
С уви 
ОФРЮ Йос 
М февруари Ш5 г. Издател- 
вгао „Братство” е удостоено 
с Орден братство н единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графнчес 
ка дейност и за принос в 
развитието на братството н 
единството

Броз Тнто от

между нашите 
народи и народности.
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ДИМИТРОВГРАД

НЕПРЕХОДНО ДРУГАРСТВО • В ИЗГРАЖДАНЕТО НА „СВОБОДА"

ще
бъдат спазени„Срещите минават, дру

гарството остава”. Наисти
на, тази манифестация е 
извънредна възможност за 
етите в различни трудови 
колективи от различни об 
щмни, да се запознаят, да 
завържат нови приятелст
ва, нови другарства.

Срещите в Димитровг
рад откри Здравко Кос°- 
вац, председател на Меж 
дуобщ|Инск1Ия синдикален

Тази година Димитровград за първи път

=« ^С?ГГ0ВаНИетО В “““Дейното творче- 
‘а 29 октомври Вечерта пред димитров

градската публика се представиха изпълните
ли на народни песни и танци, оркестри и ин
струменталисти от Прокупие, Ниш, Първа Ку- 
тина, Бела Паланка, Пирот и Димитровград.

Третата фаза от изграждането на конфекция „Сво
бода ' в Димитровград върви според предвидените 
темпове. Ако се продължи така ще бъдат спазени 
сроковете, предвидени в договорите между „Свобо
да” и строителната организация „Прогрес" от Пирот- 
Това значи, че през месел април част от обекта вече 
ще се ползува за нуждите на производството.

Третата фаза съдържа 'изграждането 
склад ю полу-автоматична транспортна оистема на го
товите произведения от отдела за дообработка до 
склада на площ от 2000 квадратни метра. Също така 
съдържа и

една

на нов
Бурни аплодисменти на 

димитровградската публи 
ка със своето майсторст- 

членовете

представлява-гаписерия 
ща образа на Тито, а Катя 
Панайотова с бродериия. уреждане на свободните площи и кому

никациите в кръга на трудовата организация. Стой
ността на обекта, включвайки и оборудването на 
склада възлиза на 48 350 073 динара. Средствата са 
обезпечени от фонда за насърчаване развитието на 
изостаналите краища, банкови кредити и други из
точници.

во измамиха
на струнния 
трудовата .

„Станко Паунович” от 
Ниш, които -изпълниха ня

оркестър от 
организация

колко старотрадоки пес
ни. Гостите пък от Пър
ва Кутина край Ниш въо 
душевиха с танци. С бога 
ТИ ПЪСтрИ 'НОСИИ и голям 
брой участници, те се пред 
ставиха с ромски игри. От 
солистите извънредно се 
представи Дука Стоянова, 
заета в ООСТ „Димитров
град”, с изворната народна 
песен от димитровградско 
^Майка -щерка на далеко 
не дава”. Но дали вкуса на 
диммтровгр адската публ и- 
на и специалното жури ще 
се съвпадне остава да се 
види, след като се суми
рат 'резултатите от състе 
занието и в Алекоинац в 
същата област иа самоде 
йното творчество. Ог две 
те вечери ще бъдат излъ
чени представители на Ни 
шки регион' за републикан 
оките срещи, които ориен 
тационно тРябва да бъдат 

( проведени към края на но 
ември. За тези срещи ве 
че са известни представи 
тели в някои области: То
дорка Рангелова от Дими
тровград се е класирала с

А. Т.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОС В БОСИЛЕ
ГРАД ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И КОМУНАЛ
НО-БИТОВОТО ИЗГРАЖ ДАНЕ

по-голяма организираност
ЗА 7 Т.М. НАСРОЧЕНА
ТА СКУПЩИНА

Членовете «а Изпълни
телния съвет на общинска 
та скупщина 1в Босилеград 
на неотдавна проведеното 
заседание обсъдиха и при
еха няколко информации, 
оред които и тези отнася
щи се до селското стопан- 
ствб и комунално-битовото 
изграждане на селата в об
щината. Въз основа на да
нните в изготвената инфор 
мация и разискванията, то 
зи съвет и сега констати
ра, че реализирането на 
Проекта „Морава И" въоб
ще не върви с желания темп. 
Същият досега е реализи
ран само с 30 на сто. По
точно, от 193-те минифер- 
Ш1, запланувани до края на 
годината, фор'МираН(И са са 
мо 83.

Обсъждайки информа
цията за електрификация
та на 1неелентрифицирани- 
те села в общината, Изпз>л

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКА-

нителният съвет също та
ка констатира, че хода на 
акцията се забавя- Причи
ни, както бе подчертано, 
има повече. Една от тях, 
по 'всичко личи основната, 
е неорганизираността и ло 
шите взаимни отношения 
в „Електроразпределител
ното” е Лесковац.

На срещите бяха изпълнени хубави изворни песни
На заседанието бе обсъ

дена и приета и Акцион- 
на програма по сеитба в 
общината през настоящата 
есен и идващата прдлет. 
Въз основа на изготвената 
информация от страна на 
общинския щаб през есен
та и пролетта в общината 
ще бъдат засети над 1700 
ха площи, което е с 12 на 
сто повече в сравнение с 
предишните две сеитби. За. 
реализирането на тази 
програма трябва да се ан
гажират всички субекти, 
подчертаха членовете на 
съвета. Защото, от соб
ственото производство на 
храна до голяма степен 
ще зависи й цялостното 
осъществяване ;на Дълго
срочната програма по ико
номическа стабилизация.

съвет в Ниш, а присъспвува 
ха и Зоран Шошевич, секре 
тар на |републиканокия съ
вет на .срещите, иредссдате 
ли на общинските съвети на 
орещите от общините—

преглед,Регионалният 
КОЙТО се проведе в Дими- 
тровград, мина © мотото 
на самата манифестация:'

БАБУШНИЦА участнички .в програмата, 
както и представители «а
общественеиолитичеоюи- 
те организации от Димит
ровград.

Хубави изпълнения
А. Т.Средните на другарството 

в Бабушнида в 
оиндикати-

В рамките на
на .работниците на 24 октомври 
организация на общинския съвет на 
те се състоя преглед на самодейци изпълмите- 

Няколко десетки работници от трудовите 
’ показаха майсторството ои с песен-

В този брой:
ли
организации

инструментални изпълнения- • ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ЦК НА СК)К 
— специална притурка

• ИНИЦИАТИВА ЗА СРЕЩА НА БАЛ- 
КАНСКИТЕ СТРАНИ — — — —

• ПОВЕЧЕ ОТСЪСТВИЯ — ПО-МАЛ
КИ ЛИЧНИ ДОХОДИ — — — —

• ПЛАНОВЕТЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ СЪС 
ЗАКЪСНЕНИЕ — — — — —

пи и
„Срещите на 'другарството

Снежана Костич,В рамките на 
беше открита -и 
Драган Божилович и 
Манич прочете откъс „ 
ои книга „Есен на живота •

изложба на _
Ратно Чирич, а Драгослав
от още непубликуваната

Тези въпроси, канто и 
някои 'Други, които обсъ
ди Изпълнителният съвет, 
ще бъдат на дневен ред и 
на сесията на общинската 
скупщина, насрочена за 
7 .ти.

2

3
Първокласиралите се ще вземат участие на 

Алекоинац.регионалния преглед в
4

М. А. М. Я.



НАС |Г ПО СВЕТА И У

ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ ОСНОВАВАНЕТО 
НА ЮГОСЛАВСКАТА 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
КАТАСТРОФАЛНО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА ТУРЦИЯ

ТРАГЕДИЯ В АНАДОЛИЯ ЮБИЛЕЙ ИЛ ТАНМГ
ТИ ЮБИЛЕЯ НА КОЛЕКТИВА НА ТАНЮГ

Телеграфната агенция на Нова Югославия
десетилетия

• ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ТУРЦИ ОСТАНАХА БЕЗ ПОКРИВ НАД ГЛАВАТА
• ЛОШОТО ВРЕМЕ ЗАТРУДНЯВА РАБОТАТА НА СПАСИТЕЛИТЕ

над 800 жертви. Без пок
ри в над главата останаха 
20 000 турчи. Над 400 ли 
па са повредени.

Международната обще 
сцвоност еьпувствува с 
народа на Турция и е го 
това да помогне. Саудите 
ка Арабия вече изпратя 
помощ от 10 милиона дола 
ра. Туреното правителст
во изпрати сумата на по 
страдалите семейства в 
Анадолия-

В началото на седмица 
та катастрофално земе
тресение сполетя северои 
зточната част на Турция. 
Най-много пострадаха гра 
довете Муш, Каре, Ван, 
Диарбекир, Пасинлер и 
Ерзерум. Още 34 села са 
унищожени напълно. Бро 
ят на човешките жертви

По повод катаст 
рофалното земетре
сение в североизточ 
на Анадолия 
цателят на 
гелството на СФРЮ 
Мика Шпилян от 
името на Предссдн- 
гелството на СФРЮ 
изпрати до презнден 
га на Република Тур 
ция Кенан Евреи те
леграма с изрази на 
най-дълбоко сьболоз 
нованне.

(Танюг) е основана преди четири 
и Яйце и вече тогава е вградена в основите «а 
новата страна на югославските народи и 
народности. Първите вести на Танюг. изпра
тени от ЯйНе в света, са съобщавали за геро 
мината борба на нашите народи, водени от Ти- 
то и Партията. Танюг пръв информирал сведа 
за решенията на АВНОЮ, с които народите и 

на Югославия се определиха са

, предее 
Прсдседа

народностите 
ми да решават за собственото си бъдеще.

Танюг растна и сс развива с помощта на 
цялата ни общност със самоотвержен

е голям, -материалната ще 
та е висока. Само в първи 
те два дни 
извадиха от

ТРУД на
работници, така че сега с гор- 

можем да кажем, че се нареди сред аген-
много свои 
дост
циите е най-голямо влияние и авторитет в света-

спасителите 
руше вините

ИЗБОРИ В АРЖЕНТИНА^’?' ’РЕШЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ лена кооперация и специа 
лизация, включвайки и 

сътрудничество между 
балканените страни на 
трети пазари".

Победа на радикалитеИнициатива за среща на 

балканските страни Радикалната партия, 
предвождана от преведен 
тския кандидат Раул Ал 
фонсин, извоюва убедител 
на победа яа президентски 
те избори в Аржентина, 
които се проведоха в не
деля, след осемгодишното 
владеене «а военната дик 
татура. Според непълни 
резултати на изборите, Ра 
дикалната партия е полу
чила 6,2 милиона гласове, 
а перонистите, които пре 
ди това бяха считани за 
най-числе«а политическа

сила в страната, са гласу 
вани от 4,5 милиона изби
ратели. Това е пързо по 
ражение на перонистите 
след 38 години.

ЖЕНЕВА

Конференция на 11 
ливански делегации

Заместникът на съюз
ния секретар «а 
те работи Мирно Остоич 
в понеделник прие на 
отделни посещения шефо 
|вете на дипломатически 
те мисии на балканските 
страни, акредитирани в 
Белград — посланиците на 
НР България, НСР Алба
ния и Република Гърция 
и завеждащи работите 
на посолствата на Репу 
блика Турция и СР Румъ

ния. Остоич запозна съ
беседниците си с решени 
ето на Съюзния изпълните 
лен съвет да раздвижи 
инициатива за авинване 
среща на представители 
на правителствата на бал 
канските страни в Белград 
през юни на 1984 година. 
Тема «а срещата би била: 
„Изследване на възможно 
сти и модалитети за раз 
витие и усъвършенствува 
не на дългосрочна промшп

ВЪНШНИ

В Женева, в 
на седмицата, беше 
крита конференция за на 
ционално помирение в Ли 
ван. При извънредни мер 
ки за сигурност, в работа 
та на конференцията уча 
ствуват П ливански деле 
гации. Встъпително

„Победихме,началото но нико
го ие поразихме" — зая
вил Алфонсин. С Тези ду-

от-

ми искал да каже, че из 
ходът на изборите означа
ва „ден за национално еди 
нство и върщане към де
мокрацията, социални пра 
вдинн, солидарност и взаи 
мопомощ".

изло
жение е имал ливанският 
президент Амин Джемаел.

4Д ГОДИНИ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНвЮ
ВМЕСТО ПРАВИТЕЛСТВО —ПОЛИТИЧЕС
КИ ОРГАН тет на освобождението на Югославия е не

обходимо и важно, но трябва да му се даде 
антифашистки иТАКА СЕ РОДИ /0) 

РЕПУБЛИКАТА ™
общонационален югослав

ски характер, та >на .него не бива да се гледа 
като на нянакво правителство, но на политиче 
оки орган на Народоосвободителната борба, 
че не бива да се противопоставя 
окото емигрантско правителство и че не би
ва да се повдига въпроса с монархията и да 
се изтъква републиката.

По изготвения проект обаче Вечето на 
народното освобождение трябваше да бъде 
най-висша законодателна, изпълнителна и 
съдебна власт, която от своята среда да на
значава Вечеро на народните повереници (ка
то правителство). Беше подчертан народният 
му и освободителен характер.

Имайки воичко това в предвид ЦК на 
СЮК в нрая на 1942 година оцени, че еа на
зрели условията да се образува едно юго
славско общополитическо тяло с правомо
щията на най-виещ орган на власт, израз
яващо общоюгославския характер И общес
твено-политическа насока на Народоосвобо- 
дителното движение, което да съдействува 
за международната му изява и вътрешно 
укрепване. Беше взето решение в края на 
ноември 1942 година да се свика Учредително 
събрание на Антифашисткото -вече на наро
дното освобождение на Югославия (АВНОЮ).

'Веднага след това, на 12 ноември, дру
гарят Тито’ запозна Коминтерн, че осемте ди
визии вече не носят название партизански, .но 
са преименувани в народооовободителна вой 
ска и „че се върши подготовка за образува
не на тяло, което да има характер на правител 
ство — Народен комитет на освобождение 
на Югославия. „В него ще бъдат застъпени 
числящи се от всички югославски национал 
наети и бивши политически партии, начело 
на нойто ще застане д-р Иван Рибар.

Не чакайки отговор От Коминтерн ръ
ководството веднага ангажира Моша Пияде 
и Веселин Маслеша да работят върху прое
кта на Уредбата за устройство на Вечето на 
народното освобождение и Вечето на наро
дните повереници. Те изпълняват задачата 
Си до 20 ноември. Отговорът на Коминтерн, 
който последвал, ти разочаровал. В него се 
назвало, че съЗДаването на национален коми^

на югослав-

Нан-внсш орган 

на народна власт
РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВНОЮ 
И ВЪЗВАНИЕВ края на 1942 година НОД влезе в га>- 

висша фаза на своето воешно-политичесно и 
държавно-правово развитие. Нашата войс
ка по това време имаше два «орпуса, 38 бри
гади, 36 партизански отряди и повече мйлки 
поделения. С около 150 000 бойци бележи 
крупни военни победи. Порасна и силата на 
Единния народооевободитеяен фронт, който 
като всенародна политическа организация 
обединяваше боевите и напредничавите по
литически сили в страната. Множеха се 
Народоосвободителмите отбори, които се 
изявиха «аю истински представители на во
юващия народ.

Учредителното събрание на Антифашист
кото вече на народното освобождение на 
Югославия '(АВНОЮ) ое провежда на 26 и 27 
ноември 1942 година -в Бихач. Покрай изтък
натите ръководители на ЮКЛ — организато
рите на въоръжената борба в отделни нраи- 
ща, оред делегатите на заседанието е имало 
и лица от водачеството на бившите граждан
ски партии, видни личности от предвоенния 
политически живот, учени и общественици.

В поздравителната реч цри отнриване на 
заседанието, другарят Тито, между другото 
«аза:

...„Ние нямаме възможност да създадем 
едно законно правителство, защото още това
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• ДИМИТРОВГРАД: „ КОНВЕКЦИЯ „СВОБОДА”

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ДИМИТРОВГРАДПовече отсъствия по-малки лични доходи Отсрочено събрание
съствиРяЕЗпоВболегт Сг»ТЕт«ври ПОРАДИ ОТ-

И ™ат!нЕи ЗА
ществяват гарантирания ли 
чеи доход. Този списък е Запозване с Дългосрочната програма по 

иконо-мичеона стабилизация и обсъждане на 
проектодокументите за икономическо развитие 
на общината през 1984 година са теми, които 
трябва да заинтересуват всички граждани на 
Димитровград. Малцината, дошли на насроче- - 
ното общо събрание за 27 октомври свидетел- 
ствува, че когато се касае за събрания на мест- 

общност 
за гражданите.'

Ако с Дългосрочната програма заетите са 
запознати в своите трудови организации, за об
съждането на проектодокуме-нтите за икономи
ческо развитие на общината през 1984 година 
местната общност е най-удобно място. Защо 
гражданите не ползуват топза свое самоуправи- 
телно право, когато се.касае за жизнени въп
роси на всеки гражданин, едва ли може да се 
намери отговор. Само два часа преди наороче- 
н°то събрание на местната общност, Председа
телството на общинската 'конференция на ССТН 
предложи да се формира местн-а (градена) кон
ференция на ССТН от делегати на трите райо
на на Димитровградг Може би по този начин' 
ще се активизира местната общност на града.
В противен случай, събранията пак ще се от
срочват.

разгледан на едно предиш
но заседание на работни
ческия съвет и е решено 
да се произнесат обще
ствен одюл итичеоките 
ганизации в „Свобода”. По 
следните са

В
та ™Нгод1шСн^еСЪпС^ 0СЛ^ИоКОНСТаТаЦИЯ
«И, Отсъствията по Япп работническия -съвет е
ДРез ”Т0Ва' 46 отсъствията зна
трудовата оргашзация за ^лиТ Се увеличава* п°- 
праизвоаствп ня ради отсъствието на лекар
ция Овобола” и п,.“НфаК- в амбУланорията «а трудо- 
трад "значите™ 'а'ими'гров вата организации. Както 
че^ Дшта и у,вели" изтшна БРан*° Пейчев, и' АОКато за първите генерален шюех-гоп ня
сочно савСгубпниеЛН0 М®‘ конФекЦИята, Здравният 
причина 4312 вия П° ТаМ ДОМ тРя6ва «а се включи 
я 1,^. 612 1С ’ през 8 Реализацията >на Дълго-
а ;изагуоени 6536, срочната програма поихо-
гя ™ С51ТеМВрИ 5600 ча- ном1Ичеока стабилизация 
са или отсъствията са се активизирайки 'Отново ам- 
увеличили с 40,72 ,на сто. булаторията в „Свобода", 
Това значи, че през тези която бе открита в дого- 
два месеца всеки зает тук вор със Здравния 
средно не е работил три „Свобода” отделя значите- 
дена и въз основа на това лни средства за лекар, под 

■ всички заети са осъщест- черта той и затова те са 
вили около 1000 динара по- длъжни да гградцат тук ле- 
малки лични доходи. Също кар. Работническият 
така през

ор-

разгледали 
описъка на заседание 
9. 9. 1983 г. и заключения
та са дадени на работни
ческия съ|вет- Обаче, што 
един

от пата като че ли нищо не е от интерес

представител на об
ществено политическите 
организации не намери за 
добре да дойде на заседа
нието на работническия 
съвет, за да даде обооно- 
вание на предложението 
„против тези заети да не 
се предприемат никакви 
мерки до края на година
та доколкото ...”. Работни

дом.

честният съвет отсрочи ре
шаването по този въпрос 
като напомни, че този спи
сък вече се е увеличил за 
нови 32 души.

съ-
този период са 

ушити около 3000 по-мал
ко . различни произведения.
В това число отсъствия не 
.са зачислени отпуските по 
майчинство, които не 
малко имайки предвид по
лопата структура на заети ските организации, за да

се намери подходящо ре
шение за този проблем. 
Че той (наистина тРябва 
да се решава час по-ско
ро ярко говори примерът 
на една работничка, коя- 

. то за една година има 
280 (!?) дена отсъствия 
платени от касата на тру- 

т, довата организация.
На заседанието си от 

на 27 октомври Работничес
кият съвет трябваше да 
вземе и решение за съд
бата на 37 работнички (и 
работници), които не из
пълняват нормите *и не осъ

вет прие заключение да се 
организира съвместно засе 
дание между представите
ли на „Свобода”, Здравния 
дом.

А. Т.
А. Т.

НА 7 НОЕМВРИ Т.Г. В БАБУШНИЦАСам оуправите лната 
са общност по здравеопазва

не и общ еств ено -пол итюче- Сесия на общинската скупщина
те. На насрочената на 7 но вашето на данъчните меха- 

ември сесия на общинска низми и резултатите от 
та скупщина в Бабушни- заплащането на данъците, 

трите 
тряб

ще бъдат разгледани при
емането на стажанти през 
деветте месеца на година 
та и внедряването на вто 
рата фаза на средното на 
сочено образование и въз
питание с обзор върху 
възможностите за трудо
устрояване на учениците* 
завръшили Ш степен об 
разование. Разискванията 
по този въпроси ще се во

Комисията за следене 
отсъствията по болест е 
правила проверка. От 15 
август до 15 октомври е 
намерила и такива случаи, 
които би трябвало отново 
да отиват на лекарска ко
мисия. - Засега това не 
направено. Както бе изтък 
нато на заседанието на ра
ботническия ' съвет 
ООСТ „Младост" — произ
водство, тази комисия тРя 
бва занапред значително 
да изостри своите крите
рии по отношение на по-

ца делегатите на 
скупщиношт съвета 
ва да отговорят на един 
твърде актуален въпрос: 
до каква степен трудови 
те хора и граждани в сб 
щината са обременени с 
различни облагания и да
нъци? Като основа за об
съждане им е предложен 
анализ на състоянието в та 
зи област, който обхваща 
рамките на мерките в да
нъчната политика, действу

Данъчната политика ка 
то една от централните об
ласти в реализацията на 
Дългосрочната програма 
по икономическа стабили
зация сигурно ще привле 
че най-голямо внимание 
на делегатите, «о резулта 
тни разисквания се очак 
ват още по два, също та
ка важни въпроси, кои
то имат много общи .. точ 
ки. На сесията именно

Дят въз основа на изготве 
ни отчети, които навреме 
бяха изпратени на делега
тите.

К. Г.

народно стопанство сеотрасли на нашето 
обезпечат всички условия за един порядък, 
който ще мм даде възможност да осъщест
вят истинска демокрация- и да изградят, една 
свободна, независима братена общност”...

„Необходимо е да се организира властта, 
политическата власт, която Ще може да мб- 
билизира, която всички латентни сили, съще 
ствуващи в нашия народ ще използува в ед
на обща насока, а това е: борба против фа
шистките злодеи—окупаторите, борба против 

нашите домашни преда- 
устатите, четниците и др.”

На Първото заседание в Бихач бива ус
тановена следната организационна структура: 
избран е председател (д-р Иван Рибар), три- 

подпредседатели) д-р Павле Савич, Нурйя 
Поздерац >и Бдвард Коцбек); сетне шестима 

Изпълнителния комитет (Миле 
управии работи, Дчр Оима 

здравно- дело, д-р Младен 
Иван

техните съюзници, 
тели,

маНа заседанието биват изнесени два док
лада: Веселин Маслеша — „НОБ и създава
не на АВНОЮ” и Моша Пияде — „За органи
зацията на АВНОЮ”. Приети са и два доку- 

Резолюция

членове на 
Перуничич — за 
Милошевич — заза създаването намента:

АВНОЮ !и Възвание на АВНОЮ до народите 
на Югославия. В Резолюцията е дадена оцен-

Ивекович — за социални въпроси, 
Милутинович — за стопански въпроси, поп 
Влада Зечевич — за вероизповедание и Ве
селия Маслеша — за пропаганда).Югославия след април-ка ва развитието «а 

окия програм констатирано председателството 
на оснсшните национални интереси от стра- 

управляващата буржоазия, подчерта
|На въ-

АВНОЮ наГрупа заседатели на
в Бихач през декември Така Първото заседание на АВНОЮ е 

представлявало най-важна крачка в общест
вено правовото учредяване «а НОД. С него фак 
тачедаи е учреден неговия централен по
литически орган, върху който биват пренесе 
ни някои важни функции от Върховния щаб 
и ЦК на ЮКП. Международното му значение 
е в това, че на емигрантското правителство 
начело с крал Петър II, което застава «а 
страната на Дража Михайлович, се протиово- 

, поставя правителството на воюващия народ.

Драгиша РАДОВАНОВИЧ 
(В следващия брой: РЕШЕНИЯТА ОТ 
ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЮ НА 
ДЕЛО)

1942 год.
на на
ръководната роля на ЮКП в диганото

Народоосвободител-
не ни допускат международните отношения 
и обстоятелства. Но ние имаме право на ед- 
НО а това е: в тези тежки обстоятелства да 
създадем едно политическо тяло, един поли
тически орган, който да Уедини нашия на
род и да го поведе заедно с нашата героична 
войска в по-нататъшните боеве, които щ 
дат много тежки.”

станието ,и воденето на 
ната война и успехите, осъществени в осво
бодителната и 'Революционната борба.

бъ Във възваиието между другото се казва: 
„...Нашата победа ще бъде пълна само тога
ва, ногато 
на се

народите в своята освободена стрз 
чувствуват като на свое, когато сами 

по свободна воля изаб-
След като подчертал, че укрепването на 

народоосвободителната войока 'На Югославия посредством своите
Народооовободителни отбори, както ивоенни действия изискат

по-ортанизирана и по-широка мобилизация на 
всични чотешни и материални резерви в слу
жба на фронта, др. Тию продължава:

рани
с организацията на -всични отрасли <на нашето 

обезпечат всичкистопанство сенародно
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БОРБАТА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕС- 
КИЯ МОРАЛ СЕ ВОДИ ВСЕ ПО-КОНКРЕТНОИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРВДСТВАТА ОТ МЕСТНОТО САМООБЛАГАНЕ В 

ДИМИТРОВГРАД

ПРИМЕРЪТт пост „слогл"Плановете се реализират 

със занъснение
§ 'Гали организация е една от първите органи- 

Босилеградска община, в която бяха пред-• С ВЪВЕДЕНОТО, ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИ 
НА НА 1981 ГОДИНА НОВО ПЕТГОДИШНО МЕСТ 
НО САМООБЛАГАНЕ, ДИМИТРОВГРАДЧАНИ ЗА- 
ПЛАНУВАХА ДА СЪБЕРАТ 57 595 000 ДИНАРА 
® ДОСЕГА Е РЕАЛИЗИРАН ПО-МИНАЛОГОДИШ 
НИЯТ И МИНАЛОГОДИШНИЯТ ПЛАН, НО ЗА 
ТАЗГОДИШНИЯ ЛИПСВАТ И СРЕДСТВА

се трябваше да се запла
ща и втората, че изпълни
телните па работите, глав 
по строителната организа 
ция „Градил" отсрочваше 
и не завършаваше па вре
ме комуналните обекти — 
казва Томислнв Делчев, 
председател на изпълнител 
нI ги отбор на местната об 
1ЦНОСТ.

зации в
приети конкретни мерки в рамките на раздвижената 
от Съюза на комунистите анция за укрепване иа со-
циалистичесиия морал

рали сметката с 98 055 ди
нара, Цветанка Спасова и 
Коце Спасов, магазин ери в

Заключенията от Четвър 
тото заседание ма ЦК на 
СКС, отнасящи се до ун-За по-хубав и по-прщзет налата година -изрозход- 

лив изглед на града си, вахме около 4,5 милиона
динара, а 2,3, милиона ос- 

тъй като стопанството «е танаха неизразходвани. От 
можеше да отдели яеоб- тези, последните, 1,55 м-и- 
ходммите средства, димит- лиона заплатихме за изпра 
ровградчани през втората ждане на обекти, които 
половина на 1981 година трябваше да бъдат завър 
въведоха ново местно са- шени .миналата година. Се 
мооблагане. Поемайки та- га покюрай останалите 
зи твърде важна задача в 
комунално-битовото изгра 
ждане на жизнената си 
среда (изграждане на ули 
ци, прокарване на нанали- 
зация, реконструкция на 
водопроводна .мрежа, у-ре 
ждане на Зелени площи и 
комунални обекти и изгра 
ждане на сграда за средно 
школския център) през 
следващите пет години 
те заплануваха да съберат 
57 595 000 динара.

репването на конституцио долна Любата, са „отьни- 
нноегта, законността и со ли„ дохода на оргаиизаци-

141 956 динара,киалистичоокия морал, 
Босилеградсна община се 
прилагат кое по-успешно. 
Основната организация на 
сдружения труд за тръго- 

гостилничарство

ята си с 
Бонна Стойнева, Ляла Мак 
симова и Стевка Стоянова,

ТАЗГОДИШНИЯТ ПЛАН 
ПОД ВЪПРОС

магазинери в Бистър, не 
са могли да обяоня-г къде 

62 701 динара, Стани

Секретарят на местната 
общност казва, че през на
стоящата година е запла
нувано да се съберат око
ло 8 милиона динара и че 
няма проблем с обезпеча
ването им. Въпреки тези 
изгодни условия тазгоди 
шният план е под въпрос- 
Въпросът е още по-болез- 
нен ако се има предвид, 
че за изграждане на ули
ци, според плана, трябва 
да се изразходват 2,64 ми 
лиона, за канализация 2,56 
милиона, за реконструкция 
на водопроводната мрежа 
800 хиляди и 400 хиляди ди 
нара за уреждане на кому 
пални обекти. Средства за 
Цялостно реализиране на 
плана няма, казва Ташков, 
защото и вместо заплану 
ваните през тази година 
1,6 милиона за изграждане 
на средношколския цен
тър се наложи да отделим 
3,4 милиона динара.

Имайки предвид, че до 
края на годината не остава 
много време под въпрос 
е да ли ще се завършат и 
онези части от програмата, 
за които има средства. 
Сигурно е, че реализира
нето на тазгодишния план 
ще се пренесе и през идва 
щата година. Тогава обаче 
под въпрос е да ли ще бъ 
дат достатъчни запланува
ните 11 900 000 динара.

вия и
„Слога" е първата органи
зация в общината, която
предприе конкретни мер- мир Симов, магззинер 
ки за укрепване на социа Бранковци, е „накитил' ма 
листическия морал. Трудо газина в това село с дефи 
вият съвет на организация цит от 37 584 динара и на 
та наказа десетина работ
ници, чийто принизен де-

са им
в

Любен Якимов, магазинер 
в Долна Ръжана, са „изче 
знали” 18 819 динара. Тезилови морал стана заплаха 

за общественото имущест
во и дохода на „Слога".

магазинери са намалили до 
хода на ООСТ „Слога" об- 

526 816 динара. Тру-що с
довият съвет на организа-Поради дефицит в мага

зините, в които работят, с 
условно уволнение за ед
на година са наказани 13 
магазинера. Васил Лаза
ров, сега вече бивш отго
ворник на магазина в Гор
на Лисина, е злоупотребя
вал с обществени .сред
ства (имал е и дефицит) и 
първичната организация на 
СК му предложи да си 
подаде оставка на поста 
председател на трудовия 
съвет на „Слога". Лазаров дисциплинарната комисия.

цията взе решение магази 
нерите да наваксат дефи
цита. Някои от тях вече 
направиха това (Рада Тодо 
рова и Васил Лазаров).

Средствата от самообла
гането досега нормално 
се събират — трудещите 
се, пенсионерите и занаят
чиите от личния си дзход 
и принадлежностите си от 
Делят по два процента, а Изглед от Димитровград В издигането на деловия

морал и осуетяването на 
посегателствата срещу ск> 

имущество

селскостопанските произ
водители на кадастралния' трудности, преди всичко 

10 поради закъсняването с из 
готвяне на проекти и из
пълняването на работите, 
под въпрос са м средегва-

ои доход заплащат по 
на сто. В изпълняването 
на работите обаче има 
трудности и застой.

щественото 
особена родя изи граха пър 
сипна га организация на 
Съюза на комунистите ита.

СРЕДСТВАТА — СТРОГО 
ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
ТО СИ

— Средствата от само
облагането се изразход
ват строго по предназна 
чението си- За досегашно 
то закъсняване в изпълня
ването на поетите задъл
жения съРДествуват две 
основни причини. Първата, 
понеже досега нямахме 
герофисонална служба и по 
чти всички услуги ни оказ 
ваше СОИ по комунална 
дейност, за което разбира

постъпи по предложение- 
то, а трудовият съ(вет прие 
оставката му и избра нов 
председател.

— В акцията изхождах
ме от партийните Станеви 
ща и обществените изис
квания, а също така и от 
собствената си отговор
ност — казва Пенко Най-

От въвеждането на само 
облагането досега са съб 
рани към 17 милиона дина 
ра — казва Душан Таш
ков, секретар на местната 
общност в Димитровград. 
Досега. успяхме да реалй 
зираме плановете от 
миналата година и част 
от тазгодишния. През ми-

Приназката за незаконна 
та работа на магазинерите 
в Боснлеградока община денов, председател на дис

циплинарната комисия. — 
В колектива ясно се .изя
ви стремеж нъм ефикасна 
защита на общественото 
имущество относно да «е 
толерираме вече никакви 
посегателства от тоя или 
друг вид. Мисля, че в слу
чая постъпихме 
правилно, а така ще пра
вим и занапред.

започна преди няколко го
дини. Деловият морал на 
несъвесдните магазинери 
беше принизен до такава 
степен, че „лявата ръка 
не знаеше какво прави дя
сната". Проявата достигна 
кулминацията си в 
на миналата година, кога- 
то по -време ,на годишната 
Ревизия бяха -открити де
фицити от 18 до 167 хиля
ди динара. По-точно, Ва
сил Лазаров (вече споме
нат),, Рада Тодорова (него 
ва сестра), Драга-н Йоси
фов -и Симеон Пейчев, вен 
чк-ите са магазинери в 
Горна Лиои-на, са имали 
дефицит от 167 741 динара, 
Симеон Славков и Боян 
Христов, магазинери в 
Горна Любата, -не са изка-

по-

В. Б.

БОСИЛЕГРАД: В РАМКИТЕ НА КРАЙГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ОБМЕН НА ОПИТ края
съвсем

болисти с резултат 4:3. 
Обаче, в подобни срещи 
резултатът винаги е в за 
ден план. Много по-важно 
е развитието и взаимното 
сближаване и запознаване 
между учениците от съсе 
дните крайгранични об
щини.

Гостите от съседна Бъл 
гария бяха запознати с 
действуването на делегат 
ската и самоуправителната 
система, канто и за работа 
та на самоуправителните 
органи в училището.

ва бе втора и последна та 
за а годишна среща между 

колеитивите на тези две 
училища (първата се със
тоя през април в Кюстен-

През миналата сряда, 
съгласно програмата 
крайгранично сътРУДКИче 
ство между общинската 
скупщина в Босилеград 
(СФРЮ) и общинския на дил). 

съвет на град Кн>с 
група от

Обществеността в Боси-
леградска община привет- 
тевува мерките на „Слога". 
Очаква се тези мерки да 
дадат още по-голем-и ефек
ти в предстоящия период. 
Първата проверка не е да
лече

И тази среща, накто 
и досегашните, мина в 
обмен на опит и методи

роден
тендил (НРБ),
34 преподаватели и 15 уче 
ника от единното сред- в образователно-възпитате 
но политехническо учили лния процес- Гостите от 
ще „Кирил и Методи" от Кюстендил, присъствува- 
Кюстендил посетиха Бо- ха на часове при своите 
силеград и бяха гости иа колеги, а отборите на две 
преподавателите и учени- тв училища проведоха при 
ците на босилеграденото ятелска среща по фУт- 
основио училище „Георги бол на малка врата. По 
Димитров”.

за месец-два ще 
започне годишната реви
зия на магазините.

Манол ЯНЕВ

М. Я.Всъщност, то бедиха домашните фут-
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Пролетарии от ■сачхя

ЗКщ 7НИС#
г

За боева нрачна напред
яа ’ ,КОеТО тРяава обезателно класа в Югославия е готова да понесе своето
р 'лгг!ш нл* И ПЪт яОНО да кажем |К°й бреме на стабилизацията, обаче иска да зиае 
ппгатлоотп,ИТ0 -конкретно там, в една първична' защо чана м до кога? Безкрайните (разисква- организация тряава да отговаря 
някое

етата програма по икономическата стабили 
зация сега (« името на нейните цели нали) се 
правят опити да се откриват отново въпро
сите, за които още -вчера, бе постигнато ггьд 
но съгласие. И това се прави в името на ин
тересите на работническата класа. А забра-

няпгр пРутт затова, че ния в стила — какво ще стане, кога би било, вя се, че във всичко тава основното е да се
щрг-лвшвя Пл Н° ста'НОВИ|Ще Не се осъ оигурою не допринасят на това търпение, а и запази, сета вече можем да кажем и възвър

* ‘ ст ' повтаряме комунис- на доверието. А и едното и другото изглежда не основното продунционно отношение — ос 
г те. яоно е, че нито могат нито искат вси са доста застрашени. Работническата нла- новната организация на сдружения труд дей- 

и комунисти да направят това. Край на са, както каза Вуко Вукадинавич, се обрън- ствително да разполага с дохода, отнооно с 
ра щата и не трябва всичко еднакво. С те- ва от нашето колебание, специално от ноле принадения труд и тя абсолютно оигурно 

зи думи се обърна към самия край на Десе- бани е то на ръководството. Вместо свадите чрез неминуемите политически направлява 
тото заседание на ЦК на ОЮК към своите около общата пита, която с това става все ния, ще намери възможности и интереси да 
другари, към най-отговорните комунисти в по-тъ|Нка, нека се бърнем към усилието съв- се сдружава.
нашата страна, Божко Вуков. местно да я направим по-дебела, поръчва той- а всичко това, разбира се, са необходи-

Как, следователно, да направи тази не е тази поръка има дълбоко оправдание ^^ми ясли определения, ясна разграничи-
обходи ма боева крачка от -иокономичеоната ' потвърждават някои данни, според кои- телна черта, боева и открита готовност
криза? Членовете на нашето партийно ръно- то само тази година стойността на ди- на всеки член на СюК единно да се тръгне
водство казаха: трудовите хора в Югосла- нара в сравнение с долара е -намалена с по- към тази цел. Така както е правено това до
вия, нейната -работническа класа, твърдо вяр вече От 75 *на сто. Как тогава, е кое усилие сега, с предвестия на промени, надминаващи 
ват че съществуват материални условия за трудовите хора в един алуминиев комбинат, дребни поправки и малки крачки, — а липсват 
тосва. Затова че вярва, тя търси и по-смели без разлика къде се намира, ,в един желязо- и дребните поправки -и малките крачки, 
пробиви. Търои, защото тази крачка е пред- леярен завод и .в който и да е други стопа-н- ясно е, че не се осъществява целта. А 
вествявана безброй пъти. Разисквано е, дого- оки обект да преодолеят последиците на кур тоянното отлагане на акцията, колкото болез 
варяно, утвърждавани са становища, приема^ оните разлики? Не е ли това за работническа нена да е тя, практически не означава нищо 
ни програми, след това м програми за прове- та класа в Черна гора, така както и за она- друго освен колебание, несигурност пък и не- 
ждане на пограмите... и спираше се почти ви- зи в Косово или в Сърбия, или в Хърватско доверие в -собствените сили. Тъкмо заради 
нари на първото стъпало. и където и да е другаде в Югославия далече това, за самия пленум в уводната статия и

Както обикновено бива, историята (пак) по-важно от замъглените, обръкващите, ре- няма пряко много думи. Имало е, впрочем,
На членовете на ЦК припомни публиканюксшонрайнински разногласия по по-добри и по-лоши пленуми, а практиката

>бщите въпроси на югославянството, унитариз- окончателно уреждаше не само нашето ста 
I окончателно ясно да се ма, сепаратизма и подобно. За да може окон новище, но и нашето практическо отноше- 

каже- кой провежда а кой не провежда ста- чателно да се раздвижи творческата енергия ние към това становище. Призивът на Драго- 
новишата кой се държи а кой >не се държи без малко на всеки член .на СК в страната, слав Марков,ич приетите на това заседание 
в унисон ’с програмата по стабилизация. За- необходимо е да се проведе конкретен раз- заключения да се разберат като възвание 
140x0 пенхпален въпрос на стабилизацията говор по всички открити -въпроси. Само по нъм членовете и към .всички сили в югосла- 
без съмнение е позицията и бъдещето «а ра- тоаи начин е .възможно да се борим против вия начело със Съюза на комунистите да нап- 

класа а жизненият и стандарт спекулите и .разногласията. Разногласията, .ра- равят .неминуемата боева крачка трябва за- 
гам™ тс«те д“дени падна сре! збира се. не може да .се преодолеят нито/с това да се разбере в цялата му сериозност, 
само 1фез нцследни Iе л с политически .натиск, «ито с прескачане на Защото, новите общи разисквания -не само,
днос ш а сто- п0_ „роблемите, зад .които очевидно стоят реал че .не биха допринесли към стабилизацията,
Л Ген^времета сСх^ивГна фС*ал«и «и .интереси или позиции, а и за едното и за. но вярваме биха действували дестабилизира- 

леки ©ремена, с при*н к __ трябва да ее съди в откровен, кому що. Вместо всичко това -необходима е и
определения ^ад еда .«стичеоки разговор в СК, който ще завър конкретна билка на всеки член на СКза вся-

Т°Т II даамяна «на онези ши с абсолютно ясни и задължаващи стокови но самоуправителко решение, за всяко стано- 
опит за промянаи на Не случайно неколцина членове «а ЦК вище иа събранието на работниците, делега-

решения, които очевидно ^ ОЮК търсиха за тези разногласия Да се цията, самоуправед-ешия орган По тези въ-
. ните ,з поведението, а с това и поправя! то 0гКраВено още на това заседание. проси сегашните членове на СК полагат

положение на тази раоотни говори отзове ° ^ за |Наши,я теЗИС ОВОя зрелостен изпит.
един но при- Нада Шаранович

пос-

се повтаря, 
за това, покрай останалите, и Петар Стам- 
болич и потърси

програмн-и 
оправдан или «е 
се отрича всеки

на материалното
чегна класа. Иронията става и по-голяма при чесна клас още ,и „а някои инте- ,и фактът, че на думи
това да се

копдоник
но това не било достатъчно да се 
оживотвори настроението за соли
дарност- Напротив, със земетресе
нието се бе свикнало. „Седем хи
ляди м първият” път и самият Ко- 
паомик сериозно се затресе, при
помняйки «и и на старите рани и 
дългове към жителите 
ко пак тръгна нашироко, но изгле
жда и накратко. Или със закъс
нение.

бшшзцрането на живота в селата 
в полите на 
поне в Кралево -и околността, тръг 
нахме по следите на това настрое
ние, не да ,.мерим”,

„широка ръка”, но просто да 
запишем онова, което хората

ПОМОЩ СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ Копаонин. Тези дни,

кой колко
имаИ тухли, пристига механизация, 

екипи Дюлгери, елентричари, вой
ска ... И добре е, че сега е тана, 
че акцията на солидарността ши- 

и че поне на мястото 
помощта не се из-

саВ му. Всич-зима- направили.
И нтереоно, данните не са в 

унисон с „общото 'Настроение . Са- 
„Каблар" и „Магнохром" изпра 

тили овои работници .на Копаоник. 
П.ри останалите воичко е още ини 
циатива. Казват — Ще бъде.

Помощта е добре дошла и 
когато пристигне — макар че не 

каже че ефектът й 
съЩ- И

Копаоник пред
строителна шхоща-

знае за
се пак,

та стана голяма 
пкя А и тя иато че ли 
неволите на населението, на което 
земетресението повреди домовете 
и _ поне за тукашните условия1 ^иозанъснява. Снежна- ^ е ^ ^
истина, два пъти тук-таме е № , помощта. Никому днес не е
само да предвести снорото си ид ва за п ^ ткяже ^ макар и 
ване, .но колаоничани това пр Д се31Ша милиона динара и да ги 
вестне взимат сериозно, очакват Де ^ врмцяне; .нужда-
снега -всеки ден. почти та заноиа мени. Колкото времетоВ този застрашен ^ почти та , нав изглежда, тави 

има някаква ^бава ^неа°^дия ^аглтрова. В нача- 
вест, двява се нов ,от веичкм страни известява-
^^хия/досега^ристигнали^тювече ^0^|*^^^^|1аТ1кл8саИсаедно-

роко потече 
изглежда, че мо

Ако някой се е -уплашил от 
данните от елицентралния район, 
че помощта всекидневно пристига, 
пък може би .вече и не трябва — 
този страх действително е без ос
нование. Не е леоно да се заце- 

шест общини (Брус,

МвРНе може, .обаче, да се каже, 
там където се реша-

може да се
побрано или по-късно .не е 
— ано пристигне?! Не е много зад 
нас 1980 година. Тогава тази об
ласт също сполетя силно земетРе- 

най-числени

рят .раните в 
Папка. Александровац, Лепосавич, 
Блаце и Куршумлия), за които» 
почти и не се знае ноя от коя е 
по-бедна.

всекидневно сение. От помощта 
бяха — обещанията.

Междувременно Копаоник до- 
седеои хиляди пъти се затресъл Р. Типсарввич



2 Комунист
МЛАДИТЕ И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Да заминеш и да 

не се върнеш
ВСЕКИМУ ПО ХЕКТАР ..ш

800 000 хектара необработени селсио- 
800 000 безработни млади хора. Сле- 

незает човек се пада ио един хектар

П нес в страната имаме 
стопански площи и оноло

дователно, на всеки млад 
плодородна площ, която ..жадува" за обработна.

Не е трудно да се изчисли, че на тази повр-ьхнииа годишно
милиона тона пшеница. Защоможе да се произведат поне четири 

тези площи да не бъдат отстъпени на младите? Нима формалните, 
зиконните бариери и бюрократничнитс схващания пречат тези не
обработени площи да се дават па младите но различни начини, 
пена това б/.дат младежки селскостопански кооперации или мла
дежки мини-ферми.

Селянинът е последен на лис- панство главно се занимават хора 
тата, на онези които получават об- на пешесетгодтиша въдраст. 
ществени признания. Като че ли Според последното преброява- 
правото му място е единствено не па населението, Сърбим извън 
във фолклора — наза Слакво Лу- САП имаше 1 075 000 трудоспособ
ния на Шестия събор на младите но селскостопанско население. От 
селскостопански производители на това 130 000 са иа младежка въз- 
Сърбия раст. Казало би се достатъчно —

КомисиятаЙон Тодоран, председател на 
за село при Г1К на ССМ във Войводина

. Олга йовичич (25)зарство ногато „Вино-Жупа" гроз- 
. дето изкупува по 15динара, а шипно «е е така; от тези 130 хиляди 11(]Ите „0 50? _ заг1И а зора|1 Тос-

между десет и двадесет на сто кич Алсксапдровап. 
гостоприемното моравско се- (точни данни .няма, касае се за _ в мое 0 _ мазва дра.

ло Бошняни се разискваше на те- преценки, обосновани на ---------- с М1
мата „Перспективи «а младите

жи за селянин 
и Миряна Николич (24) потвърж
дават това правило (сякаш са ви
новни за него). И двете работят в 
кооперация и нямат нищо против 
живота на село, ио не със земе-

в
нянолно

сериозни проучвателни студии) «а 
селското стопанство — да се за- истина се занимава със селско 
мине, остане, да се завърне..." стопанство. Останалите саможипе- 
Когато се касае за' перспективата ят на село., 
и онова „да се остане, да се завър
не”, единственият мотив, който за НЕ Е КООПЕРАЦИЯ, 
това младите .можаха да омислят НО ТЪРГОВИЯ 
бе чистият въздух. За онова „да 
се замине” подчертаваха безброй
ни -мотиви: низки, нестимулативни чините, .които .карат младите сел- 
кзкупвателни цени, слаба органи- окостопански производители сигур 
зираност на производството и пла носттз на семейния си дом да за- 
омента. машинации с кредитите, местват с неизвестните чакални на 
гънки културни предложения и СОИ по заетост, да бъдат кварти- 
безброй свои лични проблеми и ранти, да работят на неквалифици

рани, малко заплатени места? За

таи йованович от власотинашка 
Горна Ломигица — точно по време 
на жътвата узряват манатарките 
ди за килограм и този рид работ
ник може да заработи по милион 
и половина динара дневно. Кой то
гава да работи на нивата?

— Току-що забравихме проле- 
тешните проблеми, пристигнаха 
есенни. Сезонът е в пъден разгар, 
а все още не се знаят цените. До- 
като договаряме пшеница, не зна
ем цената й. Длъжни сме на фаб- 
бриките за тор — ако заплатиш, 
те получиш изкуствен тор, не за
платиш ли — оставаш без него, а 
какво да правят ония, които не 
могат да заплатят? — бавно изре. 
жда Славко Лукич.

Неорганизираността на селско
стопанското производство СЪЩО От 
далечава младите хора от нивата. 
Основните организации на коопе- 
рантите (още една неудачна кова- 
ница За онова, което на тези про
стори вина™ се наричаше коопе
рация) често се държат като че 
ли нооперантите тук съществуват 
за тях, а не обратно. И ко-мпетен- 
тните в Кооперативния съюз при
знават, че в,цялата републина съ
ществуват едвам петдесетина ис
тински кооперации.

— Основните организации на 
кооперантите не са кооперации, 
но са търговски организации. Те 
изобщо .не помагат на селяните, 
но добре :ои търгуват с тях — ка
тегорично твърди Драгомир Пета- 
нович, млад агроном от Падинока 
скела.

в делен.
Мнозинство млади от Бошня

ни същото го казват: работното 
място е сигурно нещо, а земята 
може да се обработва и в свобод
ното време. Точно е, че може, но 
само кога-ро се касае за земеделие
то. На животновъдството обаче е 
необходим цял човек. Такъв е 
Славко Йосипович от мачванското 
село Бадотич, дългогодишен рекор 
дьор по високи добиви, който бе
ше и единственият участник в 
Събера от редовете на завърналите 
се на земята.

— След средното училище ра
ботих десет години в Белград. 
Един ден направих сметка, изме
рих аргументите „за" и „против” 
и се завърнах в къщи. Доволен 
съм от живота на село и препо-

Защо заминават? Кои са ири-

трудности.
Да припомним — преда да »м що селскостопанският техник йо- 

даде.м думата — още на някои фа- ван Добран, който в Перлез осга- 
кти и бройки. Толкова колн.ото е вил десет хектара първокачестве- 
необходимо да подкрепим онази на банатска почва е щастлив, че 
„фолклорна истина” на младия се- е получил .временна .работа в за- 
лянин от Табанович нрай Шабац. харна фабрика?

В Обществения план на Сър
бия за период от 1981 до 1985 г°- нар, своя сигурност — казва Йо- 
дина производството «а храна е ван — трябваше всеки динар да 
запланувано като приоритетна за- търся от татко си. 
дача, също като енергията и суро
вините- Огромно е значението на сел се .работи .в селското , стопанство 

стабилиза- докаю родителите са главни но- 
от оители на производството. Всред 

една трета от трудоспособното на селяните на Събора не успяхме' да 
селение в .Югославия, съвместно с намерим ,нито един, на ногото да 
промишлените отрасли, които на се числи имота, който обработва, 
нея обосновават производството Наследството (или това може 
си (хранително-вкусовата, кожар- би е .въпрос на социална оигур- 

текстилната, тютюневата и ност) ведно е и единственият про- 
индустРията за производство на блем, когото младите могат да раз- 
храна за добигъна) осъществява ло- решат в собственото семейство, 
ловилата от националния доход и Всички останали са в компетенция 

шест част в целокупния на обществото и икономическата 
политика.

Повече от младите се оплак.
което съще-

ръчвам и на други млади хора да 
се върнат. Който работи, може да 
живее много хубаво, а сега селото 
твърде малко се различава от гра-

— Искам да имам свой ди-

да.Трудно е, по всичко личи., да
Славко йосипович с обич гово

ри за своята работа и това ни 
кара да помислим: не е ли тъкмо 
обичта към земеделието истински

Окото стопанство и за 
циятас в него работят повече

отговор на въпроса защо отиват. 
Защото може да се работи само 
работа която се обича, а трудно 
е да работиш нещо, което не се 
цени от никого. Но, да оставим 
встрани патетпката ,на село не е 
толкова лошо, ,нито пък много те
жко. Впрочем, предоставяме на 
Славко Лукич да завърши тази 
статия: — Трудът в селското сто 
панство -може да бъде високодохо
ден, а на село може да се живее 
хубаво. Хебрицидите отдавна изме 
стиха -мотиката, камбанните сър
па, и малцина истински селскосто
пански производители ще се отка
жат от работата си. В полето има 
все по-малко тежка .работа. Маши
ните и съвременните ферми за 
угояване на добитък обезпечават 
солиден доход. Веениму е ясно, че 
селото има истински домати, чуш-

оката,

дава една 
югославски износ, 
кой да реализира. Защото, една

селското трудоспособно ват от безредието, ЗАЩО ДА ОСТАНА?
трета от
население ще бъде активно още за ству.ва в политиката .на цените-

— Кой да се занимава с ло- — Изобщо и не мисля да ос
тана. Тун млякото се продава за 
динари, а всичко се купува с ва
лута — остро изтъква Мирослав 
Чирич от Бошряни — а освен то
ва, няма азече момиче, което ще 
се смъжи за селянин.

Мирослав не е единственият 
младеж, който говори така .Каз
ват — стана правило: ако моми
чето се шкодува след основното 
училище, не йена вече да се омъ-

кратко време — със селско сто-

„УДОБСТВО” ИЛИ „ИДИЛИЯ”
В рамките на изследване на младежкото обществено мнение, 

Издателско-изследователския център на ССМ в Сърбия интер
вюира на стотина младежи на темата за миграционните процеси 
на младите от село в град.

Когато става дума за мотивацията на преселване в града, 
изследванията показват, че младите най-често отиват с цел да 
мерят работа, продължат школуването си и да бъдат в центъра 
на обществените събития- Интересно е как младите виждат пре
димствата на селския, относно градския живот. Единодушно из- 
тьнват две предимства на градския живот: по-интересен и по-удо
бен. Показателно е обаче, че една част От младежта счита, че в 
града се работи по-малко, а се заработва повече-

Предимствата на селския живот са много „по-идилични”: 
чист въздух, хубава природа, спокойствие, широки простори и 
свежи продукти. ___________________________________

КМ, ДИНИ, .И пълни хладилници, и 
най-богата трапеза.на-

Ружица Плякич

ИЛИ УМРЕ БАБА, ИЛИ ЛЦПШЕ КРАВА
|— оляма истина е тази поговорка: животновъдството отколе е 

изисквало най-много работа и лишения в селското стопан
ство, така че липсата на млада и нвалифицирана работна ръка на 
село се отчита и в катастрофалното състояние на републинанския 
животновъден фонд.

От 701 000 домакинства в СР Сърбия, зарегистрирани като 
селскостопански, 300 000 не отглеждат в оборите си нито едно 
единствено добиче. По една крава отглеждат' 121 000 домакинства, 
а по две 223 хиляди. Само 6000 селскостопански семейства отгле
ждат повече от 5 крави, а само 150 имат по повече от двадесет 
крави.

4г -

Споменатият Длан предвижда и тогава просто не е .възможно да 
Сърбия до 1985 година годишно да се иамери .работник. Помощ ми е 
произвежда милион и 555 хиляди необходима защото сам обработ- 
тона пшеница, три милиона и две- вам пет ха почва. Иа работник 

тона царевица, четири мога да заплатя гю сто и петле- 
сеТ хшляда, а 1косжерацмята мана-сте хиляда

стотни хиляда тона месо и т;н. и 
Т1Н., но хубавите планове няма тарните .изкупува ио тридесет хиля
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-ин9яХоеГш,о вн знвхв1/ис1п и 9НВ8 -жЗиЛшмвз ‘ииГгвеинвхйо ехияОзьих 
:вахзз№Зо отхгизн м онХ9ахо(ч,аЗн

ИНМ0П813ОИ и ваюх Й31/0 ‘вяйзаойи 
хванонш зйт входвй и> знваоинво 
-охз вн иниьвн ехиаон и кинзптон 
■Хо иаон вн охоаХЗИойХоЛзйц

иагоь

ипясль

вн знваЛаЮИой-ихгоигонзахзотдо
‘оюнавд хо хвеингеиойн вхвхаюхзио зхоншЗиоЛ-оп ‘оаизойгдо охошвн 
вн оХЗнваЛахзиай а вхкинЗгпЛйвн и вн знвйисинвхйо 
9ХиХоодв1го, ‘Здйхноя кихаоЗйвнвя'!]' _зиво вн. охзнваЛаХонептйяагоЛ ‘вх 
вн 8ХИННЗЙО ю кимваяРиевй иезх 'ХЗонйоаохХо вн охзнв81кдхзз1пч.3о 
а хвйжохеи вй инжч.йй в-01 зхихзии и вхйинзшзй вн знвМжЗяойи охон 
-Лж>^[ 'вхки11ЛхиХоио^[ з инзйШ-а -звяифа 'знвяешзд оХояохвхаизй вн 
-хЛ 'кинашзй ехин1гвнои111ЛхиХЗни и ехкийвеихвйнаиюй и • оХаиХиаевй вн 
вхкиншгЗйЪскга хвноЛнен зз вй> ахих зйвй аз вй вадкйх оахо^йзйц1 
-иио вн хкавхооиоаихойи зз вй он 
-ьихйзна виахзиа вХвнЗЗьиХиагои вн вн аиХиаевй оншвиоЛ ошпЧ-Хвхвнгоп 
охзнваЛахзизй ои вхвинвяяоиввй ен оханеявьзпеадо и винЗнМЛйхве 
а иХоинЛжон ияьиза! вн хцяй е зхиншвлаа. вн внеахвигзйн ве вхвд 
вакнвига хахимо хвинивйхна^

ВН' В1Х0ОНЖО1/3 
и В1йиьас1оаихойи вк вхвхойхоо зь

оХонцзхиавйнЛ

IIIР- -
-ИНМХЗОПО ИИЖЛЧ.ЙОЗН •

ИГЧЕвавь
•оахозйтдо охзшвн

■зийзаой 0Н9ЙВЙ отгид з 
•вионвне И1И: охайгн 'рчтсх входвй ехвнквх ве 

Лхйга зо вйтвхкндо 'входвй внео вхвннзио Лхйчв хваваонРо 83 кми 
-ИЙ90 зййгах еад и вдйод вязоьих -ивои и. жихоайи нзахоайтдо) хкин -йод а охоахззйгдо а ийиО инаиХяод

лГпродлъркат борбата и критически да оценят собствена- 
застъпват за та работа и да утвърдят своите 

икономическите задължения и задачи, та да моби-

дани да
всеусърдно да Се 
надделяване на
труД'Ности, с единство, самоотвер- лизират членството и трудовите
жен труд, творчество и предан- хора в понрешителна борба за. ус-
ност з идеалите «а нашата социа- корено надделяване на изник-нали- 

революция решително ге трудности и проблеми. В тази 
поставените активност трябва особено да се

на ангажират членовете на Централ-
социали- ния комитет на Съюза на югослав-

листическа
да изпълняваме сега 
обществени задачи в интерес 
понататъшното успешно 
етическо самоуправително разви- ските комунисти, централните ко- 
тие и стабилност «а нашето об- митети на републиките, покрай-

нинените комитети м комитети ма 
на ОЮК общинските и градските организа- 

и ции на Съюза ма комунистите-
Осъществяването на приетите

щество.
Централният комитет 

задължава .йоички организации
—ГнГ основа^331наЯ становищата, заключения е критерий на истин- 
изоазеки на Десетото заседание оката способност и революционна- 
на ЦК на СЮК — да .разгледат та определеност на всеки член, ор-

гамшация и орган на Съюза ма ко-

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
от Десетото заседание на Централния комитет 

на Съюза на югославските комунисти
обществено-политичес-

обстановка, мунистите.актуалната 
на и икономическа

Братство 1983
У
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зз внвн и агининпейжш и зхиниво 
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зхихнзгсЛноЬ1 а вшходвйекй ао'жех 
вхихишш вхвнвйоаохоЯ вДхоаойи 
Зо хвх \Щ вйикйофни вЯ оняоЯМ 
охоахзкахввззмвйц вн лгчлг а вакн 
-Зта ^[013 вн яЦ 'вхихшгои вхвн 
-зуйяахЛ вакахззвпоо и вяХоовйесй 
зо 'вхпнинивйнои и ахихпиоЛивй 
'инийтЛхо вХиюнищдо ‘ихзонтдо 
и иийвеинвхйо ОХинхзхитзйпЛотЮ 
а нвн зхааонзаь хвйикйофни вк ин 
-жгиМ вз яо вн ехвяюТоаохДд

•хоонШдо внозьнхзиввиноо 
вХегпен вн ихоониохз инаонзо и ин 
-аидоЪМн зхинзахозШгз инзгпвс1хз 
-ве ХвИгд вЯ Хвхок иХодвй индвйР 
вв вяойопз инжАнЗн вн охзнз^оа 
з зь ‘йтаКвйп а хеки ваох ийи. ох 

• -ВН 'ВКЕИЙКцАхИХЙЕЦ и ОХЗИИЙЧХОН 
-Ззх хвяхврезйн вЬ1 оньшйзнв ‘знва

-ииАевйоио и внийвтхюд ве ойохо
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-иниеАюи и нтщгдЛиой имьиогг аги 
охихзинЛтаюг вн охоинОжияЛГое нв«х
-ЙВЬМОИ ХЗХИИОН ХВиадвйХНвЦ

'МО в 0X0!тп 
-Лношл о агеихззгев.ч.Оон з ЗннвИоп 
ои онакоиоиооилойи в 'зхиломнАвгон 
хвип вм ввдкйи. звнм вшютонХо 
вионвх -оХокловИидо и МО 0 винон 
-оиххо тшиоо аихойи инвйгоквхнв 
и имгаХсаоИ01/зои 'ипиПнийи ннивй 
-ои имооиа з вйох вхвтзьиухо' ш 
ИИВ1ШОО вн ЗнвМжвйивн и ииотойп 
инЗехззШдо ве отгой внноииошопзй 
вхвашвн 'ипиввй зхиояо ВН1 вюхз 
чгь ве зшзйод зз швнио МоЮ

■оахззтЛгеи и МоХо'1Л вн знен 
-Л.йх онномееан и интзииИвйи вн 
знЕавйхпЕИ 'оаизз1пЛот1и оноахз0>п 
-до' вн зпвадвйхо 'ЧиПиЛОом 'оихзоь 
-тниЛнЩои ‘ЗнМЗДЕзд 'игЕнХиотдви 
‘зпнзвзаои онозниншЮбвй и, впхо 
:Взс1з зхинзав.звтдо оикйиз и в» 
•Лйхигм аинзигонхо онХоЗалозн вн 
ВНН01ГВК вн Знеякв1Юс111 ве Л<с1од 
33 ВВ 0ННИК13НЗ и ХвЙИ1М<В.1Нв Зз 
вВ зьзаои зШо вадкйх и 'оохозуп 
-до охоавн вн вхкишЮЛ вн ов-знвп 
хво-13 вВ гадках зхнхоинлном Зь 
‘ЕЯНгХЕН Х91ИИ0Н . ХКИН1/ВС1ХН913

•МЛйх ИИН9ЖЛЙ1Ю
ВЕ ВНОНВе II ВХКИЙАХПХЗНОМ он 
зввхгз ихзонйоашхо и Ин.н0жи4.№с 
'вавйи ‘И30Й0ХНИ зхиоао вн охзнеа 
-вахоаШгзо хввИнМЛйхве км ниьвн 
дгнвх ои охвх 'ИЛйх винЗжЛОВЗ ви 
ЗхииивЕИНВхйо вн вхвходвй в иий
Н0Х0ШТОМ ИННОМВЕ И ИННОИНЛХиХО

нов зхинхзх нгави '^з вн охинвхйо 
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вх.вн0нвс1хоойиЕВс1 онойига вхзо вн 
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• вххзонваХЗвШдо
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Еадкбх зхиХЗинАион вн ХгЕ01гз
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-0Й1 и ийоиХвн имОвьихоинАконих 
-нв и охнвн 'нинввевяхо имззьнхзин 
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-онх-зх ‘ихозьихзиивноииен хо вх -иПтгз вн знвякбояхвйи ве вхвдбод 
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и кткшзвйбпо иньшЗинвкЛх и ин -онззьихихоп-онизх/и вн ЗнваизйзхЛ 
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■охзХ' а ах.

1\'хх 'икЗхдойп иезх вн ийоаолхо их 
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НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 25 ОКТОМВРИ БЯХА ОБСЪДЕНИ ОБЩЕ
СТВЕНИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ
ТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА И НАБЕЛЯЗАНИ ЗАДАЧИ ПРЕД ЧЛЕ
НОВЕТЕ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА СЪЮЗА НА КО 
МУНИСТИТЕ

различни нариеристи и всички оне- дайки от интересите на работниче 
зи, ноито са влезли в СК единст- оката класа, трябва на дело 
вено поради свои лични егоистич- да изявят и скрепят пълно идейно 
ни интереси. По-добре е да бъдем и акционно единство. 
и по-мално, но да аче по-оилни и 
единни, с интерес и готовност да 
меним всичко, което е неблаго
приятно за развитието на страна
та в сегашната обстановка, в ак- 
цтгите да оме по-офанзивни и 
бт>дем истински авангард на оме
ли (и решителни борци, способни 
за революционни дела и най-ши
роко сплотяване на трудовите ма
си на тази основа. Същевременно 
Съю-ьЗт на комунистите трябва да 
бъде и занапред отворен за всички 
онези хора, -ноито се натъкват в 
борбата за самоуправление, свои
те редове да засилва особено 
приемане на млади производители, 
за да заоили по тоя начин класо
вото влияние иа работниците вър
ху политиката и практиката на
сюк.

В съществуващите междуна
родни условия е увеличена наша
та отговорност за опазване и заз- 
дравяне на стабилното междуна
родно икономическо и политичес- 

да но положение на СФРЮ. Никому 
не ще допуснем да довежда под 
въпрос независимата и необвърза
на политика на нашата страна и 
нейното социалистическо самоуп- 
равггтелно развитие. От изключи
телна важност да се укрепва съз
нанието, че икономическите труд
ности трябва да надделеем облягай 
ки се преди всичко на собствени 

с оили.
Нашите икоетомичесни трудно

сти и обстановката, произтекла от 
тях, не могат да се превъзмогнат 
нито бързо, нито лесно. С придо
бивките на нашата революция и с 
резултатите на развитието създа
дохме необходимите материални и 
обществени предпоставки за изход 
от трудностите, затова трябва да 
бъдем решителни и способни тези 
възможности да използваме.

Периодът,, който непосредстве 
на н0 е пред 1На:с' е Решаващ за наше

то ио-нататъшно целокупно разви
тие. Крепкото определение да се

ЦЕНТРАЛНИЯТ комитет на тие, стремейки се нашето икономи 
СЮК на десетото си заседание от ческо положение да представят кат0 
25 октомври 1983 година обсъди безизходно, да предизвикат мало- 
обществените, икономическите и душие и посеят недоверие в соци- 
идейно-политичйските процеси в алистичеожото развитие. На про
стряната и утвърди задачите пред 
членовете, организациите и орга
ните на Съюза -иа комунистите.

никването и активизирането на 
такива тенденции благоприятству- 
ват и сериозните слабости в идей
но-политическото действуване на 
Съюза на комунистите.

Стабилността на обшеСтвотч 
може да се обезпечи само с ре
шително усилие за колкото се мо
же по-успешно материално разви
тие и за понататъшно изграждане 
и .развитие на социалистическите 
самоупрзвителни отношения. Пъл
ното идейн о-лол.итическо и анцион- 
но единство, .на Съюза на комунис
тите е ключова предпоставка за 
осъществяването на тези задачи.

Централният комитет на СЮК 
оценява, че покрай положителните 
резултати, настоящия момент 
страната и понататъж характеризи 
ра съществуването на тежки и ус- 

икоиомически проблеми

в

ложнени
с възможността от ' поннататъшво 
изостряне и сериозни социални и 
политически последици. Поради го 
ва и политическото положение 
става все по-сложно. Бавността и 
застоите в осъществяването на ут
върденото с Конституцията обще- 
ствено^икономическо 
на работниците в сдружения труд 
изострят противоречията в матери 
алното и общественото развитие.

• КРЕПКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ — 
ДА СЕ МЕНИ СЪЩЕСТВУВАЩО
ТО СЪСТОЯНИЕположение НЕОТЧУЖДИМИ ПРИДОБИВКИ

. Централният комитет на СЮК 
задълава комунистите 
ват в .революционната борба, пре
махвайки бариерите по пътя 
по-нататъшното

Ускореното обществено-иконо
мическо развитие даде възмож
ност за излизане на нашата страна 
От изостаналостта и пълното й на
реждане сред средно развитите 
страни. Между другото, и само
то това развитие носеше в себе 
си определени противоречия, дис
пропорции, недостатъци и слабос
ти, които винаги съРътствуват бу
рни и динамични общественониконо 
мичеови процеси. Постигнатите Ре
зултати трябва да бъдат насърче
ние за преодоляване на настоящи
те затруднения. Те могат да. се 
преодолеят само с решителна по

да отстоя-
Общого влошаване на между

народното икономическо, гголитиче- 
безоласно положение прави социалистическо 

само управителна развитие на на
шето общество, на определенията мен'и съществуващото състояние

изисква мобилизация на всички ор . 
тонизирани социалистически субек 
тивни сили. Затова тРябва да раз
движим смела и аиорчеока акция 
в най-широки размери, което ще 
бъде още едно потвърждение за 

На този курс и в изпълняване- силата и жизнеспособността на на- 
то на непосредствените задачи, шата революция, 
всички организации и ръководства 
на Съюза на комунистите, изхож- ва всички трудови хора и граж-

ско и
обстановката под/сложнена търси 
нашите усилия и изисква тяхното 
укрепване с цел да се запази и за
здрави стабилно международно по 
ложение на страната.

на Програмата и решенията на 
конгреса на СЮК, на революцион
ния курс, ноито Съюзът на кому
нистите е изграждал под Титово-

При-такива условия става 
рязък и натискът на антиооциали- 
стическите и антисамоуттравителни 
сили с цел да оспорят положител
ните пътепоказатели и да 
лят перспективата на нашето разда

ло то РЪКОВОДСТВО.

Централният комитет позовазамъг-
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икономическата и развойна поли- : 
1984 гОД-ина, като част От 

осъществяването
литическа насока към развитие на 
самоуправлението и осъществява- тика в 
не политиката по икономичеона първия етап от 
стабилизация, със знания и заля- на Програмата, са най-важната 
гане, -отговорна работа в Сълдзгу на идейна -и политическа задача' на Съ.

пълна мобилизация юза на комунистите. Съюъзт на ко-

СК • ПРЕСТРОЯВАНЕ И ДИФЕРЕН 
ЦИАЦИЯ В СКМежду ръководствата на 

не бива нищо да остане иеразяс^- 
иеминуемо щено, понеже това

ВОД1И към подкопаване «а единство
то на СЮК. Поради това и в обще 
ствеността не може да се излиза 
от „овои" позиции, относно с ед
ностранчива оценка <на ндкой въ-
гтгюс или гъбитие. И в това тряб- ване Програмата на

^ ттио ття зачита ката стабилизация ‘ДО върши не--5 г=*.тап=ь:я
ТО 1на 'Нашите народи ** н^оя Т, пол,цтичеОка мобилност и влияние 

опазване и унрепване Р Д в 0^дествения живот. Комунисти
те трябва докрай да бъдат съзна- 
телни за овоите революционни за- 

във воденето на 'класо- 
отговорност

Съ,озът на комунистите тряб
ва — на базата на активностите 
в провеждане на решенията на 
Дванадесетия конгрес на СЮК и 
конкретните задачи по осъществя- 

икономичес-

комснистите, с
на Фронта на организираните со- мунисште трябва решително -да 
циалистически сили в политичес- премахва всички отпори в прове- 

социалистическо ждането «а Дългосрочната програ- 
икономическа стабилизация,ката система на 

самоуправление. ма по
предимно в собствените редици. 

Централният комитет вменява
Нашето икономиченсо положе

ние е сериозно. Изправени сме 
пред множество 'Неблагоприятни в дълг на комунистите в организа- 
ггроцеои и-слабости, обаче търсим циите на сдружения ТРУД, в орга- 
и изнамираме изходи и сочим пер- ните и организациите на всички 
спективи борейки се решително обществено-политически общнос- 
гтотив всеки дефетизъм. ти, а отделно във федерацията,

« ^ л «очлтггтя републиките и покрайнините, да сеСоциалистическото евмоупра- к у щоа ттшця ля
вление, равноправието, братс= ^^ат и^Гомич^
и единството «а народите и народ р^на шлитика и ус-1Незав;и;оимата и чеобвърза сп*т<* и и ^ 1004

на СФРЮ са нетчуж-' ловия.та ка стопанисване в 1984 го 
дина.

и за
бившите 'На революцията.

ТРяб®з на съот- 
1на-чин да се организира

комитет
В тази насока

ветен
работата на Централния 
на СЮК и на неговото Председа-. 
тейство. Трябва напълно да се 

единодействие в целия

длъжения 
вата■ борба, с пълна 

изпълняват своите задачи, кои- 
произтячат ‘От ролята и цели

те на СЮК и моралните норми 
на ,нашето социалистическо само- 

Комунистите трябва Решител- упрттвяю общество- Кощ™с- 
но да осуетяват обществената пра и днеС тРябва Да Деиству т
ктика която несъответствува от със с0бствеиия си пример и мо- 
основите и принци-ипте на нашата ра]Ш1 ;Стойности, № 
конституционна система, протмво Овоята протресивност, ■

стИТУ^сторичеСИИТе стойност з8СТълване, последователност и оо 
самоуправи- ШеСтвен,0 антаж1Иране. своите думи 

да потвърждават с дела.
Съюзът на комунистите

позволява в неговите

костите,
на политика °давг с ,^т —«г. ^
класа и тРУДетиге се, водени от зултати в 1984 година тряова Да 

«вече с десетилетия направим прелом към съживдаане 
водят Работническата класа и тру и увеличение на производството, 
тешхпе се, верни на тези основни към по-нататъшно увеличение, на 
етоаделсния, съзнава това, че са- изнеса, повишение качеството на 
м облягайки се върху собствени стопанисването и към гфеодолява- 
пили° можем да обезпечим изход не на нарушенията в обществено
ст настоящите затруднения и да то -възпроизводство, като седоаз- 
поакараме иът към понататъшен ши-рява пространството за ос щ 
прокараме нашата со- ствяване на конститтционните при
циалГсдаесТЖност и осъщест нципи за производствените отне- 
и на програмните цели на шен-ия на самоупранително сдруже

ния труд-

осигури
СЮК.

комунистите,

речи на
на социалистическото
гелно общество и поради т _ _

недоволство на тРУЯ°«ите 
хора и гражданите, а оообен° 
слабостите в собствените редове.
Те трябва решително да се_Р 
тивопоставят орев№ всяКЛ(. нова- носители на 
волна и мнима критика, ° я,ие „ хехнократИзъм
ваща се на интриги, ДО™ и 0 са -напуснали
лъжерадикализъм или ^ м политиката на
чно отношение към нашите Д толерират или дори
шни революционни постиж: ■ националистическа или К0ЯДО
Истинската и творчеокадо крити^ в т 0ддага антисоциал1ИсТмеска 
ка, съществествен и ^бел т антисамоуправителна идео я-
принос за прогрес и Ре80Д,0“в ’ Съюзът на комунистите тР^ва с?. 
Съюзът на комунистите и занапред ^ ^ своите -редове -да отстрани 
>пе час^^рчава.

«е би-хизвинва

•»»-*«д:
и онези, ко- 

идейните пози- 
СЮК, които 
сами застъп-

вя-ването 
нашата революция. - Това ше бъде и провер- 

-нашата последователност.- ка 'на
_ НАЙ- способност и отговорност.

Наш дълг е да се борим в 
1984 година да се приеме и осъще
стви такава икономическа и разво 

Централният комитет подчер- йна политина, която да бъде «Щ- 
че доъш^твяването ва Дъд- коте се може повече освободена 

гоорочната -програма по икономи- от андимист-ративни мс’”си> тР^ 
ческа стабилизация, и отделно на вите колективи, тРУДеЩИ с , гр -

• СТАБИЛИЗАЦИЯТА 
ВАЖНА ЗАДАЧА

X

3»



УЛ

вМ нчдвхенмщ * „ я
^ к№югеЛтейшп 1!!! '^«'Иянйц киножЛйю нн хоондоРоно Шви 
-ВЗ ‘ийоаозо» иЖ(9-ЧШ1К1пЛоМ ВПЧШГЛИЛНВ и ВВОНОО; вхинитийвлви
во вк е зхи13 НГ03^ 3 'иг<*°0 чи енятгейнЛ №йгав 'сшкиои иМзйн

•ииНвХнеийо внгахиявйохви ниХжнгон шнкйМйх и01ГКП
ОН ‘1/Лс1'± ЯИНЗжЛЙМЗ ЯН НИЙВ1.'И|Ю.1С10 -дЛоИВО ЯЯ03ьиХЗИ1/еИ)Ю1 и кинеизи 
ВХВОПО И ХВИИВ. ОТГ 'ЗХиПТдО И1 ХВВИв ,д^и0 ИН1ЮИЙОШО00Й ‘ИХ0ОН9СЙОЮ 
ви вадкйх имниоя шиш/дойн зхиово ^ вхишгехиаайив» оноюлло 'зщ 

■ОНКЙВПХЯЬ' Зя
в» Х1М^ ‘втгехоио вхвнаимзйн и вхвнойвнквд 

а овХойоясиойшчп онойишгсс! вн 
пллх вшшьаоах П кин в,1визхЗио в !еневОиншохо оходш.о

аахоИояЕисми ун уакеи • 10 «хкивдзквкзои хкидаякайо Во
в» мЛй» Ахйгаа в вМЛйх ве вхввий

ЖИП -ви ХвдЛх 30 ВУ ЗХИНЗП ВН ЗИНЗНИ1Г 
ЕУфнИ ВХвШКХОвЙ ОННвОХЗоц Вн ЗН -ВВЛ ВЕ 5ЙИХВН. 0 В1В5ЧИХж;с|1» ВП1ВХЗ 
-ВВХВИГвйЦ ВЕ ВВОНОО ВН1ГВЗЙ ВНЮЗ 3 -ЛоО °Хв» 'ехинви вн вхвмихшгои и 
ва°х •оХаинзггдайхоп и вХКийввЛот охзнвлигейюф ааа хоо 0 влийинход 
■лнв ЛУясаге кшзшоню зхигачгох -»зс1 ви вхв|/ой знвшюйяЛ ве Иютотг 
■90®Н ИЗЮЗМПТОНОЮТ ВН1 ОХЗНВВВЧЛК -ЗЛ ХВВВМЕгО 33 ОХвн 'ВИИМоХ ),8С,[ 
чГгвхЛ в» вноОон ои онвдооо :си вн- охоггвьвн е зГОо хвнхвивйи зз 
-ОХОУ ВН ОХЗННвДЗНОЙШВЙ ВН ВХВ1« ВН ИХЗХиЙВНОиМ ЗХИМЕВЙ-МВН в 'зхин
-зхоио в :зязога инзвхозгпдо имь -зИ а вхз^ХисГвноиМ вн знвпхвтуойи 
взв ЛхсКа вхилветгидвхз вн охзк ве плзхийвпзиМ з.итаезйчипп вн он 
■зйд 6н ЗинаязМзйИЕвй онйзионннй внквивзйи ве вгсвйнойц ивхохеи оз вя 
-оц иьанЕвдо зо вК и идзйхои нн вхинзп вн вмихикои и вхвговхзио в 
звхозвтдо зХцПтдо вн знвнКютаоМвЕ : инопчхГп иотиИохдозн ЛхЛп инод 
т.я кЗвниЛгоЯ зьзвон и зьзаои -вй зз вЯ оннвиойявтгз и вхвход 
вик охиоз* Чгеох вшйгнийп века -вй ийонол зз в» вадкйх 'впвдюч.н 

.■ХозВгазо зз «в вкзхзио вхвннгнея -ве зо зьзя- зь ‘вхнвф вн Нешо з 
в ГаХидЛхве ве гШйвдеиОоп и зхщн 'внпвенггидвхо вмоеьииоцтаи 
-ннийп Хевхв1тас111 зз вМ онязхитзй -вЛойи вхвньойзаип.'!]' вн вххзоя
ВЯдВЙХ НИЙЗХИЙН НН03ЬИ1ТОНО5Ш ВН "ВЙ И В.иГпн31гЗУЗЙ1Г0 ОНОВНЛЧ.Д 
охзнвхввийп з охдон 1 :о!: ‘ВНИ1ГП 
-ЮгоиМ вхваознвниф вн знвяпзйнД 
и 100 вн ийгешвознон ваоонвнлф 
№йве вкзхзио вхвн»ояохзьо-овоз 
-нвниф ача ;и1гвийзхвге инзяхоЯов вн

вн охзншпзтей д 
-оВйв шЛйИ тшоа и инввиоилвн
'ИНТГСИс1о1ИЙЗХ Л)||йЙЗ ХКВВХООНОЯ
-ихойн оз вя онязхиптзй вададг. о.(. 
-ихониЛиох имзйз импиов ип.д

-ияевй охояохзн и о-ЯоахоЗГпдо в: ох 
-ЗННКОХОВ.3 ВЕ Х.ООНЙОООХХХ) Х-ВКЗон 

зх.иЯв|/(м и хв.ю№ вХ' ве 'Ияиее 
-ит/иде-и т зинояяяйиЛотевз ве ехех 
-.хид а вхжоИвии вн Знвахнх1/ма ве

ИННМнЛф Хо 31|!ВНКнОИ/3 И ЗХиХ ИЙ&1.30ЙП ИНОЙИХП Х.ВЯИЙМЛ.0 И 01ИЙ 
-зииЛио» ви веопо ю знввьопхмси -зийвд оязио-оп. хвятжизхо зз вн 
оЯ ззо хоопйоаонХо внзоьиХиноп з зиноьвне онвдооо хц 'инио зхин 
И ООЗНОП В» Епднйх ВИ ЦЯш> •ЗЗХ.ИХоИНВИПоЗ ВИ Хиойф изноинии

-о.юни хвхгшвн знЗаои зШо егшзйвн охилвИее и ехвн
■В.1.В

низов! >юО
-ихмгон вн зняшшип.неизн 
-ийвйонзф и зхиминдЛиой ‘охтжн 
-иойнои ‘ехиниЛфо ‘итгеЕиняхйо зх. -и 'НХОЗ ™ их.оиянхяв хв/Чд вн 

* -иоо^АсЦ а ииГгянЛф о.г.ииюи.г.ооМ/^г) шдаб-1 Г/ОсЮеигИен охиаоулЛкоу 
ПН 0ХИ1/ОХИООП, и ис(Г/в>1' ЗШ№№Ш(1 ‘.иодиосШ иноп.Гоотло щжг/б-ихт ия 

'.1.оомс1о1юлл,о ег.вмооь -ьиОа ХваияюоппРо п оо хтзякакеи

-мЛ еН вс 'наяоь тоод вн знвс!ия 
-И1НС ве хкс!о9 ео ш вадксгх охах

пи онодооо
•пХи11Ю1г и ихвн0«а.оо)г/до ис!^^оеи оо 'хвяьоиве ох^^и 'оахзоП/до оют 
пт/ ошгв 1аги0мем ипдКс!^ 'иХоож1шо.1 "ВН вн ияхогги иняоноо юамоя я*гя 
-.».0 ИНЯНХ>ГО 1/ОМ И ИНЯ0Ш-О 0ХИНХО.1 'пт/ос1пн И, ПОП 1/М пХВИООЬИНХодпе!

I пи! оахо1Гояо>пс! и киппсинв! *^с1о охЗкк 0 зхиХоинЛпои вн 'вход 
-йо 'нояь юн0Оа вн 0ХиХпХ|/Л/;ас1 он -яс! пмозьиХияон
'>юОП в IV в.г.паоопк вХеи'ЛХ

ш.оикз Кимонихои я кпяияевс! 
птг и 0ино!/ап^иЛо^по омозьихоиип

-пя|1Н/о1г10 ое икс1оХи<1я нояю^г^о »н ен 
-ехо вт/ паднах вхкинпьонтпе вн он 
-пакнти-иси Ши охоинешоцхо -оноя -иГгоо пс о>ьзинажвс1озяои пн хч-везя 
-всювп з ои о+^ом 'пяоно ве оноон -ей вх” евдкдх 'исШм/^хо ^хиптва 
-.1-0 'онпс!+гетгп0с1 о о.1.оом и пяпххо -кяявс1иЛ о „исснч.0“ и ^оонзс!ояХпе

вхвноаходоо +-о хпапх^кодоаОо 
ее ^>0. пт ио пхвходвд я вядкс1х ^

ЗНУЯОИНУЦОХЗ VII 
VXКИЯОIГ^Л Я ИНЯ1МОЯ11 ®

•Х1Лс1х юшопхОч^Гпдо 
иховяоо инпияевс! ст пХжоШяк 

-сиоапе^а и иниаосТЛо зхиз^иКохдо пн пходпй вн охонвзч^пе оинЗгггонхо 
-0Н ви осна в В1вннс1хо пн Хоонд ои иямхмеиоаои хкИс1нХо 9о пх1 онок 
ОООПООМ^ХВЯП ВНПТНЯ.Я ИТгЗпеаОО 80 -ои ВМВХ И КияПЯ0ШО1 П1/КИ ве ощо 
ни 'охоахонппохо вн Хоондоооио пх -нпиохо онниИа еос!ь опчю хвгпзс! 
-инХно^Лмном 9ни0<1мЛ еХ* ве 'хопх -евй пХ* оновмифз хвлоп* он 'вх 
-до ипвх д ихгацдо^и ихЛйХ* вн ох -внвйхо пх иховь ин1г0ХХо 01 хох 
-РнпапшОс1епс1 и. онпхтвяи ониоаИ вн -иенохни
019НПЯХПИ8с1п 'В<1пНИХ ПН ОбЛм К1ГН

-пе 00 оХ0ом не 'впоно ве '>гОЮ ио 
0НВХМ'ОЯО(1П I

вХпн.г.ос!мном ис1-1.ооеи ви охинв+сю в 01ииИпеи+гвХс1о
В! II П1ВМИХИ1ЮН 
ХООНСГОЯОХХО
до пХ ве 'нхкинОьо(Ю1ее ен окпа 
-кпюоШаОо ои охиХпхяЛеОс! хнсШе 
-И1/ВМВ оо вх пядад. оинп^дхо он онШдо иниохияпсйгЛо^-во 0ХшЛс1Х и 
*ио& вн •0ХиХоинЛмон вн 0нес1ижп.1 ХЛбх кинЗжЛйХО а аиножсяои ви 
-не отшох-и п онояхоах/оо оноонхо охон^хияпйиЛоп-во вн оханеаиОс! 
'КиИме пхвнооьихияои пн онпякн мЛ пе и е<Зох охиеоХЛйх Л зинене^о 
-8И0 оняохо<1» вн пхпмихнпс1н ияонв! охониахиав/йхЛоипо ен охоихияепс! 
-оЛ 80 иХ падкйх ^ вн вахохоаом ве оШОекисШоХ вХ 'инАоидх ах^н 
-ч.с1 и ивИвеинвлс1о имииоя ач.д

•ихз

ои ииьихепс! во ох 
-пои ' 'хоохоаве ои охш\,01гдос1|П 

-хвой ен ехемихииоп вн- Онпакахо вн онпяпшасГевс! ве 0ХиХоонжо1\геч.а
^Й1<13о ‘вшйЛи (7861 вн 0ХО1ГВНЕН зч-вавГОТп-дгЗ в» онМЗгеагЗ огенУох
•1о илзонжо1хега злинюззй в йвеви 
НЗ1ДВВ8 НВЙИВИНВ1ЙО 0Н1ГЗХИВЕЙ11Л -БЕЙ
сятвз вн ЗнввУ®>нехзД вн врежат,- а
ОП и етахзио вХвнхЛивя ага !МЛЛ чГопойизиИ зхщетаол-ивн и вхвнн

-захззгпдо и зХинеУжвйх вн вхвин 
-зжЛаУо а ‘юйгееинвхйо инзЗьиХин-оозн 3 ввоноо иевХ Лкйгд *зихиа 

охонооьт\гоно'>ш-оноах381поо 
винзгаЛйвн ннйЛхнЛсГХз и шт ЗНкйУЯХУЕ -оиюнзнхозтдо зхиюзнвхоо и вхвн 

НЯОЙИЯ ИМЬИЗЯ ЛЙ1 жзсввге 'вХв^иУниз 'емгО КинЗзьих 
■ЗЙЗ ЗНВЯУХЗОИОЯИХОаи а -зщгвипоз -инитиЛнО ехтгахвхзизц

■V-

жданнте и всички -рворчески сили ® У1СРЕПВАНЕ НА ЕДИНСТВО- 
в обществото да насочва преди ТО НА ЮГОСЛАВСКИЯ ПАЗАР 
всичко към икономическите усло
вия и мотиви в битката за осъще-

овоята община, Iго и ло-голе.мите за демократичен синтез на борба 
общности, овята република 
крайнина, но и

и по- на .мнения, с която различните ста- 
Югославия като ноЕжиа се довеждат до единство. 

цяло, понеже и социалистическото Поради това членовете,
пипте и органите на СК на всички

Комунистите трябва да се ан- 
ствявзне на задачите от Дългосро- гажират, та всички инструменти 
чната протрама по икономическа на стопанската система и мерки 
стабилизация. Върху тази основа по икономическа стабилизация 
трябва да укрепва самостоятелно- да бъдат насочени към укреп- 
стта и отговорността на всички ването на единството на югослав- 
обществени субекта.

организа-
сщмоуправлсние трябва да се осъ
ществява като единна обществена равнища 
система в Югославия, тъй като и

са длъжни последовател
но да зачитат и творчески да при- 

основните и исторически интереси лагат принципа на демократичния 
на работническата -класа, на наро- централизъм, въз основа на който 
дите и народностите на Югосла- се установяват и изграждат взаим 
вия са същи, неделими. Трябва ните. отношения, права 
още повече да укрепваме братст- нпя в СЮК. 
вото и единството, равноправието 

югославския социалистически

сюия пазар, укрепването на самос
тоятелността ,на субектите «а сдру 

Това ще бъще сложен и тежък жения труд в работата и стопани- 
процес. Затрудненията, които оре- сването и преустройството на це- 
щаме още ЦРи приемането на пър- локупното стопанство за да може 
вите мерни е осъществяването на по-успешно да действува върху 
програмата по стабилизация, зася- икономическите критерии, за да Се 
гащи в положението, интересите, интензивира процеса на сдружава- 
придобитите права, навиците, пачи не на труд и средства върху прип
на на стопанисване, поведение и ципите на общия доход и да ук- 
живот показват целокупната те- репва самоуправителната интегра- 
жест и сложност на тази задача, ция в страната .върху интересите 
Под натиска на натрупалите се на работниците в сдружения труд- 
проблеми и вече забелязаните от- За да можем да осъществяваме 
пори се явяват опаоности от коле- тези задачи трябва най<Решително 
бания и даоумение решително и да премахваме значително разпро-' 
неотложно да се правят необходи- странените явления на трупово-соб 
мите ходове ,и предпри^рт мерки, ственичеоко поведение, 
които налага. Програмата по стаби- ст,ратиини, териториални, 
лИзация- Централният комитет ечи чески, партнкуляристичеоки и дру- 
та за недопустимо връщането към ги препятствия и отпори и да се 
разиезования върху въпроси, за ко- праченят или анулират предписа- 
ито за взети становища в Препра 
мата. Такива поведения, отделно от та интеграция на сдружения труд

изцяло.

и задълже-

Във всички органи на СК тря
бва още повече да се афирмират 
демократичните и другарски кому 
нистически отношения, колективна 
та работа и отговорност и да се 
изграждат по-добри и постоянни 
връзки на членството и организа- 

9 ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЗАЧИТА- |даИте- За Съществените идейно-по-
лштичеокц въпроси трябва значи
телно по-бързо да се изграждат - 
единни становища на организаци
ите и органите на СК и на тази

и
патриотизъм на класови самоуггра- 
вителни пришициои, за да укрепва 
още повече кохезията и силата на 
нашата ооцпал1Истичеока салюуп- 
раоителна общност-

НЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗЪМ

До слабости и неефикасност 
в работата на много 
и органи на Съюза на 

- тите идва преди

основа да се насочва акцията на 
организации комунистите. Становищата и реше 

комунис- ният;а, които по демократичен път 
воичко поради приеме мнозинството 

непоследователност и отклоняване всеки комунист- 
от принципите на демократичния 
централизъм. Затова и съществу- «й ЕДИНСТВО В РЪКОВОДСТВА- 
ва голяма несъгласуваност между ТА 
думи и дела, относно разминаване
меиеду онова, което в Съюза на Необходимо е още повече Да 
комунистите се заключи и онова, се засили отговорността на СК на 
ноето «а практика се осъгцествя- републиките и покрайнините за из 
ва. Причина за това е Фактът, че граждане и осъществяване на един- 
много заключения ,на организации ната полидака на СЛОК, Единство- 
и 'ръководства са доста обобщени то в ръноводствата на СК и днес 
и недостатъчно ясни, па поради от решаваиго значение за еди«- 
това слей тяхното приемане наета- ството на целия СЮК и работни- 
ват различни тълкувания и проти- чеоката класа., предпоставка е по- 
воположни поведения в практика- бързо да се надделяват всички тру 
та. Демократичният

админи-
местни-

са закон за
- -------- 7-ГТ

ния, утежняващи самоуправителиа

страна на комуиисти на отговорни 
обществени постове са в пряно 
противоречие с идейно-политичес
ките определения и политиката на 
Съюза на комунистите. Поради то-

Централният комитет отделно 
изтъква задачата републиките и 
покрайнините е пряко сътрудниче
ство и в органите на федерацията 
да съгласуват основите на съвме- 

ва носителите на отпорите в по- стната развойна политика, която
насърчава самоулравителното 

сдружаване, обращението и насоч
ването на акумулацията към съв- 

Дълтоорочната програма по иконо- договорените развойни на-
мичесна стабилизация трябва да оежи, да премахват явленията 
бъд»г подведени под отговорност, нерационалност в налиталовложе-

следователното провеждане, прила да 
гане и понататъшна разработка на

централизъм диостн и слабости и по-успешно 
и да се насочва общественото разви

тие.
недостатгично се осъществява 
като вътрешна потребност на СК

на
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Комунист 3
Коментар щ
ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА

За заключението, че една та- идея, според която в Скупщината 
кава опасност съществува особено на СФРЮ да започва и става Дей- 
"к-ате-° първото конкрет- ствително създаване на политика- 

по оосъждане в Отбора за обще- та и решенията ..„ ... б осно- 
ственонпол1Итииеок1и отношения на вата ой не е осъществена конети- 

СЪВет на ФсУпЩината 1на туционната идея за Съюзния съ- 
Своите размишления за осъ вет.. . .Скупщината на СФРЮ

ществяване 'на съвместните инте- не е винаги и достатъчно водила 
реои във Федерацията неколцина смекта за оконститушионното пра- 
Аелегати почти 'напъдно сведоха во на работниците да решават 
на забележките: „може ли това съвкупния доход..."

е и възможно да се утвърди тава 
само около една маса за конфе
ренции, макар че тя била и в Скуп 
щината на СФРЮ.

Ето- защо в бъдеще в разис
кванията за политическата систе
ма тРябва да се отбягват макар и 
частичките на схоластика, и оцен
ките да се пишат и приемат въз 
основа на пълна представа за със
тоянието -и ясните факти, 
въз основа на чувства и предпо
ставки. Тогава и разискванията — 
дали някоя оценка трбва да се 
каже по-остро или по-сменчено — 
ще бъдат безпредметни. Разисква, 
нията тогава биха се движли само 
в една плоскост*• дали една оцен
ка е точна или не е, а не дали 
трябва да се каже така или по- 
инак.

Опаковка ипк 

съдържание за
а не

така да се каже”, „то©а трябва да _ _
ое ^смекчи , „как ще бъде разбра- то например Вцекослав Виджак

Имаше, наистина, делегати ка-

Необходимо е разиснване за 
фактите и нещата, а не за оцен
ките и предпоставките

Ако се съди по ня-нолкот.о на- 
чал ни разисквания за функционира 
нето на политическата система, 
над това изкключ и тел но важно об 
щсствено начинание 
една голяма опасност. Разисквани
ята биха могли да се сведат на 
погаждането трябва ли някоя оцен 
ка да се наоише малко по-остро 

или да се смекчи, на погаждането 
кой е за, а кой е цротив проме
ните и дали бива някой закон или 
конституционна разпоредба да се

*а!1
Причината да не се върви по 

прекия път, респективно, да се за
ключава въз основа на чувства и 
конструкции, не може да бъде ни- 
то времето. Ако толкова чакахме 
да започнат разискванията, по-доб
ре е същите и да траят по-вече, 
обаче да не останат дилемите да
ли нещо и защо е действително 
така или по-тааи въпрос сме се 
само „походили". Компромисните 
договори не строят къща, но я 
срутват.

Утвърждаването на истината 
би могло да бъде твърде плодо
творно, тъй като откровеното из
правяне пред нея, само по себе би 
влияело да се мени практиката. 
Евентуалните грешки тогава не 
биха могли да се „поправят” чрез 
смекчаване на оценките, но само 
с действителни промени на състоя
нието и отношенията, които не се 
обосновават върху конституционни
те разпоредби.

<?се надвеси и

постави под въпросителен знак.
Случили се. това, неизбежно 

биха настъпили тежки последици. 
Евентуалните промени, обосновани 
на предпоставки, налучквания и 
компромиси неизбежно ни биха до
вели в още по-толеми неволи.

Да, политиката е отделна на
ука, с особени зановомерности, 
обаче когато се разисква за въ- 

. . просите съдбовни за продълже
нието на революцията, трябва да 
се прояви стремеж към 
не на „тоталната" истина, а 
как удовлетворяване на чиито и 

• да е 'моментални интереси и да 
се отстъпва пред какъвто и да е 
натиск-

но това", „това не може да мине", Светислав Явшич, Ранко Джу- 
,;не може това така да се упро кич..., които изнасяха 
стява” и подобно.

А разискваме се

по-малко
или повече аргументирани нрити- 

по въпроои чеоки обзори върху осъществява- 
изключително важни за фунскцио- нето на залегналото в Конститу* 
неране на югославската общност- цията единение във федерацията. 
Бяха изнесени изключително остри Но на техните становища 
оценки: „ ... Обективно още не е може да

'Конституционната но така", защото действително не

открива-
ни-

лесно
се възрази ,удали е точ-

М. Томашевичосъществена

в Леоковац. Ка« вървяха нататък рие към „нисшите” органи. На не- 
нещата — добре е известно, ма- отдавнашното заседание тази но- 
кар че разчистването още трае- мисия на ЦК бяха споменати и

зачестилите масови идва-ния на 
През първото полугодие, до спо селяни в Скупщината на СР Сър

мен атат а комисия на ЦК на СК бия и в Председателството на СР 
на Сърбия са изпратени 812 напи- Сърбия, феномен, който търси по
езии докладни залисии и жалби, задълбочен анализ, обаче недву- 

устни разговори са приети смислено говори за това, че реше " 
602 „страни”. Наистина, огромно иия за проблемите все по-малко 
число — практически осем жалби се търсят и намират там. където 
дневно. Станало е вече маниер са и възникнали... 
или -общо място не само на тази 
комисия, увеличеният брой «а Индикативно -е също така за 
жалбите да се тълкува като дове- какво се оплакват хората. Никан 
рие, което хората -имат в Съаоза не може да се пренебрегне фак- 
на комунистите. В известен сми- хът, че например са .чести масо- 
съл това и може да бъде истина, вите жалби — петиции в проце- 
толкова повече, че данните гово- дурата по експроприация на земе- 

все повече жабли, се от дележи площи. Ценни са поуките 
партийните ох множество жалби във връзка 

по-малко до другите е приемането на работа, в които 
скуп- не се оспорват договорите и кри-

Сигнал за комунистите
Жалбите и донладните записки все по-често стават характе

ри индикатор за политическото състояние и настроението в някоя 
^еда и важен източник на познание за по-широките политически
въпроси

а на

Милоразд Ковачевич и на лредсе- 
на общинския съд).ЦК «а СК наКомисията на 

- Съ.рбия за докладни записки жал
им аше на дневен (ред

датедя
Преди всичко, трябва ли изоб- 

'каже, че върху изслед- 
политичеоката обстанов 

Буя,новац вече работи по-ра

би неотдавна 
една необикновена докладна запи- 
ока, която й е доставена за -раз
глеждане от съответната ком-иоия 
кх-м ЦК ага СЮК. Касае се за пи- 

-което председателят «а № 
СК в Буянавац Наип

М-итя Рйбичич, тога- 
-на Превседателст-

що да се 
вашето на 
ка в
но формирана работна група 
Председателството -на ЦК на сл 
на Сърбия, КОЯТО според съдържа- 

, на тази докладна за-пиона 
изключително сложна задача.

на Рят че
правят на адреса на 
органи, а
-о,бществено-пол1итичеок-и -и 
щи-нски Органи. Това, без съмне- гериите. по настаняването на ра- 
пие, е израз на доверието в Съю- бота, но -се посочва че същите 
за на -комунистите, като последи- масово и драстично биват наруша 
ца на понин-акъв подход към жал- вани и че организациите и органи- 
бите който нато 'напр-и-мар в с-н-уп те на СК -в „базата" -не обръщат 
щ-и'нс'ките оргааи, не е толкова об и -най-малко внимание на това. 

юридически формадно-

• омо, Ах-метина
изпратил до
вотоРнаД ЦК да ОЮК. Тази А*»

не би требвало да ввдетол*^ 
необикновена, ако в съ* т 
се изнасят най-меНО 
ващи 'И омайващи неща. 
казано, Ахмети, който 
цията председател 
се шамира от първи се
дина, твърди-, не ® свои-
сблъскал с отго-рткуниз-«а ^ Та 
те предшественици.^ ^

дей^тву8 ан ет° 
Имет Ще

нието
има

Примерът с тази докладна за- 
плена от Буянавац -не е, -ооаче, 

— жалбите и докладни- 
: по-често стават по 

цеща характерни сигнали за
пас-

единствен 
хе записки все 
много
политическото състояние и
по някоя «реда и важен

за по-широ
ките политически процеси. Поуки 
те които вече сега може да с 
извлекат от леоновашкия случаи 
са съвсем ясни. В ЦК на 
Сърбия през -първото полугодие 
на тази родина -от Южноморавски 
регион пристигнали 94 жалби и то- 
ва на^но^ от Леоновац. Голямо 

жалбите, както и тях 
ното сВДьржание, бе шгнал 
Поедседатедството на ДК а 
К"да съгледа пошдаес- 
кото разположение и състоянието

казано, учуд- 
Крат-ко 

на функ- 
-на комитета 

1982 го-

ременен с 
сти. Револючио«ното чувство за 

винаги красешеправдата, -което 
Съюза -на комунистите, е на про
ба е тези времена «оито -не

-втроението.
източник Обаче, -жалбите твърде често 

директно и -веднага ое -изпращат 
до „висшите” партийни органи. така Леки. Обаче, -не само това — 
А-но'е изпратена до ^нисшите” ор- на Съюза -на -комунистите жалби- 

-веднага без да се

за познания са

те все повече се налагат като ин-ган-и, същ-ата
чака -изход -на процедурата, се д1тат0р -на събитията в „огаище- 
изпраоца и -н-а „повече адреси”. До т0„ на жи(вота. Потребни са м-но- 
ри половината от всички приети- го ,повече тактичност, труд и мъ- 
гащи в ЦК на СК на Сърбия жал- дрОСТ в тяхното -решаване и тъл- 
би -са адреси-рани ио председателя 
на ЦК. От този ъгъл трябва да 
се виждат като -израз -на недове-

спедаално се 
телните явления в 
на Зейяула ,;вер.
маили, които

кзкто назва, ю
(-м-исли се на се-

предоедател
Рангел Вел-кович я

число -отНИ слули 
пия”, КОЯтО, нуване.

М. Лазаревичдини е -на -власт
-на бившиягашния и 

на обншната



А Комунист
ще важно ^ и възпитанието на мла- тцу окупатора и борба за контину 

като п-ба попиват итет «а Югославия ® новите ус
ловия и върху пони основи", юкп 

На Компреса бе изразено ле- точно е преценявала, че само с<-е
всички .народи т Югос

°СМИ КОНГРЕС НЛ ИСТОРИЦИТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ
Д|И'1*0, КОИТО 
П^ИЧЧСО."Историята и нейното място доиолепю от с^пиупн Ото ] то ложе- ццнепи

■историята. Защото, както лави и и то съединени . преди вси- 
бс изтъкнато в разиокищнпето, ис- чко върху новите класови^ основи, 
тортипа не е с нищо по-малко разбира се, не подценявайки 
чувствитблла от литературата. Ва- то чувегвата за^ национален усет, 
ясно с да има научна и аргумцн- могат Ш водят борба срещу с;тру- 
тгврана мриттеа пъв функцията на жените врагове- 
научна работа. Начинанията в то- „Сега с право, както изтъква 
з,м смисъл нс бива да се осгюр- Живковии, се налага въпросът 
ват, а да се 'поправят грешните, кой и защо днес злоупотреоява и 
Всичко това шшясе върху новия криво тъЛ'кува решенията 
гни югоолаиюка обществена съ- ДВНОю и отделно решението за

устройството на Югославия,
ставаше въпрос. По 

мнение, те могат да
Историографи класифицират в три главни групи: 

на иредентисти,

шие <на
съобщения на Конгреса в Аранджсловац 

— принос в осветляването на нянон проблеми с които историците 
се срещат 
Д а ли е прмчинта 
м за псторшята или 
прОс за проблемите с които исто
риците се сРещат в работата си раздвижени множество „дребни" 
подтикнал повече от 500 югослав- теми, а може би е трябвало да 
сски ■иторпци да се съберат на Ос* бъде повече селе'Ктм'В|ност в под
лепя конгрес на искриците на Юго бора на теми те, оправдание може 
славия от 19 до 23 октомври в да бъде и това, че младите учени 
Аранджеловац? Темата „Осаобо- могат по-лесно да 
дителните движения и обществе- върху .дребните теми", а 
ниге процеси в историята на на- ре теми" остават за зрелия по
родите и народностите «а Югосла риод на таю-рчеството си. Може 
вия", с особено ударение на В то- би е трябвало подходът към това 
рото заседание на АВНОЮ, вдъх- да бъде тематичен, а не хроноло-

Над 150 доклада и ни

само гладът ди на нашата югославска общност 
става въг и, човешкото общество въобще.

Въпреки, че на Конгреса са

на

завест-
Покрай посочените томи, за което напред 

които достатъчно ставаше ду^а, неговосе изкажат 
„големи I- се

не е изоставела ни 
ята за която бе разиоювано
неотдавна състоялото се съвета- надпети и на 
ние в Загреб. Интересно бе с'ьоб- оките и покрайнин ските оюрокра 
щението на др Джордже Станко- ти, които се страхуват за ггридо- 
внч за потеклото на теоретико-ме битите привилегии. 

политически

загрижени нацио- 
част от Република»

новия историците да поднесат над пичеи калето тук е направено, за- 
150 доклада и съобщения, които щото това повече би отговаряло 
обхващат периода от древния на такава среща. Видно е, че не 
Рим до социалистическото изгра- присъствуват емпнентнп истори

ци и научни работници на Конгре 
Участниците подтикна интерес са. Също така би трябвало да се 

и поради това, че историята като мени -концесоцията на конгреса, 
предмет в жилищата е пренебрег „Не можем да провеждаме кон
ната. Затова участниците в диску- грес какю преди тридесет годи- 
сията категорично са тъРсели ис- ни", изтъкна др Раде Петрович. 
торията да заеме място, каквото

които се вдъх 
идейни

И редентистите,
нонтроверсии па съвремснага ис- новяват и облягат върху 
ториография. Той изтъква: „С от- те и политически 
лед на по-раншните оспорвания и разгромените остатъци на ире- 
извън историческите иауки и все дентата от Втората световна зой- 

можем да на, днес опитват словото на ре-
осъще

год ол о п I ч сски те и

предпоставки
ждане на Югославия.

по-гласните нападки,
констатираме, че миналото ни от пгението да използуват за 
ново съвсем е неизвестно. Обаче, ствяването на целта си и отцепле 
без по-задълбочено разглеждане нието на една част от нашата сгра

СФРЮ.на причините и контраверзиите, ко на от състава на 
ито са довели до състоянието ко
ето имаме, не е възможно да се 
направи никакво поместване, ни-

възможна критическа вало- научни работници и културни де-

„ПОТРЕБИ-по ран- УЧИЛИЩЕТОпреди е имала, защою и 
шиите подобни искалия са остана- ТЕЛ" НА ИСТОРИЯТА 
ли без отклик в обществото и 
действителността. Децата малко

Националистите, между които 
за съжаление има и значително 
число интелектгалци, па и някоиПроблематиката на обучение' 

учат този предмет, което потаър. го по история е добре поставена, 
ждават и данните от анкетата на- Училището е най-големият „потре 
правена в Банялука от която се бител" на историята, па пробле- 
вижда, че само 2,1 па сто от де- мът на обучението по история е 
цата знае кои са южните славяни, нагрголям проблем. Не по-малък 
Ученици от Загреб, например, към проблем, както е изтъкнато в ра- 
южните славяни причисляват ун- зискването, представляват списа- 
гарците, турците, даже и китай- нията, които не излизат (напри- 
ците. Това е поради това, както мер. Югославското историческо 
се чу на конгреса, че само 19 ча- списание в Белград не излиза ве- 
са в училищата за насочено обра- че дълго дреме, понеже няма па- 
зование са посветени на история- ри, подобно е и със списанието 
та, а тя се причислява не към об „Обучение по история"), след то- 
ществените, а към хуманитарните ва библиографии, които не сме в 
науки. Отделно е подерчтано, че състояние да публикуваме 
е нещастие, че този предмет пре- жд 
става да се учи в шестнадесетата за нашите историци да присъству 
година в живота на учениците, а 
точно времето от шестнадесетата позиуми в чужбина. Струва се, че 
до деветнадесетата година, е вре- обществото за това не обърща 

ученикът схваща същин достатъчно внимание. Списанията 
ските качества на историята и ко са просто необходими инстРУмен 
гато тя влияе върху оформянето ти и на историците за изследва
на историческото

то е
ризацпя на историческата наука, ятели, считайки се за защитници 
Това което прави скелета на съ- на чистотата на националното би-

реагират на всвременните контроверзии на юго- тие, твърде остро 
славоката историография е: създа яка инициатива, която стреми към

единство.
Представителите на републи

канските и покрайнински бюро
крации са твърде близки на напи 
сналистите и те помежду си се 
поддражат и допълват, макар пон 
якога, когато става въпрос за ре- 

В твърде интересния доклад публиката, която има повече на- 
на др Душан Живкович „ЮКП и ции, спорят около някои въпроси, 
въпросът за властта в революция- Тази група хора, която е настанала 
та, с особен преглед на решения- благодарение на политическия про 
та на АВНОЮ в Яйце", специал- фесионализъм, ключовете и ло
но частта отнасяща се до реше- литическият климат, който е зак- 
нията «на АВНОЮ, която предиз- леймен и от някои определения на

Конституцията от 1974 година— 
считат се не само за представи- 
геш! на своята република или по 

отделно за първите три, които край кина, но бранители и защит- 
имат уставен характер и означа- ниии на интересите на своята ро- 
ват раждането 1на една нова дър- дина. 
жава, др Живкович се спря вър
ху третото решение което глаои: нович, с .много морална и научна 
„Югославия се изгражда върху фе- отговорност мога да твърдя, че 
деративен принцип, с правото на нито един делегат на Второто за- 
нациите на самоопределение, вклю седание на 
чвайки и правото на отдепленне." присъствуващи от всички краиша 

„Това решение днес се тъп^ува на Югославия, освен Македония)
не е ни помислил на отцепяение 

и на своито отечество от рамките 
политически бюрократи се на възродена Югославия, за- 

исто щото е бил съвестен, че ЮКП 
която е ръководела с народиоосво 

националис- бодителното движение, никога 
ти и останалите врагове на Юго- няма да позволи завръщането на 
слааия, които заедно с окупатора старото. Именно, както вече из- 
много доп'ри1нели на разкъсването тъкнахме, това решение на поли- 
на Югославия като обща държа- тичеокото и дипломатическо поле 
ва изтъкнали паролата: „борба на ' е била 
всички народи на Югославия оРе гема."

ване па съвременни теоретико-.ме- 
тодолопичесни начинания и влия
ние на революционния субект на 
този процес-

КОЙ ЗЛОУПОТРЕБЯВА РЕШЕ
НИЯТА НА АВНОЮ

на чу-
език, няма средства нито

ват на различни конгреси и сим-

вика бурни дискусии.
Макар, че за решенията на 

АВНОЮ е достатъчно писано, аме когато

■и обществено не, а книгите, преведени на чужд 
съзнание на младите- език, невероятно много са от

„Без оглед на всичко, част от полза да се оопособим за разиок- 
такова състоя- вания на международно равнище,

историо-

Затова сега, изтъква др Жив-
отговорн остта за 
ние се пада и на историците, за- когато става въпрос за 

навреме по-организирано и прафията.щото
по-енергично не са се прютивопо- 
ставили на пренебрегването на то правена крачка в методическото 
зи предмет. И изследователите в и професионалното издигане на 
институтите реформата не ги инте преподавателите, богатството на 

много, въпреки че техните добрите учебници малко се ползу- 
губят смисъл ако поне ва и, както изтъква др Хрвое Ма-

АВНОЮ (а бяха 142Без оглед на това, че е на-

по различни начини, а от някои 
националисти, иредентисти, па 
някои
злоупотребява. Като първо, 
рическата заслуга на ЮКП е, че 
противно на всички

ресува 
резултати
пряко не влияят върху историчес рнович, ,>нашите преподаватели че 
кото съзнание на учениците", из- сто идват във вербализъм когато 
гькна др Лазар Ракич в уводния преподават в час. Не се ползуват 
доклад. достатъчно, или въобще, съвреме-

Поради това, историците са нни учебни помагала, даже някои 
за реформа, чиято' Дел е историята преподаватели диктуват, накто са 
да получи място в учебното дело в правели предшествениците им пре 
размер със сърненото значение ди 40—50 години. А известно е, 
на предмета и съвременните нуж- колко това има недостатъци. Твър

една от главните бариери
Милияна Беланчич
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ЖРЖж^СоЕ?СТОЯЩАТА есенна
Е®™ЛЕГРЛД: КАКВА Е СЪДБАТА НА ПРЕДСТАВКИТЕ, ОТПРАВЕНИ ДО 

ЗА ПРЕДСТАВКИ И ОПЛАКВАНИЯ КЪМ ОБЩИНСКИЯ КОМИ
1Ь1 НА СК.?Как аа се ангажира 

частната механизация Необходим нов метод на работа
• КОМИСИЯТА ВСЕ ОЩЕ НЕ ИНФОРМИРА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ С 
ИЗХОДА НА ПРЕДСТАВКИТЕ ИЛИ ОПЛАКВАНИЯТА

В информация на общинския коми-. тет на СК. Но, тъй като председателят 
тет на Съюза на 'комунистите в Босилег- на тази комисия не присъствуваше на 
рад, отнасяща се до едейночподитичес- заседанието, въдросът бе отсрочен за 
кнте прояви и проблеми на които посо- следващото заседание. Изхождайки .от 
чват в представките си членове на СК, информацията членовете 1на комитета 
трудещите се и граждани се казва, че обаче не пропуонаха да забележат, -че 
през миналата и деветте месеца на на
стоящата

В Димитровградска об
щина успешни опити да се 
ангажира частната механи 
зация направени са

ри за дадените услуги. Да
ли по този начин ще бъдат 
заинтересовани собствени 
Ците ца частите трактори 
остава да се види. Найчва 
жното все пак 
прави опит те да се анга
жират в есенната сеитба.

Що се отнася до остана
лите подготовки за сеит
бата състоянието е следно 
то: ,Кооперант" е обезпе- 
чил 70 тона семе от оор- 

,Коопе- тите „безостая", „Югосла
вия”, „краинна” и „крагу- 

прила- евка”. Обезпечени

само
време на жътвата, т-е. 

ангажирани са частните 
комбайни. Досега не са 
правени опити да се анга
жират частните трактори 
по време на 'сеитбата. Ос
новната причина за това са 
несъ;гласуваните цени на 
услугите, които се предла 
гат от името на „ 
рант” и тези които 
ните трактористи 
гат. Излишно е

по комисията не винаги е обсъждала пред 
година е увеличено числото ставките, че ги.е предавала върху тях 

на представките, в които се търси док- да разискват първични партийни орга. 
рай да се осъществяват самоуправител низации, самоуправителш органи, само 
ните права, относно да се премахват управителни работнически контроли, 
обществено .вредните прояви. През дисциплинарни помити... При това не 
миналата година до Комисията за пред- малко число податели не са и осведо 
ставни и оплаквания към ОК на СКС в мени с изхода на представките си! 
Босилеград са доставени 24 (през 1981 - Засега не е под въпрос как и колко
—9), докато през деветмесечието на т-г. усилия е положила комисията. Под 
8 искове. От целокупното число седем въпрос е обаче методът на работата, 
представки са били отправени до ЦК 'Още повече ако се има предвид, че

думата си по представката трябва да 
Имайки предвид доверието, което в даде комисията, която да осведоми по- 

Съюза на комунистите имат трудещи- дателя с решението, а не представката 
те се и гражданите, трудностите пред да се предаде на други субекти и тук 
които е изпразено обществото и вСе да е краят- Всъщност този край в • пове-
по-изразеният процес на демократизи- чето случаи е бил и начало в решаване 
ране на общественотолитичеоките от то на въпросите- Не е изключено сега 
ношения реално е да се увеличава и шният метод на работа отрицателно да 
числото на представките. Каква е обаче въздействува върху тези,- които търсят

помощ от тази комисия — да изгубят 
Този въпрос неотдавна бе на дневен доверието в нея, в крайна линия и в СК. 

ред и на заседание на общинския коми-

е, че се

част-
са ’ и

тона изкуствена тор за 
ч.астните селен о стопански 
производители. Становище 
на щаба е, като и мина
лата година, торът да се 
дава само въз основа на

на СКС.150да се ка
же, че услугите при част
ните трактористи са значи 
телно по-високи От 
н оито и м а обществени ят се 
ктор. Все лак

тези,

възможно
ли е включването на част- договор ено производство.
ните трактористи в пред- Могат да се договорират 
стоящата есенна сеитба?
Това е въпрос, на който 
отговор потърсиха членове трябвай да се предаде. Тък 
те на общинския щаб за 
следене работите в селско 
то стопанство на неотдав-

воички произведения, но 
онова, което е договорено

съдбата им?
В. Б.

мо тук становищата на ща 
ба и „Кооперант" са разли 
чни. Именно, в „Коопе- 

на проведеното заседание, рант” считат, че трябва ка 
Засега отговорът е неиз- кто и миналата година, да 
вестен. „Кооперант" е съ- дават тор за пари, а след 
общия на всички собстве- като стигне, да речем пше

ницата, да се даде съот
ветно ноличество жито. Та 
зи практика често пъти 
води дотам че селскосто
панските

ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В СЪЮЗА НА СИНДИКА 
ТИТЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

За избиране на дееспособни, 

афнрмнрани членовеници на частни трактори с 
цел да се включат в есен
ната сеитба. Въз основа 
на това той им предлага 
регресирано гориво и вси 
чки останали услуги по 
време на сеитбата. Това 
значи, че тези които се 
обадят до „Кооперант" Ще 
могат да правят услуги на 

произ-

производиагели
досегашната си работа 

в ра се изтъкнали нато до 
рри организатори и моби 

изборите да протекат успешно. Подготовки- лизатори на силите за из
пълнение на задачите в 
Съюза на синдикатите.

За отбелязване е, че в

не искат на края да да- 
дат онова, което са се до
говорили и търсят да им 
се плати предаденото (по
неже са платили и торове 
Те).

Според утвърдената програма за провеждане 
на изборната дейност в Сурдулишка община 
Съюза на синдикатите са извършени всички подго
товки
те приключиха във всички първични организации 
до 1 ноември. Именно изпълнителните отбори са 
определили работни групи за подготовка на мате
риалите за предизборните и изборните събрания. онези трудови организа-

0 ции, които имат повече 
събрания, «а които да с основни организации на 
разгледат ^подготвените ма ния труд и КОито
териали. На тези събра- -ва оберат конфе- 
ния, които са вече в ход, ренци,и и ,координационщи 
членовете «а Съюза отбори, изборите на тези
синдикатите изнасят свои ^ Щ0 се и3аърпв1
мнения, предложения и 20 януари идущата го
забележки по представе- 
ните материали, като съ
щевременно дават предло 
жения за новите ръковон 
ст.ва в Съюза на синдика
тите-

селскостопанските 
водители, доставяйки доку

до „Коопе- но
С есенната сеитба сигур 

не би имало проблемилтентацията
рант” а Кооперант” ще ако общественият сектор

бе добре организиран и раз 
полагаше с, достатъчно ме-

Предвижда се от 1 до 
25 ноември във всички 
първични организации да 

А. Т. се проведат предизборни

им заплаша за тези услу
ги, взимайки предварител
но от частните селскосто
пански производители

ханизация.
па-

>■

ДИМИТРОВГРАД дина.
За успешното провеж

дане на изборната дей
ност е проведено събра
ние с всички председате
ли на първичните органи 

Изборните пък събра- зации и политмчеокия ак 
ния ще се проведат. в пе тцв на общинския синди- 
рмод от 26 ноември до 20 кален съвет, на ноето кон 
декември текущата топи кретно е договорен 
на. На тези събрания Ще на реализиране на избор 
се разгледат отчетите за ната дейност. При това 
работа' през изтеклата. го особено е подчертана не 
дина и ще се приеме ан- обходимостта занапред 
ционна програма за ра- синдикатът и новите ръ 
бота за предстоящата го ководства далеч повече 

Едновременно ще да Се ангажират в прове

Активност ка всички равнища
ОсбвНО„Димитров- В „Свобода 

план най-г° внимание е посветено 
© обърна масовото обучение

заетите по всенародна от 
обществена са

мозащита, а също така и 
върху постоянно унрепва- 
,не на системата за инфор 

и миране и подготовка на 
трудещите се, с цел да се 
развива , отговорност 33 

За заключи- положението в собстве-

бода ’ и „Тигър водитеЛ1Ноотта

25 ввтеТ
ГГт^али, н«м

заютючител-. чествено п^^™вата

на
на

начин
на тРУ брана и

по-каакцията се
цялата година 
се очакват'
ните активности. В тече- засилване 
ние на годината непр®^ 
онато и системно е Ра&0 
тено върху осъществява 
не на програмата от акци 

Канто изтъкнаха -за 
отдела по все 

и обще

дина.
бъдат разгледани финал- 'ждането на мррквде по 
совите отчети, а също та .дългосрочната икономиче 
ка и рефератите за пред сна стабилизация.

На те-

диоциплина.
ната среда.в ак 

о-пде-
антивностителните 

цията е 
лея план.

подготвен И тук «анто и в „Ти
гър" в ход са подготовки 

заключителните *
С други думи около 4800 

членове на Съюза на син 
дикатите в 45 първични ор 
ганизации занапред тряб 

разгърнат все
странна активност, за да : 
изпълнят твърде отговор

стоящите задачи, 
зи събрания те бъдат из
брани и новията.

вежда щите
ак- рънсхводст-•те за

'ГИВНОСТИ, които предстоят ва. 
на които тряб

С-вщо те бчде даден от
- осъществените за- 
и постигнати резул

отбрана
самозащита

чет 33
дачи 
хати в самата

народна утвърде- • ва да 
иите критерии за членове 
.... новите ръководства 
трябва да се избират деес ната задача, каквато е из 
пособни и афирмираш син борната дейност, 
дикални дейци,

Според вечеи в течеиие 
ща да се
же готовността, че 
,не бива да ни изненада.

в две 
особено 

е обърнато на 
задачите. ПИ

Дългосрочна 
по икономиче

ствена акция- покаже и дока-
нищо нате организации,

са и сказки 
и отбеляз 

делото
П|редвиден;и 

за революцията
на името и 

на Тит°-

внимание 
въпросите и 
излизащи от Ст. Н.ноито вА. Т.ване
та програма 
ска стабилизация. СТРАНИЦА 5
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т ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" НА 28-ИЯ МЕЖДУ* 
НАРОДЕН ПАНАИР НА КНИГАТА в БЕЛГРАДВ ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ССМ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Избиране 

чрез тайно 

гласуване

Интерес към творчеството 

на българската народност
На 28-ия Медународеи панаир на книгата в Бел

град, който тази година се състоя о-г 27 октомври 
до 2 ноември, между 380-те изложители от з1 стра
ни и 180-те издателства у нас, се намери и издател
ството на българската народност „Братство" от Ниш. 
На щанда на издателство „Братство” бяха изложени 
произведения — проза и поезия — на актори от бъл
гарската народност* иакто и поредицата Титови про
изведения, които предизвикаха особен интерес меж- 
ду посетителите на панаира.

Изглед от 
Сурдулнца

Изборната дейност в Съ
юза на социалистическата 
младеж в Сурдулшпка об
щина протича праг по-голя
мо ангажиране на млади
те в общината за изпълне
ние целите и задачите на 
дългосрочната икономиче
ска стабилизация. Едно
временно в първичните ор 
ганизацим «а ССМ се изби
рат нови ръководства, кош 
то трябва да допринесат» 
предстоящия период мла
дите от общината по-дейно 
да участвуват в обществе
но-политическия живот и 
да дават по-гол ям принос 
в усилията да се надделят 
сегашните неблагоприят
ни тенденции в стопанст
вото.

уточнят какво им пред
стои за пълно и носледо-

затори на младите за из
пълнение па широко раз
гърната обществена акция 
за всеобща стабилизация-

В първичните организа
ции в хода на изборната 
дейност' младите всестран-

ватолно провеждане на ме 
роориятията на дългосроч
ната икономическа стаби
лизация. В подготовката 
на тази конференция се 
предвижда кръгла маса на 
младите, на която ще взе
мат участие стопански и 
обществено - политически 
дейци. Централна тема на 
кръглата маса ще бъдат 
възможностите и начини
те за по-гол яма заетост па 
младите в общината.

В хода на предизборната 
дейност .младите от Сур- 
дул:ишка община са се до
говорили за по-широкото 
им участие в различните 
акции които се предприе
мат, като: „Младият работ 

самоуправитец" 
селскостопан- 

сто-

дност, както за превежда 
за други форми

Посетителите па панаи
ра разгледаха щанда на 
„Братство” с особен инте
рес» като се интересуваха 
за книгоиздателството

нс, така и 
па сътрудничество.

Инак, въпреки мерките 
стаби-и на икономическата

но, критически и самокри 
тичеоюи са обсъдили едно 
годишната си дейност, по
сочени са несполуките и 
сполуките в провеждането 
па приетите програми за 
работа. Отчетено е, че в 
редица младежки първич
ни организации младите 
не са успели да използу
ват благоприятния обще- 

кли-

Наши поети в антологията 

»Пйееме о Титу«
— ИЗДАНИЕ „СПЕКТАР”, ЗАГРЕБ

вствено-полицичеоки 
мат за разрешаване на на
лежащите задачи от живо 
та и дейността «а млади-

На Международния панаир на 
Белград югославените издателства се предста
виха с редица ценни нови книги, които обога
тяват нашия духовен живот и литературното 
съкровище на сбрати.мените братски народи и 
народности на Югославия. Между многото цен
ни нови книги видно място заемаше антоло
гията „ПЙЕСМЕ О ТИТУ”, подготвена от ХУ- 
СЕИН ТАХМИШЧИЧ, излязла в издание на 
„Спектар” от Загреб, 1983 год. Между поетите 
от народи и народности на Югославия в анто
логията са застъпени и двама поети от българ- 
сната народност и то — Стефан НИКОЛОВ със 
стихотворението „ЖИВ Е" и Борис ТОДОРОВ — 
„МИНАЛАТА НОЩ СЪНУВАХ ТИТО”. Стихо
творенията на нашите поети е превел македон- 
сният поет Владо УРОШЕВИЧ от Скопие.

книгата

За разлина от предишни
те избори, този пьг мла
дежките ръководства са 
избирани чрез тайно гласу
ване, а за ръноводните по
стове в първичните младе
жки организации са били 
излъчени по няколко нанди- 
дата. Основен критерий 
при това е бил: привърза
ността на младите към са- 
моуправителння социали
зъм, личните им качества

те-
Посочено е също така, 

че младите в общината са 
успели да афирмират висо 
ко младежмия доброволен 
труд и че резултатите на 
това поле са наистина 
твърде добри.

Според приетата програ
ма за провеждане на избор 
ната дейност, насрочена е 
общинска конфекция на 

11 ноември

нин —
„Младият
оки производител 
ков производител”, младе
жките политически шноли 
и пр. Всичко това трябва 
да допринесе за още по- 
голя-ма афирмация на мла
дите, като действена сила 
в общината.

Ст. Н.младежта за
Застъпеността на поети от българската на-

родност в една такава репрезентативна антоло
гия представява и признание, и голямо насърче
ние за по-нататъшна творческа дейност, а съще
временно допринася към афирмацията на лите
ратурното творчество на българската народност 
в Югославия-

X- * *Г83П ЕТ ЧНД 
АНТОЛОГИЯ Отклоняваш се от пътя — 

моите крачки
спомените ти да-не разбудят-

М. П.

книгоиздаването на българ 
ската народност, което 
ежегодно бележи видим 
напредък. По време на 
панаира между 
во „Братство” и 
дателствата на другите 
народности и народите на 
Югославия бяха водени 
разговори за сътруднячест 
во е областта на книгоиз
даването. Такива -разговори 
са водени с представители 
на словашката народност 
от „Обзор”, :на руоинската 
от „Руске слово”, с „Един 
ство” от Пршцина, „Прос
вета” от Белград и с д-ру 
ги книгоиздателства у нас.

За отбелязване е, че с 
някои от тези издателства 
вече са установени връз
ки «а сътрудничество, па 
разговорите са водени по 
по.оока на по-нататъшно за 
дълбочаване на тези 'връз
ки, -както и за съвместни 
издания- Този път контак
тите с други книгоиздател 
ства показаха, че същест
вува интерес «съм творчес

твото на българската наро

лизация, които се изяви 
ха като ограничаващ фак 
тор за книгоиздателства
та у нас, издателствата 
са се определили за качес
твени издания, конто най 
стича привличат любите
лите на писаната реч.

Същевременно Панаира 
на книгата съществуваха 
редица манифестации—из 
ложби, между които „А в 
нойокият октомври 
година”, „Югославската из 
ложба на списания” преди 
звикаха особен интерес- 
Тазгодишният панаир по
служи и за изложение на 
учебни пособия и помага
ла, графиката и графично 
то оборудване, «соето обо 
гати съдържанието му.

Следва да се изтъкне 
накрая, че и тази година 
панаирната продажба на 
книги бе твърде посетена, 
понеже издателствата са 
намалили пените на реди
ца издания, и то от 20 до 
70 на сто.

Погледа свой 
забиваш в земята. —
Не искаш да оРеЩНеш моя.ТРИ издателст 

киигоиз-Страхуваш се — 
ще те разплаче • • •ЛЮБОВНИ

ИЗПОВЕДИ
Стефан МАНАСИЕВ

1943Ч

* * *

Исках силно да помия вечно 
моста, -на който се орещиах...

Сетне разбрах, че ои сестра 
на колегата ми от Босилеград, 
с ногото разделяхме сирене и яйца, 
от ръжен хляб фидюйки с мармелад...

Като под моста планинската вода 
желанието горещо изстина...

* * *
Спомни си ...
Нощта желанието ти изпълни.
От радост засълзиха очите та, 
когато сутринта се събуди ... 
лъжлива беше играта ни ...
Но нощите узряват в нас 
и утрото ражда нави опомеяи.

Деница ИЛИЕВА Ванче БОЙКОВ

•Ст. Н.
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ФУТБОЛ • ВОЛЕЙБОЛ ф ТЕНИС ф ШАХМАТ 
ОБЩИНСКА «ЙУТБОЛНА ЛИГА ПИРОТ

Поредица 

от успехи
Църноклище, 30 октомври 1983 г. Игрище на 

„Реал”. Слънчево време. Зрители: 200. Голмай
стори: 1:0 — Чирич в 55, 1:1 — Сафет Иванов 
в 65, 1:2 — Миленко Виданович в 80 минута.Още една слаба" 

игра на „Младост
„ПАРТИЗАН": Димитров, Костов, Киров, 

Станулович, Марков, Иванов, Тодоров, Георги
ев, Виданович, Тодорович и Митов.

Футболистите на „Парти 
зан" от Желюша приба 
виха още една побода към 
поредицата си от успехи 
в есенната част от първен 
ството >на Общинска фут 
болна лига Пирот. В Цър
ноклище те напълно заслу
жено победиха домашния 
„Реал" е 2:1.

Първото полувреме пре 
мина при равноправна иг
ра на съперниците, които 
не успяха да реализират 
по няколко шансове- В 55

резултата — 1:0. Домаш
ните футболисти защища
ваха предимството си с 
успех само 10 минути.
65 минута Сафет Иванов 

минута съдията основател най-сполучливо
отседи дуела в полза една атака на овоя отбор 

на „Реал", а Чирич откри и изравни резултата. Гос 
^ туващитв футболисти от- 

криха път към победата на 
Шшж 10 минути преди края на

В

„МЛАДОСТ" завърши
— „ПЪТНИК” (МИРАТОВАД) 1:3,(1:1) НО

Босилеград, 30 октомври 1983 год. Стади
он „Пескара край Драговищица,
чно, но подходящо за игра. Зрители около 200 
души. Голмайстори: за „Младост” Б. Тасев 
мин. а А. Шаипи в 36 мин. 
мин. и С. Шаипи в 85 минута. Съдия на среща- 
та Д. Митич от Владичин

щ?;
'времето обла-

а мача, могато централният 
нападател на „Партизан" 
Миленко Виданосвич, пое 
леден участнин в бързата 
контраатака, улучи врата 
та на „Реал".

Сега „Партизан" заема 
място във върха на табли 
цата с хубави изгледи 
да бъде есенен първенец 
вече е първата си състеза 
телна година.

в 22
К. Бектиши в 62 I

хан.

Вместо две, футболисти 
те на ,Л^ладост" в среща
та с „Пътник" от Миратов 
ци останаха без 1нито една 
точна. Преди срещата по- 
вечето от босилегр адски
те футболисти 
на сигурна и убедителна 
победа. Обаче предвижда 
нията не им се осъществи
ха. Футболистите от Ми- върши първото полувре- 
ратовци (не само, че се ме. 
представиха с добра и ор
ганизирана итра, но те ка 
то че ли .и имаха по-гол я- 
ма 1В.оля за игра.

Босилеград ски те футбо

ШЗштКОЙТО ТОЗИ ПЪТ
лош ден. Бавно, но сигур 
но футболистите на ^Път
ник" превзимаха превес в 
играта и в 36 минута А. 
Шеипи отдалеч, след греш 

разчитаха . ка на Младенов вкара топ 
ката в мрежата на ,Мла
дост" и изравни резулта
та. С този резултат и за-

имаше

§§1§§1 шшш
Отборът на „Партизан" — Желюша Д. С.

МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР”

С мъжествена игра до една точка
През второто полувре

ме наблюдавахме още по- 
слаба и неинтереона игра 
на домашния отбор. Като 
резултат на такава игра 
гостите още два пъти улу 
чиха целта. Най-напред 
най-добрият играч на тере 
на, лявото крило на . ФК

0<мк „БУДУЧНОСТ" (ПЪРВА КУТИНА)
ФК „А. БАЛКАНСКИ" (ДИМИТРОВГРАД) 0

В X кръг на първенство- 
Междурегионална 

група
то на
футболна лига 
„Север” футболистите на 
„Асен Балкански" от Ди
митровград гостуваха на 
ФК „Будучност" от Първа 
Кутина и успяха да се за
върнат без поражение. То
чката завоюваха с мъжес
твена игра на всички час
ти на терена. Найблестя- 
ща фигура на мача беше 
вратарят иа „Балкански 
М/илко Соколов, който за
щищаваше вратата си 
стила на прочутите 
славски вратари. 1ова без
спорно е най-добрата Игра 
на Соколов з спортната 
фанелка на „Асен Балкан
ски".

Първа Кутина, 30 октомври 1983 г. Игрище 
на „Будучност" — тревисто, но неравно. Благо
приятно за игра време. Зрители: 300.

ско дерби", от което дими- ресна игра и победа 
тровградоките любители .,своя" отбор, 
на футбола очакват инте-

ли!сти само в началото на 
срещата показаха, че уме
ят да (Играят. Обаче, фут 
болната игра не трае 20, 
а 90 минути. В тази част 
на играта с мощно 
и силен удар Б. Тасев. в 
22 минута 'Откри резулта
та. Но, този гол 1не внесе 
смут в редовете на гости 
те- Напротив, те още

по-силно

на
хубав К- Бектиши, а след това 

,Дътнин" С. Шаипи.
Да посочим и това, че 

за пръв Път в Босилеград 
на зрителите бяха цдпла 

по- тени билети, а целокупни
ят доход от това е за по
страдалите от земетресе
нието на Копаоник.

: |!,ДСЕН БАЛКАНСКИ”: Соколов 10, Голубов 
6, Пешев 7, Каменов 8, Марков 8, Димитров 6, 
Манолов 7, йованович 7, Станков 7, Кръстев 8, 
Аленсов 8.

организирано и 
започнаха да атакуват към 

на Д. Младенов,

Д. Ставров I !1

ФАБРИКА ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ И ХИМИЧЕ- ® 
СКИ ИЗДЕЛИЯ „ЗДРАВЛЬЕ”

от ЛЕСКОВАЦ
ООСТ „ФАРМАЦЕВТИКА” — СЕКТОР ЗА 

ПРЕРАБОТКА НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
БОСИЛЕГРАД

КОМИСИЯТА ПО ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ 
В ООСТ „ФАРМАЦЕВТИКА"

В
юго-врат^та

IМЛАДОСТ” ИГРА В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ: 
Д. Младенов, Д. Златков, П. Стоянов (Б Ива
нов). Б. Тасев, 3. Младенов, Л. Захариев, И. Ран- 
гелов, С. Якимов, В. Чипев (капитен), В. Тасков 
и М. Цветнов.

♦ ♦

IДомашният отбор атаку 
ваше от първата до 
следната минута. Във вто
рото полувреме футболис
тите на „Будучност" атаку 

вратата на Соко
лов на въдии, но защитни- 

на димитровградския

по-
! Xв

М. Я. гл ваха към ♦ДАВА Iг СПОРТНО СЪТРУДНИ-КРАЙГРАНИЧНО
:ство Обяваците

отбор играха пожертвова
телно, без да прилагат не 

В после
♦

ьстезания между Димитровград 

и Годеч ( Рг
за приемане на един КВАЛИФИЦИРАН ^ 

ЕЛЕКТРОТЕХНИК (на неопределено време) за * 
работа в Сектора за преработка на овощия и ♦

опортни средства, 
дните минути димитровгра 
доните футболисти дори 

едно
зеленчуци в Босилеград

* УСЛОВИЯ: квалифициран електротехник 
с една година трудов стаж.

* Обявата е открита 
на обнародването.

* Молби С ДИПЛОМ за завършено училище 
за квалифицирани работници, специалност 
електротехник, «ръщелно свидетелство и доку
мент за трудовия етаж се изпращат на след
ния адрес:

Фабрика за фармацевтични и химически из
делия „Здравлье” — Лесковац, Ул. ..Влайнова’ 
199, Лесковац (за общия сентор).

* Молби с непълни докуемнти няма да се 
разглеждат.

успяха да създадат 
хубаво голово логаожение, 
което остана неизползува- 

Петър Йованович.

1983 &

Р -волейбол, шах-
' ' „те се състояха в 

сътрудничество ■

8се със- дни от деня

:НО От
Обаче ако се беше случи- 

победи „Асен Еал>
хжпраи

от -тези два 
в следните спортни ^ 

тенис на маса.
врайЧРаии что

ло да
канони”, тоиа 
щеше да бъде несправед
лив резултат-

наистина
мат и
рамките на
Ето и резултатите. п^аиропр,л 5:1

волейбол: Годе Годе^^имитРовград 5:0 
__ Димитровград о.а-Д-3-

В XI кръг ,А• Бал кан
они” "Де се орещ«е с 
„Единство” от Пирот- ма- 
чът ще се мграе в Дими 
тровтрад и ще бъде „съсед

тенис на 
шахмат: Годеч

Д. С.
-/
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Хь/лц&р • сатира • забава
ДВЕ ЛЕГЕНДИ ОТ С. ИЗВОРВлиза момченце в кни- 

жара и пита:
— Имате ми'моливи 

четвьрто отделение?
— Да. А исжаш ли 

преди обед, ши след обед?

за Момин долза

Зайци местоСъбрали се в селото моми и ергени на седян-
иса. Момите прели, а ергените мотаела нъдботО- Дума 
по дума, заговорили се за това кой е ,дшй-олободси 

долината под Спасова ко-
Шотландец вика от бре

га: оресие тъмната нощ да отиде в 
рия, да остави белег и да се вт>(рнс.— Дайте помощ! Сърру 

гата ми се дави.. Разбира 
се, ще се намери добър чо 
век и ще извади жената. 
Щом дошла в съзнание, съ
пругът сърдито казал:

— Това е последен път 
да й дам да «носи порт
фейла!

■ ■■
Никой нямал храброст да стори това. Една буй- 
смела мома рошила да отиде. Тръпнала като си 

Когато Стигнала, взела че забила
на и
понела и хурката, 
хурната дълбоко в земята, но с нея захванала и ну-

Обичам ка бабата направи баиицу с °Ре- 
си и си Рено: че идем у Босилеград. Там пре
ди године правите орешаре, сигурно че има 
ореси колко очеш. И седо у автобусат та там. 
Ка Стиго пита еднога у комбииатат Босиле
град”:

тата.

Като ои тръгнала — надигала и от страх умр
яла.

— Бай Стойне, родите ли туя годин оре- 
„Кремиково" и „Рамни дел?"

— я първи пут чуйем дена нийе 
ореси, ама чеке да питам агрономчето... 

Нема га дълго време и я си помисли до- 
говараю се по кою цену да ми продаду ореси, 
ка бай Стойне излезе и рече:

И днес долинката, жъдето момата забила хур
ката и умряла, се нартгча „Моаш дол".

сите у сме
имали

рарков намнк
— Бае Манчо, и агрономчето не знае ни

що за ореси...

Бре, реко си, щоли йе това чудо. Па за 
гея орехове плантацийе, тена ги писамо 
весниците — надълго и нашироко се говореше 
и пишеше, а са — у номбин&гат, Що требе да 
им йе сайбия на тия ореси — не знаю нищо. 
И реши я> че си тражим информацию на друго 
место. Отидо у „Кинстан". У йедну номланию 
беше много весело, там беше и бая Вене, поз- 
дравимо се и он ми Рече:

— Бае Манчо, ела овамо при нас. Поздра 
вимо се и продължише разговорат.

— Слушайте, започе йедън ловджия — 
да не йе „Кремиково" я не би знал що йе за- 
ец. Дигнем се и сБи-гам, сНитам по планините
— нищо. Е тегая, свърнем там. У свак гръм — 
по заец... Нече ми веруйете — утепам по два 
—три, и си отидем дома. Ка стигнем жена зине 
од чудо и каже:

— Бре, слепчо, ти имаш ли мил ос?

— Що да правиме с толко зайци?... Жал 
ми беше да тепам повече, а можеше йош некой 
да падне... — кажем ву я—

— Нали това требеше да буде орешара
— питам я бай Вене, а он се смее:

— Е Манчо, Манчо... що ти йе на тебе. Ни 
агрономите у комбина-го и не знаю дека това 
место йе нино, а камоли дека йе било орашара...

Добре би било да знаю барем дека има 
зайци. И оди ньи може да има полза, ако за оре- 
сите одавна су заборавили.

Над центъра на село Извор се намира възви-
ноято3? шението Рудина, в северозападната част на 

| няколко дъба образуват местността „Марково кори- 
| ишче". В него изпъква една окапа, която се вижда от- 
| далече. Нарича се Марков камзик. Наречен е така, за- 
| щото според едно предание, този камък Крали Марко 
& е хвърлил'тук от планина Църноок.

по

Забележил: Стоян Евтимов— Защо биете този бо
лен? — пита един посети 
тел медицинските работни 
ци в една болница.

— Ами как, защо? По
ловин година го лекуваме 
от жълтеница, а той ед
ва сега «и призна, че 
китаец.. -

л
МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Не прави и не се захващай за нищо, когато 
ои разгневен; все едно е да навлезеш в морето, 
когато има буря. Сократ

е

Мазоли имат не само ръцете на работници
те, но и на тези, които ги аплодират.

Е. КротниНа хубава млада паци
ентка лекарят казва:

— Вашата болест лесно 
се лекува. Ще ви пратя 
при колегата.

— Нима той е по-голям 
специалист от вас?

— Не, по-млад е...

Разхождащата се квачка няма да изведе
Арабскапилета-

Собствената плешивост три гояини не се 
забелязва. Японска

Златото разпалва жаждата за злато, а не 
я утолява.

П. СирПреводът е като жена-
та:

Хората казват: търкаляй монета пред себе 
ои, и всички ще ти се радвах-.

— Ако е овеРен — не е 
хубав и обратно: ако е ху 
бав — не е вереи. Шенспир

Дълг и заем- не остаряват. -кАА&Ц/ЪСЩ/V УАбхазка
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