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ОТ ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЮК ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ ЗА КАПИ
ТАЛОВЛОЖЕНИЯТАРАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА ТЪРСИ 

ЕДИНСТВО И УПОРИТА АКЦИЯ НА СЮК
»

ОТГОВОРНОСТ - ПРЕДИ 

ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВИТЕ
• СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ ТРЯБВА ДА 

СПЛОТИ РЕДИЦИТЕ СИ, ДА ИЗВЪРШИ ВЪТРЕШ
НО ПРЕУСТРОЙСТВО И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗА 
ДА СЕ .МОБИЛИЗИРА ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ОСъ 
ЩЕСТВЯВАНЕ НА СТАБИЛИЗАЦИОННАТА ПРОГ 
РАМА

В Предложение да се намерят практически
Решения за лична отговорност на специалистите------
изработващи проекти за техническо-техноложка и 
икономическа оправданост за капиталовложенията

Стесненият инвестицио
нен фронт в СР Сър&ия на Републиката, при съот- 
все повече се измества на ветно предлагане, с което 
второстепенен коловоз, про се обезпечава реализиране 
диктуван от множество ча то «а тази политика, би 
етични интереси — беше се утвърдило най-малкото 
казано на заседанието на участие на инвестиционни 
Председателството на СР кредити за всеки от тези 
Сърбия, (проведено на 24 предимствени отрасли в 
октомври уг. общата инвестиционна по

литика. Това би било от 
значение за всяка банка 
еднакво, а те съР самоуп- 
расвителни споразумения 
взаимно ще разменят пра
ва и задължения, като ги 
приспособяват към инте
ресите на своите членове, 
като цялостно се изпълня
ват интересите на кредит
ната политика (в републи
ката.

Председателството прие 
заключение че икономиче
ските, обществените и по
литическите причини упът 
ват към необходимостта в 
цялата общност да меним 
поведение към капитало
вложенията. Затуй е необ
ходимо да се изнамерят 
практически решения в 
системата за повишение 
на личната отговорност на 
специалистите при изготвя 
не на проекти за техниче
ско-техноложка и иконо
мическа оправданост на ка
питаловложенията в тече
ние на изграждането и 
експлоатацията. Предсе
дателството решително ще 
се бори за въвеждане на 
конкретна отговорност.

— С кредитна политика
Десетото заседание на 

Централния комитет на Съ 
юза на югославските ко
мунисти 
де на

мат за акции и меняне на 
положението въз основа 
на Дългосрочната програ 
ма. Всеки гражданин ка 
Югославия тРябва да осъ 
знае собствената си роля 
и отговорност и да открие 
перспектива за себе си в 
страната. С разочаровани, 
загубили ориентации и не
доволни от положението 
хора никога не се е спече 
лила нито една битка. По- 
добре е да сме по-малко, 
а по-сплотени и по-силни.

Идущата година е пре
ломна, каза Стоянович и 
добави: — В нея всички 
субекти в обществото дъ.р 
жат един от най-тежиси-

което се лрове- 
25 октомври 1983 го 

дина, се очакваше в юго
славската общественост с 
голям интерес. Защото се 
га вече всекиму е я>оно, че
«яма и не може да има 
по-важна задача от осъ
ществявам ето на Дългос
рочната програма по ико
номическа стабилизация, а 
Централният комитет «а 
СЮК имаше тъ.нмо зада 
ча да оцени какво се по
стигна в период от три 
месеца след плебисцитно- 
то приемане на този до-

— Само в първите де
вет месеца на годината, 
при Службата по общест
вено счетоводство е заяве
но изграждането на 3063 
нови обекти на стойност 
от над 56 милиарда дина
ра — изтъкна между дру
гото Светозар Риканович, 
подпредседател на Изпъл
нителния съвет на Скуп
щината на СР Сърбия. — 
Същевременно, вече някол 
ко години наред стопанст
вото -в републиката прак
тически няма средства за 
финансиране на програма
та по изграждане на газо
провода, който във всички 
документи е получил пре
димство, защото с изграж 
дан ето му ще се пестят с 
десетки милиони долара за 
внос на енергия- Поради 
това е въпрос дали някои 
цехове, каквито са цимен
товата фабрика в Попо- 
вац или фабриката за стъ
кло в Парачин, която едва 
ли ще продължи с работа 
поради недостиг на мазут-

Н. Стоянович
ция, да бъдат спирачки на 
акцията по осъществява
не на Програмата. За съ 
жаление, вече се срещаме 
и с такова поведение.

Разискванията на засе
данието на Централния ко 
митет «а СЮК показаха, 
че в интерес на обществе 
•ната битка, която поведох 
ме, не смеят вече да се 
толерират различните ви 
дове отпори на стабилиза 
ционната програма и нас- 
тоянията да се открият но 
ви дискусии ПО въпроси, 
по които вече е постигна
то съгласие. Съюзът на 
комунистите прие Дългос
рочната програма като 
своя и сега вече не смее 
да повтаря утврдените 
становища, като по този 
ние за безсилие, но да ка 
же кой провежда задачи
те от програмата, кой не 
ги изпълнява и кой им се 

противопоставя. Крайно 
време е да се знае ной е 
за стабилизация, а кой за 
дестабилизация. Всяко по
нататъшно „теоретизира- 
не” и идейно несъгласие 
не е нищо друго, но влоша 
ване на положението.

САМОКРИТИКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
На 46-то си разширено заседание, Предсе 

дателството на ЦК на СЮК направи самокрити 
чески обзор върху работата си. Мога да кажа, 
че критиката и самокритиката ни бяха твърде 
остри, другарски и комунистически погледахме 
един другому в очите и откровено казахме ка- 
квото имахме и каквото бяхме длъжни да ка
жем, извлекохме поуки и се договорихме зана
пред да действуваме по-ефикасно, по-отговорно 
и по-единно. (Никола Стоянович)

те (изпити. И /нашият Це«- 
смее,жумент от съдбовно значе

ние, да посочи кои задачи 
не са реализирани и защо, 
да изостри 
,на всички комунисти, а 
преди всичко на всички ръ 
ководства, и да отговори 
на много открити 
ои, по които все още не 

осъществено съгласие 
и единство на възгледите- 

комитет

трален комитет не 
да бяга от проверка и отдо 
верност- Той трябва най- 
енерпично да се противопо 

тенденцията иде 
отдел-

отговорността

ставя «а
йн«те разлики по

о бщ еств ен о-икономиче 
въпроси и различните

въпро- 'НИ
Риканович напомни, че 

с. проекторезолюцията за 
идната година в отдела за 
капиталовложения са пред 
видени осом приоритети, 
като: сеДоко 
енергия и гасифинация-

оки
интереси, които се; изя®и- 

изработката1 на Дъл
е Председателството съ

що така обсъди и някои 
въпроои, отнасящи се до 
всенародната отбрана и 
обществената самозащи-

ха при 
госрочната програма 
икономическа

поЦентралният
стабилиза-воцени, че се намираме 

положение, 
протакане и колебание в 
провеждането на Дълго
срочната програма 
номическа 

може
преодолими бариери пред 
настоянията ни да подоб-

ВъЗМОЖНО

когато- всяко стопанство,Акценти вт рааиенваямятя та.

ПО ИНО ПЕТ АР СТАМБОЛИЧ: Ко 
,ато приехме програмата, 
беше ни съвсем ясно, че 
„е всички ще бъдат довол

ако

помощно и само да конста 
тираме, че сме в лошо по 
ложение — това подхран
ва дефетизма и малодуши
ето, за което сме виновни 
самите ние.
МИЛОШ МИНИЧ:

ннни!н?*т***ц................ ..................... ................................*

В този брой:
• САЩ ОКУПИРАХА ГРЕНАДА

стабилизация 
да създаде нови не

СТР. 2ни че няноц те 
някой ще „получи”, но 
ИЗПЪЛНИМ задачите всички 
ще спечелим. Обаче сега 
някои искат само да спе- 

нищо да не изгу 
са готови

по-скоро 
икономиче 

ската обстановка в нашата

рим
обществената и Дъл-

Сью • ГОСТ НА РЕДАКЦИЯТА: ФЕТИ ЯКУПИ

СТР. 5
боко съм уверен, че 
зът на номунистите е спо
собен да изпълни ролята 
си, разбира се ако се ор
ганизира как-го трябва.
Централният комитет на 
СЮК е длъжен и отгово
рен да предприеме всичко 
необходимо, та СЮК да 
изиграе ролята си в уре- 
ждането на политическите 
и икономическите обсто- 

нашата страна.

страна.
__ Нашата икономичес

ка и обществена
твърде сериозна, ио 

и безиз-

челят, а 
бят, и за целта 
да застрашат 
ните пели на стабилизация. 
БОЯН ПОЛАК: Трудно мо 

отхвърлим впечат

обстзно
• ДНЕВНА ПРЕРАБОТКА ОТ 20—24 ТОНАдългосроч-вка ене и драматична

— каза докладчикът
Никола

СТР. 6
ходна
на заседанието
Стоянович,
Председателството на 
на СЮК. — Съюзът на но- 
мунистите е длъжен да съз 
дава благоприятен общес- 

и политичесни

• ДА БЯХМЕ ЗАЕДНО ПОНЕ ЕДНА 
ГОДИНА...

...... .................... ,««........................—»»«..........*****

жем да 
лението, че сякаш всички 

глухи и слепи за оно- 
а ло

насекретар
ЦК

СТР. 9сме
ва, коет° се случва, 
ложението не ни позволя 

наблюдаваме без ятелства вва да гокли-твен



НАС IГ ПО И нСВЕТА
ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕ 
ЛЕН СЪВЕТ МИЛКА ПЛАНИНЦ ПОСЕТИ ГРЪЦИЯ РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА Д-Р КИНГ — НАЦИО 

ПАЛЕН ПРАЗНИК В СА1Д

Конкретни югославски 

предложения „Велин ден зо ймерино"
ВСЕ, ЗА ОНЕЗИ СРЕД НАС, КОИТО 

ОЩЕ ИМАТ БЛЯНОВЕ, ТОВА Е ВЕЛИК ДЕН 
ЗА АМЕРИКА’’ — ЗАЯВИЛА СЪПРУГАТА НА 
УБИТИЯ ВОДАЧ НА ЧЕРНОКОЖИТЕ АМЕРИ 
КАНЦИ

С огромно мнозинство гласове (78 срещу 
22) американският Сенат прие закон, с който 
рожденият ден на легендарния водач на черно- 
кожите американци и известен борец против 
расовата дискриминация д-р Мартин Лютер 
Кинг се провъзгласява за национален празник 
в Съединените американски щати. Празникът ще 
се чествува от 1986 година, във всеки трети по-

В понеделник в Атина 
юшславско-

е подчертала, че може да 
се разширят югославско- 
гръцките стопансни и тръ- 
говени отношения, коитр 
според преценката на две 
те страни изостават зад 
възможностите и нужди
те на Югославия и Гръ- 
ция.

приключиха 
гръцките разговори, които 
минаха в атмосфера иа 
пълно международно ува
жаване, чистосърдечност и 
откровеност. Югославсгса- 
та делегация, която огла
вява председателката на 
Съюзния изпълнителен съ
вет Милка Планинц изне
се редица конкретни пред
ложения — премахване на 
визите, откриване на нови 
гранични преходи и редов 
ни рейсови линии и разши
ряване сътрудничеството 
вцв воичкп области, вклю
чвайки и малограничния 
стокооборот- 

Югославската делегация

На тържествената вече
ря, мпниегър-иредседате- 
лят Андреас Папандреу из 
рази особено удоволствие, 
че Югославия е приела 
гръцкото предложение за 
денуклеаризада-я на Балка 
ните, за което ще разис
кват експерти в началото 
на идващата година в Ати-

ноделник «а януари.

Милка Планинц

Илия Джукнч — посланик 
на СФРЮ в НРБ

зния изпълнителен съвет 
Милка Планинц понани 
гръцкият министър-пред
седател да посети Югосла
вия, което, калето се узна
ва, е прието с удоволствие.

С указ на Председателството на СФРЮ за 
извънреден и упълномощен посланик на Социа
листическа федеративна република Югосла
вия в Народна република България е назначен 
Илия Джукич, съветник на съюзния секретар па 
външните работи и началник на управление в 
Съюзния секретариат за външни работи.

нгц
Председателката ка Съю

СЛЕД ЕКСПЛОЗИЯТА В БЕЙРУТ Нападението, извърше
но с 1400 килограма екс
плозив, натоварен в намио 
ни, са извършили фанати
ци — самоубийци, все още 
неизвестни към коя групи 
ровка принадлежат, въпре
ки че на френоката теле
графна агенция АФП са се 
обадили, че това е дело на 
числящи се към досега не 
известното „Свободно ис
лямско революционно дви 
жение". Иран е опровер
гал, че той има участие 
в това покушение и че 
„САЩ се оптиват отговор 
ността за атентата да пре
хвърлят на други, паради 
неспособност да схванат 
значението на съпротивата 
на ливанския народ”.

Над 240 жертви
САЩ окупираха Гренадаф Между жертвите 192 американски и около 

40 френски войници, но листата е по-го ляма, защото 
към 60 души се числят към „изчезналите"
Над 200 американски 

морски пехотинци и 40 
френски парашутисти и ле 
пионери са загинали; в бом 
беното нападение срещу 
седалището на американ
ските и френските части, 
намиращи се в състава на 
западните сили в Ливан — 
официално е съобщено.

Спасителите работят де
нонощно по разчистване на 
взривените сгради, но все

денгьт Рейгьн съобщил по 
телевизията, че САЩ съв
местно с шест източнока- 
рибени държави (Ямайка, 
Барбадос, Санта Луция, 
Антигва, Сент Висент и 
Доминика) са извършили 
инвазия на седмата страна 
в тази област — Гренада. 
Военната операция са реа
лизирали 2000 американски 
морски пехотинци и 300 
войника от споменатите 6 
държави.

На 25 октомври 
„Свободна Гренада" съоб
щи, че в 5 часа и 30 мин у 
ти по местно време започ 
■нала .чуждестранна военна 
окупация на Гренада и че 
на острова се водят ожес
точени боеве с чуждест
ранните завоеватели. По
ловин час след съобщение 
то радиостанцията преста 
нала да излъчва програма.

На същия ден в 9 часа 
американско време прези-

радио
по-слаба е надеждата, че 
под бетонните 
има

блокове 
оцелели войници. Ко-

мандуването на двата от
ряда официално са съоб
щили, че от развалините 
са извадени телата на 192 

около 40американски и 
френски войници, но се 
страхува, че има още мър 
тви, тъй каю шестдесети 
на войника се водят 
списъка на „изчезналите".

в

ДП ГОДИНИ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВН8Ю
Фошснмте ■ крантите предписанияТАКА СЕ РОДИ 

РЕПУБЛИКАТА
в»»*4-

ДВА ВАЖНИ ФОЧАНСКИ ДОКУМЕНТАжштштг -т?*-1
Дотогавашното развитие на Народоосоо 

бодителната война и революция в Югосла
вия сочеше възможността и необходимостта 
завоюваните придобивки час пскжоро да бъ
дат утвърдени на територията ма Цяла Юго
славия. Тъй като 'народооовобадителшите от
бори в много краища на нашата страна рабо
теха с уопех, наложи се като необходимо, ,с 
единни предписания за компетенциите и ра
ботата им, да се приемат предписания, кои
то да бъдат валидни за цялата страна. Рабо
тата върху тях започва през януари 1942 
дина в освободения гр. Фоча, нъдето но това 
време пребивават ЦК на ЮКП и Върховният 
щаб. 11ай-годяма част От работата върху тях 
свършва Моша Пияде при допитване и съве
щание с другаря Тито и другите членове на 
яай-виешето ръководство. Така още през 
февруари същата година биват създадени два 
документа, които в действителност имат си
лата на закои, макар че тогава не -можеха та
ка да се нарекат. Първият документ носи .на
звание: „Задачи и устройство на народоосво. 
бодиюлните отбори.” Вторият е непосредст
вено свързан с първия, за което говори и на
званието му: „Пояснения и напътствия за ра
бота на народоосвободителните отбори в ос
вободените краища”. Тези документи стават 
йзвестни под общо название „Фочанони пред
писания”.

(2) Непреходно е значението на „Фочански 
те предписания . Освен практичните мерки, 
те прокламират и редица принципи, които по- 
късно са ‘вградени в много документи и пред
ставляват един От основните елементи на Кон 
ституцията, върху който се основава социали
стическа самоуправителна Югославия. В „За
даат и устройство на народоосвободителните 
отбори" между другото е записано:

С навлизането в 1942 година, в най-теж 
партизанска зима, Народоосвободителноката

то движение се изправя пред нови и още по- 
изпитания и неволи. Стига се до пре-големи

дателство от страна на четниците и те ста
ват най-големият и най-опасен враг на ос
вободителното движение не само в Сърбия, 

особено в Източна

„Народоосвободителните отбори са бое
ви органи, служещи на Народоосвободител- 
«ата борба. НОО не са и не могат да бъдат 
органи на отделни политически партии и ор
ганизации. Те се избират по 
път. В тях трябва да 'влезнат, без 
овои политически убеждения,
•ние

го-но и в цялата страна, а 
Боона, Черна гора и Херцеговина. Същевре
менно', «а 15 ягуари окупаторите с 30 000 во
йници започват своята втора офанзива срещу 
Народоосвбодител1ните и доброволчески вой 
оки «а Югославия-

демократичен 
, оглед на 

вероизповеда-у
и храброст, всички честни патриоти, ко

ито с примера си на дело са се проявили ка
то добри оинове «а своя народ, ноито 
няма да изменят на родината в тази свещена 
отечествена война, да са непоколебими в бор 
бата против фашисткия

никога
Партизанските сили обаче излизат от 

тези сражения като победители. Първа проле 
тарска бригада и останалите 
действуват в Източна Боона с успешни 
иеври избягват директни стълкновения, 
•ненадейни нападения нанасят тежки загуби 
на врага. В придвижване към Фоча, Горажде 
и Чайниче те създават голяма свободна т©ри- 

тримеждието между Босна, Херце-

окупатор и негови-части, които
те домашни лакеи.

Честните и родолюби1ви хора от бившите 
общински управления и други учреждения 
(с изключение 
та) могат да влизат в народооовободителни- 
те отбори, ако се ползуват с доверие сред 
народа..."

ма-
а с

на полицията и жандармерия-

тория на 
говина и Черна гора.
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МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦ ЗА КАДРОВАТА ПОЛИТИКА В ЮЖНОМОРАВ СКИ РЕГИОН

Да се задвижи големият кадров потенциал
Открият п~и?Гпп°пГНИЗаЦИИ И ^Щ^ските комите™ на СК трябва да
ници и селскостопански проЗдители1033 “ КОМунисти« малк° Раб°Т'
те и условия за аКтивн0 участие на членовете, организации-
ка ноРвсе оптяГСК-В изгРажДането и осъществяването на кадровата полити- 

НО все 0п*е =е случва ръноводителите да натправат кандидати за сение 
—В__и членове на секретариатите на първичните организации на СК.

НЯКОИ общински ръководи
тели.

Въпреки че кадровата ба 
за е разширена до голяма 
степен, и занапред остава 
актуален въпросът: кан да 
се повиши дееспособност
та на сравнително чирдена 
та партийна организация в 
репиона? Имено, в 
първични организации на 
СК членуват и (трябва да) 
действуват 41295 членове 
на СК, от които 7000 из
пълняват изборни длъжнос 
ти в Съюза на комунисти-

говорното отношение на 
голял! брой първични орга 
низации на СК към класо
во-социалното укрепване 
на Съюза на комунистите 
относно сектанското отно
шение към приемането на 
работници и селскостопан
ски производители в редо
вете на партията. За това 
красноречиво говори само 
един факт: в 1982 година 
дори 845 първични органи
зации на СК (61,7%) не са 
приемалщ.нови членове- За 
последните три години се 
забелязва тенденция на 
Рязко намаляване броя на 
новоприетите 
Един задълбочен анализ 
трябва да покаже дали 
горната причина е и един
ствена. Малцина са убеде
ни в тава, а мнозина ми-

С проведеното неотдав
на заседание на Междуоб 
щмнската конференция на 
СКС в Лесковац, в партии 
ната организация на Юж- 
номоравски регион прик
лючи дейност, организира
на с цел да се 
обективното състояние в 
кадровата политика. Тази 
дейност започна в начало 
то на годината, котата в 
известно число първични 
организации и общински

вия за активно-участие на 
членовете, организациите 
и органите на СК в изгра
ждането и осъществяване
то на кадровата политика, 
получават все 
възможност да 
по съществени кадрови въ 
проси, да влияят по-непо
средствено върху 'избира
нето на кандидати за опре
делени постове. От първич 
ните организации до най- 
висшите форуми и органи 

комитети на СК в региона на СК. Все 
бяха разгледани ролята и 
задачите на първичните ор 
ганизации на СК в изграж 
дането и осъществяването Инициативата на 
на кадровата политика в Тито за колективна рабо- 
Съюза на комунистите- та и отговорност се внед- 
ГЬрез април Председател- рява с нов размах. Изме- 
ството на МОК на СКС об няемостта и подвижността 
съди класово-социалното на кадрите и афирмацията 
укрепване на СК в регио- на млади способни кадри 
на, а след това в общин- също така могат да полу- 
оките комитети се водиха чат положителна оценка, 
разисквания за . кадровата 
политика в СК.

Какво показаха разис
кванията и анализите?

пват свои кандидати за се 
кретари и членове на сек
ретариатите на ПО .на 
СК. Има 
прилагането на 
за ротация- Именно, 
принцип се прилага 
щото на ръководните кад
ри, след като им изтече 
мандатът, се изнамират ръ 
ководни постове на също 
или по-високо р авнище. 
Малко е числото на онези, 
които са се върнали в сво
ята специалност, на също
то работно място и в съ
щата трудова организация, 
откъдето са избрани. Мало 
бройни са и примерите Ре
публикански и съюзни дей
ци да са се завърнали в 
региона или общините-

Тези отрицателни проя
ви са подействували в ня
кои ореди да се създаде 
сложно политическо и сто 
папско положение, както1 
се случи например в Лес- 
ковац.

1393

трудности и в
принципа 

този 
така

по-шляма
решаватУтвърди те.

Още един основен въп
рос тРябва да получи от
говор по време на изборна 
т* дейност- Защо в СК все 
още има малко работници 
и селскостопански произ
водители, дори и в ореди- 
те, в които те наистина са 
мнотобройни? Една от при 
чините безспорно . е безот-

членове-

по-оилен е 
стремежът към последова- слят, че и в това се чув

ствува намеса на бюро
крацията.

тел но прилагане принципи
те на кадровата политика.

К. Георгиевдругаря

ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО НА ЮГОСЛАВИЯ

Около 200 000 частни работилници
Според данни на Съюзния секретариат за

око-финанси в нашата страна 
ло 200 000 зарегистрирани частни работилници, 
в които работят към 300 000 работници. Към 
25 на сто частни работилници се намират в СР 
Сърбия, а най-много заети в дребното стопанст 
во има в СР Хърватсно.

съществуват
...И БЮРОКРАТИЧНИ 
УЗУРПАЦИИ

Организацията на СК в 
Южноморавоки регион е 
от смесен национален със
тав и е повече среди се 
държи сметка за нацио
нално равноправие в кад
ровата политика. Обаче та
ка не е например в Буя- 
новац, където се е нало- 

сменеки

*Обаче в кадровата поли
тика в Южноморавоки ре
гион съществуват и раз
лични видове приватиза- 
ции, монополи, субективи
зъм, бюрократични и други 
узурпации. В известно 
сло първични организации 
на СК. е изтъкнато, че ръ
ководителите често натра- жило да бъдат

ДЕМОКРАТИЧЕСКА
АТМОСФЕРА... Мерките за насърчаване, а особено мерки 

те на данъчната политика благоприятствуваха за 
развитието на дребното стопанство и за откри
ването на нови работилници. От няколко години 
насам в някои републики числото на новооткри
тите работилници и броят на заетите в тях ли
ца се увеличава и с над 17 на сто годишно.

Положителните реззд- 
тати във воденето на кад- 

политика са очевид пировата
ни. Те се отчитат « след- 

Южномор адскивното:репион са създадени усло-

телни, изпълнителни и съдебни функции, ос
вен ония, които във войната трябва да оста
вят изключително на военните власти. Значе
нието 1на тези съществени промени .на основ
ния характер на НОО другарят Тито яоно е 
подчертал в своето „Напътствие" от И сеп
тември 1942 шдина:

Развитието на НОД изцяло, а особено на 
властта, налагаше, да Се предприемат 
мерки в изграждането на властта. Към това, 
между другото, допринасяха. и големите по
беди на НОВ и доброволческите войски «а 
Югославия, ноито имаха силен отзвук и в ме
ждународната общественост- Ръководството 
на Народоосвободителното движение опреде
ли по-нататъшните

Ькяяалгюуда
чат с народооов ободите ямите отб?Рг\ 
нататък се говори, че е дмг на отборите да натагь с и да се бдоят против гра-

и безредие...

НОВИ

основни становища за 
организиране на народоосвободителните отбо
ри, за въпроса с избирането на' отборници 
за всички ‘степени «а властта, за избирател
ното право, Народооовободителния фоид и 
всички видове снабдяване на войската.

„ ... На освободената територия днес са 
дадени възможности за числено укрепване 
на нашата войсна, която вече придоби меж
дународно значение, както и за нейното по- 
добро снабдяване- Тази територия и в нея 
нашата военна сила ни откриват най-широки 
перспективи. Тази база трябва политически 
да се организира, да укрепва нашите военни 
успехи, да разширява и задълбочава сред на
рода нашето влияние и да унищожава сред 
народа всяно влияние на окупатора и негови
те Домашни слуги ... Поради това днес няма 
вече никакъв смисъл да се изтъква времен
ният характер на народоосвободителните от
бори като органи на власт, но трябва да ги 
посочваме като органи на власт и като за
родиш и основа на бъдещата народна власт—”

Драгиша Радованович

(В следващия брой: ПЪРВОТО ЗАСЕДА
НИЕ НА АВНОЮ В БИХАЧ НАЙ-ВИСШ 
ОРГАН НА НАРОДНА ВЛАСТ”)

преследват
бежи, разбойничества

на Фочансиите нРеИ" 
чака. ВъвВърху прилагането

30 «*»• Н.
лшобно. би,.«

Санджак, нъдето НОО 
по-ускореното развитие 

освободителната борба.

Въз основа «а тези становища Моша Пия- 
де изготви проекта на нови, така наречени 
„Септемврийски предписания" за народоос- 
вободителните отбори, които още се споме-

„Краишки„Дримйшки , илииават и като 
предписания”. С този нов документ за наро
дната власт с по-деморкатично съдържание 

гражданите, бива
освободени,краи- 

съседна 
правят 

на Народо-

1И разработка на правата 
утвърдена цялата избирателна процедура, ка- 

селските до окръжните НОО,

на
ща:
Черна гора и

то се тръгне от
найнвиощ орган на народна власт намного за

като
дадена територия. Харантврът на наророасво- 
бодителните отбори се мени и те вече не са 
временни, но постоянни .органи на власт, на-го 
придобиват -и някои нови органи. По замисъл 
на ЦК на ЮКП и ДО. Тито, със „Септември* 

нареждане” на Върховния комендант 
НОО придобиват обсег на всички законода-

ПРЕВРЬЩАТ В ПОСТОЯННИНОО СЕ 
ОРГАНИ 'НА ВЛАСТ

отбори поведе °т 
се отбе-

временни органи на народна
.Фочанските преДОисания ■

I Народоосвободителните
всички донументиедна година във 

лязваха като 
власт. Дори и във

юното
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ДИМИТРОВГРАДСКА ОБШИНА В АКЦИЯ-СЪТОЗЪТ НА СИНДИКАТИТЕ В 
•гл' ИМА.1. КЪША- ВЪРНИ АПАРТАМЕНТА^ПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В СЪЮЗА НА КОМУ

НИСТИТЕ В БОСИЛЕГРА ДСКА ОБЩИНА

Върнати седем жилищаВ ход со подготвител
ни събрания глША ДИМИТРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН 

г,ВРТ В ДИМИТРОВГРАД- - ПОСТОЯННО СЛЕДИМ ХОДА НА АКЦИЯ- 
Уд И ВЪПРЕКИ ТРУДНОСТИТЕ УСПЕХИТЕ СА НАЛИЦЕ. БЕЗ ОГЛЕД НА 
ТОВА В ПЪРВИЧНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИ ЗАЦИИ АКЦИЯТА ТРЯБ
ВА ДА ПАЛУЧИ НОВ, ПО-СИЛЕН РАЗМАХ

Работните «руни имат 
за задача отчетите за до-

Понаегоаще.ч, в рамки
те на предизборната дей-

първичните партии- опашната двегодишна ра- 
Ьооиле- бота да изготвят до пред

изборните събрания, които 
според изборната андев- 
ност в общината трябва да 
приключат до 20 ноември. 
Отчетите трябва да бъдат 
реални, а чрез критически 
анализ От страна на члено
вете, да се изтъкнат пости 
1-натите резултати и под
чертаят всички актуални 
проблеми и слабости с ко- 

в ита са се срещали и досе
гашната работа.

Акционнпте програми и 
докладите за предстоящи
те задачи на първичните 

бота на организациите си, партийни организации, ра
ботните групи трябва да 
изготвят до изборните съ
брания, конто ще приклю
чат до 20 декември т-г., с

пост в
ни организации в 
градска община са в ход 
подготвителните събрания, 
ох които до голяма сте- 

зависи предизбор-

КОЙ СПИРА АКЦИЯТА?
— За съжаление хода иа 

акцията забавяха и заба
вят хора на отговорни по
стове
дагелят на общинския син 
-дикален съвет. Засега са 
спорни даде > два апартамеи 
та и в общината се пола
гат усилия същите да се 
върнат и да се дадат на 
лица, които са без покрив 
пад главата. При това, ко- 
гато става дума за „недо
разумения". трябва да се 
подчертае, че едно (осмо- 
то) обществено жилщце 
„е върнато" на — син.

щинения синдииалеи съвет- 
Тя изготви анкетни лист
чета и ги достави на вси
чки, които квартируват в 
обществени жилища. Съ- 

първичните 
организации

В Димитровградска об- 
има 333 общественипипна

жилища и десетина души, 
тъй като омат и собствена 
къща или апартамент тря
бваше да върнат обществе 
ните жилища.
-които съвместно е остана- 

обществоно-иолити- 
положи Съю-

пен ще 
ната и изборна дейност. 
Членовете на Съюза на 
комунистите в 60-те първи 
чни организации на подго
твителните събрания, разн 
еквайки за задачите, които 
ги очакват, приемат план 
на изборната активност 
организациите си, форми
рат работни групи, коиго 
да изготвят отчети за до
сегашната двегодишна ра-

изтъгква иредсе-щевремеиио 
синдикални 
Действуваха в трудовите 
си организации и колек
тиви. В резултат иа това, 
разбира се, с помощта на 
останалите самоуправите 
лни сили и съзнанието на 
тези, които имаха и соб
ствена къ'Да или жилище, 
са и седемте върнати апар 
таментв — казва СашаДи 
митров, председател на об 
щинския синдикален съ
вет в Димитровград.

Усилията,

лите
чеоки сили 
зът па синдиката в общи
ната в акцията „Имаш къ
ща върни апартамента”

без резултати.
не

останаха 
Досега седем души върна 
ха обществените апарта
менти. Със . сериозното 
схващане на значението на 
акцията и постигнатите ре 

Димитровградска

секретарите и секретариа
тите. Покрай дру™те фор
мират се и работни групи 
за изготвяне предложния 
на програми за работа и 
доклади за предстоящите 
задачи на организациите за 
следващите две години.

С цел да не се правят . 
пропуски, понастоящем на 
акцията трябва да се да
де нов подтик. Наскоро за 
досегашните резултати и 
трудности в това отноше
ние ще разисква и общин
ският синдикален съвет. 
Една от целите за пона
татъшното 
не на тази обществена и 
хуманна задача ще бъде 
и следене поведението на 
онези, които живеят в об
ществено, а строят соб
ствено жилщце.

зултати 
община се нареди сред пър 
вите, не само в региона, 
но и републиката.

псето ще прггключи и из
борната дейност в пьрвич- 
ннте партийни организа
ции в общината-

Резултатите на досегаш 
пата акция са още по-зна
чителни, ако се има пред 
вид, че върнатите обще
ствени апартаменти са раз 
преде лени на пенсионери, 
работници и социални слу 

на онези, на кои-

м. я.
На какво се дължат ус 

лехите, има ли отпори?ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БОСИЛЕГ 
РАД ЗА ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В ПЪРВИЧНИТЕ 
СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ АПАРТАМЕНТИТЕ РАЗ

ПРЕДЕЛЕНИ НА НАЙ- 
БЕДНИТЕ

осъшествява-чаи
то наистина са и най-не
обходими. Въпреки резул 
гатите, какта посочва ДиНеобходима успешна 

подготовка
— Непосредствено след 

Деветия нонгрес на Съюза 
на синдикатите, в община
та формирахме комисия, в 
която има и членове на об

митров, в акцията все още 
има трудности, недоразу
мения и отпори... В. Б.На изборните събрания 

членовете на оиндикатите 
ще обсъдят и приемат до
клади за предстоящите 
ои задачи, акциоини прог 
рами за период от 1984 до 
1986 година и ще изберат 
членове за най-отговорни 
длъжности в синдикалните 
си организации.

На проведеното през ми
налата седмица разшире
но заседание на общинс
кия синдикален съвет в 
Босилеград, на коета при- 
състауваха и членове на 
изпълнителните отбори на 
първичните синдикални ор 
ганизации, бе подчертано 
че успешното провеждане

ЛШЛПЧЯ

СУРДУЛИЦА

Акция за въвеждана на ново 

самооблагане
• В КРАЯ НА ГОДИНАТА ТРУДЕЩИТЕ СЕ 

И ГРАЖДАНИТЕ ОТ СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ЩЕ 
ГЛАСУВАТ НОВО МЕСТНО САМООБЛАГАНЕ ЗА 
ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПЕТ ГОДИНИ • ПРЕДСЕДАТЕЛ 
СТВОТО НА ОК НА ССТН В СУРДУЛИЦА УТВЪР 
ДИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

На територията на Сур- 
дулишка община започна 
широка обществено-поли
тическа дейност, която 
ще продължи до края «а 
годината, когато трудещи 
те се и гражданите ще 
гласуват ново местно са
мооблагане за период от 
1984 до 1988 година.

Изпълнителният съвет
на общинската скупщи
на формира комисия, коя 
то тези дни приключва ра
бота по изготвяне на про 
ектоорограма за задовол 
яване на общите потребно 
сти и интереси на трудови 
те хора и гражданите, ко 
ито Ще се финансират от 
самооблагане и отчет за 
реализацията на събрани 
те средства от местното 
самооблагане на теРитори 
средствата на местното 
ята на общината за период 
от 1979 до 1983 година.
Подготвено е и ршение за са 
въвеждане на ново самооб 
лагане, което ще бъде. при 
ето на сесия на общинска 
та скупщина на 21 октом 
ври т-Г-

местно самооблагане 
събрани общо 65 116 649 
динара, а това не е малка 
сума.

На територията на месг 
ната общност в Божица 
през този перж>д са съб
рани 2 129 000 динара, в 
Клисура 2 062 000, в Кос- 
трошевии 1 052 000, 
Драинци 938 000 и в Гор 
ни Топли дол 488 000 ди
нара и в тези местни об
щности са построени реди 
па колгунално-битови обен

са

т ::шж
11 
V;: гтти, {■ \\\ ) Подготвеният материал 

ще бъде основа за органи 
зздрано публично разиск
ване във всички местни об 
щности и организации на 
сдружения труд, и то от 
15 ноември т-г.

През втората половина 
па ноември окончателното 
предложение ще бъде пре 
дмет на разискване на за 
содание на общинската 
конференция на ССТН и 
изпълнителките органи на 
обществено-политически
те организации и Предсе
дателството на общинска
та скупщина.

В началото на декември 
ще бъде проведен рефе- 
рендум за гласуване на 
новото местно самооблага

\

в5а %: >

шШШкI:- щ
ти.:Ц-т с. м.

ИЗБОРИТЕ НЕ СА ФОРМ АЛНОСТ: Детайл от чеха
ча ^
„кГнГоргГада^ад етодн а ^бодната дейност, 
виси от подготовката им. председателят на обшмне 

и кия синдикален съвет
де Константинов подчерта, 

изборите не бива да се 
■схванат като формалност,

Помощ за Копаоннк
Фабриката за гли

нени изделия в, Бабу- 
шница ще изпрати 
строителен материал 
— блокове за постра
далото в земетресе
нието население на 
Копаоник.

Освен това работ
ническият съвет на 
този колектив е взел 
решение ката помощ 
на Копаоник да се 
даде и по една едно
дневна заработва на 
всени член на тРУДо- 
вия нолектив.

Ра-
ХХредизборните събра

ния Ще се проведат До 30 
ноември, а -изборните ДО 
края *на годината. На пре
дизборните, освен евиден- 
тиране членове за отговор 
ни длъжности в първични
те организации ще бъдат 
обсъдени и отчети за досе 
гашната двегодишна рабо 
та. Същевременно ще бъ
дат обсъдени и приети из

че

но на събранията да се пре 
цени осъществяването

становища и
-на

не.конгресните 
да се утвърди Инак през -изтеклия пр 

риод с лични средства на 
гражданите и трудещите 
се в Оурщулишка община 

реализирани 
брой начинания, които по 
друг -начин -не са могли да 
бъд-ат решени. От 1 януа
ри 1979 до 31 август на 
настоящата година чрез

по-ятататъ- 
Занап-шната активност- 

ред, подчерта тай, -няма 
по-в алена задача от осъще 

Дългоороч- ГОЛяМ
ставането на
ната програма по икономимененията и допълненията 

в Прасвилата на първични
те организации на 
на синдикатите.

чеока стабилизация- М. А.Съюза V..м. я-
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ОТ СЕСИЯТА НА ОС В СУРДУЛИЦА

ФЕТИ ЯКУПИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ I 
НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИРОДНИ БЕД- В 
СТВИЯ ПРИ ( ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 1 
НА РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНС5ЕРЕН- И 
ЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪ- I 
ЮЗ В СЪРБИЯ |

| ГостНаобходями конкретни 

стабилизационни програми
на редакцията ,

Трябва повече
да се действува превантивноДелегатите ; 

вета на общинската 
Бедената на 21

на трите съ- по-качествена работа тряб 
ва да се увеличи произво
дителността на труда. Бе 
изтъкната и необходимост
та от по^ускорено разви
тие на селското и. дребно 
стопанство ,което предла
га големи възможности за 
заемане на незаетите (по
настоящем !в тази община 
работа търсят около 1300 
души).

скул- 
0'КтОМВри

Оурдулицащ|ина в 
сесия обсъдиха

на
задачите 

във връзка с •икономичес
ката стабилизация, 
тичащи от
на общинския комитет
СК, изпълнителните

Защитата на хора и материални блага от при
родни бедствия е дълг на всеки наш гражданин и 
трудещ се. Този въпрос у нас е уреден и с обще
ствен договор през 1974 година, когато всички ре
публики и покрайнини се договориха кан да се оказ
ва помощ на пострадали от природни бедствия: земе
тресения, наводнения, градушка, големи снеговалежи, 
свилачане на земни пластове и др. случаи, когато са 

опасност хора и блага. Създаденеи фонд за со
лидарност-

— До края на 1982 го 
дина в Социалистическа 
република Сърбия — под 
черта Фети Якупи — от 
този фонд за премахване 
на щети от природни бед
ствия са изразходвани 
2 1Ш,98 милиона динара.
Така например през 1976 
щцина за наводенията 
в Лесковац, Л ебан е и ня
кои други градове в Юж
на Сърбия са били израз 
ходвани над 2 000 милиона 
динара за помощ на насе
лението. Също и за према 
хване на последиците от 
земетресението на Копао- 
ник в Брус, Александро- 
вац Жупски, Блаце и др., 
са изразходвани на 3 мили 
она динара от фонда за со 
лнадариост — изтъкна Яку-

нат по-гол еми материални 
щети. А това не е за под
ценяване.

произ- 
заключенията

на
• Напоследък зачести

ха пожари. Каквр се пра
ви, за да се намали тази 
опасност?

тела
общ ествено-ло литиче с- 

- киТе организации и Пред
седателството на тази ску 
пщина. По този повод бе 
изтъкнато, че капиталовло
женията в общината през 
деветмесечиего са двойно 
по-малки в сравнение с ми 
налата година, но че сто
па ниоването на ня>кои орга 
низации

на

в
Наскоро, канто бе изтък 

нато, ще бъде открит цех 
за изработка на одеяла. То 
зи цех, който ще работи 
в сътрудничество с Текс
тилната промишленост в 
Гърделица ще бъде открит 
в с. Клиоура и в него ра
бота ще намерят 120 ду
ши. Покрай това, в сътруд 
ничество със Заводите на 
„Дървена застава" от Кра 
гуевац, на Влаоина Округ- 
лица ще бъде открит цех 
за производство на регле- 
ри. В него работа ще по
лучат около 50 работника.

До 25 ноември ще бъде 
изготвена общинска прог
рама за дългосрочната ико 
номическа 
За председател на Коорди
национното тяло изготвяне 
то и следенето й е избран 
Видосав 
председател на общинска
та скупщина.

— Наистина щетите от 
пожари са големи. Само 
през последните три годи
ни пожарите погълнаха на 
родни блага на стойност 
от над 2.000 милиона дина 
ра. При тона имахме и 42 
човешки жертви, а 324 ду 
ши са повредели. Трябва 
да 'кажа, че в много тру 
дови организации не се 
спазват предписанията по 
противопожарна защита — 
каза Якупи. Освен това — 
досега недостатъчно мер
ки се вземаха за премахва 
не на източниците за по
жари, така че поради не
брежност и невнимание 
са избухнали. 58% от об
щия брой на пожарите; дет 
ските игри са „виновни" 
за 8,6%, в 24% причините
лят на пожари не е раз
крит. Ако при застройване 
то на нови обекти строго 
се спазват предписанията 
за противопожарна защита, 
сетне За чувствителността 
на терена на земетресе
ния и лр. — значително би 
ха се намалила опасност- 
та от природни бедствия- 
От голямо значение е и ко 
му се доверява да пази об 
ществените обекти и блага; 
Това трябва да се вменява 
в дълг на обучени и спрет
нати хора.

— Социалистическият 
съюз преди всичко тряб
ва да има контролна роля- 
Той заедно с останалите 
обществено-иолитичеоки ор

на сдружения 
труд, каквитб са Модната 
конфекция, „Зидар" и Фа
бриката за минерална 
на, след това липсата 
иоборотни

въл
на

средства и нели 
кьидността на някои орга
низации изисква много по- 
голямо ангажиране на вси
чки трудещи се- Това на
лага да се готвят много 
по-конкретни програми' на 
икономическата стабили
зация. стабилизация-

На сесията бе подчерта
но, че е «Необходимо мно
го повече пестене, защо- 
то данните показват, че 
разходите много по-бързо 
се увеличават от общия 
доход - и че с по-добра и

Димитри еви ч, пи.
ф Как се създава т°зи 

фонд?
— Преди всичко от прода 

жба на маркици, едноднев 
на заработка през юли на 
заетите, самопожертвова 
ния и подаръци и под. От 
1974 до «рая на миналата 
година във фонда са пос
тъпили 4.446,80 милиона ди 
нара. Значителна оредст 
ва за тази цел отделят и 
организациите на сдруже 
ния ТРУД-

• Какво се 
да се предотвратят» 
намалят ДО 
възможна степен щетите 
от природни бедствия? Ка 
ква в това отношение е 
ролята на Социалистичес
кия съюз?

Ф. ЯКУПИ: от значение е 
кому се доверява да пази 
обществените блага

С. М.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СКС В БАБУШ 
НИЦА

съдействува вганизации 
изграждането и укрепване
то на
тната функция на нашия 
обществен механизъм. Съз

отбр а кители о-защиДа се избират само 

способните дават се условия, да 
действува превантивно — 
казва Яукип. Например ед

се

но земетресение не може 
да се предвид или избегне, 
обаче маже да се подейи 
ствува така, че да бъдем 
готови при земетресение, 
пожар или наводнение да 
Речем, да знаем как 
се държим, за да се избег

ти. Също така не тря°ва 
да се избират и онези, но- 
ито под плаща на „мир в 
къщи" се застъпват за ком 
промиои, за толерираме и 
за прикриване на разни от
рицателни прояви.

На проведеното неотдав 
на заседание на общин
ския комитет на Съюза на 
комунистите в Бабушница 
покрай приетото «решение 
за провеждане на избори
те в първичните партийни 
организации бяха утвърде
ни и срокове на изборната 
дейност в общината. Из- 
борната дейност ще започ 
не дрез октомври, а ще 
приключи до края на го
дината.

прави, за 
или 

най-голяма @ От изнесеното личи, 
че е имало пожари и по
ради безотговорност?

да — Ако кажа, че за 5 го 
дини само 1 лице е отго- 

предизвикване
М. Ан-гич

варяло за 
на пожар, тогава е ясно, 
че човешкият фактор, за

СНАБДЯВАНЕТО С ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ СТО 
КИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

сега е играел голяма ро
ля и именно затова сега 
водим акция във всяна 
трудова организация, във 
всяка местна общност, уч

Липсват оборотии средства
ва ще обезпечавам и сРеД 
ства / за заплащане 
шите добавчици’ — казва 
Васил Йованчов, директор реждение и под. на този 
на „Слога".

по-високите села в общинатаНа заседанието особено За населението в 
зимата са необходими около 600 тона брашно, за 

необходими около 15 милиона динара. ШЛ-т 
Босилеград обаче няма толкова средства.

на на
внимание бе посветено на 

в кадровата
през 
ноето са 
„Слога" вкритериите 

политика. В уводното си 
изложение председателят 
на ОК на СКС в Бабушни-

въпрос да се посвети пъл 
но внимание- Оовен товало 15 милиона динара. Как 

да се разреши въпросът, 
когато се знае, че през зи 
мата в тези села 
трудно се доставят стони?

— Тези хранително-вку
сови стоки може да се на 
бавят, но нямаме средст
ва. Изходът е в следното:

проходни пъти-

Пред праг сме >на зима- 
в по-високите села се 

- липса на браш- 
друзпи хранителнолвну 
стоки. Доокато остана 
местни общности до 

са снаб

Засега снабдяването не 
е проблем. Но, проблеми 
и трудности ще има ако 
зимата се дочака без за- публмканоката конферен- 
паси на тези необходими ция на Социалистическия 
стоки. Дали н>яма да се 
случи това сигурно на 
ще зависи само от гьргов 
оката организация, но и от 

дали Сощиадастичес-

неотяавна на заседание на 
Председателството на Ре

та, а 
чувствуваца Новица Любич подчер

та, че трябва да се предла
гат и избират онези кому
нисти, които са готови и 
способни да се борят за 

политика-

твърде
но и 
сови
лите
значителна степен

19 са необходими 
600 тона брашно. За

съюз приехме също да се 
дава отчет за «изразходва
ните средства за премах
ване и омегчаване на пос
ледици от природни бедст 

между

дени в
около
през зимата в тези села са 
необходими и останалите 
стоки от първа необходи- 

ООСТ „Слога" в Бо 
няма обо-

осъщ ествяван е 
та на СЮК в сегашните 

иноиомьичеоки ус- 
Съ?девременно тряб

опитите

докато са 
щата ние ще заредим вси 
чии магазини, но тъй като 

тях няма място за скла 
необ-

това
ният съюз Ще раздвижи ак 
ция за навременно купува 
не на стопите от магазини

сложни 
ловия-
па да се осуетят 
на отделни лица или групи 
да натрапват свои кандида

подчертавид
другото Фети Якупи.

вмост
силеград засега 
ротни средства, а само за 
брашно са необходими око

диране на стоките, 
ходимо е населението ве- 
днага да ги иупува. С то-

те.
М. А.М. Я-
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СУРДУЛИЦАВ НОВОПОСТРОЕНИЯ ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ, ЗЕЛЕНЧУК И 
ДРУГИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ В БОСИЛЕГРАД Касиер* нова фабрика 

на „Кащана”
Д»а^.

Дневна преработка от 20 до 24 тона
Обувната фабрика „Кащана” във Враня откри- 

преии пет години цех в Сурдулица с чел да се про
извеждат чехли. Обаче набързо се дойде до заключе 
«Йото че това изделие «е Щв има перспектива за 
ускорено увеличение на заетостта, па се внесе изме
нение в производствената програма и този цех запо
чна да произвежда лицевата страна на обувни, а след 
това и на класически дамски обувки.

Колективът започна бързо да расне- Днес в не
го работят 220 работника, чийто среден личен доход 
възлиза наиад 9000 динара.

Тазгодишният план на производството, възли
за на 300 хиляди чифта и доколкото се осъществи та- 
зи бройна, в носто не се съмнява, в „Кощаниния" цех 
в Сурдулица (от създаването му) до края на година
та тде бъдат произведени общо 950 хиляди чифта обу
вки, които главно намират пласмент на западните и 
източните пазари.

Тъй като производствените мощности станаха 
увеличение на заетостта.

С пуснането в ре
довно производство 
на новопостроения 

цех за сушене на ово 
тия и други расте
ния се откриват нови 
перспективи на босн- 
пеградското стопанс 
гво. Понастоящем в 
него работят 90 рабо 
гници на постоянна и 
150 на сезонна рабо
та.

Детайл от новопостроения цех 
ковач, за сушене на ово- 
щия, зеленчук, 
билки и други видове рас
тения. И той е изграден 
на доходни принципи, чрез 
сдружаване на средства и 
ТРУД-

Въпреки, че цехът все 
още е в пробно производст 
во, тук вече са настанени 
90 души на постоянна и 
около 150 на сезонна рабо 
та. Дневната преработка 
(в зависимост от суровини 
те) възлиза от 20 до 24 т° 
на различни видове расте- 

При това над 60 «а 
сто от общото годишно 
производство е предназна
чено за износ. За отбеляз 
ване е й това, че почти 
всички заети в цеха полу 
чиха първото си работно 
място, което някои чанаха 
по десет и повече години.
А съвсем е естествено, че 
броят на заетите след го 
дина—две значително ще 
бъде увеличен, което е от 
голямо значение за по-на 
татъшното обществено-ико 
номическо развитие на об 
щината.

Безсъм-ненне е, че с из- 
и пускане в 

на цеха за 
на овощия, зе-

Досегашното общесгве- 
ноникономическо и стопан 
сно развитие на Босилег- 
радска община се дължи 
преда всичко на всестран 
ната помощ, която й оказ 
ват останалите развити 
промишлени центрове, пре 
ди всичко от Лесковац.
Макар че и самите се бор 
ят с редаца стопански не 
благоприятности в изост
рена икономическа обета 
новка, все пак те обезпе
чават значителни средст
ва за изграждане на про
мишлени цехове, което 
е крачка напред за по-ус 
кореното развитие на изо
станалите общини, каква- 
то е и Босилеградската. В 
тази насока вече има кон
кретни резултати.

В Босилеград, вече де 
сетина месеца успешно 
работи цехът за производ
ство на чорапи на текстил 
ната промишленост „Зеле 
Велнович" от Лесковац.
Неотдавна започна с рабо
та и цехът на химическо - 
фармацевтичната промиш
леност „Здравлье” От Лес
ДИМИТРОВГРАД: ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮЗНИЯ И РЕПУБЛИКАНСКИЯ 
СИНДИКАТИ НА ГОРСКОТО ДЕЛО И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕТО ПОСЕТИХА 
„ЦИЛЕ”

тесии за понататъшното 
осъществяването на производствените планове и все 
по-голямото търсене на „Кощанините” обувки, реше
нието е потърсено в построяването на нова фабрика, 

построена наблизо край Сурдулица. Всъщ
ност, това представлява модерен и фуннционален 
обект. Както посочва Слободан Трайкович, помощ-

иконом ическо-финансо-

лековитп граждането 
производство 
сушене 
ленчук.и друга видове ра
стения са открити 
перспективи в развитието

-която енови

на селското стопанство. 
Още повече, ако се има 
предвид, че около 40 на 
сто от суровините трябва 
да се обезпечават в обида 
ната, ноито понастоящем 
се обезпечават предимно 
от СР Македония (Кумано 
во и Овче поле) и друга 
селскостопански центрове 
от страната.

ни-к—-генерален дирентор за 
ви -въпроси, в строителството на новата фабрика са 
вложени около 100 милиона динара. Средствата обез
печиха фондът за насърчение развитието на изоста
ващите краища и частично с банкови кредити.

Новата фабрина ще даде възможност за пове
че от удвояване на производството и прием на още 
200 работника. Този цех в етап на окончателно дефи
ниране на програмата и капацитетите, разбира Се, ка
то се зачитат сегашните процеси на пазара.

С. М.ния-

Да кажем и това, че е 
в ход, кан-го ни уведоми 
ръководителят на цеха Со
тир Сотиров, изготвяне 
план за обезпечаване ' на 
необходими суровини за 
следващата година, кой
то трябва да реализират 
ооноената организация за 
селскостопансна дейност 
„Напредък" и частните се 
лск-остопаноки производи 
тели в общината.

СТОПАНСКИ НОВИН1
ВЕЦ „ВЛАСИНА”

Преизпълнение на 

месечина производство
Власинските водоелектрически централи 

Сурдулица през -настоящата година работиха под пла
на на производството на електроенергия, поради не
достатъчна акумулация, която през миналата годи
на значително бе изпразнена и пестенето на вода за 
кризисните периода. За да се осъществи годишният 
план на производството, през следващите три месеца 
ВЕЦ „Влаоина” трябва да преизпълняват .месечните 
планове. За изпълнението на целта е предвидено през 
октомври да се произведат 10, през ноември 22 и 
п-рез декември 29 милиона нпловатчаса 
шя над плана. Обаче до изпълнението 
-план на производството от 279 милиона са останали 
да.-се произведат още около стотина милиона кило* 
ватчаса. Тъй нато в момента има достатъчна оюуму- 
лирана вода, а максималното -месечно производство 
-в тази ВЕЦ е 90 милиона нвч, то с основание 
оча-н-ва, годишният пла-н да се реализира.

в

М. Я.

качествено производзтво електроенер- 
на годишния

ни цехове с подобни или 
дори същи производствени 
програми, оРеД които се 
наре-жда -и „Циле". Таки
ва малки трудови органи
зации не -са в състояние 
напъл-но да обезпечат плас 
ме-нт на овоите произведе
ния -и затова се намират, 
в тРУДНО пол-ожен-ие. Към 
всичко това трябва да се 
прибави, продължи Тодо- 
ровски, че и политиката -на 
цените в самия отрасъл не 
е проведена докрай-. Също 
и организираността в неш 

напълно ясна. Затова

Иванов Циле” в Димитровград посетиха Богдан То- 
доровски, председател на Съюзния отбор на Синди
катите по горсно дело и дървопреработване на Юго- 
славия и Илия Бойович, председател на републикан- Зй 
ския отбор на синдиката в СР Сърбия. Посещението е 
реализирано като част °т програмата на споменатите 
синдикати с цел да се запознаят с положението в 
този отрасъл на стопанството. -

се

„МАЧКАТИЦА”

Най—ниеннят яйчен доходОт най-отшворните лица 
в трудовата организация 
„Циле” гостите бяха запо
знати с производствените 

производстве-

ПОПРАВКА

8000 динараВ миналия брой на 
вестника е допусна
та грешка в публику 
ваните разговори на 
кръглата маса на в. 
„Братство". Именно, 
Троян Тошев се изка 
за за възнаграждава- 
нето, като важно зве 
но в дългосрочната 
стабилизация, а Ран
гел Рангелов за пъл
но натоваряне на ма
шините. Молим уча
стниците в разговори 
те и читателите за 
извинение-

мощности, 
ната програма и проблеми 

производството. За 
проблемите в дървопрера
ботвателния к-омплекс го
вори Богдан Тодоровски, 
който подчерта, че не са
мо „Циле" се среща със 
сериозни проблеми, но и 

останали организа-

В най-голямата трудова организация в Сурду- 
лишка община — фабриката за машини и стомано
леярна „Мачканица”, по почин на първичната органи
зация на Съюза на си-ндикатите се води особена гри
жа за жизненото равнище -на работниците. Освен ор
ганизирано използуване на почивки, тези дни тя пре
дложи на работническия съвет да приеме решен-ие в 
бъдеще -най-малкият личен доход на работниците във 
фабриката да бъде 8000 динара. Разглеждайки пред
ложението, работническият съвет -на фабриката прие 
такава решение, така че от 1 август т-г. най-малкият- 
личен доход на 730-те за-ети възлиза 8000 динара. 
Инак до тази дата тридеоетина работника са полу
чавали личен дход под тази сума.

те в
не е
разделението на тРУДа и 
конкретна специализация 
-са основите за разрешава
не на проблемите, особено, 
в мебелната индустрия. Но 
още по-важно, според То- 

е качествено
воични
ции -в този отрасъл на сто 

Като основна ДОРОВОКИ
производство, с което вся
ка мебелна фабрика тряб-

панството. 
причина за все по-големи- 
те загуби в този комлекс 
той изтъкна големия брой

дърволрерабогвател
паза-
А. Т.

ва да се наложи на
С. М.ра.малки
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Пролетарии от ■елши отравя, съедянпайт* сс
Брой 1388

ВВ У .■ Белград, 28 октомври 1983

Л.ОМУНИСТорган на Съюза на югославския комунИ^ГЖА Ш ШШЛЛШтЯШ^^ ■■ 
М*Ш—р^иад—        на Съюза на комунистите ■ Сърбия

г

Неминуем е прелом
Ср актът, че ЦК на СЮК 

година разглежда обиДствено™^, 2"*?еШ*т износ- Увеличенаят доход и подо- 
м-ичеоките проблеми Зез огадх на това че'бН°' ДаЛИ; обаче' Всяко Уве™чвние на до- 
непосредствен повод е обсъждането на тана *^а,в настоящите условия е и стабилизаци- 
значителния пг>нллм«н^ е на така онно? Какво означава, например, да се уве-значителния документ, какъВто е Резолюци- личи ДОХОДът с 30-40 на стГи да се запази
ята за оощественомикономичеокото разви- равнището на производството «епроменно ?

И |Инономическата политика на Сч>РЮ в Трябва ли някому да се обяснява, че се на
годила, свидетелспвува по свой начин за сае за увеличение на цените, за инфлацията, 

сложните и големи трудности, с които се сре която обезценява труда, преди всичко на оне- 
щаме в тази област. Всеки трудов човек, зи, които добре работят и рационално стола. 
всеки гражданин, всяна трудова и друга ор- виоват- Картите ще бъдат смесени все до- 
гашизация всекидневно твърде конкретно тогава, поведенията неясни, докато не се ут- 
ч\тБСтвуват това нещо. Затова по-значителни- върдят новите условия на стопанисването, ко 
те заседания по тази тема, особено решения- ито със силата на икономическата принуда 
та приети на тях, се следят с голям интерес, ще „карат" нолентивйте и отделните хора на 
И това заседание на ЦК на СЮК бе в знак икономично и рационално поведение и в про 
на силното интересование на твърде крити- изводството и в разпределението на продук- 
чески настроената общественост, която все цията. Енергичното и бързо провеждане на 
по-малко прощава евентуалните пропусни, първия етап на Дългосрочната програма по 
колебания и закъснения. икономическа стабилизация е тъкмо този

Конституцията не допусна каквито и да е 
пречки в свободното движение на стоките, 
средствата и хората върху основата на обще
ствената собственост и самоуправлението. На 
снимката: Коприненият комбинат „Нонча Ка- 
мишова” в Титов Велес

/»

народностите в пашата страна. А равноправи- 
прелом, който трудовите колективи и хората ето и кога то трябва и когато не трябва се 

звестно е реагирането на трудовите хо- ще постави в качествено нови условия на сто- изтъква и при решаването на множество дру- 
ра на приемането на Дългосрочната накисването и ще им наложи но® стил 

програма по икономическа стабилиза
ция. Програмата е приета с известно облек
чение и надежда, че обществото окончател
но намери пътищата за излизане от очевид- мерила за оценка на резултатите.

становища 
мнозинство.

на ш конкретни проблеми и различни интереси, 
работата организацията и поведението, а на пън и при приемането на мероприятията

първия етап на Дългосрочната програма по 
икономическа стабилизация.

в
обществото и обществеността по-сигурни

Р мисълъ-р на единството и равноправието 
^ в тази област не би трябвало да се тъР-

нигге трудности. Тя със своите 
улучи мнението на огромното
според което за изхода от сегашните трудно по-ясно ще може да се различава кой какво ои в спирането, отбягването или затруднява

нето на съвместните решения, особено ако 
едно такова отношение намира източници в

В изменените условия на стопанисване

сти са потребни коренни и решителни 
мически, организационни, кадрови и други 
промени. Тези промени би трябвало трудо
вите клективи и отделните хората да дове- 
дат в позиция, че зачитайки икономически
те закономерности и обективните реални въз 0т източниците на мощ на политическата 
мюжности, да бъдат икономически принуде- всяВа друга бюрокрация .Инфлацията създа- 

собствен интерес да увеличат продунци- 
озърху основите на по-висока производи- 

по-добро и ефикасно и рационално

иконо- защищава. Не трябва да ои имаме илюзии за
това, че в нашата страна има не така малко 

които една такава обстановка отго- сепа-примитивния егоизъм и в автаркизма, 
ратизма или унитаризма, етатизма, неразби- 

и рателството или в най-обикновеното незна
ние и неспособността. Защото, единственият

народности в

сили, на
варя. Волунтаризмът в икономиката е един

интерес на всички народи и 
съвместното уреждане на общите условия на 
стопанисването обективно съществува, той не 

п друг, по-изострен и икономически и об- е> НИт0 бива да е израз на натрапване, но и 
ТТ поогоа- ° тествано пологичен ъгъл ще се появи на. безпринципно нагаждане -и -непотребно

Действително^ ДълосР ^ и ^„6^,^ с различните облици на закворе- протанане. На тази ЛИния трябва да унрепва
бъдещето от едно или дае десетилетия не ноСт и нарушаване единството на югослав- ИСТИНСКОт0 равноправие на народите и народ- 

била щедра «практически решения, обаче 0КИя пазар. Известно е, че в условията на ностИте_ защото това е обективен израз на 
издиша равнището на употребителност кога- теянологическата революция в света, а и у потреоИте и интересите за оптималното из- 
то в нея са означени и ня^ конюретн^^ нас, всяка автарюичност е примитивна и ре- ползуване (На мощностите, с «оито самоуира- 

утвърдени задачи. а акцкионна, защото обективно спира разви- вително управляват трудовите хора от всич-
етап в реализацията са *^В^^^одст- тието на производителните сили. Това е ос-

Г°ТО МТн Наце-ните, данъците и ^облаганията, ^ Маркс и реален 
тно-жредитната оистема и Р н „^_ЛР|Н е

Г^«УГГ. . ™.р, ». р
и срок. ,.Т=» Ч”“»“ ™ „о»о—«е. «<«*> -«яо “ ”*“» “
Дългосрочната лрограм ота „а да има никакви бариери за
стабилизация — би трябв изготвях до нулация на стопите, средствата и хората «а
документите на комисията, да ъСичт съ- базата на обществената собственост и само- Проекторезолюцията за 1984 година пре-
октомври и с това да се осигурят на ор_ управлението. Положението е по-инанво в даага условИя и рамки за по-енвршчна акция, 
ществени условия на стопаниов г0 практиката- Говори се за осем, п-ьк и за де- Предимствата, наистина, не са ясни така ка-
ганизациите на сдружения тРУД з едиНстВе_ омш затворени пазари. Не съществува ни- Кт0 са дадвНИ в Дългосрочната програма по 
дина... консеквеитио, «решител проме т0 единна мярка на 1
но...” Октомври вече протече, а те-* зар< защОТО освен динара, установява се - засеДакИето

платежно средство конвертируе- прият0Н 1КЛИМат да се премахнат застоите, да
за конкретна

па твърде благоприятна атмосфера и условия 
за най-различни присвоявания извън тРУДа.

ни св
ята
телност и
стопанисване.

срокове
кл народи и народности. Това не е проста 

прогреоиоността според сума иа разЛ,ичиите интереси (обективни), но 
нласов интерес на работника. тяХен който трябва да умеем и да

искаме да намерим. Занъоненията по тези въ- 
иконамината не прощава. Цената, ко-

во,

Когато се касае за единния югославски
Конституцията се заклех- проси

би трябвало ято — колкою времето минава
плащат трудовите хора. А това не

става все
овободната цир- по-голяма,

може да върви до безкрайност.'

стойността на този па- иноиомичеока стабилизация, но
на ЦК на СЮК създаде

ДОКОЛКОтО 
благо-ка-

ни още ги няма. . то нормално
П оТеднПноГ шложение оТдв*,

ТуКпШгпг~ то^(на~а това не се прали напрадо) 
НЪМп?ГеГа^ве да се измъква радноиранието на народите и

Икономически е ясно, че унрепне единството и водята
за сломяване на наличните отпори,регион акция и

може да бъде отбелязано като изклю-
нагашните условия 

се пребродят трудностите.
„приспособяване

«•ято аргумент се

Джуро Джурашкович
пори за 
Тя поотрама.



В Комунист
Кой напуска СК

— никой не се съгласи с това. Ка
зват, че всичко .обяснили кота-го 
напуснали СК.

Всъщност тези петима не би
ли на няколко събрания, а когато 

този повод бил формиран дру- 
гарокм съвет, назали онова, ноето 
вече
шили да не бъдат вече 
Защо? Миомир Кръстич, секретар 
на първичната организация казва, 
че главно били разочаровани с Ра
ботата на първичната организация 
(75 члена). Недоволни са затова 
че първичната партийна организа
ция не е в състояние да осъщест
ви много от заключените.

— Тежко се решихме да при- 
мем техните искания — казва Кръ- 
стич. — Дори възнамерявахме да 

простим отсъствията от събра 
нията. Обаче, те бяха неумолител- 
ни. Особено са недоволни от нее- 
динството и неефикасното 
ствуване на първичните организа
ции в „Галеника".

Своеволно бивши по

на всички било познато: ре- 
членове.МИНАЛАТА, А ОСОБЕНО ТАЗИ ГОДИНА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ СВОЕВОЛНО НА 

ПУСНАХА ПО-ГОЛЯМ БРОЙ ЧЛЕНОВЕ ОТКОЛКОТО НЯКОЛКО ГОДИНИ ПО-РАНО. КАК ДА СЕ 
ОБЯСНЯТ ТЕЗИ ПРОМЕНИ. ЗАЩО В СПИСЪКА НА ВЪРНАТИТЕ ПАРТИЙНИ КНИЖКИ ИМА И 
ИМЕНА НА РАБОТНИЦИ, КОИТО НЕ СА ДОВОЛНИ С ДЕЙСТВУ ВАНЕТО НА СК?

Забелязва се и това, че повече 
върнати книжки има в колективи- 
то, където има големи проблеми. 
В зомупска „Галеника" — извест
но е — с години са неуредени от- 

влияе върху

п на. Докато през 1971 ■ (преди раз- 
овече се говори за приемане- ,тлата с либерализма) от СК на 

изключването от Съюза на но Съ,рймя по този начин са излазна 
мунистИте .отколкото за онези, но- ли 5932 члена, вече 1972 (4548),, а 
ито по собствена инициатива връ особено през следващите две 
щат партийните книжки. Това е „однни (2230 и 1054) числото на 
и ясно. Винаги е имало далеч по- „своеволните” значително намаля- 
вече приети, пък и изключени, от еа Найчновият период, според дан- 
онез.1 които своеволно напускат ни СЪ1цо е характерен. Докато 
СК. Всъщност, Съюзът на колциис ,981 с ,на ‘комунистите на 
тите никога не е имал голямо чие- Сърб* своеволно напуснаха 
ло членове „за няколко години . чл м,ИНалата ,и настоящата го

се °тличаваше с дина се забелязват видими про- устроичива структура на състава . ,982 ,иърнати 1336, а само
си, така че разговорите за върна- 1983 а _ 1816

48 НеЩ° ВТ0Р°' партийни книжки. По тези циф- 
ри първата половина на 1981 го-

Но, всеки случай на своеволно Д11?2„1Г0Же да се сРавнява . сам0 
напускане е интересен, тъй като с 1971 когато също е отчетен по- 
само този вид на напускане на малък брои ,на изключените члено- 
Съюза на номунистите подразбира, ^ върнатите книжки
че инициатор за това е самият (0932). Дали най-новото увеличе- 
член, а не организацията му. НИе на броя на членовете напус

нали Съюза - на комунистите мо- 
Стдцо така, както е случай с же да бъде един от индикаторите 

изключените и отчислените от еви за извесни прмени в настроението 
дентицияга, числото на своеволно- 11 отношението на част от членове 
то напуснане се увеличава ил-и на те към деиствуването на Съюза 

общите "а комунистите?

то и

ношенията, което 
почголямото незадооолство на чле
новете. В първичната организация 
Общи служби на фабриката за ле
карства в началото иа настояща
та година Съюза на комунистите 
напуснали петима членове. Макар 
че секретарят се опита да ги при
влече на разговор за „Комунист"

954 им

дей-

Само едно задължение
0 множество първични органи мунизмъх из главата с една пле- 

зации в белградските мест3 
ни общности има голям брой 
дългогодишни членове на СК, 
нои-го днес изпълняват само ед
но статутарно задължение: ре
довно плащат членския внос- Те, 
хните организации ги освободи
ли от присъствието на събра
нията, защото са остарели.

сница.

Врелянски си спомня за чо
века, който при края на война
та влезнал в партията. След вой

малява в зависимост °т 
процеси в Съюза «а комунистите, 
пън и в обществото. Впрочем, 
1964, от когато в СК на Сърбия се

от РАЗЛИЧНИ МОТИВИ
ната имал добра заплата, после 
добра пенсия. Но, когато оти
шъл в пенсия, върнал парщй*

води по-редовна евиденция за
белязва се, че по време на заси
лена активност на Съюза на /кому
нистите имаме намален брой на 
своеволно напускащите партията. 
И обратно — когато Съюзът на но 
мунистите е в дефанзива, забеле
жителен е броят на върнатите кни 
жжи. По това особено е характер
ен периодът от ’971 до 1975 годи-

На този въпрос трудно може 
да се намери сигурен отговор, осо 
бено ако го търсим в самите пър
вични организации на СК. В Съю 
|за на комунистите на Сърбия има
ме около 26 хиляди първични ор 
ганизации, което означава, че в 

(Гтечение на тази година средно, ед 
вам във всяка четиринадесета ор- 
ганизация е отчетен по един слу- 
чай на връщане на партийни книж 
ки. А все»и от тях с нещо се раз
личава от станалите-

ната книжка. Не му бил веч©'

А

Все пак, за тях се води ща- потребен.
тна евиденция. В първичната 
партийна организация в бел град 
ската местна общност Теразие”

Питаме Врелянски дали и 
той е бил в изкушение да на
пусне СК.петдесетина души не са длъж

ни да идват на събранията, а 
двадесетина са кандидати за то
ва. Тази организация 
члена, и вероятно 
пенсионери, ноито не са длъж- рех се както знаех. Не съм по
ни да присъствуват на събра- мислял на отстъпване.

— Мене партията — казва 
— никога не е могла 
да разсърди. Но поради някои 

най-много работи съм бил недоволен, до

толкова
има 262

Също така, въз основа на раз- - 
говорите с напусналите СК в бел
градски „Рекорд”, трябва да ка
жем и това, че напускането на 
партията понякога не би трябвало 
да се свързва с настроението на 
членовете към Съюза на номунис
тите. Именно в този колектив 
през последните четири години 
книжките върнали шестима члено
ве на СК. Един .работник — каз
ват тук — постъпил така, защото 
не бил доволен със. статуса си в 
колектива. Останалите направили 
това поради семейни задължения. 
Всъщност, касае -се за майки с 

Когато мине това,

нията.
Милица Проданович има 86

Посетихме нянои от тях. години. И днес би могла да се- 
Това главно са болни хора, ко- ди на дългите събрания- Но не- 

може би приятно е когато неито попитахме дали се чува
размислят за това да напуснат това, което други говорят- Ни- 
партията, понеже общуват с ор- кога не е помислила да 
ганизацията само

остави
чрез члено- партията. Още преди войната' 

ския внос. Не бе им право по- доказвала, че е член на ЮКП. 
ради този въпрос. Не са и по- Колното може, 
мисли да напуснат партита. С сега. Все пак, назва, логично е

това прави г

десетилетия са членове, прежи- че днес има много танива кои- 
вели много

малки деца. 
казват, ще се върнат ов партията. изкушения и кон- то напускат Съюза на комуни. 

фликти. Защо би отстъпили се- тите- С организацията на власт 
га? Райко Врелянски е в парти* тук са и нейните глашатаи. Ра- 
та от 1934,

Обаче, със семейните 
жения не може да се оправдават 
всички напускания на СК. Напро 
тив, много повече има членове 1— 
поне такова е впечатлението след 
посещението в много колективи в 
Белград, —■ които напускат СК за
щото ие са 
действуваме- Всъщност, и членове
те, които напускат СК поради се

задъл-

Радмила Ивкович дмила Иванович, комунист От 
От 1935. Миле Бешир от 1945, преди войната и първоборец, об 
Неделно Давидович от 1941 .яснява чо в тежните положения

пън и в сегашното, има хо; 
ноито загубват вярата в СК.— Преди войната — разказ

ва Ранко Врелянски — чух 01 
един полицейски писар, че на

доволни с неговото
Дългогодишните членове на- 

младини и самият бил „за ко- партията така не размислят- Ка 
мунистите”, пък някой за това то че ли биха искали нянак си 
му залепил плесница. Не си ти да се оправдаят и за това, че 
— казвам му — никога бил за днес не могат да присъствуват 
комунистите. Не избива се но- на събранията.

мейни проблеми привеждат и яру- 
излизането, а един'ги причини за 

от „своеволните” казва, че семей-
мюже само из7 

сериозно да влияят
ните задължения
ключително
върху едно такова решение-Рисунна: Богдан Йованович



Комунист 3

Преди приемането в Съюза На та, без разлика на 
^униститв, пък и по-нъсно съждането. Това са „лрофесионал- 

® _ бИЛ мното ангажиран в ните дискутанти”.
Синдиката и в работническия съ
вет в ООСТ. Затова още повече 
Учудва защо няколко * 
приемането му в партията 
сил да го изличат от 
членовете на партията.

Какво
мобилизира
членовете

Питаме Буча дали и сега е 
убеден, че е правилно постъпил и 
защо, когато вече бил запознат с 
неправилностите не се борил и 
по-нататьн?

— Сторих колкото можах. По
солих на неправилностите. Защо да 
се боря против постъпките «а по- 
отговорните От мен? И те, както 
и аз, са членове на С-ьюза на ко
мунистите. А ,в борбата може и 
точките от Решението за заплата
та да ми отидат. Пък и за тези 
изявления за „Комунист".

Споменаваме тези думи на Ми 
одраг Буча, понеже изглежда — 
са характерни за голям брой от 
членовете, които напускат СК. 
Мнозина от тях, вярваме и сами 
не се опитали да се противопоста
вят «а онова, поради което са на
пуснали Съюза на комунистите. 
Затова не би трябвало особено да 
се тревожим над факта, че са вър
нали книжките. Но, между тях — 
убедени сме — е имало и члено
ве, които като Буча, се опитвали 
да се борят против опортюнизма, 
дволичното поведение и непраюил- 
ностите. Най-числеии от тях са. 
работниците- Ако с напускането 
на СК са решили на -всичко да 
сложат точка и да се „повлекат", 
това тогава е голям минус за пар
тията. Съюзът на комунистите, по
не това е ясно, не би трябвало да 
събира наблюдатели, но борци. 
Сред „своеволните", за жал, може 
да се намерят и такива.

темата на об-

Но, не излезнал Буча само за
това от СК. Повод били някои от 
„случаите" в „Пупин". Чул, че ня
кой Ръководител Тв ООСТ без обек 
тивни причини не позволява на 

_ е*^И;Н работник да промени работ-
ват т.7- т Гтл ™,и потвържда- - ното си място. Буча за това извеят, че от СК излизат и онези, 
които повече «е иснат да 
мирят с дволичното поведение ; 
оста!налите членове, които обикно
вено говорят едно,

години след 
потър- 

описъка на

С стил партийния секретар я рек
тора на ООСТ. И двамата му съ- 

на ветвали „да не вдига прах" за то
ва, което го подтикнало да разми- 

пптиит и „.а ПОстъиват сля какви сме това вие. жомунис-
противно на това. Това особено ти. Недоволствието 
важи за някоя ръководители.

екретарите на Първичните 
организации на СК в ..Рекорд” 
казват, че за работниците 
нисни приходи и члененият внос 
може да бъде една от причини-» 
те за напускане на СК. Особено 
днес, когато жизненият 
дарт е все по-нисък.

Но това е по-малио важно. 
Важно е, че в колектива са 
здрави отношенията, че 
ден има каква да се работи, че 
е добра организацията на рабо
та и няма „случаи”. Това моби
лизира всички заети, а особено 
членовете на СК, така че няма 
такива, които възнамеряват 
върнат партийните си книжки.

Хората Се засягат От явле- 
нията на неединство в Съюза на 
комунистите, 
малверзации в обществото и 
т.н., но пак — казват секрета
рите
нията в самия колентив, там къ- 
дето се работи. Затова не е 
най-малко случайно, че в „Ре
корд” всеки тРети трудещ се 
е -тен на СК.

се по-

с по

нараснало ко
гато били приети решенията за да

стан.
КОЙ НАПУСКА СК В БЕЛГРАД

1982 1983 (за шест месеца)всеки
Работници
Инженери — техници 
Административни работници 
Пенсионери 
Останали

111 64
33 35
42 26

Да
52 46
81 42

разнообразните ОБЩО 319 213

Буча казва, че върнатата книж 
ка е. нешв отговор на статуса 

" наблюдателите в 
която има 189 членове

най-важни са отноше- ване на кадрови апартаменти. Ед
на на жена от ООСТ оставила на бли- 

организацията, оките си роднини овоя частен апар 
и в която тамент в Белград,, а след това тър 

преди всяко заседание почти ои- сила и получила кадров апарта- 
гурно се знае кой ще вземе дума- мент- Бранислав Радивойша

ПОВОДИ Създавайки фалшива нарти- 
на на САП Косово, бившият по
литически връх накрая повярва 
на нея и загуби всякаква връз
ка с действителността- Това бе
ше един от преломните момен
ти, когато САП Косово стана 
„тарра либера" за върлуването 
на класовия враг-

Разбира се, и други факто
ри благоприятствуваха за вър
луването на врага, но е сигур
но, че поради недостатъчна ин
формираност, 
класа, народите и народностите 
в САП Косово загубиха самоот- 
бранителната си мощ. Оттам е 
горчивината в тази приказка.

Точно е» че в САП Косово, 
след опита за кбнтрареволюция, 
е направено много, но също та
ка е точно, че стабилизацията 
на положението е дългосрочен 
процес, както е точно и тода, 
че ня<кои използуват прилагател 
ното ДЪЛГОСРОЧЕН за забавя
не на политическата акция.

КръСтич казва, че мито 
не може да оправдае техните по
стъпки. Но добавя и това че тако
ва-напускане, е последица на прие
мането в СК. С години назад 
приемаха и хора, които 
че с влизането в Съюза на ному- 

някои свои

днес

Опасно забравяне
се

Няма вече дилеми какво значи възклицанието Е-Хо, кое 
то от улиците на нянои косов ски градове се пренесе и на 
спортните стадиони

мислеха,

нистите ще постигнат 
лични цели. Когато видели, че пар
тията не' позволява това, 
се до първите колебания. Когато, 
също така, стана яс^о, че заклю
ченията на първичните орган из а- 

провеждат лесно (по 
— казва Кръстич — тези

Д а наш резил, енигмата Е-Хо 
дешифрира самата иреден- 

та — а не ние- Това което не 
направи Съюзът на комунисти- 

направи предентата на бел
градска Маракана. 

една
статия от срещата „Прищина — 
Партизан” е предупредено, че 
част от зрителите неспортно се 
държат,
Е-Хо, който безсъм1нение кече 
е съкращение на името и пре
зимето на Бнвер Ходжа.

нал внесе нянолко нови елемен
ти на психологическо „воюва- 
не". Един от елементите на то
зи вид бе тъкмо и това възкли
цание, който синтетизира плат
формата на иредентата.

Масовото „футболно" про
моциране на лозунга Е-Хо слу
чи се на вече фамюзната фут
болна среща „Прищина — Пар
тизан". Фамюана по това защо- 
то разбрахме, че привърженици
те на „Прищина" възклицават 
по „ангийоки начин”. Цялото уй 
дурмисване след посоченото 
журн али етическо информиран о 
от тази среща е известно. И 
тук, практически, този текст би. 
можал да приключи.

стигна

работническатате,ции не се 
правило
членове считат, че Съюзът на ко
мунистите трябва да приема реше 
ния, които всички автоматически 
трябва да зачитат) — това, означи 
край на колебанията. Сега връщат 
книжките или просто престават да 

събранията и организаци- 
ги личат от списъците.

В журналистическа

извика айки л о з унга

ид ват и а
игге

В Прищина е взето стано
вището, че се насае за „англий-

начин на привързаност”, на 
екзалтираните 

привърженици на „Прищина", по 
ради влизането на техния отбор 

Първа съюзна лига, насъР- 
свойте любимци. Така пър 

реагира управлението на 
ФК „Прищина", а сетне 
ояенение бе дадено и в общин
ския комитет на Съюза на ному 
нистите в Прищина. Както 
известно, вестниците бяха обви
нени за дезинформиране и 
сяне «а 10мут.

От тогава този случай ое 
парадигма на некоректно инфор 
миране от Косово с постоян
но твърдение, че се касае за 
„анлийски начин на привърза
ност”- с VИнак, възклицанието Е-Ло се 
появи наскоро слей опита на кон 

САП Косово, 
зк без-

излиза- 
се

Поради това, тясното 
СК «е би трябвало дане от 

разбере трагично:
сни
който част от

Същественото е: огромно 
мнозинство трудови хора в САП 
Косово са готови да влезнат в 
схватка с проблемите, пред но- 
ито оа изправени. Но кой им от
нема едно от основните оръжия 
т.е. именно правото на пълна 
информация; нима толкова бър- 
зо се забравиха поуките от кон- 
трареволючията или . се касае 
за нещо друго?

Не за пръв път се злоупо
требява сър спортните терени 
за осъществяване на различни 
политически цели. И в Белград 
се видя: Да се окачестви въз
клицанието Е-Хо с „английско 
изразяване на привързаността 
към любимия отбор”— е пове
че от една перфид-ност.

— Добре би било от Съюза 
излезнат дори 

Например,
Остават обаче въпроси, ко- 

. ито не дават големи изгледи за 
спокойствие. Цял ата приказка, 
когато внимателно се анализи
ра, оставя горчив внус на защи- 
щкичеоко поведение. Инан, за- 
щитничеството никога не е др<# 
бро, а в някои ситуации мо^се 
да бъде и катастроюфално. За- 
щ1ИТНичеството най-често почи
ва на дозираното и фразирано 
информ)И|ране.

Кого защищаваме с дозира- 
; информации? В случая бе- 
защищавана иредентата. То

зи нерадващ факт припомня за 
едно, не толкова далечно време, 
когато дозираното информира
не за Косово и от Косово бе
ше основно правило — правило 
на играта.

вна комунистите Да 
много повече членове,

които с години мълчат
чава
вона товаонези

събранията, заради тях често няма 
ме и кворум, а особено нищо не 

партията да бъде по-деес
е

правят
гшсобна. вна-

НАБЛЮДАТЕЛИТЕОТГОВОР НА
и хо-Обаче, книжките връщат

очевидно не искали да
в Смо

цитерата, които
се помирят с опортюнизма 

на комунистите. Един от Д 
Миодраг Буча, шлосер в 
„Пуиин" в Електронната промиш
леност Земун. Буча, за разлика от 
останалите, пристана да «и обясни 
защо напуснал СК.

ше

за
втр аре®олюцията 

След като загуби терен 
препятствено действуване, ире- 

известен арсе-
Мирно Арсич 

Рамиз Куртеши
дентата в своя
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конгреса, а което се казва, че ,/от
говорността за грешките е колек
тивна”.

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА ИСПАНСКАТА КП

В този предконгресен момент 
лесно може да се отдели онова, ко
ето комунистите в опозицията от
деля от социалистите на власт: то
ва е, преди всично, различната 
оценка на множеството планирани 
и словедсни обществеиошнономи- 
чесни реформи в страната, след 
това разликите в становищата за 
демократизация на държавната си
стема и апарат, и накрая, разлики 
те във външнополитическите ста
новища, особено когато става въ
прос за членството на Испания в 
НАХО. Именно затова донументьт,

Прелом за испанските комунисти
ПРЕДКОНГРЕСНА ДЕБАТА ЗА СЕДЕМТЕ СЛАБИ ГОДИНИ

Р дннадесегият ножрес на Ис- рид, неотдавнашната оставка на 
ланската комунистическата Игнаоие Галег, член но Изпъдни- 

нартия, които трябва да се прове- гадния и Централния комитет, 
де през средата на декелшри, не премвестяването за основавано па 
ще Оъде извънреден, обаче ще но нова испансна КП, която би била 
ои някои особени белези, по нои- върху „позициите на реалния со- 
то ще се помии в историята на циализъм", и представянето на но- 
нспанските комунисти. От една вата книга на Сантяго Карнльо 
страна, затова защото може да „Спомени за преходния период", 
представлява нрачна в Прев-цзмог- от която някои детайли са публи- 
ването на вътрешната криза, коя- кувани на 4 септември във. видния 
го абсороира почти цялата енергия мадридски ежедневния „Ел Паис" 
на Партията след изборите от Хв
октолшри миналата година, а коя- насона на предконгресните 
то, с наближаването на датата на ности. 
провеждането на конгреса, все по
вече наближава — преди всичко КАКВА ПАРТИЯ Е НУЖНА НА 
ВЪВ върховете на Партията — кул ИСПАНЦИТЕ?

•минацията си. От друга страна, 
нонгресът би трябвало да означи 
и край на процеса на издирване та в партийните бази, чиито отра- 
единство на испанските комунис- жения могат да 
ти, изправени пред множество про- страниците на 
блеми — иконалшч.ески и полити- особено 
чески — с които днес Испания се ИКП —- „Нуестра Бандера”, а в 
бори, и противопоставени на курса която доминират три теми: търсе
на. социалистическото правител- не нов идентитет на Партията, 
схво. Този нурс, по тяхно мнение, след това поуките, които Пархия- 
все новече е обусловен от натис- та трябва да извлече От миналого- 
ци на десницата.

предложен на конгреса и 
дсоата, поставя 
комунисти задача „преразпределе
ние на обществените сили, което 
ои можало да се изрази в 1986 го
дина (на изборите — 3- К-) във вид 
на ново равновесие в левицата, със 
значително изборно подобрение на 
ИКП ". Дали това ново равновесие 
би означавало и влизане на кому
нистите в правителството, трудно 
е да се каже. По всичко личи, за 
това ни нонгресът няма да се из
казва, вероятно ръководен от опи
та, че не е добре да се подготвя 
шиш за заека в гората.

Най-малко промени (и разпри) 
има във външнополитическото оп
ределение и позициите на испан
ските комунисти в работническо 
то движение, поне когато става 
въпрос за становищата, нагвюани в 
предконгресния документ. И по-на- 
татъшнаха афирмация на социали
зма не подразбира само „превъз
могване на капиталистеческото об
щество” но и .демократическо въз 
Обновяване на обществата, които, 
до днес, са започнали процеса на 
социалистическото 
Все пак, че и тук нещо става, сви- 
детелствува срещата на генерал
ния секретар на испанските кому
нисти Иглесиес с Апваро Кунял, 
първия човек на Португалската 
комунистическата партия-с която 
ИКП вече години наред няма до
бри отношения. Може би именно 
тази област, която най-много носи 
личен печат на бившия генерален 
секретар Карильо, е тема, около 
ноято делегатите на Единадесетия 
нонгрес на Испанската КП най-ле- 
оно ще Се съгласят-

явната 
пред испанските

— те все пад представляват една 
актив-

Далеч по-значителна е дебата-

се намерят на 
партийния печат, 

в партийния орган на

дишната изборна катастрофа, пък 
и отношението н-цм социалистите 
на власт.

Що се касае до първата тема, 
Предконгресната дебата фак. Лопес Салинес, член на Централ- 

гически е Открита на 30 юли, ко- нпя комитет, на страниците на 
гато Централният комитет на Ис- споменатото списание казва, че 
панската КП прие „политически „марксичеоката партия не е рево- 
документ” за дискусия на кон- люционна затуй, че прокламира 
греса. За разлика от предишните идеалите, на социализма и комуни- 
два конгреса, на делегатите няма зма, а защото се бори да превзе- 
да бъдат предложени „тези”, а ме властта и проведе революция- 
документ, който се опитва да об- та, власт, която може и да се дели 
хване най-важните теми за разсъ- в едно социалистическо общество 
ждаване и да предложи възможни от многопартиен тип!” По негово 
отговори. По този начин членове- мнение, „партия, която е необхо- 
те, чрез вътрешнопартийните де- дима на испанската работническа

льо в новата си книга продължава 
да обвинява за поражението подоб 
ните изборни програми на социа
листите и номунистите, и страха 
на избирателното тяло от идването 
на комунистите на власт, което 
автоматически би подтиннало дес
ницата да извърши преврат, пред
конгресният документ, приет от 
мнозинството в ЦК, експлицитно 
цитира, че .Партията не е забеля
зала навреме промените, които са 
се случили, тяхното значение и от-

ДОКУМЕНТ ВМЕСТО ТЕЗА

изграждане'’.

ражение върху съвестта на маси
те”. „Решаващ фантор за даване 
глас на социалистите на 28 онтом- 

бахи, ще бъдат по-близо и повече нласа и на народните маои не мо- ври (1982), казва Оимон Санчес 
ще влияят върху онончателния тек же и не смее да бъде конструиса-

бъде на върху позиции, които биха би- Монтеро, член на ЦК, е било же
ланието за промени, присъствува- 
що при най-широките работничес
ки маси, пеноионери, малки и сре
дни предприемачи, незаетата мла
деж и ясени, служащи и ти. На
ша най-голяма грешка от полити
чески характер е в това, че не 

че сме видели това оилно желание, 
ноето не се е родило през нощта., 
но е раснало с години. Болшинст
вото участници в дебатата, която 
продължава на страниците на 
.Нуестра Бандере", за сега е съ-

ст на документа, който ще
приет на конгреса отколкото да ви противоречиви с ленипс- 
става въпрос за тези, въз основа ките”. От друга страна, Хосе Сан- 
на които тъкмо на конгреса, би довал, директор на „Нуестра Бан- 
бил подготвен документ за прие- дере”, застъпвайки се за Толятие-

вите становища за „нова партия”, 
изтъква, че в „чевръстите” партии 
са неизбежни нрахове. „Това,

тия през последните месеци и ня- са чеВръсти ги прави чупливи, до- 
кои мнения в рамките на дебатата 
биха могли да намерят място в 
тълкуването на вътрешните проце
си в Испанската КП — например, 
известни оценки на Сантяго Кари
льо за развитието на социализма в 
СССР, които «е е изнасял докато 
е бил начело на Партията, след 
това отказването на сегашния 
бивш генерален секретар на Ис
панската комунистическа партия
— Иглесиес и Карильо, заедно да налогодишното избирно поражение чиво

Мад- на Испанската КП. Докато Кари- Ница на документа, предложен на

Зоран Каденич
мане.

Въпреки че определени съби-
Далеч по-значителна е дебата

та в партийната база, чиито отра
жения могат да се намерят на 
страниците на партийния печат, 
особено в партийния орган на 
ИКП — „Нуестра Бандера”, а в 
която доминират три теми: тръсе- 
не за нов идентитет на Партията, 
след това, поуките, които Партия
та трябва да извлече от миналого
дишната изборна катастрофа, пък 
и отношението спрямо социалисти 
те на власт.

като от друга страна открита пар
тия -на масите, предлага предимст
ва от циркулацията на идеи, не 
довеждайки под въпрос единство
то на акцията, мито намалявайки ’ 
своя идентитет на идеологически 
авангард в борбата за комунисти- 

Л ческо общество.”
Най-много разпри все пак има ри на пастфранкисткия период и, 

в дебатата около поуките от мм- второ, че абсолютно е невъзприем-
изречението на 56-та стра-

глаона в две неща: първо, че кри
зата в Испанската комунистичес
ката партия, фактически открита 
през 1977 година, в първите избо-

говорят на един митинг в

Адреси па редакциите на всички издания ш
Комунист: Площад ,Маркс и Енглес" 11, те
лефонна централа 335-069 Белград • Адрес 
на редакцията на изданията за СР Сърбин: 
Нови Бедцрад, Булевард .Ленин” 6, телефон 
627-793.
Издава Издателска трудова организация 
„Комунист”.
Печата се в четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватско-сръбски (кирилица и лати
ница), словенски, македонски и албански 
езици, а в съкратени издания на български 
унгарски, сиюввшюи, румънски «• руоинскн 
езици.

Комунист редактор Влайко Кривакалич, плавни и отго
ворни редактори на републиканските и по- 
крайниноките издания: Дубравко Цурач (СР 
Боана и Херцеговина), д-р Жииодар Джор-

С окаа на Президента на Републиката от 23 джевич (СР Сърбия), Реджеп Хайрулаху С указ намрьзидеита (САП Косово), Петър Караянов (СР Македо-
декемвря 1964 от ния), Янео Корошец (СР Словения), Мирно
30 декемврГш4 1^мГс?Орд*“ братство и Микалевич (СР Хърватско), Магия 
30 декември адшд (СР Черна гора), Калман Петконич (САП
Д^^ТгааадГи «тчгаорад редактор на Войводина) и Алберт Души (редактор на из- 
всичкииадания на „Комунист” Велко Мила- дакиею за юНА).всички издания I Председател на Издателския съвет «а „Кюму-
Урежда единна редакционна колегия: дирек- кист” изданието за СР Сърбия ДФ Богдан 
т^Тг^Ги *оп«вореи редактор Велко Трифунович, замеотпнкчфедседател Дражша 
Миладинокич, заместник главен и отговорен Павлхивич.

динович.
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Безотговорност към обществено 

имущество
Семейство на добри 

животновъди
госоочна-гя ™ °СНОВНИте Чели и задачи от дългосрочната програма по икономическа стабили 

в областта на селското Стоп^во безс-
на В мом°РРн Та 33 ПОВеЧе пР°изв°Дство на храна. В момента, когато се правят Усили»
пшГрпгмя КТ°Рг-.Да се И3к^пи почти всяко зърно пшеница, в обществения сектор се случват ня-
в сьзвсчиГ 33 К°ИТ^ "е М°Же да те каже, че са в съзвучие със стабилизацията. За дума?

•равдамие във факта, че 
склада е неподходящ (по
местен е в сградата на ня 
когашния Културен дом), то 
за слънчогледа сигурно не 
може да се намери оправ 
дани е. А тези два случая 
■не са един отвени. Неряд
ко се случва окосеното се 
но да не се прибере и да 
дочака следващата косит 
ба. Сигурно е, че селското 
стопанство боледува от не 
достиг на работна ръка, 
но е сигурно и това, че 
начин и възможности да 

да не се случи -случилото се е 
имало и повече.

За Драган и Цонна Рангелови от село Го
рна Ръжана ни казаха, че са добри селскосто
пански производители—животновъди. В това в 
сами се уверихме, когато посетихме това пла- 
нинско село в Босилеградска община.от ча-

Отпреди три—четири години Драган Рангелов 
захвърлил дюлгерския алат, от който годишно полу
чавал чиста печалба от 150 до 200 хиляди динара и 
изцяло се посветил на селското стопанство.

— Аз само продължавал! семейната традиция 
казва Драган. И баща ми, и дядо ми бяха известни 
животновъди в нашия край- И аз реших да стана ми
ни-фермер, защото намирам сметка. Като пресмет
на Гкодко ми остават от животни-, картофите и др. сел 
скостопаноки продукти — аз съм доволен, защото су
мата е двойно по-голяма от заработката със сезоснна- 
та работа — назва Рангелов.

какво става

В склада на ООСТ „Ни 
шава"- в село Брайковци 
се намира покрай другото 
и 2500
ца. Специална комисия 
зи дни е посетила Брай
ковци и прегледала шиели 
цата в оклада. Констатира 
но е, че в пшеницата има 
около 30 на сто раз-ни пле 

. вели. По време на жетва
та плевелите са били още 
зелени, което е предизви
кало така нареченото „въз 
паление" на пшеницата и 
появата на плесен. Пшени 
цата има особена миризма 
и цвят а известна част е 
изрнила. Комисията също 
е констатирала, че състо
янието на пшеницата е 
такова, че тя не може да 
се използува нито за се
ме/ нито 
Най-вероятно известно ко 
личество ще се 
като храна за добитъка а 
останалата ще бъде хвър 
лена.

кои-го по периферията на 
нивата са унищожили 
ти 100 на

поч
сто слънчогледа. 

Ако в случая с пшеница 
та в Брайковци може 
се нал!ери поне малко оп-

килограма пшени-
те~

А. Т

СУРДУЛИЦА

Подготовка за сеитбата
Делегатите на трите съ

вета на общинската скуп
щина в Сурдулица на не
отдавна проведената сесия 
обсъдиха плана по провеж 
дане на есенната сеитба. 
Както е предвидено с ак- 
ционната програма по есе 
нна сеитба — в общината 
с пшеница трябва да бъ
дат засети 425 хектара, а 

пък за храна, на 143 хектара производ
ството трябва да се дого- 

ползува варира. Селскостбпанско- 
оборотната организация 
,, В л асиначпродукт'' в Сур
дулица е обезпечила за 
целта необходимото коли
чество пшеница за семе и 

ООСТ „Ни- минерални торове.
При сключването на до

говори за производство на 
пшеница
дукт" обезпечава целокуп- 
иото необходимо количес- 
тво възпроизводствени ма
териали на селскостопан
ските производители, кои
то заплаща, но е дължен 
ед,на четвърта от добиви
те да предаде на тази ор
ганизация. В комбината из 
тикват, че и по този начин

ще бъде изпълнен плана 
по изкупуване на излише- 
ка от пшеница от 15 ва
гона зърно. До края на 
изтеклата 
сключени договори за про
изводство на пшеница на 
22 хектара площ, но както 
подчерта Новица 
кович, директор на 
„Маоурица" тези площи си 
гурно са увеличени през 
последните няколко дни.

Инак по време на сеит
бата ще работят четири 
трактора на „Власина-про- 
дукт", като за овееш изо
ран хектар площ ' запла
щат по 4000 динара. Обез
печена е и една Редосе- 
ял«а.

седмица са

Младе-
ООСТ

ПОДДЪРЖАТ ТРАДИЦИЯТА: Драган и Цонка
Драган Рангелов е един от десетината мини— 

фермери в Босилеградска община. Отглежда 6 кра 
ви и 55 овце, от които 2 крави и 20 овце е взел рт 
проекта „Мюрава И" на кредит- Също е взел и ко
сачка.

— Все пак, най-голяма помощ в работата ми 
оказва съпругата ми Цонка. Селското стопанство е до 
ходно, но търси да се работи от сутрин до мран —, 

Рангелов.
Когато го попитахме дали има намерение да 

увеличи броя на добитъка, петдесетгодишният ДРа“ 
ган Рангелов каза:

— Имам достатъчно имот. Не за 6, а за 10 
крави., Струва ми се, че и съдействието на „Напре
дък” в реализирането на проекта „Морава И" не. е 
достатъчно. Специалистите от „Напредък” рядко ни 

техните съвети наистина ни са необхо-

Другият пример също 
се отнася до

казваДимитровград.шава” от 
Става дума за слънчогле
да, който е засет на площ 
от 6 хектара в Градинско 
поле. Поради ненавременно 
то му и некачествено комба 
йниране очакваните привне
си от 2000 .кил ограма отел
им хентар са намалени за 

15 на сто. На това са

Делегатите приеха и са* 
опоразуме 

отно-
„Влаоина-про- моуправително 

ние за уреждане «а 
шенията между общинска 
та скупщина и Влаоински- 
те водоцентрали и „Дели- 
шес” във Владичин хан за 
използуване, на водите от 
канала на „Върла III" за 

Масуршпко

посещават, а
дими. Не съм доволен и от цените, които ни предла- 

изкупуването на добитъка. Селскостопански-около
влияели и голямото количе 
ство плевели поради само 
едно окопа ване и птиците,

гат при
те произведения все още не са на цена при нас тук 
казва Др. Рангелов. М. Я.

напояване на 
поле.

С. М.

— КАЗВА АРХАНГЕЛ НА 
КОВ ОТ с. ПЪРТОПОПИ 
НЦИса моето богатствоЗемята и добитъкът

дими прмкачни машини.
В селскостопанските ра

боти на Архангел Наков 
■му помага съпругата му 
Биляна, дожато синът му 
Никола е механик в „Ни
шава", а дъщерята му Зо- 
рица следва в Педагогиче
ската академия в Пирот. 
Наков е включен антивно 
и в обществено-политичес 
ките 'Организации в ПъРто- 
попинци, член е и на об-
щиноюия комитет на Същ- 
за на комунистите в Дими

ще направи 
„Краинна”, също 

на спедиалис-
тази година 
опит 1И с 
по съвета
■рИТС.

Очаквахме този 
водител-рекордьор да даде 
излишека от пшеница 
'кооперацията, но не е та~

— Ндма никаква тайна 
— споделя той- — Земята 
и добитъкът са голямо бо
гатство. Но трябва труд и 
постоянство. Земята дава 
добра ренолта ако навре
ме и хубаво се обработва, 
аюо се засява 
и еортно 
ща за 
славил

Че й в Димитров- 
община мо-градска 

гат да се получат ре- 
най- произ-

кордни добиви,
говорикрасноречиво 

примерът на Архан
гел Наков, селсносто 
пански производител 

Пъртопопинци.

на
начествено 

■| семе. Тази годи- 
ъ® иът засях „Юго 
и много съм дово-

I а.
— Ниска е изкупвател

ната цена. Не е реално — 
пазва Наков — един кило
грам пшеница да струва 
.колкото един литър гази
рана вода.

С четиричленното си се 
мейсТво Наков произвеж
да и царевица, овес, 
мик, а създал е и изку
ствени ливади. Отглежда 
4 нрави, 4 телета, 1° ов
це и 8 'овине. Притежава 
трактор и всични необхо-

от с.
Като участник в съре 
внованието за високи 
добиви, Наков успял 
да постигне през3^

П'Р

лен.
Архангел 

неколцина негови съселя
ни са следели редовно съ- 

агрономите. На- 
засял миналата есен 

към П декара, 
настоялата е за- 

15 ле-

Нинов и още

стоящата година 
килограма 
от един хектар- 
той зае първо 
в съревнованието 
общината-

тровград.
По негово мнение сърев

нованието в селското сто
панство за получаване на 
високи добиви трябва оше 
повече да се разшири и 
масовизира.

пшеница 
Така ветите на

ече--ков
с пшеница 
а 'през
планирал да засее 
кара. Той изтъква, че , и 
покрай високите добиви, 

„Югославия”,

място
в

сътои (А. Т.)• В какво се 
тайната на успеха? 
таме Наков.

пи- Архангел Наковкоито дава
СТРАНИЦА 7

• 28 октомври 1983Братство
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СРЕЩА — РАЗГОВОР по ВЪПРОСИТЕ НА ДВУЕЗИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ

За съвместна програма по усъвър- 

шенствуване па преподавателите
• ПО ПОЧИН НА РЕГИОНАЛНИЯ ЗАВОД ЗА Др^^ШЕНСТВУВА

1|о^п^|Жр.гггг.?зйшГ.п?чж™ Гд™™»
ОБУЧЕНИЕ

Анна Будим
виош съветник за об-

ната стабилизация Ще бъ
де най-целесъобразно от 
повече аспекти, 
всичко една такава прог
рама ще даде възможност 
за общо ползуваие на на
личните кадри, нагледни 
средства, мшогостранност 
на обработваните теми и 
прочие-

Договорено е до 5 ное-ч 
ври т.г. педагогическите 
заводи на базата на пред
ложения °т училищата Да 
изготвят конкретни прог
рами за провеждане на 
курсове, семинари и дру
ги облици за усувършен- 
ствуване на преподаватели 
те по посочените езици н 
опресняване «а знанията 
им по езикознание.

В оРещата

участвуваха:
пия,
разовамие на народности
те в Републиканоюия за
воят, Драгиша Костич, пе
дагогически съветник от 
Лесковац, Милисав Стоя
нов, помощник — дирек
тор на основното училище 
в Димитровград, Душанка 
Ценович, съветник от Ди
митровград, Пене Димит- 

Бооште-

На 24 октомври т-г. в 
Ниш се състоя среща — 
разговор на представители 
от педагогическите заводи 
в Ниш, Лесковац и Враня 
и на представители от по- 
гол еми те училища в общи
ните с двуезично обуче
ние, на която среща се во 
диха разговори за изготвя 
не на съвместна програма 
по усъвършенствуване на 
преподавателите по сърбо
хърватски, български и ал- 
баноки език.

Преди

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОДЕЙНОТО ДРУЖЕСТВО 
„МЛАДОСТ" В БАБУШНИЦА

ТЪРСИ СЕ ПАТРОН!Ров, съветник от 
град, йован Янич, съвет
ник от Враня, Абаза Ре- 
джеп, директор на основно 
то училище „Зееил Хай- 
дин” от Сиеринска баня, 
Фехмн Сюлеймани, съвет
ник от Прешево и Стоян 
Наков, педагогически съ
ветник от Ниш.

Стоян Наков, педагоги
чески съветник от Нишкия 
завод, изтъкна необходи
мостта от приемане на 
съвместна програма по 
усъвършенствуване, което, 
в момента на икономичес-

Днес нито едно тържество в Бабушница е не
мислимо без участието на културно-художественото 
дружество „Малдост", а най-дейни са танцовият със
тав и певческата секция. Това дружество, рожба на 
популярното ТВ-предаване „Срещи на селата" преди 
пет-шест години, когато и Лужница направи пронин- 
ване „в света”. Ог създаването си до днес .„Мла
дост” по нянолко пъти посети Севнице в СР Слове
ния, Плевля в СР Черна гора, Оджаци в САП Войво- 
дина повече пъти участвува на ,.Майските срещи” в 
Димитровград. И навред разнесе славата на Лужни
ца. С няколно „излизания” по телевизията, голямото 
фолклорно и песенно богатство в Лужница стана 
по-близко на нашите граждани и трудещи се-

Ст. Н.разговор

ДИМИТРОВГРАД

„СРЕЩИ НА ДРУГАРСТВО“ НА 

ПОСТРАДАЛИТЕ НА КОПАОНИК
♦
!
♦

Но напоследък, нато чели 
стен зас-гой в дейността му. За проблемите на „Мла
дост” беседваме с Драган Джурич, хореограф и ръ
ководител на дружеството.

се чувствува изве-
помощ за пострадалите 
от земетресението в обла 
стта на Копаоник. В „Сре 
щите” не взеха участие 
трудещите се от „Свобо
да”, „Циле” и още някои 
трудови колективи, в кои
то, има таланти, някои 
са известни «е само 

на димитровградската пуб 
лина, :но и оз други градо- 

Тяхното участие оигур 
но щеше да привлече още 
повече публика, а и състе
занието щеше да бъде по- 
интереоно, и по-качестве- 

А. Т.

На 19 този месец в организация на общин 
ския синдикален съвет бяха проведени така на
речените „Срещи на другарство” на трудещите 
се от Димитровградска община. Това своеобра
зно състезание на заетите в димитровградските 
трудови нолентиви за пръв път се провежда на 
общинско равнище тази година и представлява 
квалификация за регионално състезание. „Срещи
те на другарство” всъщност са манифестация, 
по време на която заетите в каучуковата про
мишленост, „Услуга”, „Братство” и други тру
дови колективи, 
своите постижения в областта на литературата, 
народното творчество, изобразителното 
тво, фолклора и други дисциплини от областта 
на културата.

— Наистина сме изпра- За отбелязване е, че кул 
вени пред известни затруд турно-художественото дру 
пения- Преди всичко, Недо жество „Младост” досега 
стигат ни средства за но- е спечелило и редица на
спи, инструменти и пр. С гради и признания, като 
150—200 000 динара годиш „Септемврийсна награда” 
но, колкото получаваме, не на Бабушница, диплом на 
можем много да направим РТБ Нови Сад, спечелило 
— казва Джурич. Ето, се- е първо място на съревно- 
га сме подготвили китка ванията на самодейните 
народни хора и пеон-и от дружества във Валево по- 
Враня, но нямаме носии и миналата година и т-н. 
не можем да щ изпълним.
Не можем да обогатяваме 
репертоара си с ДРути но
мера. Освен това — изтьк 
на Джурич, имаме и някои 
други несгоди. Главният 
акордеонмст не може да 
настъпва поради семейни 
причини, а напоследък 
отливът на танцьори, и пе
вци е голям.

ве.
имат възможност да понажат

изнус-

— Как решавате въпро
са с „отлива” на кадри?

— Засега, все още с ус
пех. През нашето дружес
тво, от създаването му До 
днес са „минали” към 200 
танцьори и певци. Искам 
да изтъкна, че някои от 

и тях, които следват в Ниш 
и днес като Славица Стан- 
кович, Зоран Игнятович и 
др., -си останаха верни на 
„Младост”, а отказаха да 
влезнат във „Велко Влахо- 
вич”, „Коста Абрашеаич” 
и др. известни самодейни 
и професионални култур
но- художествени дружест

------------- най-рационално ва Хова говори за голя-
▼ да използуваме разполагае мата любРв и вярност на 

М1ите средства. Намалява- членовете на „Младост”, 
ме .далечните” турнета и дР^га страна, ние пола-
пътувания, а се насочваме' „ ' с ° ване на състава му — из-
към общините в Нишки и ТЪ1»на между другото Д. 
Ледаовашки регион — каз Джурич. 
ва Джурич.

но.
зала на БЕЛЕЖКАПред пъдната 

Културния център в Дими
тровград се представиха 
солисти, танцьори и инст 
рументалисти от „Тигър”, 
„Услуга” и „Братство”. На 
края специално жури за 
най-добри провъзгласи: 

Дука Стоянова и Златко 
Денчев от „Тигър” за най- 
добри солисти, Марин 
Мил еди н ов и Еленко Ман- 
чев от „Услуга” за най-
добри инструменталисти, 

най-добра танцова 
има „Ти

Дптонп театър без публика
В Димитровград неотдавна гостува детс

кият театър „Кукла” от Белград. Група артисти 
от този театър изнесоха за учениците 
ното училище ,„Моша Пияде” и децата от преду 
чилищна възраст, две представления. На мални- 
те зрители бе представена пиесата „Лаж—Паж” 
по текст на Драган Лунич, постановчик на коя
то беше Мирослав йович. Главните роли изпъл 

Лиляна Дерк и Славолюб Новакович.
Инициативата да гостува този известен 

детски театър от нашата столица безспорно за
служава всяка похвала. Това обаче не може да 
се наже и за основното училище, ноето не се 
ангажира достатъчно да осигури публика. На 
двете представления едва се събраха около 500 
ученици, така че белградските артисти изнесоха 
своята качествена програма пред полупразна за
ла. А фант е, че гостуванията на .известни теат
ри са истинско приключение за димитровград
ската среда.

От ОсНОВ-

— Считам, че изходът е 
ако дружеството намери 
свой патрон, ало някоя ор 
гавизация на сдружения 
труд го поеме. От друганиха страна, ние правим всичко 
възможно

докато
група и оркестър 
гьр”. Най-добрите в иосо 

дисциплини щечените
представляват Димитровг 
рад на регионалните „Сре
щи на другарство”, които 
ще се проведат (« същите 
дисциплини) на 29 тм. в Ди

гаме грижи и за подмладя

митровград.
М. А.

За отбелязване е, че 
съвкупния приход от тази 
вечер е предназначен като

А. Т.

ш
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Младежка трибуна * Младежка трибуна =->-ш
РАЗВИТИЕ И течение на югославския социалистически патриотизъм казаха..

КРЕПКА И НЕПРЕКЪСНАТА НИШКА 

НА РЕВОЛЮЦИЯТА
йЕДНО ГОВОРИМ, 

ДРУГО ВЪРШИМ
ш

3
щ

ди и народности "неТожПа ЮГОСЛав«^е наро- 
то ..югославски патриотизъм” ° ПОНятие-
сциалистически патриотизъм К юголав‘:кият
братството и единс“ - б™и?гькна“ 
щание, състояло се тези дни в Кумровец

онези опити, които целят 
и двете понятия да изтлас 
кат с понятието 
жие. А тоава все по-често 
се случва в икономиката и 
културата. Шувар приведе 
думите на Бакарич: „Оно
ва, което овръзва нашите 
народи и народности, на
шата работничесна класа, 
е социализмът и в основа
та му югославският социа
листически патриотизъм'’.

Понятието „югославски 
социалистически патрио
тизъм” не е получило съот 
ветно място в учебните 
програми — беше изтък
нато на съвещанието. Подо 
бно може да се каже и 
за присъствието му в учеб 
циците- Не може да се 
даде висока оценка и на 
подготвеността на препода 
вателйте за осъществява
не на задачи в развитието 
на югославския социалис
тически патриотизъм. На 
съвещанието беше подчер
тана незаменимата роля 
на Съюза на социалистиче 
ската младеж и 
в таченето и развитието 
•на тази историческа при
добивка.

съдру- За съжаление този път не мога да кажа 
•почти нищо ново за живота на младежта, 
дите се затварят в себе ои, като чели се примиг 
ряват с обстановката, мълчат и онези, които бя
ха най-гласовити. Нищо «е се случва, нито на 
събранията, нито на трибуните, нито в младеж
ките домове, „всичко плува в спокойни води”, 

добре, заицото това е незадоволство.
Не е проблем, че е тежко и че не е по- 

добре, но е проблем, че не е добре, защото едно 
говорим и решаваме, а друго вършим...

Петар Дамянович, председател 
на Председателството на РК на ССМ 
в Сърбия на състоялото се тези дни 
заседание на РК на ССТН в Сърбия

От Мла-на съве-

Югославският 
етически патриотизъм се 
роди в единната социалис
тическа революция на вси
чки югославски народи и 
народности, никна от най- 
дълбокия исторически 
съл на всички

социали- тието „югославски 
листичеоки патриотизъм”, 
Шувар каза, че става ду
ма за социалистически 
триотизъм в общност, коя
то съществува и ще съще 
ствува като югославска об 
щност. Става дума за спе 
цифичен югославски 
триотизъм, който се взаи- 
моирониква с демократиче 
ското национално съзна
ние, а с това изобщо не 
се отрича правото на на
шите хора да изказват 
принадлежността си към 
един от югославските на
роди и народности. Стипе 
Шувар остро разкритику
ва опитите, имащи за цел 
да заместят братството и 
единството на югославски
те народи и народности, 
с югославски патриотизъм, 
или пък югославският со
циалистически патриотиг 
зъм да отделят от братст
вото и единството, а и

социа-

което не епа-

сми
етапи

революцията — от узрява
нето на класовите й носи
тели и Революционното съ, 
знание, през подготовката 
и въоръжената борба 
политическа 
всички фази на социалис
тическа развитие на наша 
та страна. Съзнанието 
тази

на
па-

за Ш
победа, до

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ГОРАНИ ДО КРАЯ НА 
1985 ГОД.

за
историческа придо

бивка не е дадено веднъж 
за винаги и трябва непре
къснато да се обновява и 
дооформява с антуални за 
дачи на революцията и под 
хранва с визии за бъдеще
то — изтъкна първият до- 
нладчик на съвещанието. 
Д-р Стипе Шувар.

Застъпвайки се за по-то
чно определение на поня-

Ще засадят над два 

милиона фиданки
СУБНОР

До края на 1985 родина 
димитровградските. горани 
трябва да залесят около 
600 хектара голини,

едва три на сто от горите 
в общината, а и състояли
ето им е далеч от възмо 
жностите. За да се подоб- 

димно в околността на ри всичко това, заплану- 
Димитровград, и то мест вано е до 1985 година да 
ностите „Парасине”, „Ко- бъдат засадени 2 187 000 
зарица”, „Лукавишка пла- фиданки. От това фидан- 
нина” и „Басара". Учени- ки на черен бор 1 671 430, 

боровед 155 140, корзикан 
ски бор 103 380, кавказка 
ела 25 320, смрика 68 410, 
зелена дуглазия 53 280, 
суищтови аршп 51 870 и 
59 110 широколистни фи-

ире-

ВОЙНИШКИТЕ ИМПРЕСИИ НА МИРЯНА ВЕЛКО ВА ОТ ДИМИТРОВГРАД

ДА БЯХМЕ ЗАЕДНО ПОНЕ ЕДНА ГОДИНА • • •
ците от двете училища ве
че започнаха да залесяват, 
а предстои и включване в 
акцията на трудовите орга 
•низации. До края на тази 
година ще бъдат залесе
ни към 55 хектара голини. 
Характерно за предстоя
щото залесяване е то«ва, че 
ще се засаждат нови видо
ве ‘иглолистни и широко
листни дръ(вчета. Целта е 
да се ,,разбие монотони- 
ята”, която сега съществу 
ва. Засега иглолистните 
дръвчета

• След тримесечно обучение 
народна армия, първата девойка—войник от Димит
ровградска община се завърна в родния си град 
въодушевление разказва 
зар,мата в Кралево

в Югославската

и с
за войнишките си дни в ка-

дан-ки.
Димитровградските г°“ 

рани и досега са постигна 
ли добри резултати, но за 
осъществяване на този 
план ще тРябва да се анга 
жират още повече- Не ще 
и съмнение, че ще успеят 
и този път.

ме: на фотографа, който с 
голямо майсторство е зае-?

— Когато получих при
зовката, ногато вече беше 
сигурно, че аз ще бъда 

девойна—войник
нел снимките, или на мо
мичето във войнишка у ни 
форма как стреля с иисто 
лет и изпълнява много дру 
ги боеви задачи. „Пък Ва- 

обучение по нищо

първата 
от нашата община, бях ща 
отлива и горда, но съще
временно изпитвах и мал
ко страх от неизвестност
та, от новата отговорност, 

знаех

шето
не се различава от наше
то” — константираме, мал 
ко изненадани и се прена 

собствените

А. Т.представляват
това гокоято

още тогава — не може да 
бъде малка. Но боязливо- 
стта ме следеше само до 
пред казармата. А там ... 
как да ви кажа... изобилие 
от вълнуващи моменти, но 

много

МЛАДИТЕ ЖУРНАЛИСТИ СЪОБЩАВАТсисяме в
,уМЪЖ1К/и” ВОЙНИШКИ дни.

— Точно така :— гордо 
потвърждава тя- — Но все 
още има хора, коит°
убедени, че съществуват 
само „мъжки” трудови за 

— с горчивина в гла 
Миряна. — Ето

Обогатяване на 

културно-забавния живот
са

ви обстоятелства,
хора, и с. яо- 

действител-
срещи, и с 

жизнена 
ност, просто откривате но 
ва, омайващо привлекат*3- 
лна страница 
Моята единица — „малка 
Югославия", 
се с другарките си 1X0 °РЪ 

ми се струва 
оме заедно, многр

признания- Би 
секретар на първична

го похвали идачива са казва 
например, тия, които прие 
мат нови работници на ми 
аницата. Обадих се на об
народвания конкурс, з.а ми 
тничар, но ясео и гласно 

•казаха, че ое търси 
макар че т°|Ва никъ- 

залисано. Ако мо 
бъда !най-добър »о 
една моторизирана 
на ЮНА, нима н.е 
бъда и добър мит

ла е
та младежка организация 

Изхож-в своята единица, 
дайки от резултатите
обществоночтолитическа-
та й дейност, нейните дру 
гарки са предложили 
бъде приета в Съюза на 

комунисти.

на живота. в
тройват танцови забави с 
интересна програма. При 
гостуването на фолклорни 
ансамбли, интерпретатори 
на народни и забавни пер
ни и театрални групи Ре
довно се организират ко
лективни посещения в за
лата на Културния дом. 
Насноро ще излезне първи 
брой на училищен стон вес
тник, а литературната се 
нция ще организира срещи 
с любителите на лите
ратурното творчество.

Александър Спасков

Училищната конферен
ция на Съюза на социално 
тичеоката младеж в обра
зователния център „Исван 
Караиванов” в Босилеград 
неотдавна прие конкретни 

— Тези три месеца са заключения за обогатяване 
нещо незабравимо в моя , на културно-забавния жи 
живот- Запознах едно ве- ВОх на средношколците. 
лико другарство — войни Най-много задачи на това 
шкото другарство. Сега поле имат многобройните

че не останахме ученически секции, в но- 
Поне ит0 членуват голям брой

талантливи девойки и мла
дежи. Освен това, всяка 
оряда в училището се ус-

Запознавам

дамижие и все мъж,отдавна 
време се познаваме- 

Миряна Велкова за^ мяг 
спира „филма" на войниш 
кия ои живот, сякаш г:~ 

бъде съвсем суое- 
преддага обе 

доказателства
войниш-

югославскитеде не е 
жех да 
йник в 
единица 
мога да 
ничар, още повече че за 
върших и съответна специ 

(средно икономиче 
специ ал-

не
иска да 
итивна, и ни желая, 

още малко 
една година — сподели на 

Миряна Велкова.
Алексе Ташнов

КтИВНИ
фотографиите от 
вия й албум. Разглежда
ме ги с голямо любител: 
ство и се двоумим на ко- 

възхищава

алност 
ско училище

митничар) ?
заедно.

нает
Миряна Велкова се за

върна от назармата с мно

нрая

го повече да се
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РАБОТНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ И КОМИСИ 
ЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТНИЦИ В ОСНО

СИЛЕГРАД ОБНАРОДВА

■

Земята Цд кш штчака пт лК*я||1И

А ОБЯВАV 8

стопани ©1 ЗА ПРИЕМ:

1. ОТГОВОРНИК НА МАГАЗИНА в село Милев 
ци, 1 изпълнител

2. ОТГОВОРНИК НА МАГАЗИНА в село 
дол, 1 изпълнител, (за определено време до за
въртането на работничката от отпуска по май
чинство)

3. СТАЖАНТ В ТЪРГОВИЯТА, едно лице.

54;

Мита и Любен Величкови

Зли— Малко останахме туй, казва 70 
годишният Мита Величков, а солото 
беше голямо, оживено. Проди двадссе- 

живсеха оноло 4000 ду-

Лътят се криволичи из красивите 
местности на Сурдулишка община. Про
сторни ниви, гористи местности, сенче 
сти хълмове. Навлизаме в село БОЖИ
ЦА с масивни и здрави къщи, правени 
от опитни ръце «а строители. В селото 
има 20 махали, разположени по проте
жение на над 20 километра, отдалечени

ни

гина години тук
а сега едвам 250. Млади хора почтиши,

няма. Всички се отправиха ким градо
вете. Много къщи вече пустеят. 13 го- 

_ I започнах работа с майстор Алек
се Пешин в град Додспац. От тогава не 
съм преставал да работя. Строил съм 
из цялата страна — от Скопие до Ио- 
сенице и от Суботица до Дубровник. 
Много градове видях и големи, и хуба
ви, но селото са! не напуснах. Вече не 
съм млад и не мога да строя, но земя
та чака. Нивите и ливадите иокат рабо
та. За да има стопанинът всичко, ноето 
му е необходимо трябва да се грижи.

УСЛОВИЯ: Висоиовалифицираи или квали
фициран работник в Търговията.

Молбите с пълна документация за изпъл
няване на предвидените условия от обявата се 
подават на адрес: ТО „БОСИЛЕГРАД” — Обща щ 
служба в Босилеград, в срок от 8 дни от Деня т 
на обнародването на обявата в седмичника „Брат щ 
ство" и на таблото за обяви при СОИ за настан- р 
яваие на работа — клон Босилеград-

Непълни и ненавременни молби няма да щ 
се разглеждат-

дишен
една от друга.

Историята на селото е дълга. Мно
го майстори-строители са излезли От
нето и са се пръснали из цяла Югосла
вия.

Спираме пред една приветлива къ
ща. Вижда се, че стопаните й са гриж
ливи. Посреща ни 72 годишният Любен 
Величков. Започваме непринуден разго
вор: -

— Роден съм тук, на село. Целият 
си живот посветих на строителството и 
на земята. Не усетих как децата изра- 
стнаха и изхвъркнаха от къщи. Единият 
ми син живее в Лесковац, а пък дру
гият в Ниш. Сами сме с бабата ми, но 
не се страхуваме от работа. С двете си 
ръце сме направили много затова и сто
панството ни е добро, а земята щедра.

На 72 години бай Любен е все още 
пъргав и жизнен. Работата е в 
му, в работата е неговата сила.

Влизаме в съседния двор — подре
ден с желание- Уютно е в градината, с 
равни лехи, с много дръвчета ябълки, 
круши,, сливи. Стопанинът излиза от къ
щата. Явно е желанието му да си пого-

Имам добро стопанство — 20 овце, 
4 крави и 7 прасета. За воичио се гри- 

сами с бабата. Само младите 
липсват- Единият ми син наследи мо
ята професия — стана майстор-етрои- 
тел, но живее в Ниш. Останахме все 
възрастни. Толкова къщи вече са без 
стопани. А земята ни тук може да на
храни много хора.

Тръгваме си от този китен край и 
от тези отрудени хора — горди с това, 
което са направили, но с мъка, че 
хубавото село Божица остават 
стари хора. Все пак остарелите се 
дяват, че Божица пак ще оживее, 
вята отново ще бъдат изорани, стадата 
несьбрани ... Т. Петров

нинаш

ДИМИТРОВГРАД

Да защитим децата 

в движениетокръвта
в

само7
на- Общинската организа

ция на Червения кръст в 
сътрудничество със служ
бата за контрол на движе 
нието при секретариата 
на вътрешните работи и 
училищата в Димитровград 
(секциите за безопасност 
в движението), организи
ра от 16—22 октомври сед

филми, с помоща на ко
ито най-малките участни
ци в движението трябва 
да научат как да се дви
жат правилно по улиците 
и шосето, как и къде да 
преминават улиците и т-*н- 
Отделни сказки и разгово
ри бяха проведени с * чпе 
новете на секциите за фез

ни-

ворим:

В СОИ ПО ЗДРАВНА ЗАЩИТА В ДИМИТРОВГРАД

Загуба от два милиона динара
Едни от причините за загубата през деветмесечи- 

ето са рязкото увеличение на цените на ленарствата, 
увеличените разноски за лекуване извън общината и 

болнични на над 30 дена... До-

Особено висони 
средства се изразхо 
дват за заплащане на 
специалисти от Здра
вния дом в 
През седмицата 
Димитровград еДин 
до три пъти идват * 
специалисти. През 
:ървото шестмесечие 
за целта 
ходвани 
динара. Проблемът е 
в това, че тези специ 
алисти — казва Цан
ков — просто натреп 
ват цената на Здрав
ния дом в Димитров
град и на едно идва
не взимат по 1300 — 
1800 динара. Всъщ
ност не иснат да ид 
ват в Димитровград 
ако средствата им се 
заплащат в организа
цията им в Пирот, 
ако въпросът се ре
ши в рамки-ге на са- 
моуправително спо
разумение между две 
ге здравни организа
ции.

региона, разноските за 
хода често „изяждат” и лекарите Шрот-

в
За разлика от първото 

шестмесечие на годината 
когато отчете излишек от 
710 хиляди динара (бе вс- 

региона

трешните резерви са от 
огромно значение, Кос
тов подчертава че 'Неряд
ко, лекарите давайки (и 
на онези, на които това 
не е нужно) болнични над 
30 дена намаляват не само 

за- дохода в организациите на 
сдружения ТРУД, но и здра 
впия динар. Само през ше 

годината

са израз- 
430 хиляди

малкото вред
без загуба), Самоупра- 
вителната общност на ин
тересите по здравна 
щита в Димитровград де- 
ветмесечието ще отчете с 
отрицателен баланс- 
Кар че всички данни все 
още не са известни, 
бата, както подчерта Цан
ко Костов, секретар на та
зи СОИ, най-вероятно ще 
възлезе на около два мили . средства' отчитат увеличе

ние от 1^8 на сто т-е. уое 
за личен и са с три пъти.

Секретарят на тави СОИ 
увеличение казва, че' на загубата ку 

мува и проявата когато ле 
нарите често предлагат и 
лекарства, които само 
увеличават домашните за 
паси 1И добавя: — Сегашна

Ма- стмесечието на 
за болнични «а над 30 де
на тази СОИ е заплатила 

3 560 000 динара. В
Малките „милиционери” контролират движениетозагу

около
сравнение оъР същия мина . 
логодишен период

ммца за защита на децата 
в движението. Въз основа

опасност в 
при училищата. 

Дежурни екипи

движението
тези

на програмата на органи
зацията на Червения кръст 
на СР Сърбия е направена 
програма от активности в 
течение на спомената сед
мица. Реализирайки съща 
та, организатопите на акци 
ята проведоха сказки и 
разговори в детската гра
дина, св основното учпжли-

ха пзртициптдия по лекар — ; ----------- и 8 °бразсхвател)но-®ъз-
^бл1аТаанеа'сНе°п^ ” 0рвдСдаата на СОИ' ^“ТяхаТ^Гз^

ме единствена цена, при- но, ще 0ПРе увеличаването ™ и в крайград0ните се
на домашните запаси; ко- ЛИ1Да- в които има пове

че движение на моторни 
превозни средства. Цроже 
ктирани са и

върши
ха контрол на движение- 

превозниона динара.
Основните причини 

загубата — казва той — 
са: рязкото
цените на лекарствата, 
увеличените разноски за 
лекуване извън общината 
и решона, разнооните за 
заплащане на болнични на 
над 30 дена и все още 'Не
използуваните вътрешни 
резерви на здравното де
ло в общината. Имайки 
предвид, че в икономичес
ката стабилизация песте
нето и ползуването «а въ- това не толкова ще се уве

то на моторни 
средства. Тези екипи бяха 
съставени от пионери, чле 
нове на секциите за безо
пасност в движението и . 
■милиционери, които работ
ят в съответната служба. 
Вършейки .контрол на пре 
возните средства, екипите 
са давали специално подго 
твени • афиши, на всячни 
участници в движението, 
с които същите се предуп 
Реждават да пазят децата.

нудени сме същата да 
увеличим. Считаме, че с йто сетне предизвикват лип

са на лекарства. В. Б. специални А. Т.
СТРАНИЦА 10
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МИНУТА 'ВОДИХАС М)В ВРАНСКА БАНЯ’ МА*00, ЧЕ ДО 75-ТА

Липсваше им кондиция
„МИНЕРАЛАЦ" — „МЛАДОСТ 2:1 (0:1)ФУТБОЛНА ЛИГА — лувремето и двата отбора 

имаха по две извънредно 
хубави възможности да 
променят Резултата в своя 
полза, но вратарите успе 
шно защитиха вратите си.

През второто полувреме 
играта се измени в полза 
на домашния отбор. Футбо 
листите на ,Младост" чие 
лено засилиха защитните 
си редове, но не успяха да 
запазят предимството ои. 
Лявото крило на „Минера
лац" Джорджевич отбеля 
за два гола и обезпечи на 
своя отбор две точни, с 
които отборът От Бранена 
баня се укрепи на върха 
на таблицата.

На 23 октомври (неделя) във Вранока баня, 
по дъждовно време, домашният „Минералац" се 
наложи срещу „Младост" от Босилеград с ре
зултат 2:1 (0:1). Това беше мач в десетия кръг 
на есенния полусезон във Бранена междуобщин 
ска футболна дивизия — група „А”.

Тежка победа на 

„Асен Балкански"
Въпреки че загубиха две 

те точки, бооилеградоките 
футболисти се проявиха с 
добра и мъжествена игра.
Дори можеха да ое завър 
нат и с двете, или поне с 
една точка. Когато казва
ме това, имаме предвид 
факта, че все до 75 минута 
босил етрадчани имаха пре 
димство от 1:0. Обаче и 
тази среща показа, че ос
новен недостатък им е фи 
зичеюката неподготвеност- 

Първото полувреме пре
мина при видим превес на 
босилеградоките футболис 
ти. Те • по-често атакуваха „Младост". До края на по

• »А. БАЛКАНСКИ"—„РУДНА ГЛАВА" 2:10:0) и създаваха голови положе 
вия пред вратата на дома 
пиния отбор. От едно та ноДимитровград, 23 октомври 1983 година. 

Спортен център „Парк” — тревист и идеален за 
игра терен. Зрители: 200. Времето: облачно. 
Голмайстори: 1:0 _ Кръстев в 59, 1:1 _ Троя- 
нович В 67 И 2:1 _ Каменов в 84 мунита. Съ- 

Вукашин Митич от Пирот.

„МЛАДОСТ": Д. 
Младенов — Златнов, 
Иванов — Б. Тасев, 
5. Младенов, Захари 
;в — Тасков (Евти- 
иов), Гл иго ров, В. Чи 
1ев (капитан), Яки- 
иов и Чахариев.

дия:

ти1МиТадМЪКИг;ФутбОЛ'ИС- далече от помисъл, че ма

глава , но за това им тряб изравни резултата. Млади- 
ва много усилия. Диммт- ят вратар на „Асан Бал- 
ровградчани играха отлич канони" Перица Басов на 
«о, но и гостуващият от- . истина не можеше нищо 
бор имаше „с®ой Ден". да направи за защита на

вратата ои — топката бе
ше изпратена от н©посред 
ствена близост.

В единадесетия кръг от
борът на „Младост" ще 
играе в Босилеград против 

ва . положение Р. Захариев ФК „Пътник" от Миратов 
откри резултата — 1:0 за ци.

М. Янев

В първото полувреме до
машните футболисти нало
жиха леко теренно надмо
щие, но не успяха да съ.з- 
дадат пложение, от което 
да осъществят резултатно Мобилизираха двоични 
предимство. Защитниците 
на „Рудна глава" действу
ваха бързо и ефикасно, осу „Рудна глава" 
етявайки всеки опит 
домашните футболисти да

ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ЛИГА ПИРОТ

Победа след доста изненадиДомакините не се при
мириха с този резултат-

,Д1АРТИЗАН" (ЖЕЛЮША) — „СЛОБОДА” (РАС 
НИЦА) 4:3 (2:1)

победата. Показа се, че 
във футболната игра не 
бива да отслабва темпът 
на играта и че трябва до 
последния съдийски 
нал да се играе ангажира
но, за да се постигне пъ
лен успех.

В следващия кръг Фут
болистите <на „Партизан" 
от Желюша ще се срещ
нат с отбора „Реал" от Пи 
рот-\

си
ли за жестока офанзива. 
В наказателното поле на 

събитията
на се сменяваха като <на фил

мова лента, защитниците 
на гостуващия отбор чес- 

Топката то изпадаха в паника но 
все до 84 минута резулта 
тъ,т беше 1:1. А тогава топ

Димитровград, 23 октомври 1983 г. Спорт
ният Център „Парк". Теренът тревист, времето 
облачно и прохладно. Зрители около 200 
Голмайстори — за „Партизан”: Драган Дончев в 
20 и 22 м., Миленко Виданович в 75 и Раша То
доров в 88 м., а за „Слобода": всичките три гола 
отбеляза Йовица Найданович в 30, 65 и 70 м. 
Съдия' на срещата Милован Тошич от Пирот.

оиг-

души.влезнат с топката в нака
зателното поле. 
по-често беше при тях, ся
каш бяха по-многобройни.

„Асен Балкански" игра в състав: Перица Ва 
сов 7, Димитър Каменов 7, Стамен Пешев 7, Ми
лован Тодорович 9, Новица Тодоров 7, Синиша 
Иванов 7, Синиша Димитров 6, Петар Йовано- 
вич 6, Александър Станков 8, Кръста Кръстев 8, 
Новица Алексов 7.

д. С.„ПАРТИЗАН": Сава Димитров, Никола Костов, 
Сафет Иванов, Аца Станулович, Тома Марнов, Ран
гел Тодорович (Зоран Василев) Драган Дончев, Брати
слав Станков, Миленко Виданович, Раша Тодоров, Зо
ран Зарков (Стевча Тодоров).

Футболистите на „Парти 
!]" след поражението от 

миналата седмица, успя
ха да постигнат нова побе 
да. Но до тази победа се 
дойде доста трудно, относ 
но много по-трудно откол- 
кото се считаше. Добрият 
отбор от Расница 1не

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 12 ноември се 
навършава 
ВИН ГОДИННА от 
гмъргга на нашата 
иайка и баба

Второто полувреме зало 
ч)на при изразителна офан
зива на димитровградския 
отбор. Очевадно беше же

на „балканците"

ката полетя към вратата 
на „Рудна глава", един от 
защитниците я отби към 
ръба на наказателното по 
ле, на петнадесетина мет
ра от вратата я посрещна 
Димитър Каменов, послед
ва силен и точен удар и

предаваше дори и след 2:0 
за домашния отбор. Нещо 
повече: те успяха да из 
менят резултата и да по
ведат с 3:2. Едва тогава 
домакините заиграха да
леч по-сериозно, изравниха 
резултата, а на две мину 
та пред края обезпечиха

ПОЛО-
зан

ланието 
час по-скоро да сломят съ 
противата «а гостите. В 59 
минута Кръста Кръстев из 
прати в мрежата на гости 
те топката, която предва
рително беше центрирана 
от лявото, крило. Публика
та, която до този момент 
ясно схващаше, че техни
те любимци трудно.

до победата, 
от въодушевле

ние. Гостите обаче

€
)

' '■ ш
топката се намери в мре
жата на гостите-

С тези две точки „А. Бал 
кански" се изкачи на осмо 
то място. В десетия кръг 

гостува в Първа Ку 
тина край Ниш, нъдето ще 
се срещне с отбора на ФК 
„Будучност".

се

:ч,€-
СПОРТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ „ТИГЪР” 
И ЕЛЕКТРОННА ИНДУСТРИЯ

ще ООБТ „Д1М1тровград“ — Еи (Ниш)ще
ен-стигнат 2:3оплодира д. С.бяха Надежда3:2 за нишлиите, след иг

раните продължения. Този 
път димитровградчани ока 
заха много по-силна сърро 
тива на гостите (в Ниш ре
зултатът беше 4:0 за Е И).

В рамките на спортното 
междупът В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА сътрудничество 

между СОСТ „Тигър" от 
Шрот и Електронна инду
стрия от Ниш, на 18 окто
мври в спортния център 
„Парк" в Димитровград се Дори лесно можеше да се 
илра приятелски мач по случи да победят- Именно, 
футбол на малка врата ме- на 5 минути пред края “а 
жду отбори на ООСТ „Ди- мача резултатът гласеше 
мятроеград” и ЕИ. Това 1;о за ООСТ „Димитров- 
бешб реваиш-мач след гос 
туването на ООСТ .Дими
тровград" в Ниш, където 
двата отбора играха фиша- 

рамките на Ра-

ЗА ПРЪВ

Селски олимпийски игри Накова
заседание на Координационото тяло за провежд не 
на селските олимпийски игри. „пппенят
ВЪВ всички Хини“ТГвреИгГн. С= вече

УТВ^аТта ЖЯда “ ™
е

н всички необходими мерки, зауточнена програма и вси ията. обсъдени са
успешно провеждане " “ участие на селата от
и възможните ДИ<Ш Обсъдена е възможността,!| Димитровградска община^О&сьдеиа^ да ^ прове_

р да^лИоЯ Ж^”и>ша Окончателно решение ще се взе

4 ме

от с. Пъртопопинци 4

На този ден каним 
роднини и приятели 
да посетим нейния 
Гроб |И положим цве~

I град”. „Електронните" °ба 
да изравнятче съумяха

резултата и да бъдат по
добри в
Впрочем, отборът на ЕИ 

иг е многократен регионален 
първенец в Рабагничеоко-

тя.
■ се

продълженията. ОПЕЧЕЛЕНИ: 
син Раша, дъщери: 
Боринка и Тодорка, 
снаха Биляна, зето- 
ве: Андрей и Динко, 
внуци и правнуци

лен мач в 
ботничеоко-опортните
ри.

И в Димитровград, как- 
Ниш, победи от-

спортните игри.
то и ов 
борът на ЕИ. Резултатът е Д. С.

след консултации-
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

СНАХИН Н СВЕКРОВ БЛАГОСЛОВ
се качи наопако, иема де в на армо”. 
„Я не дрънкайте много — изръмжал 
овекъ.рът на жените. — А ги оинко не 
се ядосуй що си 'се качил наоиако, 
ром нема да те патаю маджийе".

Хубаво прекарали „предаваш,сто", 
върнали се в къщи и на другия ден за
почнала сватбата. Дошло вромс и за да
рувана. Ащет бил първо булката да да
рува сватовете. И както ои е ред, запо
чнала от свекъра. Извадила от „рубата” 
шарена рггза, простряла я върху широ
ките плещи на свекъра, завързала ръка
вите около врата му и го благословила:

— Те тате, овую кошулю ти давам 
да се белееш, да се шаренееш кичео ку
че пред овци...

Свекърът станал от мястото ои, из
правил се, взел кондпра от снахата, про

На едан ръжанец (от старо време) 
дотегнала тбжката селска работа и за
това решил да увеличи числото на тру
доспособните членове на семейството 
си. Разбира се, най-лесен начин за осъ
ществяване на целта е — да ожени си
на си. Момчето му обаче било още не
връстно (на 15—-16 родини) а освен това 
и малко „наулничаво”, но за бащата те
зи факти нямали нинакво значение.

Бере да (и 

беше черпил
Ос-

У едън ванредан автобус на бусиловското 
автотранспортно преди две недетьи бея изпра
тили ванредан кондуктур (онака си е шовер на 
теретияк). Вънредсн ноидуктУР, а извънреден ай- 
дук. И не е ме яд що с саглам айдук, но ме е 
яд 'Но го не изпратия преди два месеца, та и я 
едън пут да бидем „конструктиван”. А теше мло 
1-о убаво да се ване: опщииата уведе септември 
йски награди, а я те да дадем едно млого уба
во предложение — те тай Сене Цръикото е за 
тсквая награда, та му край нема. И све си ми
слим защо да не даваме награди и на теквия чо 
веци. Имаме айдуци колко очеш и канви очеш, 
и опи како голема група човеци имат право да 
получават награди. А право да ви кажем ,я не 
веруем и най-добрийо работним да е толкова го 
лем майстор на своята работа, колко некои От 
тия айдуци що са саглам майстори на свойо за
наят- Па и крайно е време и ньи да Ви изве
дем пред народо, ако не може Да Ви казниме, 
дай да Ви наградиме, а они сами че почнат Да 
се явят.

Годил ръжаиецът снаха в друго село 
и дошло време да отидат за нея. Съб
рал многолюдни сватове, оседлал 
бели кона за младеженеца и невястата 
му, и „а-бре, у-бре, та у друго село”. 
Когато наближили къщата на сватовщн 
ната, бащата заповядал на сята оп да 
яхне бял кон, за да го свали тържестве
но тъщата му. Дали от голяма радост, 
че наскоро за пръв път Ще види невяс
тата си или от „улавщнна”, младожене- 

„вътрешния” 
назад „Е-хе-ее... 

подсмиват и подбу

дил

\

кръстил се и благословил:
— Фала -ри онашке, да си ми жива 

и здрава, да си плодна пойно крупие у 
плота, та кой асико замине да тресе и 
да бере...

зенгиятацът сложил в 
крак и яхнал с лице —
— започнали да се 
тват сватовските жени — младожеоадта1 Записал: Кирил Георгиев

— градината, както черве-— Тази рокля е много 
казва мъжът- ното вино — трапезата, ка 

жената,
къса

— Да. Но късите рокли 
са здрави...

— Защо?

Смехът и остроумието 
украсяват речта на чове
ка, както цъфналите цветя деня. (Древна мъдрост).

кто накитите
А сега да си подкрепим предложението скакто грейналото слънце— агрумен.е.
На црънощичйи Оберейи три—четиресе 

души се струпаме пред вратата на ванреднийо 
автобус. Беме се уплашили за превозо, та свите 
се подбутуеме да улезнеме понапред. Вратата 
се отвори, ние нагрънаме, ама Сене се изпречи 
како Тарзан и — мръдни. Кой нако улази да си 
даде по 50 динара — отсече мужо. А бре, Сту
дено е, дай да улезнеме, до Бусилеград има вре 
ме че ни напишеш карти, и да очеме нема де
ка да избегаме. Ама Сене си кара своето — дай 
па дай. Неколцина пред мене дадова и си уле- 
зова, дойде ред и на .мене. Дай пари! Дай' кар
та. Че добиеш карта. Че добиеш пари. Я уле- 
зо, а Сене затвори вратата и по мене та за шия. 
Дай 50 динара! Дай карта. Од немай—нуде Сене 
се вана за плавезо и изръжа: „значи ти се най- 
де най-паметан”. Море видиш дека сам будала, 
па ми напиши карта. Пущи он и онай народ, узе 
им по 50 динара, а за карти се и не сеча. И на 
Глошйи дол с укачия доста, та и у ходнико стоя, 
Сене им узе парите, а за карти абър си нема. 
Но да си не кривим уста, написа он неколно 
карти, но си Би тури у — джеп. Тена се деси 
У Бусилеград ойдо само я с карта. Тия средньо 
школците се сетия дека парите че ойдат у Се- 
нев джеп, па го зачъчкуят „че има за при аме
риканецо”. Че има — усмина се (срамежливо) 
Сене.

г— Предизвикват мъжкия 
„свят” да излиза на свеж 
въздух и им развиват зре
нието.

мъдростта ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
Когато дружбата отслабва, засилва се церемо
ниалната вежливост.

Хитър Петър си загубил 
магарето и обявил по всич1 
ки пазарища:

ШЕКСПИР

Дружбата се създава с единомислието.
ДЕМОКРИТ

Старо вино, стар тютюн и стар приятел са вся
кога по-добри от новите.

Кой намери магарето 
ми, ще му го подаря заед 
но със самара7и юздата!

Настрадин Ходжа му ре 
къл:

— Че като подаряваш 
магарето си, каква полза 
за тебе ако се намери? 
Все едно че си го загубил!

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

Л. КАРАВЕЛОВ

За великите дела е необходимо неутолимо по
стоянство.

ВОЛТБР

Нищожният човек и на върха «а планината е ни
щожен: исполинът е велик и в дма.

ЛОМОНОСОВ

Истински великите хора са естествени.
КЛИНГЕР V.

ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД 
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