
ВрятсчШо С указ а» презядейта йА 
СФРЮ Иосип Брю Тит* п 
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.
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ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В ДИМИТРОВГРАД

Сборно място за всички 

обществено-политически 

организации

СИЛАТА Е В ЕДИНСТВОТО
с тържествена сесия 

Дома на 
Белград 
ха чествувани няколко го
леми юбилеи: 40- годишни 
ната от заседанието на Ве 
ликата антифашистка 
род'освободителна скуп- 
шйна Първата скупщина 
на Единния народбосво 
бодителен фронт на Сър 
бия, Първия конгрес на Ан 
гифашистката младеж и 
Първата конференция на 
Антифашисткия фронт на
жената в Съ.рбия.

Нд сесията ведно със за
калените бойци от Втората 
световна война и

в
синдикатите й

на 12 ноември бя-
в

на-
особено равнище. Това 
предимно се отнася до прц 
мишлеяостта и 
стопанство.

Да се възвърне загубеното доверие и акти
визират гражданите в местната общност. — За 

председател на Общинската конференция 
избран Момчило Андреевич

селското 
Резултатите 

тук са изостанали поради 
неосъществната пълна мо
билност на всички субекти 
вни оили във фронта. Беше . 
констатирано че местните 
организации на село работ
ят много по-добре огкол 
кото в града. Защо е това 
така най-добре личи от ра 
зискването на Симеон Кос
тов, който изтъкна, че до
верието на 
загубено. Ако се 
предстоящия период поло
жителни изменения, необ
ходимо е да се 
загубеното

нов

На 9 ноември в Димит
ровград се проведе отчет
но-изборно заседание на Об 
щинската' конференция на 
Социалистическия

то си изложение досегаш
ният председател на Кон 
ференцията Младен Ди
мов, резултатите не са наДушан Чкребич

СЪЮЗ,
на което бяха обсъдени 

изминалия
период и ут

върдени насоките на дей
ност през настоящия пе
риод. Основно впечатле
ние от заседанието ф че 
през изтеклия двугодишен 
период. Общинската орга
низация на Социалистичес
кия съюз е внесла в прог
рамите за дейността си

други
свидетели от тези бурни 
времена, гтрисъствуваха и 
най-висши

на Федерацията и Репуб
ликата приветствено слово
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резултатите в 
двугодишенръководители

гражданите е
желаят вДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ ПОСЕТИ 

БАБУШНИЦА
възвърнеДа не се занемарява 

селското стопанство
доверие чрез

последователно провежда
не на договореното и прет 
ворлване на заключенията 
в дело. А товавсички онези въпроси, но 

ито са от съществено зна 
ченяе за 
целите на 
та стабилизация, но както 
изтъкна във встъпително-

в досегаш- 
липсваше. 

се активизират 
трудещите се и граждани 
те в базата — местните об 
щности, .местните 
зации в секциите, 
циите и делегатските скуп 
шини. Преди всичко, .нуж
но е пълно ангажиране на 
комунистите в работата на 

I Социалистическия

ната практика 
Трябва даосъществяване

икономическа-Драгослав Маркович, член на Председател
ството'на ЦК на СЮК по време на обиколката 
на Някои общини в Нишки регион, на 10. ноем
ври посети и „Първи май” и „Лисца” в Бзбуш- 
ница и води разговор с политическо-стопанския 
актив в общината.

С проблемите в бществено-икономическото 
развитие Драгослав Маркович запозна Новица 
Любич, 'председател на ОК на СКС, като изне
се, че в разискванията върху Проектозаключе- 
нията на ЦК на СЮК са били раздвижени редица 
въпроси, свързани с дейността на Съюза «а 
комунистите в общината.

Говорейки пред политическо-стопанския ак
тив във връзка с Проектозаключенията Драго
слав Маркович подчерта, че комунистите и 
всички трудещи се най-често издигат искане 
за гкнголямо единство в акцията и за по-голяма 
отговорност в Съюза на комунистите и в обще- 

, Ствотб изобщо.
Драгослав Маркович и отговори на въпроси 

във връзка е промените в политическата и сто
панска система. Основните определения, изтък
на той, като националното равноправие и само
управлението не ще бъдат засегнати, но прак
тиката показа, че много неща в политическата 
система трябва да се променят или доизградят. 
Отговаряйки на въпроса във връзка с високите 
лихии, Маркович изтъкна че високите, относно 
реалните лихви, трябва да служат преди всично 
на икономичността в работата, като също се 
съгласи че те много обременяват мшого задъл
женото стопанство, каювото е и бабушниплкото, 
Драгослав Маркович говори и за проблемите, 
пред които са изправени „Лужница" и ,,Тигър' 
— вътрешна ащтогума.

Спирайки се върху развитието «а селското 
стопанство в този край Драгослав Маркавич 
за, че в Бабушнишка община има условия за 
по-интензивно селско стопанство и наличните 
възможности трябва да се използуват.

Момчило Андреевич органи-
делега

Ш ■&

1 ь‘ съюз,
където те досега са проявя 
вали недопустима пасив
ност.

•Т
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За нов председател на 

Общинската конференция 
на Социалистическия 
103 п предстоящия двугоди 
ш©н период е избран Мом 
мило Андреевич.

На изборното 
освен
останалите обществено-по 
литичесюи

присъствувака и Радмило 
Ицрич, секретар 
седателството на МОК на 
СКС в Ниш.

йШШ1% з съ-и.п
От изборното зассда/ше на ОК на ССТН

заседание, 
представители наПРИКЛЮЧИ ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ НА СОЦИАЛИ 

СТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ВСЕ ПО-ОТГОВОРНИ ЗАДАЧИ ПРЕД ССТН организации,

на пред-• ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ОК НА ССТН Е ИЗБРАН ДРАГАН РИСТИЧ А 
ЗА СЕКРЕТАР СИНИША СТАНКОВИЧ

На 9 ноември т.г. в Сур 
дулица се състоя отчетно- 
изборно заседание на Об 
щинската конференция на 
ССТН. Освен делегатите, 
на заседанието присъству 
ваха обществено-пол птиче 
оките дейци в общината 
и Йоюан Петравич, делегат 
в обществено-политическия 
съвет на Скупщината ла 
СРС. Уводно1 изложение 
направи досегашният пред 
содадел на ОК на ОСТН 
Томислав Маркович.

— През изтеклите дао 
години ССТН в общината

Момчило Андреевич е 
роден през 1936 година. За 
вършил е виеше педагоги 
ческо училище — група 
френски и сърбохърватски 
език. Бил е преподавател 
в Звонцн, Призрен. Рабо
ти като библиотекар в Цен 
гъра за култура в Димит
ровград. Един е от най-ак 
тивпите членове на само 
дейния театър в Димитров 
град, активен общеегвено- 
нолитичесни деец, до сега 
член на Председателство
то на Общинската конфе
ренция. Член е на СЮК.

А. Т.

разви оживена дейност и 
раздвижи 
чесюи инициативи, посо
чи между 'другото Т. Мар 
нович. — Стремежът е 
бил да се изяви многоброй 
ното членство и активно 
да учаю-пвуват голям брой 
[•раждани и трудещи се в 
акциите. ССТН през този 
период има решаваща роля 
и работата и функционира
нето иа делегатоката спете 
ма. Посочвахме леобхюдм 
мосгга от но-толдмо от-
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редица полити

ка-

М. Антич



| по. СВЕТА -бдЦУ

РАЗГОВОРН КДДДФН 

ЛЮБНЧНЧ В ТРИПОЛИ

НАС |И У
ЮГОСЛАВСКОЛИБИИСКИ ОТНОШЕНИЯ ИЗОСТРЯ СЕ ПОЛОЖЕНИЕТО ОКОЛО НИКАРАГУА

„Репрнза" на 

кубинската криза?
100 войника от 82-ра американска воеииовгз- 

душиа дивизия, които миналата година участвуваха в 
инвазията на Гренада, пристигнали в Хондурас да 
„ноправят пътната мрежа” в едиа база

В Никарагуа обаче е 
вдигната всенародна трево 
га, защото „страната е из
правена пред опасност от 
;1Мсриканска окупация”.
Предвестници на опасност
та , разбира сс, ИС са само 
вече споменатите 100 аме
рикански войнина, приеггиг 
наля от Северна Каролияа 
(съюзен щат на САЩ). В 
Хондурас, в районите До 
границата с Никарагуа, се 
провеждат големи манев
ри на сдружени американ
ски и Хондураски едини
ци. Американски самолети 
прелитат през въздушното 
пространство на 
гуа, а амерниански кораби 
стягат „.морски" обръч око 
ло нея.

надпреварата във въоръжа 
нане, осуетяване на полита 
ката па натиск и намеса 
във вътрешните работи на 
независими страни, как то 
и за разширяване и укре
пване на взаимното сътру
дничество и разрешаване
то на стопански и развон
им проблеми.

Дваугата ръководители 
подчертали, че в двустран
ното сътрудничество са 
осъществени значителни ре 
зултати, че съществува 
пълна взаимна готовност 
за по-нататъшно всестран
но и дългосрочно унрешю- 
не и подобряване на съ'До- 
143., Двете страни се опре
делят за сътрудничество 
на дългосрочни основи, за
щото тази ориентация съ- 
ответствува на развойните 
пели на двете страни, кои
то поддържат традицион
ни приятелски отношения.

В разговорите е оценено, че сложната об
становка в света налага да се ннтензивпра дей
ността на необвързаните страни „помогнало” оръжие-жие

го да бъде върнато назад, 
а друга са на мнение, че 
е съветските кораби не еЧлен на Председателст

вото на СФРЮ Никола 
Любичич тези дни напра
ва! официално приятелско 
посещение в Либия, къде 
ю се срещна и води раз
говори с водача на либий
ската революция, полков
ник Моамар Кадафи. На
правена е размяна на мне 
кия по актуални въпроси 
на международната обста
новка, дейността на даиже 
нието на необвързаните 
страни и по-нататъшното 
развитие на междудържа
вните отношения.

В разговорите е оцене
но, че сложната обстанов
ка в света налага да се 
интензивира дейността на 
необвързаното движение

ни имало оръжие.
Едно е съвсем ясно: и

най-новите опасни ходове 
на американската админи
страция, както и всички 
досегашни са направени с 
цел ,,да се защитят жиз
нените интереси на САЩ”, 
а тази зашита подразбира 
осуетяване иа комунизма в 
Никарагуа и на съветско
то военно присъствие в та 
зи част на света. В Белия 

надпревара.том се води 
между поборниците на два 
варианта. Едни са за дип
ломатически решения, сред 
тях е американският дър
жавен секретар Джордж 
Шулц. Министърът на от
браната Уайнбъргъ.о обаче

Никарз-

Нинола Любичич
и да се повишава дееспо
собността му за опазване 
на мира, прекратяване на

Най-нов повод за засил
ване на американския 
гиск срещу

на-
Нинарагуа е

се застъпва за военната со 
лгция. „С една Куба има-

пристигането на два съвет 
оки кораба които — спо- 

— били
ИНДИЯ СЛЕД ЛНДИРА ГАНДИ

ме много проблеми, с. две 
ше га имаме двойно пове
че" — заявил той.

Ред американците 
пълни с оръжие и самоле
ти „миг-21” и „миг-23” за 
сандинистката армия. Сега 
обаче е известно, че от съ- 

кораби не са 
Във

Вснчки енли за единство на страната
В-к „Ню Йорк таймс”, 

който „не измисля неща
та",
убедят президента Рейгън, 
че Никарагуа е втора Ку
ба, а това означава 
за разни действия и влия
ние на СССР, американекз 
га администрация няма да 
сели със скръстени ръце”.

С избирането на Раджив Ганди за министъР- 
пРеДСедагел на Индия и председател на управлява
щата Конгресна партия са създадени всички предпо
ставки за континуитет на индийската политика

нните партии да не изпол
зуват кризата за отслабва
не на страната. Всички 
трябва да извлекат поуки 
от историческите събития, 
казал той и напомнил, че 
страната заплати висока 
цена за всички досегашни 
вътрешни навга.

ветските
стоварени „мигове”, 
връзка с това в САЩ се 

„информативна

..Доколкотопише:

създала 
афера”. Именно, едни твър 
дят, че преждевременнЬто 
обявяване на информация
та за пристигането в Нм-

база
И във встъпителната си 

реч Раджив ясно оповес
тил, че политиката на пар
тията и страната ще следи 
визиите на Индира Ганди. 
Като призовал членовете 
на Конгресната партия Да 
осуетят всички планове за 
дестабилизация на страна
та, Раджив напомнил, че 
именно Индира Ганди не
прекъснато предупрежда

заше народа да се проти
вопостави на опасността за 
единството на страната.

Индия минава през кри
тически период, казал гтре 
дседателят на Конгресната 
партия, и затова е необхо
дима висока бдителност на 
всички сили на управлява
щата партия за 
на страната. Ганди за пръв 
път предупредил олозицио

карагуа на съветско оръ-
БЕЗРАБОТИЦАТА СТАВА ЕДИН ОТ НАЙ-ТЕЖКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ИТАЛИЯ

Има як народа за 2,5 милиона италианци?
Една част от синдикалното ръководство пре

длага сънращаване на работната седмица (на 35 
трудочаса), общественото .мнение подкрепя пре- 
дложениего. но изгледи за това са — минимални

развитие Напоследък много се го 
вори за съкращаване на ра 
ботната седмица. Девизът 
към тази идея е: „да рабо 
там по-малко — ще рабо
тим всички”. Идеята се 
подкрепя и с конкретни 
данни: чрез съкращаване 
на работната седмица би 
били отрити около 380 000 
работни места. Поборници 
те за съкращаване се за
стъпват за ненамаляване на 
надниците. Затова е публм 
чките анкети 70 на сто от 
населението подкрепя ини
циативата на синдикалното 
Ръководство, 
тате обаче се съмняват в 
икономическата 
нает на идеята, а иадусг 
триалците енергично твър
дят: „Редукцията на рабо
тната седмица без редук
ция на заплатите е обик
новена безсмислица". Съ
кращаването вероятно не 
ще може да се отбрани и 
с лозунга .дто-мадко рабо
та — по-висока производи
телност на труда", защото 
анализите показват, че ита 
лиамците работят все 
малко.

ЛИНИЯТА НА НЕРУ
В развитието на Конгресната партия, която 

ще огбеляза 100-годишнината си, 
на семейството Неру.

Моти-

Днес цяла Западна Евро бремето на тази грижа,
па се намира под оловния Над 2,5 милиона италпан-
авънец на безработицата. ци с нетърпение очакват
Според най-новите данни да им се сбъдне една от
18 милиона души с нетър основните мечти, но за тях
пение очакват работно мя- едва ли има надежди. Ми-
сто, а вече към края на нистьрът на труда Джани
едната година броят на бе де Микелис тези дни зая-
зработиите ще надхвърли вил, че за социална помощ
20 милиона. Статастичес на безработни тази година
ката „снимка" на безрабо- държавата те обезпечи 8,5
гащата в края на . сепгем- хиляди милиарда лири. .Ми
ври т.г.: в ГФР без рабо- 1 нистьрът „вярва”, че през

8 на сто трудоепо- следващите 10 години Ще
бъдат открити около 4,5 
милиона работни ,места. 'То 
ва обаче изобщо няма да 
смекчи проблема, защото 
и през 1994 година Италия 
ще има над 3 милиона 
безработни. Малко може 
да се очаква и От мерки
те . за преквалифициране, 
засилване на инвестицион
ната активност в бедната 
южна част на страната и 
борбта за излизне от Дъл
гогодишната криза.

догодина 
е запазена линията
Основоположник на 
вал Неру, а
Джвахарлал Неру. След като се върна 
кормилото на страната през януари на 
дина, Индира Ганди стана и първа личност на 
най-старата индийска партия. Сега и двете фун
кции пое на плещите си синът на Индира, Ра
джив Ганди. ______ _______

тази линия е 
продължител неговият син

зад
1980 го-

ГФР та са
собяи жители, Франция — 
10,6, Италия — 12,6, Хо
ландия — 14,7, Белгия —
15.4, Великобритания —
12.4, Ирландия — 16,7, Да
ния — 9,9 на сто. Около

Специалис-Населението намалява
оправда,-В края на 1982 година Германската феде

рална република е имала 61 683 000 жители или 
с 30000 души по-малко отколкото в края 
1981 година.

Намаляването на населението преди всичко 
е .резултат на ниската раждаемост, умирането 
на старите жители и завръщането на чуждестра
нни работници з} еобстветите си страни. Мина
лата година в ГФР са записани 625 000 нюво.ро- 
дени, само с 4000 повече отколкото през 1981 
година. А статистиците предвиждаха, че броят<на 
новородените ше бъде по-голям поне с Ю 000. 
Същевременно в тази страна са починали дори 
719 000 лица. _____________

на

25 на сто от безработните 
са оо-млади от 25 години. 
В Италия положението е
още по-лошо: младите съ
чиняват дори 34 «а сто от 
армията на безработните.

Страната на западните 
ни съседи се превива под

1КЪ
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СИЛАТА Е В ЕДИНСТВОТО ОТ ОБЩОПАРТИЙНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ

(От 1-ва стр.) ДУМАТА НА СЕКРЕТАРЯва намерения
проианегр и - Между другото Чкребичпроизнесе Жика Радойло- - „акто е известно, и ал 

ч, председател на Репуб банските ливанската «ските
на ССТН,

Пред нас е. период, в 
койхо трябва да приемем 
най-важни документи за 
политиката на обществе- 

се нотикономичесиоото разви-
гие (на републиката в 1985 
година, канто и време на 
изработка на заключител
ната фаза на подготовката 
за предстоящия оредносро 
чен план. В тези докумен
ти трябва по-нататък да 
се разработят и конкрети- 

отделно от страна на по- зират целите и задачите на
раншното косовеко ръково Дългосрочната
дство, изявено не само в
подценяването и пр-иокраша 
нето на нарастването на 
иредентизма и национализ
ма, но и в бюронратичес- 
кото затваряне спрямо СР 

както и вси Сърбия и спрямо СФРЮ. '
Републики, -

изтъкна

Слабо ни кавиждатн ацион ал исти и 
нредентисти на Косово г 
опитаха да осъацествят сво 
ите
цели. Ко н тр ар е вол ю ционни 
те опити посочиха и отсъс 
твието на

конференция 
а сетне доклад 

на тема «Четиридесет 
дини от създаването 
витието на

г0- контр а революционни Ние, членовете на СК в 
цеха за производство 
чорапи в Босилеград, сред 
първите в общината се вк
лючихме в общопартийна
та дебата — изтъква сек
ретарят на първичната пар
тицна организация в този Висона е решимостта 
цех Миле Андонов. — Про да изострим максимално 
ведохме няколко събрания, трудовата дисциплина има 
на които откровено и с време и бързо да осуетява 
чувството на висока отго- ме отрицателните прояви.

За да увеличим в значител 
на степен физическия об$м 
на производството, ще по
ложим усилия за максима
лно натоварване на маши
ните относно да въведем и 
трета смяна.

В анционната програма 
на набелязахме редица извън

редно важни задачи и ак
тивности. Задача номер еД

и раз- 
Социалистичес-> 

ка република Сърбия” 
несе Душан Шнребич, пре 
ДСедател на Председателст 
вото на Сърбия, като 
ду другото подчерта:

из- решителен от
пор на орган изпраните со
циалистически оили в един 
по-дълъг период от време,

но е повишаването на про? 
изводител1ността на труда 
на всяко работно място.

ни

меж-

_ Социалистическа 
олика Сърбия 
и по-рано, своята перенек- 
гива

програма 
за иконамичеока стаб|ши- 
зация, за да може по-ус- 
корено да се развива сто- 
таноката активност върху 
качествени основи. При то 
за трябва да се има

Репу 
Днес, както

и зкл ючител:но вижда
в могъща, единна Югосла
вия, в която 
покр а йнините, 
чки

тя, заедно с на
предвид, че нашата репу
блика от иощълго време е 
изправена пред специфич
ни развойни проблеми, из- 

тРУДеЩи разени особено в относи- 
се и граждани, най-добре гедното изоставане в сто

ла зян^\аягя^л, показват накъде могат да папското си развитие в
влиянието м -т ПОЛцешш в°Дят бюрократическо-ета сравнение със средното Равлиянието и. деиствуването гистическите тенденции на
на ония сили, на конто та- затваряне от всеки 
кава‘ самоуправителна Фе- тръпимост на национализ-
деративна Югославия пре- ма във всяка нация, неза-
чи и не им лежи на сър- питането на работническа-
цето. Именно, в днешно та класа и нейните инте-

стре- реси и занемаряването на
изграждането на социалис
тически 
отношения.

останали
осъществява 
н ацион а лно-държави а
мобитност и

Тези събития, които с 
са- право дълбоко разтревожи 

свое всестран ха всички наши 
но материално и културно 
развитие- Обаче

свое пълно

Но едно е да набелязаш 
важни задачи, а съвсем 
друго (и по-важно) е да 
ги осъществиш. Ние сме 
млад трудов колектив, ня
маме достатъчно опит в 
организирането на общест- 
вено-по литичесн ата 
ност и затова ни е необхо
дима професионална по
мощ от ООСТ „Чорапара” 
в Лерковац, ов състава на 
която работи нашата тру
дова единица, и организа-

не смеем

в нищ е на страната.
И по този повод искам 

да подчертая, че материал 
ните възможности на ре
публиката за разрешаване 
на своите усложнени, кру
ти и и специфични развой
ни проблеми не са доста
тъчни, особено при такова 
збщо обременяване на ней 
ноого стопанство. Чрез ме- 
зки на текущата икономи
ческа развойна политика 
на федерацията е необхо
димо да се даде възмож
ност и да се създаде мя
сто и реална основа СР 
Сърбия предимно със соб- 
:твени сили да преодолее 
своето дългогодишно отно
сително изоставане, което 
днес се превърна в серио
зен икономически, полити
чески, а с това и общест
вен проблем — каза меж
ду другото Душан Чкре
бич.

вид,

Аей-
време, се касае за 
меж на антисоциалистичес 
ки и друти 
вителни сили да обезценя-

М. Андонов
антисамоллтра- с ам оупр ав и т е л н и

ворност обсъдихме поло
жението в нашата среда, а 
особено явленията, които 
по един или друг начин 
намаляват производителног 
тта на тРУДа• За отбеляз- задни в общината. Тази по 
ване е, че на някои събра
ния присъствуваха и без-

ват и подкопават основите 
на всичко, което постигна
хме през Народоосвободи- 
гелната борба и през изте
клите 40 години следвоен
но развитие- Те се опит-

Изселването на сърби и 
черногорци от Косово и 
занапред е първостепенна 
и най-крупна задача на на
шата всеобща борба про- 

ват да подкопават и отсла- тив албаноките иредентис- 
бват нашето конституцион- гки и националистически 
но устройство, понеже не сили. Всички тези резупта- 
са в състояние из основи . ти, които с право изтъква
ла го променят, най-често ме, придобиват пълна овоя 
в съюз с лица и чужде
странни служби и центро
ве, специализирани за де- 
стабилизация и груба на
меса във вътрешни работи 
на други страни. С таки-

ционно-политичесна помощ 
от форумите на обществе
но-политическите органи-

мощ досега липсваше: или 
пък беше недостатъчна.

партийни. М. Янев

ПАРТИЙНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ НА БАБУШНИШ- 
КИТЕ ГУМАРЦИстойност едва тогава, кога 

го се отразят върху спи
рането на процеса на из
селване на с^рби и черно
горци от Косово чрез на
тиск.

МНОГО ОСТРИ ДУМИ 
МАЛКО РЕШЕНИЯ

Недоразуменията между 
работници и ръководители 
на „Тигровия" цех в Бабу 
шпица достигна кулмина
ционната си точка на тре
тото партийно събрание, 
посветено иа разисквания 
та по Проектозаключения- 
та на ЦК на СЮК от 13-т0 
заседание.
КОМУНИСТИ и
твърде критически говори
ха за поведението на 
Ректора на ООСТ в Бабу- 
шнища Йован А. Нпколпч 
и иа техническия директор 
Драган Джорджевнч. СЪш 
нортта иа тяхното огорче
ние е в обстоятелството, 
чс опаки наказва (размест 
пат на друга работни ме-

НИШКИ РЕГИОН: СЕИТБАТА НА ПШЕНИЦА ВСЕ ОЩЕ Е В НАЧАЛЕН ЕТАП вите леки кола, имането 
на личен шофьор и висок 
личен доход.

Предраг Цуцкич, член 
на Централ ния комитет на 
СКС участвува в работата 
на събранието, като изказа 
мнение, че събранието не 
е добре подготвено, че до 

проблеми в тази 
са се натрупали и 

не е възможно всичките 
отведнаж да се решат, не 
особено в 
мосфера, в която истин
ският диалог не може да 
се води. Посочи и един. съ
ществен свъпрос 
по кой начин работниците 
са стимулирани да работят 
по-добре. Във всеки колек 
тив с неразвито самоупра
вление се явяват такива 
проблеми, канвито са по
сочени на събранието.

Саме да завали дъжд ■ ■ ■
Неблагоприятните климатични условия са при

чина за голямото закъснение на сеитбата — досега 
са засети само 5 на сто от заплануваните площи 
(2884 от 59 000 ха)

по отношение на. договоре 
ните количества пшеница. 
Селскостопанските произ
водители не са сигурни, че 
ще засеят' заплануваните 
площи и някои от тях вече 
искат да скъсат сключени
те договори. Не искат да 
се намерят в неудобното 
положение обективно да 
не могат да изпълнят пое
тите задължения.

Работниците
безпартийни

ста
ООСТ

могат да наваксат за губи
лото когато се подобрят 
климатичните условия. В-ь 
зпроизводственият матери 
ал е обезпечен в достатъч 
ни количества и вече се 
намира при производите
лите- Тъй като се налага 
сеитбата да Сс проведе в 
много по-къс срок, нсобхо 
димо е да се извърши ма
ксимална подготовка па Се 
лекостопаноката 
запия и да се премахнат 
пропуските в нейната екс
плоатация.

В акцията по договаря
не на производството не 
са осъществени запланува 
ните резултати. Планът е 
Реализиран само с 15 на 
сто но отношение на дого
ворените площи за зася,- 
пане отнооно с 32,2 на сто

В 5 обши-ни — Бела па
ланка, Бабушница, Куршу- 

Мерошияа и Пирот 
почти

ди-
налрегната ат-

млия,
не е направено

нищо, защото почвата е то 
лкова суха, че всеки опит 
претварително Ъ обречен 

Най-голами 
плояни са засети в Овърли- 

община (1256 ха), Га- 
(400 ха), Ниш

как и

на неуспех.

ста, намаляват личните до 
други начини}, 

особено онези, които сочат 
пропуските в работата млм 
било но кой друг начин се 
изявяват орещу ръноводни- 
те лица.

Според

жка
И по-рано е имало закъс 

напие при сеитбата на 
пшеница. Толкова лоши 
климатични условия обаче 
не са забелязани цоез по
следните Ю—15 години. До 
колко по не се действува 
бързо и организирано след 
първия дъжд, може лесно 
да се случи площите, зап
ланувани за сеитба на 
пшеница,да бъдат засети 
с царевица.

ходи и паджин хан 
(328 ха), Долевац 318 ха), 
Житорзджа (250 ха) и Ра- 
жан (127 ха). Селскостопа
нските колективи и произ 

не седат със

механи-

Директорът Йован А. Ни 
колич след 
заседание на работничес-. 
кия съвет ои подаде оста
вка. Членовете на работ
ническия съвет заключиха 
преди оставката на дирек
тора да се навършат кои- 
оултацип в Общинската 
скупщина на Бабушница и 
в сложната организации на 
сдружения труд.

партийнотозодители 
скръстени ръце и насгоя- 
зат да използуват и мини-

техните думи 
изостава грижата за рабо
тника, което илюстрираха 
с отлагането на жилищно
то Строителство за нужди
те ма ООСТ в Бабушница. 
Считат, че пролетиошното 
преизбиране на йован А. 
Николич с извършено под 
натиск. Те критикуваха и 
ползуваното на директоро-

иалнитс условия-

Голямото зант-сненис на 
:еитбата налага да се про 
зори готовността на орга
низаторите на производст- 
зото и земеделците, за да (Д- С.) М. Антич
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СК II СУРДУЛИЦА РАЗИСКВАНЕТО ВЪРХУ НРОЕКГОЗАЛЮЧЕНИЯГА 
ОТ 13-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ЦК НА СЮК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ВСЕ 
ОЩЕ НЕ ПРИКЛЮЧИВреме за акции
Най-трудно в 

местните общности
Членовете на Общинския обществения сектор да 

комитет на СК в Сурдулн- приеме предложеното 
ма на заседанието си, със 
гояло се на 2 ноември 
бяха осведомиш 
тините публични

В ПО на СК на сдруже
ния труд се посочват яв 
линията за нарушаване ма 
самоуправлението, неправи
лното възнаграждавано спо 
Ред труда ш резултатите 

тешеното и на труда. Критннува се не- 
оцредедяне кичастаот*, а последовател,ността в акцп 
и заплащането с иоредов- ята „Имаш къта — 
но, тапа че хората по ндко апартамента", след 

и прието- лко пъти изминават ио-
твуваха и Воя Фцдштвич пече километри, за да взе-
и Оава Джарджевич, 

политическия 
Т1^ на ЦК на СКС, 
и Сима Иованоанч,

110
лаведно и

т.т,, производство. Обикновено 
за досега се предлагат нищожни не 
разисква ни, ощетяват се произведи 

п° 11роектозакл ючони телите при 
?1'е Д засеяаиие на 
ЦК на СЮК в общинската 
организация на СК.

На заседанието

животновъдно

НИЯ

Общопартийното разискване приключи в 30 
първични партийни организации, а в 14 гъшото все 
ошв и не започна

върни
това на

дтшащане в търговията, а 
инспекционните служби са 

продадената неефикасни. Посочват Се 
п явленията за пепазвне 
на общественото имущест
во, какъвто е случаят- на 
пример с жилищата, 

слу- Имало е и взаимни к.ри 
Ьлектродистрибу- тини по адрес на бездей- 

цията в Лескоюац. В райо пито членове та СК и тях
на ма Клисура, въпреки чо вето поиднане на събрани 
са пристотвували работни ята но ПО ,на СК. За това 
ци иа Ьлоктродистрибуцп са сформирани 
ята, погрешно са забетоми 
рани електрическите стъл 
боне, а , когато е трябвало

Всички първични партии 
ни организации в Босиле- 
градска община, включвай 
ни и ръководствата им, не 
разбраха значението и це
лта на Прос-ктозаключсния- 
та от 13-то

две, а в две ио едно съб
рание . Събрания изобщо не

чле мат пари за 
ак- селскостопанска 

както чия. Почти нямо
среда ,в която не са отпра 

мтлен секретар на Пред вени забележки за работа 
седателствохо на Междуоб та на ветеринарната 
атинската конференции на жба и 
Съюза на комунистите в 
КЪктгоморавски регион.

нскве но тцродук-
Селсна са, проведени в партийните 

организации в местните об
щности: Ресен, Зли дол, 
Рияачево, Карамаиица, До 

..... „„ „ заседание на ганица, ЯРешник,' Църно
ЦК на СЮК, Макар че об-

изпъл-

щица, Мусул, Плоча, Горна 
щоларгийното разискване и Долна Ръжана, Горна 
в тях трябваше да прик- Лисина и Радичевци. 
лючи до края на октомври 
(според приетата акцирниа 
програма па Председател
ството ла ОК на СКС) в

В обширното си уводно 
изложение Славолюб Ма- 
ринкович, председател на 
Общинския номитет на СК 
в 'Сурдулнца, изтънна, че 
публичните разисквания в 
първичните партийни 
низации стават все 
кровени. Говори 
чтто и самокритично. По
сочват се отрицателните яв 
•зения 11 тохните носители. 
В отделни среди обаче то 
ва се

Една от причината за 
пепровеждане на събрания 
в местните общности е 
отстотвието на 
на СК

другарски 
съвети в модната конфек
ция „1СХМ1К0", „Мачнатшда" 
н в Завода за лекуване на 

да се поставят на правото белодробни заболявалия, за 
адсто — те не са дошли, да се проучи работата' и 

Много забележки са .от- гаведението в тези първич- 
иравеин и за снабдяването, ни партийни организации, 
превозването на пътници, В разискванията, в кои- 
телефоннцте връзки, здра то участвуваха ДЖура Бо- 
вните услуш и пр. жич, Раца Маравич, Дра

Напослодън, както посо тиша Аджемович,:| Бора Ми 
чват комунистите на Ново ленович, Миодраг Ристич 
село, Клисура, Горни Топ Стоят Райкович, Видосав 
ли дол, Власпна рид, все Димитриович, Милое Анд- 
по-рядко идват ръководите желкович, Си.ма иовано,- 
лн на общината в тези ме пич. Воя Филипович, Звон 
ста. Пренебрегват се Съб- ко Стайкович и Сава Джор 
раннята на избирателите, а джевич е изтъкнато, че пу 
не е намерена и най-иодхо блнчните разисквания до 
дятцата Форма на работа голяма степен раздвижиха 
за поддържане връзки с дейността на комунистите 
гражданите и обезпечава- във всички среди. Обаче 
не на тяхното инфор.мира- изразен е боязънът, че 
не за всеобщите общест- мненията на отделни 
вено-политичеоки и стопан 
ски събития у нас.

членовете 
— човечето от тях 

се намират на временна 
работа във вътрешността 
на страната. Оправдание 
обаче за неттровеждане на 
събранията в партийните

едно число първични орга
низации същото все още и 
не започна.

От 63-те първични орга
низации на СК в община
та то 7 т.м. разискването 
приключи само в 30 орга
низации. От 29-те органи
зации, колкого действуват 
в сдружения труд същото 
приключи в 21, ц 
са проведени по две съб
рания, (според акционата 
програма трябва три) а в 
три организации салто по 
едно събрание (в ПО „На
предък”, Автотранспорта, 
Общинския съд). Първична 
та пък организация в нло- 
на на Електроразпредели
телното по този въпрос не 
е организирала нито едно 
събрание- Причина за то
ва. казват в тази органи
зация е, че комунистите 
се намират извън седали
щето на организацията, 
т е. по селата къДето про 
карват електромрежи.

В местните общности де 
йствуват 34 първични ор
ганизации на СК и разис
кването е приключило са
мо в девет, а в 10 органи
зации са проведени по

орга
ПО-От-

се крити

организации в сдружения 
труд — няма. Това бе под
чертано и на проведеното 

заседание направи доста боязли 
во и с известна 
недоверие. Прибягва се 
къ-М обобщени 
™я. ноито не водят към 
желаната цел. Това обуе 
лови да се 
разиенвания в първичните 
организации на СК 
Овцефермата, Горската се 
мщя, „Масурица”, .Звез
да", СВР (Секретариата яа 
вътрешните работи) и 
образователния център „Мо 
ша Пияяе”. Повторните ра 
зисквания допринесоха за 
по-дебро съблюдаване на 
състоянието и решимост
та на комунистите по-отго 
воряо да се отнасят на ра 
ботните си -места, в органи 
те и телата, чиито са чле
нове:

В първичните организа 
ции на СК на село е посо-

неотдавна 
ОК на СКС в Босилеград, 
когато бе изтъкнато, че ко 
мунистите в местните общ
ности (в които повече от 
членовете са отсъствува- 
щи) да се приключат в 
разискването в съседните 
местни общности. От (не) 
провеждането пън на съб
ранията, т.е. от (не)прик- 
лючването на общопартий
ното разискване във всич
ки първични организации 
те зависи и обобщаване
то на Резултатите на рав
нище на общинската орга
низация на СК. А резулта
тите от разискването, пред 
ложенията, мненията и сюг 
жестиите, с конкретни пре 
дложения, задачи и задъл
жения ОК на СКС ще об
съди тези дни.

четиридоза на

разисква-

състоят нови

във

лица
не отразяват автентичното 
състояние в отделни среди. 
Застршена е опасността от 
произволни изказвания и 
затова е необходимо, как 
то се подчертава, че след 
всяко разискване в пар
тийната организация Да се 
заеме стновище. Отчита 
се че разискванията не 
трябва да останат само ка 
ТО вербални констатации, 
но се налага да раздвижи 
акция, за да се преодолеят 
забелязаните слабости по- 
скоро, или както бе посоче
но, не трябва да се опре
деля само диагнозата, но 
същевременно трябва да се 
определи терапията за пре 
втзмогваие на проблемите.

Общинският комитет в 
случая прие оставките на 
неговите членове: Невен- 
ка Янева и Вертща Стамен 
кович. За бездейните об 
Щинсният номитет раздви
жи инициатива първичните 
организации на СК да нре 
дприедтат съответни идей
но-политически мерки.

За нови членове на Об
щинския комитет са избра
ни: Градимир Ристич от 
основното училище „Вук 
Караджич", Ружица Здра 
вкович от ВЕЦ „Властна”, 
Сретен Митич от „Мачка- 
тица1 'и Велибор СтояновИч 
от цеха на „1Со,щана".

Председателството 
Общинския
конкретизира задачито 
вид на програмна дейност, 
която Ще бъде доставена 
на първичните оРганиза 
ции за реализацията.

в

Инак почти не е имало 
селска среда, в ноят° да 
не се осъждат аномалиите 
в трудоустрояването, пре
връщане в частна собстве 
ност на кадровата полити 
ка и пренебрегване прин
ципа трудът и резултати 
те на труда да определят, 
между другите условия, ра 

чена неорганизираността на боттюто място, функцията.
----,

В. Б.
ДИМИТРОВГРАД: СЕМИНАР ЗА ПАРТИЙНИ СЕ 
КРЕТАРИ

:БАБУШНИЦА

Към конкретно разрешаванеСесия кв Общинската 

скупщина
На 6 този месец в Дими

гровград бе проведен 
минар, на коцго ггрпсъству 
ваха секретари яа първич
ните организации на СК. 
Основната цел иа' семина
ра бе: ..По-нататъщните ак 
тивности и задачи на пър
вичните партийни органи
зации в разискванията вър 

Проектозаключанията 
от 13 заседание на Центра 
ляня комитет на СЮК".

га. Всяка първична парти 
йна организация трябва да 
приеме

се-
програ-ма, в коя 

то да се посочат конкрет
ни акции, чрез които да 
се ..мени положението съ 
гласно съвкупната

Как се осъществяват задачите от дългосроч
ната развойна програма на Бабушнишка общи
на в периода 1981—1985 година, приемането на 
стажанти в трудовите организации от януари 

■ до септември настоящата година и акционната 
програма за есенната и пролетната сеитба са 
основни теми, които ще обсъдят делегатите на 
Общинската скупщина в Бабушница на сесията 
се от 19 ноември тази година.

Оовен това делегатите ще обсъдят основни
те стопански процеси в настоящата година в 
светлината на мерките от Дългосрочната прог
рама за стопанска стабилизация и ще потърсят

I полити
ка на СЮК и Проектозак 
люпенията. Тази 
ма трябва да бъде ясна, ко 
нкретна и с точно опреде
лени сронове. В нея тряб 
ва да бъдат изтъкнати най- 
натежалите проблеми 
конкретната среда, 
да се разрешават последо
вателно.

: програ-:
ху

наРазискваниятаI върху
Прооктозаююченията в па 
ртийната организация на 
Димитровградска община 
бяха откровени и съдържа

които

начин за преодоляване на затрудненията в кои
то са западнали някои трудови колективи като 
„Шести септември", „Тигър’7 — вътрешна авто- 
гума и др., които са предизвикали и вре!меяни- 
ге заотои в-снабдяването с възцроизводствени 
материали и суровини.

Ще бъде обсъден и бюджетът на общината 
вД985 година.

Подчертано 
кои първични организации 
такива програми вече са 
приети. Значи, сега пред
стои, минаване „от 
към дела”, 
зи начин Проектозаилюце 
нията ще дадат желания 
ефект.

е, че в ня-2
♦

!
♦

тедни — е констатация от 
семинара. Сега най-важно
то е досегашните активно 
сти да не спрат, защото съ 
вд ината на разискванията 
предстои. А това е копк-

на
комитет ще

въвг думи 
Само по то-!

♦

М. А. ♦ петно разрешаване на про 
блемите набелязалиС. Микич досе А. Т.
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В БОСИЛЕГРАД
НА ОБЩИНАТА ВП№!Т«л^г.РАЗВОИНИЯ ПЛАН 

ГЦИГ1Л1А ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА Все по-отговорни задачи пред Ш1
Конкретна отговорност 

след няколко днн
(От 1-ва стр.)

вар»не и демократизация 
на секционното действува- 
ие, в което по-до'бре и по 
вече анционно се антаж)ира 
широк кръг хора, като 
креативна сила на общес
твото.

По-нататък Маркови ч из 
тъкна, че -Социалистичес
кият съюз е станал фронт 
на организираните социа
листически оили в община 
та. Разгледани са редица 
жизненотрептящи въпро
си: самоуправител ното вкл 
ючване на селен остопанс
'Ките производители и тях
ното сдружаване, строи- 

• телството на комунално- 
битови обекти, през 1983 
година е въведено ново ме 
стно самооблагане, обсъ
дено е развитието на дреб 
ното стопанство, водени са 
конкретни акции за решава 
не на съществуващите въп 
роси в областта на потреб 
лението, както и за премд 
хване на строителните яв
ления в снабдяването, та
ченето на революционните 
традиции, премахване на 
социалтите разлики, които 
не са резултат на резулта
тите на труда. Забележите 
лно място е отделено на 
активностите за развитие 
системата на всенародната 
отбрана и обществената са 
мозащита и пр.

Председателството на ОК 
на ССТН особена дейност 
развива през последната го 
дина: реализация на про
летната и есенната сеитба, 
изграждането на напоител
ната система „Масуричко 
поле", стопанската дей
ност на трудовите органи 
зации и по-нататъшните 
задачи на ССТН за реали
зация на икономическата 
стабилизация, работата на 
сдруженията и дружества
та на гражданите, осъщест 
вяване на проекта „Мора
ва 2", развитие на дребно 
то стопанство, идейцо-по- 
литическото укрепване и 
анционно издигане, зада 
чите на ССТН във всенаро

днага оторана и обществе забележителната 
ната самозащита, подготов
ката за есенна сеитба, жет 
вата и изкупуване на пше
ничното зърно през 1985 
година, осъществяване на 
конституционната роля на 
ССТН и редица още Други 
въпроси.

Драган Ристич е роден 
през 1951 година в с. Ьи- ка че напълно да изпълня 
//овце в работническо се- ва задачите, които цромз 
мейство. Завършил е при- тичат от

роля, ко 
яго има общинската ор
ганизация «а Социалистиче
ския съюз в разрешаване 
то на широк диапазон въ 
проси. Въпреки добрите 
постижения, предстои Со
циалистическият съюз да 
стане трибуна и организа 
тор на трудещите се. та-

ВлпжЛ“УВаНИТе цеш в «властта на капитало- 
Ня р̂ният; не осъществяват с желан темп. ООСТ 

к ДЪК на Дневен Ред. Безотговорност 
ня На «а ^ 1,0 отн°шение на слабостите
зацпя?Н°ВеТе На В тази селскостопанска

или

органи- заседание

Политиката в областта 
на кагшталовложе нията в 
Босилеградока община — 
въпреки че 
на стопански обекти 
но от главните условия тя 
да се избави из

..мост и да отпусне средст
ва. ДИП и „Електробосна"’ 
и обществено-политически
те сили в Босилеградока 
община и занапред се за
стъпват тези цехове 
бъдат готови и кога Фон
дът ще ги обсъди.

изграждането
е ед-

да
кръга на 

най-изоста-иконо мичеоки 
налите общини в републи
ката — не се осъществява 
с желан темп. Това неот
давна подчертаха членове
те на ОК на СК в Боси
леград. Разисквайки 
осъществяването на развой 
нмя план на общината 
през настоящата година те 
изтъкнаха, че трябва да 
се предприемат .мерки за 
премахване на трудности
те, които спъват по-уско- 
Реното развитие.

Как обаче да се търсят 
нови средства когато не 
се ползуват и вече отпус
натите и когато субектив- 

за иите слабости на „Напре
дък” спъват и затрудня
ват осъществяването на по 
литиката на СК в развити
ето на селското стопанст
во? На заседанието бе

Си ниша СтанкотичДраган Ристич

родно-математическият фа
култет в Нови Сад. Рабо
тил е като гимназиален 
преподавател по математи 
ка, а през 1978/1979 годи
на е бил председател на 
ОК на ССМ. След открива 
не на основното училище 
„Вук Караджич” от 1979 
до 1983 година е бил дире 
ктор ,а от 1983 г. е секре
тар на СОИ за основно об 
разование.

Член е на 
1977 г. и деен обществено- 
политически работник. Ос
вен председател на ОК на 
ССМ, член е на политичес
кия актив на ОК на СКС 
бил е секретар на Предсе: 
цателството на ОК на 
ССТН (1978—1980 г.), член 
е на Председателството на 
ОК на ССТН, а изпълня
вал е и фуннцията дирек
тор на Политическата шко 
ла на ОК на СКС.

Разискванията на отчет
но-изборното заседание на 
ОК на ССТН потвърдиха

на ЦК на СЮК.
В хода на предизборна

та и изборната дейност от 
кровено са изтъкнати сла
бостите, пропуските и нес
полуките, които съпътству 
ват работата на Социалис
тическия съюз и които пре 
чат да се разгърнат тацр- 
ческите сили на трудещи
те се и гражданите. В ра
зискванията участвуваха: 
Душан Костов. Любииш 
Ристич, В аса Маринкоаич, 
Славко Маринкович, йо- 
ван Петрович и други.

Накрая делегатите еди
нодушно приеха програма
та за предстоящата дей
ност на ОК на ССТН и из 
браха за председател яа 
Председателството на ОК 
на ССТН Драган Ристич,

подчертано, че тази орга
низация е изготвила необ
ходимите документи за оф 
иеФер.мата и ги предала 
на Агробанка за отпуска
не на средства и че същи
те не са под въпрос. Ни- 
кодия Милков ,агроном в 
„Напредък" и член на ОК 
на СК изтъкна, че е „раз
брал” че от необходимите 
225 милиона динара нед~ 
стигат още 20 милиона. 
На „Напредък” са отпус- 

„Електробосна” нати и 66 милиона динара

Да припомним, през на
стоящата година бе запла
швано изграждането на 
повечето стопански обек
ти, всред които: цех за 
производство на ПВ кон
дензатори на ЕИ от Ниш, 
конфекция на НИ ТЕ КС от 
Ниш, цех за производство 
на металарезен алат от 
кварц на 
от Яйце, а ДИП от Кня- 
жевац да открие Цех за 
производство на изготвен 
диамант от графит, 
от по-големите капитало 
вложения бяха и доизгра
ждането на цеха за суше- 

зеленчу-

сюк от

за изкупуване на имоти на 
коит0 да се произвежда 
храна за овцете, но в то
ва отношение все още ни
що не е предприето. Тази 
организация все още не е 
изготвила и проент за обез 
печаване на средства за из 
граждане на заплувалия 
рибник, а от запланувани
те 242 мини-ферми досега 
със селскостопаноките про 
изводите ли е договорено 
откриването на около 130.

Едни

досегашен секретар а ка 
самоуправителната общна 
ст за основно образова 
мие, а за секретар Син шие 
Станкович, работник в 
ООСТ „5 септембар".

не на овощия и 
ци, доизграждането на Це
ха за чорапи, а в областта 
на селското стопанство от- 

на ферма закривак е то 
4500 овце и кози, рибник 
и цялостно реализиране на 
Проекта „Морава П".

Ст. Н.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ Съю В БОСИЛЕГРАДОКА ОБЩИНА
В дискусиите на Цоне 

Имайки предвид, че бо- Тодоров, Васил Такев, Сто 
силеградскрто стопанство йне Иванов, Миодраг Стой 
няма възможност по-уско- кович, Винно Стоянов и 
рено Да тласне икономиче- други бе подчертано, че е 
окото развитие на общи- крайно време от отговор- 
ната, от посочените органи ните в „Напредък” да се 
зации (с помощта на сред потърси отговорност. Край 
ства от фонда за насърче- ният срок за това, .както 
ние развитието на иконо- се подчерта, е обобщаване 
мически изостаналите кра- то на резултатите ог разп
иша) се очакваше по-голя- скването върху Продетозак 
ма гжтивност. Досега опре лючеиията от 13-то. заседа
тел-е н-ията на дело потвъР- чие на 
ти „Зеле Велкович” от Ле общината. В обратен слу

чай може би ще бъде ак-

Раздвижените пъпросн да се претворят в дела
Местните организации и подружниците зана

пред трябва да станат същинска опора на дейност. 
Затова всички раздвижени въпроси и активности, на
белязани в акционните програми, трябва да бъдат 
претворени в дела.

В десетина местни орга
I(«зации на Социалистиче
ския съюз в Босилеград 
ска община изборни съб
рания все още не са про
ведени. А краен срок за 
тона беше краят на окто
мври. Поради това и тате 
лен анално за изборната 
активност из ССТН в обща 
ната, все още няма. Но и 
покрай това, въз основа 
>на протоколите, отчетите 
за работа, както и акцион
ните програми за по-нататъ. 
шна дейност в проведени 
те досега изборни събра
ния се констатира, че Со
циалистическият съюз, /ка
то фронт на организирани
те социалистически сили н 
местните общности ше по
ложи всички усилия да

обществената самозащита, 
са също въдроси, които и 
занапред ще бъдат пред
мет на непрекъснато вни
мание в местните органм- 
защш на ССТН.

обезпечи падна мобилност 
в изпъд и леенето на всички 
обществени задачи. Разби
ра се, в предвид ще се 
имат пелите и задачите от 
Дългосрочната програма за 
икономическа 
пия. Един от основните въ 
проси набелязани в повече! 
то акциюнни програми на' 
местните организации, кой 
то постоянно ще бъде в 
центъра на вниманието им, 
е по-нататъшното развитие1 
на самоупрашггелиите об
ществено-икономически и 
политически отношения, на 
делегатски начала.

Комунално-битовите цро 
блеми, лошата гъшното ра 
звитие на селенрто стопан 
ство, какго п внедряването 
на всенародната отбрана и

Безспорно е обаче че 
Социалистическия 
за да може да навлеане 
във всички пори на живо
та е необходимо да стане 
не само координатор, нр 
и мобилизатор на вешч- 
ни трудещи се и гражда
ни. В това отношение Со
циалистическият съюз ка
то пяло, ще бъде. толко
ва по-ефикасен, колкото 
по-бързо и успешно обеди- 
ни и останалите общестае- 
но-политичеоК1Н организа
ции и сдружения. Това на
лага местните организации

СЪЮЗ

ЦК на СЮК в

стабилнза-скован и в ход е доизгра
ждането на цеха за чора- 

ЕИ на-

туално предупреждението 
на Винно Стоянов: „Всич-

пи. Програмата на ки да си подадем остав
ка”, или репликата на пре 

ОК на СК

бьДе обсъденаскоро ше
на Фонда и сеот страна 

очаква да получи зелен си 
Стопанските камари

дседателя на 
Цоне Тодоров: „Ако се па

гная,
в Нишки и 
сви регион взеха 
телно решение за изграж
дането на меха 
ТЕКС и се очаква Фондът 
съ.шо така да
икономическата

ложи ще изучим и този 
въпрос, но преди това е 
необходимо да утвърдим 
личната си отговорност, да 
изкъртим диференциация 
всред нас” (в ОК на СК и 
Председателството му).

Южноморае- 
гюложи-

и подружницн наистина да 
станат същинска опора, къ 
дето воички раздвижени 
въпроси и активности де 
се претворяват в дела.

НИ-на

ПОТВЪРДИ
оправдае

В. Б. м. я.
СТРАНИЦА 9Ш4* 1в ноемвриБратство



ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ С*Комунист
и^Гс^заЪ;Гком\н^кГ?ИС^НиТУНИСТИ ЩМ Брой 1441 година Ш1

я 16 ноември 1984, Белградг
, нд ПРАГА НА Н0Н1РЕСНА1Д ПОДГОТОВКА
Тринадесетият жжгрес на СЮК ще 

проведе по предвидения с Устава 
начин ив

с° Цисти вата за подготовката стигна навреме е отвените отношения. За да ускорим акцията, 
предвидения т». на и К оощопартийната дебата върху Проектозаклю- С една дума, в подготовната на ношресите

жено повече от година и ^полопьш?5 предло' чекията от 13-то заседание на ЦК на СЮК. да тръгнем схг ясни позиции. Дебата в пър- 
тичането на редовни- «» а ПРВДНП3- Деветата полека върви към края ои. Члено- вичните организации на Съюза на комунис-
дателотвото «а ЦК ня ггАк^н °Т ^РеАСе" вете на, ^ъюза на югославските комунисти тите. това, тази задача, ясно поставя. Това
нито по-късно” — пплч«!ггя ' ’’НИ11<> по"рано казаха (‘И сега казват) какво мислят за себе би трябвало да се стори и затова щсго Цен-
пред Танюг сеасретаоаГ^тъЛ интервюто си “ и състоянието в обществото. Базата про- тралиият комитет на СЮК да бъде — както
Димче Белови® Р Председателството говори и говори. Оправданите критически за- предвижда и Уставът — действителен носи-

Какво значи това’ оележки не се отнасят само за себе в първи- тел на подготовката за предстоящия конгрес.
Според У стапя и= гюк- „ . ината организация и за «якото другото в дру- До конгреса би трябвало да се отговори

вно провеждане на конг-па радо‘ ™ ореяа' н0 и за партийния връх. Готвейки на въпроса как на конгреса да се излезне без
тири години”- ОМ1Ю1,,, ГРеса на е че- се. относно откривайки предконгресния пери- наразясиени неща, как да се реализира общо-
греса приема Це-ятоялн?,-33 кване НД 8“1" од’ Централният комитет на СЮК та«а партийното становище за необходимостта от 
а в ОРШ..И!... а р т комитет на С К , както и централните и покрайнинекигге ко- кадрово възобновяване и в СК и в общест- 

г ^ се Утвърждава предложение- митети в. рпубликите и покрайнините вото, относно омело опресняване на форумя-
на конгоеса " гЛ^?41™3 33 п°Агот°815ата не б,ша Да забрави това. Преди приключване те и политическите тела, какви промени да
тралиият кочит^Т^Г0' ^ е ЦеН' На оощопа,р™й'ната дебата трябва да се про- се извършат в метода на работата, но Веро- 
пртняпр^оп ТСТ ^ ' чиит° пРеАстоящ говори и за себе, за своята раоота и за своя ятно и в организираното на политическия 
гатяТ внум Се очзква наскоро. Пред метод на работа. За отношението на Цен- връ.х на Съюза на комунистите Ясно очаква
ля п ,,га ОТ° пре^1ага’ за к°ето ЦК трябва т.ралиия комитет към Председателството си ни много работа и това в съществено проме- 

46 110 °°разец 8а подготовната на и обратно. За отношението на партийните нененм, «сви условия. И то не само е общи 
десетия конгрес, да се формира отбор за членове към централните и понрайнинските — домашни и външни — но нови по дей- 
псдготовката, с широк и творчески състав и комитети и обратно. Това, по естествения стойността си и пламенността на партийната 
да се ориентира дали ще се готви отделна ход на нещата, би трябвало да предходи на база, подтикнати от общопартийните разис- 
предконгресна платформа или нещо подобно, финалето на публичните обсъждания по Про- казания. Под предпоставката до номгреса да се 
припомняме: за Десетия конгрес бе изготае- ектозаключенията от 13-то заседание на ЦК разясним по ключовите спорни въпроои на 
на отделна платформа, за Еединадесетият ос- на СЮК и същевременно го прелее в пред- конгреса Ще остане (не отричайки другите) 
нове-н документ бяха „Наокоите в развитие- конгресни разисквания в партийните редове, главният въпрос: как занапред да се борим 
то... за Дванадесетия -Изходните основи...” Защото, тази широна публична дебата за за самоуправиггелно развитие на страната 

Бел овени в споменатото интервю каза и Съюза на комунистите във всеки случай е как СК да осъществява своята водеща идей- 
„ на първата крачна в тази подготовка, но съща- но-политическа роля в обществото,

подготовката”, а на нас ни се струва че сега- та трябва веднаж да бъде финализирана: и 
шното, е п>|Кмо време за начало ма по!гщ>- с дебата за работата на политическия 
товката. Поради повече причини.

то за дневния

това, че „времето не позволява отлагане
Същевременно трябва да се каже, че с 

НРъх инициативата на Председателството отпадна- 
на партията и със сумирането на оценките и ха, поправо усамотени, предложенията меЖ- 

Преди всичко, не тряова да се забрави, предложенията на членовете, първичните ор- дувременно да се проведе извънреден кон- 
че до 13-ия конгрес на СЮК трябва да се ганизации, комитетите но и на другите орга, преС на партията. Но и за неговата подготов- 
подготвят и проведат конгресите и конфе- низацин за самия Съюз на комунистите днес. ка би трябвало повече време В многодесе' 
Ренциите в републиките и покрайнините- А в Впрочем, и самият ЦК на СЮК пое задъл- тилетната прантика .на ЮКП (СЮК) извъПРед 
предконгресните разисквания трябва да се жението заключенията за водещата роля на ни конгреси не сме имали. И 
развържат множество възели, които сега спи- СЮК и укрепването на идейното и акцискн- 
рат ефикасното действуване и

никога на,.кон-
пресите не сме отивали без изключителна и

на Съюза на ното му единство да приеме до края на годи- задълбочена подготовка а в зависимост 
колтунистите, и на политическата система на ната. Да бихме имали утре и по-ефикасен и историческите условия — което трябва спе- 
социалистическото самоуправление, и на сто- по-единен и агилен Съюз на комунистите. Да цпалио да се подчертае — без демократична 
ланската система. На конгресите просТо не бихме утре имали разчистени понятия за от- подготовна. Защото конгресите на 
може да се излезне с неразяснени проблеми говорността, за моралността, за партийността, (СЮК) нинога не са били само конгреси 
и с неразрешените сега спорни въпроси ... А за друга неяоии работи съ,с самите ни. За да партията, но винаги конгреси на партията и 
такива има много. Сега. стесним разреза между принципните опреде- народа. Титовата епоха

Второ, поради което смятаме, че ини- ления и действителното съдържание на обще-

от

ЮКП
на

се познава по тава.
Драган Барголович >V.

! ЖИВОТЪТ НА КНИГИТЕ юнаците всъщност е жест насочен срещу чи
тателите!В ПОЛЗА НА ЗАГУБАТА Разговор за „погрешното” намаление 
цените на книгите все пак би трябвало даНа част от комплексния въпрос нак об- издателства създаде още една илюзия, илк>- 

ществото може да помогне на издателите в зията че мокуииателната мощ ма обикновения 06 110Ввде’ макар и затова да се покаже нан 
разрешаването на натрупаните проблеми от- домашен читател е увеличена, тъй «като кня- 110 *** каоае само за недоразумение около 
говорът стилна пред завършването -на тазго- гите се 'продаваха като никога досега. , це8ата на книгите, но за една по-обща «ме- 

Панаир на книгите: Републиканският гафора на състоянието, което имаме у нас
Скупщината на СР Разбира се, (впечатлението за дълбоаоите "а 80114811 раинщца, а което в името на за

щитата на твърдо разбрания легалцтет, се 
противи на
Решения и върви против логиката на разви
тието и интересите на практиката.

ДИШНИя
изпълнителен съвет на 
Сърбия обезпечи на издателите дълго търсе
ните валутни средства за плащане на чуж- 

авторскн хонорари. Но, тази мя-

джобоне на Читателите е погрешно, също 
както и идеята, че намалението на цените е 
било мотивирано изключително е желанието

промените на превъзмогнатите
дестРзнните 
рка колкото и значителна за спасяване на 
„лицето ни пред света" представлява само 
малка част от огромния 
„книга”: за да може пялата мозайка уолеш- 
но да се постави липсват 
елементи, които очевидно не зависят само от 
добрата воля на отделни издателя или изпъл
нителни стега.

На огромното панаирско пространство, 
под привидната картина на издателсното изо
билие и ненамаления темп на продукцията, 
появяраха се неизбежните факти и за друго
то лице «а паиаирския декор: празни макети 

книги, некомплектирани едиции, ста

на издателствата да се намери търсената иде
ална връзка между културните богатства я В иска издателствата, които са дали ма- 
потребителите им: намаленията преди всичко легално” «амеление на своите щюизведвняя 
бяха диктувани от солидните стокове и сдаба- да понесат кансенвенции (а може би да бъ- 
та платежеспособиост на издателствата, оба- дат и „ескомутщирани" ог Общността на из- 
чс — без разлика на основните причини —■ дателите и кмижарнте) само притогдно ндага 
ниските ценм на нвитите „работеха" за смет- • никаква логика. Зад иска за отрого спазване 
на на читателите.

Колкото парадоксално,

капитал наречен

още множество

на всеки член от договора и търсенето да 
комично се запази съществуващото състояние се ва

тов а звучало, появиха се гласове против(1) на- мира поправо страхуването 
маляванегго пените «а книгите, а най-глаопи те потисни цени на книгите окончателно би 
бяха тези от Общността па издателите и открило .колко административни разходи, де-
ганижарите на Югославия; в името на строго лови загуби и голям апарат се скривл зад
замисления „ред ^ „деловите обичаи ’ и „сло „легалните" пони па всяко заглавие и че при- 
ното ша договора представителите па Общ- емането на „ниснитс1' и поправо реалните Це-
ността критикуваха „нелоялната конкуренция” «щ на книгата би било жест в полза на за-
на издателствата, които се рошиха за мамо- тубата на собствените партикулярнн инте- 
ление на пените, ползувайки са дори и с реои.

почти
че легализирани-

на «о®и
ри издания смесели с най-новата продукция, 
всички ония горс-Дояу добро/гамерпи измами, 
на които по времето яа Панаира вярват и 
читателите и издателите. Дори и голямото 
намаление за книгите, иоито дадоха отделии ^шгтекни^ар^ цена 3. Банянна



2 Комунист

Какво след общопартийното разискване (2) хнократйчните сили в основните ор
ганизации на сдружения груд, кои
то доста затрудняват работата не 
първичните организации на СК че 
-не могат да насрочат събрание 
-донато не се договорят с ирофе-

,, <>г . оионално ръководната структура,
' ' Комунистите в първичните оога/шзяпии „ която практически ги иасочава,

окване върху Просктотпклм>чениигп „т п общопартииного разис. оюрченост идва от онази честна иремлага дневен ред и,ар. Това
извършиха всеобхватен и ншгтми«п*и ° СА"НИе 1Ш Чк »в сюк част на обществото, която търси значи, че Партията е във функция 
икономическа п и вски анализ 311 Функционирането на изправна, която -иска социализ-цм, на бюрократическите структури,
иконпмшт к- Т * ШГИЧеска система и янционнатн организираност //а самоуправление и по-хубав живот, Това трябва да се разбие. След го- 
с ‘ 1 ата 11 "олитическа система ц акционнта организиранос на при моето не Се има предвид, раз- ва, Стцозт ъна комунистите тряб-

моза на номунистите. Разискването дойдс до етап, когато освен обоб- °"ра сс' лумггс-груктурата и отюзи- ва да създаде възможности за 
шаването на Резултатите, все повече се палата въпроса: какво след ""ята' ,,1а конто съотиетствува то- подобрение «а класово-социалната 
разискването? Кан, след критическите анализи, да се изготви план от Ва на'"е сч.-слоятгие на обща кри- си структура, не само в н-,дрвични- 
приоритетни и необходими промени в първичните организации „а СК 1И 1<0,.и безоИЛИе- те организации на СК, но и в ор-
във. всички трудови И жизнени среди и в органите и п-,™,,™™ В'г0р0> изразо,,а 0 от'оворноСт- тачите и най^висшите форуми. На
Съюза на комунистите? И, напоследък дали > ,„1 Р Д иа та на пърха, за състоянието и убс- тона имаме доста забележки в пар 
недг с допълнено Пр^кт оза^пн.чени иГ ” Р Г“™ Ще "злвз- >'^'"ието, не същото трябва да Се тайните организации, 
с Кйгото ЦК на Сюк ше задължи чл и-. 10"П "'С Г"'Лс "°и л°"умс"т’ М0"и' СчИтвм’ 40 лсс «“<е стдне- общопартийното разискване върху 
след точгя Щ задължи членовете си да предприема, една ступа доперие в Стдоза -на кому- Проектозаключенията от 13-то за-

4 п1 риорптетна задача за промянп на сегашното положение? пистите и надежда, че само той седание на ЦК на СЮК,
110 ТОЗИ повод „Комунист”, издание на СР Сърбия, организира може ДД Реши настаналите проб- 

разуовор в редакцията на тема: какво след разискването. И миналия Зпачи, -нсе още се вярва в Съюзът на номунистите не мо-
орои на въпроса отговаряха няколко души. В този брой това правят Си,03а 110 |<омУНИстите и в социа- жс да се бори за осъществяване
още. неколцина. лизма, което не значи че нс со на идейно-тю.тптпческата диферен-

мисли и на други алтернативи. На- циация на обикновени въпроси;
СЮК пГшРм,‘нлим „ п ла,'а сс вм,р0СъТ: мак се суми- той това трябва да прави на съ-
та ОИ т- ПЯ гшп п!!| 'Вдмжем"*' р0т всички тези идеи, мредложе- шествени въпроси и това да обос-
Чакайтп См, И "а™ да кажат: "Ия' критики, сюгжестии, тези на новава върху отговорността за из-акаше, хора това не са тези Дежди? Как -да сс създаде въамо-

заключенпя! Например, защо ни жигост те да бъдат
__  _ е главата за задачите -па СЮК в Ни<* топа тпобпп

политически раоотник от Белград Социалистическия съюз. Мисля чс

По-смело в промените

изтъкнати в

Събудена енергия
пълняване на определени задачи и 

автентични? задължения. В първичните органи
зации на СК, по време на разис
кването, особено се гьрси отговор
ност от онези които тъкмо има за 
какво да се подведат под отговор
ност. Оня който и.ма за нещо да

ДРАГАН ГЛИГОРИЧ, (обществено-
да направим, за- 

Щ-ато по-инак не се може. В об-
Поети и заключенията недостатъчно вн-и- ратен случай Комитетът от 500-те

°д™1 Вел" МаНИе е 110Свете"° -на и-конамичес- си първични организации ще поду
та .^изисквТтоГямГ^ 2'^ °1ГЖ ™

~~та НЕ—™*».
подобно, -може би още по-драмати ЦК на СЮК Р ' С ‘я ня ВЗемем Че деоатата — та- да доведе в положение да го за- 
чно ло отношение на иноноиичес- Когато се касае за Програма- Гсюгжест^4-°да^н^^а ГГтук нешо^тойГ лТ 2 ^
кото и политическо състояние, с та за икономическа стабшшза- подкрепа на ЦК на СЮК и на ни" по-геоипя^ Д„ ^
чеЛс\, Тг ДНеС ТРЯОВа Да ИЛ,а П°88- ЦИя идюзорно е яа се аяРза- че Съюза на комунистите за опреде- След то^ва компромиси- 
Н^шп с пел да Се предприеме нещо ше се постигне ако иродъл- ленията му; да дава подкрепа на моратшшт лик на члена на СК та
даЩсе т^ГпнН° “ Т°Ва ндокраи жим кат0 сега' заш°то нита една единството и утвърдената полита- ка че той с поведението си
да се превърне в дело. Но ечи- програма не хгоже да се реализи- ка. Дали ЦК на СЮК ше може ля с на
там,, че в онова вре.ме е имало по- ра сама. За осъществяването на направи повече отколкото досега чки други среди да^якя
пмиУ™ТЯ1 33 "Р®41113116110156 на Програмата за -икономическа ста- и да изпълни изискванията на кла- на масите и трудовите хор^* ^
смели крачки отколкото днес- оилизация са необходими и някои сага и членовете та СК за единст- 

Значи, от заключенията, от ЦК нужни предпоставки. Първата пре вото и за промяна -на положението
на у-кж и ДК на СК на Сърбия дпоставка не е Съюзът на номунмс- за -решаване на фундаменталните
очакваме не само да се говори ис- тите да се мобилизира за' да реа- и значителни въпроси в икономи-
таената, но и да се

да се изгражда

По-нататък бих казал, че соци
алистическото само\л1равлешге тряб 
ва да изграждаме не вербално, а

Е™'™-™»
жение. Раоотниците и комунистите тя да има определени съпътатву- тояние да осъществаме тази сис- ООСТ където Разполага с остатъ
казаха мнението си и потребите, и ващи становища и решения, -внесе- тема, нито да я меним? Ако това ка на дохода но и за онази чя„
това трябва да оъде .мерило за ни в закони, които трябва да се е така, тогава тези заключения, която се отделя за обптятаяп*
решения. Сега отношението меж- спазват. Третата предпоставка е опоред някои мнения, са само зли- греб^. Миста че ^б^^ката 
ду -класата и Партията е ключов да се решат някои въпроси, без би за едно състояние на неспособ- класа не е в положениТда гъшгава ■
въпрос. Не с-мее да се блокира съ- които не се може напред. Това са ност, или маневър всичко това да за тази част от дохода Казва г 
будената енергия на масите. Защо- въпросите залвалутната система, се сторочи за някое друго време. ..това е отделяне спооел закона” 
то, СК е на път да се консолиди- инвестиционната политика, износа, Мисля че нищо ,не може да се Когато е според закона “назват
ра, дължен е 0т апетрактни заюпо- акумулацията, разпределението и постигне с дребни поправки, а за работниците няма за каю^п ™ пя 
пения да мине към конкретно ре- т.н. Ако не тръгнем от тези пред- крупни начинания, струва се, все зискваме; отделяйте и готово Ни 
ша-ване на проблемите. поставки то Програмата за стаби- още не сме готови, а това трябва практически ограничих.ме оаботтГ

оНие имахме, през ноември лизания не ше бъде -нищо. Затова да бъдем. - чеСКОТО самоуправление на даа
1979 година, заключения на Пред- мисля, че дебатата са н-и необхо- работникът да разполага то а
сеяателството на ЦК на Сюк за дими нови заключения. Т-рябва пи онази чапт
задачите йа СК. --- документ, 0 ОВПОЗЙНО -Р—, кол,.,е,.-,”,”

йй: жг-яяг йк лиаг- гйг -.1.___ гйалпй ~па е,—, изясняваме -
оохшанаха най-значителните задачи а за него -да не разискваме пове- низации на СК търсят безусловна
на' комунистите в стопанството -и, чето -пъти, взимахме за-нлюче1нпя и ,яНКО ЯНКОВИЧ, секретар на отговорност Точно^еч е'аавна 
разбира Се, в Партията. На всички винаги оставахме иа тях. По този Председателството на ОК на СК, «ите организации ге ’забелкз^^н ’ 
«и.е. известно, че от тези занлюче- начин плеиуви,ите и заключенията Ниш само опортюнизъм в €
ния .не остана нищо- Положението дохаждат и минават, а воичн-о ос- мълчание (сега това е премахна
не.се мени. Според това, какво аз тава по старому. Кой толкова да Малко ми е -непримечив въл- то), но съществува и един лост ви
като комунист да ми-сля за сега- се въздържа. Тоя който има да роса: канво след разискването, опортонизъм — вербално изяпня* 
шните заключения, които не съот- предложи някоя програма той има Бих казал, че след разискването ва-не Няма конкретно погоч-ванЕ 
ветствуват на сегашното' обществе- и привърженици -и противници, а трябва да продължим с*с същ ин- на носителите на проблемите ТгС 
но,'икономическо и социално поло- който «яма програма той -има само тензитет с активностите в СК, но ва също така е опасно * Заш 
жение. защото не определят съще- проти-вн-ицп. Какво да правим и да на доста ясни въпроси. ’ ако кажем в този -и този
стесните въпроси на настоящия мо- очакваме »ие когато взимаме зак- Проектозаключенията и разис- трябва да 'сменим -всички Р аН
мент. Трябва иа се признае,, че люпения, ко-ита не осъществяваме? кването, инак, дават -добри резул- КИ’
тези заключения са доста обобще- Какво показа дебатата? Спо- тати, макар че не Рр\ге и -не бива
ни, те -обхващат общи сбетоятелет- ' Рад мен -и според някои м-нения -в да бъдем доволни. Първо, -разбих-
аа^ нито в една област не посочват средите, в които се движа е изра- ме -до значителна -степен макар На тези въппоги
главен удар, . Оттам и по широкото зсн:> твърде голд-мо недоволство че в-се -още не напъл но, опортюни- поовети-м почрлямл Пп
Убеждение - и моето лично - че на -мазите и класата с обществено- зма -в първичните организации на вичните ор^Гщш та СК когато 
заключенията ,са писали хора в то- си положение, с влия:нието си СК. След това значително ря оршиилации на езх, когато
апарата, професионални служби и и че се чувствува, може би това ад-ето е м-норо' по-трудно - тряб рззтаювзн^то П^ГаТЪШ™Я ХОД Н3 
съветници, а другарите в ЦК -на е .силна дума, - огорченост. Тази ва да разбием -бюрократичеокр-та- д" дГра^тат всеки ввд »

само с

смисъл на

а не
' кажем конкретно кой и за какво 

е отговорен, ние не сме казали ни
що.

още важна за-



Комунист 3

ФОРУМ
мическмя. Обществото не мож ла наистИ|На у членовете да разпознае ма и състоянието в Съюза на ко- мени без захващане на крупни въ- 
се доведе в положение да гьол Г°3'И °тклик’ н°йто сега приеъД- мунистите. Това би трябвало да проси. Също така, няма нито дреб- 
нечий монопол. Никой на штко И г'В^'Ва в пъ,рвичН1Ите организации на бъде гаранция, че и в акция, ако ни въпроси. Това говоря защото- се 
практически, не би трябвало ля ц Добре я омжпмме, и ако от това страхувам че ако бихме, много

- поставя условия _ нито по ола йсек,и произвол м можало би огромно число въпроси подберем чертал,и централните комитети-4•
Шение на енергията нито в обе°" Да Се каже толера1нция, която- се същинските Ще имаме пълна под- пщините и общинските комйте^П!-* ’ 
печаването на най-опноанитр °хП3" оправдава и със самоуправителна- крепа от .членството. Затова разис- трябва да решават тези работи^Шге •' 
нително-вкусови стоки Съшп ХРа~ та 0ИСте1Ма> много н ©контролира- кването* което е открито — задъл ще имобилизираме първичните-го&& 
считам, че има и редица лт* ТаКа НИ неща ’н‘и донася- Неотложно е жава. И то не само ЦК на ОЮК, гатизации. Всеки има свой-дял -от;с 
проси, посочени в разигквянр1 ВЪг ‘наИ|СтИ,На да получи същинска ос който е приел заключенията: то работа. Съществуват, обаче'йъирсР'3 
които трябва да се нам о Т°' На вед0МеноСт ,в това което изниква задължава целия Съюз на крму си, които мотат веднага да се*гр^ту 
делени Решения в конкю тн °ТТРе~ така леконтрол>ирано, а представ- кистите, от отделното лице, през шават. Могат, да нажеме, бързо и'
Ди и във висшите форуми Н °Ре~ ЛЯВа ГОЛя'мо стоварване. Говори първичните организации до Цен- ефикасно да се. разрешат дребни 
же всичко да менил* н 6 М° 08 и за Т°ва 1К0Л|К10 смелост ни тралните (комитети. Задължава, вси неща, които са резултат на крайнсР 
може да се менява един °л 3ато!ва тРябва в посягането към истински чко, което е казано да съберем, безотговорно поведение на отдел-- 
въпрос, а кой по-рано ^ друг пРо;мени. Мисля, обаче, че още внимателно анализираме и да се ни лица, небрежност, узурпираме, - 
шава зависи от значриир6 х/6 Р6~ п0'гапяма е храбростта да се дър- определим до отношение на тези злоупотреби и друго. Ако става 

е ето му. жи състоянието такова 'каквото е- въпроси. Нормално е че ' ЦК не дума за отношението в партийната 
да се отлагат промените за по-кт трябва да се определя за врички организация, тогава то може да се 
оню, да се толерира опортюнизл^а и въпроси които са разгрънати в ор- направи на самото събрание, кога- 
психологията за задържане на при- ганизациите- Там къДето някой въ- то става дума за останалите инстй 
добитите позиции. Ние наистина прос е разгрънат, тази среда тряб- туции — тогава, то се решава в 
трябва да изградим еДно комунис- ва да се определи по отношение тях. 
тичеоко отношение към всичко то- на него; тя трябва да каже какво 
ва, създавайки такъв климат и от- за

Хлабави
предложители Имаме абсолютна подкрепа на 

топва мисли, дали е това проб- пълно да осъществим първата фа-
МИЛОМИР РИСТОВИЧ В1гр ношения в обществото за да бъдем лемът на тази среда и обществото за |На Дългосрочната програма за'
богник в П ра' 3 състояние наистина да знаем или ,не е. Това е тази пръва се- икономическа стабилизация. Ми.
зо Ужице” ЪРВИ партизан » Тито- какво правиме. А никога не бих лекция на въпросите от които тря- сля> че ръководството на СЮК от

позволил някой да ме доведе в по- бва да произлезе програма от а1К- това не може да избяга: то тРяб- 
ложение да се изяснявам да ли тивности във всяка среда. А тази ва да създаде политически усло- 
съм за самоурпавителната система програма за активност би трябва- ВИд калното се може по-бъРзо да 
или не, дали тя ни е необходима ло да бъде, според мое мнение, не Се т>абти първата фаза и програ- 
или не, защото мисля, че тук не обор на всички, а подбор на най- ма като цяло, а по повод пояго- 
?ъщесгз^ват дилеми; Никога не актуалиите въпроси на тази среда, гезката на конгреса по-широко и 
съм се страхувал от силници, от- След то>ва следва твърде съвестно по-дългосрочно ще разгръщаме не- 
колкото от некадърници, които са насочване на онова което надми- щата отколкото е и самата програ- 

чл ни те за превъзмогване на проб- на постове, в ролята да креират нава компетенциите на тази среда ма която сме нарекли дългосрочна,
лемите. С>тт\/к и всички активности политика, а това не правят по съот спрямо другите органи' и организа- Дали и на следватцият конгрес пак
в ни на СК имат определена то- зеген начин. ции, с ясен иск накво тази с^еда се върнем около нея? Ако той

търси от онова, което подтиква и със своята първа фаза пак бъде
насочва.

В разискването често се чува, 
че Проектозаключенията 
бре константира 
връзка с натрупването на слабос
ти и проблеми в бществото, 
тева, че недостатъчно

доста до 
състоянието във

но и 
посочва на-

чка до която могат да се развива? 
и до която вярата в успех държи 
партийното членство. Обаче, съще
ствуват достатъчно въпроси, които 
са извън силите1 на първичните ор 
ганизации, а които са резултат на 
системни решения и нашите произ
вол ия в много неща.

Така например, в Проектозак 
люпенията се константира, че 
видно материалното обединяване 
на обществения труд и стопанство.

Също така предложителите на 
определени документи избягвайки 
за се изяват като изпълнители 
самг'Управлението или на самоупра 
зителното право, па м когато доку-

предмет за разискване на конгре- 
Обаче, ако това бихме прави- са тогава обрахме бостана, 

ли само в първичните организации След това, преди година-две не 
на СК и се насочвали само според с3 смеели нито да се споменат' 

ментите са на дискусия, недоста органите на СК, страхувам се че промени в политическата система, 
тъчно се залагат да обяонат и об- това е твърде тясно и че ще дой- Сега обективно имаме ситуация, 
разложат предимствата на опреде . дам в ситуация на безсилие Оьщ; че всички видят, че трябва да се 

Предложи тел.' Зът на комунистите да решава прр въ.ошат такива промени.
блемите. Въпросите трябва да бъг мен това е състояние 
дат насочени към онези които в отколкото са промените в икономи 
системата трябва ла ги решават, ческата система. В политическата 
Знае се какво работи Партията, а система има искове, но изглеждан 
какво самоурпавителните органи, различни мнени* за това какво би 
какво ръководните органи и оста- " трябвало да се мени на югославско

равнище. В това отношение ЦК на 
СЮК има отговорна задача да обе
зпечи от тези различия в подхода, 
гледищата и исквете да произлезе 
единствено определение за 
какво в тази фаза на развитието 
на политическата система трябва 
да мениме. Това, по мое мнение, 
грябва да работи като 
Ритетно, единствено, легално ръко-' 
во(дство, а не като сбор на осем 
работни групи на този

на

Но, зале но предложение- 
е който не е готов да брани своето 

прслложение не би трябвало с не- 
”0 да излиза пред обществ1ностга 

Това наистина е точно. Ние знаем Мисля, че ние и нямам 
че върху това твърде трудно се 
влияе, защото изникват много ин-

по-сложно

по-голям
пргткеник на самоуправлението от 
хлабавите предложители на опре
делени решения, защото това ком
прометира всеки наш самоуправи 
тел е,и акт, който след това не. се 
потвърждава на практика.

налите в системата, но с ангажи
рането на членовете на СК в оре: 
дите в които тези въпроси са се 
родили като проблеми или гледи
ща — трябва да решават. Ако то 

■ в г* ^ ва не обезпечим, тогава /нищо не
ето на някои места се превърна в НР ГППП Я ПП/1ППГ1 с11РЛЛва Демократическия разговор
свое противоречие — в голям ба- В1^ и защото след няколко месеца ще
ласт. Не искам да наброявам мно- ■' Се Репродуцираме като иартия, с
ю неша подобни на СОИ-те- По- IIЯ Н^ПППГИ по-малка стеатен на Власт отколко-
уместно е да кажа, че трудова об- II 1111ри1/1 то сега я имаме, с почмалък а^го-
ц: тост е една СОСТ, например, фо- ритет, по-малка мобилност, с по-
рмирана да изпълнява функцията РАДИША ГАЧИЧ, секретар на мал,ко вяра и по-малко влияние- И 
си за производителни организации Председателството на ЦК на СК Д°йдем в онова положение ко 
на сдружен труд в СОСТ — видя в Сърбия гато ,,1ма'хме редица заключения
се това и по повод П.роектозаклю. ^ които не реализирахме, нито сме
чевията — не разисква за същност- Мисля, че в този момент МО- задв'ижвали положението с желдн 
та на своето съществуване, а се >1<е да се посгави въпросът: дали тем,п- ^ега 70 бил° ™'ьрде опа. 
отнася като че ли сама за себе си са ни добри такива заключения и СН0, 
е дел. Наттьлно се забравя значе- гакова разискване? Оьгласем стм 
нието на функцията, която тази с оценките, които казват че зак- 
трудова обшност би трябвало да люпенията биха можали да бъдат Решава, мисля че трябва да бъдем

твърде реалн-и. Знае се кой какво

стигуции, които не са резултат на 
някоя утвърдена обществена потре 
за или от нуждите на сдружения 
труд. Широчината на самоуправи. 
телното организиране на интереси
те е своеобразно обременяване, ко-

това

едно авто-

шщ онзи 
представител, които поимежду си 
ше се нагаждат 
ггромени ще тръгват. В тази насо 
ка от нашето членство Иимаиме из
рични пекове. От тях ЦК не би 
трябвало да си прави оглушки.

След това ние имаме подкре
па от членството, че можем да 
аръ.шем статутарни, организацион
ни и всички промени, които мо
гат да обезпечат по-ефикасна и 
по-успешна работа в СК. Колко от

как и в какви

Когато говорим за насочване и 
за топза , кой е компетентен това да

изпълнява, канта това по-нататък /го-тгриегюсобени към нуждите ш
се отразява върху организаци(ите обпщетвения момент в който се, в тази система може и на кого
на сдружения труд в материално- намираме и от това становище по- какво принадлежи. В тази насока 
то производство, върху тяхната иро вече във функцията иа мобил'И1за- не бихме могли да се обръщаме 
дуктивност и подобно.

Много са такива проблемите,
исигго би трябвало без отлагане да църху тези няко:г,ко възлош 14>чки. 
се с^людават й да се предложат Обаче, разискването св^детелству- отговорност носят органите на СК 
начини за тяхното решаване- ва, че е добре това че въобще ги да превземат врху себе си онова,

Що се отнася до въпроса дали имаме и че сме раздвижили разис- «оето превъзмогва силите и ком- 
заключенията трябва да се допъд- кванего. Т,о показва, че все пак, ™ първичните органи-
и*т или да се прави нов документ, без оглед на екстреми, а иялъДе заЧ™ «а и»-
миел» че той не е от нъшюстепвн- и мълчания,. партийното членство Слабата страна на досегашни-

.чначение Но този отааук кой- главно нриблизитедно подобно оце те разионвапия е в това, че всички 
то се чу в дискусиите в първични- нява състоянието, в което като об- до известна мярка по-.рано в нея 
’ (Югашзацш по повод Проокто- шеедао се намираме. Тези оценки не омо се включили за да бихме 
заключенията все пан не«цо гово- са приблизителни косато става ду- „ насочвали да стане общесгвс- 
™ Сма лен загова е място по. ма за икономическото състояние, но по-оргаиизирана. Но, още не е 
ри. документ ка- разнитаето на самоуиравителните късно. От това извличам още ед-

след разискването, отношения и политическата систе- но заключение: няма важни про

тона ще неправмме не зависи еамсГ 
от ЦК на СКЖ тю до голяма сте 
пен и от ЦК на СК в републики
те и покрайнините. И още «ечо: 
трябва най-напред да премахваме 
причините на явленията, а след то
ва да се определяме според после
дствията. Страхувам се, че от това 
становище помалко не сеем плю 
зията за обща националнзация, ноц 
Фискацня, чрез искове цялото иму 
щество трябва да се преразгледа. 
Законните предписания не са били 
пречка шгго до сега д;а се пре
разгледа неоправдано придобитото 
имущество. Това пълномощие имат 
данъчните органи, но има го и все 
км гражданин. Подготви: О. Кович

ция и на Съюза на ком.допетите и към членството с възвратния въл
на останалите обществени субекти Р°с: закаиво не решавате тези или

онези невда? Изнлючптелно голяма

но

тозиважно « 
къпто и да е
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КОНСТИТУЦИОННАТА ПОЗИЦИЯ НА СР Сърбия новост. н републиканските рамки върли от кои среди идват, Н<> •,«-

— досегашната практика покана иа не е единственият недоетагьина
тона — трудно се съгласува, така анализа. Най-гол ям проблем е, че
че двете покрайнини тази своя много накърнява. От приемането
възможност да бъдат раннонранни на новите конституции в 1974 ,о-

И неотдавна състояло™ ... .... развиха в самата СР Сърбия. То- дина това е първият „материал", в
седаннв на Комисията .с м 1^и’'ОЧНО се ра^(ел1ихи и° покрай- «в 11 не би било нсодържимо ако който се анализират отношенията
ишмата на СР Сърби» «"'тнл™ гч«л,/' 0Н'Ия 011 ’,осгатъка” 1110 СР покрайнините тази възможност нс в СР Сърбия, манар че през тези
туцжжни въпроси (1 шпампшб „ ,р0и** НОеТо Ооа съмнение пред. използуваха до крайни граници и десет години имаше повече цричи-
дизвика живо интеРеОаапинл ,уГ ГТ.’.'Ва Г“11 ‘чнак ;м Политш°ока- практически почти и суспендираха ми това и по.рано да се направи,
щостввноепв. Това може пя •' ,-а атмосфера. във водки обстоятелство и така Например, поради тези разлики ж
види и по факта че та чпеГпоии 0гат11ТС °т частта на СР онези разпоредби в Конституцията са приети някои много важни за
то присъодауХ; т^чтн ГсГяи «и ™ ™13 автономните «онрайни- на СР Сърбия, в конто се ..Ред 
членове на комисия-™ дшогол^-И ’ ЪРАе а' че КонстилтЦията на виждат единствени
нл журналисти и Фсхтоигтпт?^!1." Ш01Г0 л0лета «0 се провежда. Оба- всички три части. Това покрайнин и СР Сърбия закони, иоето обеза- 
Това подтикна Рацомио Ликим !?„ останалите, иокрайнмнскигс де- еко иаблягане върху разликите в 
академик и професор да Поам, '„Е™, <?чеШ1ка' 40 конституциите човече случаи не се базира върху 
факултет в Белгоап гппеие Рапублшканените и съюзната >сс опецнфичноопите
пита: РВД’ 1Лаоно Аа п°- провеждат, а че .забележките

това спазвате се свеждат иа иока- 
штя за изменения на 
ите. На пръв поглед

УПОРИТОСТ В РАЗЛИКИТЕ

изграждането на единствената не
решения за литическа и икономическа система

те-пю негативно Се отрази и на 
стопанското поле. Да припомним, 
че някои дългогодишни и успешни 
интеграции се разпаднаха, а нови 
много трудно се създаваха, мр‘Ю- 
то всички този процеси минаваха 
през гъстите докрайнински филтъ- 
ри, които не пропускаха нищо, ко- 
ето можеше да значи накърняване 
на автономността на покрайнини
те. Това бе, а и днес остана, пър
вата и единствена цел на тези фил 
търи, докато икономическите ефе
кти на сдружаването на труда и 
средствата, особено по-широкше, 
югославските бяха напълно изо
ставяни.

на същите, но 
за само служи за формално доказва

не на тяхната автономност', по-точ- 
конституци- но държавност. Това е същността 

и едното и
„Дали е това сесия та Скуп- 

щпната или заседание на Кодгисп-
на възраженията на делегатите от«гета: « а~ -’=*«язгср аа ь-гяга» г„ глегпалйь-г

ше се въпросът за конгтитш^м' т“ “ Коиодате]““ада ДвйЦост. нпю малки пито малобройни. Ло
ната позиция да СР С^* ‘*Шо’ едДн "лои от Ка"ститу. край другото, несъгласия
която в последно юрем^поно ко,“™ Ц№га н“ С строия предвижда пршюсъдншо, преди всичко за 
се касае за тази ^.-^даа "алГ'^0 НЯ :1акони' които биха пълномощието на републиканския
ченлего ли лл ' ° а 10111 'Валидци за щетата територияченпето Си се проси а самия връх. па СР Сърбия 
Да си спомни че по тази 
преди почти три 
СК в Сърбия 
Този тридневен 
тема още не е счупил.

Ог тези вънщнн характеристики 
във всеки случаи по-важно е

има и в

прокурор в преследването на обви 
а друг член дава пени за углавни дела, утвърдени в 

тема на автономните покрайнини право Наказателния закон на СР Сърбия 
на оь°бразно със специфичностите,да на териториите 

Р екваше три дни. приемат отделни закони. Потекло- след това по планирането,
Рекорд нито една то на тази двоГшст трябва да

През изтеклите десет години 
тази тематична област бе запазена 
само за политическия и партийния 
връх, и за разните комисии, работ
ни групи и редакционни тела. Сло 
ред мнението на мнозина, тъкмо в 
тази затвореност трябва да се тър
сят главните причини за дългогоди 
шнодо натрупване на проблемите 
в тази област и има все повече 
предложения в които се търси об
съждането на тези теми час по- 
скоро да се пренесе и в „базата".

Р. Йоветич

години на покрайнините, 
, мародна-

сс та отбрана и сигурността, по хара- 
тъРси в Констптуциха на СФРЮ, ктера на Изпълнителния съвет на 
в която републиките и понрайни- Скупщината на СР Сърбия 

което на заслпан,,»™ к тоза’ л1ГГе са равн°правни партньори. В „Анализа за осъществяване на
Решено А сбитя-гя лТ 66 к 0 11 ВпР°чрм, вт>в Федерацията покрай- съжителството и конституционна-
гаГ мпШГ Же Да ИИНИТе и "^атъка" па СР Сър- та позиция на СР Сърбия", изгрт-
щата огтяпат- т,Р„а И В СтачОЗИ-- ®ия имат еднакви приза, обаче в вен за делегатите в Скупщината

е Р“!!'*11'6 на цялата СР Сърбия би на СР Сърбия на повече'от три- 
нолт решнтел- тряовало да бъде нещо другояче, десетина
ост тези разлики да се защища- Обаче, равноправието в югослав- 

и оторанят. Поправо, делегати- ските предели и известната атодчи-

и т.н.

места са залисани по-.мал 
ко или повече различни оценки* за 
които много лесно може да се уг-

КАДРИ

нашият човек" да цялостта на интересите, ако не чески пътепоказатели, което неми- 
работи за обединяването на съши- нуемо води към идейно неединство. 
те, сегашният начин на избора на новна характеристика на членове- 
кадрите води към противоположни те на една революционна партия 
поведения. Човек, а това е есгест- бива замествана от „послушност- 
вено и човешки, се обръща къ-М та", коя-го става не недъг, но до- 
оия ОТ когото му зависи и изби- бродетед, на ..нашите кадри". А 
ране-го или издигането по кадро- ..пос.тппните’' 
вата стълба. Съзнава, че е толко 
ва добър колкото е 
покрайнински или 
ки. Така се и държи. Преди про

С хода ла общопартийната де- своята община, регион, покрайнина 
бата, все по-често в пръв план из- или република ,а ако и република- 
пъкват незадоволителните оценки т,а се схожда с нацията значи и 
на сегашното водене на кадровата иа нацията.
политика в Съюза иа комунисти- Логична последица на едно 
те, което инак е един от ключови- такова състояние, а практиката го 
те Въпроси, от който зависи осъ- потвърждава, е сраственото на пар 
ще‘52.яванет0 на Длетото и ролята тийното ръководство с държавните 
на ЬК в нашето оощество. Като по 
правило биват критикувани бюро
кратизма и формализма в начина

историята показ- 
ва това — никога не са били на-

общински, 
републиканс-

чело на революционните промени...
Сега партийната база 

преждава, че така не може вече 
изнасянето си в ЦК добре провер- да се работи, по този начин не мо- 
ява дали това което ще каже е и

преду-

органи, тяхното отъждествявате с

ЕН~:1>Н?йиСоГГ™^ по идеята и залагането си за дълго- не ,инт ЮгоСлавия и на;шата
еда^т^на Тедданедн^Г коит^ СРОЧНИТе ЦеЛИ на «01Аеството, но революция. Оттам и мноюто моно 
нлаюшвто на регионалните (Крите- въз основа на краткосрочния и пра
рии над критериите и интересите г.матич.ния интерес на своята среда, 
на Югославия и нашата революция. Това неминуемо кара Съюзът 
Не без причина, в това се вижда и

же да се продължава революпил-
и по- 

в никой
а случай не за сметка на самостоя

телността на неговите части и на 
равноправната им застъпеност в са- 

лози на заседанията, тоя ритуал на мия Централен комитет. Обаче. яс. 
думиуе, добро познати и проверени но се подчертава, че вълросъх за 
— оттам и тия заклинания и висо- качеството на кадрите идващи на 
кого съгласие в принципните оп- федерално равнище не’ е само- де- 
Самоивициативността, която бе °с ло на републиканските и покрай- 
ределения и непоследователността нинските организации, но в същата 
в тяхната конкретизация, за което степен и на конгреса на СКЦК. 
най-добър пример е отношението 
към Дългосрочната програма за 
икономическа стабилизация.

X

на
комунистите да се занимала и

коренът на недостатъчното единст-тттл - - ония неща, които са в компетенция
во в самия ЦК на СЮК и причина На други субекти в обществото ни, 
та за федералистическото поведе- да поема компетенцията и отгавор- 
вие на отделни части на СЮК, ко- костта на делегатските органи, ко 
ито оощо приетите становища раз- ето го спира да бъде „фактор на 
лично тълкуват или не провеждат съзнанието на самоугараштелните 
в дело.

Защото сегашният 
верифициране на предварително из 
браните членове в ЦК на СЮК до 
голяма мярка в самия Съюз на ко- 

държи мунистите въвежда делегатски при- 
на нцип, което е в разрез с дедгокра- 

тическия централизъм. ,

начин на
трудови маси и двигател иа соци 

Общественият живот в нашата алиегичеоката им акция”. Вместо да действува нато лич-
страна днес е така организиран, че Макар че в програмните доку- «ост, рнашият човек’ се 
действителните качества на един менти на СК изрично се казва, че 
номуниег се оценяват превъзход- един комунист не може да изпъл- дцректИ1Вите м трансмисиите на оп- 
но с критериите на тясната среда, «и задачата ой ако се обръща са- редедена среда. Съобразно с това 
относно с конкретния му принос <ра мо към един интерес, ако не виж понякога се изграждат ,и идеологи-

като изключителен изпълнител

Р. Кляич

Комунист порен редактор Влайко Крнвокапич,______ гаав- тел Драпшш Питата.
ни и отговорни Редакторе на републихан- • Адреси на Редакциите' за1 всички издания 
ските и покрайнинските издания — Дуб- на .ДСоиунист”: Площад „Маркс ■ **«ае" 
равно Цурач, (СР Босна и Херцеговина), И Белград, телефони* цеИ1рашЗЗЗ-М1; дд- 
д-р Живорад^ Джордже™, (СР Сърбия), рее на редшствдГда м СР С*7

(СРУ&,ония), Л““” *'
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мунист" — на изданието за СР Сърбия д-р 
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• Урежда ки езици, а ■ съкраюяя издания ва бег.
и русиненн



КШтллтдъ
Къде са специалистите?

в
'Лючен'иятяИГ'ВгтаНИяТа' Върху ПРоектозак- 

П1.ГЧВНИ Та в Димитровградска общинапървичните партий-ни
Основно е., че тези отношения тряб-в в а значително да се подобрят, предиорганизации по всичко в доходното овързвано. Твтлрдеселата, най-много

ни «Ъ,м селскостопанската трЯудов°аТПРгф"° 
низания «Сточар*’, 
зацията «а

важно е комунистите да окажат реша-орга- вашо 'Влияние да се ускоои реорганиза-ПО-ТОЧ1НО КЪМ органи-
състава на “хточ“6 '■КоолеРант'' 

Най-гласни

цията на селското стопанство в общинатав като се доближи до тях и те да
имат не само по-голямо доверие в ор
ганизацията (което сега липсва} но дав това отношение бяхакомунистите и жителите на Пъртопопин- 

са критикувани имат и по-гол ямб влияние върху само-ци. Тамл специалистите управителните отношения. Увеличаване
то броя на специалистите на терена е
основно Условие за по-успешно сътРУД-
I:: яество.Затова се обърнахме 

секретаря На за отговор към Ще се постараем „Кооперант” заед-първичната партийна орга- 
,,Кооперант”, Йован Владими. но с местните общности да осигури по-низация в

мешения по селата, където сп е циа яворов:
ти те кога-го е необходимо да дават съ-Първичната организация на Съю 

за на комунистите прие вети на сдружените и останалите сел-
конкретни зак- окостспанск1и производители.лючения, отнасящи се до отношенията 

с частните селскостопански Дали критиката ще бъде резултат-

ПАРТИЗАН“ И ГОРАТАпроизводи- ка. остава да се види.тели.
А. Т.

„Ако можеше да се надникне в човешката ду
ша, тогава в моята щяха да намерят две неща — 
„Партизан" и гората..." Именно това са първите ду 
ми на Велин . Иванов, тракторист от село Звонци, ко
гото срещнахме тези дни на пътя между Звонци и Ве 
трен планина. Всъщност този четирдесет и тригоди
шен сенокошашн, който вече 15 години живее и ра 
боти в Звонци, човек най-чесгго може да 'намери тцк- 
мо на пътя, по който пели 15 години той превозва 
греди и трупи от планината до дървопреработвателния 
цех в Звонци.

Трактористът Велин не обича да говори много за 
себе си, но тези дни не крие радостта си, че „негови
ят" отбор „Партизан" направи „чудо невиждано” и от
страни англичаните след като загуби в Лондон с 
6:2 и победи „Звезда” с 2:1 А за тази негова привър
заност към Партизан знаят воички в Звонци, даже и в 
съседните села. Дори ни каза, че помни всички побе
ди на „Партизан" с години назад. Втората му пък лю- 
б:>з е гората.

Тютюнът носн малка печалбаСРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
.> ••

Защо намалява броят 
на тютюнопроизводители
те в Димитровградска об
щина? Отговор на този въ
прос потърсихме от Митко 
Андонов от село Долна Не 
зля, който вече тридесет 
години усърдно се занима 
за г отглеждането на това 
индустриално растение.

— Вярно е, че тютюно
производството в последно 
време тРУдно върви. Спе
циално в района на Долна 
Невля и напоследък броят 
на тютюнопроизводители
те намалява. В Долна и 
Горна Невля останахме Ле

ми оставаха по 100 000 ди
нара годишно. Искам да 
изтъкна, че цената на тю
тюна не върви под крак с 
цените на другите произве 
дения. Ето, това е причи
ната, дето възнамерявам в 
скоро време да оставя тю- 
1 •юнспр с 'ИЗ в сдств ото. 
пата поизучиха вече, аз и 
другарката ми „влизаме'' в 
години. . .

Митно Андонов казва, че 
би трябвало да се осъщест 
ви пенсия и за тютюнопро
изводителите.

— Може би и това е

Де-

— Да, след „Партизан" най-много обичам гора
та. Тя храни семейството мм. Ето и двамата ми си
нове ще живеят от нея. Единият, Едвард, който в мо
мента е войник вече завърши средно лесовъдно учи
лище, а другият, по-малкият и той казва, че ще тръ
гне по следите на брат му.

Инак Иванов е член на Съюза на югославските 
комунисти от 1964 година. Твърде активен 
ки акции, които се провеждат в Звонци и както са
мият той казва чувствува се като звончанец — ко
реняк, а това може да се каже и 
новете му.

една от причините дето хо- 
пата оставят тютюнопроиз
водството на село. Тютю
нът иска много труд, а 
.тНишавока долина" в Пи
рот досега почти нищо не 
поедптже по този въпрос. 
На много пъти издигахме

М. Андоновсетина-петнадесет дути, а 
някога бяха много, много 
повече. Истина, поради ми 
грацията на 
намаляването на производи 
телите е нещо естествено, 
но сега възниква и 
проблем. Поне аз така го 
чувствувам. Струва ми се, 
че цената на тютюна е ма
лка.

— Килограм тютюн пър- 
миналата го-

мени, ще струва 570 дина
ра. Считаме, че е малко — 
казва-Митко. — Със съп
ругата си и г помощта на 
двамата синове, всяка го
дина произвеждам към 500 
—600 килограма качествен 
тютюн СКА — „прилеп", 
който много добре вирее 
на невлянска почва. След 
приспадане на всички раз
носки — „чиста” печалба

населението.

е във всич-
друг

тгзи въпрос, но досега без 
Резултат 
А кпонов, който от 1954 до 
1984 година беше един От 
н ай- ревн оетн ите 
глоиоводители в Димитров 
’грал:ка община.

споделя М. за жена му и си-

На сбогуване с Велин забелязахлге, че се хвана 
за кръста си и лекичко изохка... Усмихна се пой мус
так и каза: „Нищо, изглежда, че и моите кокали поот 
слаби аха, но те издържа аз съм син на гората".

Т. П.

тютючо
во ^ачество 
дина струваше 450, а тази 
година, както сме М. Андоновуведо-

СРЕШИ И РАЗГОВОРИ С ВЛАДИМИР АСЕНОВ — ЖИВОТНОВЪД ОТ СЕЛО ГЛОЖЙЕ Що се касае до печалба 
та, мога да кажа, че не е 
лоша. Досега взех около 
250 хиляди динара — 
много ни малко. Н<кнай- 
много ме Радва, че си имам 
всичко. И не искам като 
другите да живея в града, 
а да се храня от село.

Работа много, имам всичкоСело Гложйе е" едно от 
в Босилеграредките села 

дека община, където все 
още се срещат млади сел ва нещо е 0,че по-болезне 

производи- но, ако добавим и факта, 
че Владимир Асенов е сдру 
жен селскостопански про 
изводител. Той е един от 
тримата минифермери в 
това планинско село. П.ри 
тежава омесена минифеР- 
ма от овце и крави. Попа 
стоящвм отглежда над 
30 овце, 3 'крави и 2 тел
ци, Разбира се, както и 
всеки друг селскостопанс
ки производител и Влади
мир отглежда и друг доби 

том като имаш да взи- тис От механизация раз- 
маш не се Бой, ако не полага само с една «осач- 
днес ще ги вземеш утре. ка, която е взел от сред- 
Лошо е когато имаш да егвата, предназначени за

проекта „Морава — 2”.
— Когато сключих до

говор с „Напредък” обе
щаха ми и една тюродиста

ни
крава, обещават я и дпе<;, 
но все екне я няма в обо
ра ми. И не само това. 
Тогава ми обещаха и оо 
ленит или керемиди за но 
воогроещ-ия ми обор, От 
всичко това нищо досега. 
И по отношение на обез-

рааа II”.
— Да бцда искрен, до

бави Владимир, и аз се 
мисля дали и занапред да 
се придържам към сключе 
м«я договор, или както 
много мои съселяни да 
търся други търговски ор 
ганизации.

Накрая разговорът ни се 
насочи, към печалбата и 
може ли от селското сто
панство добре да се жи
вее па село.

— Вижте какво, ако сло 
жиот на кантара работата 
п печалбата, най-вероя-шо 
работата те прегежи. Всъ
щност, селското стопанст
во изисква много работа. 
Ог сутрин до вечер със 
Снежана сме на нива и ли
вада, с добпт-цка...

скостопански 
тели. Един от тях е и два

Вла-десетдеветтодишният 
димир Асенов. Тези дни Съ 
веем случайно се срещнах
ме в Босилеград. Дошел 

„Нап-
М. Я.

бе тук да вземе от 
редък" пари за продадени
те преди шест—седем ме
сеца телци. Но и този път, 
както и повечето досега ид 
ването му бе напразно.

— Ще дойдеш друг път 
— казали му. Има време,

печаване на храна не из
пълняват задълженията си 
от договора, както и по въ 
проса на цената. Бе дого
ворено па нас миниферме- 
рите
да бъде с 10 динара полоия- 
ма. Обаче

изкупвателната цена

сега и от нас ги 
изкупиха по същата цена,, 
както и от останалите. Счи 
там, чс с това „Напредък" 
не' може да даде подтик на 
останалите
км производители и те 
сс включат н Проекта „Мо

даваш.
Тези думи на Владимир 

му казвали не един път, ко 
ето особено го тревожи. То

селокоет'опале
ло
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-I# калта рд пр6 света'# ИЗНсВПТВг
СЛЕД РЕПРПЗАТЛ НА „ЛИСИЦА И ГРОЗД" Н ДЕТСКАТА ГРАДИНА „ДЕТСКА РАДОСТ" 

11 БОСИЛЕГРАДОтсъствие на дух, шм нещо друго ДОМ ПОМЕЩЕНИЯ— „ввГ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ — ЗАЩО НИМА, А КОГАТО ИМА

Димитровградският 
модеен театър „Христо Бо 
тев" има изключително бо
гата традиция. Според сне 
ленти от хгиналото юн е 
формиран още през далеч 
ната 1889

Заюва це готви проект за разширяване на обе
кта, което трябва да започне в началото на пролетта

Преди няколко години, даиова и Славка С/ояичо-
когато започна изгражда- ва.
мето на детска градина в 

„ Босилеград, мнозина твъ,р-
В та:ш ,шссжа 11 Режи- дела, че същата няма да 

сьорокатв мисъл е работи- бъде използувана 
ла смело. I) родина случаи Орално. Действителността
гои е успял да намери из обаче оироворжи всички
разпи средства, с които които се съмняваха в Нсоб 
пообогатява драматичното ходимостта от един такъв 
вл-ДДОЙстоие. Особено ану- $ (;бекг. Именно, 
мпителни бяха Дслча Ги- н,т на градината е 56 де- 
гоп (Ксант) и Слободан 
Аленсич (Езоп), 
дълбок усет (на

са- пряко свързан със съвре
менното състояние 
шия театър и без основа
ние сваляме 
други.

Да бъдем още по-кон
кретни! Сюжетът' ла тази 
пиеса се отнася до „съби
тия" и древна Гърция, С 
шест изпълнители (досега 
дори ни пречеха много из
пълнители?!) 
много усилия да тушат ав 
тентичносг за ролите, 
то изпълняваха. Особено ус 
петно бо изпълнението ла 
Слободии Аленоич, един от 
ар 1-иетя 1те-салюдейци с бо
гат театрален опит. Не с 
по-малка сила на изпълне
нието се представиха и 
Двлча 1 шюв (Ксант), Слав
чо Димитров (Аглост) и 
Пийна Дашиткаи (Негърът). 
Ба съжаление,
роли (по своето 
на по-маловажни от мъж
ките останаха в 
на Ксант, Езоп (Слободан 
■Аленеич) и Аглост. Може 
би Весна Николова (Клея) 
п Весла Гогова (Мелита) 
•се оше не са достатъчно 
.авдезли в „тайните" на 
театралното изкуство или 
понеже дебютираха изпит
ваха п доживяваха онова 
първо вълнение на „до
пир" с публиката, така че 
не ‘се движеха свободно ма 
сцената, нито лък 
носяха внушаващо 
ките си.

Понеже действието ста
ва в древна Гърция, мъд
ростта на репликите е за
редена с хумор, филосо
фия и във всеки случай с 
яснота на поръчение си 
(представляващо и разв-ръз 
ка на драмата) „по-добре е 
да умреш като свободен

гражданин, откммшто да 
ти подарят животпа на- и до
кроя си да останеш роб" 
(мъдростта на Езоп, звуча
ща и днес е еднаква си
ла!).

пилата па

По-малките деца прекар 
нат в градината голяма 
част от допя — от 5,30 до 
15 часа. За целокупната 
грижа и три яделета днев
но родителите им запла
щат от 1500 до 1800 дина
ра месечно, в зависимост

година (близу 
преди сто годили), за да 
„събере паричен капитал и 
да открие в градеца една 
градска библиотека или чп 
галище” („Домашен 
тел”,' 1889 г.). И 
Факт свидетелствула

Нслссъо-

учи- 
не гози 

само
положиха

напаците- от материалното им състо 
янис. СОИ но

коп-за съществуване на тса- 
трална традиция V нас. Те
атралната самодейност е 
особено богата през следо
свобожденските 
(1945 г.), когато

пряка дет
ска защита надомества су
мата до ефективната цена. 
която възлиза на 6500 ди
нара.

Децата от втората група 
до голяма стенен са учени
ци. Възпитателно-образова
телният им процес Се про- 

на -веджа според програма за

, на, а в нея понастоящем 
с некарнат радостни дни 72 

моста с дола, разпределени в две 
прекадено „докарване") уС гру,ш. В първата група се 
пяха до пресъздадат слож- ■ „емират 28 деца на въ>- 
ността на характерите. \ раСт 3-5 години, с конто 

Драмата „Лисица и нро- ’ работи възпитателната Ве
ра Антанасова. Втората гру. 
па съчиняват 44 деца

конто

години
ежегодно 

люби-димитровградоките 
тели на театралното изкус
тво са наблюдавали и 
десетина премиерни пред
ставления.

Днес изпадаме

ЗД" с всичките си спорнипо
I гунктове 
еиснично оформление, кос 
то заслужава да се вида!

е симпатично шестгодишна и седмтодиш 
на възраст. Децата са раз 
пределени в две подгрупи, 
за които са задължени въ- 

Зденка Тодорова зпитагелките Боянка Йор-

женоклтц
значение

депа от предучилищна въз 
раст. приета от Съвета за 
възпитание и образование 
на СР Сърбия. За седемго
дишните депа се провеж
да известно число часове 
по майчин език, математи
ка, физическо, изобрази
телно и музикално възпи
тание. Заучват и основните 
понятия по запознаване на 
природата и обществото. 
Едната подгрупа работи ог 
8 до 11, а другата от 11 
до 14 часа.

Директорът на детската 
градина Владимир Стоич
ков казва, че е в ход из
готвяне на проент за раз
ширяване на обекта. Не
обходимите документи тря 
бва да бъдат готови до на
чалото на идната пролет. 
Пристрояването би започ
нало веднага след това, за 
да бъде завършено до на
чалото на следващата уче
бна година.

в недоу
мение: липсва ли ни теа
трална култура, или пък 
сме склонни „вината" да 
прехвърляме на постанов- 

аргисти -самодейци,

сянката
ез

чици,
сценографи, или на остана 
лите членове на 
ния състав.

Принтерът е днешен: 
отдавнашната 
на „Лисица и 
Гилерме Фигейро

теаграл-

не-
постановка 
грозд" от 

■ заслу
жава да се позамислим 
върху истината — бива ли
да Съдим за нещо, без да 
сме видели какво предста
влява то, или изобщо най- 
често сме склонни да ка
жем, че „нещо не струва" 
без да го видим.

Именно на 9 ноември 
т.г. самодейният театър ре 
призира драмата „Лисица 
и грозд" само за 
тина човека. Наистина жа
лко! Отговорът може би е

лроиз--
репли-

=11—
педесе-

Без думи Методи Петров
М. Я.

ОТЗИВИ

Елегично за родния край и любовта
(„Исиди” — Стефан Манасиев, Издателст
во „Братство”, 1984)
Макар че не са подредени

е безкрайност, обвита с доброта.
Закърмено с тези благодати през детски

те ои дни, посолени с прах и бомбони, Мана
сиев непрекъснато изпитва горещо желание 
да се завърне в родния ои кът, за да го сто
пли коренът на неговата топлина. Там обаче 
го посреща трясък на незалостената бащина 
врата, пред родната къща само змии кошули 
съблекли... В тази невесела картина извира 
тъгата на поета, която преминава в копнеж 
за дните, изпълнени с глъчка на плавите пла
нински дечурлия. Авторът знае защо това е 
така. „Гръмотевицата ... прооича път на пти-

да се страхува, че може би „не знае да 
плува в морето на нейните очи”. Към идеала, 
а идеалът, на поета очевидно е жената кгго 
един от двата субекта на чистата любов, тря
бва обаче да се .мине през сложен лабиринт 
и това минаване е тежко и болно, така че 
човек понякога изглежда „луд ловджия”, кой
то „отдавна застреляна птица чака", който 
„атакува с черни фигури по безкрайно поле 
с комбинации цяло море", босонот тича дго 
пасищата й, пада в налта на неуспеха като 
жълт лист в локва, но един ден той все пак: . 
ще откъсне зрелите ягоди на щастието, по-' д- 
неже в сърцето -му гори светлина — НАДЕ- и 
ЖДАТА.

Ако от две стихосбирки може да се съз
ре трасето на творческия път на един поет, 
тогава бихме могли да константираме, че 
Манасиев се е определил за метафората като 
основно средство-и свободния стих и кратко
то стихотворение като форма за изразяване на 
чпаствата си. Повече от метафорите му са 
оригинални и доста успешни, но в конструк
цията иа стиха и стихотворението, като челн 
ои позволява прежалена свобода.

Стихосбирката „Исиди" третира „сърдеч
ни въпроси”, НО' трябва да се чете с разум.

Кирил Георгиев

тематично,
стихотворенията от втората стихосбирка 
Стефан Манасиев, озаглавена необикновено 
„Исиди",. би могли да се организират в два 
самостоятелни цикъла. Родният край и любов 
та — това оа двата оилни източиина на вдъх
новение на поета.

В първия цикъл, темата на който

1 а

е ро
дният кът, би могли да се включат: „Усмив
ка с вкус на зелена детелина”, „В мен трясък 
на незалостена бащина врата”, „Другаруваш 
с прах и кал”, „В душата ми царува белград
ски вятър”, „Гърмотевица тишината наруша
ва", „Опустяло поле" и „Хвърлям жар в пе
пелта”. Тези стихотворения интимно са близ
ки на всеки нашенец, живущ далече от ба
щината ои къща. Поетът носи в сърцето си, 
в цялото си битие, пепелта на бащинот0 си 
огнище, в която „горят свидни: спомени” и от 
която от време «а време силен „избухва 
огън"'. Родното'-'село на поета другарува с 
прах и кал, покривите на къщите вече са 
рухнали (натежали им годините), >но там, как- 
то и преди, уомивката има вкус на зелена, 
детелина, родните пътеки са в зелени1 пъпки, 
хората са работливи и с чисти усмивки, там.

ците и на осакатеното дърво остават пусти 
гнезда”.

В поезията на Стефан Манасиев любовта
е възвишена цел на отношенията между мъ
жа и жена-га. Затова и жената не ирисъс- 
твува в нея с физическите си качества, кои
то „предлагат” сладострастие и еуфорични 
чувства, замайващи главата.. Във второто по
ред стихотворение поетът е изложил мнение
то ои за жената. Не е ли по този нации по
паднал в опасността да наже всичко, което 
има да каже за жената? Струва ми се, че 
именно в тези негови становища се корени 
неудържимото му желание да броди по по
ляната, наречена „обич към любимата", без
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МАЛЪК ПОРТРЕТ
} ОТ ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ В ДИМИТРОВГРАД

КАРИКАТУРАТА - НЕ САМО 

ОБРАТНА СТРАНА НА ЖИВОТА
НА СЕ ЗАСМ ИМ 

НИШАТА РАБОТАШ1
Ците в СР Сърбия, онази 
част проведена в Алекда- 
нац, Ди.митроиг,радчанинът - 

ршда Илиев се е пласи
рал за републиканска сре
ща в областта на карикагу 
рата, за повечето Димитров 
градчани сигурно предста
влява изненада. Но не и 
за малцината приятели, 
ито знаят за влечението 
на ГЕерица. Това бе повод 
и за нас да го посетим.
Първото посещение беше 
напразно, зачцото той се 
готвеше да тръгне 
та смяна на работа — па
зач в конфекция „Свобо
да”. При втората, 
срочен а среща, намерихме

ЦРЩ ти или певци, аз събирах 
карикатури на наши изве-

За председател на Общинската конференция избран 
Зоран Геров; стни карикатуристи като 

Алемсандар Клас и други. 
ЯЦ А „Бай Онзи” и Иванчо 

Ш започнах да „копирам” от
шШ давна. Това значи, че Ме- 

тоди Петров още тогава 
ми е служил за пример, а 

|Ц§ и днес- Той дори ми дад- 
известни напътствия 

за по-нататъшна работа.

Въпреки че разни ви до- ко към премахване на про
са. явените досега (нереднос

ти в настаняването на рабо
ве политически школи 
завършили над 100 младе
жи и девойки, на идейно- 

образова-
та..

Че младите представля
ват значителен фактор в 

община трябва провеждането на инономи 
чеоката стабилизация, на 
свой начин говори и анци 
ята „Млад работник — са 
моупр авител'', която н ай- 

в ООСТ

политическото 
ние на младите в Димитрови градска 
да се обърне по-голямо 
вниман-ие. От правилното

и
ко-

разрешаване на този въп
рос зависи разрешаванетоПорица тази година за 

пръв път Ще участвува в 
наградт-шя конкурс „Пйер 
84”, а в „Срещите на дру
гарство” на републиканско, 
оавнище очаква успех. Пи
таме накрая какво предсга 
вляна карикатурата за не
го, особено карикатурата 
без думи, която сигурно 
е по-трудна бт другите.

на редица други въпроси, 
констатирано е на изборно
то заседание, на Общинска да”. Постигнатите 
та конференция на Съюза 
на социалистическата мла 
деж в Димитровград, про 
ледено на 7 т.м. Недостатъ

Редовно се води. 
„Димитровград” и в „Овобо

резул
тати говорят и за способ
ността на младите актив
но да се включат в разис
кванията върху Проектозак 
люченията, а това значи и 
в разрешаване на най-ак- 
туаляите сбществено-ико- . 
непически проблеми в на
шето общество.

На края на заседанието 
бе избрано ново Предсе 
дателство на Общинската 
конференция на Съюза па

в тре-

Перица Илиев
вече на-

Все пак Пермца обрабо
тва и друш теми. Затова 
говорят и седемте карика- 
гури, които е изпратил в 
Алекоинац, на тема от все 
кидневието на заетия чо
век. Неговото работно мя
сто му дава възможност 
да наблюдава хората и да 
черпи идеи оттам. За тази 
цел той си има специално 
блокче, в което прави ос
новни скици, които сетне 
разработва.
— Какво е било решава

що да започнете да се за
нимавате с карикатура?

— Още в училище, до- 
като моите другари съби- лошото, 
раха снимки на футболис-

— Карикатурата без ду
ми тъРси бързо да се Реа
гира на всяко събитие или 
случка, за която карикату
ристът мисли да „пише'. 
Същевремено тя трябва Да 
е ясна и разбираема в сво
ето поръчение. Карикату
рата не е само обратима 
страна на живота и не 
служи само да засмее чи
тателя, но и да критикува

социалистическата младеж, 
председатели на - комиси
ите, членове на Междуоб 
шинската и Републиканс
ка конференция на 
За -нов председател на Об 
щинската конференция бе 
избран Зоран Геров, иконо
мист, зает в ООСТ „Дими 
тровград”.

Зоран Геров е . РОДен 
'п;:ез 1960 година в Димит 
р03град. Свършил е Иксхно 
мически факултет в Белг
рад. Член на ССМ от 1974, 
а на СЮК от 1977 година. 
Бил е председател на учи
лищната конференция на 
ССМ

ССМ.

Зоран Геров
А. Т.

чната идейно-политическа 
подготвеност на една ча 
ст от младите е основна 
причина за продвените ела 
бости в работата. А през 
изтеклия двугодишен пе
риод незаетостта на гла
дите е представлявала най- 
гол ям проблем. Фактът, че 
ог около 800 незаети в об 
пойната почти половината 
са млади, достатъчно го
вори за сериозността на 
проблема. Затова и в ггре 
дегоящия период 1 акцията 
на Общи гноката конфере 
нция тРябва да бъде наоо 
чона към разрешаване на 
този въпрос, разбира се с1» 
Действие с останалите об 
1 г I е с тв см ю-политически ор
ганизации, а преди всич-

пред-в гимназията, 
седател на комисията 
идейно-политическа 
та при ОК на ССМ, секре 
тар «а първична партийна 
организация на 
ческия факултет. Завършил 
е с успех 
школа на вестник „Борба”

за
рабо-

Икономи-

политическата

в димитровградската ги
мназия. Участвувал е в ме 
стната трудова акция „Ра 
дейна ’77” и съюзната »Па 
лич ’78”. Той е постоянен - 
член на, баскетболния от
бор „Ас©н Балкански”.

Перица Илиев

масата.над
МЛЕКОМИНСКАТА МЛАДЕЖ СИ ОФОРМИ ПЪР
ВИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Около него на масата ха- 
мер, туш и няколко скици 

карикатури. Именно, 
през послените 3—4 годи
ни Перица активно се за- *

А. Т.

за

Младостта се 
завърна в Млекоминцинимава с караки-гура и то,

струва ни се, доста успеш
но. Само през тази година 

„Ехо" са се На учредителното събрание приета акционна 
програма и избрано ръководство на организацията

във вестник 
появили единадесет негови 
карикатури. Защо в „Ехо"? 
— питаме Перица. След шестгодишна пауза 

в село Млекоминци отно
во действува първична ор 
гамизация на Съюза на со- 
/щалистичеоката 
На учредителното събра
ние, състояло се тези дни, 
16 младежи и девойки 
криеха акцион-на програма 
за настанилия двугодишен

период и избраха ръковод
ство «а организацията. За 
председател е избран Ва
сил Ипанон, за оенретар 
Винко Димитров, за каси
ер Валентина Йорданова, а 
за член на ОК на ССМ в 
Босилеград Виданка Трай
кова .

— Затова; че най-честа те
ма на моите карикатури е 
спортът и игрите на щас-

лотарията и 
Може би и за-

младеж.

тие-' тотото, 
прогнозата, 
това, че пъриата карикату
ра обявих в „Ехо".

Недостатъчната идейно-политнческа подготвеност на 
младите е основната причина на слабоститеМ. Я.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОУПРАВИГЕЛНАТА ОБЩ
НОСТ ПО ПРЯКА ДЕТСКА ЗАЩИТА В БОСИЛЕ

ГРАД

Несполу- Ш',,' Грижа за децата—основна задача%

МА ./с-* Осъществявайки обще
ствената си функция, об
щинската Свмоурпавитсл- 
на общност' на интересите 
но пряка детска защита в 
Босилеград, между друго
то отделно .внимание пос
вещава върху опазване на 
жизнения стандарт на зае
тите родители е низш ли
нии доход. В топа отноше
ние детските добагл.чни са 
в преден план. Именно, 
крез първите девет месеца 
на настоящата содина таки
ва средства са ползували 
070 деца — за детски до
бавъчни са изразходвани

) I 994 834 динара.
Освен това тази самоуп- 

рагвителна общност значи
телни средства отделя и за 
Редовна дейност' на дет
ската градинка „Детска ра 
лост" в Босилеград, къде- 
то ттокрай другото значи
телни средства се коштеп- 
тират за хранене на деца
та от предучилищна въз
раст. За дейността на дел
ената градинка през деве-

' '
ките

с едни 

хотел
#.;г ' - ,

Ч {-у~и •■О" :Ф V' Ш
Ж

жт
Зя

17с месеца на годината та- 
отделила околош

ВВР >< *
.зи СОП 
2 078 196 динара.У' ' ,7'?^$,

Шаб • ?>4/1

-1 хИЗГЛЕД ОТ 
ЗВОНСКА БАНЯ м м. Я.

• ДИМИТРОВГРАД
Когато през 1979 година 

Да се строи хотела със 163 легла, с 
помещения предвидени за рекреацил 
и др. ПОЧ1ГВНО-гостилничароки обекти 

едва ли някой не се радваше на 
това начинание. ..Ето, и в нашия 
сивен край ще имаме обект, който ще 
нн донася хубави приходи" ... Особе
но големи бяха очакванията в разви
тието на балнеолечението и туризма.

И какво стана — стана. С цена
та на не малки усилия — и Бабуш- 
нишка община успя да издействува 
средства за изграждане на хубав хо
тел Б-ктегория в Звонсна баня. Репуб
ликанският фонд за насърчение раз
витието в изостаналите краища отпу
сна 31 766 000, Основната банка в Пи
рот — кредит от 42 458 000; „Църни 
връх" като ностттел на това капита
ловложение участвува с 500 000 дина
ра и така нататък. И строежът за
почна. Още веднага заизникваха не
предвидени трудности. Наложи се 
проекта да се преработи, стигна се 
до неспазване на сроковете и хотелът 
вместо да бъде завършен до август 
1982
че е завършен в 1984 година (зашото 
официално още не е приет, а нуждае 
се от Редица поправки, препраакм 
и пр.).

започна А една неволи никога не е сама. Признания на най—заслужилитеОказа се. чу п хотелът не е построен 
качествено; покривът не е добър, раз
лични препратки не са 
наи-сполучливо и т-н. Единственият, 
който е успял добре да машата 
мето. проведено в „Църни връх’

Тези дни димитровград
ското дружество на инже 
мери и техници организи
ра скромно тържество, на 
което на най-заслужилите 
Пяха връчени грамоти. Пр 
предложение на дружест
вото, Съюзът на инженери 
те и техници от Белград с 
грамоти удостои Димитър 
Славов, Иван Ацев и Стоян

Давидков.
На тържеството присъс- 

твуваха и специалистите от 
„Сгочар" и Завода за селс
ко стопанство от 
Тържеството е използувано 
за размяна на опит в обла 
Ста на животновъдството, 
изкуственото осеменяване 
и прехраната на добитъка.

А. Т.

направени
11П- вре-

е лекарят-спасител, името сам назо- 
вава себе си Мале Игнятович.

И може би нямаше да се надига 
шум около него, ако тези дни не по
иска от трудовия ‘колектив да му раз
реши да си отиде, „по семейни при
чини", жакто изнесе на събранието 
на трудещите се. Пред същите хора
— преди година и половина — съши
ят лекар Миле Ишятович — е обе
щавал златни бърда и долини.

— Аз дойдох тун като спасител
— и сега без стеснение заявява Иг- 
нятовлч.

Пирот.

Г САКОУПРА ВИТЕЛНА7А ОБЩНОСТ «А И*!Т!3| 
ДЕСКУЕ ЯО ЗАЕгъАпЕ НА -дг 3 
ЛЕИ’АД ОБЯВЯВА ЯАКАЯТ^Я РАБОТНИ
МЕСТА

)
"Щ

>(
}

I *
Комисията за приемане яа работници в ООСТ 
Търговия яа дребно «Слога*' в Босилеград 

Дава
— А от какво ни избави? Само ♦

си взимаше редовно „платината” от 
65 000 динара, а ние тънем и се мъ
чим с по 10 000 на месеца — възра
зи един работник.

— Да му се разреши да си оти
ва — обади се друг, защо и по- 
нататък той ни дере ■ ■ ■

Но Игнятович и по-нататък упор- 
ствува и дори доказва, че бил дошъл 
в този край из патриотично-локалис- 
тичми побуди, за да му помогне по- 

тела изправяше Ръ,ст срещу Асеново -сноро да се надделее изостаналостта... 
кале в „Църни връх не предприе- И кой знае още колко дълго би- 
маха съответни мерки за да бъдат го- ха траяли пререканията на лекаря с

трудещите се на „Цъ.Рни връх”, за- 
щото той и не беше сам, а имаше

*
*
»за приемане на: |

1. ОТГОВОРНИК НА МАГАЗИН № 31 в Д. * 
Любата, изпълнител — 1, за определено 
До завръщане на работничката 
майчинство.

Условия: ВКВ или КВ работник в тръгови- | 
ята, с една година трудов опит.

Н. ПОМОЩЕН РАБОТНИК В ГОСТИЛНИ- 
ЧАРСТВОТО, изпълнител — 1, за 
време до завръщането на работничката 
сн по болест.

'Условия: Основно 
трудов опит.
III. СТАЖАНТ — магазинер в С- Плоча.

еловия: ВКВ или КВ работник в търговията. I
9 молбите, с доказателства за изпълняване & 

«а предвидените условия, се подават на адрес: 1 
ТО „Босилеград”, д0 Обща служба в Босиле- ' 
град в срок от 8 дни от деня на публикуването 
на обявата. ‘ ‘ т

едва ли може да се каже, ♦време 
от отпуск по >

»
И докато хубавото сяанне на хо- »

>
определено ^ 

от отпу- ^
»тови да посрещнат завръшването му. 

Не обезпечиха: ни кадри, ни други 
необходими условия.

Намери се нещатно решение с 
лекар-фтизиолог, който на бърза ръ
ка беше приет на работа, а който 
година и половина си взимаше на ме
села яад 60 000. динара, без да е ра
ботил онова, за което е приет. На
против, той взе мерки, с които и мал
кото гости, които идваха до преди го- 
дюна-две — бяха изгонени!

И какво се получи тези дни? 
Тъй като с хотела се навлезе в задъ
нена улица — дълговете по кредити- 

■ ;■ те, кемто трябва да се отплащат са
мо до края на 1984 година надмина
ват сума от 5 000 динара, а вече в 
идната 1985 — трябва да се отплатят 
още 7 800 000 динара започна се над
превара с времето — хотелът с дъл
говете да бъде предаден на някоя 
друга организация, тъй като бабуш- 
«ишкото стопанство не е в състояние 
да понесе толкова тежко бреме. Но 
сега когато се води сметка за всеки 
динар, трудно може да се намери тру 
дава организация, която да го вземе, 
а „Църни връх" и без това е „тънък" 
и не може да се оправи с този про
блем.

училите, с една година
, подкрепа от председателя на съвета 

и от някои приближени ма дирентора. 
Това беше толкова очеквидно, защо- 
то на всяка реплика на трудещите 
се — те възразяваха, че Игнятович 
не е виновен и тем подобни.

7

Кой знае, може и да те е..вимо- 
Той се е възползувал отвен човекът, 

обстоятелствата и за година и поло
вина безделие е взел към 2 000 000 
динара от „Църни връх"- Излезе, че 
хората, които са гласували Игнятович 
да бъде приет на работа са виновни.

ф Некодщлектуваните
ни молби няма да и не в срок подаде- ♦се разглеждат.

*
Трудова общност на общата служба 
„Босилеград” в Босилеград обявява ТО ♦при

♦
Конкурс *— Не сме виновни — каза един 

от тях. И когато го приемахме ни 
казаха, че така трябва да бъде, че 
той те ни опаси, а сега? .. .

♦
за прпелшие на етАЖАИГ за определено вре- »ме за една година, изпълнител — 1.
Условия: полувисша училищна 
шсиомичеока специалност- 

Трудовата общност дава и

♦ ♦I подготовка
♦Игнятович ои взе чантата и си 

отиде- Неговата „мисия" в „Църни 
връх" е завършена. Сега трудещите 
.се в този колектив трябва да бият 
глава как да се спасяват да не за
тънат още1 по-дълбоко. Изненадва 
обаче че и по време на общопартий
ното разискване в „Църни връх” не е 
бил засегнат въпроса с несполуката 
с д-р Миле Игнятович. Този въпрос 
бил повдигнат на събрание на първич- 

Започнаха да излизат на видело пата организация в Електродистрибу- 
несполуките, свързани с изграждане- ция" и в другаде. Защо ли мълчат 
то на този обект- Излезе, че радост- комунистите в „Църни връх”? 
та и на дерекулчани, и на трудещите 
се в „Църни връх” е била напразна.

♦ОЬява ♦

на година трудов опит. Щ А ♦
• м°л6ите, с доказателства за изпълнява- 

пРеДВВДените условия в конкурса и обя
вата, кръщелно свидетелство, удостоверение че
адрГтО То 6 ^^о-вие“ подават6 до Г
Гвосклеград вЛ:рГ оЛз1?”3 °бЩНОСт
и 8 дни за обявата Т ДНИ За нонкИ>св |

♦♦
♦

М. Андонов
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,<ЦУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР"

Физическа кулща Още една изтървана точка
БАСКЕТБОЛ: РЕПУБЛИКАНСКА ЛИГА — ..ИЗТОК"

ха с 2:0. И когато се оча 
кваше катастрофа на гос

„А. БАЛКАНСКИ" — „НОВОСЕЛАЦ" (НОВО СЕЛО) 
2:2 1:0)Пан победа на „А. Балнанени“ .. 4 тите, домакините спряха,

Димитровград, 11 ноември 1984 г. Спортният цен което наназаха нападатели 
тър ..Парк”. Теренът тревист, но твърд. Времето об- те, по-точно твърде добри 
лачно и студено. Голмайстори: Кръста Кръстев в 30 м. ят Джедович, който нама 
и Новица Алексов в 50 ри за „А. Балкански” и Сеад ли резултата на 2:1. Същи 
Джедович в 53 и 89 м. за ..Новоселец”. Съдия на ят играч в предпоследната 
срещата Мирослав Живкович от Ниш — отличен. минута успя да изравни 

„А. БАЛКАНСКИ’’:. Милко Соколов 6, Никола резултата, така че гостите 
Найденов 5, Зоран Христов 6, Ммлован Тодорович 6, напълно заслужено отнеха 
Душан Ненич 7, Сретен Гюров 6, Борислав Манолов една точка.
6 (Синишд Иванов —). Петар Йованович 5 . (Горан 110 този начин футболис
Илиев —), Александър Станков ,6, Кръста Кръстев 6 тите на _д Балкански” не- 
и Новица Алексов.

”А- БАЛКАНСКИ ' — „КУРШУМЛЦЯ” 86:60 (31:34)
Пирот, 10 ноември 1984 г. Залата на Педагогичес

ката академия — зрители около 100 души. Съдии: М. 
Златкович от Пирот и С. Ристич от Лесковац.

”А. БАЛКАНСКИ": Геров 48, Леков 10, Петрович 
9, Сотиров 12, Симов 6, Цоневич, Тошев, Миланов и 
Тодоров 1.

»

Баскетболистите на „А. 
Балкански",

ме Зоран Геров отлично и 
с хубава подкрепа :на съиг 
рачите си. В резултат на 
това бе извоювана 'виооска 
победа. Отбор, който не 
тренира и който няма тре
ньор постига 1извъ'Нредеи 
Резултати. Необходимо е 
на тези спортисти да се 
посвети нужното внимание!

В следващия кръг бас
кетболистите «а „А. Калка 
нски" ще играят въ© Вра 
ня срещу отбора на „Юг".

въцреки неп 
риятностите, които ги 
пътствуват ©

съ- славно се простиха от сво 
ята публика, която . през 
есенния полусезон успяха 
само един път да я зарад
ват.

материално 
отношение, играят добре 
и продължават с победите. 
В последната среща убеди 
телно победиха 

.отбор „Куршумлия' 
нсименния град с убедите 
лна разлика от 26 точки.

През първото полувреме 
гостите играха ангажирано 
и спечелиха тази част на. 
срешата с 3 точки разли
ка. През второто полувре-

Разпродажбага на точ- отбележат гол. След едно 
ки в Димитровград цро- нападение, топката дойде 
дължава: този хгьт една то до Кръста Кръстев и той 
чка спечелиха футболисти отправи удар край вратаря 
те от Ново село. Димитров на „Новоселац", който не 
градските ‘футболисти, въ успя да спре уДара. 
преки Че поведоха с^Оне Пред второто полувреме 
успеха да запазят побйда ■ ■
та. Те добре играха през 
първото полувреме, създа
ваха голови положения, но 
само един път успяха да

сравним 
от ед

В последния кръг на есен 
ния полусезон ,А. Балканс
ки” ще гостува в Ниш, къ
дето ще се срещне с воде 

започнаха още по-добре, щия отбор в групата „Вул- 
„Бвро-гол” на Новица Але кан”, 
ксов и домакините поведо- д. с.

д. с.
ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТА

ЮНОШЕСКИЯТ ОТБОР НА „МЛАДОСТ” НА КРАЯ НА ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН

Поражение на „Тигровите" футболисти 
в НишВ средата-реално отражение на силите

лусезон, с най-добра 
ра се изявиха младите фут 

И. Рангелов и Не

■иг-С три победи, две изгубени и една 
игра, юношеският отбор на ..Младост” се класира в 
средата

Есенният полусезон на та 
згоди I пното футболно пър
венство на Междуобщин- 
ския футболен съюз Враня 
за юноши приключи. Бо- 
силегращският 
отбор с общо 7 точки (3 
победи, 1 нерешена игра и 
2 загубени срещи), зае сре 
дата. Това класиране мо
же да бъде и по-висопко. 
защото няколко среши са 
отсрочени и същите ше 
се играят допълнително. А 
от техния резултат ще за 
виси и крайното класира 
не- Но както и да е, сре
дата на таблицата е и най- 
реално място на младите 
футболисти от Босилеград.
Оше повече, че 
млади футболисти:
Раденков, Владимир Гли- 
горов, Пене Стоянов и Ра- 
деико Захариев повече иг 
раха за тгьрвия, отколкото 
за юношеския отбор.

— Имайки предвид, че в 
една среща изпуснахме п°
беда в последните минути, 
а една точка според наше 
мнение, ни отнеха съдиите,

нерешена
ООСТ „Тигър — 

Докато 
имаха сили димитровград
ските работници-спортис
ти бяха по-добри от свои
те противници (многокра
тен първенец «а СР Сър
бия в рамките на работни
ческо-спортните игри).

През второто полувреме 
изчер-

В рамките на спортно- бора в 
то сътрудничество между Димитровград”. 
БИ — Ниш и гумароката 
промишлеиост ..Тигър” —
ООСТ .Димитровград" Се 
срещнаха спортните отбо
ри на тези две организа-

оо листи 
бо-йша Стойнев. С добра

третото или четвърто мяс 
то според онова, което да 
ваме на терените и според 
нашите сили и възможно 
сти е реално.' Изненадва 
ни обаче недисциплината 
при няколко млади футбо 
листи — изтъкна треньо
рът на босилеградските Фу 
тболисти, Георги Георги-

игра също така се изяви и 
Владимир Митов,- както и 
В. Захариев.

Да кажем и това, че
ции на сдружения ТРУД 
във футбол на мални вра-

през пролетния полусезон 
юношеският отбор на „Мла 
дост”, имайки предвид иро га. Срещата се състоя на 
грамата, го очакват тежки 9 ноември 1984 година. Иг 
среши в Бело поле срещу рача бе напълно спортмен 
..Челик” и ..Индустрийски” 
ст Владичин хан.

юношески

димитроюградчани 
паха силите си и просто 
напитулираха пред физичв 
ски по-издръжливия отбор. 
Победата на спортистите 
от БИ е заслужена, а спо
ред решението на двата от 
бора сътрудничеството ше 
продължи и занапред.

ска и на висоно равнище. 
Победата спечели отборът 
на БИ с резултат 5:2, на 
полувремето 1:0 за отбора 
на „Тигровите" футболис-

ев.
М. я.Инак, през есенния по

ти.
Причината на поражение 

го е липсата на физичес
ката издръжливост на от- Д. С.

На 24 ноември тт. на 
димитровградските гр
обища ще дадем
ЕДНОГОДИШЕН
ПОМЕН
на нашия скъп и ни
кога ненрежалим ба
ща, свекър и дядо

няколко
Иван СКРЪБНА ВЕСТ

На 7 ноември 1984 
година след късо бо
ледуване завинаги ни 
напусна и остави ве
чно по нея да скър
бим нашето единстве 
но чадо

/
Юношеския' отбор па ФК „Младост”

ди равноправна борба, в 
която домакините бяха за 
нюанс по-добри. Това свое 
надмощие увенчаха с един 
гол, който отбаляза Зоран 
Зарков. Гостите и след това 
оказваха съпротива, коя
то домакините разбиха сД 
на в 64 м. с гола па Йор
дан Денко®, който в 80 м. 
отбеляза и третия гол.

С тази победа футболис
тите из „Партизан” запази 
ха мястото си във върха на 
временното класиране, кое 
то' представлява успех за

ФУТБОЛ: МФС — ПИРОТ БилянаКова победа на „Партизан“
_ „ТАНАСКО РАИЧ” (ПИРОТ) 3:0

л-аМЛ„ПАРТИЗАН”
(1*0) '«.’/ ■

' Димитровград, 11 ноември 1984 г. „Спортният цен 
тьо „Парк”. Зрители: около 200 души. Голмайстори: 
Зоран Зарков в 21 м„ Йордан Денковв64 м. и в 80 м. 
Съдия: Кирил Сгавров от Димитровград - добър.

„ПАРТИЗАН” (ЖЕЛЮША): Сава Димитров 7, 
Драган Голубов 5, (Тошев), Кръста Митов 6, Дерман- 
ча Киров 7, Тома Марков 8, Аца Стаиулович 7, Дими 
тър Каменов 8, Зоран Василов 6, Йордан Деиков 8, 
Иван Георгиев 7, и Зоран Зарков о.

Илиева
студентка от с. Гра
дини на 22-годишна 
възрзасг

СоколовВечно скърбящи ро
дителя

Оливера и Цветан
зулгат от 3;0 победиха сим „Партизаи”.

отбор „Т. Раич” В последния кръг жолю- 
щките Футболисти ще гос
туват врв Велико село сре 

играчи иа футболи щу отбора „Слога”. 
Желюша. През 
полувреме се во-

тюраСлед две поредни 
жения футболистите 
„Партизан” успяха да спе 
челят две нови точки, 
предпоследни* кръг те се 

своята публи-

Каним близни и поз
нати да присъствуват 
на помена.

Опечелени: синове, 
снахи и внуци

патичния 
от Пи рог.

Това бе едиа от подоб

на

В
рите
стаите 'ОТ 
ПЪРВОТО д.с.простиха ог 

ка достойно: с висок ре-

СТРАНИЦА и1984* 16 ноемвриБратство
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ джийокогц дружество да установят да

ли ушите и краката са от дива или от 
I ги тома свиня.

Лоиедът излязъл след н®го и като 
видял, чу отива на км Димитровград, 
тръгнал слея него. Някъде към „ПредА" 
то насицгнал и започнал да то увещава:

Грешка» «

Преди десетина години, 
стен ловец от По татково по 
беше убил свидя на 
На първо време ловецът 
признае, че е убил долтшнп свиня, а 
твърдел, че убитата свиня е. дива. Като 
не помогнали убежденията и разправи
ите в къщата на ловеца, в един май' соб
ственикът на убитата свиня рекъл:

— Я ми дай ония уши и крака, 
дето си отрязал от свинята. Ща ги по
гледнем заедно с останалите съседи и 
те нека ти кажат, дали не е това от 
моята свиня. И взел ушите и краката. 
Понеже ловецът никак не 
признае ..грешката", 
свинята ■ станал н излизайки, казал че 
ще иде в Димитровград и там в лов-

Ина лен за све. — Врат ми, извинявай. Стана пре- 
погрешка шна... Щц ти дам и месото, и мазни

ната ... и кожата, само да не сс из
лагам.

един изве-

овой . съселянин.
отказвал да

Не и не! — сега никан не съ- 
|'л а с явал он ютеният.

■ — Слушай, те заколим и едно пра
сенце да се почерпим!

Е, тагка може! .,. Нямаше да да- 
беше си

Помирили се. поканили още нокол. 
цина приятели, 
прасе разделили на равни части. Лове
цът дал „клетва", че занапред те вни
мава когато ходи на лов на дини свине.

М. Андонов

Са малко одъну — пише ми бая Иван.
Ега се оправе сви на работу ещо другояче и 
не бива. А доскоро имаше много усукуватье. И 
то бъш оди ония, що гребе да се договараю, 
та работата у раднуту организация) да иде 
ио-добре. А ете, кинво е било.

У организациюту не иде ещо гия що су 
начело, то воне производният пропее 
не слатаю- Ако йедънят каже — църно, ония 
че каже бело, ако нейе бело ...

И тека, на едно събранийе на колективат, 
най-първо се зайедоше главните специалисти 
— пише бая Иван.

— Едънят наже: че употребимо теквея и 
геквея мерЬе, та финалният производ да йе 
по-качествен.

ваш черпушка, ако веднага 
признал грешката.

сеа сметната изяденото
ненал да 

собственикът на

К'Т ХУМОР
— Скита 

твоя мъж нощем?
— Престана.
— Кан то отвикна?
— Много просто. Всяка 

вечер когато се връщаше 
късно, винаги го питах: Пе 
тре, ти ли си?

— Не разбирам...
— Ами, моят мъж изоб 

шо не се казва Петър!

МЪДРОСТ ГА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
ли и по-нататък: — Е — нечемо: че узнземо друЬе. Тегая 

че и производът да излезне по-убав и че се 
тражи на пазарат кико алва.

И кой знае до кига би се „прерипували" 
тия двоица важни специалисти да се не налте- 
сише и друЬите членове на колективат и по
чеше да Ьи убеждавано дена с теквея навиво- 
тине не .може да се отиде далеко, дека само 
може да има щета.

— Е, па нека буде кико каже другарят 
Д • ■ ■ — съгласи се първият специялист. Ете, 
он йе по-млад, пред шега йе перспектива що 
се каже — рече друЬият • - -

И сви уздънуше, помислите дека, че се 
дойде до съгласие.

— Не може! Са не съм съгласън и със 
своето предложение! — рече он без да га е 
ич брига дека въртеше с колегугу си цел°то 
събрание целу вечер.

— Е па най-убаво би било тегая и да си 
идеш! — показаше му вратата неколцина. Ние 
не с-мо тука 
да се договарамо за работу, за производство, 
за по-убавн дни. А вие това що сте се зака
чили — искаруйте на друго место.

Жената е по-сладка от живота и по-горчи- 
ва от смъртта. !

Соломон

Глупавият мъж е по-досаден от грозна же
на.

Д. Димов

Няма нищо по-опасно от жената ,която пу
ска в ход ласките.

Стобец
Архитект поназва ново 

жилище на млада брачна 
двойка, а сетне минава в 
съседната стая и вика:

— Чувате ли ме?
— Още как!
— Виждате ли ме?
— Не!
— Е,. това значи е стена 

та от съседната стая.

• Хвалете красотата на жената и тя Ще ви
| прости всички оскърбления.

П. Бауст

1 Скъперникът и от тигана иска да изкара
масло.

Виетнамска

Ако подариш коня, подари и юздата .\гу.
Турена

дошли да ви слушамо вас, а
Редактор се обръща към 

млада журналистка:
— Имате ли време дове

чера?... ''

От пестеливост към разточителност се пре
минава лесно, трудно е обратното.

Японска
И право да ви нажем — пише бая Иван 
кико се тия двоица раставишеДа.Добрите хора забравят доброто, което са 

направили. малко
се пооправи работа при нас. Поче емк да си 
гледа работуту, а не да чека и гледа сеир 
кико се надлате двоицата специалисти... Зна
чи, има лек и за инатат.

— Е, тогава вземете, че 
попрегледайте правописа!Китайска

• .
Който пада по овоя вина, не плаче.

Башкирска В препирня, 
ква, сьпруга ри:

— Другите дигат жени
те ои в небесата! А ти?

— Бих направил така и 
аз, ако знаех, че там ще 
си останеш...

жена упре

Вдигнеш ли пръчка, виновната котна ще
избяра.

Таджикска
I

• •I

ЕРЯШ20 Има времеВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД
НОСТ В СФР ЮГО
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