД ' мишленост и 'машинострое 
уводното изложение на нето, но не в онова коли- 
члена на Председателство чество, за което същсству 
то на Регионалната стопан
ска камара Димитър Ма- Трябва да се търсят 
нов, такъв стокообмен „не гъвкави облици на сътр\Д 
е истинско отношение на шичество, между които

ря със стопански 
от Нишки регион във връз 
ка със стопанското 
рудничеСтво между трудо 
вито организации от 
гиона и предприятия 
съседна България*

сът-

ре-
11 ром шиленото коопе ри р а 
не и сътрудничество за 
съвместно излизане на тре 
ти пазари.

В разговорите също бе 
изтъкнато, че и малограни 
чният стокооборот ие се 
развива с >келаните темпо 
ве, въпреки многобройните 
договори и разговори ме
жду двете страни.

Само чрез коопериране 
и специализация могат 
да се постигат тю-завидни 
резултати, за което свиде 
телствува примерът 
МИН, установил и разви-

нашите икономически въз 
можпости и комилементар 
ност на стопанството 
НРБ и тази част ;иа Сър 
бия".

от

на.'I ■ ■

През последните две— 
години стокооборотътТри

между стопанските орга 
низации от Нишки регион 
и съответните лредприя- 

НР България С-

Нишкото стопанство до 
ста-вя на НР България из 
делия на електропромишле 

текстилната, мебе-тия ОТ 
лежи намаляване, въпре

възмо
ни

ки благоприятните 
яености за 
търговските отношения ме 
жду двете страни. Той се 
развива на компенсацион
ни начала, което спъва ра 
звитието на промишлено*

развитие на

ват реални възможности.
по

па
Ст. Н.
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СВЕТИСЛЛВ ЛАЛОВИЧ В ДИМИТРОВГРАД
^™й,ИАЛНО ЗАСТРАШЕНИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА В РЪЦЕТЕ НА 
АДМИНИСТРАЦИЯТА Стабилна безопасностНеобходима преоценка иа дейността НА 4 ОКТОМВРИ В ДИМИТРОВГРАД ПРЕ- 

БИВАВА РЕПУБЛИКАНСКИЯТ СЕКРЕТАР НА ВЪ- 
ТРЕШНИ РАБОТИ И ЧЛЕН НА ЦЕНТРАЛНИЯ КО
МИТЕТ НА СР СЪРБИЯ, СВЕТИСЛАВ ЛАЛОВИЧ 
СЪС СВОИТЕ СЪТРУДНИЦИ

* За безопасността в СР 
Сърбия той говори пред 
членовете на политичес
кия актив на Димитров
град. Изтиквайки, чс 'На
шата страна със своето 
местоположение, дели съд 
бата 'на общото. положе- 
ние в опета, безопасното 
положение в СР Сърбия е
стабилно и задоволяващо, лович, да се извърши мак- 
Ио въпреки това, в носле- симална 'мобилизация най-

Общмнокият комитет на ОКС в Бо
силеград, разисквайки неотдавна за ак- 
туапмите проблеми в областта иа соци
алната, защита подчерта, че Центърът 
по социална защита в Босилеград, най- 
комиетентвн в тота отношение, все още 
не е изготвил социална карта на всич
ки социално застрашени лица и общи
ната. При това и сътрудничеството му 
с местните общности е «а низко равни
ще. Следователно в Бооилеградска об
щина все още има лица, конто се нуж
даят, а «©получават необходимата по
мощ.

от общите средства с «сбито Центърът 
разполага, се изразходват за лични до
ходи на заетите тук. Фактът посочва, че 
въпросът трябиа да оо постави в Само- 
управителната общност на интересите 
но социална защита.

с това и политическата. 
Наясно оме, че системни
те решения са добри, съ
що и решенията на наши
те «айнвисши органи и те
ла, «а 'конгресите и т.н. 
Обаче, нашата практика 
често пъти не е в съгла
сие с тези решения. Зато
ва е нужно, подчерта Ла-

И.майюи предвид, че социално за
страшените лица не бива да бъдат ос
тавени на волята на администрацията 
на СОИ по социална зашита и «а заети
те <в Цен търа за социална работа, .както
н поради противоречивите разисквания, 
ОК иа СКС в Босилеград заключи ра
ботната група, която бе изготвила ин- 

Налице е « факта, че от година на формация (обсъждана на посоченото
заседание), да направи нов анализ връху 
работата па Центъра, който на едно От 
следващите заседания на ОК иа СКС ще 
бъде предмет на обсъждане.

година се увеличава и броят на оизеи, 
които трябва да се намерят в специал
ни ведомства за учене или лекуване, ко 
ито също така Центърът бавно разот- 
крива. За сметка .на това над 50 на сто м. я.

ДНЕС СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

На дневен ред: развитие на 

селското стопанство
Лапович говори пред димитровградските де^ци

напред в Съюза «а кому- 
нистите като двигателна 
сила във всяка клетка на 
обществото, от местната 
общност до Съюзната ску
пщина. Личният пример, 
като най-силно оръжие осо 
бено трябва да бъде на 
цена.

ф КОГА ЩЕ СЕ ЗАВЪРШАТ ХАЛИТЕ НА „МЕТА 
ЛАЦ?"

Делегатите >на трите съ
вета <на общинската окуп 
щина в Димитровград ще 
обсъдят редица актуапни 
въпроси. Преди всичко \ в 
центъра иа вниманието е 
резолюцията за политика
та на осъществяване на 
програмата по обществе- 
но-шсонамичеокото разви 
тие на общината в перио
да от 1981 — 1985 година 
и развитието й в 1984 го
дина, информация за про
веждане на Дългосрочна
та програма по икономиче

ЗА ИНТЕНЗИВИРАНЕ НА 
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО дно време значително е за 

силено действуването на 
всички вражески сили и 
групи, които активно се 
поддържат от чужбина. 
Засилена е и контраразуз- 
наазателната активност на 
великите сили и останали
те врагове на нашата стРа 
на и нашата обществена 
система. Такава актив
ност винаги се е засилва
ла, когато сме имали опре 
делени трудности в разви
тието, изтъкна Лалович. 
Затова трябва да се стара
ем да пазим нашата мконо 
мическа независимост, а

И в едната година голя 
мо внимание ще се пюсве 
ти на разв1Итието и интен- 
зивирането на селското 
стопанство, като се доизг 
ради фермата в Бачевско 
поле, също ще се строи 
нова ферма в Борозско 
поле «и т-‘Н- Предвиждат 
се също и създаване на 
повече мини—ферми в
1984 и 1985. година. В реа
лизирането на-тези прог
рами значителна роля 
трябва да изиграе фондът 
за насърчение развитието 
на недостатъчно развити
те краища, както ‘и влага 
нията на частните селско
стопански производители, 
заинтересовани за развити 
ето на животновъдството.

Очаква се в идната го

водството в ония трудови 
организации, които не мо 
гат да се включат в дома 
шното и международното 
рай това — значително ще 
се повишава отговорност- 
разделение -на труда- Пок 
та на всеки трудещ се при 
съгласуване на общото, 
съвместното и инвестици
онното потребление, при 
постоянно насърчаване на 
износа, особено на комвер 
тируемите пазари.

По време на пребивава
нето си в Димитровград 
републиканският 
тар на вътрешни работи 
посети Секретариата на 
вътрешните работи и гра
ничния преход Градини.

секре-

А. Т.

ДИМИТРОВГРАД: В АКЦИЯТА „НИЩО НЕ БИ 
ВА ДА НИ ИЗНЕНАДА”

Най-важното е масовост
дина селското стопанство 
да бележи ръст от 4 на 
сто.

ф Към края на този месец или началото на 
ноември предстоят приключнтелните активности 
акцията

в
Предвиждат се значител 

ни разширения и 'модерни
зиране «а цехове и в сгро 
ителството, 
стягато и туризма и дреб. 
ното стопанство.

Акцията „Нищо не бива 
да ни 'изненада” в Димит
ровградска община е в 
ход. Днешният обществе 
но-лолитически момент 
изиемва и в сърецевината 
«а тази акция да се наме
рят целите и задачите от 
Дългосрочната 'програма 
по икономическа стабили
зация. В течение на акция 
та трябва да се направи 
проверка на организира
ността и подготвеността 
«а трудещите се и гражда 
«ите и останалите общес 
твени субекти да изостр
ят отговорността и трудо 
вата ои дисциплина. За 
щота проявите на безогго 
(верност и неизпълняване 
на обществените и граж 

задължения са 
доста .чести: не заплащат 
се наеми, вода, 
чеоки ток и други услу
ги. Проявите на 
ство къ|м

не ролята на самоуправи 
телните работнически кон 
троли, противопожарната 
защита в трудовите орга 
низации и в местните об 
щности.

гостилничар-

И „МЕТАЛАЦ” ЩЕ БЪДЕ 
ГОТОВ В акцията най-активно 

ще се 'Включат и ученици
те от основното училище 
и образователно-възпита
телната организация „По
пил Броз Тито” чрез раз
ни сказки и прожекции 
на филми, с Цел да се 
пазят и тачат революцион 
ните традиции, името и 
делото на другаря Тито.

В най-скоро време тРяб- 
ва да се проведе заседа 
ние на

Бъдещият цех на „Металац
Очаква се в идната го 

дина и цехът на „Металац” 
да бъде готов и да приеме 
към 20 лови работници. То 
зи цех, се строи в 
сътрудничество с развой
ния център от Целе в СР 
Словения- Малко поради 
непълност на проекта, ма 
лисо'поради закъснение със 
строежа от страна на .Дра 
тя" — изграждането на 
този цех се удължи мно
го, така че вместо халите 
да бъдат готови до края 
на 1982 година — ще бъ
дат завършени до средата 
на 1984 година. Също зна
чително ще нарастне и су 
мата за изграждането им 
и вместо 23,003,752,00 дина 
ра — ще струват много по 
-скъпо.

Най-значителни изноонй- 
ци и в 1984 година ще бъ 
дат гумарйката промишле- 

, ност, текстилната и дърво- 
об работвателната промиш- 

Ди- леност, която трябва да 
бележи ръст от 36 процен- 

го • та, от които 20 процента 
на конвертируемите паза-

ска стабилизация и инфор 
мация за хода на изгражда 
нето на цеха на „Металац”.

Реализираните задачи от 
обществения ллаи на

община в 
1981—1985

митровградска
периода от 
дина са предпоставка за 
обществено -и,ко ном;ич ес ко 

общината и 
1984 родина.

ри.|развитие на 
през идната 
Известно е, че то ще ста 
ва при затруднени усло
вия и преди воичко ще 
има за. цел съживяване на

координационното 
тяло за всенародна Отбра 
на и обществена самозащи 
та при общинската кон 
ференция на Социалисти
ческия съюз, на което 
бъдат уточнени срокове
те за приключителнмте ак 
тнвности в акцията, чиято 
оонавна цел е всички да 
бъдат подготвени за жи
вот и действие в цай-тРу 
дни условия.

Планира се в идната 
година в Димитровградска 
община да бъдат нови нро 
изводствени мощности: 

цех на „Ратко Павлович— 
Нитеясо” от Ниш, в който 
да бъдат приети на работа 
300 работници, цех за про
изводство на еемеринзн в 
Емиловци в рамките на 
„Вулкан”, също от Ниш

дански

електри- щепроизводството при по-на- 
татъшен стремеж за насо 

производството посегател 
общественото 

имущество налагат също 
системата на обществената 
самозащита да 
още

вчване
към използуване на дома 

източници 'на сурови 
При тбва ще става и 

преориентировка на произ

шии
ни. укрепва 

повече чрез укрепваМ, А.Т1Н. А. Т.
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МОРАЛЪТ, «ПУНКЦИЯТА И (НЕ)ЗАЕТОСТТА ОТ СЕСИЯТА НА ОС В БАБУШНИЦА
л

Противопожарната защита 

важна задача
■ ■■

Факт е, че съдбата на не Ш0но в ООСТ „Чорапара" в 
заетите е в ръцете на зае Леоковац) двама работни- 
тите

в името на тази структура 
е правил спекули. — Каза 

ка на един конкурс, на ед ха ми, че сделката е нап- 
но и също работно място равил Васил Такев, пред се 

в цеха дател на Изпълнителния 
съ©ет на ОС в Босилеград. 
Да, добавя, повечето от

Развитието на противо- Изходът е в пълното при 
пожарната защита не вър лагане на мерките по пра
веше в крак с развитие тивопожарна защита. В то 
то на промишлеността в зи смисъл се изказаха и 
Бабушнишка община. И делегатите на неотдавна 
съвсем есетеотвено, през проведената сесия «а об- 
последните години, това щиноката скупщина в Ба- 
нещо доведе до избухване бушница, като изслушаха 
на десетина пожари. От информация за състояние- 
1981 до средата на настоя то на противопожарната 
щата година поради невни защита. Главната причина 
мание или небрежност по- за това състояние е от 
жарите погълнаха над субективен характер.
2 600 000 динара. Заключено беше в рам-

Инопекциите са утвърди ките на Социалистическия 
ли, че все още в „Лужни- съюз да се раздвижи ак- 
ца", „Тигър", -

от това колко и 
как те създават 
незаетите възможно 
рано да получат работа. 
Не рядко обаче със съд
бата на незаетите! по-точ
но на онези, които воред 
първите на

условия
ПО“ и че работниците 

негодуват «а такова полу
чаване на работа. Кой това 
е направил? — попита Кон нас издържахме преквали

фикация, тези двамата то
ва не направиха. Не казва 
ли това, че на хора пред
варително се обещават и 
обезпечават работни мес- 
та. Ако на тези въпроси 
не търсиме отговори, аз 
ее виждам решаването на 
останалите крупни проб
леми.

стантинов.
р анг-листите .1

се поиграват 
влиятелни групи в органи
зациите на сдружения 
труд, и за съжаление, — 
общинските структури. В 
случая сметката заплащат 
и тези, които първи тряб-

Струва ни се, че отго-различни
вор нямаше да се получи 
все докаю в разисквания 
та се изтъкваше „някои 
лица”, някои компетент
ни" и под. и докато не се 
обади Арсена Василева, 

ва да получат работа и за работничка в- цеха за чора 
етите. Първите, защото не 
по своя вина не могат да ОК 
получат работа, а вторите 
защото в редовете ой полу 
чават натрапени колеги, ко 
ито на работа дохаждат 
по-кратка постъпка" и че 
не са в състояние да се 
борят работа да получат 
онези, на които е и най- 
необходима.

„Текстилко- организиране напи в Босилеград, член на 
на СКС и носител на 

тазгодишно септември йс 
ко признание на Бооилег- 
радока община, която ка
за: — На публикуваното 
обявление за работник — 
изчислител в нашия цех 
бе приета съпруга на чо
век, който е имал връз
ки. Тя започна да работи, 
а недоволният кандидат 
обжали решението. Слу-

Засега не навлизаме в 
това да ли Такев или ня 
кой друг е наместил рабо 
тата. Всъщност и той зая 
ви, че това не е направил. 
Някой обаче е бил по-си
лен от думата на работни
ка, от съдбата на незаети
те, които едвам овързват 
двата края. Как всъщност 
да се обясни фактът, че 
и в цеха за сушене на ово 
щия и зеленчуци са прие
ти работници, които, ма
кар че им е необходима 
работа, са в много по-до
бро материално състояние 
от 1Н ©приетите- И още не
що. Все докато някои об 
щиноки „силници на деня" 
се застъпват да се доси- 
пе там, където е пълно и 
за сметка на обществени 
те изисквания да укрепват 
родниноките си и други 
•връзки, под въпрос ще бъ 
де социалистическият мо 
рал и доверието в довере 
ните им функции.

На проведеното през ми
налата седмица заседание 
на ОК на СКС в Босилег-

чи се на един конкурс, ма 
едно и също работно мя 

рад председателят на ' об ето да бъдат приети и да 
щинокия синдикален съ- работят двама работника, 
вет Раде Константинов лод В ООСТ „Чорапара" 
черта, че в неотдавнашно
то приемане на работници 
в цеха за сушене на ово- 
щия, зеленчуци и лечебни 
билки в Босилеград (прие- 
.мането е вършено в'ООСТ 
„Фармацевтика” в Леско- 
вац) са направени груби 
пропуски, преди • всичко 
поради неспазване на 
критериите. Той посочи и

ми
лично казаха, че първо- 
приетата трябва обезател 
но да бъде приета, поне 
же за това се застъпва, об 
ществено- политическата 
структура на Босилеградс- 
ка община...

лор” 1И др. трудови органи 
зации не се спазват зако- 
нопредписанията във връз
ка с противопожарната за 
щита. Често тази задача е 
доверена на лица пред пен 
сия, макар че още от де
кември 1980 година общин 
ската скупщина е приела 
решение във връзка с ор 
ганизирането на противо
пожарната защита.

Защо днес се повдига то 
зи въпрос?

противопожарни доброво 
лни дружества, на които 
най-активно съдействие и 
похмощ ще окаже Секре
тариатът на вътрешните 
работи.

От своя страна инспек
циите при общинската 
скупщина трябва да напра 
вят проверка % и наложат 
съответни мерки на ония 
организации и отговорни 
лица, които не спазват 
предписанията. В „Текс- 
тилколор", „Тигър" и др. 
организации на сдружения 
труд запалителни матери
али се държат на открито, 
а почти пред всеки мага
зин е задръстено от амба
лаж.

Също така трябва да се 
предприемат мерки за 
обезпечаване на необходи-

Представители на тази 
тъй като винаструктура,

та можеше да падне 
всекиго от тях, търсеха 
от Арсена да бъде докрай 
откровена и да каже кой

на
случая, когато в цеха за 

. чорапи в Босилеград 
приети (приемането е вър-

А от Арсена търсеха да 
бъде откровена...са

Васко Божилов

във ВСИЧКИ ПЪРВИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА. СКС В ДИМИТРОВГРАД 
ДО 31 ДЕКЕМВРИ ЩЕ БЪДАТ ИЗБРАНИ НОВИ СЕКРЕТАРИ И СЕКРЕТА 
РИАТИ

От аспект на настояще
то и бъдещото развитие 
на общината, както и от 
аспект на всенародната от 
брана, противопожарната 
защита трябва да се дове
де (в ред. И самият град 
не е добре обезпечен, ма
кар че трябва да има съв 
ременно подготвена проти 
воложарна група. Къде е 
изходът?

Изборите нв са само избиране
Досегашната практика в 

партийната организация на 
Димитровградска община 
показва, че са бездейству

•-Изборите трябва да допринесат за по-ната- 
тъшиото акционо укрепване на първичните ор
ганизации и да бъдат конкретен договор за осъ
ществяване целите и задачите от Дългосрочна
та програма по икономическа стабилизация

мите сродства за противо
пожарна защита.вали онези първични орга

низации, в които за сек
ретар не е бил избран ис
тински комунист- Затова 
за нови секретари трябва 
да бъдат предложени и из 
брани
ки и само управително оп
ределени и морално чисти 
комунисти. Те трябва ре
шително да се борят про- 

а н ти соци а л и етически

М. А.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАте, възможност широко да 
се отвори вратата за прие
мане на нави членове, а съ 
щевременно за излизане на 
тези, които не провеждат 
на дело заключенията на 
ОЮК — беше изтъкнато 
на заседанието па ГХредсе 

на ОК

Изборите в първичните 
партийни организации се 
провеждат по време, кога 
то обществото се 
със сериозни 

• ки трудности и когато пре 
дстои реализация на Дъл
госрочната програма 
икономическа 
ция. Това дава особено зна 
чение на изборите, които 
са не само избиране на 
нови секретари и секрета 
риати, но и удобен момент 
за раздвижване .на всички 
активности в редовете на 
Съюза на комунистите, да 
се направи анализ на съще 
ствувазаото състояние в ор 
ганизацйите и да се посо 
чат причините за бездей- 
ствуване- Изборите са съ
що така удобен момент за 
диференциация в редове 
те на Съюза «а комунисти

вдейно-политнчес- Събират помощ за 

пострадалите на Копаоних
среща 

икономичес-

по тив
на те прояви, посегателства

та срещу обществено иму 
щество и злоупотребите с 
постове. Секретарите всъ-

стабилиза- дателството
., СКС в Димитровград.

Предизборната и избор
на активност, която гРяб-

Председателството на ОК на ССТН в Бо
силеград неотдавна раздвижи инициатива за 
събиране на доброволна парична помощ за са
ниране последиците след земетресението на 
Кооаоник и окол,костта му. Акцията е в ход и 
местните конференции на ССТН, съветите на 
местните общности и първичните партийни ор
ганизации полагат усилия да се съберат възмо 
жмо повече средства.

ва да се проведе до края щност са двигателна сила 
на настоящата година тря в акциите на първичните 
бва да даде оценка на до- организации на Съюза на 

комунистите и затова тря 
бва да се осуетят всички 
евентуални опити за изби
ране на кандидати, .които 
се застъпват за интереои-

сегашиата активност в при 
лагането ва практика на 
принципа за разпределе
ни е «а средствата за лич
ни доходи, ангажирането 
на комунистите в работа
та на синдикатите, Социа
листическия съюз и остана 
лите
чеоки организации.

Акцията водят и синдикалните организа
ции, които се застъпват труделште се в общи
ната да отделят то еднодневна заработка от ли
чните си доходи за настоящия месен.

те на отделни лица или 
групи, действуващи от ан- 

пози-
А. Ташков

В. Б.обществено-лолити- тисамоуправителии
ции.
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ПРИКЛЮЧИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
В БОСИЛЕГРАД

УСЛУЖ НО-ЗАНАЯТЧИЙСКИЯ ЦЕНТЪРДИМИТРОВГРАД

В „Циле" нещо ново ВЕСЕЛО ПЕЯТ ЧУКОВЕТЕ
обезпечени 150 000ОТ ПЪРВИ ОКТОМВРИ ДОХОДНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ 

ЗА ВСЯКО РДБОТНО МЯСТО
че са
динара, но сумата не е 
достатъчна, така че и ние 
ще отделим известна сума 
от нашите фондове. Със 
сервиза на „Дървена за
става" в Сурдулица се до
говаряме да ни окажат 
професионална помощ, ка- 
то изпратят няколко спе- 
циалисти да обучат наши
те работници.,

Липсата на оборотни 
средства вероятно ще бъ
де най-голям проблем в 
работата на Услужно-зана 
ятчийския център в начал
ния период. „Услуга", коя 
то стопанисва на ръба на 
рентабилността, не е в съ 
стояние да отдели сред-

В сградата на занаятчийския център вече 
се поместиха и работят тенекиджийската, 
шката и водоинстапаторската работилници на 
ООСТ „Услуга”, а до края на месеца трябва да 
бъдат монтирани съоържеиията на запланувани
те сервизи

кова-
Специална «комисия при Междуобщпнокия син

дикален съвет от Ниш тези дни посети трудовата 
организация „Циле” в Димитровград. Членовете на ко 
кшоията водиха разговор на тема: „Разпределение на 
средствата за лични доходи". Целта на този разго
вор, за който „Циле" е избрана заедно с още ня
колко трудови организации в Нишки регион, е да се 
направи анализ иа правилниците за разпределение на 
средствата за лични доходи, а още повече на при- 
лагането на същите.

В разпределението 
ходи, според правилника на „Циле", два принципа са 
решаващи: разпределение според резултатите на тру
да и солидарност. Дали има Стимулативно разпреде
ление или не. съществуващият правилник 
яони сведения. Тъй като този правилник 
1976 година.

оката, ковашката и водо- 
инсталатороката работил 
ници на ООСТ „Услуга". 
Помещенията на сервизи
те не са оборудвани с не
обходимите съоръжения. 
Райко Стойнев, директор 
на „Услуга", сподели, . че 
до края иа месеца съоръ
женията трябва да бъдаг 
доставени и монтирани.

От лявата страна на кей 
„Добри дол”, близо до Це
ха за чорапи, извиси ръст 
още една нова стопанска 
постройка. Става дума за 
сградата на Услужно-зана- 
ятчийокия център, за чис
то изграждане и оборудва 
не са изразходвани над 30 
милиона динара. Услужмо- 
занаятчмйският иентъР ще 
работи в рамките на ос
новната 
сдружения труд „Услуга”.

В Центъра трябва да ра
ботят: тенекиджийска, ко
вашка и шлосерска рабо
тилница, както и автосер
виз, сервиз за радио-апара 
ти и телевизори и сервиз 
за бяла техника. Засега в 
новата сграда- се помести
ха и работят тенекиджий-

на средствата за лични до-

не дава 
е още от

момента се прави нов. Но преди да е 
готов, в мебелната фабрика от първи 
повечето работни места са започнали 
така наречен .доходен .модел”. Това значи, 
работно място се наблюдава

В-ш връзка с обезпеча
ването на квалифицирани 
кадри за работа в серви
зите и работилниците 
Стойнев заяви: — Пробле 
ма ще разрешаваме Съвме 
стно със самоуправителна- 
та общност на интересите 
за заемане на работа. За 
превалификация на работ
ници от други профили ве-

октомври на организация на
да прилагат 

че всяко ства за тази цел, а креди
ти трудно се получават- 

_ Касае се за сума от 3—4 
милиона динара, която 
най-вероятно ще бъде обез 
печена със солидарна по
мощ иа останалите орга
низации.

чрез създадения доход, 
които ще се изчислява за всеки месец. Този начин 
би трябвало да даде добри резултати 
нието на сродствата за лични доходи. А 
личните доходи в тази трудова организация сега, за 
илюстрация ще посочим слодните данни: в „Циле” са 
заети 260 работника. Почти половината от тях са в 
непосредственото производство — на норма. Остана
лите са или в администрацията или в производството 
но нямат норма. От 260-те заети 45 са неквалифи- 

. чирани и получават сродно по 5976 динара личен до
ход, 80 са полуквалифицирани със сроден личен до
ход от 6239 динара, 8 имат квалификация 
ог квалифицираните работници. Но 
чават 13 821 динара (тук

в разпределе- 
какви са

М. Янев

ОСЪЩЕСТВЕНИ ЖЕЛАНИЯПРИЗНАНИЯ

по-малка
Четиридесет и шестгоди 

шният Ви-годшр Ранчич 
днес е шеф на цеха за 
производство на конфек
ция „Първи май" в Бабу- 
шница. Последните призна 
нця е получил за дългото 
дишен упорит труд, а пре 
ди всичко за обезпечаване 
то на условия за открива 
не на цех на ,ДТцрви май" 
в Бабушница.

те средно полу- 
е и един търговски предста- 

вител, чиито личен доход е доста висок). Квалифи
цирани работшщи е „Циле" има 77 и те сродно по
лучават по 8354 динара, дока-го със сродно образова
ние са 34 със средно 9231 динара. Високо квали
фицирани работници в „Циле” има само четирима ду
ши и те получават средно 7636 динара. Също толкова 

са с подувисше образование и сроден личен до
ход от 11 833, а тези с виеше образование, които съ
що са четирма, имат сроден доход 19 938

Днес всеки лужничанин 
знае за него.

— Това е новият шеф на 
цеха на „Първи май" ог 
Пирот —• Витомир Ранчич. 
И това че го знаят негови 
те съграждани на известен 
начин говори за дейностг3 
му, а от неотдавна Ранчич 
е лауреат на Шестосептем 
врийока награда. Само пре

като усърден и дисципли
ниран работник. Затова би 
ва приет в редовете на 
Съюза на комунистите.

По-късно Витомир Ран 
чич известно време пре
карва на работа в 
организации, а от 1978 го 
дина става директор на 
„Тексгилколор". И там се 
проявява като добър и 
усърден труженик. Отпре 
ди две години всеотдайно 
се бори за изграждането 
на цеха на „Първи май" 
в Бабушница. Ох 
му се чете, 
доволен от признанията, 
■които е получил.

други

динара.
В тази трудова организация, която няколко го

дини постоянно отчита загуба, има един магистър и 
един доктор на науките. Първият има личен доход 
ог 23 231, а вторият 27 468 динара. Интересни са и 
някои други данни, свързани е разпределението на 
личните доходи. Така например 144 заети в „Циле" 
получават личен доход от 4000—8000 динара, при то
ва 7 души 4000—5000. От 10 000—20 000 динара полу
чават 24 заети, а над двадесет хиляди девет заети.

Сигурно е, че разискването върху посочената 
ма ще има определени резултати, които ще бъдат 
използувани (в анализа, който ще бъде направен. Той 
Ще бъде доставен на всички трудови организации в 
Нишки регион, за да бъде използуван при изработ
ката на нови правилници. Сигурно е и това, че тези, 
произвеждащите готовите мебели са оравнително. 
малко наградени. А известно е, че в „Циле" посече 
са неизпълнения на нормите отколкого преизпълне
ния. Въвеждането на .доходния модел" сигурно ще 
даде положителни резултати, ако се проведе докрай. 
Все пак -остана неясно защо в разговорите освен ръ
ководните хора не взеха участие и работниците, кои
то присъствуваха, въпреки честите покани от члено
вете ' на комисията да кажат своето мнение за раз
пределението на средствата за лични доходи.

Пътят, който е извървял 
досега Витомир Ранчич, то 
зи скромен бабушнишки 
тружник, не е бил лесен. 
Поникнал в многолюдно се 
мейство в с. Горни Стри- 
жевац. Витомир нямал ус 
ловия да се учи, макар че 
бил добър ученик. Едва 
изкарал основно образова 
ние, а сетне курс за сче 
товодител. Положението 
налагало веднага да започ 
не да работи, за да може 
да издържа
си. Намерил си работа в 
„Църни връх", като счето 
водител. И започнал да се 
самообразоваща. Първо „из 

удостоен и с републиканс карал" средно икономичес 
ода признание за постигна 
ти резултати в работата

лицеро 
че е крайно

те- В новия цех, където ве 
че работят към 190 души, 
предимно млади хора, от 
които 140 са нови работ- 

- шщи, Витомир Ранчич не 
скрива най-голямото си 
жодание:

семействотоВитомир Ранчич
— Искал: в «ай-скоро

време цех-ьт да заработи с 
„пълна пара". Предвидено 
е в редовно, производство 
да влезе от 1 нември, 
лично смятам, че това ще 
може да стане и по-рано... 
Предвиждаме 
и втора смяна, като прие
мем на работа още 200 но 
®и работници. Нашият 
ще произвежда тежка мъ 
жка конфекция с годишен 
общ доход от 460 милиона 
динара. Вярвам, че с Ус
пех ще се оправяме с 
проблемите, защото 
млад 'колектив съчиняват 

рабо

ди 'няколко месеца — по 
повод Деня на самоуправи 
телите — 27 юни, беше

ноко, а сетне и Виеше ико 
номичеоко училище. При 
това В. Ранчич се проявилА. Т. си. да въведем

Продължава традиция
та иа взаимни ' посещения, 
които трудовите хора на 
„Тигър" поддържат с „Бо
рово”. А те започнаха ми
налата година, когато ак
тивът на жените при 
ООСТ „Тигър — Димитров 
град” посети Борово. Този 
път на 1 и 2 октомври 50 
работника, предимно от 
ООСТ „Тигър — Дими
тровград" отново направи 
посещение в СОСТ „Боро
во". Договорено е тази 
традиция да продължи и

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СОСТ „ТИГЪР” И 
СОСТ „БОРОВО" )

загиналите бойци. 
След това посетиха „Ву- 
текс” във Вуковар, а ве
черта в хотел „Дунав" на 
обща вечеря бяха водени 
разговори 'по всички въ-про 
си, които интересуват ра
ботниците от двата колек
тива.

ка на
цех

Посещение в Борово
занапред. Именно, през ок ни организации на комби: 
томври работници на „Ти- нат „Борово”, и то най-ин- 
гър" биха правили посеще тересните, понеже не бе 
ния на „Борово", а през възможно да обиколят вой 
май работници от този чюи, тъй като този комби- 
комбинат биха връщали нат наброява 20 хиляди за 
посещението на „Тигър”, ети. През първия ден на 
относно техен домакин" ще посещението работниците 
бъде ООСТ „Обувки”.

този

все 'квалифицирани 
тници, а голяма помощ

„ а оказва и „Първи май” от
мориалния. център „Иосип Пирот — споделя В. Ран 
Броз 1ито в Белград.

На завръщане работници 
те от „Тигър” посетиха ме ни

от „Тигър” посетиха Ду- 
Работниците най-напред стик, място, където поло- 

разгледаха няколко оонов- жиха цветя пред Паметни

чич.

Д. с. М. Андонов
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Пролетарии от всички Брой 1380страни, съединявайте сеКомунист
Р юзславските комунисти и  на Съюза на комунистите в Сърбия

гп лиха въ® връзкка с предложението на Съюз
ния изпълнителен съвет, доставено още в 
юли, според което по спешна процедура да 
се измени един член в Закона за сдружения 
труд (за текущата сметка въд всяка ООСТ), 
тъй както поради нейното действувай е — 
според мнението ма ггреларащите я 
увеличават администрациията и разходите в 
стопанството, дезинтегрират се средствата и 
увеличава вътрешната платежна неспособ
ност. Съдбата на това предложение не е из
вестна, а в дебатата аргументите за несъгла
сието с изменението бяха подкрепвани и с 
тезиса, че се касае за подриване на Кон
ституцията”. Може ли да се разчита на ма
кар малко по-сериозни промени в стопанския 

и в нито една не ое поставен под въпросите- механизъм (според тълкуването на Съюзния 
лен знак. Поправех, наведкаде се 'наблягаше изпълнителен съвет, касае се за изключйтел- 
върху неговото последователно прилагане. но 1икономическн причини, с които е мотиви- 
Следователно, стратегия имаме, липсват опе
ративни тактически решения и затова е необ
ходимо да се предприемат по-смели и по- 
творчески крачки в икономическата полити-

РЕФОРМАървата есенна сесия на Съ|юзния съвет на 
кущцината 1на СФРЮ премина в разглежда 

не на актуалните стопански процеси и осъще
ствяването на политиката на икономическа 
стабилизация. Представителят на Съюзния 
изпълнителен съвет предвести големи проле
ни в множество системни закони, които на 
Скупщината на СФРю ще бъдат предложени 
през следващите месеци. Касае се за проме
ни -в двадесетина системни 
трябва да се създадат 
не на платежната неспособност и диспари- 
тета на цените, да се измени разполагането 
над целия доход, доизгради валутната систе
ма, подобри данъчната политика 
начинания в другите области, които ще допри
несат за оживяване на стопанството.

БЕЗ се

РЕФОРМАзакони, с което
условия за премахва-

и направят

За досезите на предвестените промени
може да се съди когато те излезнат на виде
ло. Има, обаче, причини да се посочи на ня
кои акценти, които — наистина — са дадени 
във връзка с изготвянето на резолюцията за 
следващата година, но тяхното предупреди
телно съдържание не се изчерпава само на 
този документ. Разискванията по „Основните 
въпроси на икономическата политика в ] 984 
година” показаха изобилие на критически то 
нове. Така например, делегатите на Отбора 
за кредитно-монетна система оцениха предло
жения документ като „беден,, и неамбицио- 
зен, тъй като предлагащите го не са наме
рили ключ как глобалната стратегия и так
тика от програмата по стабилизация да се 
прелее в конкретни начинания. Защото, не е

рано предложението за изменение на Зако
на за сдружения труд), ако има такива не
съгласия за системните закони? Сбит отговор 
на този въпрос, струва ни се, произтича от 

_ оценката на делегата от СР Македония Ван-
В оостановката на сериозен стопански чо Николовски, който каза: „Отпорите про- 

засюй и дълбоко нарушени отношения в сто

ка.

ти в промените на системните закони произ- 
панокия механизъм: не може да се оправда- от убеждението, че този промени би 
ваме с трудностите, които бяха познати и 5_или всъщност ,декарделизация” на нашата 
по времето когато бяха слагани основите на система. Такива убеждения са в дълбок ан- 
Дъдгосрочната програма. Сега е време за тагонизъм с идеите на Кардел. Той не бе 

и демагог, но наблягаше върху промените ви- 
бариери. Представителят на Съюзния изиъл- на1-и когато оценяваше, че това е потребно.

Окупщи- Впрочем, той предлагаше и чести промени 
пата на СФРЮ говори за това, че провежда- на Конституцията”.
нето на Дългосрочната програма по икономи- г| елегатите, вярваме, с право критикуваха 
чеока стабилизация „засяга определени инте- М Съюзния изпълнителен съвет поради об- 
реои, спечелени позиции и привилегии”. Съ- общеността на предложението за оперативни 
щевремеНно посочи и на потребата от ликви- решения в икономическата политика за пред 
дация на нерентабилните цехове, енергично стоящата година. Но, нима и те сами не 
стесняване на разклонения чиновнически апа- допринасят за чио в стопанството, ако
рат. ликвидация на подялбата на югославско
то стопанско пространство, автаркичността и „Светото писмо”, а те в никой случай не са 
т.н. На един такъв резон не може нищо да това, както оцени ораторът, когото цитирах- 
се добави нито отнеме, освен че би могло Ме. Оттам — повече реализъм, гькавост и 
да се постави въпросът: Защо това вече не 
почне?
Г\ а се раздават и нататък общи станови- 
” ща и определения, това е своеобразен 
вид на протакане с промените, които са не
обходими. Това не се отнася само до изиъл- тствуват на жизнената действителност, 
нителнмте но и до делегатските органи. Б 
Скупщината на СФРЮ делегатите се иоде-

премахване на всевъзможните трудности

нителен съвет преди няколко дни в

спорно че в предстоящата година увеличение
то на продукцията трябва да тРъгне от нуле
вата точка, да се обезпечи валутната плате- 
жеспособносг на страната, обюздае инфла
цията, намали потреблението... Обаче, ин
струментите за осъществяването на тези це
ли, според оценката на делегатите, разочара- 
ващо са оскъдни.
П бщо е убеждението, особено след прие- 
^ мането на Дългосрочната програма по 
икономическа стабилизация, че е излишно да 
се разиоква за основните определения по от
ношение на стопанското развитие на страна
та. Тези убеждения са и плебисцитно приети. 
Този наш стратегически документ за стопан
ската реформа мина през всички инстанции

към системните закони се отнасят каю към

зачитане на поуките, които действителност
та налага, тРябва да надопълнят арсенала на 
вече изчерпаните обобщени определения, пък 
и някои конкретни решения, които не съотве-

Слободан Куюнджич

ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ
гиона още повече изпъкват поради Съюзът 'на комунистите може дей-ОЦЕНКИ И ПРОВЕРКИ чувствителното намаление на иро- ствително да се потвърждава като 
изеодството, увеличение броя на водеща сила. Че това е наистина 
стопанисващите със загуби, изоста възможно показа и заседанието на

ОК на СК в Ниш. Конкретно инането в реализацията на плано
вете по заетост и а драстичното с множество аргументи бе посоче- 
намаление ага жизнения стандарт но на слабостите ® работата на
— Съюзът на комунистите този партийните организации в ,Дожа- 
път трябва да се диференцира от теме”, „Квалитет", „Будучност”. 
онези комунисти, бе изтъкнато на „Поморавие”, .Дгропромет'', Дис* 
тези заседания, които и нататък панзера за жени, Инфективна кли- 
безотговорно . и олортюнистически нотка и в някои първични партии- 
се отнасят; които още не схващат ни организации в органите на упра-
— според оценката на Новица Фи- ©пението. Такива тонове в 
липович, председател на ОК на СК скланията би трябвало да се пре- 
о Ниш — „че в извънредните ус- насят в първичните организации на 
ловия трябва да се полагат извън- СК.
,редни усилия-” На ифая трябва да се каже и

това, че и двата партийни форума 
’ Само чрез последователна ори © Ниш, освен приемането на ре- 
ентация към подобряване на класо шението за обнародване на избори 
вата структура на ръководствата те и определяне на сроковете за 
в СК, е избирането на най-дейни- провеждане на събраният8, задъл- 
те комунисти © новите секретариа 
ти, готови да се борят срещу но- ПЪЛ(На подкрепа на първичните °Р- 
ой телите на 'иесамоуправителни яв- га'Н'ИзацИ'Н в подготовката на (пред) 
ления и с отстраняването от ръко- изборните събрания- 
водствата па всички носители 
функции, които са се „уморили”,

Г' 'ЬС заседанията на Междуоб- ганизадия на СК, но и и другите 
^ шдаската конференция и на обществено-политически организа 
общинския комитет на СК, прове- ти, делегациите, органите на уп- 
пени в последните дни на сеитем- равлението и «а ръководните фун- 
т>и в Ниш започна подготовката «ции. Нито една първична органи
за избори в първичните ' организа- зация не може да оцени положи 
ции Ако се съди по подготовката теляо своята двегодишна работа, 
на тези заседания, материалите, ра- ако в ООСТ, местната или трудо- 
зискванията и забележителното вата общност са нарушени взаим- 
присъствие на представители ма ните отношения, ако самоулравле- 
партийните организации от мест- шето стагн.ира, а производството 
ните общности и сдружения труд, отбелязва негативни ходове. *испо 
трябва да кажем, че изборите тук то на проведените заседания, кол- 
са разбрани като твърде важна по кого и голямо да е, разискванията 
литичеока и програмна задача. и богатството от становища и за- 

В (преД)изборната активност ключения — ако не са реализира- 
трябва да се постави под леща ни — не може да бъдат мерило за 
работата и поведението на всеки положителни оценки на дейността 
комунист — това е единодушно за на първичната организация- 
ключеиие на тези заседания. И не В твърде тежките И1кономиче- 
само в работата на първичната ор- ски условия, които в Ниш и в ре-

НИ

рази-

да окажатжиха своите членове

па
В. Филипопич



е Комунист
на, а в докември — от български 
войници — и батальон, Христо Бо- 

ц тсв"; в четвърта оперативна зона 
.... 9 след разбиването на Брегалвишки

* ЦЦ парт1изансгаи отРВД 1*с успява фор 
Т мирането на нов; в пета зона, ос- 

вен няколко партизански отряди 
сръбските и -коорвски части), и 

й след тона в района на Кожуф пла 
\ била формиран и баталион ,.Йор- 

! дан Николов".
През лятото на

I партизанските отряди и войскови
те части създават повече свобод
ни територии: северно от Кумано- 
во и Крива паланка, (заедно със 
нина, захващайки пространството 
от Мариово, Хиквеш и гевгелийски 
край, където се установява сътруд 

I ничесгво с гръцкото освободител
но движение (в егейската част на 
Македония македонският народ, за 
едно с гръцкия. бива включен в 
общата съпротива против окулато 
ра). И, на края, за тогавашните 
условия толяма свободна терито
рия бива създадена в Западна Ма 
кедония с два осовободени града 
Кичево и Дебър. Животът в тези 
свободни територии, а специално 

Гемпо, в Западна Македония възприема 
инструкторът на ЦК на ЮКП До- форми, типични за една свободна 
бривое Радосавлевич и някои чле- държава. Организирани са и твър- 
нове на ЮКП от терена и- от ня- де ефикасно действуват всички об-, 
кои войскови части. лици на новата революционна власт

След всестранно разглеждане (училища, народни отбори, военно- 
на положението в Югославия, а 
особено в Македония и съседните

40 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КРУПНИ ВОЙСКОВИ ЧАСТИ НА НАРОДООСВОБОДИТЕЛНАТА 
ВОЙСКА НА ЮГОСЛАВИЯ

Въоръженото въстание захвана 
през 1943 година цялата терито- л 
рия на Македония. — С формира- ■ 
нето на Комунистическата партия 
на Македония и първият й ЦентРа {■ 
лен комитет, историческите реше- ' 
ння на Пресианското съвещание. Ш 
увеличението броя на партизански 
те отреди и с омасовявансто на 
въстанието, бяха създадени реал
ни условия за формиране на круп
ни войскови части, 
ският народ Народоосвободителна- 
та войска прие като своя — на
родна войска.

1943 година

Македон-

Група македонски бойци на Шар планина през есента на

Народът ставаше войска
Ц ърръжените конфликти «а нар 

тизажжите отреди е окупатор 
оката войска и полиция и .много- 
бройните облици на отпор, които 
македонският народ даваше на 
оосуиаторския апарат и на денащю 
нализаторската му политика през 
1941 и 1942

Светозар Вужамновичнизация и създаде всички цредус- 
ловия за осъществяване идеята на 
ЦК на ЮКП още от 1934 година 
за създаване на Комунистическа 
партия на Македония.

Партийната организация, съз
давайки пет- областни комитета, 
се оспособи за по-леоно следене 
на въоръжените борби и влияние 
върху тях. Организациите на тере
на все повече се освобождаваха от 
пряката грижа за военните опера
ции, но и по-нататък следеха и по 
съответен начин влияеха вьрху 
тях. Те същевременно бяха органи 
затори на другите облици на от
пор срещу окупатора, както и на 
Целокупния обществено-политиче
ски живот и на новата революцион 
на власт.

Съгласно решенията на Първо 
го заседание ’ на ЦК на КП на Ма
кедония, а въз оонова на опита на 
въоръжената борба от 1941 и 1942 
година ооновно бива реорганизира
на системата на военната организа 
ция, съгласувана с организацията на 
КП на Мкедония. Целта на гази 
реорганизация на първо място бе 
възможно по-ефикасно да се ръко 
води борбата на многобройните 
въоръжени части и формации.

ПРЕСПАНСКОТО СЪВЕЩАНИЕ И 
СЪЗДАВАНЕ НА КРУПНИ ВОЙ
СКОВИ ЧАСТИ

В първата половина на 1943 го
дина 'Народооовободителната борба
в Македония се развиваше особе
но бързо и отбелязваше големи Ус 
пехи. Кичевоки, Дебърски, Битол- 
оки край, Преопа и Кумановски 
край стават мощни огнища на въо
ръжената борба, откъде то тя бър 
зо и успешно се разширява. При
ливът на борците в партизанските 
отреди биоваше все по-голям, създа 
ваха се условия за по-бързо раз
пространяване на органите «а на
родната власт и формиране на вие 
ши органи на властта.

В Преопа, в района на Отеше- 
2 август 1943 година се про 

вежда заседание на ЦК на КП на 
Македония (известно като ,,Прес- 
панвко съвещание”). Съвещанието 
се провежда с чел подготвено да 
се посрещне 
Италия, да се уокори създаването 

органи на властта и вой
скови формации с по-високо каче
ство, споообни за действия 
ред из Македония и 
като и да се анализират дотогава
шните политически и военни успе.- 
хи и да укрепнат въоръжените бор
би и политическата активност- На

членовете на 
ЦК- на КП на МакеЯ01Н|Ия присъс- 
твуват и делегатът на ЦК на ЮКП

териториални органи, политически 
организации и т-н.). Тези облици 

страни: България, Гърция и Алба- напълно обхващат пелият полити- 
ния, с чиито съпротивителни дви
жения били поддържани тесни 
връзки, на Преспанското съдеща- 1943 
мие биват, приети далновидни за-

година, въпреки че 
имаха тактически неуспехи, поето 
ямно се разширяваха и техният ре 
зултат е пълното политическо при 
вличане на най-пщроките маси за 
борба против окупатора. Политиче 
оките успехи, постигнати в първи 
те’две години на освободителната 
война говорят, че народът е приел 
въоръженото въстание като път за 
национално освобождение, а с то
ва са създадени солидни предпо
ставки за по-нататъшно развитие 
на въоръжените борби. Такива по 
литичеоки успехи допринесоха що 
то през 1943 година въстанието да 
обхване територията на цяла Маке 
домия, с което се потвърждава 
правилността на идеята на ЦК на 
ЮКП и другаря Тито за въоръже
на борба. Югославската комунисти 
ческа партия, успоредно с борбата 
за социални права на работничес
ката класа, застана начело на бор 
бата на народа и за национално ос
вобождение- Широките маси на ма 
кедонокия народ и народностите я 
признаха и приеха като единствен 
фактор, способен да доведе до
край борбата против окупатора, 
водена заедно с останалите юго
славски народи, и с оглед на чел
ната роля «а ЮКП, да се избори 
за национална и социална свобода.

В най-широките маси на маке 
познания си

чески, стопански, културно-просве 
тен и останал живот. Успехите От 
___ година налагат, че пред це
лия македонски народ и народнос 
тите да се излезне с ясна и цяло
стна програма за целите на Наро- 
доосвободителната борба и за мяс

ключемия за развитието на въста
нието в Македония. Въз основа на
двегодишния военен опит на пар
тизанските отреди бива заключено 
да се премине към формиране на тото и ролята на .македонския на

род в новата общност на югослав 
войокови формации способни за оките народи и народности. Това 
действуване навред из цяла Македо бива направено с познатия Мани- 
ния и извън нея. С други думи, по фест на Главния щаб на НОВ и 
степенно се създава оперативна ПОМ. В Манифеста биват 
войска, подвижна и споооона да нати принципите, върху които тРяб 
се концентрира и води борби там 
където положението налага. Съще 
временно бива решено да се уоко 
ри разширяване на мрежата 
народните отбори и да почне под-

изтък-

ва да се развиват отношенията ме 
жду народите и народностите в 
Югославия и изобщо отношението 

на между балканските народи. В из
граждането на тези отношения се 
изтъква правото на всеки народ на 
самоопределение и пълно «ацио-

готовката за свикване и учредява
не на най-висшето представително
тяло АОНОМ (Антифашистко нално равноправие — същевре.мен- 
събрание на народното освооожде но „рицинът и правото, за което 
ние на Македония). На Преспан- македонският народ и народаости- 
окото съвещание също така бива те в Македония с Десетилетия се 
решено още повече да укрепне, ра бореха, 
ботата на партийните организации. С обнародването пред широка 

Решението на Преопапнского та общественост за каква Маке 
съвещание партизанските отреди и допия Се бори македонският народ 
формационно да прерастнат във
войскови части, означава откри- фундаментите, върху които се 
ване на процеса по създаване на 
същинска народна войска на маке ння, в Манифеста изразени с ду- 
дрнюмия народ, която бойците и

— се дават основните поставки на
из

гражда това и свободна Македо-

доНокия народ тези 
пробиха път евде "в периода 1941— 
1942 година и бяха основна пред
поставка за успехите, постигнати 
гарез 1943 година.

„ ... Ние ще съчинявамемито:
народът наричат „македонска вой братски съюз с всички югославски 
ока, съставна част на Народоосво- - народи, на базата на пълно нацио- 
бодителната войска' и партизански налню равноправие със сръбския, 
те отреди на Югославия. Главният хърватския, словенския и 
щаб изработил формационан пре- лите народи в Югославия" 
глед за войсковите части и започ Успехите.на оперативната гру 
нал тямното формиране. Първата па при второто завзимане на Ки- 
,. «СГ, първи батальон чело и в борбите за отбрана на 

„Мирче Ащов -.бива формирана свободната територия в първите 
на_ 18 август 1943 година на Сла- дни на ноември 1943 година бяха 
вей планина а на 24 септември сигурно потвърждение, че баталио 
1943 година бива основан баталь- «гге са способни да действувате 
он „Страшо Пинджур”. След то- пю-шмма войскова шупаци* пък 
ва, особено след капитулацията на Главният щаб започва с формира- 
Италия, когото партизанските от- не на бригади - като първи по
ради дошли до по-:шлеми количес- големи войскови части Така на 
тва оръжие и муниции бива уско- И ноември 1943 година в село 
Рено създаването на баталиони ка- Сливово бива формирана Първа 
то военни формации. Така през кедоножосовка бригада, на 20 де- 
еоента на 1943 година действуват: кември 1943 година — Втора маке 

първа отдоивнв зода три бата донска бригада, а «а 22 декември 
Ктезди и и третата трупа батальони като 

„Капачка , във втора освен трите ядро за Трета македонска брига- 
партизанокиотрада^,Славен', „Ма да, съставена от баталионите в
~ И ® РаИах? На '<Ума1Н^ския терен (формираш на
Дебарце баталионът „Мирче 26 февруари 1944 година).
Ацев ■ в трета зона три баталио- Миханло Апостолски

и остана-
ПАРТИЯТА — ЧЕЛНА СИЛА НА 
ВЪСТАНИЕТО

В началото на 1943 година би
ват предприети редица мерки по 
укрепване на партизанските отре
ди а същевременно и за създаване 
на нови. С това се допринесе хцо- 
то покрай останалите форми на 
отпора, ооце по-силно да се разви
ват въоръжените борби 'навред из 
Македония. Биват образувани но
ви партизански отреди, а с това 
особено се допринася за формира
нето на Комунистическата партия 
на Македония, което е естествена 
последица на растежа на партий
ната организация, на все по-голяма 
та й роля и активност като челна 
сила в освободителното движение 
и революцията на македонския на 
род. Това само потвърди политиче 
ската зрялрот на партийната орга-

военна

вю, на

капитулацията на

на нови
манав- 

Югославия,
в

това заседание освен
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™Д"ОСТАВКИ ЗА СТАБИЛИЗА ЦИЯТА ва социализация и обобществял а-

не правата на безделие, «а загуби, 
на (низка производителност и т-н.) 
лесно ще извършим.

АКЦИЯ НА КОМУНИСТИТЕ 
В СИСТЕМАТА

Трудната икономическа обет»- 
новка довежда до 
в обществото и в Съюза 
пистите. Оттам и

опортюнизъм и
на кому- 

изискванията за 
разграничаване и същевременно за 
политическо и акционно 
в редовете на Съюза

Нашето настояще положение 
изисква прецизно определяне на за 
дачите на всички субекти и фак
тори в нашето общество, а отдел
но на Съюза на комунистите, Со
циалистическия съюз, ..Съюза на 
синдикатите, организацията на мла 
дите, делегатската система и така 
нататък. Правилното поставяне на 
всички субекти в нашето обще
ство е една от първостепенните 
задачи от аспект на осъществява
не на текущите дългосрочни зада
чи и цели. Съюзът на югославски
те комунисти не може всичко отго 
ворности да поеме върху себе си, 
защото без пълно действуВане на 
делегатската система преди всич
ко и работата на самюуправителни 
те органи,_ съответните дейности 
на Социалистическия съюз, Съюза 
на синдикатите и така нататък, ня 
ма успех в осъществяването на 
целите-

единство 
на комунис

тите — подчерта Драгослав Мар. 
кович, председател на Председа
телството на ЦК на СЮК, в речта 
си пред курсистите на Политичес
ката школа „Йосип Броз Ти-го", от 
чието изложение пренасяме извад
ки.

ПРЕДСТОИ
ТЕЖКА
БИТКА
В НЯМА ГОТОВИ РЕЦЕПТИ Задача на Съюза на югослав-ичкм г Ра част тя е последица на тъкмо

С^Р° е за което ГтГнГня™а из“Гне ^ “сХТдГсе” "го-
„т сложна и трудна, говори и Програмата и Устава на други сектори на живота. С раз- ляма степен на ангажиране на сво

могпг'-Я е ^ т°ва н€ е? Да Се СЮК, че комунистите в борбата мер от 6 на сто в стопанското ра- ите членове във всички организа- 
гуои от предвид факта, че в по- за по-нататъшно развитие трябва звицие през слервоен1Ния' период, с шии и институции на 

вечето етапи на борбата за изгра- постоянно да проверяват политиче ускореното развитие на производ отделно да ви подготвя като най- 
ждане на социализма и преди на ската си линия, непрекъснато да отвените сили, менянето на струк- съзнателна част на обществото да 
войната и по време на войната и засилват отговорността еи пред турата на населението и т-н- в ра- допринасят към стигането до най-- 
след нея, Съюзът на комунистите широките трудови маси. Етапът в звитието ои направихме големи кра прогресивни решения, до преодоля 
и нашето общество минаваха през който се намираме не е нито. лго- чки. Това развитие не бе следено ване на трудностите в размяната, 
много твърде сложни, дори и да- же да бъде последен етап, с ко- със същ интензитет на развитие разбирателство, отпори и под. Съ- 
леч по-трудни ситуации от тази в гото^ ще се срещаме с различни на обществено-икокомическите от бранията на организациите на Съю 
която сме днес. Да не говорим за проолеми и трудности, с нови за- ношения, въз оонова Конституци- за на комунистите например имат 
войната и предвоенния период, да дачи и с необходимостта да давам ята. въз основа самоуправителните преди воичко две задачи: подготов 
ои припомним са.мо на периода по нови отговори на въпроси, които начала, за които се определихме и ка на членовете на Съюза на кому 
време на възобновяване на разру- нашата система ще поставя на дне създадохме ' всички обществени пистите за тяхно действуваме в де- 
шената през войната страна, пър- вен ред. Няма дадени отговори и предпоставки, а съпътствувано бе легатската система, самоуправи- 
вите петгодишни планове, когато с готови рецепти, оовен маркоическо и с определени слабости и с функ телните органи, .в Ооциалистичес- 
изключителни усилия трябваше да то диалектично отношение и под- ционирането на цялата политичес- кия съюз, в организациите на мла- 
изграждаме ново общество, след ход. Трябва да следим практика1 ка система, а мисля и с доста се- дите и контрола, за да могат чле-

та, въз онова на практиката да риозни слабости в осъществяване новете на Съюза на комунистите 
проверяваме определенията си и ролята и мястото на СК в нашето да изпълняват тези свои задачи, 

период да търсим отговори на онези въ- общество. . Трябва да се излезне от положе
ние на 12 конгрес дадохме нието, в което за мерило на ак-

критичеока оценка на положение- тивност на членовете на Съюза
мунистите не достатъчно е ясен Оценките за сегашния етап на то в обществото и въз основа Про- на комунистите и тяхната актив- 
факта, че борбата за изграждане обществено развитие и на актуал- прамата на СЮК и Конституцията ност се изчерпват в рамките на 
на социализъм не е мирен, прост ния обществен момент са дадени дадохме ооновна ориентация на бъ- организациите на Съюза на кому-

на 12 конгрес на СЮК, «на конгре- дещото си развитие. Дългосрочна- пистите. Само с ангажирането на 
започна- сите на синдикатите, Конгреса на та програма по икономическа ста- комунистите във всички общесгве

самоуправител ите, дадени са в за- би лизани я дава конкретни отгово- ни самоутгравителни органи и об-
ключенията на ЦК на СЮК, в за- ри на множество въпроси за прео- щесгвено-политичеоки организации
ключенията на ЦК в републиките, доляване на сегашното положение Съюзът на комунистите 

на СК в икономиката. Затова можем

системата,

това на периода по време на ико
номическата блокада и т-н.

Поради доста дългия 
на мирни процеси у нас, казал бих проси и проблеми, които животът 
в обществото, и в Съюза на ко- и практиката налагат.

процес и че не е леоно в новите 
условия да се продължи 
тото дело на предишните поколе
ния. Защото, както е записа
но в Програмата на СЮК, изграж
дането на социализма не може да покрайниноките комитети

не може
Да да осъществи своята водеща роля

кажем, че ни е известно положе- в обществото. 
Считам, че не е нужно тези нието, че имаме програма, и това

се ограничи на някоя мирна, равно- и три
мерна дейност на водещите сили 

социалистическото Трудното икономическо поло-общество, оценки м дългосрочните задачи и не само за излизане от кризата, 
по то е органически обществен определения да се повтарят. Има, защото не се касае само за това. ежние довежда до опортюнизъм и 
процес, който се развива чрез въ- разбира се, и моментални кратко- имаме програма за по-натагьшно компромисерство и в обществото 
ТРешните си противоречия. В та- срочни задачи, които трябва да ре- самоуправштелно, социалистичес- и в Съюза на комунистите и от- 
къв процес социалистическото об- шавам чрез всекидневна, дори и ко, стопанско и всяко друго раз- там и искане за диференциация в 
шество отстранява остатъците на кампанийна акция. Затова мисля, витие на нашето общество. СК и същевременно все по-подчер
екоплоататороките системи и тех- че днес е необходимо да се на- т»но искане за политическо и ак-
ните идеологии, както и собстве- прави всичко с деп по-цялостно да Съюзъ,т на комунистите с пъл ционно единство в редовете на Съ

от- се разбере нашето обществено по- ната ои овоя отговорност трябва юза на комунистите. В това отно-
не да се. включи и да даде принос шение тРябва да юе изяонят някол

на

ните си преходни и изживяли
ношеиия и форми, собствените гре ложение- Тота вежка/к значи,

консерватизма. Обективни- само да се осведомим за фактите към .разясняването на определени ко (въпроса. Когато говорим за еди
нашето сегашно поджение, но идейнснполитИ'че1аки проблеми, кои нството не бива да забравяме, че 

цялостно да се наблюдават и пъ- го във връзка с това все още мо- единството не е дадено веднаж за 
тищата на досегашното развитие, же да се явяват. Очакваме орга- винаги. Единството се създава

шки и (
те трудности, в които в нжкОя стра на
на се изгражда социалистическо 
общество, или деформациите пре
дизвикани от субективните греш- особено' неговите закономерни и визирана, осмислена акция за оцъ- чрез акция, демократически Цен
ки на оъкотодните субективни си- нужни обективни течения, но и ществяване на -всички определе- трализъм, както е записано в Про 

или изживялите Форми на сис- постигнатия степен на материално ния, предстои тежка битка за над «рамата на СЮК, подразбира бор- 
темата в отделни случаи могат да то, културното и политическото делчване на съпротивите и срещу ба на мнения в организациите на 
пое-тизвикват сътресения и по-тру развитие, като и материалните и всички които ще отбраняват при- комунистите при задължително 
дни обществени и политически за- социални придобивки, а съшевре- внлегирогавите си позиции в сис- приемане на заключения и пред- 
тоудне-ния но и такива попътни меино и причините за застоя, ела- темата, (В обществото и- т.и. Не приемане на акции въз основа на 
коизи когато се съгледат техни те бостите, пропуските и трудности- трябва да имам илюзии, че тези всестранна размяна на мнения и 
ггоави’ тжчши само са подтик за те и насоките, с които търсим пъ коренни промени (внасяне на ико решение на мнозинството. В името 
по силен и ускорен напредък на ти-ща за преодолеяване на сегашно номиче&ки закономерности в сто- на единството не могат да се до- 
сопиализма за гю-оилно и поуско- го положение. пш1И>ста1нето, освобождаване от ета веждат под въпрос съществуващи
рено развитие на социалистическо- Нашата сегашна (обстановка п (етическите натисци (върху само те отношения в °ЮК. Ние имаме 
то обществено съзнание и за пре- никак не е прост сбор на наши- управителните, обшествено-пкопо единство върху Програмата, Кон- 
рдоляване на изживялото, подтик- те слабости, нашите грешки и за- мически отношения, изправянето ституцията, върху кош-ресните до
за възобновяване ролята на най-на блуждония в развитието, макар че с лице кима работата и резулта- кументм, имаме единство върху 
предничавите социалистически си- в нашата сегашна обстановка е тите от дома, разчистване с плю- самоуправлението, върху необвърз

шрадон 1И хо^и елемент, ’Н0 :в доб- змйтс, че социализмът тгредстш)Ля~ Бонето и т•|н.

/

ли.
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ПРИМЕРИ НА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ
* .

Фабриката 

натоЦдом
Работниците за да не губят време за дребни потреби, във фа

бричния кръг на вранския Памуков комбинат е открит център за 
самообслужване, поща, банка, сервиз за чистене на облекло, фри
зьорски салон, обущарска и други работилници, което е обезпечило 
въвеждане на четвърта смяна, ползуване на капацитетите До98 на 
сто и по-големи лични доходи — средно от 16 до 40 хиляда динара

с трудещите се, раздвижва още една 
общинскаталед индустрията на мебели 

„Симпо", която по производително
стта на труда и останалите' резуд 
гати в производството се издига 
между европейските фирми, във 
Враня се ражда пак нещо ново — 
Памуков комбинат, колектив,, кон
то, докато «а другите текстилци 
не цъфтят рози, тази година въде- 
де четвърта смяна и ползва капа
цитетите до 98 на сто, което е 
средно световно равнище за този 
отрасъл на индустрията.

Как усадха?
С взискателност, отрицание, пе 

стене на добро разпределение на 
дохода, изтъква Влайко Иович, ге
нерален директор на комбината. 
Обезпечили са условия, така, че 
заетите фабриката чувствуват ка- 
то свой дом, че за средствата на 
труда и предметите на труа да се 
сгарят като за частна собственост

път ДО ВИСОКА ПРОИЗВОДИ
ТЕЛНОСТ

оригинална акция: 
скупщина във Враня уреди Ко.иби 
нагът да получи, край самата ог
рада на фабриката, М) хектара не
уреден строителен теРен, който 
сами ще уредят и, сетне разде
лят строителни подши на работни
ците за строене на семейни къщи. 
По този начин, освен хиляда кре-

върху основата на собствената аку 
мулация. Преди няколко месеца из 
градиха две фабрики в изостана
лите краища: е Търговище — фаб
рика за детска конфекция и в По- 
ляница — фабрика за спортна кон 
фекция- Също така се подготвят 
да построят фабрика за безвретен- 
но лредиво и фабрика за саните- 
тен памук, като същевременно раз 
ширят Цеха за предене, Тъкачния 
цех и Фабриката за конци.

мукоаия поминат. Бла10дарсйки на 
такива кадри. Комбинатът върви в
крак със световната мода.

Генералният' Директор Влайко
дити за жилищно строителство, ко 
йто колективът отпуонал в изми
налите три години, мнозинството 
от онези, които нямали свой по
крив над главата, ще решат жили
щния ои въпрос.

Йовнч:
— До-рано се страхуваме за 

веоки сезон, ослущвайки какво ще 
кажат търговците. Днес, всред 
есента или пролетта, нашите спе
циалисти знаят какво ще се носи 
през следващия сезон и така се 
подготвяме в производството. Го
лямо число абитуриенти от воички 
краища на страната ни всяка го. 
дина, в май и юни, се озоват във 
Враня по фабрични цени и от про 
изводствената лента да си изберат 
рокли и облекла. За тези вещи по- 
рано се отиваше в Триест и Вие
на. Този вид на продажба става 
традиционен и все повече взема 
размах за удоволствие и на купу
вачите и на нас.

Технолозите творци и модели- 
стите в Комбината представляват 
.двигателната" сила в този .колек
тив. Те отиват на всички светов
ни панаири и от момента когато 
„снимат" какво Ще се носи през 
следващия сезон в Италия или 
Франция, например, до производст
вото в този колектив — не мине 
повече от 50 до 60 дни. Специално 
тите, а не директорите и шефове
те диктуват ритъма на производ
ството. Благодарейки на тях, тук 
няма залежали стоки, напротив, 
от месец на месец износът се уве
личава. Ланн изнесли почти поло
вина от производството ои, а тази 
година ще бъде повече. В изми
налите девет месеца изнесли сто
ка на стойност от около 18 мили
она долара (12 милиона долара на 
конвертируемия пазар). До края на 
годината ще се осъществи износ 
от 30 милиона долара.

Производителността, по този 
начин, са увеличава от ден на ден, 
а с нея и доходът. Бедната предил 
ница от шестдесетте години, с по- 
малко от хиляда работника, изра- 
стна в комбинат с 4000 заети и 
със среден личен доход от 16 до 
40 хиляда динара, в зависимост от 
приноса и трудовия резултат в ра 
ботата. Тук се работи 358 дни в 
годината и производствените капа
цитети във всичките седем основ 
ни организации на одружения труд 
се ползуват до 98 на сто, което е 
на световно равнище в текстилния 
отрасъл. Тази година са въведени 
четири смени на 3500 заети. При
ходите не са ограничени, високо
квалифицираните работници и сне 
циалистите могат да изкарат и по
вече от 40 хиляда динара. Този ре 
корд не е забележен между текс
тилците в Сърбия и по-широко.

■

Започнаха работа, която никъ 
де в Сърбия и Югославия не е за
вършена до край. Става дума за 
интеграцията на Комбината със 
всички текстилни и трикотажни 
фабрики в съседните общини (Сур 
дулица, Враня, Владичин хан,' Тър 
говище) и за интеграция с търгов- - 
оката мрежа, занимаваща се с обо 
рог на текстилни изделия. Това па 
чинание, първо от този вид в Сър
бия, е още по-важно, защото днес 
все по-трудно се обединяват на ед
но място и на една работа произ
водствените и търговските органи
зации — в който и да е стопан
ски отрасъл.

Тук е изнамерен „оригинален 
вариант”. Първите две години най- 
напред построили във фабричния 
кръг басейн с олимпийски димен- 
зии и спортни терени за всички ви 
дове спорт. Мнозина с недоверие 
гледали на това и предупреждава
ли, че с това се създават условия 
за спортни рекорди, а не за по- 
голяма производителност на тру
да. Колективът не обръща внима
ние. След това открили великоле
пен ресторант за обществено хра
нене, където заетите се хранели, 
но могли да носят храна и в къ
щи, за семейството. Сетне постро
или занаятчийски пункт във фаб
ричния кръг. Никнали занаятчий
ски работилници: за поправка на 
обувки и облекла, сервиз за чие- 

'тене и гладене на облекла, фри
зьорски салон, след това поща, ма 
газин за самообслужване, банка... 
Цяло малко търговеоко градче. В 
работата не се губи, бързало се 
е към фабричната врата и на ра
ботното място, 
хората са вършили въд фабричния 
двор необходимите работи. Отсъс
твията от работа и боледуванията 
намалели рязко.

Този колектив, също така, за 
по-добър живот на фабрикат3 и

На въпроса — как се развиват 
самбуправителните отношения и 
как действуват СК и останалите 
организации, във Фабриката за кон 
ци и Тъкачния цех ни казаха, че 
всичко, пък и най-малкото реше
ние не се приема докато във връз
ка с него не се изяснят комунис
тите, членовете на Синдиката, съб 
ранията на трудещите се, всяка 
трудова единица. Дали строгата 
дисциплина пречи на демократ иза 
цията на отношенията? На този 
въпрос работниците в един глас от 
товарят: с безделниците окъсахме 
навреме когато точно нормирахме 
всяка работа. Тук лесно се забе
лязват кръшкачите, защото много 
от нормите са колективни и без
делникът сам разбере, че не мо
же да намери място оред нас.

СПЕЦИАЛИСТИТЕ НОСЯТ 
ПРОИЗВОДСТВОТО

Грижата за специалистите е 
втората светла точка в този колск 
тив. Имат повече от хиляда висо
коквалифицирани кадри, които са 
събрани в институтите на фабри
ката — за план и развитие, изсле
дването на пазара, за креативно- 
ст. Обаче, както казва заместни
кът генерален директор Славко 
Джорджевич, тук конкурса е от
крит за воички профили на специ
алности през цялата година, особе
но за технолози, инженери, моде- 
листи, комерчеоки. Предлагат вед
нага квартира, добри приходи и 
професионално издигане. Затова 
не е чудно, че мнозина (Незаети хо 
ра от другите региони идва в Па-

а същевременно
ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИ
ЯТА ЗАЕДНО...

Трета оветла точка в този ко
лектив са
планове. Развива се и

реалните развойни 
изгражда Тома Милич
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ДОПИРИ ЗА СЕИТБА
Съюзният изпълнителен съвет тези Останалата част от средствата ще

дни под председателство на Борисав се изразходват за внос на суровини и 
Сребрич, прие мероприятия за прибири- вьзпроизводствени материали за произ- 
нето на реколтата и есенната сеитба, водство на защитни средства за расте- 
За навременно и качествено извършва- нията. Съветът прие също и аключение 
не на есенните работи в селското сто- компетентни съюзни органи да подгот- 
панство, Съюзният изпълнителен съвет вят проектодоговор за обезпечаване и 
прие заключение Народната банка на използуване на валута за внос на опре- 
Югославия временно да преведе на ор- делени произведения, относно суровини 
ганизациите на сдружения тРУД и дело- за производството им през 1984 година, 
вите банки 37 милиона долара. От тази С този договор би се утврдил начин на 
сума 31 милион долара ще се изразход- обезпечаване на валута за внос на су- 
ват за внос на суровини и необходими- ровини за производство на изкуствени 
те възпроизводствени материали за про торове, средства за защита на растени- 
изводство на изкуствени торове.

КАМЕНИЧАНИ: Как 
в „Кооперант”?

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

да се върне изгубеното доверие
ята, гуми и резервни части.

КАМЕНИЦА Сговорна дружина прави мост
В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ
Дълго време (каменича

ни ее договарят да напра
вят мост 'на реката, коя
то протича през селото танало. За 
им. Двата съществуващи 
моста бяха толкова дотра 
яли, че минаването през 
тях ставаше нсе по-опас
но. И дълго (време /не мо-

„Градая" е 
15

тази работа 
взела около 
стари динара. Каменичани 
са (купили цимент за 3 ми 
лиона ,и 800 хиляди, чакъл

договор тя да даде желя
зо 1И (квалифицирани работ 
ьгици, а селото всичко ос- 

всяка
е че „Градня" веднага се 
наема на работа като из
праща четирма армирачи.

милиона

похвала

за 1,4 (милиона и дъски 
за 680 хиляди. Значи, за 
около 21 милион стари ди
нара /имат нов бетонен 
мост- Стойността му, е 
около 70 милиона динара.

А. Т.

желязо «и бетоннобъркач- 
ка. Четиримата работника 

жаха да се договорят кой от „Градня" са работели 
от двата моста да напра
вят. Най-носле когаю ак-

Това е основно заключе 
ние от събранията н{| гра 
жданите, които тези дни 
се провеждат във всички 
местни общности на Дими 
тровградска община. За
познавайки се с Дълго сро 
чната програма по иконо
мическа стабилизация, осо 
бено в областта на селско 
то стопанство обсъждат 
се резултатите от минала 
та жътва и уточняват се и 
планове за предстоящата 
есенна сеитба. Основната 
цел, която Дългосрочната 
програма поставя пред 
всеки селскостопански 

производител, е макоимал 
ното използуване на обра 
ботваемите площи. В осъ
ществяването на тави за 
дача трябва да се ангажи
рат комисиите за провеж 
дане на Програмата в мес 
тните общности. Заедно с 
тях специалистите от сел
скостопанските трудови 
организации трябва да се

местната общност на Ви- 
сочко Одоровци, би била 
една от сдружените орга 
низации, задържайки сьще 
временно всички свои 
особености. По друго 
тернативно решение въз
можни са основни коопе
ративни организации въ,в 
всяка местна общност- 
Трею решение предлага 
само „Кооперант" да оста 
не «а територията на об 
щината, взимайки „под 
свое” всички магазини на 
„Търгокооп" по селата. 
Още няколко предложения 
са дадени от името на 
ООСТ „Нишава” и нейни
те специалисти.

по цял ден, разбира се с 
помощта на селяните. За

цията получи 
форми, само три 
ства не се 
били тлкосва упорити, че с 
нищо не са участвували в 
акцията. И както казва на

конкретни 
семей- 

съгласили. Те
ал-

родната поговорка „оговор 
на дружина ..." така и ка 
меничани след като пове- 
чето от тях се съгласили 
за долния мост и след ка
то събрали парите, само 
за пет дена направили 

нов мост- С „Градня" от 
Димитровград сключили С голямо ангажиране — нов мост

Изхождайки от факта, 
че в района на Забърдието 
съществува, освен „Коопе 
рант" и земеделска коопе 
рация „Видлич", очаква 
нията на събранието на ме 
стната общност във Висо 
чки Одоровци (където е 
формирана тази коопера
ция) да се чуят конкретни 
отговори кое решение е 
най-изодно, не се осъшес 
твиха. Селскостопанските
производители не са дово
лни и от двете селскосто
пански организации. Ос
новното е, че и двете са 
изгубили доверието на 
производителите. Засега 
пито сдружените, пито ча 
стните 
производители не са в 
състояние да кажат как
ва земеделска органи: 
ция искат- Ясно е само 
в а, че те очакват тя да 
емв организацията и 
вилното насочване на и 
зводителнте, да работи 
ка, че те да имат доозе 
в нея- За тях не е вай 
коя е организация, а ка 
услуги им оказва.

Това е основен иск 
само от събранието на ^ 
тната общност (на Висо> 
Одоровци и Каменица, 
и на останалите йа мес 
ните общности в общи

РАЗГОВОР С МЛАД СЕЛ 
СКОСТОПАНСКИ ПРО
ИЗВОДИТЕЛ В с. ГРУПИ Оставнл сезонната работа
ЦИ

Евтим Петров така нро- ви, 20 овце, няколко свине, 
дължава семейната тради- кокошки, кон... За да 
ция. И дядо му, и баща му изхрани този добитък Пе- 
били добри селскостопан
ски производители 
вотновъди, а. днес Евтим 
има много по-добри усло
вия.

ЕВТИМ ПЕТРОВ от се
ло Груинци е млад селско 
стопански производител. 
Опитал няколко години 
като сезонен работник, но 
се отказал.

— Няма се много смет 
ка със сезонната работа 
— споделя Евтим. Оста
виш си дом, семейство .. . 
И на края, когато напра
виш сметка, излиза че е 
по-изгодно да си останеш 
на село, да си обработваш 
имота. В село Груинци па 
истина има условия за раз 
витие на селското стопан-

тров е затревил 60 декара 
площ, от която взима най- 
малко два откоса. Евтим 
Петров през настоящата 
година е произвел и 2500

ангажират в провеждането 
в дело решенията на общ 
инската скупщина за пол
зуваме на обработваемите 
площи.

леи

килограма пшеница, изве
стно количество картофи, 
зеле, цвекло, овощия- • • 

Като напредничав живо
тновъд Петров

За да могат да се осъ
ществят задачите от Дъл-

— Наистина сега на се
ло много по-лесно се жи
вее. Има ток, а той е От 
голямо значение, особено 
за вас домакините — на
месва се съпругата му 
Илинка.

госрочната програма, кои 
то тя поставя пред селско 
то стопанство, нужни са 
промени в организацията 

Предложени

годишно
предава на „Напредък" от 
2500—3000 килограма ме-

селскостолански со, като му остава към 
300 000 динара печалба.

Попитахме Петров кой 
му помага в селскостопан 
ската работа?

— Съпругата ми Илин
ка и синовете Стефан и 
Зоран.

на същото. 
са няколко решения. Спо
ред едно съществуващите 
трудови единици в съста
ва 1на „Кооперант”, нами
ращи се по районите на 
общината, би останали са
мостоятелни. По този на
чин селскостопанската ор 
ганизация би била по-Олиз 
ко до сдружените селско

— За отглеждането на 
добитъка и за обработка
та на имота трябва много 
и много работа от сутрин 
до мрак — казва Евтим. 
Без ангажирането на цяло 
то семейство, аз не бих 
постигнал нищо. И докато 
така седим и разговаряме 
с Евтим 1и Илинка. десет
годишният Зоран вече под 
кара овцете на паша.

стопански производители, 
ло-н епосРедстве! < оа те

включени в работата на ор
ганизацията на доходни ос 
нови. Тези единици ше б-ь

състава на „Коопе-дат в
рант”, т.е. „Сточар". При
това и земеделската сел
скостопанска организация 
„Видлич", която сега е в •

та. Манол Янев
А. Т.
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: V К а А1 а РА # Г1РОСВ ЕТА и зкасгвп;

от ЧЕСТВУВАНЕТО НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК В 
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ” 
В БОСИЛЕГРАД

ПО ПОВОД ДВЕ ГОСТУВАНИЯ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ САМОДЕЙЦИ

ИОЙАЧШ: ТШФ Ш БРАШНОТО I ЕДИНСТВОТО Гори ..на . ушмши дшшшт
• Доклад за жизнения пч на Караиванов и при

носът му в развитието на международното работни
ческо движение, изнесе Стоян Величков • 32 ж
примерни ученика получиха парична помощ • Чле
новете на секциите изпълниха подбрана културно- 
забавна програма

Както всяка така и та
зи година, учениците и гру 
довилт колектив на сред
ношколския
лен център „Иван Караива 
нов" в Босилстрад търже 
стввно ознаменуваха 6 ок
томври — рождения ден 
на Иван Караиванов и на 
тронния празник на учи
лището.

Чествуването започна с 
проводения в две групи (.за 
,момчета и момичета) есе
нен крос. Първото място 
между момчетата подели
ха Владимир Глигоров От 
П-5 клас и Любен Герги- 
нов от 1У-3, а между мо
мичета Венка Асенова от 
Ш-З и Снежана Милано
ва от Ш-4 клас. След 
това в голямата кинозала 
на Културния дом се про
веде тържество с доклад и 
подбрана културно-забав
на програма.

Доклад за жизнения път 
и дело на Караиванов, ка- 
кто и приноса му в раз
витието на международно
то работническо движе
ние и укрепването на ра
ботническите права, изне
се Стоян Величков, прело 
давател по история. След 
като изтъкна, че тазгоди
шното чествуване на па
тронния празник се прове
жда в годината на велики 
те историчеоки юбилеи 
40-годишнината от Второ
то заседание на АВНОЮ 
и 40-годишнината от слав

1а^гажа»г.е..... ,й^^а,111«имгаш.шгашагмта«||1гя|уя|»а1^...........
Баназ-окото градче Ко озареха за стари познати Културния дом бяха почти 

вачгща е разположено в и сключени нови приятел- разграбени. Димитровград- 
банатската равнина с ти- ствач чани с истинско майстор-
пична старинна архнтек- И ' наистина връзките 
тура, която носят почти още повече се заздравиха, 
всички селищни системи 
във Войводнна. Широки продължават 
улици с бсезброй дървета, 
чистя паркове и гостопре 
мно население правят го 
още по-привлекателно. И 
покрай високия добив в 
селското стопанство, Ко
вачица е известна с новия първи поведоха така наре- 
току-що открит захарен за ченото „Братско пионерс- 
вод, с бройните си селско ко хоро", което по-късно 
стопански наивни художни се превърна в републикан 
ци и постоянна изложба с ока манифестация, а от 
бройните посетители от тези приятелски връзки 
страната и чужбина. израстнаха и „Димитров-

майски , сре-

ство се представиха с кър 
шни народни танци и пес 
«и, притетствувани о бур
ни ръкопляскания, 
малко успехи 
и домакините още извест
ните словашки танци, как 
то и другите гости, кои 
то изпатиха сръбски, ун
гарски и румънски танци, 
хора и гюони.

По време на пребивава
нето на дим.итровградча- 
1ни, в Ковачица, домаки
нът ' организира и успешен 
разговор за обмяна на 
опита в организиране ра 
ботата на младежките ор 
ганизации, културио-худо 
жествените активности, а 
също така бе организиран 
и излет до село Идвор, 
като посетиха родната къ 
ща и новооткрития мусещ 
посветен на овоя съграж
данин и оветовно известили 
учен Михайло Пупин, а в 
Уздин галерията на селян 
кните — наивни худож-нич 
ки. По такъв начин една 
доброжелателна и братска 
мисия бе прикключена с 
истинска покана „Бъдете 
и Вие наши гостя’’!.

имайки предвид, че 
повече

две десетилетия. А 
то е вече известно, Дими 
тровград и основното учи 
лице „Моша Пилде" и ос 
ноозното училище 
поколеиия’’ от 1

те
но не 

пожънаха
от

ните битки край Неретва 
и Сутйеска, Величков до
бави: „Кой може да бъде 
повече заинтересован и да 
се бори за осъществяване 
целите и задачите на на
шата социалистическа ре
волюция, отколкото наша
та социалистическа 
деж. Ьезсъмнение, нейно
то място е в първите ре
дове на борбата срещу ка 
къвто и да е вид антисо- 
циалистически и антисамо 
управителни прояви, кои
то осуетяват единството и 
съдружието на нашите на
роди и народности и кои
то спъват 
развитието на социалисти
ческите и самоуправител- 
ни отношения.

В продължение на чес- 
твуването учениците — 
членове на секциите из
пълниха подбрана култур
но-забавна програма, бога-

По повод патронния пра 
зник на училището, а по 
предложение 
общности на 32 прилежни 
ученика, училището даде 
парична помощ от училищ 
ния фонд „Иван Караива
нов”, предназначен за та
зи цея.

В рамките на тазгодиш
ното тържество по повод 
Деня -на училището се про 
веда и турнир по малък 
футбол, в който участву
ваха 18 отбора с около 150 
участници

как

образовате-„Млада
Ковачица

мла-

гр адските 
щи”. За изминалите 22 го 
-дини лгното поколения на 
пионери и младежи си гос 
туваха едни на други склю 
чиха се бройни приятелст
ва, познанства.

В прекрасен празничен 
амбиент по повод Първи 
октомври — Деня на осво 
бождението на Ковачица, 
който се организира всека 
година под названието 
„Червеният октомври”, на 
първи и втори 
тази година се 
и самодейците от култур
но-художественото друже 
ство „Георги Димитров" 
от Димитровград. Сълзи и 
приятелски привети при

и подкопаватДописва
ния, посещения и гостува- 

октомври ния са пример как иегин 
намериха ски се кове взаимобразби- 

рателство, доверие, брат
ство и единство.

Това дойде до пълна из 
ява и този път. На вестта.
че са пристигнали гости

пристигането, сълзи и при от братския им Димитров 
вети при заминаването го град билетите в залата на на класовите

Алввшдровац Ж|лони: задълбочаване ва 

културните връзва
съседните терени. Средно
то надморско равнище на 

община Жупа е около 350 м и има

Както вече е известно 
на читателите, от едно Де 
сетителите насам ■
Димитровград е побратиме симетрична форма с Дъл- 
на с живописното градче жина от 17 и широчина

ми вина, жестоки напит
ки, естествени овощни со 
кове, нектари) се консуми 
рат както в страната, та 
ка и в чужбина.

Но Александровац е из
вестен и по единствената 
си туристичеоко-столанс- 
ка манифестация, която се 
организира всяка година в 
началото ма месец 
ври под название „Жупска 
беритба’. В такъв амбиент, 
когато Александровац бе 
препълнен с 
любоезнателни и 
ци на лозарската мднифес 
тация,
тители от побратимения 

град Димитровград. 
Културно-художественото 
дружество „Георги Дими 
тров", което с години 
държа културни 
с александровашкото кул 
турно дружество „Бранко 
Рздичевич" и техния Кул
турен дом, на пети октом
ври направи културна ми
сия и при това за бройни
те граждани и посетители 
изпълни две успешни кул
турно-художествени . 
рами. Прием, почит, уваже 
ние и братско разбирател
ство доказаха и този пъ г, 
че младежта от две побра 
тимени общини живее 
един дух на разбирателст
во и уважение.

спортуващи.м. я.
♦БЕЛЕЖКА Известно, че димитровградската ф 

публика е с изискан вкус, че е на ви- ф 
соко равнище и умее да цени истин- ф 
ските майстори на изкуството. Това не- ♦ 
що е засвидетелствувано и показано Т 
безброй пъти и досега. ■

И неотдавна, при гостуване на_ са
модейния колектив „Иво Лола Рибар" 
от Белград с гостите си Изворинка Мн- 
лошевич и Петър Гигов, Димитровград- 
ската публика с аплодисменти награди ♦ 
хубавите танцови и песенни изпълнения.
За съжаление обаче, сред посетителите 
имаше и неколцина безотговорни мла
дежи, които отвреме-навреме свиркаха.
При това не само че пречеха на изпъл
нителите, но и на публиката, която с 
внимание следеше програмата.

Защо тези млади хора правят това?
Защо с постъпката си петнят име

то на родния град, защо подценяват тру- 1 ^ 
да на изпълнителите и открадват удо- , , 
волствието на посетителите? Посетите- ^ ► 
лите са платили билети, за да видят и < ► 
чуят танците на „Иво Лола Рибар" и О 
чуят изпълненията на Изворинка Мило- 1 > 
шевич и Петър Гигов. Нарушителите * | 
на реда би трябвало да бъдат „забеля- 
зани и друг път да

ОКТОМ

а.множество
поклонни шсе озоваха и посе ! 2ИМ

5под

0.връзки

с
3Народна носия от Александровац

Александровац от плодо
родната и надалеч извест 
на слънчева и лозарска 
Жупа. Жупа е оравнител- 
но малка област в подно 
жието на планините Копа 
оник иЖелин, а в горното 

на река Пепелю

12 км. На такава оравните 
лно малка територия са 
разположени нейните 40 се 
ла и 24 лозарски комплек 
си, чийто общински цен
тър е Александровац.

Александровашка общи 
на е известна по бройните 
лозя, развито животновъд 
ство и полевъдство, а пре 
да 1воичко по винарския за 
вод „Вино—жупа”, чиито 
произведения (най-различ-

0прог-

5
__ не им се отварят о

вратата, на Центъра за култура. Инак, 
зарад неколцина безотговорни посетите- ^ * 
ли — сметката плащат всички?...

течение
— притока на Запад

на Морава. Самото й наз
вание говори, чо тя пред- 

изключитолна об

в
ша

о
М. А.

'♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ффффффффффффф
ставлява 
ласт по Кирил Тодоровотношение на
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—Новини от образователния цвшьр „Иван Кзранвзнов// в Босилеград ^ още една млада димитровградчанка ще
❖ СТАНЕ ЗАПАСЕН ОФИЦЕР

Подготовки за политическа школа! В строя на бъдещите
командири.... ВДНА ХУВЛвА ИНИЦИАТИВА, 

НИ, ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА и ПРЕЗ ™и
❖
<»
❖.Инициативата «а Меж- II 

дуобщ.и-ноката конферен
ция на Съюза на

и III клас. Курсистите 
ще бшат. предложени и

тичеоката младеж -в^Лес-0 гатзации "а^СМа^ 
!кя®ац от преди две годи
да - да Се организират по ' в политическата школа 

шк™™ 'маРк- Ще бъдат обработели ско- 
«Р**“» примре- ло 20 теми от различни об 

Н училища оеше ласти: политическо и об-
единодушно приета и от ществено устройство на 
Училищната конференция СФРЮ, култура и изкус-
^нГГ В и0браПаТеЛНИя т,во’ роля н Де*ност наЦентър „Иван Караива- ССМ
нов” в Босилеград. Досе ____ !
га два випуска курсисти 
завършиха тази 
Понастоящем се вършат 
подготовки в политическа
та школа да започне шко
луване на третия випуск.
Тъй като обучението ще 
се провежда в учебна 
Стая, Училищната конфе
ренция ма ССМ реши бро
ят на курсистите да бъде 
60, предимно ученици от

„ лгзь?,с айи«!К\»згтг&ггг? х” гг.гГу»=
,пп_ - Хпри общинската скупщи- труд „Васил Иванов — Ци

т т 0о_ ма св Димитровград и Цен ле”, секретар на първична
та организация на ОК, ак 
тк1вистка в Съюза на соци 
алистичеоката младеж/ 

бригадирка... Надица е пър 
вата димитровградчанка, 
която замина в школата за 
запасни офицери, а когато 
се завърне от казармата, 
ще бъде втори запасен офн 
Цер в редовете на ,дто-ху 
бавия пол” след Иванка 
Гъ.ргова, която свърши фа 
култет по всенародна от
брана).

— Щастлива съм, че Ще 
стана командир на Югос
лавската народна армия — 
сподели за чувствата си 
Надица Миленкович. — В

учили
щето.

В
■ литически

!разовател1ния център и об 
ществено-политичеоки дей 
ци от общината. Школата 
ще започне да работи на 
1 ноември.

всенародна отбрана Новица Божилоп

Състоя се родителско 

учителска среща
школа.

В края на миналия ка. На тези срещи се уч ф 
редиха родителски съвети. 
Класовите 
запознаха обстойно 
телите е успеха,

ме
сец в образователния цен 
тър в Босилеград се със
тоя родителско-учителска 
среща, на която беше нап 
равен общ договор във 
връзка с разрешаването 
на някои проблеми в учи
лището през 
учебна година. За тези въ 
проси и проблеми говори 
директорът на образова
телния център Асен Стоев, 
който отделно се спря вър 
ху свободното време на 
учениците и ангажиране
то им за овладяване на 
учебния материал.

След юва бяха проведе

ръководители
роди- ▼

доспи- ф 
плината и останалите дей ф 
ности на учениците им. Бе ф 
ше :направен договор да ф 
се премахне една отрица
телна практика. Именно,

казармата
будена и с голямо любо 
питство. Школата за запас 
ни офицери малко е по- 
трудна от обикновения во 
йнишки живот, но аз ще 
се старая да докажа, че и 

_ на тази задача жените са 
равноправни на мъжете- 

А. Т.

заминавам въз
Надица Миленкович

Самодейни
прояви

ф тьрът за култура органи- 
фзираха тържество по по 
феод заминаването на нови

настоящата

досега много често се слу Л> 
чваше родителите да неф®°^11ШЦ1И в ЮНА. Сред но 
се интересуват от успеха ф вобранците беше и една 
и дисциплината на учени- Ф млада димитр ов гр ад ча н-Извънкласосвата дейност 

в образователния център 
все повече се разгьрща. 
Още от началото на годи 
ната започнаха да работят 
повече секции, а най-дей- 
ни са: фолклорната, реми 
татарската, литературно- 
журналистическа, драма
тичната. шахматната и 
стрелчеоката. Със секции
те ръководят преподавате 
ли, съвместно с ученици, 
избрани от ученическата 
общност в училището.

ф.ка си през течение на уче А 
бната година, а на края на ^ 
годината интересът им на Ф ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В МЛАДЕЖКАТА ОР

ГАНИЗАЦИЯ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАФ
растне до такава степен, ф 
че не се страхуват да си Ф 
послужат и с мито. Ф

Пене Димитров х Критически забележки 

на ръководствата
ни родителско-учителски 
срещи за всяка паралел- Ф

X
<♦ Много повече отколкото 

в общината разисква във връзка с 
политика в младежките организации. Открове
но, без стеснение, са изтъквани 
досегашните ръководства, които са най-винов- 
ни за бездепствуването на известно число 
дежки организации

досега, младежта♦♦ кадровата
♦

пропуските на♦Две културно-художест
вени програми, подготвени 
в чест на Деня на освобо 
ждвнието на общината от 
фашизма и Деня на учили 
ш,ето ясно потвърдиха, че 
секциите работят твърде 
1качествено. Но тези сек
ции се срещат и със сери 
гни проблеми: дейността 
им трудно се съгласува с 
-обучението, което се про 
вежда в две смени, недос 
-ритат музикални инстру
менти. костюми и други 
спомагала. В -рова отноше 
ние на младите ентузиас 
то трябва да се помогне. 
Помощта се очаква най- 
напред от Центъра за кул 
тура и самодейното дру
жество „Младост", защо- 

цен-

мла-

❖
А

В първичните организа
ции ш Съюаа на социално, 
тпчеоката младеж в Боси- 
лоградока община се про- 

изборна

вече отколкото досега, 
младежта в общината ра
зисква във връзка с кадро 
вата политика в младеж
ката организация. Открове 
но, без стеснение, бяха из
тъквани пропуските на до
сегашните ръководства, ко 
йто ,са 'най-язмновми за без-

вежда оживена
< ► дейност, която според при
< ► етата тгрограма трябва да 
^►приключи до 5 ноамври,
* ► когато -ще бъдат избрани 
4 у председател и секретар на * действуването на известно 
4 ^ Председа телството ма ОК 
о на ССМ. На ггредшборни-
< ► те събрашмя, както подчеР 
X та 'председателят на Пред

седателството ма ОК на 
ССМ Винко Стамоев, мла-

Третокласниците наскоро 

иа екскурзия
число първични организа- 
щги на ССМ.

Критическият обзор вър 
ху кадровата политика 
всъщност беше изходна ос
нова при предлагането на 

▲ дите откровено, критичес- кадидати за членове на
■циаднасти, по време на ек„К|И ,и са1мокритичесюи — в новите ръководства. За
сисурзията ще б-ьдат иосе <► дука на конгресните резо- . председатели и секретари
те«и съответни промийте$ «оции и целите и задачи са предложени активни,

те от Дългосрочната прог социалистически олреде-
то учениците ще имат иъз Т рама 1Т0 .икономическа сТа лени младежи .и девойки,
м-ожигост да се запознаят , > билшац'ИЯ — -обсъдиха це- Които с личен пример ще
с гграиоооистпено-тохн1ичес-о локутитата едногодишна мобилизират и останалите
гои-ге съоръжения и тедно <► дейност -на първичните си членове на -организацията
ложките продеои в съот- ] | организации, както н дей- за -изпълнение на предстоя

дготовюи и се договориха ветните на специалности- ;; ността на -всеки член на щите задачи На предна:
екскурзията да се прове- те им прамишлени отрасли. „ССМ. Изтъкваха забеляза- борците събрания
,де ®|коя-о 20 октомври и Екскурзията ще ое прове-ните пропуски и слабости. ™ акиионни програми за

/ да бъде четиридневна. Тъй Д0 ш СР Македония.
:кацо в трети клас същес 
теуват химическа, машин-

Опоред плана и програ- .на и селскостопанска спе 
мата за работа -на учили- 
шето, Рся-ка година се ор 
ган-изират научно-образа-
-вателни екскурзии за уче ни заводи и цехове, в кои 
1ниците -от трети клас. Та 
1са ще бше и тази година.то образователният

тър прейставляна непресъх Ръководствата на три-те ла 
ващ извор -на млади само ралелки а трето -клас из

вършиха необходимите поголямадейм-и, които -до 
степен носят реализацията 
иа програмите на Центъра са прие
«и дружеството. * ига посочваха и всички по-

* * снижения, уопехи и поло- 
Д. Т. Т жител-ни опити. .Мгрого по

преистояяц-ия период.
Дивна Тасева М. Янев
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ДИМИТРОВГРАД точа и като секретар на 
общината а с- Наз-ьрица, 
шеф на местните канцела
рии в Горна и Долна Люба 
та и референт аа разпре
деление на данъка от земе 
делието. Макар че е израз

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ СТО 
ЯН ДОНЧЕВ, НОСИТЕЛ 
НА ОРДЕН НА ТРУДА 
СЪС СРЕБЪРЕН ВЕНЕЦЬ се спазеемрееше

840 хиляди динара, които 
обеднената местната общ
ност- Тя обезпечи сред
ства от Г18 милиона и За 
улица „Оутйеска". Според 
сключения договор с тру
довата организация за Стро 
©не и -поддържане на пъти 
щата от Ниш, двете ули
ци трябва да бъдат за
вършени до 15 този месец. 
Ясно е обаче, че този 
срок ще бъде продължен.

От средствата на мест
ната общност ще се строи 
и тротоар па главната ули 
ца. Тези дни е обявен пу
бличен търг, а ще се 
строи само толкова колко 
то има средства. Изпълни 
телният отбор на местна
та общност тези дни е при 
ел решение за улица ',.Су- 
тйеока” да се направи про 
ект за водопровода и кана 
.низанията, за да може да 
се строи същата по уста
новен ред. И водопрово
дът и канализацията тряб

Тез и дни започна стро
ежа на част от улица „7 
юли" в дължина от 130 мо 
тра, между улиците ..Бо
рис Кидрич" ;и „Иво Лола 
Рибар", която не беше на 
правена с останалата част
на улицата преди няколко 
години. Но със започване
то на изкопните работи ра 
достта на гражданите от 
тази улица, че най-после 
Ще бъде премахната калта, 
смениха други проблеми. 
Именно, работейки по про 
екта на улицата, нивото на 
същата се спуска на ме
ста и до 160 сантиметра 
от предишното. Тъкмо то
ва прави новн проблеми 
на някои живущи на гази 
улица, защото сега огра
дите им остават във въз
духа. Да -не говорим за 
това, че на няколко .места 
вече са прекъсанн водо
проводните тръби.

Дали тези неприятности 
,са .могли да се отбягнат е 
въпрос, който отправихме

Тридесет 

години без 

отсъствие 

и закъснение *

ходвал много сили да от
стои лримерността, Дон
чев не се е уморил. И се
га тъй ревностно постъпва 
по благотворната „рецеп
та”.

Стоян Дончев е дългото 
обществено-поли-дишен

тически деец. Член па 
сюк е станал през 1958 
година и досега повече лъ 
ти е избиран на различни 
партийни постове. Лона-
стоящем твърде активно 
участвува в работата на 
органите па местната общ
ност в Босилеград. Обще-

За извънредни резултати па работното мя
сто и п обществено-политическата дейност, а 
по повод 8 септември — Деня на освобожде
нието на Босилеградска община От фашизма, 
Председателството на СФРЮ отличи Стоян Дон
чев с Орден на труда със сребърен венец.

ствено-политическа-га 
бота е обикнал още на 
младини. Участвувал е з 
две младежки трудови ак 
ции. От младежката ак
ция в Нови Белград 
завърнал с грамота, а От 
акцията „Братство и един 
ство” в Любл

ра-

СТОЯН ДОНЧЕВ, слу
жащ в Секретариата за 
обществени приходи на об 
аптеката скупщина в Бо
силеград има тридесетгоди 
шен трудов стаж и нито 
един ден -не е отсъствувал 
от работното си място, нп- 
то пък му се е случило да 
закъснее за работа. „Той е 
по-точен от часовника'" — 
казват колегите му от Се
кретариата, където Дон
чев работи над д-ве десе
тилетия. С навременно и 
качествено изпълняване на

доверените му задачи, тоя 
трудолюбив служащ спе
чели доверието на заети
те в общинската скупщи
на и симпатиите на свои
те съграждани.

Неговата „рецепта" за 
примерна трудова дейност 
гласи така: „винаги се съ
образявай с желанието на 

получат бър 
за -и точна услуга". С та
кова отношение към тру
довите задачи е. започнат 
да службу-ва в бившия Бо 
силеградски срез, а след

се е

яна — с удар
ническа значка.

На членовете на негова
та трудова общност не-бе- 
ше трудно да го

ва да .минават извън пла-
А. Т.строителния техник тото на улицата.

предло
жат за високото отличие, 
защото Стоян Дончев е 
човек с изключително бо
гата трудова биография.

клиентите да

М. Янев ^

ПО ВЪПРОСА НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БОСИЛЕГРАД

Бавно акумулиране на средства
Не веднаж досега сме 

констатирали, че жилищ
ното строителствов в об
ществения сектор в Боси
леград «е върви с желан 
темп. Причини за това има

повече. Една, може би и 
основната е бавното акуму 
лиране на средства, пред
назначени за

тив, като такъв той огра
ничава 
средства,

акумулирането на
предназначени 

за изграждане на новижи 
сгради, лшдни сгради. В резултат 

самоупра-

изграждане
на нови жилищни 
Така например 
вителна га общност по жил и 
щно строителство понасто 
ящем Разполага само с 
8 500 000

Трябваше ли оградите да се във въздуха?
Словенка Тричкович, заета- 
в местната общността Ди 
митРовград. Тя е катего
рична, че това е било въз 
можно, ако воички са спа 
звали закона и проектите, 
от гражданите, които са 
строили къщи до съответ
ните служби, които са да 
вали разрешения за стро
еж на разни обекти. Как 
е било възможно да се 
даде разрешение за стро
еж на ограда, ако «е се 
знае предварително как ще 
бъде построена улицата?
Или ако вече (според гра 
доустройствения план) е 
известно какъв изглед ще 
има улицата, защо -не е 
следено провеждането в де 
ло на вече издаденото Ре 
шекие. Съответната служ
ба или инспекция към об
щинската скупщина е би
ла длъжна да действува, 
ако установи, че не се 
строи по проекта. Ако то
ва е било направено на
време не би идвало до 
там оградите, да висят във 
въздуха. Гражданите, ко
ито не са спазвали проек
та и сега търсят да се 
„помъкне” улицата за 
един метър. Нищо неможе 
да ги оправдае и да им 
помогне. Каква би била 
улицата ако тук се помъ
кне за метър, 
половин

Инак, стойността на ра 
ботите, на тази улица е

на такава жилищна поли
тика в Босилеград 
дължение на няколко годи 
ни се построи едвам една 
жилищна сграда с по ня
колко

в про-
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ ПРИ ТРУДОВАТА 
ОБЩНОСТ НА СЕКРЕТАРИАТА ЗА ОБЩО УП
РАВЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ 
ПРИ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕ
ГРАД ОБЯВЯВА

динара. Въпреки, 
че тези средства се съби
рат вече няколко години 
едва лн се тях може да 
се изгради един евентуал
но два двустайни обще-

двустайни и едно
стайни апартамента.

И докато квартируващи- 
те в обществените апарта 
менти заплащат символи-ч- 

ствени апартамента. И ни, суми а те са ли
л м »пР Т ™И ПР06‘ 8СИЧК0 заети с добрГли" 
лем ще бъде доминиращ ни доходи, ученици в ча- 
все докато символичният стни квартири заплащат "и

до 1200 динара 
Разбира се
ние е Въпрос, с който не
забавно трябва 
бавят общинската скулщи 
на и обществено-политиче
ските организации в общи 
ната.

Конкурс
За попълване на следните вакантни места:
1. САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР в Секретари

ата за общо управление и обществени дейности 
при ОС Босилеград,

2. ШЕФ на местна канцелария в Долна Дю

за обществените апар 
таменти, а такива в Боси 
леград има 58, не достиг
не реална икономическа 
цена. Сега за двустаен об 
ществен апартамент на ме 
сеч се заплаща, в зависи
мост от годината ,на изгра 
ждането им, от 314 до 9$5 
динара. Такова евтино 
ртируване в обществени 
апартаменти, 
но трудно може да сена- 
мери другаде.

Естествено, тези наеми 
Босилеград, нито са 

на стабилизацията,

наем на месеца, 
това съотноше

бата. да се позаУСЛОВИЯ: За санитарен инспектор — ле
кар или висш санитарен техник.

За шеф на местна канцелария в Долна Лю. 
бата — полувисЩа подготовка, икономическа 
или управна специалност, или средно образова
ние (гимназия, средно икономическо училище 
или управна школа), издържан професионален 
изпит и най-малко една година трудов опит на 
тези или подобни работи.

Личен доход — според Правилника за раз
пределение на средства за лични доходи в Се-

Когато говорим за бав
ното разрешаване г 
л-ищния проблем в общи
ната -не бива да 
още един въпрос, който 
също така е спирачка в 
това отношение. Именно, 
става дума за все още не
заинтересоваността «а
поените и трудови органи
зации които, чрез сдружа 
ване па свои -средства да 
подтикват изграждането втен метър жГщнЛГщ 2Й2Г2Г* ^ С™° 

Или с други думи казачп ^ тр °Рганизациц, как- 
необходими са над 300 го’ 1а ,ьги ^ве^0(М|И Лоза Зарко
ТО е този шем да Г°е «к Тши“6" раб°Т 
отплати двустайният анар 
тамент- Затова так-цв наем 
не може да има стабили
зационен характер. Напро

ква па жи-
найнвероят- отминем

вкретариата.
С молбата, кандидатите представях: Удо

стоверение от гражданското състояние, диплома 
за свършен -факултет-училище и удостоверение, 
че не са под следствие.

Молбите се представят в срок от 15 дни 
от публикуването на конкурса в Секретариата 
за общо управление и обществени дейности при 
общинската скупщина в Босилеград.

Молбите на кандидатите ще бъдат разгле
дани в срок от един месец от заключването на 
конкурса.

Молби с непълни документи не ще се взки- 
мат в предвид.

в
духа
нито пък имат икономиче
ска логика. А

ос-
ето защо: 

едва с осемгодишен наем 
от този размер 
се построи

може да

там за по жилищно
строителство са 
ли този самоуправителен 
договор.

подниса-

М. Я.
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В БОСИЛЕГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР” 
ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИО 
НАЛНА ФУТБОЛНА Шнзичавка култура 5

Поделени точки в слаба игра
— „НОВОСЕЛАЦ” (НОВО„А. БАЛКАНСКИ” 

СЕЛО) 1:1 <1:0) бедят бойките гости. Пъ,р 
вото полувреме измина в 
проверка, вследствие на 
което главно се игра на 
средата на терена. В 22 м 
протече най-хубавата ак 
пия на мача: Новина Але 
ксов про1Н1И1кна по лявата 
страна и идеално центри
ра. Всичко това следеше 
Александър Станков, кой- 

'ващ отбор :и спечели пет то светкавично проникна
точки) футболистите на ,и с отсър удар откри ре 
„А. Балкански" изневериха зултата 1:0 за „А. Балкан 
своите любители на фут- ски".
бола и едва избориха не- След това продължи иг 
решен резултат на свои те Рата по старому: бавно, 
рен орещу солидния отбор разпокъсано и неефикасно.

През второто полувреме 
гостите тръгнаха с всички

Димитровград, 9 октомври 1983 г. Спорт
ният Център ,,Парк", теренът тревист и идеален 
за игра. времето слънчево, зрители около 400 
души. Голмайстори: Александър Станков в 22 м 
за „А. Балкански”, а Милан Стоянович в 67 м за 
„Новоселац". Съдия на срещата Любомир По- 
тич от Пирот.

Футболен турнир„А. Балкан оки: Милко
Соколов 6, Димитър Каме 

7, Стамен Пешев 6, 
Милован Тодорович 7, Но 
вица Тодоров 6, Оиниша 
Иванов 6 (Синиша Димит
ров —), Борислав Мано

По почин на младежка
та организация и пионер
ската общност, през мина
лата седмица в босиле- 
градекото основно учили
ще се проведе турнир по 
малък футбол. Състезава
ха се Ю отбора с 'Над 80 
участници. След твърде ин 
тереони \и докрая резулта 
тно неизвестна 'игра първо 
Място зае отборът на 
ИНа клас, който във фи
налната среща, срещу от
бора на VI16 извоюва по
беда от 1:0. На второ мя
сто се класира отборът на 
УИб, а на трето отборът 
на У1б клас. Отборът на 
УШа клас — победител на 
турнира най-често игра 
следния състав: Йово Йо-

вев, Зоран Иванов, Сашо 
Миланов, Станиша Мила
нов, Сладжан Милков, Сто 
ян Александров и Димитър 
Александров.

Турнирът (пръв през та
зи учебна година (както и 
всички досега провеждани 
турнири, показва, че меж
ду учениците 1Не само о*г 
това, но и от останалите 
основни училища има до
статъчно добри .и талантли 
ви футболисти. Обаче, за 
по-добра изява трябва мно 
го по-съдържателна и ор
ганизирана работа, която 
досега нито преподаватели 
те по физическо възпита
ние, нито СОИ по физиче
ска култура обезпечават- 

М. я.

нов

1. Хайдук Велко (Неготин)
2. йединство (Пирот)
3. Рудар (Ал. Рудници)
4. ИМТ (Княжевац)
5. Новоселац (Ново село) .
6. Рътан (Болевац)
7. Бродоремонх (Кладово)
8. Хемичар (Прахово)
9. 12 фебруар (Ниш)

10. Йединство (Бела палан.)
11. Турист (Нишка баня)
12. Асен Балкански (Д-град)
13. Будучност (Прва Кухина)
14. Рудна глава (Р. глава)
15. Ястребац (Тешице)
16. Сеняк (Пирот)

6 4 2 0 
6 3 2 1 
6 3 2 1
5 2 3 0
6 3 12 
6 3 12
5 3 0 2
6 2 2 2 

, 6 3 0 3
6 3 0 3 
6 13 2 
6 2 13 
6 2 13 
6 0 2 4 
6 2 0 4 
6 0 2 4

12:3 10 сили, така че това им се 
изплати. След пряк свобо 
ден удар в 67 м чрез Ми
лан Стоянюв1Ич гостите усп 
яха да изравнят резултата 
и заслужено занесоха една 
точка от Димитровград ек 
ия терен.

В следващия кръг (ос- 
ми) отборът на „А. Балкан 
ски" ще гостува в Боле
вац, където ще се срещне 
с домашния отбор „Рътан".

Д. Ставров

19:9 8
14:8 8
10:6 7
8:7 7
6:8 7

15:8 6
11:9 6

6:7 6
11:14
11:13
10:13
14:21

6
5
5
5

63:11 2
10:14 4
4:13 2 ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ЛИГА ПИРОТ

„Партнзан“ не знае за поражениелов 6, Петър йованович 6, на новия член на групата 
Александър Станков 7, ,<Новоселац" от Ново се- 
Кръста Кръстев 6, Новица ло.
Алексов 6 (Югослав Анд- 
желковйч).

След добрата серия (в 
3 срещи — две като госту

• ФК „Партизан” (Желюша) — ФК „Польогсри 
вредник" (Чиниглавци) 6:2 (4:1)

Въпреки че в ци — 6:2. Отбелязаха 6, но 
можеха да вкарат поне' 
още толкова във вратата 
на съперника. Със спече
лените 7 точки желюшки 
те футболисти капдидатс- 
твуват за най-високо кла
сиране в Общинската фут 
болна лига Пирот. С доб 
ратг. си игра „Партизан" 
печели все повече симпа
тии сред любителите на 
футбола в Димитровград
ска община.

срещата 
влезоха отслабени, те съ
що слабо се бориха, което 
«е бе достатъчно да се по Спортен център „Парк” 

в Димитровград. Теренът 
идеален за игра, времето 
слъ,нч©во. Зрители: 300. Ав 
тори на головете: Милен- 
ко Виданоеич (4), Раша То 
доров, и Стевча Тодоров 
за „Партизан" и Алексан- 
дар Каменов (2) за „По 
льопривре1Дм ик". 
картончета: Сафет Иванов

и Братислав Станков („Пар 
тизан"). Съдия: Драгослав
Чирич (Пирот).

„Партизан" от Желюша 
не знае за поражение, 
четири мача — три победи 
В неделя в Димитровград- 
желюшани катастрофално 
и един нерешен резултат- 
поразиха отбора на „Пол- 
ьопривредник" от Чинглав

ФУТБОЛ:

Прешево“-,. Младост“ 4:1 в99
рофа, но с упорита заши 
та «а наказателното си по
ле, босилеградските Фут- 

до- болпети осуетиха намере
нието на домакина да им 

да продупчи мрежата като 
решето.

„Скърпеният" отбор на 
„Младост" от Босилеград 
нямаше почти никакви из 
гледи да осъществи 
бър резултат в Прешево. 
Даже лесно можеше 
му се случи да претърпи 
истинска спортна ка^аст

Жълти
Д. С.

к. г.
БАСКЕТБОЛ: ________I

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 19 октомври 1983 година се навършават 

ДЕСЕТ ГОДИНИ
от смърта на нашия мил и незабравим съпруг 
и баща

ТЪЖЕН ПОМЕН
В неделя, на 16 октомври 1983 година се Балкански“ 

остана
инавръшват

ШЕСТ МЕСЕЦА
на болка и безмерна тъга по нашия скъп и 

съпруг, бабща, свекър, син, брат и
• • •

непрежалим
племенник На 7, 8 и 9 октомври т-г. 

в Ниш се проведоха бас
кетболни среши за запаз- 
чшне на място в лигата ме 
жду баскетболните отбо 
ри „Герд.ап" (Кладово), 
„Младост—каблови" (Зай
чар) и ,Лс©н Балкански" 
(Димитровград). На този 
турнир отборът °т Димит 
ров град убедително побе
ди и зае първо място 
то запази мястото см в 
групата. Това е м най-Р&ал 
но отражение, понеже 
през целия сезон „А. Бал
кански"
та на табелата и

Мирен
ДенкооМилан

Величков
от с. Моннци, 

Димитровградскока
главен и отговорен редак- 

тор иа в-к „Другарче"

но никога няма да заличи 
грижов-

Времето минава,
спомена по твоята чистотсърдечност, 
пост и топла човечност и душевност- 

Поклон пред светлата ти памет'-
Скръбящи: 

съпруга Младенка, синове 
Никола, Павел и Светозар 

щеря Правда

11 часа те посетим гроба 
положимНа този ден в

Долна Врежина край Ниш, ще 
и ше го залеем със сълзи.

ОПЕЧАЛЕНИ: съпруга Антица, синове Ми- 
Драгиша, снахи Гордана и Славица, 

внуци Милан и Мария, майка Юца, брат 
Борис със семейството си и останали мно- 
гобройии роднини

заемаше среда- 
пакраяму в 

цветя пораженияслед няколко 
се <>зо(ва пред ръба на из- 

от групата. Стру-
тко и

и ДЪ-падане
<ва ш се, че накрая пра-в-
дата все пек е задоволена-
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Хщлцер • сатира • забава
ЗЛОБОДНЕВКЛ

ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СЪД
Съдията се държи строго офищшл- чийуо месечен бюджет е по-лек с ня- 

но; внимателно слуша всяко изказване, колисо хиляди динара. 1Хри тоша «е заб- 
опуока и повдига очилата си и търси радо да припомним, че Съдът те е соци 
членове в закона за да убеди Петър, че ално заведение ...
не е нрав в спора който води с органа- .. • Сцщевремспно, Петър се научи, 
зацията си. Но и Петър има кон за че ще се изготвят социални карти и чр 
надбягване — не се дава лесно и по ще се отпуска помощ за онези с най- 
сочва членове^ от правилника за разире- малки лични доходи. Реши се тук да 
деление на личните доходи вър фабри- чака своите «пет минути'.’ Силен и 
ката ви. Тези, нссьгласуваните със за- здрав, здравата се реши да не изпусне

поне тези нари. — .Не смеят да
— Да, ио той закъснява на работа, минат, сега са ми в ръцете. Със заплата 

излиза когато си цока. «е изпълнява тру от девет хиляди динара, с три невръстни
♦ довите си задължения, прави шантаж и деца п жена, която не работи парите 

не бива да получи тези пет хиляди ди- ще. им взема като от шега — мислеше 
нара. Какво ще кажат другите! С такн- оп той. 
ва хитърпетровци трябва да се постъп
ва строго. Повтарял!, аз съм против го трябвайте да получат помощ. За те- 
представката му и търся да но се по- зи, които не споделяха мнението му, ко 
зовава салю на правата, по и на задъд- ито му казваха, че е лентяй, бе подгот-

. женията си — казва представителят па вил отговор. Другари, казваше той, не 
X организацията, който по изложение на става въпрос за мен. Аз, например за- 
ф директора не смее да допусне Нетър да къонявам на работа, но закъсняват и 

получи делото. _ други. Под предпоставка лъ,к и да съм
Въпреки мъмренето на съдията, Пе безделник, сметката не бива да запла- 

Т тър се обажда повече пъти. С кърпче- щат невинните ми деца — убедително и 
ф то си изтрива тридесетпетгодишното с оправдание говореше той. Още нещо
♦ още ненаб-ьрчкано чело, търси по джо- е важно. Аз досега пе съм отговарял за
♦ бовете си записани съвети на юристи, нещата, които сега пробутвате- Не съм ф
♦ чете ги- пред съдебните заседатели и се виновен защо синдикалната ни организа- ф
♦ надява, че ще му полюгне факта: в ция, салюуправителният ни орган и ко- ^ 
т организацията .му все още не най-добре .мисиите не са предприели мерки срещу 
ф с регулирано възнаграждаването според мен. Сега търся правото, което е на моя 
ф резултатите от труда. — Търся правата страна и друго не ме 'интересува. Не ме
♦ си, записани в нашия правилник и зако интересува и за задълженията ми, за
♦ на. Задълженията, За които тук се гово които говорите — сега не се касае за 
Т ри сега не са под въпрос. Всъщност и тях.

Това ли су 

дома1те?
кона му дават известни права ... мо

1

I Петър се нареди всред онези, кои- Бейо преди иекой дън при оинатога у град.

Донесо му това-онова, белБим га одоброво- 
™м да дойде некою вечер да лушшо моруз. 
Он кобайагн обеБа че дойде у суботу и неде-ъу 
и я си пойдо. На павлиончето видо Цип пошъл 
препсо рампуту.

I
:

Кммну и они стаиуше. „Има ли бре, деца ме
сто за мене?" Ка оно тия оди ССРН пошли да 
прайе коверенцще по Висок. До Смиловци до
бре, ама ка поче да ни друса нагоре, цре- 
ва ни поКину. Ама ли не одим пешки.

На върат станумо да се одморимо.

И док стоямо тека и зяпамо къмто йезе- 
рото „ко рибете^ играйу по н>ега", излезе ка

на „Градгьу". Натоварили мешалицу, кречмион 
и търоку.♦♦X представителят на организацията ми Петър трие ръцете си. Доволен е ♦ 

ф казва, че не съм стигнал да ги прочета от решението, че ще получи помощ и ♦
♦ и изуча. Ако е така за онова, за което че ще си издигне жизненото равнище. Т
♦ не мм е известно, не може и да ме Не е обаче доволен от всичко. И зана- “
♦ обвинявате — сериозно подчерта Пе- пред продължава да идва на сън. Тър-
♦ тър.

И одозгоре седли троица та се возе. Ако, 
що да иду пеш Ни или нлачайу аутобус- Ка пой- 
домо надоле насред лутат вързаница тьрска. 
Нема одека да йе него нзпадла оди камионат 
Шоверат стану, мерка Бу да Бу вр.ъи у ципат ама 
не може -да стане та Бу остайи тека иастранс.

А по-надоле още йедън сноп. И 
да помести.

!
си да докаже, че само правата го ин-

Никой не го обвини. Само един от тереоуват и че не може да бъде вино- ♦ 
ф съдебните заседатели му каза, че обви- вен защо все още не е стигнал до за- 
* нението ще получи от семейството, дълженията. В. Божинов

♦♦ ?
н>ега мора

Летен конкурс 

за карикатура: 
работа и почивка

я гледам и ,си мислим: 
на камионат- Кико нийедън не виде 
тия

троица седли озат
ка падоше

онопове тъРока. А не оу малко, двайес 
Арата у двата снопа. Мислим си

ква-
льислим, мора 

да су видели ама Ьи йе мързеяло да слезе да 
Ьу узимайу йер у амагацинат 
Те тека пилейу друштвеното, 
убаву плату. Ако су теювия домаймье

сигурно има йош. 
па после сакаю 

със све
яцо имаю Тъге .нейе чудо што почеше да губе 
работе по общинуту.

*

чирич

ЛИIIII, ♦л
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