
ВршстВо О указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.

^ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ Ж 

ГОДИНА XXV » БРОЙ 1160 * 22 ЮНИ 1984 Г. » ЦЕНА 4 ДИН.

Централният комитет на Съюза на югославските комунисти за осъществяването на водещата роля на Съюза на комунис-
тите в обществото и идейната му н акционна подготвеност

ЗА ИСТИНСКИ АВАНГАРД НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА
На 12 юни в Белград се 

проведе 13 заседание на 
ЦК на СЮК пооветено на 
осъществяването на 
щата роля на Съюза на 
югославските комунисти в 
обществото и идейната му 

гй акционна подговеност, 
на което уводното изложе 
ние изнесе Али Шукрия, 
член на Председателството 
на ЦК ,на СЮК.

Сред работническата кла
са. сред мнозинството тру 
дещите се и граждани съ 
ществува загриженост и 
критика към неблагоприя 
тните процеси в общество

ф Нашето положение 
тРешни и международни условия, но и от субективните слабости на социалисти 
гческите сили, преди всичко на СК и неговите ръководства, дори и на сегаш 

ния ЦК.

бота в базата на общесг 
вото, в първичните орга
низации на СК. Не смеем 
повече да търпим практи
ката мнозина партийни ка 

обременени с фору 
работа, .да нямат

е последствие само от обективни въднес не

воде
ф Необходимо е да се задълбочава процеса на идейно-политическо разгра 

ничаване в целокупния СЮК.
ф Все по-открити и по-безочни нападки върху социалистическото самоуп 

равление и другите основни стойности на нашата революция.

Дри, 
мна
време" за политическо де 
йствуване непосредствено, 
сред работниците и сред 
народа. Главно се - общу
ва с по-тесните поли-ричес 
ки активи и с ръководни 
те структури в сдружения 
труд. в общините и т.н. Те

излизане от положението 
в което се намираме днес-
БОЕВА СОЛИДАРНОСТ 
НА КЛАСАТА

тието и укрепването на со 
^У||| циалисгическото самоупра 

Ч\- влени е и влияние на рабо 
- гнггческата класа върху

цялостта на обществените 
отношения процеси. 

Положението

V ■_

Днешното ни положение 
не е последица само от 
субективни вътрешни и 
международни условия, в 
които се борим, макар че 
и те имат свое действие, 
но сигурно е последица и 
от субективни слабости на 
социалистическите оидъЬг а 
преди всичко на Съюза на 
комунистите ц неговите 
ръководства, дери и на дне 
шния Централен коми
тет- Това изтъкваме за да 
посочим и на международ
ното икономическо поло
жение и положението на 
Югославия, в което тя се 
намира в изтъняването на 
своите икономически и 
финансови задължения 

къ.и чужбина. Тези задъл 
жения трябва редовно да 
се изпълняват. Но като пя 
ло тези отношения и аран 
жмани, трябва винаги да 
имаме в предвид и нсотло 
жната задача за запазване 

икономи 
пол итичеоката

общес
твого е сериозно м иименно 
затуй е необходима и по- 
гол ям а боева солидарност 
на работническата класа и 
по-здраво единство на «.о-; 
му кистите в Югославия. Вся 
ка тенденция' на затваря?' 
не и подчертаване на само 
стоятелност- която не под 

отго-

•в зи кадри днес се намират 
в банките, управителните 
и деловите структури, от 
колкото се намират сред 
комунистите в първичните 
организации на Съюза на 
коимупистите, сРед работ
ниците в сдружения труд 
и сред гражданите в ме 
сините общности. Органи 
зациите и органите на СК 
са свързани с управител 
ните структури, с коуто 
най-често и решават, вме 
сто да действуват сред 
масите и да укрепват съз
нанието и силата на рабо 
тническата класа като во 
Деща обществена сила и 
основен субект на 
юцияга. Тогава не е 
дето
самоуправителна

ч.
то.

Това нещо отделно се 
спрямо носители 

ония. тенденции и
изявява 
те на
поведения, които 
тел но
икономическото положе
ние, социалните проблеми, 
заемането на работа, жиз 
неното равнище, самоуп- 
равителните отношения, ра 
зноправието и братството 
и единството на народите 
и народностите. Критики 
се отправят и към Съюза 
на комунистите зарад не- 
ефикасност, опортюнизъм, 
неединство, недостатъчна 
бойкосг и нерешителност 
на идейния фронт- Тази 
критика идва и от собстве 
ните му редове, 
чнитс
но от страна на комунис
тите—работници — изтък
на Али Шукрия, член на 
Председателството на ЦК 
на СЮК в уводното си из 
ложение на 13 заседание 
на ЦК на СЮК.

Сериозни предупрежде 
ния и искания на работни 
ческата класа и 
те се, тяхното 
изразено 
шаващи етапи на нашата 
Н арод оосв ободмгел н а бор 
ба и социалистическа 
волюция, задължават Съ
юза на комунистите да 
изпълни своята задача на 
решаващ водач в настоя
щия етап на революцията 
и във всичко да бъДе юде- 
йно-политически и акцион- 
но на нивото на настоящи 
те си задачи 
ангажиращ, офа/гзнвон и 
ефикасен, решителен и от
говорен. От това в най- 
голяма стелел зависи и 
прелома, който ни е нсоб 
ходим в пропеете на об 
ществ&ния и икономичес
кия живот, за ло-окорошно

отрица 
действуват върху г

разбира собствена
ворност за социалистичес
кото само управител по 
авитие на

ра-
югославската 

общност изцяло, (ВОДИ 
неединство в 
ботничеоката класа и 
рушава братството и един 
ството на народите и на
родностите на Югославия.

Към 
СЮК и раь.

на-Али Шукрия
Считам, че в настоящия 

момент именно органите 
на СК — а преди всичко 
този Централен комитет — 
трябва да направят още 
по-решителни крачки, имен 
но да направят прелом в 
укрепването на единство
то, дееспособността, отго
ворността и ефикасността 
на Съюза на комунистите 
и изпълнението на лрограм 
ните задачи, по-бързо и 
I ю-уопс ш но да \ грем ах в ат 
причините за застои в са- 
моуправителното общуст* 
вено развитие ,и най-реши 
телно да продължи разви

револ
ПОДКРЕПА НА ИСТИНС 
КИТЕ БОЙЦИ

чудно 
вместо единство и

интегра
ция на сдружения труд в 
обществото като цяло, 
линията на развитието
самоуправлението и 
гатеката система укрепва 
Общинския, локрайнинокия 
и републиканския партиоку 
ляризт.м,
на ООСТ, а ведно

Съюзът на 
те трябва да изгражда та 
кнва

комун.теги-
от първи 

организации, отдел
на

отношения, при кои 
то всеки негов член на

ще делена суверенитета, 
ческата и 
независимост на страната, 
както и на нашето задъл-

се чувствува необходим 
на организацията като съз 
нателен к ому н и с ти ч еск и

настроен боец, 
се бори и да даде своичко 
от себе си за

готов да п а ртинул яризмаведно с другитежение
страни и народи, да се бо
рим за по-правдиви иконо
мически отношения в све
та. пробив всеки натиск и 
неравноиравие.

с т«х и 
етатизма и национализма. 

Нашата борба
осъществя 

ваше на идеалите на работ
класа и ,револ 

юцнята- Затуй СК трябва 
да Даде подкрепа на всич 
ки ония членове и изоб
що, на всички т.рудещи 
се и граждани, които от 
говорно се отнасят към об 
Щественнте задачи, 
тичеекм да съгледат 
кгиката, да искат, да раз
движват и да предлагат 
най-добри решенид. И на 
Съюза ша

в наето 
ящето положение придру-- 
жават все по-открити и 
по-безочни нападки 
ху социалистическото са 
лгоуправление и другите ос 
новни

ническата
трудещи 
доверие, 

във всички ре-
свър-

ЗА ЕДИНСТВОТО
За Съюза на комунистите е неприемливо 

схващането единствено от значение да бъде да 
се постигне идейно единство но стратегичес
ките, програмни определения, за основните въ
проси на революцията а в тяхната конкретна 
реализация да могат Да съществуват разлики, 
дори и отклонения. Всяко поведение и актив
ност извън единните становища на мнозинството, 
изградени върху основите на уставните раз- 
поредби на СЮК, не е нищо друго освен път 
към фракционно действуванс. За това нещо ни 
сочи и опитът на нашата Партия, Съюза на ко

ето йности на наша 
га социалистическа рево
люция. Носителите на вра 
жданска идеология, често 
от агресивни, антикомунш 
етически позиции, настоя
ват да

ре-
кри-
рра

1Реафирм1ират и 
М1Но гоп артийн ата са I 
тема.

ком уннетите и 
на самоуправ-цтелното об 
шество трябва свободна 
тво1рчеока личност. Това 
един от съществените фа 
Ктори на развитието на де 
мократггчеоки отно I пени 1Я
в Съюза на 1Комун1И]Стнто 
'И >в обществото.

сис-
Те действуват все 

по-организт грано и по-на-
къАеединен, трапчишо навсякъде, 

то Съюзът на (комунисти
те и рстаналите социалис
тически сили оставят о«о 
бодни 
нова

е
му кистите.

Колио за Съюза на комунистите е от зна
чение единството в изграждането на политика 
та, толкова е съществено единство в нейното 
осъществяване. Едното без другото не може. А 
това тогава е неразделимо — идейното и акци- 
оиното единство*

пространства за та 
дейстпуване. Също 

така и догматично-бн>ро<к- 
ратичвоните

Следва да со 
ват интензивни ш 
Родствени

установи 
нвнос- 

контакти и ра
сили, навея

(Па 3 стр.)



н А с II ПО СВЕТА И У
сър вия ЗЛ ОТНОШЕНИЯТА СЪС СЪСЕДПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР 

ИИТЕ СТРАНИ
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ И ЕИО I

ДобросъседствотоДвустранна полза няма алтернатива
зка с това, председателят на Републи
канския съвет за отношения с чужбина 
Славно Зечевич между другото напомни, 

България подготвя собствено вижда- 
историята на Балканите и на юго-

Т-/,й

В сътрудничеството на СР Сърбия 
със съседните страни не са използувани 
всички възможности, въпреки че съща 

ствува интерес това сътрудничество да 
бъде по-всестранно и по-организирано.

Проблемът във връзка с дълговете на развива
щите се страни застрашава интересите и на заемода
телите, н на длъжниците че

не на
ел авено-бълга реките 
като не съществуват наши книги по т- 

лсоно може Да се случи през

отношения.
На второто заседание на 

Съвета за сътрудничество 
между Югославия и Евро 
пейската икономическа об 
щност, състояло се тези 
дни в Люнсембург, съюз
ният секретар на външни 
те работи Раиф Диздаре- 
вич заяви, че югославска 
та стабилизационна 
рама и облягането върху 
собствени сили, като най- 
важно звено в нейното п>ро 
веждане, не означават зат 
варяне на Югославия към 
външния свят, но са усло
вие за по-ефективно вклю 
чване в международните 
икономически проце<*1. По. 
дчертавайки интереса на 
нашата страна за още по- 
интензивно икономическо

и финансово сътрудничест
во с ЕИО, Диздаревич за 
яви, че с създадена соли
дна основа за понататъш 
но развитие на това сътру 
дничество въз основа на 
двустранна полза.

Като напрани обзор вър 
ху проблема във връзка с
дълговете иа развиващите 
се с-грани, съюзният сокрс 
тар изтъкна, чо „този про 
блем застрашава лгптерс 
сите и на заемодателите, 
и на длъжниците”.

На заседанието е роше
но наскоро да 
преговори за възобновява 
не на финансовата част ма 
общото споразумение, ва
лидността на ноято изтича 
в юнп идващата година.

Това между другото бе изтъкнато 
на заседание па Председателството на 
СР Сърбия, -на което бе обидено с-ьтру- 
тничоството на републиката със съсед

ките 'Стран1И. Г110лнт1нката на добросъсед-

;:71 тема,
следват/-',ите две—три десетилетия библи 
стоките и институтите в света да раз 
полагат само с български становища за 
югосл авен о-бъл та рск и-| е отношения иенво ия/ма алтернатива и тона краоно- 

поннт.рждаоа фактът, че паша- историята.Р0Ч1И/В0
та страна п при затруднени междунаро- 

обогоятслства успя да запази, да- Перспективата на отношенията пи 
с Албания и България, бе изтъкнато на 
заседанието на Председателството 
СР Сърбия, зависи от истинското отно
шение па тези страни към вътрешното 
развитие, конституционното устройство, 
-териториалната
точеската позиция «а нашата страна.

д: /и
же и да подобри отношенията ои с мио 
.чинство ст,-;е-Д'Ни страни. У някои стра- 
I .чг обаче продължава да липова добра

прог
на

соля за всестранни контакти.
Поради '/известните спорни въпроси. 

I юли I пич е оките отношения с България 
все още са сложни. Говорейки във връ

цялост и външно-поли-
започнат

РЕЗУЛТАТИ ИА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Голяма победа на нталнанскнте комунисти
ксембург — 90 на сто. Най- 
голя-м брой гласували ■* 
забелязан в Италия — 44 
милиона души. (След тези 
избори Италианската ко
мунистическа партия ста 
на водеща политическа 
партия в страната.)

На голяма част от насе-

В повече страни—членки на Европейската иконо
мическа общност опозиционните партии отбелязаха 
по-висок изборен успех от управляващите партии

За пръв път в следвоен
на Италия Комунистичес 
ката партия осъществи 
изборна победа над демо- 
христяните- Триумфът на 
ИКП в общите избори за 
Европейския парламент е 
неочакван, но и убедите
лен: комунистическите

представители спечелиха^
0,3 на сто повече гласове 
от демохристянските кан
дидати относно 3,4 на 
повече отколкото на мина 
логодишните политически 
избори в страната или пък 
3,8 ,на сто повече в срав
нение с изборите за Ев-

ДИРЕКТИВА НА ЦК НА КПСС

Денят на победата - всенароден празник ропейски парламент, със
тояли се 1979 година.

Резултатите на избори
те в страните — членки 
на ЕИО показват, че в по 
вече западноевропейски 
страни намалява интере
сът на населението за тс( 
ва представително тяло. 
Верно доказателство за то 
ва е отзивът на избирате
лите. Във всички страни на 
общността общо взето са 
гласували 60 на с-го изби
ратели. Най-слаб е отзи
вът на избирателите във 
Великобритания (около 30 
на сто), а най-висок -в Лю

Централният комитет 
на Комунистическата 
тия на Съветския съюз 
реши 40-годишнината на 
победата над фашизма 
(9 май 1985) да се ознаме
нува като всенароден пра 
зник. В Деня на победата 
в Москва ще бъде открит, 
голям паметник—номплекс

СССР от германската оку
пация 1941—45 г.пзр

Като подчертава реша
ващия принос на СССР към 
победата над фашизма, съ 
ветският партиен връ;.х 
отдава признание и на 
д/руги народи. участвува
ли в борбата против фа 
шистка Германия и ней
ните съюзници, а на пър
во място се отдава призна 
ние на Югославия.

лението в странит 
ки на ЕИО все още не е 
ясна ролята на Европейс
кия парламент. Това тяло 
не разполага със законода 
телни компетенции, 
пък има възможност да 
мпражнява контрол над от 
делни европейски органи. 
Затова се счита за 
вършена

член-

нито
сто

в чест на съветската по
беда във Втората светов 
на война

„неза-
институция 

,.скъпа играчка на западна 
та демокрация”.

относно в чест 
на освобождението на

г
Към 40-годишнината от освобождението от фашизма

Пролетната офанзива през 1944 година
Пише: Йован МАНАСИЕВИЧ се свежда- изключително денем. Освен това 

силите па НОВ и ПОю и тяхното постоян
но разрастване в тази част на Сърбия и на 
територията на Македония 
голяма заплаха за германските сили в Гър
ция по отношение на снабдяването и техни
те възможности за изтегляне по долината на 
Вардар ,и Южна Морава, което трябва 
очаква с оглед развитието на обстановката 
па европейското полесражение.

На свободната територия функционират 
ор| ан/итс /на нашата народна власт и всички 
обществено-политически организации. От та
зи територия се оказва 
голяма помощ за развитие на партизанското 
движение и. на територията на Т,рънокия 
кран. па и по-широко в България.

ната пътна и железопътна комуникация, коя
то води по долината на Южна Морава и 
Вардар.

НАЧАЛОТО НА ОФАНЗИВАТА
представляватПролетната или Майската офанзи

ва през 1944 година е част от Седмата 
неприятелска офанзива. • В настоящата Сведенията от разузнаването посочват, 

че в съществуващите гарнизони /и други ме
ста пристигат до зъби въоръжени и онаряже- 
ни неон части. Особено силни части на бъл
гарската войска се събират във Враня, Буя- 
новац, Куманово, Нагоричане, Страцин' Кри- 
ва паланка, Гюешево, Боилеград. 

Оператинтият щаб

статия се обработва част °т Пролетна
та офанзива, ноято особено

да се
се разгръ

ща на територията на десния бряг 
Южна Морава — от Църна трава 
Козяк планина.

на
до

непосредствена и на нашите единици 
разглежда възможността офанзивата на не- 
приятеля да се разгроми или с наши акции 
отслаби нежната сила, а силите на врага да 
™„ра3геглят;,.,ПоАг0твяН10 е едновременно «а- 

адикие на Крато/во, Гюешево /и Крива палан 
ка. иоаче реализирано е нападението само 

з-та Македонска бригада и Косовския от
ряд Рещу Кратово, а след това и действие- 
тт Иа Южносчоравска бригада 
Лисец (Осогово). Нападението 
ланка и Гющево ,не г 
гьт в тях концентрира

През първите месеци на 1944 година, а
осооено след ликвидиране на полицейското 
укрепление в Крива Фея (12 и 13 април) ця
лата територия на десния бряг на Южна Мо
рава от Лужница до Козяк (освен 
цейското укрепвление на Власина рид) бива 
освободена /От окупатора. Зарад постоянните 
действия «а единиците на НОВ (Народоосвобо 
дателната войска) и ПОю (партизанските 
отряди на Югославия), частите на българска
та фашистка /войска не мотат свободно да 
ползуват шосето и желзопътната линия Ниш 
— Скопие за /свои нужди, а ползуването

Такава обстановка тревожи не само бъл 
ръководство, ногарското върховно военно 

и германското командувште. Носител .на тази 
задача е българс«ият генералщаб.

пол и-
на

а основните 
изпълнители частите на българската войска 
и полиция. Ооновната срещу 

на Крива па
се реализира, понеже вра 

- / твърде големя сили.

пък цел на офанзива
та е иа се разгромят и унищожат единици
те на НОВ и ПОЮ на цялото това простран 
с-рво и отново да се възстанови окупато-Рс/ка 
власт, а с това за нуждите на германските 
части да се разчисти и поддържа съобщител-

В утринните часове на 30
на неприятеля- Колоните на него 

вите части се движат от
април започваофанзивата/им

повече посоки към
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ЗА ИСТИНСКИ АВАНГАРД НА РАБОТНИЧЕСКАТА КВАСА
(От 1 стр.) Една от най-важните за 

Съюза на кому
нистите е енергична, един
на и продължителна идеи
нснполитичеока борба про
тив всички видове на
ционализъм и техните но
сители, които сеят шоови- 
нистичесна омраза сред на 
шите народи и народнос
ти, стремят се да ш разе 
динят и да ги противопо 
ставят едни срещу други от 
най-светлите придобивки 
от тяхната съвместна бор 
ба — равноправието брат 
ството и единството. На 
ционализмът, като нонтра- 
Революционна платформа 
на всички антисамоупра- 
вителни и анти социалисти 
чески сили, в последно вре 
ме склади!ра в много сре,- 
ди, надига глава и съзна 
телно се стреми да угрози 
стабилността на общест
вото, единството на Съю
за на комунистите 
ществяването на у твърде 
ните обществени задачи и 
работи. Затуй не смеем 
опортюнистически да се 
отнасяме към национализ 
ма. Всяка небдителност 
и отстъпчивост спрямо не 
го винаги сериозно ни 
отмъщаваше, което се по 
каза, както през седемде
сетте години, така и в 
Косово през 1981 родина. 
Оттук Съюзът на комунис
тите. неговите членове, 
всички организации и ор
гани трябва последовател 
но и отговорно да се бор
ят за премахване на при
чините и носителите на 
националистическо дейст
вувай е, преди всичко в 
собствената среда, но и 
всички заедно против все
ки национализъм като 
общ враг.

Критериите, принципите 
и избирателните механиз-

сътрудничество с централ 
ните комитети на СК в ре
публиките и покр а йнин ски 
те комитети на СК, както 
и контати с по-широката 
партийна база <и, съгласно 
с принципите на демокра, 
тическия централизъм, д_а 
осъществяват надзор в де*’ 
йността на всички органи 
в Съ,юза на комунистите-

и вербализъм да се мине 
към идейна и политическа 
офанзива на всички поле
та. активности и във воич 
ки обществени среди, ко 
ято сама от себе ои тряб
ва да съдържа всички ха 
рактеристики на революпи 
онната акция и безпощад 
на борба на истински кому 
нистически авангард - «а 
работническата «класа, коя 
то 'исторически е призва 
на и отговорна да обезпе
чи континуигет и постоя-

ми на кадровата полити
ка трябва да бъдат във 
фуннция «на търсене и из- 
намиране на такива хора 
които въз основа на овоя 
та ясна идейно-политичес
ка насока, знание, способ1 
ности и решимост- Ще бъ 
дат готови да понесат бре 
мето на отговорните °б 
ществени задачи, с личния 
си пример, по всяко вре 
ме, и върху всяка коннрет 
на задача, да допринасят 
към осъществяването на

дачи на
къде могат, 
самоуправлението, на

се лротиво-
по-

поставят на развитието на 
лириката на Съюза на ко
мунистите, стремят ое да 
се консервира силата 
държавата и

на
обществото 

да се отклони от курса на 
социалистическата
рация.

демок-

С такиова отношения 
трябва да се задълбочи 
процеса на идейно-поли- 
тическо разграничаване в 
целия Съюз на комунисти 
те на Югославия върху 
конкретни задачи в прове 
ждането на утвърдената 
поли-тика и становища, да 
се засили индивидуалната 
и -колективна отговорност 
и постоянно да се създават 
условия за постигане на 
ефикасност и колкото се» 
може по-рол еми резулта
ти в практическото идей
но-политическо действува 
не. Така, по най-добър на 
чин, ще крепне ролята и 
престижа на Централния 
комитет на Съюза на югос 
лазските комунисти като 
цяло. Още от това заседа 
ние, в целия Съюз на ко
мунистите в Югославия 
трябва да тръгнем в идей 
на и политическа офанзи
ва единно на всички 
фронтове и чрез отговор 
те. да потвърдим своята по 
но изпълняване на задачи- 
следовател ност към инте
ресите на работническата 
класа— изтъкна между 
другото в уводното си из- 

ват здрави връзки и тяоно ложение Али Шукрия.

В свои статии и 
вид публичност, 
нашата 
на ..демистификация’'

друг
под вид 

революция, на от
на

делни исторически 
тия, на

съби-
водещи обществе

НИ СИЛИ И ЛИЧНОСТИ,
тъпвайки се за уж някак- 
ви си демократични 
боди и „човешки права", 
противниците на нашата об 
ществена система нападат 
Съюза на комунистите и 
основните придобивки и 
стойности на

КОЛЕБАНИЯ
Още има колебания, а не са надминати 

ни разликите в гледането на известен брой съ 
ществени развойни проблеми. Не може никой 
в СЮК по принцип да се позовава на Прог
рамата на СЮК. Конституцията, Закона за 
сдружения труд и Дългосрочната програма по 
икономическа стабилизация, а на практика да 
се държи, като 
юища изобщо не 
комитет на СЮК и неговото Председателство 
се налага, в този смисъл, 
движват инициатива и да търсят 
лективна отговорност 
принципи на утвърденочто с Устава на Съюза 
на югославските комунисти.

зае

сло

мели тези документи и стано-
съществуват. Централният

нашата ре 
волюдия — социалистиче 
окото самоуправление, ра 
вноправието, братството и

и осъ-

непренъсна-го да раз
лична и ко-едлнството на нашите на

роди и народност^, феАе 
ративното обществено ус 
гройство, независимата и 
необвързана външна по
литика на Югославия. Те

съгласно демократичните

целите на по-нататъшното 
развитие на самоуправле
нието. Необходимо условие 
за това е и по-нататъшна
та по-дълбока демократи 
зация на кадровата поли
тика, като императивен 
иск на революционната 
акция на работническата 
класа и на Съюза на ко
мунистите и предпоставка 
на обществения прогрес.

нен възход на социалисти 
ческата .революция. 

Централният комитет Н|
неговото

се стремят да подрият до 
верието на нашата работ 
ническа класа и 
те се в собствените сили, 
в стабилността и жизнено 
стта на системата на соци 
алистическото

трудещи Председателст
во трябва да конкретизи
рат своята непосредстве
на 'отговорност и начин на 
осъществяване на политика, 
та и задачите на СЮК, ка 
кто и становищата и зак
люченията, приети на сво 
ите заседания. При това, 
те трябва от своята рабд 
та и непосредствено дей 
ствуване решително да 
премахват неединственот° 
поведение, опортюнизма и 
другите слабости, да разви

самоуправ
ление, подценява способно 

на Съюза на комустта
нистите и 
низирани 
ки сиви
акция, провъзгласяват, 
нашето общество е в тота 
лна криза и някакво безиз 
ходно състояние, па пред
лагат схващания, които на 
шата революция 
е отхвърлила.

другите орга- 
ооциалмстичес- 

за обществена
че ОТ ИНЕРЦИЯ КЪМ 

ОФАНЗИВА

От Съюза на комунист^ 
те се търси от състояние 
то на инертност, пасивност

отдавна

Козяк, от Враня през Вранска баня към Све 
ти Илия, от Буяновац към планина Реун, от 
Крива паланка на север към известните пози
ции на Редка бука и Чупино бърдо, а опас
ност грози и от силите в Босилеград* _

жестока борба борците на бта бригада ус
пяват да прогонят врага от Чемерник, нана
сяйки му тежки загуби: 20 мъртви, 6 плене
ни войника и две картенции. След тези бор
би единиците на 6-та бригада се разполагат 
в махалите на Църна трава. На следваищя 
ден 6'май по гребена на Чемерник се извър
шва поход към Добро поле.

След борбите на Чемерник врагът през 
следващите дни не се обажда. Това време се 
ползува за почивка и стягане ма единиците. 
Очанва

контранападение, с което успяват силите на 
врага да отхвърлят почти до Южна Морава. 
Обаче на 2 май неприятелят въвежда в бор
бата пресни оили и преди мръкване успява 
да отхвърли силите от Бран ска територия, 
които в нощта на 2 срещу 3 май извършват 
поход към Крива Фея където се събират 
на 3 май.

В течение на 3 май в Крива Фея се 
събират 6-та Южноморавска бригада, едини
ците от Вранска територия и невъоръженият 
народ, който се оттегля пред врага, вършещ 
зледения и реггреоии над него. Според реше
нието на Операти.вния щ&б на 3 май е 17 
часа всички наши единици тръгват по по
сока на Църна трава тю направлението: Попо
ви кошари — Голема равнина (к. 1724) — 
Мали Стрешер (1732) — Вилйе коло — Паш- 
дждон гроб (1662) — Бели камен (1462) 
Букова глава (1472) — Гаджина махала, къ
де то пристига на 4 май около десет часа.

В ранните ггредобедни часове на 3 април 
6-та Южноморавска бригада приема борбата 
на позиция при Редка бука (к. 1525). Време
то е твърде лошо, сменяват се сняг и дъжд, 
силите на врага имат силна подкрепа на своя
та артилерия _ води се борба гърди срещу гър
ди. На врага се нанасят тежки загуби и то
зи ден не успява да проникне на свободна
та територия- На следващия ден — 1 май — 
неприятелят домъква нови, пресни сили и 
около десет часа предприема ново 
ние. Усля©а да 
Редка бука и да продължи нападението на 
Чупино бърдо (и. 1703). Вадреки жестоката 
съпротива към края на деня единиците 
6-та бригада биват принудени да се оттеглят 
сгг позициите- в нощта на 1 срещу 2 май ир 
вършват поход през Г. Стайовац и Радовнице 
и рано сутринта на 2 май заемат позиции при 
Бабина поляна. Борбата продължава до края 
на деня обаче с оглед на силата на неприя- 

части 6-та бригада бива принудена

се оръжие от съюзниците, но въпре
ки уоилщята «на военните мисии, не се полу
чава.

Междувременно, след борбите за Крато- 
во 3-та Македонока бригада и Косовският 
Отряд заминават на Осогово, където им се 
присъединява 1-ва българска партизанска бри
гада и Плачкоиишкият отряд. Тази група 
3 май минава на Козяк, а след това в поход 
на 4 май води борба с българските фашйст- 

чаети при с. М. Църцория. а на 5 май 
на Бистърока планина, където

нападе-
овладее положеното - «а

на
на

ки
БОРБИ НА ПРОСТРАНСТВОТО 
ОКОЛО ЦЪРНА ТРАВА нанася на вра-

| а тежки загуби. В поход към Църна трава 
група на 6 май води жестока борба на 

Църноок край Босилеград (във вестника та- 
зи борба отделно е описана). След борбите 
на Църноок продължава по посока на Църна 
трава, където пристига на 10 май и установя 
ва пряка връзка с Главния щцб на Македо
ния, който вече се намира в Църна трава. 
А ака на широкото пространство на Църна тра
ва се озовават почти всички части от Пчин- 
скочк озяшко-113 ардении икия терен, 
онези, кюн то вече се намират тук.

тази
В нощта на 4 срещу 5 май се извършва 

поход към Дойчинова махала. Току-що час
тите се разместват пристига оюведомение. че 
неприятелски сили от мина Мачкатица про
никват на Чемерник. Борците на 6-та брига
да, въпреки изморени, с твърде малко храна 
в поход по оН|яг и голям студ и борбите на 
Лисец 'От 27 април (Осоговски планини) 
Църна трава, тръгват по посока на драга 
към Чемерник (к. 1638 и к. 1596). Въпреки 
че вратът има подкрепа и на авиацията <в

телските
да напусне и тези позиции и в нощта меж
ду 2 и 3 май извършва поход по посока на 
Крива Фея, където пристига в ранните ут
ринни часове на 3 май.

Единиците от Вранска територия в тече
ние на 30 април и 1 май не само, че отблъс
кват силните нападения на врага на позици
ите при Овети Илия, но и сами минават в

до
накто и

(СЛЕДВА)
У
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ 
И ДЕЙНОСТ НА ЖЕНАТА В БАБУШНИЦА

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ 
НА СКС В БОСИЛЕГРАД

Заключения н договори 

да—резултати не
№ втора от заетите са жени

ф Фантът, че половината от 2800 заети в Бабушни 
шка община са лесни говори, че на този проблем на
последък се посвещава все но-голямо внимание

Значително
то заседание на Секрета на заетостта на жените 
риата на Конференцията 
за обществено положение 
н дейност на жената се 
разисква и за политиката 
но заемане на работа на 
женска работна оила в Ба 
бушиишка община и за 
задачите на Конференция
та в областта на заемане^ 
го. Изтъкнато беше, меле 
ду другото, че заемането

Но и занапред, иакто бе 
ше изтъкнато «а заседа
нието, най-цолям брой жс* 
ни изключително са при- 
в-црзаня към 
проблеми, към

Председателството)
Естествено при такава 

бездейност и нееноргич- 
ност на повечето члено
ве на 01С на СКС в Боси
леград не само по този, 
но и по друш въпроси, 
трудно може да се води иде 
йна борба за практически 
промени. Може би наймо 
бре за всичко т-ова одра 
здват думите на Живко 
Младонович, сонрегар на 
МОК на СКС ц Леоновац, 
който между другото до 
дчерта, че повече пъти 
по този проблем и проб
лема във връзка с осите 
ствяванеТО на проекта 
,,Морава — 2" се с рааи 
окаал», приемани са най- 
различни заключения, оба 
че положението не се ме 
ни. Като че ли и с>К а 
Председателството му ня 
маха смелост за решител
ни прояви които теглят на
зад. Без това Съюза на 
на борба срещу всички 
комунистите не може Да 
изпълни водещата ои идеи 
на роля и да бъде сила и 
фактор от решавали зна
чение за класовото съ
държание на политиката и 
за развитието на самоупра 
влението.

Накрая на заседанието, 
все пак бе взето решение

Неотдавна Председател
ството, а на 13 юни х.т. 
и Общинският комитет 
на СКС в Босилеград, ра
зисква за реализирането 
на тазгодишна сеитба. Иа

увеличениеНа неотдавна проведено
семейнитев
гледането 

на децата и се занимават 
със селско стопанство. За

осъ?пестве-тази среда е 
но през последните годи
ни благодарение развитие-

текстилната проми тази среда, както се изне 
се на заседанието, 
още не е извети а въамож 
ността за трудоустрояване 
с четири часа дневно, ма 
нар че такова трудоустро 
яване «оси Редица облаги, 
особено за жените.

заседанието на което при 
съствуваха представители 
на основната организация 

. на селскостопанска дей
ност „Напредък", предете 
шц-сли на 
оогка ц

то на
шлоност. Покрай емдеству 
кащия ,/Гекегилколор се 

цехове

все

създадоха и пови 
на „Лисна" (Севнице, СР 
Слоевния) и 
май’" от Пирот, макар че 
нс е малък броя и на зае-

на „Първицеха за црер,,- 
сушене иа ово- 

щпя и зеленчук, представа 
тели на общинската окуп 
щина ц представители на 
шик на скс в лесковац, 
нацтолямо

Според данните на Ос
новната общност по заема 
не на работа в Бабушни 
ца от общия брой на неза 
стите (към 1250 души) към 
590 са жени.

внимание 
разискванията, в които уча 
ствупаха цоозече души, ое 
посветено за неорганизира 
ного, какю в

на

чаегнпд та 
ка п в ооществен сектор, 
производство па

Прието беше заключе 
нисто на жените занапред 
да се посвещава много 
повече внимание, 
равноправно 
като незаетите мъже- Съ 
що така трябва да се съ 
здава място за заемане на 
жени в малкото стопанст
во, както е предвидено и 
със средносрочната 
война програма на общи
ната.

сурови
ни за цеха за сушене 
зеленчук л овощия в ьоси 
леград ц кой е виновния 
за това.''

на
като 

се третира?»

Ьедната да кажем, че 
въпреки 
важен

този, занапред 
не само за рента 

силното стопанисване на 
посочения цех, но и въоб
ще за

аь._
В цеха на „Лисца” раз-пскшгензивното раз 

више на селското стопан 
ство в общината, се разис 
ква повече от два 
все пак до конкретни зак
лючения не се дойде. Име 
нно, участвуващите в рази 
окванията от 
„Напредък" (директора на 
организацията 

Йорданов и секретаря на 
първичната партийна орга 
низация Васил Захариев) 
изтъкнаха че планът не е 
реализиран защо-го ООСТ 
„ч>армацевтика", 
състав като 
ница работи, и цеха в Бо 
силеррад не

на жени през последните тите жени в „Вътрешна ав 
години е твърде актуално тогума—Тигър", най-голя- 
в общината и че е разбра мата трудова организа- 
ио като предусловие за съ ЦИя в общината, 
щински равноправно по
ложение на жената и ней
ното трудоустрояване.

През последните години 
и професионалната струк- 
все по-добра. Например 
сред заетите полуквалифи 
тура на заетите жени е 
цирани и квалифицирани 
— половината са жени, а 
оред заетите със средно, 
пол увиеше или виеше об 
разование. жените са съв 
сем малко.

часа,
М. Антич

Проведени гранични събори
ДИМИТРОВГРАД

Изнесена съвместна програма

въпросът за веорганмзира 
ното производство на суро
вини за цеха да бъде раз 
движен в ооновната орга
низация на сдружения 
труд „Напредък" и ООСТ 
„Фармацевтика", нат° при 
това първичните партийни 
организации на двете ор
ганизации от виновните 
за това потърсят отговор 
ност.

страна на

Димитър

На 17 юни тази година в Димитровград се 
проведе първият тазгодишен граничен събор за 
населението от общините Димитровград — 
СФРЮ и Годеч и Драгоман — НРБ. —

в чийто
трудова еди-

м. я.е обезпечил В присъствието на представители на Нишки 
Регион, република Сърбия и югославското по
солство в НРБ, събора откри Петар Тасев, пре 
дседател на съборянската комисия 
щпнеката скупщина в Димитровград. От имего 
на комисията за гранични събори към Окръж
ния народен съвет в София, говори Цветан Ста
нев. След това Културно-художественото друже - 
ство към тютюневата промишленост от Ниш 
и Държавният ансамбъл за песни и танци „Пи
рин” от Благоевград — НРБ изнесоха подбрана 
съвместна 
Изявата на 
около 15

семена за 
преди

договорените 
всичко зеленчуко- 

расгения, докато в 
„Напредък" както подчер
таха Захариев са предприе 
ли и ако може да се каже 
изпълнили своите зздъдже 
ния. Във' 
общината навреме раздви 
жили въпроса, като при 
това и провели съответни 
предавания за отглежда 
нето на необходимите ра 
стения.

Другата пък Страна, -ди
ректора на цеха в Ббоиле 
град, Сотир Сотиров, 
ната вижда не в .Ддрав- 
лье" и „Фармацевтика", - 

безотговорността, която 
е поел в това отношение 
„Напредък"’.

И така, докато и едната 
и другата страна (^Напре
дък" и цеха) изнамира- 
ха факти, с които да опра 
вдаят себе, а вината да 
прехвърлят на другото, 
членовете на Общинския 
комитет на Съюза на ко 
мунистите в Босилеград, ка 
то че ли останаха незаин 
тересирани за въдроса. 
От 24 колкото присъствува 
ха <на заседанието само 
двама взеха участие в ра 
зискванията (Цоне Тодо
ров и Вене Велинов, и 
двамата са членове на

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНСКИЯ 
СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД 
ЗА НАЕМИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЖИЛИЩА

ви
Об-КЪМ

От евтино—по-евтино
всички села в

Неотдавна Председателството на Общин
ския синдикален съвет в Димитровград, покрай 
другото, разгледа и прие предложението на 
Самоуиравителната общност за жилищно стро 
ителство за увеличаване на наемите. Членовете 
на Председателството бяха единодушни в под
крепа на предложението наемите да се уве
личат с 40 «а сто. Някои предлагаха и по-голямо 
увеличение.

Наистина, човен който не е запознат нажви 
са заемите в Димитровград, ще рече че уве
личението е значително.

В Димитровград има 400 обществени квар
тири. Само в 80 квартируват работници от не
посредственото производство. В останалите жи 
веят заети, чиито месечни принадлежности са 
над средното равнище на личните доходи в 
общината. Ако нъм това добавим, че най-висо
кият наем за тристаен обществен алаРтамен, 
въозлиза на само, 830 динара, че частни къщи 
най-много строят заетите с най-малки лични до
ходи («оито 'нямат шанс да получат обществе
на квартира) и които всеки месец изплащат 
кредит и ио 10 хиляди динара, тогава 
чий Стандард трябва да се защищава.

Колио са малки, да не нажем минимални, 
наемите, говори и фактът, че едвам се набират 
средства за текущо подържане на сградите-

културно-художествена програма.
двата ансамбла топло приветстваха 

хиляди съборяни от двете съседни
А. Т.страни.

ви-
„СЛАВЧЕ” (БОСИЛЕГРАДСКО)

Среща на югославско 

— българската дружба
Над 20 000 граждани от Социалистическа 

федеративна република Югославия и Народна 
релуолина България се събраха в неделя в мес- 
тностга „Славче” (с. Извор — Босилеградоко) 
на традиционната среща на югославско-българ
ската дружба. Културно-художественитва от дружес-

изпълниха разнообразна 
програма, а в монтаж,няте 

магазини от двете страни на граничната 
съборяните имаха

е ясно двете 'Страни 
музикално-танцова

линия
•възможност да купят сувени- 

хранително-екуоови, текстилниРИ', подаръци, 
и други видове изделия.А. Т.
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1944 ГОДИНА — НАЧЕЛО НА ПРОГРЕСА 
В БОСИЛЕГРАД

ЮБИЛЕИ И ГОДИШНИНИ НА ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО”

Фанел на истинатаРАСТЕЖ ПОД ТОПЛИТЕ 

ГРИЖИ НА СЮК политическата система на 
социалистическото самоу
правление-

От името на основатели 
те и съоснователите на Из 
дателството при съству ва
тите приеетствува Стани
мир Стаменкович, предсе 
дател на МОК на ССТН в 
Ниш, който подчерта че 
досега са постигнати зна 
чителни резултати в ин
формирането на българска 
та народност на майчин 
език. Средствата на масо
во информиране, което 
значи и изданията на ,,Бра 
тство" занапред трябва 
да афирмират постигна
тото, което те правеха и 
досега, и акциите които 
се водят за по-хубаво ут
ре. Убеден съ.м. че изда-

С тържественото съвместно заседание на 
Централния издателски съвет на нашето Изда
телство и Издателския съвет на в-к ,^БратСтвом, 
проведено на 15 т-м. бе ознаменуван двоен юби 
лей: 25-годишнината от излизането на първия 
брой на в-к „Братство" (15 юни 1959 год.) |И 
формирането на организацията. С този юбилей 
се съвпада и 35-годишнината от излизането на 
в-к ,.Глас на българите в Югославия", с когото 
започва и информирането на нашата народност 
н^ майчин език.

ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРОДНА ВЛАСТ- 
ПРЕЗ 1944 ГОДИНА Е СЪЗДАНЕН ПЪРВИЯТ НАРО- 
ДООСВОБОДИТЕЛЕН СЪВЕТ, А ПРЕЗ 1984 СЕ УЧ
РЕДИ ПЪРВАТА СКУПЩИНА НА МЕСТНА ОБЩ
НОСТ В БОСИЛЕГРАД ^

От н арод н оосвободите- 
лен съвет до скупщина на 
местната общност — това 
е развойният път на наро
дната власт в Босилеград 
в социалистическа самоуп- 
равителна и необвързана 
Югославия през изтеклите 
40 години. За юбилейната 
равносметка хто-мало важ 
но е през каква организа
ционни форми 
властта на народа, а мно
го по-значително какви об

щности с най-образовано 
население.

Босилеград е местна об
щност с динамична обще
ствено-политическа и кул
турна дейност. От освобо
ждението досега са се съ
стояли 186 .масови народни 
митинги. Всяка година се 
организират тържества по 
повод 29 ноември, 22 де
кември, Нова година, 8 
март, 1 април, 1 май, 13 
май. 25 май, посрещането 
и изпращането на Щафета
та на младостта, 4 и 7 юли 
и 8 септември — деня на 
освобождението на Боои- 
леградски край ох Българ
ските фашистки окупато
ри. В празничните мани
фестации, както и във все 
кидневната работа, се изя
вява предаността на боои- 
леградчани към Титовото 
дело и югославската соци
алистическа 
към най-великата придоби 
вка — братството и един
ството на югославските на 
роди и народности. Днес 
в .местната общност на 
града действуват 23 пър
вични партийни организа- 
шш с над 350 членове на 
СЮК. В Босилеград живе
ят 55 участници от НаРо- 
доосвободителната борба 
и социалистическата рево
люция.

В града ежедневно при
стигат около 30 вестници 
и описанния- Особен при
нос за всестранното инфо
рмиране на населението 
дават средствата за масо
ва информация на майчин 
език: „Братство”, „Другар
че". ,,Мост". радиопредава 
нето и ТВ-журналът- Бо
силеград чан и имат над 300 
телевизори, над 600 радио
апарати. Във всяка втора 
къща е въведен телефон.

Така Босилеград израст- 
на под топлите грижи на 
ЮКП относно СЮК, с>ьс 
солидарната помощ на тру 
довите хора и гражданите 
от СР Сърбия и СФР Юго 
слелия. Израстна и прод7,д 
жава да расте.

— Годините на „Братст
во" са свидетел и доку
мент на това развитие — 
подчерта в речта си Бо
рис Костадинов, директор 
на Издателството и гла
вен и отговорен редактор 
на е-к „Братство". Това 
което имаме, с което се 
гордеем и което днес че-

Р аз бойният път на бъл
гарската народност в Юго 
славия изцяло потвърди 
как в една социалистичес
ка самоуправителна стра 
на се създават всички ус 
левия за осъществяване на 
равноправие на народи и 
народности, за укрепване 
на братството и единство-

е минала

ществени дела е осъщест
вила. Защото народната 
власт се познава по дела
та си!

Ония, на които по-голя-
ма част от живота се съв
пада с този изключително 
динамичен период, чувст
вуват горещо желание от 
време на време да помил
ват с всеобхватен поглед 
панорамата на Босилеград: 
заради онзи ентусиазъм от 
преди 4 десетилетия, изви
ращ от мечтите на органи 
те от свободата хора за 
своето и бъдещето на из
воювания социализъм, за
ради славата на извърве- 
ния път- Да, на усмихнало
то лице на града се четат 
делата на социалистичес
кото строителство, на са
моуправляващия народ.

Босилеград е общински 
център, в него извира пу
лсът на -живота в общи
ната, но е и град рьс соб
ствена история, със соб
ствени радости и грижи, 
успехи и проблеми. Бдна 
истина за него все пак ос 
тава най-силна 
година, всеки ден, дори 
в сени час расте и става 
все по-хубаво, по-привет- 
ливо градче. От някогаш
ния „град" на име, а село 
по същност, едва ли може 
да се намери следа. Дори 
90 на сто от частните пъ
ти, дъхащи съвремие, са 
построени след освобожде 
нието. Градът все повече 
навлиза в обятията на изо- 
билствуващата с прелести 
околност. Новите жилищ
ни квартали в подножието 
на Рисовица, Рамни дел и 
Дойчин дел са свидетели 
за новия живот на хората.

революция,

От тържественото заседание
то им. Това развитие се 
потвърди и в областта на 
информирането и книгоиз- 
дателската дейност на 
майчин език. Издателство 
то „Братство" с в-к „Брат
ство",
гарче” и списанието „Мо
ст” с к ни гоиздателската
Дейност (досега са отпе
чатани 70 книги), както и 
емисията на Радио Ниш 
за българската народност и 
ТВ—журнала дават 
нос в развойния път на 
народността. Вестник „Бра 
тство" пък цели 25 години 
е факел на истината 
грсеа й-

нията на Издателството и 
занапред ще дават при
нос в развитието на юго
славското съяружие 
за той-

На тържеството автори 
— сътрудници в изданията 
на Издателството се пред 
ст&вмха с 
творби, 
нксхвич, Томислав Цветко- 
вич и Момир Тодоров со 
представиха със стихотво 
Рения, а Мил е Присоцски 
с откъс от новопечатания 
сборник новели „Игри на 
живота”.

От заседанието, на кое 
то гтркИсьствуваха многобро 
й«и гости и представите
ли на обществен,отполити 
ческн организации 
публиката, Нишки и Юж- 
номоралюки региони* Ди
митровградска . Бабушниш- 
ка, Сурдудишка и Босиле- 
врадска общини бе изпра 
тепо поздравително пие 
мо до
на СФРЮ и ЦК на СЮК, 
п което се подчертава, че
в-к „Братство” Издател 
ство като тдяло и занап
ред ще дават значителен 
принос в системата на ма 
солото Iтнформиранс.

ствуваме е плод на после 
дователността в осъщест 
вяването на политиката 
на СЮК и другаря Тито. 
Още повече ако се има 
предвид, че информирай
ки трудещите се и граж
даните за всички по-важ
ни събития, конто раздви 
Ж(ваг п водят организира- 

субективни сили в 
местните общнос 

Нишки и

всяка
ка

детският в-к „Дру

литературни 
Дил штри е Мил енптеоост, 

ти, общините, 
Южно моравскипри- региони, 
Републиката и по-широко, 
в-'К „Братство" дава дри
нос в съблюдаването
С’|.|ВМ сетните 
| м-ггерсои и '.в развитието на

паи гвро обществениСтоян ЕВТИМОВ
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
ДИКАЛЕН СЪВЕТ В БАБУШПИЦА

НА ОБЩИНСКИЯ СИН
Някогашните мечти 

хубава действителност. Ас 
фалтни улици, многоброй- 
ни обществени постройки, 
33 трудови колектива — в 
стопанството, в ноето из
раства модерна работниче 
ска класа, ® образование
то, културата, 
здравеопазван ето, 
ната защита и други об
ласти. През изтеклите 40 
години всички деца в Бо
силеград са завършили ос
новно образование. 70 

средно, 50 на сто 
лувисше и виеше образо
вание. Така Босилеград се 
народи сред местните об-

са
Предложения за сребърни и бронзови значки от ре

На заседание на Пред
седателството на Общин 
ския сиадикале!н съвет в 
Бабушница, проводено на 
П юни освен отчета за де 
йността на Междуобщинс 
ския синдикален съвет, не
говите органи и тела, бе
ше утвърдена и програма 
на Общинския синдикален 
съвет за чествуването на 
27 юни — Деня на самоу- 
правителя.

За тазгодишни призна
ния Общинският синдика
лен с7>вет е предложил се

кретаря на основното учи
лище ..Иво Лола Рибар”® 
Бабушница Ноюица Тодо
ровци и работничката й ос 
новната

ди'м|е „Иво Лола Рибар” и 
Лисна”.
Председателството 

Общинския 
пет утвърди и 
Н'Ио за 'Награда. Трудовата 
организация 
люр” п рамките 
та ..Чрез 
н ост и
целите на стабилизацията” 
о предложена за грамота 
о|' страна на Междуобщин 
с«|Ця стлает на синоди коти
те и Ниш.

на
синдикален съ-организация 

сдружения труд „Л|ис11а’’в 
Бабушница Светлана Ман- 
чич. Признанията иде им 
бъдат връчени на 27 юни, 
в Деня на

На предложе-съдешото, 
социал- председателствата

..Текста-шно
ла акцц|я- 

ггроизводмтел- 
спестявапесамоуора в ител я, 

на съвместно заседание на 
Общинския съвет 
дикатите в общината и 
ботничческите

към
на па син-тю-сто ,ра

съвети и а 
организациите на сдруже
ния труд на основното учи М. Антим В. Б.
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Ч\ки.\Ч\\Мшшдзва^=•■«пансто ®
КАК ДЕЙСТВУВА „ФАБРИКАТА ПОД ХИЛЯДА ПОКРИВИ”

ХЧЧСк?

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА САМОУПРАВИТЕЛЯ 
— 27 ЮНИ.Ръкотворнн изделиявнсока мода е вния на твърде капризния 

световен пазар. Модните 
критици отчитат, че пло- 
гачкитз в тези р-ьнотвор 
ни изделия внасят сърца 
та си и е тфсативните ои 
стойности досягат самите 
върхове на високата све

._ „НАРОДНА РАДИНОСТ”, 
ПОПУЛЯРНО БЕ НАРЕЧЕНА 

ПРИ

СУРДУЛИШКАТА 
ИЛИ КАКТО
„ОАБРИКА ПОД ХИЛЯДА ПОКРИВИ 
ФОРМИРАНЕТО Й, ОБЕДИНЯВА РАБОТАТА 
НА ПОВЕЧЕ ОТ 2000 ЖЕНИ, КОИТО ЗА НЕЯ 
ИЗРАБОТВАТ РОКЛИ, ПУЛОВЕРИ, КОМПЛЕ- 
ТИ, ФАНЕЛИ II ДРУГИ С РЪКА ПЛЕТЕНИ 
ОБЛЕКЛА. О ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРЕТА НА 
РЪКОТВОРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ СЕ ПЛАСИРАТ НА 
ЧУЖДЕСТРАННИ ПАЗАРИ.

самоуправлението
югославс-Олределяйки измеренията на

на единадесетия конгрес «а
че силата на н^гославия

талпа мода.
Тази трудова 

Щя 1И1ма собствени 
в е (в Клисура, Босилеград, 
1Грешено, Мсдвсджа, Вра
ня, Лебанс, Владичин хр!Н, 
Власотинце и в други юж- 
нолиоравскл селища. В тях 
обединява работата на ллс 
ТОЧК1ИТО
През настоящата

ката сила
другарят 1ихо посочи, 
е и в самоуправлението, заживяло у нас от 

лидина, когато за пръв път в «стрия/а 
раоотничесно движение 

на действително оалюу-

организа-
цехо-

Сурдулишката „Народ
на радиност" се прочу из 
света на модата по атрак
тивните си ръкотворнш: 
изделия, отличаващи се с 
особена 'красота. Теза! из
делия напомнят малки ре- 
мек-произведения, част °т 
т.н. висока мода. В тях 

сурдулишкпте плетачни 
втъкват изтънчения си вкус 
за цвят и плетива, както ш 
чувството си за -мярна на 
линии и специфични крой

ство, плетат и бродират за 
сметна на ,,Народна ради- 
ност". Така те осъществя 
ват допълнителни

на международното 
(раориките са дадени 
нравяение на
Революционен път и натрупа ценен опит.

провъзгласявано от 
то „югославски експеримент , самоуправлението 
у нас се закрепи и разрастна в обществена си
стема, отприщи нечувани дотогава сили и ста
на действен фактор в оощественото преооразо- 
ьание- първите раоотнически съвети до де
легатската система, самоуправлението потвърди 
жизнеиоспособността си да решава всички про 
блеми, явяващи се в хода на революционното

прпхо- оога/раооуници/е, то извървя
ди >и укрепват доходите на 
семейния си бюджет* 

Всички модели, както со 
познавачи

ИСТИНСКИ

до!ма/ичните сили кабродериите.и
падинадобритечат

на модата, еа 
„празник за очите". Напра 
вени от сръчните ръце на 
трудолюбивите 
тъкачки и бродерии. Пре

се разчита па производст" 
по на повече от 55 000 ро 
клн, номплети, пуловери и 
друго облекло, което е за 
1з ОО0 бройки повече от 
1983 година. На

плетачни,

старите 
САЩ. ГФР,

ждата. жен ите—«плетачни, 
претворяват в красиви и 
модно актуални рокли, ком 
плети, пуловери, шалове— 
Тяхното умение се преда 
ва от майката на дъщеря-' 
та цялостно: плетене, бро
дерия, ткане и кроене, и 
то идва до пълна изява. Из 
ява намира и тяхната ин
дивидуалност. личното чу 
вство за цветове и плете
не- Затова всеки модел 
е уникатен.

Тези ръчни изделия про 
несоха славата на „Сурду 
лишката „Народна ради- 
ност" и станаха модни „хи 
тове". В тях се съдържа 
неизчерпаемото богатство 
на народния бит и стройно 
с !Мярка са съгласувани 
съ,с съвременните изисква-

кулувачи 
Италия, Канада и още ня
кои страни — ще се пла
сира повече от

кк. развитие.Тази трудова органи
зация, настанала преди 
осем години, тихо и без 
много шум за относително 
късо време спечели по
пулярност и авторитет в 
деловия и света на мода-

„ьксперименгьт" показа, че когато рабо 
тнициге поемат съдбата в собствените си ръце, 
когато се грижат за общественото развитие на 
страната, няма проблеми, за които не могат да 
се намерят най-целесъобразни решения. Думата 
на работника за развитието на обществото, и в 
частност на стопанството, е решаваща дума. 
Оттук и огромният възход, с който се гордее 
и на който се радва нашето общество.

една тре
та от производството.

Всички ръкоделни изде 
лия са от домашна (Въл
на- Зорко се следи актуа- 
лната мода в света. Осьг 
ществено е добро делово 
сътрудничество с фабри
ката за плетива в Гърде- 
лица, Лесковаоц и други ме 
ста, както и с модните къ 
щи. Най-често се произ
вежда за

I

т*.

В тази трудова орга
низация има около стоти 
на постоянно заети, но гла 
вният стълб е сътрудниче 
ството с жени—плетачки. 
Те са именно опората в 
производството <на „Народ 
на радиност". Повече от 
2000 жени, главно дома
кини, през свободното си 
време, у дома си и без от 
гьсване от деца и семей-

Бззспсрно ио салюуправителния път има 
и трудности. Сложните обществени отношения 
изискват твърде голяма флексиоилност* налагат 
за конкретни неща — конкретно да се решава.предварително н този всекидневен изпит самоуправлението ус 
пеш новежда за предварително 

осигурени купувачи и це
локупното тазгодишно про 
изводство

издържа: няма област в нашето разви
тие, в коЯто самоуправителите да не са в със
тояние да предложат конкретни решения.

вече е прода-
Самоуправителнняг ош!т нееднократно е 

потвърдил и потвърждава, че трудещите се (са- 
моуправители и делегати) с чувство на лична 
и колективна отговорност се нагърбат с разре
шаването на най-сложните, понякога и противо
речиви въпроси на нашето ежедневие. Чрез са- 
моуправителни споразумения и договори се уре 
ждат взаимоотношенията, търсят се и намират 
конкретни решения, които мобилизират силите 
към всеобщо действие- Безспорно тук именно 
идва до израз водещата роля на Съюза на ко
мунистите, чиито начални импулси ускоряват 
общественото развитие и допринасят за още по- 
пълноценно заживяване на самоуправлението.

Д6НО.
В. Велкович

МЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОБЩИНА

ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА

н оост Слога" отчете загубип
Че наистина стопански

те организации в Босил вг
радена община са в незави 
дно положение потвържда
ва и фактът, че през първи 
т* три месеца от настоя
щата
търговската организация 
я гостилничарство „Слога” 
отчете загуба от 1 749 499 
динара. Това още повече 
тревожи, ако се има пред 
жид. че 
организация в структурата 
не общия доход в стопан 
етвото 
община 
голям процент и че досега 
тя бе най-стабилна орга
низация в общината.

Н« какво се дължи загу 
бета, отговор потърсихме

динара. Разбира се това 
зле се отрази и на осъще 
ствяването ни на общи# до 
ход, дохода и чистия до
ход. От друга страна, ло
шото време неблагоприят 
но въздействува и върху 
продажбата на строител
ни материали: демент. же 
лязо, различ/ни видове ту 
хли и пр. Естествено, че 
има и оубетивн-и пролусти: 
неспазване на работното 
време, слаба 
циплина от страна -на ня
кои магазинери недоимък 
на някои сто-ки от широко 
потребление и друго.

ществен от различни дру 
ги източници. За осъще 
ствяването на този доход 
са изразходвани 74 384 000 
динара, и в сравнение със 
същия период на минала
та година са увеличени с 
44 на сто. При това до- 

ръст от 
динара -само 

16 000 динара повече от 
миналогодишния през то
зи период.

За лични доходи са из- 
разхедвани 7 723 000 дина 
ра ( 1748 499 динара) пове 
че от позволеното. Средни 
ят 'месечен личен доход 
възлиза на 14 106 динара -и 
същия в отношение на ми 
налородишния е увеличен 
с 83 на сто.

Когато творим за дей
ността на 
ганизация в Босилеград, 
не бива, а да не изтъкнем 
и това, че въдрени затруд 
наните услови^ на стопани 
оване. снабдяването 
пак

Живеем в сложни международни и 
отношения- За преодоляването 

трудности са необходими 
коию единствено самоуправителите притежават 
и всеотдайно ги мобилизират

об-
делова година и Щественн

изникващите
на

сили,
ходът бележи 
5 975 000 за търсене на по

добри пътища, които извеждат и обществото, 
и целия народ на широки друмища.тази стопанска

Икономическата стабилизация 
самоуправлението трудни и сложни задачи. Не 
обходима е пълна мобилизация 
тряне на личната и колективна 
тивиране на собствените 
на износа и намаление на вноса. Не ще и съм
нение, че и този изпит самоуправлението 
шно

поставя предтрудова дис

на Босилеградска 
участвува с най-

на силите, изос- 
отговорност, ак- 

ресурси, увеличение

Инак, според тримесеч
ния финансов биланс, 132- 
те заети в, организацията, 
през първите т,ри месеца 
на годината са осъществи 
ли общ доход от 83 317 000 
динара и -в сравнение на 
мин ало годишния 
увеличение е 39 на сто. В 
структурата на този доход 
най-голя мо 
оборота на 
стока — 75 718 000 динара, 
след това 
вото — 4 907 000 
а останалия

успе 
то е га-ще издържи. Нещо повече: именно 

ранция, че с успех ще се справим с тази нале
жаща най-актуалнц задачаот директора на оргамиза 

цията, Васил Иванчев.
— Преди

в сегашния момент.
Именно затова, когато

самоуправителя, още по-актуално зву
чат коренните думи на другаря Тито, че сила
та на нашето (югославено) общество 
правлението и работническата 
днес, както и преди, за 
чение е да вървим неотклонно по Титовия път* 
пътя на самоуправителното революционно прео
бразование и прогрес.

търговската совсичко загу
бата е резултат на после
диците от дълготрайната 
зима. Поради това повече

днес чествувамеДеня на

отчита
е в самоу- 

класа. Затовато сел оки магазини, в кои 
то не бяхме в състояние да 
доставим 
стоки не изпълниха свои
те планове- Така заплану 
вяния общ оборот е на 
мален за около 9 600 000

все
е добро, а както под

черта директора на орга 
низацията ще 
максимални усилия и зана
пред това бъде добро и 
Редовно.

нас от жизнено зна-участие има 
продаденатанеобходимите

се вложатгостил нич а ост 
динара, 

доход е осъ
: Ст. Н.

м. я. ,1
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стреми, амдплате
Година Х1Л1

.............Комунис
,, ,| |к , И На ^ъюза на К0МУНИСТИТе В Сърбия

По-решителен завой към 

работническата класа
ТТ одготаяно солидно 

л надежди, Тринадесетото
и очаквано с много тсритет и доверие- На заседанието бе изтъ- ше/ния. Все по-малко отговорността се уви- 

заседаше на кнато, че работническата класа не обръ- ва в кичесги фрази, а все по-често м по-кон- 
Цеитралния комитет на Съюза на юго- ща гръб на революцията, а търси от Съдова нретно се подчертава 

славските комунисти проправи път на общо- ш комунистите да бъде обърнат с лице 
партийни разисквания
на водещата 
за укрепването на
му единство. Със заседания не се правят 
по-сериозни политически завои, а още по-мал
ко се извършва качествена промяна на съ- тени проблемите 
стоякието, но е безспорен приносът на всде- напрежение и с по-малко 
ната дебата

необходимостта от
към свързване на отговорността с конкретни име 

на \а инс-|Дгуции. Изявява се по-силен стре
меж да се утвърждава отговорността на по

за осъществяването нея и нейните позиции, 
роля на СЮК в обществото и 

идейното и акционното ТЛ на това заседание се изяви общото с'ь- 
А глаоие, за това, че е необходимо еди 

исгвс в СЮК, защого когато сме спло съгласуването на
решаваме при по-ниско м:.огоорсОиите разлики, произтичащи от ра- 

усилия. Безспо-
за сигнализирането на общо- рно е и тс-за. че съгласие постигаме във връ 

партийни разисквания в Съюза на комунис- зкз с общите принципи и определения. Про 
тите, които трябва да доведат до по-сериоз блемът възниква когато съвместно приетите
ни промени в действуването на югославския програмни определения не се осъществяват ма- Да парализират живота в страната- 
авангард. А смисълът на завоя, който нт ти- в конкретната практика. Действуването из- 
на много се очаква — бе изтъкнато на засе- вт.ч становищата на мнозинството .,не е н‘>
данието — не е в изменението на стратегиче- 11 о друго осзен път към фракционно дейст- предупреждението, че съгласно 
ските цели на политиката на СЮК, но е в вуване".

риталите на общественото договаряне и на 
отделни интереси. Защзто

з.г1ичии;г интереси, макар и безспорни, мо
гат да застрашат нормалното действуваме 
са самоуправителната и делегатската систе-

Съ!що така не остана незабелязано 
принципите

за демократическия централизъм, СК в репуб
ликите и покрайнините носят непооредствеА единството не се постига веднажрешимостта на югославските комунисти да

се борят по-последовател но и по-решително заоинаги. То трябва да се изгражда непрекъ 
за осъществяването на дългосрочните и не- с;;ато, във всеки етап, по най-актуалните 3 и ПЪШа отговорност за становищата и ре- 
посредотвени цели на работническата класа и проблеми на времето. Например: трудно мо шенияга о.г пред членовете в своята репуб- 
последователно да провеждат на дело Тиго- же да се отстои становището, че понасгоя- л:?ка и покрайнина, но и пред СъЮза на юго-

щем съществува висока степен на единство.вия революционно-класов курс- неговите форуми иславските комунисти и 
органи. Налага се да си признаем, че с вториякато се знае. че след двугодишно договар- 

самоуправлението яне приехме Дългосрочна програма за мко- 
основно противоречие в нолгическа стабилизация, а почти една годи 

развитието на обществото. Нарасналите ета- на след това не успяваме да я опера'цгионали- срещахме тъй често в партийния живот- 
тистически сили сериозно застрашават жиз- зираме. Отпори, като израз на несъгласие
нените права^ на работническата класа на с Дългосрочната програма, очевидно съЩе О т сериозна дебата обикновено произ- 
доход, като й намаляват възможностите за ствуват. Все още някои се съмняват в не- тичат солидни, качествени промени в
самоулравително и делегатско решаване. Гната правилност, което не може да се опра работата. Многобройни са показателите, че

т това дали Съюзът на комунистите по- одее пред трудовите хора. Затова трябва партийната база с нетърпение очаква завой 
Решително ще се застъпва за позициите на _ ... к п с ^ спие завои
работническо-класовите интереси и дали по- '*а Се ,''чак’ва в 00ЩС1паРтнините разисквания на Съ.юза на комунистите към позициите на 
радикално ще оказва да бъде послушен" на членовете на СК да окажат плебисцитна работническата класа. Сбъднат ли

Стълкновението на 
с етатизма днес е компонент на отговорността досега не се

се навре-
,иск ме. теза надежди може да станат положиетатистическите структури или не, зависи не- подкрепа на издигнатия на заседанието 

говото настояще и перспектива. Без по-непос 
работническата

да се раздвижи 
не на лична и колективна отговорност 
неировеждане на Програмата.

инициатива за утвърждава тел ен фактор в осъществяването на завоя- 
за Но ако завоят се протака, нетърпението

редсцвена опора в 
Съюзът на комунистите трудно може да от
бележи по-сериозни успехи в борбата срещу 
съществув ащите 
а за разширяване на сам оу правите л.но-де лега

класа,
мо

же да се превърне в напрежение. А в напре
гната атмосфера трудно може 
шват правилни, 
мени.

териториални ограничения.
биЕдеждаваща 
1назабелдзЕ1ната и на 

ржхжост, с която се -осъзнава отговорността 
на фактор и обществените събития

да се нззър- 
насочвани про-

е и възходящата линия
съзнателнотова заседание се-тскага власт на трудовите хора и граждани. 

от което ще зависи неговият престиж, ав-V и отко- Живорад Джорджевич

КОМЕНТАР
ПРЕСЕЛВАНЕ НА СЪРБИ И ЧЕРНОГОРЦИ Има преки и непреки натисци. 

Изсоатно е и това, че хората ко- 
нато се решат да се преселят, с 
цел вгаможгно 
пат, измислят 
за да „получат виза” 
те п комисиите' крият

За преселването на сърби и черногорци от Косово се Разисква те 1М13з1И'|аи ■ Яори и тези непреки и 
на повечето събрания и взети са още повече становипщ и заключения. 11Реми намеци. Фактът, че полити- 
Снромните резултати, постигнати в намаляване числото на преселпи- '1ес1К0'|С|Ш УРиоотпото положение се 

у * с оцеиниза като стабилно а от п.т/гя
ге семейства и отделни лица, ако се взема,- като основни показате- страна, продължават „мирните X

че активността добре тече”, могат силно да Селшиии,” само за себе си говори
зд п1р.ощи1В|0|реч.ия. Защо това 
така?

нци на Косово от други краища на 
страната. За това по-р а но така ммо 
го не се ра-зискваше. поне -не от
кровено; този въпрос изисква м-но 
го по-прецизна разработка. Наис- 
11/.1на,
избере М1ясто
работи. Но, ако зад това 
пане и дохажда-нс 
кои

Много диснусии по-тпхо да зам1и- 
причин-и И МОрИШ 

от органп-
СЪЩ1И1Н'01С1Г

всеки човек има право да
къ^дето да жишее и 

I зам-ина-
съществува :ня- 

вид нанатиск, тогава трябва 
да се предприеме 
Шия този процес да се опре.

За това, че трябва лшого пове
че да се действува, а по-малко обо 
бщоно да се разисква, 
и примериI на съществено ангажи
ране на

енергична ак-
ли, че „много работим и 
ни заблудят. е

През първите три месеца на 
годината Покрайнината напуснаха 
112 сръбски и черногорски семей
ства, а местопребиваването про/ме 
пяха 1182 отсят яйца. За няко
го, кой то правилно разсъждава и 
по-дълбоко размисля за последици
те от преселването, тези 
са загрижващи. Причината за то
ва е съ^цхггвув&щата тенденция 

абсол кгрно на м а 
черногор

ски жители в Покрайнината о,т го 
дина ва година.

Зпачител1На е оценката, 
Д7,лжава преселването на 
хора, на които ,/Н'ИЩо не лиштсва". 
НОИ70 имат всичко: рабога, квар
тира-, авторитет в средата ои. Но, 
все пак, отиват. Защо, тогава, за 
минават? М'01же би отговоръз- та то 
зи въпрос ще открие миюго от 
онова, което досега само повъ,рх(но 
сггно се споменаваше.

показватНе е 'излишно да се посгави щ 
В7Проюа: откъде .мзнткват" 
ои, коигго ,.се разходват" с

които подушват кой 
продава земя. Те постигат 
вор" и

оно- о рган.из1 тра 1 игге оопиаЛ1ис- 
тичесн1и снопи в Печ. Титова Миггро 
вица, Прищигна където има 
повече семейства, коще са се 
оавръна-ли пли пък са ире\Двес11или 
това. През миналата 
с’С'во се завърнаха 60 сръбски и че- 
р но го реки семейства и .^03 отделни 
лица. Пспече от г«х 
бота.

че и гро ТТЬЛ1НШонези 43Н71П пари.
1ВСС

/иДОГО-
7’огава когато някой няма- 

намерение да продаде /имот, 
когато шии

■вторият 'Няма намереше 
да го купи.

От Косово 
ги: мюсюлмани, 
бел'е>К1Ител1но

година на К<>числа

се пресел ват :и дру. 
’ турци, ромиг. За- 

е и 'връщаното ра алба

иол\гчих,а рана стюситеяно и 
дянато на снобските и И. Миснни



е Комунист

Енрино Берлингуер (1922-1984)
Партия на 

класата и 

народа
НАШ ПРИЯТЕЛ

ви отварян.Т* вропейската и световна пс- 
“лмтичеока сцена останаха 

гоне

на бива гонен 
1943 година става член

комунистическа пар- 
Работейни във Федерация- 

МЛЯ-

на Ита
лианскатабез една голяма личност — 

равния секретар на Италианската 
комунистическа парти* Енрино Бе
рлингуер, револ юц1 юнер-марк сист, 
нойто за кратък период от време 
остави дълбока следа в съвремен
ната политичечена история на соад- 

старим континент.

„Шестдесетгодишният опит в 
и идеологическите

т"я- 
та на комунистическата 
деж след пойната, неин секре
тар става през 1949 година. В 
Дирекцията на ИКП минава 

1956 и става един от наи- 
на Палми-

пол итичеоки те 
| битки, в класовите конфликти, във 

въоръжената борба и 
демократичната борба от освобо 

допринесоха

съпротива,
впрез

близките сътрудници 
ро Толяти. Все Д° 19^4 работи 
в най-тясното ръководство е ге- 

Луиджи Лон 
за свой

ждениет-о насам 
шого вътре, в партията да се раз- 

интензивен демократичен жи
ята страна и 
Този комунист мечтател от Сарди 
ния почина така както и живе* 
— в акция, на крана, докато 
работниците в Падова говореше за 
бъдещето на Европа, такава каква 
то я желаят -италианските комуни- 

бей военни блонове и без ра-

вива
вот. създадени са навик и практи
ка за свободни разисквания, това 

критика. Все
пералния секретар 
го. нойго го и предлага 
заместник на ХН конгрес 
ИКП 1969 година в Болоня. От 

Енрико Берлингуер прак-

на
което ние наричаме 
пък, и нататък има бюрократични 
тенденции и непреодолени пороци 
на йерархията, а за да можем да- —?-»•» ггдайьгягх

""'Европейския парламент на развивахме и отглеждаме духа на 
„ ТТ1ППЯЯ ктлето го единство и конструктивност, оез- 

МИ/ _ ' пристрастност и искреност в отно-
СРеТрсизбирмето му за гене- шенията между другарите, хармо- 

XVI конгрес пия е политическото деиствуване 
на различните партийни инстан
ции, преданост на духа на наша
та стратегия, противопоставяйки се 

на организира- 
Впрочем,

на

тогава
тически ръководи партията всести.

кети.
Като млад антифашист влиза 

в движението и в редовете на Ита 
лианоната комунистическа партия 
и като бунтовник срещу фашист
кия режим на своята страна попа
да в затвора (1944). А след това

■на непонолебим к огато се говори за голе
мите протагонисти на съв- 

какъвто бе Ен-
рален секретар на 
на ИКП е последно потвържде
ние на доверието, авторитета и 
влиянието на политика с 
чителна толеранция и нултура в 

политичес-

тръгва по пътя 
борец за работнически права, пое 
ма отговорни функции в организа
цията «а италианската комунисти
ческа младеж, а наскоро и в ръ
ководството на ИКП. Като анга
жиран политик и решителен борец 
за интересите на работническата 
класа и народа, Берлингуер е 
бран и в италианския парламент 
(1968), в нойто остава до края на

Ременния свят, 
рико Берлингуер, и без това ос
къдните биографски думи гово- изклю-

грешу създаването 
ни течения в партията, 
тева са „фракции”, които криста-

рят много.
Роден е на 25 май 1922 го

дина в Сасари на Сардиния. В 
антифашисткото движение по
стъпва още като студент и зато-

собствената партия, 
кия живот на Италия на евро
пейската и световната политиче лизират отделни политически пози 

или, ведяг към преобладаване на 
духа на групи, и следователно са 
не салго спирачка за инициативата 
на партията, но изкривяват и огра
ничават свободното развитие на де 
мократичния живот в нейните ре-

ска арена.из-

трети път” в „социализъм с ита- най-изтъкнати функционери 
лиансюи багри” — се отрази в СЮК в Италия. Това бяха среши 
движението и идеята на евр°кому от изключително значение и полза 
н.изъма. между чиито творци 
и Енрико Берлингуер. Това бе нов 
подтик на работническите партии 
в Западна Европа в търсенето ца ваше за развитието на^самоуправ- 
специфични пътища за изгражда- лението у нас и за проолемите, с 
нето на социализма, без рецепти ксито се срещаме в изграждането 
и шаблони, с уважение <на собст- на новите обществени отношения, 
вената действителност.

От една такава политика

живота си.
Енрико Берлингуер — с прино

са си за изграждането и развитие 
от на Италианската комунистичес 
ка партия, днес най-силната и най- 
влиятелна работническа парти* в 
западния свят — влезна в редове
те на нейните кай-изтъкнати лично 
сти, нейните основатели и творци 
като Антонио Грамши, Палмиро 
Толяти и Луиджи Лонго. Него
вата заслуга е голяма, че италиан 
ските комунисти са днес могъща 
политическа сила в обществения 
живот на тази страна. С идването 
начело на КП на Италия (всъщ
ност 1969, когато става заместник 
на тогава болния и легендарен Ло
нго, формално три години .по-къс
но, когато и номинално става во
жд «а италианските комунисти). 
Действуваше със силата на ре
шителна и умна личност, която 
значително влияеше .върху полити 
чеоката физиономия «а работниче
ската партия на ноято бе начело. 
Нито за момент не позволяваше, 
партията, каят0 водеше, да се за 
твори в секта, а действуваше да 
се развие в широк фронт и поли 
тическа сила, ноято успешно ми 
наваше през един бурен период на 
политическия живот в Италия, ^а 
то маркоист « творец, с недогма 
тичен подход към живота и задъл 
женията, никога не позволяваше 
партията да се намери в полити
чески задънена улица, а търсеше 
и намираше пътища в борбата за 
осъществяване на идеалите на ра
ботническата класа.

Затова -революционната прог
рама на ИКП м нейната борба за 
социализъм в италианските усло
вия носят силния белег яа личнос
тта 'на нейния ленерален секретар. 
Неговият „исторически компро
мис” и борбата за обединение въз 
основата на широка прогресивна 
програма на всички демократиче
ски сили в страната, както и

е за двете страни. дезе...
Берлингуер живо се ингересу- *

„Една от нашите задачи е да 
продължим с укрепване на връз
ките между партията и работни
ческите и народните маси. направ
лявайки ги към осъществяване на 
положителните цели на стабилиза
цията и икономическото развитие, 
правдата и общественото преобра
зование, повторното извоюване на

На всеки наш успех се радваше 
и каго на собствен, така както изра-

загриженост за нашитезяваше и 
трудности и кризисни, моменти, в 
които попадахме.

отношения в собствената партия и 
страна произтекоха становищата 
и политиката, за които се застъп
ваше ИКП и нейния
секретар в работническото и кому ценеше като легенда на югослав- 
нистическо движение. Това е поли ската революция и комунист, кой- 
тика на независимост, равноправие то със своята партия е направил рба за изкореняване' и ликвидира- 
и право на всяка партия и движе съдбовен пробшв в търсенето 
ние самосгоятелно да
средствата и пътищата в борбата социализма в света, 
за социализъм. Оттук всеки опит 
за диктат или възобновяването на 
центъра в комунистическото двп 
жение, подобно на онези които 
са владаеели по времето >на Ко- 
минтерна и Информбюро, среща 
ще силната съпротива на ИКП и 
самия Берлингуер. Нито той, нито

генерален Сближил се бе с Тито когото гражданския и демократичен ред. 
запазвайки курса на решителна бо

на не на тероризма и развивайки ка-
определя нови пътища за изграждането на то партия интензитета и разширя

ването на инициативите в между
народните отношения в полза 
разоръжаването, отслабване на на-

Светът днес тъгува за един че 
стен човек и борец, чиито идеали 
бяха — овет без войни, човешко 
щастие и освобождение на труда, прежението, мира и икономическо 
В такава личност можаха да се то. политическото и културното 
съединят най-големите стойности сътрудничество....” 
на работнически борец и доброде
телите на човека. И въпреки крех 
ката телесна конструкция, т°й има

на

неговата партия не позволяваха да 
станат роби на догмата, нито на 
консервативното съзнание, която 
от време на време настояваше да 
се наложи като господствуваща 
норма в комунистическото и работ 
ничеокото движение.

„Отношенията между нашите 
две партии са твърде добри. Товаше изгголиннка революционна си

ла. Своите политически убеждения
Рабо- °Рс,:'13тича преди всичко от твър-„• знаеше да пренесе на други.

тниците му вярваха. Затова може- де близките становища. нойто 
ше да запали4 милионните маси СЮК и ние имаме по отношение 
народ, да ги поведе и мобилизира 

С такива становища и полити- в политическа борба, 
ка бе и възможно да се осъвест

на главните световни проблеми на 
нашето време, както и по пробле
мите в отношенията на силите на 
работническото и прогресивното 
международно движение. Но, това 
произтича и от съвместната воля

Замина си ненадейно и рано,ви твърде успешно и творческо 
сътрудничество на ИКП и Съюза в пъл'на сила на революционното 
на югославските комунисти, чия- творчество, но неговото дело оста 

Тито, Толяти на като най-голям политически като основа положиха
и Лонго. Берлингуер с Тито, а ПИтал 1И силен подтик на италиан- 
след това и се сегашното Ръдовод- ските комунисти в тяхната борба както и от съвместните усилия, 
ст-во на СЮК това сътрудничество за социализъм „по италиански на- които имат за цел укрепване на 
обогати с нови съдържалия и но чин”. То ще бъде ценен опит и сътрудничеството между 
ви връзки. Участвуваше на всеки 
конгрес на СЮК откакто е гене
рален секретар -на ИКП, — с удо- та на социализъма като световен 
водствие идваше и по други пово- процес, 
ди в нашата страна и приемаше

нашите
принос към теорията и практика- народи и нашите страни ...”

(От интервюто на Е. Берлин
гуер пред „Комунист’' от 31 
юли 1981 година)Саво Кърждвац
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Доверието на 

работниче
ската класа 

в Съюза на 

комунистите
ни
задължава 

да изпълним 

задачата си ОТГОВОРНОСТ ПРЕД РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА

на 12 и 13 живот и труд, това би могло и нреткиге въпроси ма обществено
то ргззитие и на нервното реаги
ране срещу определени проблеми, 
което допринася и за директиино 
поемане на фактическите тгьлномо 
щия на отделни .институции в сис
темата и в тяхното решаване- 
След това, между конституционна 
та отговорност на Съюза на кому 
пистите като субект на политичес
ката система и неговата политиче
ска и историческа отговорност за 
ооциал и етическата самоуправител - 
на перспектива на общественото 
развитие.

Опитат от 'конституционната 
реформа насам показва, че консти 
туционною място на Съюза на 
комунистите в системата, колкото 
важно само по себе, не значи, че 
с това са премахнати всички въз
можности щото в някой Друг фор
мален, а най-често в неформален 
облик, да се обновява, дори и да 
се засилва съюзът на определени 
органи или организации на Съюза 
на комунистите с държавата и де
ловите структури. Е то защо е ну
жно да се Ускорят всички онези 
процеси, които Съюза на комунис 
тите укрепват като иманентен фа
ктор на социалистическата самоуп 
равителна система и това 
чин да не сраства и изчезва 
стемата, да не губи идентитета 
на революционен авангард, да не 
се идентифицира нито с един 
мент на неговата структура, но да 
остава в общуването на критнчес 
ко-ро отношение с Цялостта на еле
ментите на системата. Действува- 
пето отвътре не представлява и 
съгласявай е с всичко онова, което 
се предлага под формата на само
управление, нито помиряване с ве
че осъщественото. Същевременно 
отказвайки се °т позицията ои над 
системата и влизайки в системата 
като нейна част, Съюзът на кому 
пистите изгражда 
и гго отношение на частите в сис
темата, техните аргументи и кри
тика, което в никой случай не 
значи, че с това той се отказва от 
кохезионнпя ои характер и (ролята 
на пионер на обществените ироме 
ни, от теоретическото и (идейното 
челно място и от <непооредствено* 
то» идейнолполитическо и анционно 
направляване •..

(На 4 стр.)

Т ринасетото заседание на ЦК на СЮК, състояло се
юни в Белград, предизвика голям интерес в обществеността- Теж- трябвало би да се получи написа

ното икономическо положение, чиито негативни последици се отразяват но вече в подготовката като ма- 
и на обществената и политическата арена поставиха на пръв план пар- те'Р^ал ^а тези органи^^кат0 еаза 
ливадт въдрос - изход от кризата и осъществяване на водещата роля ^^етГнТцК формир^е н| 
на СЮК в обществото и укрепване на неговото «дейно и политическо становищата им и включването им
единство. в разчистването на тези въпроси 

За това не е необходима, както каза в уводното ои изложение на самото заседание и това на 
Али Шукрия промяна на стратегическите цели, но на политиката на онези въпроси, за които от цялата 
СЮК, но решимостта на югославските комунисти по-последователно и подготвителна работа се вижда, 
пенреипггелно да се борят за осъществяване на дългосрочните и неогго- че търсят взаимно разясняване, съг- 
средствените интереси на работническата чсласа и на дело да осъщест- ласуване ВД и решаване на засе-

данието на ЦК.вяват последователно Титовия революционно-работнически класов 
курс. ХАМДИЯ ПОЗДЕРАЦ:Очевидно е, че осъществяването на Дългосрочната програма по 
икономическата стабилизация не спъват изключително някои външни 
вратове м противниците на един такъв изход от кризата, но са видими 
отпорите на тази идея се явяват и в самия Съюз на комунистите. Това 
състояние налага потребата от по-храбър и ло-единствен Съюз на ко
мунистите за да може последователно да реализира своите определения 
и да допринесе за осъществяването на демократически приетите обще-

Как да се запази 

ндентнтетът на 

революционния 

авангард
отвени програми.

Предаваме части от изложенията в разискванията на -някои 
участниците а заседанието.

СЕРГЕЙ КРАЙГЕР: и вече в подготовката на засе
данията трябва да разчистим ста
новищата с отговорните фактори 
в републиките и покрайнините, о-г 
носно в самоу.грани гелните органи
зации и общности, особено със съ 
ответните форуми, относно ршово 
дствата -на Съюза на комунистите, 
относно с комунистите в организа
циите на сдружения труд. Мисля, 
че вече в подготовката на заседа
нията трябва да се изграждат, ук
репват единствените основи на на
шето Дейстюуване и онази Сърмест 
на развойна политика, чийго гла
вен поборник би трябвало да бъде 
Сътозът на комунистите. Това зна
чи, че Съюзът на комунистите 
трябва вече в разчистването на ра 

зличмите въпроси :и в тъР- 
серето и изнамирането на 

вместните интереси и в усилията- 
за съвместно и идейно единство 
да действува и излиза съвсем «од 
кретно като интеграционен фак
тор, изпълняващ своята интеграци
онна роля в цялата наша система 
и в обществото, в цялата Югосла-

Как да
подготвяме
заседанията

П ражтицизмъ-р и прагматизмът 
пе се изявяват първенствено със 
заиимаването на СК с ежедневна 
та проблематика, защото това е 
една от съставните части в осъще
ствяването на историческата му за 
дача, но в изключителното остава
не във всекидневното м недоста
тъчното присъствие на историчес
кото движение на цялостта и пер
спективата в решаването на все
кидневната социалистическа само 
управителна практика. Едно тано- 
ва състояние същевременно е по
следица и израз на сложната игко 
комическа обстановка, но в по-го- 
лямата ои част и на сраоналостта 
на някои организации и органи на 
Съюза на комунистите с държав
ните и деловите струнтури, които 
не се нужно носителят на идейию- 
политичеоката перспектива, но не 
Рядко на частичните интереси 
определени (инстанции или сегмен
ти в обществото. Една от причини
те за едно таиова поведение и 
действувай е е в обстоятелството, 
че в практиката доста трудно се 
утвърждава границата (между яс- 
ните определения иго отношение пе 
само на принципните, но и :на (кон

по на-
в с

еле-

17 едостатъчно развитите 
** управителни обществено ико 

номичесни отношения представля
ват източник и за национализма и 
тенденциите на , така наречената 
федерализация, 
ване единството на Съюза на юго
славските комунисти при пълната 
самостоятелност и отговорност ®ъ»р 
ху тази основа на Съюза на 
мунистиге в републиките относно 
автономните покрайнини.

Проблемите, които ^ 
трябва във всеки случай да съб 
люДаваме в тяхната конкретност 
и в дадената обективна материал
на или обществено-политическа оп
ределеност- Ако локаме да облек
чим и обезпечим заемане на едии- 

заседанието на

само-

тоест за наруша-

съ-
ко-

своята позиция

възникват
на

вия - - -
Във всеки случай, това ноето 

заседаниятасега се предлага на
документация за отделни по

ложения н отделните републики и. 
в отделни области на обществени^

катоно становиию на 
ЦК, трябва Да съгледам е дейстаи 
телния характер на тези проблеми



Л Комунист
в него. Затова отсъствието 

предаАНТОН ЖУПАНЧИЧ: хората
на идейно-политическо, а 
всичко на акнионно единство в
СЮК, отсъствието на отговорност 
на комунистите в провеждане на 
договореното, а особено национа- 

анархолибералис™ 
човките и другите течения и об
лици на вражеското <,тействуване, 
често насочени към подриване на 
основните придобивки на нашата 
революция, и различните явления 
на нарушения — косвено или ;тря 
ко се отразяват и върху армей-

към фодорализация на отношения- 
та в Съюза па югославските кому 
писти. Носителите на такива тен
денции не трябва да търсим мно- 

Пппппг попий ~йГк го по-далече от ръководствата
!!ис11УС/101>И(; ДО републиките И покрайнините и 
"г / представителите им <п органите и

АГ1 шплтпппаий форумите на федерацията. Не 'ми- 
1Л ЬШг1 I О/ШаПС сля тук само На (ръководствата на 

' Съюза на комунистите, разбира с®
ПППОМПТЗ пППП но на цеЛИя този механизъм. Има 

На 1)Ш1сШи1(1 1ШЛ Л явления че отелиш ръководства
__ “ ' | на Съюза на комунистите на рапуб

' вините и покрайнините доста либе 
езспорно е, че основното пре рали готически да се отнасят към 

дусловие Съюзът на югославските единните политически заключения 
комунисти и днес успешно да ос-ь и становища на Председателство- 
ществява своята революционна г0 „ Централния комитет на Оью- 
роля в обществото, е неговото иде за на югославските комунилети, или 
йно-полмтическо и акционно един- пън приемат само това което им 
ство. Обаче то днес в голяма сте- опгоаар1Я. Ако в практиката в ръ- 
пен е ослабнало и поклатено. Спо ководедвата на Съюза на комунис 
ред разпоредбите «а своята -Прог- титс „ републиките и покрайнини- 
рама и Устав Съюзът на комунис
тите е организация на идецно-поли
тпчески съмишленици, с богата авъ „тот0 "никой до по смее да сложи 
трешна демокрация п разшита вц 
трешнопартнцна дисциплина.

(От 3 стр.)

ВИДОЕ ЖАРКОВИЧ:

Запазено 

е единството 

на армейските 

редове

(НО

ли етическите,

Б окия състав...

ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ:ТЗ сз илюзии, че определените 
характеристики иа състояш- 

в СЮК но един или друг на- Самоуправле
нието не се 

развива 

стихийно

ОЮ
чшн не сс отразяват и върху пар
тидната организация » Армията, и 
'1-о::и път 'грябна да кажем, че съв
купната активност иа организация
та на СК и ЮНА и и последните 
1'одими бе последователно провеж
дана, съобразно с Титовигс насо
ки, решенията на ХИ конгрес, за- 

гози ЦК, сганови- 
на Юго-

нате се отнасяме нато нооитвЛ1И 
някакъв абсолютен суверенитет,

каквато и да е забележка, тогава 
тава не е нищо друго,

открита тенденция към федс- 
отно!пенията в Съю-

ключенията на 
щат-з на ръководствата 
славия и разбира се с останалите

но тиха
или

Съюзът на югославските кому 
нисти може да обезпечи своето

рализащия на 
за на югославските

наопределениястратегически 
страната . .. Постигнат е значите
лен напредък на всички сектори 
на боевото изграждане на Армия- 

особено внимание

ТЗ ече на XI кокнгрес на СЮК 
бе казано, че ние изостава

ме в развитието на политическата 
система. И мисля, че с това е 
поставен един от най-важните въп
роси на по-нататъ.шното изгражда 
не на цялата система на самоуп
равлението. Окончателно, на Едина 
десетият конгрес бе казано — ни- 
то многопартийна, нито еднопартий 
на система, но система на самоу- 
праЕигелни отношения. Не трябва 
т\'к на това място да говоря за 
значчението на тева становище. 
Теза всъщност е основният въп \ 
рве на нашето време —-или работ- 
ниеската класа със своята Дейност 
да изгражда своя самоуправител- 
на система и в това свое място 
да има Съюзът на комунистите, 
или обществото ще се дели на оне 
зи. които управляват и онези, кои
то работят.

Когзго заключихме това на 
XI :.-; :-рес, може би не бяхме съз 
нателни за цялата тежест на тази 
задача, на този псврат, щото ра 
сотническата класа да направим, 
субективен фактор. Централен въп 
рос в това. да не обяснявам, е 
въпросът за делегатската система, 
за субективните сили и т.н. Раз- 
Еггието на салгоупразлението не 
тече стихийно. Необходима е ро
лята на съзнателните организирани 
социалистически сили. И в този 
момент, сега ако оценяваме, ние 
можем да кажем, че шансове ед
накво имат и етатистическо-бюро- 
кратичните сили и самоуправител- 
ните сили. Наистина, ние с Кон 
ститмцията и Закона за сдруже
ния труд утвърдихме, че не се мо
же кгзгп. обаче ако бъдем тъпча- 

в съгледаването какво трябва 
да правиш в бъдеще, винаги ще избу 
язаг и укрепват онези оили, които 
теглят назад, в настоящия момент 
освен въцрос е — това в матери
алите и разискванията е казано 

е конфликтът на етатизма и 
самоуправлението

комунисти,
единство и да допринася на постоя пряко насочена сРещУ принципитенното укрепване на кохезията на 
нашата общност само ако всички на демократическия Централизъм В 
негови организации последователна1 партията. Това всъщност е израз 
бъдат на курса на работническо,- 
класовия интерес, като траен ин
терес на революцията и социализ-

та, при което 
заслужава фактът, че в такива ус 
довия напълно е запазено и ната
тък развито идейно-полигическото 
единство на армейския състав, 
специално на комунистите ко.ман- 

::ри и е обезпечено високо равнище 
на морално-политическото състоя
ние и готовността на нашия със

на проникването и присъствието ну. 
националистическо 
то съзнание и отношение в части
те на единншя Съюз на югослав- 

тенден- 
н адива

етатистичеоко
ма.

Този интерес, тези интереси
на организациите на Съюза на ко- ските комунисти и тази 
мунистите трябва да бъдат основ- ция, разбира се. директно 
ният критерий за политическа ак- вода на млина на онези антисоциа- 
ция и поведение както при утвцр- листически сили, които днес все 
ждаването на политиката и оисте- по-открито излизат с тезиоите, че 
мните решения, така и в прзкти- Съюзът на югославските кому нис
ката на борбата за тяхното осъще- ти е отживял, че е изпълнил своя

та роля и че трябва да слезе ог 
историческакта арена. Съюзът на 
комунистите трябва решително без 
никакво колебание да се лротаво-

тгв да изпълни всяка задача.
Но. тъй накто Армията е ин

тегрална част на обществото, а ко
мунистите съставна част на един
ния Съюз на югославските комуни 
сти, соъобразно по естествената ло 
пика на нещата всички характер
ни процеси в обществото се пре
чупват и в армейския състав

ствяване.
При това Съюзът на югослав

ските комунисти трябва съобразна 
с Марнсовите и Енгелсовите преду 
преждения да застъпва преди вси
чко историческите интереси на 
работническата класа като Цяло, 
а не преди воичко непосредствени
те интереси на нейните отделни 
слоеве или части.

Защото и в условията на бор
бата за социалистическо самоуп
равление очевидно се изявяват 
противоречията между историчес
ките интереси на работническата 
класа и конкретните интереои на 
нейните отделни части.

и впоставя срещу такива тенденции.

л

аАЗЕМ ВЛАСИ:

В какво се 

състои
федералнзацията 

на СК
т*

ли

В последно време все по-чес
то се говори за тенденциите

Рисунка С. Ивков
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ЗАБЕЛЕЖЕНО В ДОЛИНАТА НА Р. ЕРМА

за страх
Откакто преди — За нищогодина

и половина стана исатастро 
фата в ждрелото на река 
■Ерма край Поганоязск-и ма 
насгир, често се пише 
Ерма, за хората

на света не 
смеем да влезнем тук!

— Че е опасно, това шо 
бщо не трябва да се дока 
зва. Скалистите урви на 
Гребен, от които еноплози 
ите отдавна оа изгонили 
орлите и др. птици, злове 
що се заканват. Обаче по- 
силни от планината изл-я- 
мзоха работниците на 

„Ниш". Един от най-смели 
те е и Слободан Илич, за 
когото всички казват, че 
работи като 
сет Ръце.

— Искрено да си приз-

за
които ус 

•пяха да разчистят оаромни 
те скали и земя, свлекли 
се от плещите на Гребен. 
Това не стана 
цената на

лесно, а с 
серъхчавешки 

усилия и храброст. На 
ботниците Рт трудовата 
организация „Ниш" им ТРъ 
гна отръки да се справят 
с тази трудна задача.

— Искам

ра

че ли има де
да изтъкна, че 

Работници.
предимно млади хора, 
и то разчистихме коритото 
на р. Ерма заолужават 
ка похвала -
Йован Йович,

Двадесетина бата — изтъква Слободаг. 
Илич. От 1978 година Ра' 
ботя в трудовата органи 
зация за пътища „Ниш" 
и на -по-труден терен н^ 
съм работил. Но сговорно 
стта и другарството нк 
тук ми дават охрабрение 
да не се боя от нищо. И, 
ето сега, с радост и обле 
кчение. можем да си от
дъхнел!, защото успяхме дг 
открием пак на хората от 
този край път.

- Този подвиг напра- тРябва да става крайно вни 
гиха доброволци 
ятелите и малко гордо ка 
зва ович. Инак и не мо 
жеше. С какво право 
г.арапи човек да се излага 
за такава опасност. Исти-

ная. и аз чувствувах 
страх отначало, защото не 
знаех тайните на плани
ната. Сетне всичко тръгна 
по-лесно. Аз успях да из 
вадя и двамата загатнали 
при злополуката -работни 
ца. „пленените" мияини. 
И днес е опасно. И сами

с ко наето мателно и предпазливо — 
подчертава Родич.

— Кога ще се намери 
да трайно решение за населе 

ни ето от Дере кула?
— Тези дни имахме търг 

каже -някой, то- с проектански трудови 
организации за изготвяне 
на главния проект. Както

вся
споделя

отговорен 
ръководител на трудовата 
единица „Ниш".

Имало
на, ще
ва ни е работа. Вярно е, 
но тук никой -не може 
да ти гарантира безопасна вече е 
работа.. .

Един от двадесетте хра 
бри работници 
волци на „Ниш" е и До
на Михайлов -от село Вла

е случаи, когато 
булдозеристи дойдат до 
ждрелото на Брл*а и поглед 
нат опасната картина 
обърнат глава 
Опасно е!

видяхте колко големи пу 
кнатини има по скалите, 
надвиснали над реката. 
Всяко влизане в ждрелото 
е слагане на главата в тор

известно, ще се 
строи тунел под Гребен в 
дължина от 650 метра — 
казва инж. .Живоин Мар- 
кович от Салгоуправите- 
лната общност за 
в Ниш. За този 
трябва да се изгради 
съобщителна артерия, без
опасна за движение на хо 
ра и моторни превозни сРе 
дства. Нищо 
бъде по-скъло <>г 

да те животи. А 
на Ерма досега 
данък. Занапред трябва да 
внимаваме — казва Ма-р 
г-ович.

Как са наградени те 
зе млади и смели строите 
ги?

да
и да кажат:

— добро-

СРЕЩИ КАВАЛЪТ НА МИНЬОРА пътища
крайси.

— Аз съм си тукашен, 
дето се казва. Обичам 
зи наши планини и затова 
влезнах

На снимката едва ли ще го по
знаят и неговите земляци 
вовчави. Това е Костадин Тошев, 
или Коца Вочин, както всичко го 
знаем. След Дълги години, се срещ
нахме съвсем случайно неотдавна в 
Псгавово. Коца е излязъл в пенсия 
с 29 миньорски години, макар че из-

ме се е „подготвил".
— Аз няма да скучая нито за 

миг. Самодейците от дружеството в 
„Рембас" не ме оставят на мира. 
Никъде не искат Да ходят без мене. 
А още нещо, през свободното си 
време, аз научих и обущарския за
наят.
са празни — или въртя обущаронОто 
чукче- или пък хващам кавала. Ни
кога не съм „на мира", дето се казва.

Какви спомени носи От миньор
ския живот и от самодейната си де
йност ?

те-пога-
в групата, която 

ще -разчиства ждрелото на 
Ерма. Имах 
щастие. Веднаж, без 
забележа, една 
скала се била 
право върху мене. 
дарение -навременното си 
гнализиране и помощ не 
Слободан и другарите 
аз оцелях — сега с усмив 
ка казва Цоне Михайлон

не може да 
_ човешкиси и шлямо
клисурата 
взе голямИ голяматака: -ръдете ми никога не отправила 

Благоглежда, като че ли е започнал да ра
боти преди десетина-петнадесет го
дини. Не случайно го представяме на 
вниманието на читателя. Коца Вой-
чин и днес. както и преди тридесе
тина години активен самодеец. Къде- 
то и да се намери, веднага е гото-в, 
Дето се казва от първа дума, да 
извади кавала, или окарината (а ако 
сте У дома му — и кларинета) и 
тоз час Да започчне да лее медни 
звуци на някоя шопска лесен, или 
да подхване лудо хоро.

Спомням си, като дете, вечер 
когато прибирахме стадата си с Дру
гарите. щом от другия край на се
лото, откъм Гребен, се обадеше ка
вала на Коца Войчин, дълго-дълго го 
слушаме ...

— Ах, тоя Коца! — скарваха ни 
се после V дома, че не се прибираме 
навреме- — Слушайте го утре. Има 
време...

Такъв еи е останал Коца Войчин

— Считам,
•"и от получените

че са довсу!
доходи

— отвръща Йович. Рабо 
гническият съвет в 
ва организация „Ниш евзе 
Решение срещу заработе
ния личен доход — работ 
нищите

— И покрай това, чс 
е ^организирано лостоянн?; 
наблюдаване на трудо

терена — 
опасности дебнат безброй 
казва инженер Родич, кс 
йто е изготвил проекта за 
саниране на ждрелото на 
р. Ерма. Сетне той 
на, че -и -пок-рай 
ната санащгя на

ТУК да получава 
п още един и половина ли 
чен доход. Те наистина и 

извърше заслужават това.
терена — — СМе (Няколко дни и

минаването. винаги е евър ние свършваме нашата ра- 
зано с опасности. Много . бота — казва -инж. Лю- 
от скалите. 'НадвиоваЩи .бисав Цветкович, техн. 
над Ерма са о-станал-и, де Директор -на трудовата ор 
то се казва без основа, ганизация „Ншп".
без опора. Следствие на там, че на дело доказва- 
дъждове, слънце, вятър— ме. че сме способни да 
в тях ста-ват процеои, кои изпълним и
то до-пеждат до пючнатать строителни задачи — изтъ

кна Цветк-ович.
/ Изпълнената

ждрело вото на Ерма -наис 
ти-на е найтярко потвържде 
ние на това.

изтък-

Счи-
— Много хубави. Искам ‘Веднага

и днес. да кажа, чс миньорите по принцип 
са .големи другари. Тридесет години 
да се 'Вреш под земята и да вадиш 
черното злато не е мажека работа. 
Там се дели и добро и зло. А само
дейността пък е нещо много хубаво. 
На мене лично ми доставя голямо 
удоворгвие — назва Коца Войчин.

— Еднакво са м.и приятни изле
тите със самодейното дружество до 
Крушевац, Крагуевац и други градо
ве, както и ,спомените за спеччелони- 
те напради «а фестивалите оз Дими
тровград, когато наегвдвах като мла
деж от Логаново.

И затова и днес, когато се събе
рем нашенци в Ресавица, цз надувам 
кавала, окарината или кланета м ги 
увеселявам — споделя Коца.

най-трудниПравейки равносметка «а извър
вени* си път Коца казва: шно отслабване на тяхна

та „връзка” и може да се 
случи да паднат... Затова 
минаването по пътя от Ло 
наново за

— Мога да кажа, че съм дово
лен от всичко, което досега изживях. 
И аз като мнозина мои съселяни от- 
рано станах миньор. На село Нямаше
условия за препитание. ,и потърсих 
„хляб” в мините «а „Рембас”. Имах 
щастие, че ‘никога «икамва злополу
ка не ме „закачи”. И неотдавна, ,но- 
гато пострадаха мнозина мои друга
ри-миньори ® „Сгьрмостен", дадох 
помощ. Получих двустаен апарта
мент, единият от двамата ми синове 

рабо-ги. а другият следва. С ед
на дума, всичко с добре — пак дя- 

се усмихва Коца.
К^к мисли да йрсиа/рва левдио- 

нерските си дни? Кода ‘И за това вре-

задача в

Тр. Одоровци М. Андонов
• НАШУШКОВИЦА

Строят се махленски пътища
Жителите на село Нашушкопица в Бабу- 

шнншка община са раздвижили 
тива. Освен 
От Звошщ

полезна инпцна- 
поправна и доизграждане на път* 

до центъра на селото, наскоро ще за
почнат да уреждат махленските пътища.

По танъц начин трите най-големи махали 
в селото ще се свържат по-добро с центъра.

Акцията ще стане на доброволни начала.
М. А.

вече

валето
М. Андонов
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КНЛТВРА ^ Прц

с НОВИ У4ЕБНИ 

ПРОГРАМИ
заседание на Ко-На 21 юни т-г. се състоя

мисията по образование в училищата на ‘Наро
дностите при Просветния съвет на СР Сърбия. 
Членовете на Комисията ще обсжит рсзулта- 

разискванията върху новата проекто- 
българсМ като майчин език, и 

като езици
титс от 
програма по
български >и сърбохърватски, 
обществената среда. Касае се за учебни нрогра- 

от орната година ще се прилагат 1В

на

(МП, 'КОИТО
основните училище.

Отзивът на общественото мнение бе всестра 
нен -и бяха дадени редица предложения за по 
добряване на учебните съдържания. Задача на 
Комисията ще бъде да изработи окончателна 
версия на посочените учебни програми, 
ще цриоме Просветният съвет на последната ^и

конто

1Ш?*
*Л?—

сесия- . ^
Именно, през юни изтича мандата на чле

новете на Просветния съвет от този състав и 
предстои Скупщината на, СР Сърбия да именува 

Просветния съвет (според с*ьще 
ствуващата процедура членовете на Просвет
ния съвет се именуват-, а не се избират като де* 
легати). Вероятно през месец юли ще бъДе из
вестно кой ще бъде представител на училищата, 
•които ползуват езиците на народностите в новия 
състав на Просветния съвет през следващия че
тиригодишен период. Сп. С.

1*Г- .й-

и;:’; -нов състав на Строшена чешмаМЕТОДИ ПЕТРОВ

ДД ЗАПАЗИМ СТАРИНИТЕ!МНЕНИЯ

стойност. „Модните" уве-хитектурна 
лимения стигнаха дотам, че нищо не 
е „езято” за разрушителите на старини.

Или да вземем друг пример. Ед
но време в Цариброд е имало много че
шми с чучури и хубава питейна вода. 
Една след друга бяха съборени. Една—

По принцип ■— новото винаги е ху
баво. 'Но дали винаги е така? Какво ос- 

пример от стария Цариброд та- 
Методитана на

къв, какъвто го е представил 
Петров в илюстрациите ,.Димитровград, 
който изчезва”, 
лът за поддържане на старините в този 
малък град (поне ма онези, за които има 
условия за това!).

Новото в Димитровград напира от 
всички страни. И това е хубаво. Лошо 
то е, че в този напя и в се унищожава 
старото, че не остана нищо от онова, 

другите бихме могли да

БОСИЛЕГРАД
Изчезнал ли' е смисъ-Възпитателно — 

образователни екскурзии
единствената в центъра на града, досега 
запазена — пресъхна. Небрежността е 
взела такъв размах, че днес прилича 
на всичко друго, но не и на чешма в цен 
търа на града, от която пътниците да 
утолят жаждата си.

Строшена чешма уж тртбзаше да 
се ггреуреди, да й се върне старинния 
изглед. Вече година нищо не се пред 
приема тя да стане, според замисъла, 
наистина едно приятно кътче в града. 
Пресъхнаха и вадите, които в летните 
горещини освежаваха града с водите 
си. ..Врелото” е превърнато в .място за 
боклук, а по много улици бунища — ко 
якото си щеш. А уж имаме комунална 
служба, санитарна инспекция и други, 
задължени за поддържане хигиената 
на града.

В Димитровград идват много гос
ти. За съжаление, ние няма какво да 
им покажем, че сме един старинен 
град с писани данни за съществуване 
още от петнадесети век? Обикновено те 
си отиват доволни от традиционното 
ни гостоприемство, но без впечатление, 
че са видели хубаво градче. ,.Модерни
те” постройки се строят „на парче”, 
без запазване на определен стил в стро 
ителството. Но затова биха могли ар 
хитектите (а в Димитровград има де
сетина души, завършили архитектура) да 
кажат думата ои.

По всичко личещо — нещо ни липс
ва. Дали само вкус или нещо друго?

Зденка Тодорова

ня, където разгледаха и 
се запознаха с асортимен
та на изделията на Памуч 
ния комбинат, фабриката 
за метални изделия „Ал
фа”, текстилната фабри
ка „Слобода”, жл. гара и 
още някои знаменитости в 
града.

Учениците пък от седми 
клас направиха двуднев
на екскурзия по СР Сър
бия. При това в Ниш те 
посетиха историческия му 
зей ,,Челе—кула” в Крагу 
евац паметника — парк 
„Шумарица”, в Олленац 
Караджорджевия музей, а 
а в Белград посетиха и 
разгледаха между другото 
Калимегдан, Авала, музея 
„25 май" и „Цветния дом” 
с останалите обекти от ме 
мориалн1и,я комплекс.

По решение на класови 
те съвети, а въз основа на 
реформата на основното 
образование и възпитание, 
възпитателно-образовател
ния процес да се доближи 
и свърже производствения, 
през миналата седмица (по 
следна от Редовното обу
чение на тазгодишната 
учебна година) с ученици 
те от основното училище 
в Босилеград се проведоха 
няколко възпитателно-обра
зователни екскурзии. Им:е 
нно, учениците от подве
домственото основно учи
лище „Велко Влахович” 
от Бистър с учениците от 
четирикласните училища 
принадлежащи към него, 
направиха еднодневна ек
скурзия до Босилеград, 
като посетиха дървообра 
ботвателния цех на Горс
ката секция, Цеха за произ 
водство на чорапи и Це
ха за преработка и суше 
не на овощия и зеленчук. 
Тук учениците от бистър 
ското училище, мнозина Ют 
които за пръв път се ореш
•наха с производствения
процес, разгледаха постро 
енията, и запознаха с жи 
вота и работата на заети 
те. В рамките 'На екскур
зията те посетиха и разг 
ледаха и помпено-акуму- 
лационното езеро в Гор
на Лисина.

с което пред 
се похвалим и да се възгордеем.

Защо например нямаме нито една 
къща—музей в града, когато знаем за 
•неговото богато революционно минало, 
В него са живеели и действували ре
волюционери, работили са за прогреса 
•на работническото движение. Нима на 
•пример е хубаво, че къщата на револю
ционера Васил Иванов — Циле е трлб 
•вало да бъде съборена, само заради ед
на педя площ за основното училище? 
Или пък защо къщата на В. Алексов.
където известно време се е укривал и 
•изтъкнатият революционер у нас Мота 
Пияде е
тройки? Подобно е положението и с 
къщите на други революционери от 
града. А понеже Димитровград няма 
музей, нима не сме могли да запазим 
поне онова, което сме имали и имаме.

Примери има още. Старинните къ
щи безмилостно се събарят, за да отсть 
пят място на нови (но не винаги и по-кра 
сиви!) постройки. На и-старият квартал 
— „Строшена чешма” е характерна в 
това отношение. Една след друга стари 
те къщи изчезват, за да отстъпят мя^ 
то на нови жилищни сгради, ноито ое 
строят без вкус- с много кич и без ар-

видо изменен а с различни прис-

Средства за посочените 
екскурзия са обезпечени 
от продажбата на шипков 
плод.

М. Я.

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” В БОСИЛЕГРАД ОЗНАМЕНУВА ПАТРОННИ Я СИ ПРАЗНИК

в рампите на Шампионата 
„Тито — революция — 
мир”.

На тържеството, на кое 
то присъствуваха и предс
тавители на общесгвено- 
политичесюите организа
ции и Общинската скупщи 
на бе изнесена културно- 
литературна програма, под 
готвена от ученици и пре
подаватели.

Наградени най-добрите ученици
На 18 т-м. трудовият но 

лектив и учениците на ос 
новного училище „Геор
ги Димитров” в Босилеград 
ознаменуваха 
празник на 
телна 
лямата
ния дом бе проведено твр 
жествено събрание, на ко

ето за революционното За
дело на Тито и Димитров 
говори директорът на учи 
лището Лазар Стаменков.
Той подчерта, че от дело
то ма тези великани .в ме
ждународното работничес 
ко движение трябва да се 
учат и вдъхновяват и мла
дите поколения.

постигнати 
възпитателно-образо- 

процес и в раз 
лични общински и регио
нални състезания на пре
подаватели и ученици бя
ха връчени грамоти и наг
ради. Награди получиха и 
учениците — участници в 
регионалното съревнование

успехи
Въ‘В
вателния

Учениците от трети 
клас на бооилеградского 
основно училище с подве 
домствените си училища, 
също така направиха едно 
дневна екскурзия до Вра-

патронния 
тази възпита- 

организация.' В го- 
зала на Култур-

СТРАНИДА 8 Братство * 22 юни 1984



Младежка трибуна 41 Младежка трибуна т
РАЗШИРЯВА СЕ ПОЛЕТО 
СЪРБИЯ НА ДОБРОВОЛНИЯ МЛАДЕЖКИ ТРУД Бригадирско лято ’84В СР

НИШ

Изследвания, | зарелени с внсок ентусиазъм Юбилей на нан-многаго- 

дишната акция в Сърбия
Организацията на младите изследова 

тели е най-младият колективен член 
Съюза -на социалистическата младеж у
нас. Тя е резултат на нарасналия инте- 
Рее сред младежта към науката и на 
потребата им да задълбочават 
яват теоретичните еи знания чрез прак
тическа дейност.

Летните изследователски 
младите изследователи 
свързани с антуални 
леми и с дейността на

В тези и други акции ще участву
ват и ад 1800 талантливи младежи и де
войки . Това число е много по-малко от 
числото на проявилите интерес към ак
циите от този вид. Изследователските 
екипи са съставени предимно от отлич- 
ни ученици и студенти. ' които не са 
доволни от пасивното си положение, в 
редовното

СМТА ,,Ниш” се организира за петнадесети път, а 
досега са работили над 20 000 бригадири от всич 

ки краища на страната
В неделя вечерта в 

младежкия стан „Иво Ло- дпожени 
ла Рибар” в Ниш се със 
тоя голямо тържество по 
повод откриването на съ
юзната младежна трудо
ва акция „Ниш '84” и 15- 
годишнината от тази най- 
дългогодишна съюзна 
ция в СР Сърбия.

През изтеклите 14 годи 
ни на тази акция са рабо 
тили 398 бригади е над 
20 000 бригадири от всич 
ки краища на страната, а ри.

в

за приемане в СЮК са пре 
най-добри 

от тях. Осъществени са 
към 3 милиона трудочаса. 
изнопани са 360 000 куби 
чески метра пръст» пост 
роени са километри и ки 
лометри водопроводи, ПТТ 
и електрически мрежи, за 
лесени са десетки и стоти 
ци хектара голини.

3200и разшир

акции на 
най-често са 

стопански проб- 
научни ведомст

ва, а резултатите им са многократно по
лезни за развитието на отделни области 
на обществения живот. Програмата на 
изследвания се утвърждава и провежда 
в сътрудничество с факултети. Във фи- 

изключително по-

обучение и искат със соб
ствената ои глава да дойдат до нови 
съзнания.

Организацията на младите изследо
ватели посвещава голямо внимание на 
най-малките си членове. В изследовател 
ската станция в Петлица край Валево 
ежегодно през 
ници от основните училища които с 
помощта на специалисти се запознават 
с методологията на изследванията в 

обществените науки.
— Изследователските акции са до

броволен младежки труд както и ,,кла
сическите" трудови акции — обяснява 
Зорица Мулич, с©ретар на Републикан
ската конференция на

ак-

лятото пребивават уче Тази година в 4 смени 
ще работят 1300 бригади-наноирането на тази 

лезна дейност участвуват и организа
циите, които прилагат откритията на 
младите изследователи.

Тази година младите изследователи 
в Сърбия проявиха най-голям интерес 
към хидроложките изследвания (анализ 
на изворите на питейна вода и проуч
вания на енергийния потенциал на мал
ките реки и потоци). Обемиста рабо
та трябва да завършат и младите стома 
толози, които ще изучава болестите на 
зъбите и с подвижните си амбулатории 
ще пристигнат в много затънтени села. 
В околността на Горни Милановац мла
дите изследователи ще извършат 
ледванйя в областта на 
отбрана.

естествените и БАБУШНИЦА

Подготовка на бригадата 
„Добринка Богданович“младите изсле

дователи. — Но за разлика от брига
дирите, младите 
лучават бригадирски

Над 30 бригадири от тазгодишния състав на ба- 
бушнишката младежка трудова бригада завършиха 
работа на стойност 500 000 динара врамките на изгра 
ждането на пътя Богдановац — Щърбовац

изследователи не по- 
униформи, рабо

тят по цял ден, нямат богат обществен 
живот, не им е обезпечен превоз. Че
сто гп>ти са принудени сами да си при
готвят храна и да спят под открито 
небе. но винаги успяват Да реализират 
програмата си, защото са големи енту-

(М. Н.)

изс- 
всенародната

сиасти.

НАША АНКЕТА

Къде след насоченото образование?
И тази учебна година 

вече завърши. Още 
поколение 
се намери на своеобразен 
кръстопът в живота: 
къде след средното насочг^ 
но образование? На

ки ,от една страна, и за
щото специалността, която 
сега завършавам ми дава 
достатъчно знание, за сле 
два не на това, което оби
чам. Имам предвид и 
зможностите за 
на работа- 

СНЕЖАНА

алността, която в средно 
то училище съм учила. На 
дявам се, че и за работа 
Ще бъде по-леоно.

Това са мненията

едно 
средношколци Средношколци строят ггьтя Богдановци — Щърбовац

те задачи на съюзната 
младежка акция бабушни 
шките бригадири се подго 
твят. според установена
та практика, чрез добро
волен труд в общината си. 
Така е и сега. Над 30 бри
гадири от тазгодишния 
състав на бригадата „До
бринка Богданович” 
продължение на един ме 
сей участвуваха в изграж 
дан е,то на пътя Богдано
вац — Щърбовац в подно 
жието на Сува планина. 
Завършили са работа на 
стойност 500 000 динара.

В Общинската конферен
ция на Съюза на социалис 
тическата младеж в Бабу 
шница се вършат послед
ните подготовки за орга
низационно учредяване на 

тРУДова бри
гада „Добринка Богдано- 
вич”, коя-го ще рабо-ш въаз 
втора смяна на съюзната 
младежка трудова акция 
..Белград' 84”. Това лято 
бабушнишната

на- навъ- част от учениците, които 
с последния училищен звъ 
нец ще започнат 
подготвят за приемни из 
пити. От попитаните два
надесетина, нито един не 
изрази желание да се зае
ме на работа

заеманеедин
от последните часове през 
изминалата учебна година 
потърсихме отговор иа то 
зи въпрос-

ГОРАН РАНЧЕВ — Ще

да сеСТОИМЕ
НОВА — Въпреки, че на-

младежкяташата специалност има 
най-голяма проходимост за 
всички факултети, аз сезапиша полувисше електро 

техническо със спече-
училище 

Ниш. Считам, че разпола
гам с достатъчно предана 
ния за това, понеже завър 
шавам .профила техник по 
физика.

Заедно с Горан нещо ек 
оперим ентира с 
во жички и щепсели 
ВЕСНА ТАСЕВА. — Аз Ще

в в

младежка 
организация за седми път 
изпраща самостоятелна брп 
гада на младежки аквдш 
ог съюзно значение- 

За възможно 
но изпълнение на

множест-
и оо-услеш

трудови М. Античсе опитам най-напред да 
се запиша на строителния 
факултет- Смятам, че насо 
ченото образование ми е 
дало достатъчно знания 
за това. Ог друга страна 
ако успея да запиша стро 
ителния факултет ще 
имам по-гояма възможност 
след зав7*ршване, да на
мери работа.

ЗОРАН АЛЕКС ОВ, — 
Имам две специалност 
за по-нататьшногго ои шко 
луване. Едната е елекгро 
мината, а другата пощен- 
ско-телефонен и телегра
фен техник (ПТТ). Това 
избирам, защото повече 
обичам техническите нву-

БОСИЛЕГРАД: ДОБРОВОЛНА ТРУДОВА АКЦИЯ

Еднодневна трудова акция
подтотов-В рамките на минаха през града нъм се 

ло Извор, където 
вуваха в прочистване на 
пътя към местността ,.Сла 
вче”. Организатор на та
зи акция, както и на реди 
ца други, които ще се про 
ведат до заминаването на 
босил оградените бригади
ри на тазгодишната съю 
зна трудопа акция ,,Бел
град — 84” бе Общинска
та конференция на Съю
за на социалистическата 
младеж в Босилеград.

ките за предстоящото 
..бригадирско лято 84”, на 
14 този месец, младежна 
та трудова бригада „Бо
силеград” от Босилеград 
проведе еднодневна доб
роволна трудова акция. В 

участвуваха и 
ог средношкол

Г. Ранчев и В. Тасев на час участ-по практическо обучение

определям за ПТТ, защо
то за това най-много съм 
„насочена” и най-лесно ще. 
намеря работа след това.

МИРЯНА СТАВРОВА — 
Ще следвам полувисше пет 
дагогическо училище. Ще 
запиша групата физика и 
математика, защото смя
там, че за това най-добре 
съм подготвена с-ьс елеци

лемата диплома на средно 
насочено образование. От 
отговорите на почти 

личи. че в
воич 

преден 
план е възможността за 
заемане на работа след за 
вършаване на факултета, 
отколкото обичта към от
делна наука или професия.

ки акцията
младежи
ския образователен 
т’ьр и актива на градската 
младеж. Анцията започна 
с построявано на бригади 
ри те

цен-

Културиияпред
дом, а след това с песниА. Т. М. Я.
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ПРОТИВОпт СКУГПЦИНЛТЛ НА ДОБРОВОЛНОТО 
ПОЖАРНО ДРУЖЕСТВО В БОСИЛЕГРАДна СОИ ПО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ в сурдулица

Акция за ограмотяване на възрастни В ход са изборни 

събрания
.195 хиляди дона-тните оаидегелодоува и об 

стоятелството, че работа 
(без оглед дали св «асое 
за производствени работ 
цици или подобно) могат 
да намерят само онези, ко 
иго имат зовършено осно
вно образование. Без ос
новно образование незае 
тите лица не могат да ста 
нат дори и приел у жнм ци.

От друта страна, орга
низациите на сдружения 
труд също трябва да проя 
вяват определен интерес 
за ограмотяване на негра
мотните, защото само гра 
мотнп работници мотат 
бързо да овладяват слож
ните технолоричесаш про 
цеон и бързо могат да се 
приспособят към новото 
оборудване, относно штсуг 
ряващата се нова техцо7 
логия в организациите на 
сдружения труд. Трудови
те организации следва 
да отделят и известни ма
териални оредства за ог
рамотяването на неграмо 
тните .работници по прос
тата причина, че средства 
та, коигго за целта отделя 
самоуправителната общ

ност на 'Интересите за ос
новно образование в раз
мер от 700 хиляди динара 
са недостатъчни.

Вследствие на незаинте 
ресованост и известно лре 
небрежително отношение 
към тази важна задача до 
сега от тези средства 
(700 х. динара) са похарче

ни само 
ра. Когато става дума за 
обезпечаване на оредства 
следва да се напомни, ка- 
асго изгънва секретарят на 
самоуправителната общ
ност ба интересите за осно 
вно образование Драган 
Вистич, че общността е ог 

200 хиляди
ограмотяване

Мнозина най-меко каза
но са останали запрешасте 
ни, когато на състоялото се 
заседание на акционния 
комитет по ограмотяване 
на възрастните е съобщен 
Фактът, че на територия
та на Сурдулишке общи 
на без пълно основно об 
разование са 815 лица, ка
то от тях 564 души са на
пълно неграмотни. Пове- 
чето от тях недоумяват: 
нима е възможно 40 го
дини след освобождеии 
ото при условията на за
дължително основно обра 
зовацие да се възпроиаве 
ждат неграмотни лица. 
Още по-трагичио е. че не
грамотните лица са на въ 
зраст до 50 години, което 
ще рече, че това не е нас 
ледство от миналото.

На заседанието. освен 
членовете на комитета са 
присъствували и директо
рите на основните учили
ща, просветни работници 
и друга заинтересовани ли 
ца за изкореняване на то
ва зло. А недвосмислено 
на заседанието е посочено, 
че за разрешаването на 
този проблем няма да бъде 
достатъчно само ангажира 
нето на просветните рабо 
тници, но до голяма степен 
ще зависи и от самите 
кандидати, относно тях
ната решимост да се огра-

Обща констатация е, че 
са постигнати добри ре
зултати в протволожщ} 
ната защита, преди воич- 
но -в обучението на тру
дещите се и гражданите в 
областта на защитата от 
пожари, и че гшана и про 
грамата в тази насона ус
пешно се реализират. Ме
жду другото, в съдейст
вие с Междуобщинския 
противопожарен съюз от 
Лссиовац в Цеха за произ 
водство на чорапи в Боси
леград неотдавна се про
веде основно обучение със 
заетите от областта на про 
тивопожарната задцита, а 
до края на годината за
планувано е подобно обу 
чение и с заетите в Цеха 
за сушене и преработка 
на овощия и зеленчуци. 
Редица сказки са проведе

Възможностите за избу 
пожари са толе 

новечето
делила още 
динара за 
на -временно незаети

хване на 
ми и понеже в 
случаи пожарите опустош 
ват големи площи, а ве
дно с това и ногълщат от 
ромни оредства, 
ката скупщина в Босилег
рад м другите компетеи- 
тни органи, полагат уси
лия, противопожарната за 
щита да се развива и вър 
ви в крак с всеобщото об 
ществено-икономическо и 
стопанско развитие на об 
щината. Олщ повече ако 
се има предвид огромно
то значение и роля на про

т
ца.

Следва накрая да се 
напомни, че просветните 
работници, 1ИОИ/ГО ще огра 
мотяват неграмотните >пс 

2000 динара

Общинс-

получават по 
като възнаграждение 
всеки кандидат. Естестве
но елцц завършено образо 
вание, относно съответния 
клас, кандидатите щс по
лучават овидетелегва, ко 
ито ще им отварят пътя 
към по-бързо трудоустро

за

яване. тивопожарната защита в 
провеждане концепцията 
по -всенародната отбра-; 
на и обществената самоза 
щита. Б това отношение 
в повечето организации 
на сдружения ТРУД са фо 
рмирани и действуват до
броволни противопожарни 
дружества, а от неотдав 
на кадрово е укрепнала, 
(с три нови пожарникара), 
и противопожарната еди
ница при Секретариата 
по вътрешните работи, 
която понастоящем набро 
ява пет пожарникари. А 
запланувано е да се обез
печат и най-необходими 
съоръжения за успешна 
противопожарна защита.

Работата на Доброволно

За отбелязване е също 
така, че най-гол ям брой 
награмотни са на терито
рията на местната общ
ност в Сурдулица, Масу- 
рпца, Йелашница, Бинооз- 

Загужане и други. 
Именно -в тези местни об 
щноеги обществено-поли- 
тичеоките организации 

следва дейно да се вклю 
чат в акциите по ограмот 
яване и да дадат свой при 
нос за разрешаването на 
този проблем.

ни и с учениците от осно 
вното и средно образова
ние.

пе,

Освен това, съгласно 
Статута на Доброволното 
противопожарно дружес
тво, делегатите раздвижи 
ха инициатива за избиране 
на нови делегати в орга
низациите на сдружения 
труд, обществено-полити
ческите организации и ме

стните общности, 
рните събрания вече са 
ход и до края на този или

мотят-
От каква важност е 

ограмотяването на възрас От- Н.

о с л о в к а Бр. 2 ИзбоК Р с в

Водоравно: 1) Грозен бог в древ
но-гръцката митология, 
страшния си рев 
спътник на Бакхус, 4) дечор, хлапаци, 
6) прелетна пойна птица с тълни пера, 
8) име на жена, 9) „комунистичка пар
тия”.

което осмива нрави и лица и в -което 
имало импровизиран диалог, песен или 
танц.

началото на следващия 
месец трябва да се учре
ди нова Скупщина, която

то противопожарно друже 
ство „Босилеград” в Боси 
леград и въобще противо 
пожарната защита в общи 
ната, неотдавна бе предмет 
на обсъждане и пред де
легатите на Скупщината 
на Доброволното противо
пожарното дружество „Бо
силеград”.

изплашил със
титаните и станал

Отвесно: 1) вид тесноноса африкан
ска маймуна, 2) Жилища, квартири,
3) -име на жена, 4) инициали на осно
воположника на пролетарската поезия 
в България, 5) лично местои.мение, 
6) музикално произведение за пет гла
са или пет инструмента, 7) две еднакви 
гласни, 9) късо дърво или желязо с пло
ско застроен край, 10) направен от па
нама, 11) служебно претърсване, 12) ос 
-новна парична единица в повече евро
пейски държави, 13) ограда, плет, 
14) по добър начин, на мирн-и начала, 
16) голям и съвременен номбинат за 
преработка на желязо и 'Никел в Кава- 
дар-ци, 17) черна земна смола, асфалт. 
19) герой в известната телевизионна 
рия на ТВ Сараево, 20) целувам (дет.) 
25). парламент в една източно-европей- 
ока държава., 26) междуметие за подка
на, 28) древноегипетско божество, 28) 
нота -от музикалната скала,.

решението и занаспоред
пред Ще наброява 30 души, 
а Председателството вмес 
то досегашните 7 ще 
9 членове.

образовател но-възпмтател 
«а организация', 12) извит железен 
прът -над трамвай, нойто се трие о 
жицата, 13) пламък, 15) втора и деве
та буква в азбуката, 16) вид италиан- 

17) бели, нещастия, бе-

П)

има

М. я.
ска лека кола, 
ди, 18) международно работническо 
сдружение, основано и ръководено от 
Марк и Енгелс, 21) изправям се на кра
ка. вдигам се (ов.), 22) безплатно и не- 
заслужно (от пер. (23) тринадесета и 
петнаеста буква -в азбуката. 24) фамил
ното име на известна артистка Грейс. 
25) светец, овети (ун фр.) 26) :и, -и при 
това, 27) -на, 28) цвят, багра, 29) висок 
обществен -и черковен чин, -служебно 
достойнство, 30) специално изплетени 
връви за .накит на облекло, 31) народно 
представление в древна Гърция и Рим,

г САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТ 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

1К

Конкурсната комисия в трудовата общност 
на Секретариата за общо управление и общес
твени дейности нъм Общинсната скупщина в 
Босилеград публикува

се-

Конкурс1 2. ъ
Решение на юбилейната кръстосло- 
вна от минали# брой.

■

Водоравно: 1) Белград, 5) 
ала, 6) Прадо, 8) Наис, 9) н,н, 11) 
Дим, 12) .нотис, 13) лига, 15 еш, 
16) Рабат, 18) ръб, 19) по-млада, 
23) булдог, 25) арпа, 28) ха, 30) 
Журнал, 32) факти, 34) зиг-заг, 36) 
'Другарче, 38) романс, 39) кестен, 
,41) бива, .42) Братство, 46) лов, 47) 
качва, 49) сет, 50) дарит, 52) агро, 
54) трен, 55) излюпен, 58) иго, 59) 
акорд, 61) ол, 62) стил, 64) идеал, 
65) Неп, .66) „АН", 67) Аман, 69) 
отвор, 71) рис, 72) приятел.

V 5 за попълване на вакантно работно място САНИ 
ТАРЕН ИНСПЕКТОР, изпълнител — 1, на неоп
ределено време.

Условия: Висша училищна подготовка — ле
кар, или пол увиеше медицинско училище — 
санитарен техник.

Личния доход е според Правилника за раз
пределение на средствата за лични доходи на 
работниците в Секретариата.

С молбата кандидатите трябва да прило
жат: Кръщелно свидетелство, диплома за за
вършен факултет и удостоверение, че не са 
под следствие-

Молбите се подават в срок от 15 дни от 
деня на публикуването на конкурса, до конкур
сната комисия на Секретариата за общо управ
ление и обществени дейности в ОС Босилеград.
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МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ 
— ГРУПА ,А"Шизичвека култура ВАЖНА ПОБЕДАФУТБОЛ: ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ — ПИРОТ

,,МЛАДОСТ" — „МИНЕРАЛАЦ” (Враиска баня) 2:0,ПАРТНЗАН"—ПЪРВЕНЕЦ
„ПАРТИЗАН” Й

0:0)
Босилеград, 13 юни 1984 година. Игрището „Пес- 

кара" край Драговищица, времето облачно . но под
ходящо за игра. Голмайстори: Р. Захариев в 48 мин. 
и В. Чипев в 56 минута. Съди» на срещата Местен 
Рустич, от Сурдулица. Зрители около 500 души.

Футболистите на „Мла- ог овоя страна приеха то 
• досг" от Босилеград, в зи темп, навреме защита-
орята извоюваха още ед ваха своята врата и наис-
на важна победа, срещу типа с Редки, но бързи кон 
„Ммнералац" от Вранска траатани създаваха голо- 
баня. Всъщност това бе ви положения, 
изостаналата среща от де- През второто полувре 
сетия кръг на пролетната ме- още в самото -начало, 
част на тазгодишното фу бооилеградските футболи
тболно първенство, която сти още повече мобили- 
трябваше да се проведе на зираха силите си, заиграха 

май, тази година. С та още по-организирано и с 
зи победа бооилеградоните точ!Ни подавания стягаха 
футболисти укрепиха по обръча около вратата на

вранскобанските футболи 
сти. И вече -в третата ми 
нута М. Цветков с хубав 
финт излъга два—тРи фут 
болисти на ,Минералац" 
още по-добре проигра в 
наказателното поле на го 
стите- Р. Захариев, който 
със силен и точен удар, 
откри резултата. Този

п
— „ЗАДРУГАР” (КРУПАЦ) 2:1 га, в която се състезават. ( 

А известно е. че когато се 
играе с предварителното , 
убеждение, че трябва да 
се победи, тогава много 
неща се усложнявай 

Домакините откриха ре
зултата още в началото 
на играта (14 м.) а набързо 
след това поведоха с ре
зултат 2:0. Гостите обаче
не признаваха капитулация 
и успяха да намалят Ре
зултата, като оказваха жм 
лава съпротива ,на всяко 
нападение. Борейки ее до

(2:1)

Майстори: Ранжел Тодорович в 14 м. (1:0) Бо- 
Денкор, в 27 м. (2:0)., Аца Живкович в 33 м. 

(2.1). Съдия на 
отличен.

„ПАРТИЗАН”: Сава Димитров 7, Дерманча 
Киров 7, Никола Костов 7 (Зоран Василев 7), 
Аца Станулович 8, Тома Марков 8, Ранджел То
дорович 8, Братислав Станков 8, Зоран Зарков 
7, Йордан Денков 9, Кръста Митов 7, Емил Ива
нов 9.

срещата: Голубович от Пирот —

края-да .изравнят резулта- 
та, те често организираха, зициите си в горната част

на таблицата.
Инак, самият мач бе на

атаки към вратата на же 
люшкия -отбор, но тъй ка
то защита и целият отбор 

- бяха на висотата си, не по 
з-воотиха изненада.

В .отбора на „Партизан” 
с особено качествена игра 
се изтъкнаха Емил Иванов 
и Йордан Денков.

Остава още един нрът, 
след който и официално 
„Партизан” от Желюша 
ще бъде лромовиран за

Футболистите на част) Желюша ни 
първото .място и го държа 
ха здраво все до края. Без 
спорно това е голям 
пех за новоформирания фу 
тболен отбор в с. Желю
ша. Едно блестящо нача
ло, което свидетел ствува, 
че съ.всел! не бяха напраз 
ни усилията на желюшани 
да създадат свой отбор.

Изиграният мач футбо
листите на Желюша запо 
чнаха нервно. Двете точ
ки им бяха твърде необхо 
дими и единствено победа 
им донасяше званието пъР 
венец във футболната ли

желю-
шки „Партизан" окончате

превзеха
високо равнище, досто
ен на оилите и възможно 
стите на двата съперника, 
а играта равностойна изпъп 
нена с доста интересни ми 
гове. силни удари и извън 
Редна защита на двата
вратаря- Наистина домаки гол като чели намали аю 
нитг имаха малък превес билизапия на гостите от 
в играта, по-често атакува Вранска баня, защото те 
ха къ.м вратата на съпер- бяха дошли с намерение 
ника. наложиха силно тем да се завърнат поне с еД- 
по още от първия сигнал на точка от този -мач.
•на съдията, (в който всеки 
играч знаеше мястото си 
и точно изпълняваше так
тическите задачи. Футбо
листите на ,,Минералац"

лно осъществиха своята ме 
чта: станаха първенци в 
своята група — Пиротс- 
кия футболен общински 
съюз.
кръг (в последния ще иг
раят срещу „Хайдук" от 
Костру) спечелиха сре
щата срещу „Задрутар’' от 
Крупац и имат три точки 
разлика именно от „Хай
дук", който им бе най-до 
стойният съперник в пър
венството.

През втората част на 
състезанието (пролетната

ус-

В предпоследния

за нов първенец, и то на 
терена на 
ривал — „Хайдук", с лтй 
то инак желюшани поддър 
жат спортменоки отноше
ния.

н а й-огорч е ния
За отбелязване е, че, и 

домашните футболисти не
се примириха с този ре
зултат. Те продължиха да

______________ Д. Став ров

МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА СЕВЕР"

играят отворено с Размя
на на дълги пасове 
ваха

атаку
към вратата на .Ми 

нералац". В тази драматич
на борба, в решаващия мо 
мент, В. Чипев, 
но добро подаване от стра 
на на С. Якимов, с далечна 

стрелба,

Слаба игра на „А. Балнансни“ след ед

„А. БАЛКАНСКИ" — „ЕДИНСТВО" (БЕЛА ПАЛАН 
КА) 1:1 (0:0) ::о точна по втрри 

пьт накара вратаря на 
гостуващия отбор да напи

Димитровград, 17 юни 1984 г. Спортният център 
„Парк”. Времето слънчево, зрители около 500 души. 
Голмайстори: Петар йованович в 85 м. (1:0) и Веро- 
люб Ристич в (90 м.) (1:1). Съдия на срещата Зоран 
К| ъстич от Ниш — добър.

Футболистите на ,,А. Бал 
кански" неславно приключ 
ват тазгодишното първен 
стсо. В твърде слаба иг-

тумгра.

Футболистите на „Мла- 
дост” в тази среша 
ха в следния състав: Д. 
Младенов, В. Ивков, С. Сте 
фанов, А. Васов, П. Стоя
нов, Л. Захариев, С. Яки
мов, Б. Тасев, В. Чипев, 
Р. Захариев, и Мч! Цвет
ков.

играна особено качествено ра 
вжтще. В последния 
койт° е на 
24 юни 
ки” ще играе срещу „Яс- 
требац’’ в Тешице.

кръг, 
програмата на 

т.г. ,,А. Балнанс-ДИМИТРОВГРАД: НЕОБИКНОВЕНО СПОРТНО.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ра те в предпоследния кръг 

ремнзираха със солидния 
отбор „Единство" от Бе
ла паланка. Домакините 
през цялото течение на 
играта бяха надмощни, но 
•не успяха да 
•извънредните 
жрния. Отбелязала гол 
ва в 85 м. чрез 
Петар Йованович. И 
то всички очакваха, че 
с тази минимална разли
ка ще приключи мача, след 
несполучлива намеса на 
защитата гостите 
ха да изравнят

Традиционен мач между 
тънки и дебели Д. С. М. я.

гаше, след „равноправна" 
борба мача завърши без 
победител. С този Резултат 
останаха доволни и двата 
отбора, но все пак най-до 
вол н а остан а л уб лик а га, 
не само от играта, а и от 
факта че една хубава тра
диция продължава.

За успешното провежда 
не (и протичане) на мача 
значително допринесоха" 
остроумните и духовити 
коментатори Момчило Ан , 
дреевич и Слободан Алек- 
оич.

Едва ли някое спортно^ 
събитие в Димитровград 
се очаква с такова вълне 
ние, каквато е традицион 
ната футболна среща ме 
жду тънки и дебели. Та 
ци среща е тема на раз
говор няколко седмици 
преди и след мача, а „ус
пешните фиити" и на ед
ните, и на другите се по
мнят с години.

Така беше и с 36-я поре 
ден вече ,дерби" мач, ко 
йто бе организиран на 15 
този месец. Само Майощ 
те тържества бяха по-по- 
сетвни ог този футболен 
мач, а да не творим, че 
„Асен Бал канени" никога 
не е играл пред толкова 
публика. Мачът наисглина 
бе интересен, въпреки че 
отсъстваха някои от 

, стандартните'' футболис
ти ог двата отбора.

Както се и предлолаг

реализират 
голови ПШО ТЪЖЕН ПОМЕН

На 27-годишна 
когато бе в

ед- възраст, 
разгара на си

лите си, толнова необходи 
ма на трудовия колектив 
„Здраве", където бе заета, 
на семейството си, а най- 
много на тригодишния си 
син, ненадейно и

младия 
кога

Успя- 
резултата 

минута на

тихо, за
винаги изчезна трудолюби
вата и добрав последната 

играта.

-ИвановаТака
нервна

приключи тази 
игра, жоято не беА. Т.

технолог, майстор готвач, от с. Бранновцц
Бла, одарим нц близки, роднини, комшии и при
ятели, ноито бяха с нас в трудните и мъчни ча
сове, накто и на всички, които взеха участие в
РУжниияН,иеТ°'чБЛ!и0Яарим на Синдикалната под- ружнииа На „Здраве — сушарата в Босилеград 
за колективното й участие и за положения ве
нец на гроба на покойната.

Вечно опечалени: семействата Евти
мови и Иванчеви от село Бранковцн,
Босилеградско

БАСКЕТБОЛ: МРЛ — „ИЗТОК”

ОТСРОЧЕНА СРЕЩА
Баскетболната 

жаногеи” и „Майдаганек
среша между „Асен Бал- 

от едноименния град, 
конто трябваше да се състои и Дши1Игрои[рад, 
е отсрочена но «ок на „Майданпек". Тази сре 
ща ще се играе допълнително.

Д. С.

Братство * 22 юни 1984
СТРАНИЦА И
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_ Не е вярно. Лз ст.'м
винаги 
тебе.

— За съжаление,

ХУМОР ;I у>
кол-— Какво мислите, 

кб хора -Не бъдат нещаст 
ни ако се омъжа?

. Не знам. Зависи от 
колко пъти ще се

любезна спрямо— Докторе, вярвайте че 
получавам комплекс на 
малоценност задето .имам 

гърди — обръща 
се млада жена към лекар.

— Нс се безпокойте, иру 
гарко! Ще взема нещата 
в свои ръце.

;вина
ги!големи Iтова 

омъжвате... Бескрайна
дискусия

— Воичгаи мъже са съг 
Щ|Ите. На сдоното ухо 
влиза, а на другото изли
за казаното.

— И жените °а същите. 
Какво им влезе в ушите 
— излиза па устата.

им
— Тъклю станах от бол 

ннчното легло!
— Нима беше болен?
— Не аз! Моята девой

ка си счупи ръка!

— Любезен си . към ме- 
КОгВтО ти ТРяб-не само 

ват пари.
се у мешам и я у едиу дис- 

цигулкуту на ЖоржРско си, че
нусию — У диснусиюту за
Гайдаров оди Димитровград. Боатство"

На неколио пути за ню писа „Братство , 
новине”, писа „Илюсгрова-

шРОПТА ПРЕЗ ВЕКУВЕТ,шш Оплаква се човек на по
лицай на улица в Лондон:

— Онзи човек е насочил 
пушната в главата ми, и 
щ.рака! За щастие, тя е 
празна.

— Кой? Главата ли?
— Не, пушката!

гшсаше и „Народие

- "тг«” пЯГ”-“".идека би треоа-

бива доволенЧовек недоволен от малкото, не 
от нищо. ЕПИКУР твърде дена чини много

Димитровград и да се пази укою се 
ло да се върне на 
музеят?всичко зло.Сребролюбието е разсадник на 

БИОН никакъв стручняк ама нещо ми 
Около цигулкутУ све сиърцамо

я не съм 
не иде V главу. 
нийе койи смо иемузикални. Зашо се не огласи 

що йе преузимала наслеД— Днес -имах пациент, 
който си въобразява, че е 
г-ьлнал телефон казва пси
хиатър на своя колега.

— Започнча ли да го Ле 
нуваш?

— Още не съм. Очаква 
човек някакъв междуград 
ски разговор.

Дълг и заем не остаряват. някой оди комисиюту 
ството оди Гайдарова.

Защо си принуди и я Да се мешам у тую
АБХАЗКА

лови. работУ?На заем взета котка мишки неЯПОНСКА Па три — четири године се пише и ора- 
нииой оди прозваните нечеТИ за цигулкутУ, а 

да каже две думе — хора, с цигулкуту ие тек- 
работа. и да престанемо Да свиркамо гтАно подариш коня, подари м^’ завая

ню.
еднога мойе-Тая дискусия ме подсеча на 

га набурлию у месну зайедницу — за строеж 
на улицу. Он стачно се Явля за дискусию и по- 
ставля йедно и сто питане- Свак пут това питаше 
улезне у протоколат — и тамо си остане.

Пснеже нищо не се предузима на следе 
Ни еастанак — он пак си постави питаше 
улицуту, протоколиегат упише казаното и пак 
си остане там. Нишо се не предузима.

Пестеливостта е най-големият доход.
СТОБЕЙ Двама приятели, 

недочуват, се срещат на 
улицата:

Искаш ли днес да хо 
дим да ловим риба — ка
зал единият.

— Ндмам време.
— Защо?

—- Ще ида да ловя риба.
— Язък! Можехме за^д 

' но да ходим!...

които

Поток от капки става- АЗЪРБЕЙДЖАНСКА;
за

От пестеливост към разточителност се преми
нава лесно, трудно е обратното. Та тека ст°ю работете 

Съга тРебе да се потражи одговср
наследството на

и с цигулкуту.
одиЯПОНСКА

номисиюту що йе примала 
Жорж Гайдаров.

Па ако се она прави да не знае, нека тъгай 
се потражи оди ши и одговорност.

Доброто и кучето го забравя.
ОСЕТИНСКА

— Твоето класно упра
жнение заслужава отлич
на бележка — казва препо 

- давател -на един ученик. 
Салто, изглежда си препис 
вал от другаря си Толтис 
лав. И какво заключение 
аи вадиш от този случай?

— Че и неговото класно 
упражнение заслужава пе 
тица!

я веруйем дека тегая че се найде некой 
кой че каже куде и при кога йе цигулката. 
Онака само си питуйемо за ню, а тия що требе 
да одгевори се прави улав и си мълчи.

Ако йе подписал за ню. нека и види куде 
йе, да Бу найде.

Грешката се удвоява ако не се срамуваме от нея.
П. СИР

Героичната смърт в едно столетие дава без
смъртие във веновете-

ДЖ. БРУНО
■ :

•Героизмът не се нуждае от възхвали.
ИНДИЙСКА

.................
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