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ЧКРЕБИЧ НА НАРОДНИЯ МИТИНГ В АРИЛЬЕ

Изборите - конкретна 

идейно-политическа
задача

Опасни пристрастни тълкувания
Председ^^ството^а НК На стан°вищата, изнесени в документа на
тисппГ!™ ЦК на С К за отношенията в СР Сърбия да се прекра 
да ликвидира покп^й^^НИЯ' веистивите " ДР- твърдения, че уж някой иска 
смислени кепбапи * НИТе’ да ГИ СВС'К‘ на културни автономии и подобни без 
Председателството^ ””С^б.м.~~ П0Дчерта между ДРУ™то председателят на

б’ьз основа на приетото решение на Централния 
комитет на Съюза на комунистите в Сърбия избор- 

ч ната активност в първичните организации на Схч за
почва от 1 септември. Ь междуобщинските конфе
ренции на Скс и общинските комитети за изборната 
активност е разисквано, уточнени са задачи и приети 
необходимите документи, а активността започва. Това 
значи, че е време за провеждане на задачите, а не 
само за тълкуване на документите.

изборната активност в първичните организации 
на Съюза на комунистите не бива да се сведе на 
задоволяване на статутарните задължения и норми, 
но това е значителна политическа активност, в която 
се търси пълна мобилност от всеки член на СК, мо
билност на ръководствата на първичните организа
ции, оценка на реализираните досега повдигнати въ
проси, относно осъществяване на уточнените задачи 
в акционните програми.

.В предизборната активност на-Съюза на комуни
стите в първичните организации трябва да оценят 
реализацията на изтъкнатите въпроси и проблеми в 
оощопартийните разисквания по повод Проектозак- 
люченията от 13-то заседание на ЦК на СЮК. При 
това трябва да се търси всяка първична организация 
на СК да се уточни най-конкретно в средата, в която 
действука какво е сторено за разрешаването на 
много актуални въпроси, изтъкнати в общопартийни
те разисквания. Всички сили трябва да се съсредото
чат за увеличение на производството, за повишение 
производителността на труда, за максимално активи
зиране на разполагаемите производителни сили и 
средства, за увеличение на износа, разтоварване на 
стопанството, заемане на работна ръка и защита на 
жизненото равнище.

Целта на изборната активност е съвсем ясна и 
тя има свое пълно идейно-политическо съдържание, 
пълна мобилизаторска активност. Първичните органи
зации и членовете им, трябва да станат двигателна 
сила в обществено-икономическото развитие и после
дователното осъществяване на политиката на Съюза 
на комунистите.

През идващата 
очакват твърде крупни за 
дачи в Съюза

есен ни Като че ли се забравя, 
чс док\'ментът третира це 
.покупните ни

пости в твърденията, че 
някой си иска да ликвиди 
ра покрайнините, да ги 
сведе на културни автоно 
мми и под. Безсмислени в.е 
рбалн-и конструкции, кои
то се опитват да вселят в 
машата общественост или 
пък да извличат от някои 
мрачни кътища. Всяка пу
блично казана дума тряб 
ва да задължава, да се ос 
нов&ва върху истината, 
да може да се изговори с 
отворени очи и да се из
държи погледа на оная 
страна, към която е отп 
равена.

на комуни 
стите. в стопанството и об 
ществото изобщо. Набли
жават конгресите на СК, 
а и редовни избори. Още 
не сме надделяли стопанс 
ките трудности, а Дълю- 
срочната програма за
икономическа стабилиза
ция се провежда много по- 
бавно. отколкото се пре
движдаше, и отколкото е 
необходимо — изтъкна Ду 
шан Чкребич. председа
тел на Председателство
то на СР Сърбия, говорей 
ки на митинга на 25 ав
густ по повод освобожде
нието на Арилье.

отношения 
че задължава всички ръко 
водства.
дори и всички членове на

отговорни лица

Дали винаги е така? Не 
е. С лека ръка се говори, 
дават се оценки, произнц 
сят присъди или се осъж 
да нещо. Трябва да се пре 
крати с тази практика. И 
приетите становища задъл 
жават всички, 
да се отнасят спрямо 
тината и обществеността, 
а отделно 
колективно и поотделно вс 
яко лице.

Чкребич подчерта, че 
голямото закъснение в 
реализирането на задачи 
те от Дългосрочната про 
грама за стабилизация, ка 
кто и промените в поли
тическата система в сми
съл на нейното доизгра 
ждане и усъвършенствува- 
не и премахване на ззбел* 
заните слабости — могат 
да се надделеят. Той от 
лелно се спря и върху доку 
мента, който Председател нещата и нашите отноше- 
ството на ИК на СЮК из ния крайно сериозно, от 
готви и прие пол загла- кровено и комунистичес- 
вие ..Становища за актуал ки, защото това е единст

веният правилен път. во- 
отношенията. леш към успех. Никой ра 

основава зумен и отговорен човек 
не ще каже, че вече няма 
проблеми и че степента на 
постигнатото единство и 

Предстои ни работа, пре съдружие в СР Сърбия, ка 
дстои сериозна задача т0 сложна обтсствепо-по- 
ппед комунистите в Сър- литическа общност с за
би* като цяло, да изграж доволителна, когато ое ви

жда че от по-дълго време 
Сърбия на практика се спъваме по 

Чкребич. До крупни и важни пъпроси.
кументът изхожда от то
ва, че проблеми има и че Становищата са пътепоказа 
трябва ла се разрешават тел за разрешаването им

в степен, в която това е 
било възможно. Ако има и 
известни непълноти, неяс 

след публикуването на до иоти и подобни, да се пое 
кумента, започнаха ла го 

виновни-

Душаи Чкребич

Съюза на комунистите да 
следят и провеждат 
становища, 
решения, като при 
отговорност се търси изход 
от задънената улица и раз 
ни застои.

отговорно
ис-тези

да изнамират 
пълна ръководствата

Трябва да имаме пълно 
доверие в членовете на 
Съюза на комунистите при 
разработката на тези ста 
повиша и тълкуването им. 
Съществува опасност от 
п ристрастнитс тълкувате
ли, от ония, които ме мо
гат да се примирят с фак 
тите, че в СР Сърбия тряб 
ва да съществува единст
во, а при това всички сме 
длъжни да го изграждаме 
върху тези становища, кри 
тически да оценяваме пра 
ктиката, да изпаммраме си 
ли за промени преди всич х 
ко при себе си, очаквайки 
с право това да правят и 
други, да изграждаме раз 
клатеното взаимно дове
рие.

Дайте да пристъпим към

ните въпроси в осъществ
яването на 
върху които се 
единството и съдружието 
в СР Сърбия”.

Политическата работа не трябва да измерваме с 
броя на проведените заседания, но с броя на пов
дигнатите въпроси, ангажирането на целокупното 
членство и раздвижването на всички трудещи се в 
средите върху разршаването на актуал ните проблеми. 
Необходимо е да се обсъди всеобщото действуваме 
през изтеклите две години на ръководствата и на 
всеки член поотделно, да се изучи кои въпроси са 
били на дневен ред, какво с реализирано и кои за 
дачи предстоят в идния период. Това изисква отче
тите да бъдат най-конкретни, както и уточняването 
на предстоящите задачи, изхождайки от становищата 
на ЦК на СЮК, ЦК на СКС и ОК на СКС. Полити
ческата акция, която води Съюзът на комунистите 
трябва да даде принос към осъществяването на кон
кретни интереси на работническата класа, както и 
да бъде наоочена към осъществяването на дългосро
чните интереси, което изисква планиране и устой
чивост на същите. Своята водеща 1роля Съюзът на 
комунистите в първичните организации осъществява 
предимно чрез непосредствена идейнополитическа ак
тивност на членовете на СК сред трудещите се, са- 
моуправителнитр организации, делгациите, обществе
но-политическите организации и пр. И така, извърш
ването на всички непосредствени подготовки, с про
веждането на предизборните и изборните събрани» 
до края на декември предстои забележителна актив
ност, в която що бъдат присъщи и въпроси и дейнос
тта и работата на ОК на СКС, МОК на СКС и под
готовката за предстоящите конгреси.

дат и осъществяват единс
тво и съдружие в

подчерта

Проблемите са налице.

Значи, след приеманото 
па този становища ние се 
намираме пред бариера 
която трябва да преско
чим, бих казал по-напред, 
отколкото да се намираме 
пред плодородна нива, ко 
ято съвместно трябва да 
обработваме, която трябва 
да засяваме, а при това и 
плевелите да унищожава
ме за да не пречи и не за 
душва общите плодове на 
съвместния живот и всест 
ранното сътрудничество 
изтъкна между другото Чк 
ребич.

и премахват.

Някои още през лятото.

тавим към документите ка 
то градители и големи 
длъжници на Съюза на ко 
мунистите, трудещите с$ 
в страната.

рсалитивизират, 
ци за застои в отношения 
та да търсят на друга стра 
на, да се заклеват, че при 
тях всичко е в ред, да къл

Крайно време е, с помо 
/цта на тъзи становища да

ват по документа, да търс
ят и да избират места, ко 
ито „к*го че ли им дават се прекрати с множества
та право „да премълчават то произволни

ния, неистини ,дори и глу
гьлкувв-

Б. К.другите и т.н.
\



н А С 1и аI по СВЕТА
СЬВЕТСКО-ЛМЕГИКЛНСКИ ОТНОШЕНИЯ

_ ПОСЛАНИЕТО НА РАИФ ДИЗДАРЕВИЧ ПО 
ПОВОД ДЕНЯ НА НАМИБИЯ
ИЗ

на „лоши събития"СедмицаПъпна подкрепа на 

намибийския народ Миналата седмица безс
порно бе лош интервал в 
периода на интензивни по 
дготовки за есенната сре 
ща Рейгьн — Горбачов. 
На една страна се оформи 
цяла серия от събития, ко 
ито поведоха пред големи 
изпитания американските 
отношения с'|>с СССР, Ос 
тро изложение па прези
дентския съветник Мъкфе 
рлейк по адрес па Моск
ва, Рейгьн и не помисля 
да се откаже от проекта 
си, наречем .звездни пой
ни’' •• оповестява проби е 
пода антисателитна 
та. И отгоре на 
това — американски обви

пения, че съветската разу та изявления с противопо 
знава-гелна служба КГБ по ложен ппедзнак. В едно 
сипва е „таен жълт праг." интервю Рейгьн 
американските 
в Москва, за да може по 
лесно да ги шпионира. На 
истина пито едно от тези 
събития само по себе си 
не може да 
„катастрофални" проме
ни в отношенията между 
двете велики сили. но вси 
чки заедно в кратък пери 
од създадоха впечатление 
за лоша поля на американ 
ските върхове само три мс 
сена преди американско- 
съветската среща на най- 
високо равнище.

На друга страна

заявява,
изполсе застъпва иай-еиергич- 

независимост

на апартейд и расова се- 
грегация. Нелегалната оку 
нация на Намибия, този 
най-срамен 
на днешното 
дължала патилата и стра
данията на намибийски на 
род. Същевременно агре
сивната политика па Пре
тория представлява и пря
ка опасност за междунаро 
дния мир и сигурност.

Крайно е време Обеди
нените нации па поведат 
решителна акция за изпъл 
пение на собствените си 
задължения във връзка със 
съдбата на Намибия, на 
които необвързаните стра
ни оказват силна подкре-

граждани 1 че възнамерява да
зува срещата на най-висо 
ко равнище за премахва-

СФРЮ >не продължи да
осъществяване плана на ООН за 

Намибия
но за
па пс на недоверието между 

Москва и Вашингтон и да 
предизвика, убеди Горбачов, че „САЩ 

не планират вражески.; де 
йствия против Съветския 
Съюз". След пристигането

По повод 26 август — 
Деня на международната 
солидарност със справедли 
вата борба на 
ския народ съюзният сек
ретар на външните рабо
ти Раиф Диздаревич изпра 
ти послание до председа
теля на Съвета на ООН за 

Пол Лусака. В

анахронизъм 
воеме про-намибий-

си на нови преговори в 
Москва,, американският се 
кретар за селско столанст 
во Броук. заявява, че „тай 
иият прах” няма да зас
траши есенната среща на 
върха. Подсекретарят в 

дос американския Стейт департ 
мент Армакост се застъпва

Намибия 
посланието между другото раке-

всичкосе казва:
„В, годината, в която от

белязваме 40-гОдишнгана на 
Организацията на обедите 
нпте нации, си спомняме 
за великите успехи на све 
товната организация в об
ластта на деколонизация
та, но за съжаление сме 
принудени да констати
раме. че народът на 
Намибия все още се 
намира под колониал
на окчшация. изложен на 
иай-боутален терор и екс 
.тттпатапия от страна на 
южноаДшиканския режим

американско-съветските от
ношения да не се наблюд3 
ват през призмата на съ 
битията от миналата 
мина, а от аспект на мина 
логодишното им развитие. 
Функционери на 
нската дипломация твърд
ят. че Вашингтон не прида 

значение

ЗАГИНА МАЛКАТА МИСИОНЕРКА
В самолетна катастрофа в американския 

щат Мейн е загинала 13-годишната САМАНТА 
СМИТ, световноизвестна по мисията си за доб
ра воля между САЩ и СССР. Преди две годи 
ни Саманта написала писмо ма тогавашния ге
нерален секретар на ЦК на КПСС Юрий Анд- 
ропов, в което се застъпи за мир между Съвет 
ския съюз и Съединените американски щати. 
За да я увери, че съветските народи

към нейните сънародни-

сед

па . ..
. . . Съгласно принципите америка

за' необвързване. които са 
основа на външната й по
литика, СФРЮ ще продъл- 

йълна под-
нава голямо 

тези събития и се готви 
сериозно за есенната сре
ща Рейгьн — Горбачов, от 
която се очаква да допри

жи да оказва 
крепа на намибийския на-

нямат
вражески намерения 
ци, Андропов я покани да посети Москва. То
ва време бе

окончателното мурод до 
освобождение5'. може би най-лошият период в 

отношенията между ве 
Самантиното пътешес-

несе поне за разведряване 
то на обшата атмосфера в 

междуна-

по-новата история на 
ликите сили и затова 
твие в СССР бе една от малобройните светли сле 
ди на мрачния хоризонт на напрежението.

ДЕЛЕГАЦИЯ НА КУВЕЙТСКАТА НАЦИОНАЛНА 
ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯСКУПЩИНА двустранните и 

родните отношения.Договор за по-нататъшно 

сътрудничество НОВА ШПИОНСКА АФЕРА РАЗТРЪСВА ЗАПАДНОГЕРМАНСКАТА ПОЛИ 
ТИЧЕСКА СЦЕНА

знае всично“Тидгена Югославия и Кувейт поИдентични становища
брой международни проблеми 95ГОЛЯМ

голям боой международни 
проблеми.

Председателите на две 
те скупщини изтъкнаха, 

Минис-

Скуп
щината на СФРЮ И ли яз 
Куртеши и председателят 
на Националната 
на на

много се плащи от него? 
На този въпрос никой не 
знае или не иска да отго 
воои.

Без оглед какви ще бъ
дат последиците ,рт най-но 
Еата междугерманска шпи 
онска афера, явна е тай 
ната, че тя не може по- 
сериозно да застраши от
ношенията между двете 
германски държави. Тази 
истина се потвърждава 
оше от 1949 година, още 
от първите дни на двете 
Германии. Цели 36 години 
ГФР и ГДР чупят копия с 
помощта на разузнавател
ните си служби, но не 
правят държавни афери 
от шпионските епизоди. 
Ни тогава, когато западна 
та страна твърди, че 6000, 
10 000 или 12 000 източно 
германски агенти ровят 
по ФРГ, нито пък когато 
източната страна твърди, 
че няколко хиляди шпио
ни от ФРГ дейструват в 
ГДР. Онова, което се слу
чи преди три десетилетия 
едва ли може да бъде над 
минато. Ханс Тидге все 
пак е ,,по-дребен от някога 
шния шеф на западногер- 
манската съюзна разузнава 
телна служба Ото 
който преди повече от 
той десетилетия избяга в 
ГДР, а две години по-къс 
но се върна в ГФР.

Председателят на Голяма шпионска афе 
ра, подобна на някогашна 
та „афера Гийом", разтър 
сва западногерманската по 
литическа сцена. Ханс Йо 
ахим Тидге, шеф на кон 
траразузнавателната служ 
ба в Кьолн, за когото се
га съвсем сигурно може 
да се твърди, че е бил „из 
точногермански шпионин", 
избяга в Германската де 

мократична република. 
Преди него сигурно убежи 
ще при „хазаите си" на м е 
риха и две вмоокопоставе 
ни западногермански сек 
ретарки и големи „източни" 
шпионки: Соня Линебург, 
лична секретарка на ми
нистъра на стопанството 
на ФРГ Бенгеман, и Урсу- 
ла Рихтер, секретарка в 
Сдружението на бежанците.

провежда голям лов на 
„източни" шпиони. Падна
ла е и първата жертва: 
в Бон е арестувана Марга 
рет Хоеке, петдесетгодиш 
на секретарка на Рейнолд 
Сенк, шеф на отдела за 
международно сътрудниче
ство при кабинета на пре
зидента на Републиката. 
Обществеността в 
очакваше да паднат „по-го 
леми глави5', но полиция 
та бързаше, за да не повто 
ри грешката с Урсула Ри 
хтер (макар че беше прес 
ледвана, тази жена с един 
крак бе по-бърза от аген 
тите на полицията(О). Оча 
ква се първата „по-едра" 
жертва да бъде Хери 
берт Хелвнбройх. доско- 
рашен и дългогодишен 
надчинен на Тидге. До 1 
август той оглавявал Съ
юзния кабинет по защита 
на конституционното уст 
оойство. На няколко пъ
ти, бил предупреждаван за 
опасността от силната 
обич на Тидге към алко 
хола. С помощта на подбра 
ни фотографии официал 
ните кръгове и печатът на 
стояват да убедят общест 
веността. че избягалият 
шпионин. е „голяма пияни
ца". Ако вече е такъв, за
що една силна . държава, 
каквато е ФРГ, толкова

скугпци 
Кувейт Ахамад Аб- 

Азиз ал Садун се из-
че предстоящата 
теоска конференция на 
необвързаните страни

дул
ясниха за 
усъвършенствуване на отно 
тенията между двете стра 
ни, отделно в областта на 
търговията, 
женията и финансите. Кур 
теши и Азиз ал Садун оце

впо-нататъшно
шанс заЛуанда е голям 

раздвижване на нови ини
циативи на необвързаното 
движение.

Ал Садун отдаде 
нание на Югославия за 
усилията й правилно да бъ 
пат разрешени палестинс 
кият
ката война и други кризи

капиталовло- ГФРприз-

отличнитеки-ха, че освен
политическидвустранни 

отношения съществува иде
становищата

въпрос, ирано-иракс
нтичност на

Югославист и Кувейт по в света.на

ИЗБЯГАЛИ В ГЪРЦИЯДВАМА БЪЛГАРИ

С аъртолет през границата
На гръцка територия бежанците били посрещнати 

от „някои американци", които ги отвели в конзулата 
на САЩ В Солун

Бягството на шефа на 
контраразузнавателната сл
ужба в Кьолн Ханс Тидге 
в Германската ДР вдигна 
сйгн-а тревога не само в 
Германската федерална 

република, но и в САЩ и 
в седалището на НАТО, за 
тото благодарение на досе 
гашния ои пост „Тидге знае 
р.сичко". Обстановката в 
Бон прилича на военно по
ложение. Западногерманс
ката полиция настоява да 
изкупи ..греховете си" за 
проявената небдителност и

Серез — Кавала.— Солун.В неделя преди обед два
българи избягали с вър' На това място бежанците 

Гърция. Кореспон4- били посрещнати от „ня
кои американци", които ги 
отвели в конзулата на 
САЩ в Солун. Там бежан 
ците потърсили политиче 
ски азил в САЩ. Гръцки
ят печат предполага, че за 

низко бягството на двамата бъл

ма
толет в

гръцките сред 
ства за масова информа
ция от северната част

твърдят, че в^р 
не бил забелязан 

радари.

лентите на

на
страната 
толетът
от пограничните 
понеже се движил 
над земята.

Въртолетът се спуснал 
един мост «а 

пътя

Йан,
гари е съществувал предва 
рителен договор, който ве 
роятНо е направен в Со
фия.недалече от 

река Струма, край
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ВЯВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИОННОТО ВРЪЗКА
В РЕШАВАНЕТО И РАЗПОЛАГАНЕТО 
ОБЩЕСТВЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО

ИЗ
С ОСЪЩЕСТ 

ПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
С ДОХОДА И СРЕДСТВАТА НА

В СКОРО ВРЕМЕ — НОВИ МЕРКИ НА СЪЮЗНИЯ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ЗА ПО-БЪРЗО ОСЪЩЕСТ
ВЯВАНЕ НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА

ЗАВИСИМОСТ ОТ ИКОНОМИЧЕ 

СКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ОСТ С ШИЯ ПРОТИВ 

РАЗТОЧИТЕЛСТВОТО(продължение от миналия брой)
Втората част от личния

доход на работниците 
бва да се оформя, 
ля и заплаща

на работещите 
ност, ще се

в тази дей лно повишаване на акуму- 
лативната способност на 
стопанството в обществе- 
н о - по лотги ч ескат а общност.

тря
изчис Съюзният изпълнителен съвет е подготвил про

грама от нови мерки, с чието прилагане би трябвало 
да бъдат спряни неблагоприятните стопански процеси 
(а преди всичко високата инфлация, а да се ускори 
осъществяването на програмата за Дългосрочна ста
билизация. Този път, не се предлагат само нови зако
ни, но преди всичко, се търси изяснение на всички за 
ефикасно осъществяване на по-рано договореното и 
за единство в акцията: законодателно, самоуправител- 
но и обществено-политическо.

утвър
ждава по специфичен 
ЧИМ.

на-въз основа 
на икономическите резул
тати на организацията 
сдружения труд, и въз осно 
ва на приноса, осъществен 
чрез управляване с труда 
и стопанисване с обшестве 
ните средства в собствена 
та си организация и чрез 
сдружаване на труд и сре 
летва с други организации 
на сдружения труд, 
при това за основно

приспособен към ес
теството на труда 
шенията в обществената де 
йност. За мерила 
се взимат общият ръст 
акумулацията на

и отно
на С помощта на съвместно 

договорени и самоуправите 
лно нормирани обществе
ни мерила трябва да се 
създаде възможност лич 
ният доход от труда да 
обезпечава нормална реп 
родукция на трудоспособ
ността на работниците, ма 
термална и социална сигур 
ност в съответствие с дей
ствителните им трудови ре 
зултати.

В унисон с това, както и 
с естеството на нашата са- 
моуправмтелна обществе- 
н о -икономи ч е ск а ои стем а, 
средствата от дохода на ос 
новната организация на 

' сдружения труд които се 
отделят за частта от лич 
ния доход на работниците 
в сдружения труд. оформя 
ща се въз основа на резул 
татите на труда на работно 
то място, трябва да полу 
чат предимство над други 
видове изплащане и не 
влизат в основата за ут
върждаване на облагания 
върху дохода и облагания, 
които не се плащат от 
бруто личния доход...

могат да
на

общест
вени средства в обществе
но-политическите общнос-

ползувати, рационалното 
не на средствата, 
разполагат работещите в 
тази дейност и конкретни
те резултати на стопанисва 
нето им.

Въз основа на резулта 
тите на настоящия и досе 
гашния труд трябва да се 
оформят и личните похо 
ли на служащите в държа 
вното управление и общес
твено-политическите орга 
иизации. включително и 
на функционерите. като

с които Макар че Съюзният изпълнителен съвет още не 
е обнародвал своето предложение — а това ще рече, 
че то може и да се допълни и видоизмени — ето, все 
пак, някои конкретни предложения, съдържащи се в 
най-новите мерки:

като
мери

ло се взима осъществената 
акумулация в съотношение 
с ангажираните обществе 
ни средства. Предварител 
но трябва да бъде отделе
на онази част от дохода, 
която е резултат на труда 
при изключително благоп 
риятни и други обстоятелс 
тва (член 18 в Конституци 
ята. на СФРЮ). Работници 
те ще осъществят втората

В БАНКЕРСТВОТО: се предлага да се премах
нат неспособните банки, като се попречи на общест
вено-политическите общности да влияят върху реше
нията на банкерите безпрепятствено да работят в ця
лата страна.

В ТЪРГОВИЯТА: да се премахнат лимитирани 
те маржи, но търговията със свои средства да започне 
да финансира складовете от залежали стоки. По такъв 
начин ще бъде принудена само онова, което се търси 
— а това ще рече: качествени и евтини стоки.

при това се прилагат пред 
варително утвърдени ме 
рила.

По този начин всички ра 
ботнини в сдружения труд 
Ще бъдат мотивирани да 
стопанисват най-рационал- 
но със средствата на собст 
вения си труд и с труда си 
да допринасят за максима

част от личния си доход 
само ако успешно стопани 
сват с обществените сред 
ства. Тази част от личния 
доход трябва да съответст 
вува на действителния им 
успех и да се определя с 
помощта на утвърдени об 
ществени мерила, за да бъ 
де показател за действите 
лните резултати на работ
ниците като субект на об
ществената собственост над 
средствата, с които непос
редствено разполагат и уп 
равляват.

Необходимо е отделно 
да бъдат разгледани и у ре 
лени отношенията между 
работниците на 
служащите в общите служ 
би, трудовите общности и 
деловодните органи на 
ОСТ като цяло, а особено 
в банките, застрахователни 
те заводи, камарите и пр.. 
от аспект на осъществява
нето на лични доходи въз 
основа на управляване 
със средствата на обшест 
веното възпроизводство, 

сдружаване на труд и сред 
ства с други организации.

ПРИ ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО: иска се всич 
ки общини да поемат задължението предварително да 
предпишат и обявят условията, които трябва да 
изпълняват, за да могат гражданите да получат поз
волително за упражняване на личен труд. Така би се 
осуетило своеволието на общинските чиновници.

се

ЗА РАБОТЕЩИТЕ СЪС ЗАГУБА: занапред да 
не им се дава нито динар безвъзвратно, а трудовите 
организации, които влагат свои средства за саниране 
на неспособни да ползват право при тях да променят 
и технологията и производствената програма и цяло 
то ръководство.

ЗАСТРАШЕНО Е РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО 
СПОРЕД ТРУДА

Съществуващите отношения в разпределе 
нието не са в съзвучие с икономическите зако
номерности и сериозно застрашават принципи
те на социалистическото разпределение според 
труда...

\
В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО: да се обезпечи гар 

антирано изкупуване на всички договорирани произве 
дения; след това да се обезпечи стабилно насърчение 
за да се увеличи целокупното селскостопанско произ
водство, защото то най-пряко влияе върху размера на 
инфлацията.

ООСТ и
^Работниците в основните и други орга

низации на сдружения труд, а особено в матери 
алпото производство решават за по-малка част 
от средствата на общественото възпроизводст-

над 
сред-

во и пе упражняват коптрол 
цо-голяма част (около 
ствата на общественото възпроизводство. С 
тези средства фактически разполагат органите 
на обществено-политическите общности заедно 
с банките и други финансови институции. За 
такива отношения обществено-политическите <>б 
щности намират оправдание в конституционните 
си пълномощия, отнасящи се до изключителната 

задължително осрочване на 
организациите на сдружения труд.

60°/о) Едип от основните въпроси е — как да започ
не отделянето на способните от неспособните — как 
да се намира работа на работниците от колективи, 
които трябва да бъдат ликвидирани. Предлага се 
тяхна преквалификация и заемане на работа, занап
ред в пълна степен да се използуват всички фондов » 
общи резерви.

от

за

Известно ни е, че новата програма трябва да 
бъде приета в Скупщината на СФР Югославия, 
последват и предписания са провеждането й.

В процеса иа осъществяване па новата програ
ма би трябвало да има досе*' в значение на една нова 
реформа.

възможност за 
средства на
и ги извличат от функциите си п обем, който

предлагане на производст
вени програми, инвсстици 
онни решения и пр. Съоцо 
така е необходимо да се 
утвърдят основи и мерила 
за оценяване на 
труд и принос за успешно 
то стопанисване и развитие 
на отделни ООСТ, трудо- 

организации 
на сдружения труд. Това е

предпоставка

а ще

надминава действителните им 
пълномощия, 
от средствата на 
тво, а преди 
водство от страна на органите на обществено- 
политическите общности и /фуги, свързани с

конституционни 
Решаването за по-голяма част 

общественото възпроизведе 
всичко за разширеното възпроиз

техния

Да напомним, че досега са загубени 
години в безкрайни договаряния за вече договорено
то, в защита на тесни републикански, покрайнински, 
пък и общински интереси за сметка на общия, югос
лавския. През това време още повече обедияхме, 
вите върху кредити нараснаха, а светът отиде далече 
и развитието на науката, технологията 
равнище. Затова отговорност
вата програма ще има изключително значение __
кова по-голямо доколкото някой засмя 
включително и сменяване от пост.

цели двеВИ 1Л СЛОЖНИ
тях и отчуждени от сдружения труд институции, 
без ясна икономическа отговорност и противно 

логика, е не само източ

съществена 
за осуетяване на уравнилов 

ускорено изкореня на икономическата
на узурнации с работническите самоупрлви 

права, но и причина за твърде неефикас

лих-ката и
ване на безделието, за изо

отговорността пик
и жизненотосто ЯН с на 

и за повече инициативи и 
ефикасност в работата на 
общите служби и дсловод

телни
но ползуване на обществените средства и за 
ки проблеми в процесите на общественото въз

за провеждането на но- 
тол-

по-висок пост,

теж

производство.

(Из обосноваиисто на Проектостановищата 
ЦК на СЮК)

ните органи.
Като се има предвид спе 

цифика 
обществената дейност, вто 
рат* част от личния доход

Време за изчакване няма.труда вне иа
А. Джулсич
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАДОТОРГАНИЗАЦИЯ НА СМОЗА 
В БОСИЛЕГРАД СКА ОБШИВ ОБЩИНСКАТА 

НА КОМУНИСТИТЕ 
НА

/Правилната кадрова 

политика гарантира успехДа се избират 

най-дейните
ция. Ето защо1 п предизбо
рната и изборна активност 
първичните 
на СК в общината трябва 
да оценят своята идейна и(
акциомна

досегашния начин и метод 
чрез критически анализ за 
досегашния начин и метод 
на работата и вт>з основа 
на това мобилизират свои
те членове на интензивна

От септември па до края 
на настоящата година ^»ьв 
всички първични партийни 
организации в Босилеград 
ска община ще се проведе 
оживена партийна актив 
ност. Именно в този срок. 
според решение на Общин 
ския комитет на СК в Бо 
силеград. ше се проведат 
изборите в първичните па 
ртийни организации.

пич но бе изтъкнато на за. 
седанието от повече участ
ници в разиокванията, за 
сменяване на ръководните 
хора по всяка цена. Пред 
стоящите избори са удо
бен момент редица недос 
татъци и аномалии да бъ
дат премахната, подчерта 
Адам Георгиев. изтъквай 
ки, че за някого всяко ра 
ботно ръководно място мо 
же да бъде леко, а за ня
кого и на най-лекото тряб

Повече доверие па младите • За да се промени 
положението трябва да се (с)меняват хоратаорганизации

От правилната кадрова 
политика зависи успехът 
във всички области. Пра 
вилното осъществяване 

на кадровата политика 
особено е от голямо зна

КОЛЕКТИВНА РАБОТА 
— ЛИЧНА ОТГОВОР-о сп особ е ност, НОСТ

След провеждането на 
Титовата инициатива за 

ръководство 
подобрено

че/ние по време на пред
стоящите избори ме само 
в Съюза на комунистите, 
но и в останалите общес 
тв е но-п о л ити ч е ски о рган и 
зации. Това бе изтъкнато 

на Пред се 
Общино

колективно 
значително е 
осъществяването на кадро 
вата политика в общината, 
тъй като с 
на повече хора в самоуц- 

орга

включването
на заседание 
дателството «а 
кия комитет на СК в Ди 
митровград. на което 
обсъдено 
то на кадровата 
ка в общината.

равителните тела и
създадени повече ва да се изпоти максимал- 

по-голям
ни са

бе възможности и 
брой хора да имат влия- 

обществените

но.осъществя1ване- 
полити- Съюзът на комунистите 

хе трябва да се примирява 
с факта, че на ръководни 
постове в сдружения труд, 
трудовите общности и
друга органи и организа
ции се намират хора, кои 
то са неспособни за тези 
отговорни постове или
пък недостатъчно заинте
ресовани за изпълняване 
на доверените им длъжно 
сти. Затова много по-сме
ло и решително трябва да 
се настоява такива кадри 
да се сменяват и да Се за 
местват е млади и способ 
ни кадри. Не може да се 
мени положението, ако не 
се сменяват хората, които 
са отговорни за това по
ложение, изтъкна секре
тарят на Председателство
то на ОК на СКС в Дими 
тровград Иван Денчев.

Изхождайки от всичко 
това Председателството кон 
статира. че е необходимо 
всички първични партий
ни организации, комисии 
за кадри при обществено- 
политическите организа- 

ци, Общинската скупщина 
и трудовите организации, 
да обсъдят провеждането 
на кадровата политика в 
собствените среди, особе
но от гледна точка на ко 
лективно ръководене, ре
шаване и отговорност, ро 
тацията и за преизбиране 
то на кадрите, а също та
ка и планиране на кадри. 
За осъществяване на 

правилна кадрова полити
ка е необходимо да се 
провежда и . решението 
на Общия 'събор на Общ 
инската скупщина от мина 
лата година — работата на 
ръководните хора и тази 
на хора на постове по-чес 

тове. („Недостига само они т0 Да *се обсъжда, 
мка на кандидата"). Ни
кой не се застъпва, катего

ние върху
процеси, а по този начин 
и върху 
тика. По, както бе изтък 

изложе-

кадровата поли-Разискванията върху Про 
ектозаключенията от Трина 
лесетото заседание на ЦК 
на СЮК в Димитровградс 
ка община, ясно показаха, 
че комунистите до извест-

нато в уводното 
ние, колективното ръково 

подразбира работа-дство
на всички членове на об

занапред дейност. Поради 
това. предстоящите избо
ри са още една възмож 
ност за всестранен анализ 
на собствения начин на 
работа.

Не по-малко значение 
ще се даде и на самия из
бор на нови секретари и 
членове на секретариатите. 
Още повече, че от това, 
(кой ше бъде на тази фун 
кция) много зависи и рабо 
тата на първичната орга
низация. Затова в предсто
ящите избори не трябва да 
изостане и критическия ана 
лиз за работата и активно 
стта на всеки комунист, ко 
ето ведно ще бъд,~ и осно в 
но мерило при избирането.

М. Я.

Един от основните 
роси, който ще заеме глав 
но място на предизборна 
та и изборна актив
ност, ще бъде идейно-по
литическата и организаци
онна подготовка на пър 
вичните организации. Ме 

другото ще се обсъди 
на първичните 

организации ъ областта на 
самоуправителните и деле 
гатски отношения и в кому 
нално^-битовото изгражда
не. Кратко каза,но Ще се 
разисква върху най-важни 
въпроси, преди всичко в 
своята среда, а след това 
и по-широко. Отделно вни 
мание ще бъде посветено 
и върху провеждането >на 
икономическата стабилиза

няма
лош!

„Кадров въпрос за мене е и когато 
вода или когато хлябът е непозволимо 
Кадров въпрос е ако 13 шилежета в „Мутин 
луг" са изчезнали, а към 200 ярета липсали! 
Кадров въпрос е и това, че има хора които 
още не са получили задължения за данък за 
1984 година, а би трябвало да получават 
за 1986 година... и оше много такива приме 
ри, подчерта Райко Зарков председател на Об
щинския комитет в Димитровград на заседание 
то на Председателството на ОК на СКС.

вече
жду
дейността

на степен не са доволни ществено-политичеСката ор
ганизация. скупщината... 
членовете на избрани тела 
и органи. Същево еменн.о 
това подразбира и висока 

от степен на лична отговор
ност. Обаче има случаи 
зад колективната работа 
да се крие личната безот 
г01ворност на отделни ли 
ца. и тяхната неактив

ното тяло за кадрова поли ност. 
тика при Общинската ко 
нференция на ССТН. Ра
ботата най-често се със
тои в даване на мнения 
за определен кандидат, то 
гава, когато той вече е из 
бран на определена функ 
ция или ръководен поет.
Обаче, трябвало би да 
бъде обратно, т.е. ком-иш 
ята или споменатото тя
ло да имат повече работа 
преди избирането на кан-

от досегашната кадрова по 
литика. Комисията за кад- 

ОбЩинския комири при
тет най-често работи 
случай до случай, без кон 
кретен план, изтъкна Ми
тко Томов, а такава е и 
работата на Координацион

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА МЛАДЕЖТА

НА РЪКОВОДНИ поето 
ВЕ — 25 ГОДИНИ •

Подготвяйки материали 
те за заседанието на Пред 
се дателството, в общината 
е проведена анкета между 
70 лица на ръководни и 
друга постове във връзка 
с осъществяването на кад 
ровата политика. От анке 
тираните известно- число 
на ръководени постове се 

ди датите, а още повече в намира и по 25 години.
Това говори, че не съще 
ствува 
атива за
нови хора на тези посто
ве, а най-често това не е 
възможно поради приспосо 
бжване на конкурсите към 
лицата, които вече се на 
мират на съответните пос-

В СУРДУЛИЦА
на всички граждани, трудещи се, младежи и 

числящи се към ТОНАдевойки, пионери и
ЧЕСТИТЯТ

5 СЕПТЕМВРИ - ЦЕНЯ НА 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 

СУРДУЛИН1КА ОБЩИНА 

ОТ ФАЩВЗМА

насочването на кадрите 
там, където са най-нужни. 
и където могат най-много 
да допринесат за подобря 
ване на положението. При 
това оообено значение и 
влияние трябва да имат 
съответните тела или ко
мисии за кадри в трудови 
те организации.

достатъчно иници 
включване на

с пожелания за още по-високи завоевания 
в изграждането на нашето самоуправител- 
но социалистическо общество

А. Т.
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СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ

С уснорени 

на развитие
темпове

СЕ НАМИРА В ГОЛЕМИ СИСТЕМИ КА1ДИИ, НА СТОПАНСКИ ОБЕКТИ В ОТДЕЛНИ РАЙОНТ/Т 
ТЕНЗИВНО КОМУНАЛНО-БИТОВО СТРОИТЕЛСТВО 
400 ДУШИ СЕ ТРУДОУСТРОЯВАТ

• ДИСЛО
НА ОБЩИНАТА • ИН 

• СРЕДНОГОДИШНО НАД

Сурдулишка община е може 
би между първите в Южноморав- 
ски регион, която 
те десетина години се развива с ин 
тензивни и устойчиви темпове. Вой 
чки стопански организации се 
намират в големи системи (про
мишлени гиганти), което им гаран 
тира стабилност. Свой интерес да 
открият цехове тук намериха во
дещите стопански организации от 
Враня: „Симпо", „Кощана" („Ко- 
симод"). Памуковият комбинат 
„Юмко’', белградска 

' (.,25 май"), фабриката 
„Иво Лола Рибар" от 
(„Маикатица") автомобилните за
води „Цървена застава’' от Крагу 
евац, туристическо-гостилничарска 
та организация от Лесковац „Бал
кан" („Власина"), строителният 
комбинат „Маврово" („Зидар"), Се 
лскостбпанския промишлен комби 
нат „ПКБ" от Белград (Власина— 
продукт") и други. С една дума: 
целокупното сурдулишко стопан 
ство е част от водените стопански 
гиганти в Републиката.

ването е към 200 милиона динг^а, 
а работа ще намерят тук 150 ра
ботника. Инвеститор на този обект 
е гърделишката текстилна проми 
шле>ност ,,ТИГ". Фабриката за пр^) 
изводство на
„5 септември" към автомобилните 
заводи „Цървена застава" от Кра ми спортове" в Сурдулица.

през последни-

автомббилни части бе предаден на употреба съвреме
нен спортен център за т. нар. „мал чен план (1985—1990 г.) очертава

още по-интензивно развйтие на об 
щината и през следващите пет го
дини. Наред с доизграждането на

Проектът на новия средносро-

гуевац строи нов цех на Власина, 
в който ше се произвеждат прекър 
ватели с управление от далечина. 
Стойността на обекта е 130 милио
на динара, а в него ше работят 
50-тина работника.

Замислената някога

Наскоро трябва да се преда- 
дат на употреба 46 апартамента 
(40 в Сурдулица и 6 на Влаоина), 
2 километра съвременен асфалтен 
път от Бело поле до Сурдулица.

промишлените мощности, предзиж 
да се също така тяхното модерни
зиране и реконструкция, което тря 
бва да допринесе за подобряване 
качеството на продукцията - и тях
ната конкурентна способност 
чуждестранните пазари.

„Галеника" 
за машини 

Железни к
Доизгражда се пощата в града и 

„Фабрика щ.0 се положи телефонен кабел 
под хиляда покрива" — сегашната м,еЖду Сурдулица и Власина.
..народна радиност' в Сурдулица ХОд е електрификацията на Клису 
наскоро ще открие събирателен ра (махала „Замна"), Стойковиче- 
център (трудова единица) за наро ва на Влаоина и Влаоина рид, как- лоното производство намира до
лно ткаене в Дечани (САП Косо- т0 и нови,я квартал „Равнище" в бър прием на чуждестранните па-
во). за което са отделени инвестм Сурдулица. Върши се регулацията Зари. Все_повече произведения с
ции на стойност. 100 милиона ди- на Романовската река в Сурдули- рбозначение*Г,Маде ин Сурдулица’'

ца, а предвижда се и строителство 
на мост на р. Върла.

на
В

Инак и досега част от промиш

нара. Чехословакия,пътуват за СССР,
Франция, Италия, Великобритания.Наред с интензивното стопан 

ско развитие, в общината се про- Посочените данни красноречи Канада, САШ и други страни 
во потвърждават, че цялата тери света .Обстоятелството, че няма 
тория на общината е строителна рекламации, потвърждава

в
вежда широка програма на кому
нално-битово строителство. Тазго
дишният Празник на освобождение

обшина от фаши площадка.

високо
община е първа 

вече
Сурдулишка тс им качество.на Сурдулишка

?ма — 5 септември Ще бъде пос
рещнат с нови завоевания в тази 
област Така например ще бъдат
предадени „а употреба два трафо едните пет години ежегодно

35/Ю киловолта се преизпълнягаа плана за трудоус- знообразна дейност на

в региона и по нешо друго: 
се реализира програмата за дисло 

обекти в отде 
Целта

Всичко това се осъществява 
допринесе за пое- благодарение на добрата дейност 

да на 2 200 членове на СК, богата и ра
Социалис

Интензивното развитие на про 
м-иш леносттакация на стопански 

лни райони на общината.
спре миграцията и да се 

населението
е: да се
даде възможност на

райони да се трудоустро- 
Така

поста с мощност
Бело поле и на Власина, за кое трояване на незаетата работна ръ тическия съюз, Съюза • на синдика- 

изразходвани около 100 ми- ка — средногодишно на работа би Тите и на останалите обществени
над 400 работника, субекти в общината.

вот тези то са
лиона динара. Строят се още: ос- ват приети по

дка” библиотека в Сумулипа. заба предимно млади
Йелашница. Неотдавна школувани изпълнителски кадри.

местоживеенето си.ява по
например понастоящем приключва 

на Фабрика за сту- 
Клисура.

специалисти иизграждането 
дено-валяни одеяла в 
Стойността на този обект с оборуд

Стефан Николов
вачница в

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СУРДУЛИШКА ОБШИНА ОТ ФАШИЗМАКЪМ ДЕНЯ НА

Освобождението на Сурдулица
ша Пияде") на който от името на населе- . вац да проникне към Бело поле е осуетен

частите на сформираната Осма сръбскаГлавния щаб на Сърбия
поставена 

българския гарни- 
на страната на 

нападенията оре- 
албанските контра- 

Бело поле. С из-

С директива на приветеву- отнието от Сурдулица партизаните _ _ „ „
ва свещеникът Сребърн Благоевич. От името цародоосвободителна бригада. През октомври 
на НОВ говори Александър — Санде Трайко- се вършат постоянни нападения срещу бате ] 
вич който между другото, посочва целите рейте в Загужане, Алакинце и Житораджа, | 
ма борбата и възможностите за преодоляване както и при разсадника край санаториума. | 

окупацията. Като червена Партизанските части в тези борби дейно са 
подкрепени от авиацията на Червената ар
мия и една батерия български партизани.

Бело поле окончателно капитулира на 13 
На същия ден следобед от Бело поле октомври 1944 година.. Убити са 350 вражес- 
Сурдулица се отправя камион с пет гер км войника, пленени 280 германци и албан-

войника, ски коитрачетмици и 1200 италиански войни
ка, германски пленници. Също така са пле
нени 30, противзеннтни топове, 12 зенитни 
картечници, 5 пехотни картечници, 5 мино
хвъргачки, 4 хиляди гранати за топове, 15 

Окончателното освобождение на днеш- превозни средства, 50 пушки, над сто хиляди
пата територия на Сурдулишка община в куршуми и повече от два вагона храна, бое- 
пъцете си взима Изпълнителният отбор на припали и други материали.
Околийския народооснободителен отбор, кой- Следва да се отбележи, че от Априлската 
то е преместил седалището си от Масурица война 1941 година «ЖП и СКОЮ ца т.ери- 
в Сурдулица на 8 септември същата година, торията на Сурдулишка община развиват ожи 
На тоя ден поради постоянни набези и бом- вена дейност. Вече на 13 септември 1942 го- 
бардировки от страна на германците, намира дина „Ясеновац", над Масурица е сформиран 
щй се в Бело гюле целокупното население иранският партизаноки отряд „Сима Погача
та Сурдулица е евакуирано. Партизанските ревич" от привърженици 1съм НОВЮ. В сет 
части извършват блокада на този укрепен петите години се развива жива партизанска 

тази част на Републиката. По .тоя дейност, въпреки злодеянията на български
към и германски фашистки завоеватели и домат 

иите предатели. Народът от Сурдулишкия 
край активно се приобщава към ИОВЮ и 

названието проявява в тези години високо патриотично 
съзнание.

август 1944 година екъм края на
задача да се преговаря с 
зон в Сурдулица, за да мине 
НОВЮ и да съдействува в 

части ищу германските 
чети, намиращи се тогава в 
ключение на частични резултата, разговори
те са били безрезултатни, понеже команду- 

българските части по принцип е 
но в действителност

на последиците от 
нишка се промъква мисълта как занапред да 
се действува, за да се разгроми врат- до
край.

ването на
приемало преговорите,
отхвърля всички изисквания на частите 
НОВЮ, като по тоя начин са печели врем .

към
маноки и двадесетина италиански

на
Партизанските частипленници.германски

към подстъпите на Сурдулица пленял ат този 
конвоират ,до Долно Романовце.

ДаПо тоя начин те искат ненаказано 
напуснат окупираната територия. Това и пра- 
ятТноЩта срещу 5 септември 1944 година, 

тъй като полиция, служащи и други от оку
пационните власти, преоблечени в цивилно 
облекло, мобилизират животинска тяГа и с 
плячкосаните преди това покъщнина и дру
ги неша тайно и твърде бързо бягат от_СУР ги неща, и^^ ^ Владичи„ хан, Враня

камион и го

дулица по 
и Крива паланка.

На 5 септември 1944 година преди плад 
Ново селоКомандния пункт в

Александър Трайковичне две чети от 
под ръководството на 
член гга ОК на ЮКГ1 и Станиша Станкови 
политически комисар, проникват в СУРДУ и 

настъпва всенародно ве 
Тито и Г1ар

пункт в
начин с осуетено 
Гърделишка клисура и 
динягване с частите 
ски от Гърция,
„Принц Еутегг”.

Опитът на една

тяхното проникване
евентуалното им със- 

вой-
ца. В този момент 
сслие. Изхвърлят сс лозунги за 
тията, за героичната борба на партиз- г 
части, за победата на Революцията.

На пладне сс провежда митинг пред гим
назията. (днешния образователен център „ о

гга оттеглящите сс
известни под

Ст. Н.танкова част от Буяио-
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ОРГАНИЗАЦИИ ВИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА В КОНФЕКЦИЯ 

„СВОБОДА"

8 „Автотранспорт" положителни 

шестмесечни резултати С добри 

показатели
броя183 заети (според 

на пресметнатите часове) 
са изразходвали 22 437 хи 

увеличение

повишаване на самоуправи 
телната трудова дисцип
лина. пълноценно използу 
авне на работното 
и средствата на 
чрез всестранно 
сване на всички суровини 
и материали.

„Автотранспорт" в Боси 
леград, през първите шест 
месеца на настоящата де 
лова година отчете поло 
жителни делови резулта 

с остатък на сред
ства от 207 038 динара. 
Наистина тези средства 
не са големи, и просто ка 
зано. те са символични. Но 
ако се има в предвид, че 
края на изтеклата и през 
първите три месеца на на
стоящата година, тази сто 
пан ска организация отче
те загуба и че не малобро 
йните субективни причини 
бяха взели такъв размер, 
поради което бе въведено 
и временно управление, 
шестмесечните делови ре 
зултат^и, макар и с малък 
излишък на средствата, ох 
рабряват и дават някаква 
си надежда занапред. Оше 
повече, че понастоящем и 
субективните причини са 
ло известна степен преодо 
лени.

Разбира се. място за са
моуспокоение все още ня
ма. И занапред е необхо
димо пълно взаимодейст- 
вуване на всички органи
зирани сили, преди всич
ко на първичната партий 
на и синдикална органи- ки. 
зации. Защото от мобилна 
та активност и дейност 
на членовете на Съюза на 
комунистите, до голяма сте 
пет зависят стабилните и 
устойчиви темпове на оа 
звитие и стопанска дей
ност в организацията. Всъ 

членовете на СК

ляди динара,
47 на сто. а във фондове 
тс са отделили само 207 
038 динара. Средният 

възлиза

време
труда.

икономити ли
надоход

16 293 динара срещу 9937 
през този период на мина 
дата година и същият 
увеличен е 64 на сто,

най-малък в об

чен

ОБШИЯТ ДОХОД УВЕЛИ 
ЧЕН С 63 НА СТО е

• НАСКОРО НОВА ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТ 
ВО НА ЛЕКА КОНФЕКЦИЯ

но
все още с 
шината.През първото полуго

дие на настоящата дело 
ва година в „Автотранс
порт" в Босилеград с осъ
ществен общ доход от 
161 058 хиляди динара и 
по отношение на съВДя 
през този период е увели
чен с 63 на сто. В струк
турата на този доход най- 
голямо участие от 47 на 
сто има пътническият тра 
нспорт, след това бензино 
станцията с 27 на сто. То 
варният транспорт участ 
вува с 21 на сто. а авторе 
монтната работилница са 
мо с 5 на сто. С рейсовете 
на „Автотранспорт" в Бо
силеград през отчетния 
период са пътували 
083 пътника, а товарният 
транспорт е превезъл над 
22 750 тона различни сто-

ВЪЗОБНОВЕН Е ВОЗ 
ПИЯТ ПАРК 

Колкото охрабряват осъ 
положителни 

резултати, още по 
охрабрява фактът, 

че „Автотранспорт" в Бо 
преди известно 

обезпечи пови пре 
средства. Именно,

зходите за ползуване на 
банкови кредити. Всичко 
това даде възможност сто-

Благодарение на навре
менна и стройна организа
ция още от началото на 
годината трудещите се в папските резултати на по- 
димитровградеката конфе лугодието да бъдат сравни
кция „Свобода" приключи- телно по-добри
ха полугодишната си сто- генералният директор на
папска дейност с добри по- конфекция Свобода Бранко 
казатели. Нещо повече-, за Пейчев.
пръв път в досегашната си Инак работниците на ко 
дейност годишният план нфекция „Свооода през 
на производството през пъ месец юли са били на ко- 
рвото полугодие е изпълн
ен с 50 на сто. В досегаш 
ната практика този проце
нт винаги е бил по-малък 
а обикновено на деветмесе 
чието се реализираше зап 
лануваната продукция.

щеотвените 
делови 
вече заяви

силеград 
време 
возни
вече амортизирания

възобновен с
во

зен парк е 
4 нови рейса (3 „Саноса" 
и 1 „Дубрава") и 3 товар 
ни камиона марка „Раба", 

стойност от 64 милиона 
Същите са обез-

л°ктивна почивка, а редо
вното производство 
ължи през август. За съжа 
ление все още е голям бро 
ят на отъсъствуващите по 
болест. Счита се. че мнози 
на от тях неоснователно от 
съствуват и това пречи на 
поточното производство.

Тъй като суровини и ма 
териалихима в достатъчни 
количества, на 
чието се очакват още по-

прод

в
динара, 
печени 70 на сто от Фон-328 развида за насърчаване 
тието на неразвитите край 
ща, от които 50 на сто ка 
то кредит, а 50 на сто без 
възмездно и 30 на

Финансовите показатели 
красноречиво потвържда
ват това. Общият доход бе 
лежи ръст 44,8 на сто

стоЗа осъществяване на то 
зи доход са изразходвани 
131 515 хиляди динара и 
по отношение на 
годишните са 
с 69 на сто. • --Доходът е 
увеличен с 39 на сто и въз 
лиза на 29 543 хиляди ди 
чара, а чистият доход 
нарастнал с 48 на сто и въз 
лиза на 22 944 хиляди ди 
нара. За лични доходи на

деветмесе-всобствени средства.
Няма съмнение, че нови 

те превозни средства до 
значителна степен те пов 
лияят върху качеството на 
превоза и увеличението 
на общия доход, а освен 
това обезпечаването ще 
даде възможност и за 
приемане на 13 нови рабо 
тници.

сравнение със същия пери 
од на 1984 година. Дохдът добри резултати, дори .мо

же производството да отбемнало- е по-висок с 57,9 
През този период задълже 
нията от дохода са нарас
нали с 62,1 на сто, така че

на сто.увеличени лежи удвояване по отноше 
ние на първото полугодие.

НОВА ФАБРИКА ЗА ЛЕ
КА КОНФЕКЦИЯ

чистият доход е по-висок е 
56,8 на сто. Впоследствие 
на добрата стопанска дейн 
ост средствата за разширя 
ване на материалните ос- • лова организации приклю

чват подготовките за изгра 
ждзн-е на нова фабрика, 
която ще произвожда т. н. 
лек^ конфекция. Очаква 
се до края на август тези 
подготовки напълно да при 
ключат. а най-вероятно за 
Деня на освобождението 
на Димитровград — 8 сеп 
тември. да бъде положен

е
щност,
трябва винаги да бъдат в 
първите редици 
щата борба за качествено

Понастоящем в тази труна всеоб- М. Я.
нови на труда са по-високи 
със 110,7 на сто. Средният 

- пък личен доход на зает е 
достигнал обща сума от 19 
694 динара и е по-висок с 
43 на сто по отношение на 
средния личен доход през 
първото полугодие на ми
налата година.

ДИМИТРОВГРАД
и „Сточар" от Димитров
град.

Всички присъствуващи 
на разговорите се съгласи
ха. че е нужно час по-око 
ро да се започне с реализа 
цид на тази идея. независи 
мо от това кой ше я реа 
лизира. Все пак на всички 
присъствуващи най-прием 
чива бе концепцията на 
„Интерекспорт". На също 
то мнение бяха и членове 
те на Изпълнителния съ
вет. който няколко дни 
след това, между другото 
обсъди същия въпрос. И 
макар че мненията на вси 
чки бяха с реализацията 
много да не се отлага, а 
това особено подчерта и 
другарят Драгослав Марко 
вич. при посещението си 
в Димитровград и разгово 
рите с представителите на 
общ ествено-пол итич е ския 
живот в общината, все оЩе

Предстои нзграждаве на „фри-шоп"I

магазин е заинтересована 
цялата страна. Интерес са 
проявили „Компас" и „Емо 
на’' от Любляна. „Генерал 
експорт" и „Интерекспорт" 
от Беград, „Сърбиятурист" 
вносно-износни 
ции от Македония ,и други. 
Всичките заинтересовани

С най-новите изменения 
на закона и предписанията, 

митничесI отнасящи се до 
ката служба, създадени са 

открива-възможности за 
не на магазини в извън ми — Още от началото ста 

ртувахме доста организи
рано. Навреме бяха обезп 
ечени възпроизводствени 
материали и суровини, та 
ка че до застои в произвол 
ството не се е стигало. 
При това 77,7 на сто от 
общия доход е реализиран 
на чуждестранни пазари, 
като при това 21,67 е изн
ос на конвертируемите па 
зари. ‘ Нашата продукция 
намира отличен пласмент 
в редица страни: НР Бъл
гария, СССР, 
та демократична републи
ка, Чехословакия. Федера 
лна република Германия, 
Канада и Ирак. За отбеля
зване е, че през първото 
полугодие намалихме и ра

органи.за с гневният камък.тническата зона, така наре 
чените „фри топове". Тъй 
като гранично-пропуоквате- 
лния пункт „Градина" 
един от важните гранич- 
но-пропусквателни 
ве към

Инак средствата за инве 
стиране на този обект са 
обезпечени. В строителство 
то .на новата фабрика ще 
учествуват фондът за нао 
ърчаване стопанското разв 
итие на изоставащите кра
ища, в Републиката, банки
те и. самата трудова орга
низация „Свобода"..: Строи 
телството на обекта заедно

организации от 
някои

е трудови 
от Ниш. както и

организации про 
явяват особен интерес 
най-много за ..Фои шопа", 
а някои изключително са 

Само „Интер-

трудовипункто 
Близкия изток и

обратно, предвидено е и 
тук да се изгради „фри- 
шоп". Понеже сега се вър 
ши цялостна реконструк
ция и модернизация на 
„Градина", удобен момент 
е да се започне и предвиде 
ния „фри шоп".

Имайки всичко това пре 
на об

мо за него. 
експорт" предлага цялост 
но решение за целия, така 
наречен комерчески комп 
леке, в който са включени 
освен ..Фри шопа", нова 
бензиностанция, хотел с 
около 50 легла, паркинг— 
плац и супер маркет. Най- 
голяма част (да не кажем 
почти всички средства) обе 
зпечават те. Трябва съЩо 
да кажем, че те оа в сис 
тема „Инекс", в който е

с оборудването ще струва 
около 660 ми лона динара. 

Германска- в новата фабрика ще бъд
ат приети над 300 нови ра 
ботника, с което до значи-доид представители 

щ естве но-п о л итич еския и 
живот в общи телна степен ще се разре-стопански 

ната още на 10 юли разис 
въпрос. То-

ши въпроса за заетостта ва 
безработните лица в Дими 
тровградска община.

не е намерно задоволител
но решение. А времето (и 
инфлацията), вървят.кваха по този

бе изнесено, че за из 
на такъв тип Ст. Н.тава 

граждането
А. Т,
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Пред валутната брава
ва позицията на всички стопански субекти на съоръжения и кредити в чужбина. За да се

постигне това, разбира се, трябва да се плани 
В съблюдаването на характера на разли- ра и вносът, и износът. Необходимо е и утвъ 

чията, които се изявяваха досега на този пл- рж даван е на програма по насърчение на из- 
ан, включително и палетата на събитията 
Скупщината на СФРЮ, по наш емнеяие е нап вната политика на реалния курс и облекчени

на ята на производството, за износ. При това е

изглеждайки акту едните и трайните иде 
йно-политичеоки въпроси 
развитие на системата и на

на износа.за по-натагьшното 
потитиката на 

икономическите отношения с чужбина, специ
ално на валутната система и политика. Пред 
седателството на ЦК на СЮК утвърди, че та
зи проблематика трябва да се свърже с Доиз
граждането на целокупната стопанска система. 
Това значи че икономическите отношения с 
чужбина, в тези рамки и валутната система, 
трябва да бъдат във функция на увеличения

носа, чиято основа трябва да съчиняват акти-в

равена крачка напред в преодоляването 
разликите, но и в тяхното обозначаване. Все нужна по-голдма подкрепа на сдружаването и 
повече нараства убеждението, че източниците свръзването в програмите по износа и т. н. 
на разликите «е са само в републиките и авто Важно е също така да се въведе ясна и ефи- 
номните покрайнини, пък само в тези рамки каана евиденция на износните резултати на 
да се водят диспути и мегдани, но тези разли- ОСТ, не като субституция на валутните смет
ки все по-силно се изразяват «вътре в сдруже- ки, но като инструмент на стопанисването и 
ния труд. Стопанските субекти, ориентирали се нсстопанисването на този план. А що се касае

валутните сметки, няма вече дебата дали 
нтация единодушно изразяват и съмнение, и бо Р& останат или не. Единодушно се дава подк- 
язън във връзка с предложенията на Съюзния репа на решението на Конституционния съд 
изпълнителен съвет. И обратно, онези които не на Югославия, който ги провъзгласи като 
са обременени с тези работи, а обективно им неконституционни.

износ, следователно в унисон с основните оп
ределения на обществото валутните приходи 
да се увеличават от година на година, обаче 
че кампанийно и на всяка цена, но качестве- 
.о и като фактор на по-нататъшното развит
ие на нащето стопанство.

Промените във валутната система, трябва 
да се съблюдават не само през призмата на 
слабостите на досегашния закон, на който се 
основаваше тази система, но и преди всичко 
от аспекта на целите, които желаем да пости
гнем. Просто казано, всяка система и закон, 
който трябва да уреди и регулира тази сфера, 
трябва да има предвид — увеличението 
износа. За съжаление, множеството дебати

едностранчиви, 
а много повече

към износа и на ко ито това е жизнена ори е- до

са нужни валутни средства, търсят помощ от 
държавата и нейната регулатива. Тази дифе
ренциация, която все по-силно изпъква, е не 
само карактеристика на една обшествено-по- 

ттическа общност, но и на целокупия едп'- 
жен труд у нас. Добрите износители се пла
шат от регулативните стеги, стоковите листи, 
бюрократизма и други неволи. И се оплакват. 
И обратно — всички други, безсилни да ус
тановят контакт с първите — търсят валутни 
мероприятия.

Ако съществуваше и ако все още тук-та
ме съществува мнението, ■ че понякога еднакво 
пишем, а различно четем, както тези дни 
твърде картинно каза Милка Планинц, 
пак все повече надделява и готовността и ед 
инодушието (валутното ни) писмо да бъде — 
също. И вече да не се съгласяваме бързо, ко 
гато говорим за комунизма, а чупим копия за 
социализма като преходен облик, както това 
още по-картиино, също тези дни, каза Душан 
Драгосавац. А това са и характеристиките на 

че различията, «които се явяват около валутната 
система и новия валутен закон, а и около це 
локугшостта на нашите икономически отноше 
ни с чужбина. Становищата, които Председа 
телството на ЦК на СЮК най-вероятно 
предложи на Централния комитет за разиск- 

са вания, тъкмо ще говорят за това и ще внесат 
много светлина в това състояние и ще доне- 

се сат много задачи на комунистите. А това е 
онова, което досега липсваше.

все

на

понякога много емотивни и 
срамежливо изтъкваха това, 
се занимаваха с разпределението на валутни
те средства. Така обществеността получи 
чатлелието, че проблемите на преразпределе

впе-
Инак, не е трудно да се съгласим, 

динарът трябва да се движи към конвертиби- 
лност, че на целите на износа трябва да се 
подчини всичко, пък и да се осигури съответ
на подкрепа на законите и съпътствуващите ги 
«мероприятия на икономическата политика. На 
организациите на сдружения труд, които 
насочени към света, следователно в междуна
родното разделение на труда, трябва да 
обезпечат условия, които ще ги мотивират, а 
също така и по-добри възможности за износ

нието са по-важни от създаванто на валутни
те средства. Сега изглежда в тази „гореща” 
тема е внесен елемент на реализъм и логика, 
който „нагорещената” температура сведе на 
почти нормална. А за да постигнем това, тря
бва по-силно и по-всестранно да създадем ус
ловия за качествени параметри на стопанисва 
него, преди всичко ^за — производителността 
на труда, модернизацията, вклюването в съв-

ще

Влайко Кривокапич^ременната технология, като ускорява и укреп

БАНКИТЕ

Предвестие на промени
Понеже тук, както вякаде 

юрослав- впрочем, където се правят остри 
равои, може да се очакват съот
ветни последици и отпори, за съ- 

Прсдложеии са, именно, реди- щите трябва да се направи подго- 
ца промени, които трябва да обез товка и това най-малко по два на 
печат ред в отношенията на дома чина. Първият е с допълнителни 
шния пазар, абсолютна финансо- промени да ое изнамерят средства 
ва дисциплина, мобилност ма сре за да се облекчат последиците в 
летвата на цялата югославска те? случаи на социална застрашеност 
ритория. Кратко казано, касае се на работниците. Обаче, когато се 
за политика за здрава домашна .касае за отпорите да се запазят 
монета, без която не може да сс позициите и тогава когато проме 
замисли пито намаляване на ин- ните оа неминуеми 
флацията, шито напредък на коя- ките структури, преди всичко' Съ- 
то и да с друга област в икономи юзът на комунистите, трябва да 
ката.

ис на основните проблеми, пред 
които днес е изправено 
ското стопанство

порционално на износа на вложе
ните
рискът на стопанисването за раз
пределението на общия доход.

Това са някои от най-важните 
промени, а те са толкова, че пред 

на Съюзния изпълните

Промените в банковата и кре
дитната система, които Съюзният 
изпълнителен съвет този месец 
нредвести и показа същността им, 
съдържат почти всички елементи 
на дълго обмисляните и преразка
звани идеи. Според предложените 
решения, които сега са само про 
ектозакон, флуидните отношения 

банките, вложителите и об 
общ нос-

средства, при което о важен

ставителят 
лен 
сочи.

съвет июотдавиа с право по- 
концепция,че се касае за 

няма работа ^ дребни смст-която
ки. Няма я впрочем нито Дълго
срочната програма за икономиче
ска стабилизация, която даде осно 
Ните за реорганизация на югослав 

банки. И точно затова

между
ществено-политическите

трябва да се премахнат и съ- 
осуети териториялиза - 

банки.
ти
^повременно 
цията на деловите политичес-

сеските
налага въпросът.- дали промените, 
за които става дума, може да се 
проведат боз воички останали в 
стопанската система и обратно: 
колко те зависят от фуикционира- 

на банковия и кредитния мс-

Проявен е стремеж към макси
мално прецизиране ролята на ос
нователите, обшествено-полишче 
оките общности, системата на на 
родните банки и службата на об
щественото счетоводство. Разбира 

това но би имало

имат главна задача в съломяване- 
то ма отпорите. Не само поради 

Някои от тези мерки ще пре това, че преди две години приеха 
/(извикат, вероятно, отпори моти- .Дългосрочната програма 
вирани преди всичко от страха, по 
ради тяхната социална поносимост. ствено решение за изход от кри
латото този мерки, със самия Фа- зата, 1ю че сега оа в положение 
кт дето ще сс «върши селекция за крето рядко бива. Преломът- , се 
една част от стопанството чие бъ- предлага конкретно, обаче «а съ- 
дат твърде тежки. Що се касае до щия е потребна конкретна и е(^и- 
промените в банковата система, те каона подкрепа, 
ше представляват остър удар вър
ху много от банките.

за ико
номическа стабилизация като собн сто 

ханизъм?се, че вшчко 
ефекти без прилагане на икономи 
ческитс критериуми в работата и 
стопанисването на банките, пък за

имат

Ако се съди по това, което спе 
казват, не трябва дациалиститс 

имаме илюзия, че новата концеп
ция, сама по себе, както и какви- 

да е институционални ггромс 
ще бъдат съдбовни за решава-

това в новото решение те 
доминантно място. Принципът с 
прост: управляването и реша»ане- 
то в банките се осъществява про-

то и С. Куюпджич
ни,



2 Комунмсг
възможни ио защото тогава гор& нане — мнозина казаха, че се ли

шават от своите скъпоценносттаМЕЖДУ двата броя

Н ПО-НАТАТЪК ПОЖАРИ!
те -и V пас, по па никого, нашият
'оп.п се покана по-малко ..значите- за да изплатят разходите си 

рсдоследа' па информациите ток. Въпреки че от всичко
би могло много пешо да се заклю

за
товадои и

от тези пожари по белия спят.
Нима някой мисли, че с това, чи, дпе неща са безсъмнени. Пре- 

нслогическм информативен >щ всичко, хората очевидно дълго—~~Ш§ ЩзШЦ ЦяЩр ШШШ
проблем а наш на тока, потребителите това за-

Колкото и да е

пише
колоните на 
то много говори 
споменаването на пожари се 

като неминуемо и
по- на

в тази самолетите в потушаването на по Са толкова голям 
мигналата жар са ефикасни само при пряко проблем са пожарите при други дължение не могат да изпълнят 

и първите съдействие с хората на терена”, тс? Или, или... от паричната маса на личните при
Разбира де, тези въпроси са рс- ходи, па 

торичесгаи, понеже с сигурно, чс ри средства”. Мито
телевизионна информация ня- другото, не е утешително.

Също както и думите на Ма маше за цел да даде положителни Осиромашява се па осиромашя
или подобни ват и онези, които може би се обо 

за гатяваха не плащайки слектричес-

каза
рубрика. Именно през 
Ьедмица пристигнаха 
информации за първите 
на огнената стихия.

Освен това, през 
ца обществеността получи и мал-
ко по-прецизна картина за цялата тулович, предупреждение предете- ,ОТГОворм на такива 
сила на пропуските направени в влява и онова, което се случи в въпроси. ПрОсто. става дума 
гпрщягюставяването на огъня, за (зожара иа Техноложко-металурги- това, че такъв вид «а публично ки ток 
инпопентното отношение и напъл- ческия факултет в Белград. Седем разпространяване на лъжлив опти Разбира се, нещата в Р боти- 

погоешните преценки на опас- професионални пожарникари бяха мизъм има същи корени както и тс «ад връзка с прод жбата и ку^ 
„ос^а сГ™Гмо з™ли^ пожа повредени зашото нямаха охрани- опази „легендарна", която допри- пуванего на скъпоценностите зла 
ри закъснелите покани към числ телни снаряжения за пожар, пре песе за удобното настъпване на тото или например нед и^и.ч 
ящите се към ЮНА, слабата охра- дизвикан от химикал™. иредентата. И че без оглед «а имот са

Наистина чудо — откъде хи- тогава преживявания колапс на Ето в едно ооявление ое уо 
Технологическия Фа* информативната система, очевид- ликувано, че един човек продава

по-нататък съществуват сил- 'един четиристаен и един едноста-
ПростО го съжа- 

за ля вам, понеже, си поставям въпро
след като

ангажират „последните 
едното нитожертви

ИСТИНСКО
тази оедми* ЧУДО тази

но

на на хиляди непрофесионални ли
ням ат опит в потушава- микалим наца, които 

нето на огъня. култет!
Циникът би казал, чс във вои

не и
ни но стоя вани я, израстиали от ма* сн апартамент.факти,

колкото грубо и да звучи, щастие чко това и в 
е в нещастието, че не е имало още Предизвикана от пожарите, има

което дава надежда. Имен- ното информиране 
но нашите пожарикари се класи- стта не служи на чест. 

не Раха на първите места на пожар-
до никарекмте състезания в Европа. ЗЛАТЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК 

' Нищо затова, че нещата стоят Разбира се, не са всичски 
наопаки. Както това бе и в неде- формации такива. Една от пай-
лния телевизионнен преглед в уда- интересните през миналата седми ориентирани. Билетите за ДСРОЦ

1 ца е от Суботица. Хората стоят в мача между ..вечните ривали Нар 
опашка пред магазини, които из- тизан и Цървена звезда бяха раз- 

накит, а някой грабени само за един ден.
Нищо без футбола! С него мъ-

В светлината на тези неприятност, трицата, която на средствата
и масова информация и иа обектив са, къде ли ше живее 

на обществено ^еамери купувач?
В морето от нелогичностите с 

които сме обкържени и парадокса 
с който живеем, футболните при 

ин- върженици още един ггьт показаха 
до каква степен традиционно са

тази

нещо.повече мъртви.
Мярката с която това лято се 

изнася публично колко ,.ншцо 
да ни изненади", тоест

пожарите ни зава-
смее 
каква степен
риха неподготвени, и до каква стс 
пен се хвърля нова светлина г^р-
ху приказните и убежденията за рния вечерен термин, 
функционирането на обществената Не вярвах на ушите си, кога-

следователно, тази то ТВ-дневник започна с информа купуват злато и
шги за пожари в Съветския съюз, побърза да ги погшта защо това 

затова.
оамозатцита,
мярка може да се предчуетвува и
от думите на пилота Милан Мату Италия, Гърция. Не 
йович който участвува в потуша- мисля, как там

ките по-лесно се понасят.
Слободан Клякич

че правят.
Отговорът почти н'е е ■ за вяр-пожарите са не-

и Север — ЮГ. Такива инициатш 
днес са нужни повече откогато 

и да било досега. Необвързаното
Многостранна е политическа, аргументи, които се употребяват кото вчера, а утре ще се сбъдва 'чег^а-

та символна на предстояща- винаги, когато трябва да се „дока- по-трудно ' от днес. В международ- жи тю перифеш.ята н ^ ^ун.
на външните мияис- же”. че такова хетерогенно дви- ните отношения все по-голям е родните с Рити . под к ъ то ,

три на необвързаните страни. И жение. съставено главно от изоста броят на участниците, които искат да било претекс^ да “МРГ;
формално, и фактически, Луанда нали в икономическо отношение да участвуват. Обичали гоили не ™?И^вн°Т^лГГка " 

съпротивителна ли- страии не може да играе важна великите сили приеха необвързва та световна политика,
последната голяма опо- роля в света, който уж принадле нето като факт в международни- влезе през широки

Южноаф- жи на големите и силните. Тези те отношения, па който трябва да
Страните пежоративни оценки за възмож- се разчита. Тази констатация мно

от „предната линя" никога не про костите и досега на необвързване го повече се отнася до други, сра Днес опасностмт^; не са п°” -
" гтпемеж към въоръжена ра- то зачестяват непосредствено пред внително силни и влиятелни стра . отколкото преди годиш,

зплата с южноафриканските раси- и по време на големите среши на ни, които в иеобвъзрването виж когато необвързаните страни при
» Б„„ • ,а се отказват от всее- необвързаните страни. Такива дат неотменим и полезен фаятор зоваха Джон Кенеди и Никит

по»».» о. -.е»то *»- опети тр.б» д. « ОД.К..Т И и. «ет,»..га„„о „етошетет. й
зинегдо . • Л-«- Необвързаното ...жонн, етбетГокет."»,“'."^ ора“ ^

бва да отдели най-голямо внима- ри. Балансът. основаващ се на 
Разбира се, не може да се ние за лекуването на собствените

съгла- си рани, което досега Не бе най-

ПРИОРИТЕТИ ЗА НЕОБВЪРЗВАНЕТОНАШИ ДНИ 
Д-р Гавро Алтман ви

та среща

в ко*то
е на първата врати преди 

няколко години « в която има дъл
госрочна мисия.

■няя пред 
ра на колониализма — 
риканската Република.

публика за основни 
права, те дори се съгласиха прин 

коегзистенцията с това страха, не обезпечи спокойствие 
на човечеството. Няма да го обез 

Но необвързаното дви- печи и в бъдеше. Великите сили
жение не смее да бъде погълнато отново се намират пред началото
от собствените ои неволи толкова на I преговори» но тяхната

вързаното движение и :,не намаля много, че поради тях да забрави ност и способност да потърсят за-
ва дееспособността му. Именно та глобалния си характер и мисия.

ципно с
карикатурно държавно 
което продължава да 
благодарение на терора и

на силния чуждестранен ка-

творение, твърди, че несьвършевното 
съществува сие или липсата на съгласие във успешно, 

интере- връзка с някои международни стъ 
лкновения не нанася шети на необ готов-

. сите 
питал. доволителии глобални оешения не

Необвързаното движение лесно кива се последиците от взаимните В 24-та годишнина От официал е видимо по-висока. Впрочем, те 
постига койсензус когато става ду- стълкновения на необвързани стра ното начало на нобвързваното дви не могат сами да изнамират таки- 
ма за критика На южноафрикая ни. Не смее обаче да се губи От жение (1961, Първата конференция ва решения, като се въртят 
ската Окупация на Наимибия или предвид фактът, че напук на дъл- в Белград), трябва' да си спомним, кръговете на взаимното си келове 
за осъда на апартейда но много, гите сенки върху картината на не че то настана като израз на об рие и изклчителност. 
по-трудно или изобшно не устано обвързването, напук на всички не- шия стремеж на народите към не Необвързаното движение и по
вява едноглаоие когато става въ- воли и конвулзии на движението, зависимост и по-конкретно като литика никога не боледуваха от 
поос за други опасни огнища на (международният престиж на не- израз на съпротива «а. опита це грандомания. Не се. опитваха 
международни стълкновения. В обвързаната политика продължава лият овят да бъде - разделен на заместят останалите фактори 
Средния Изток вече няколко годи да расте. Подценяването на значе военно-политически блокове, като международните отношения. Заед- 
ни воюват две необвързани страни нието й почти изчезна от офици- -критика на неспособността на тези но с тях настояваха да разхубавят 

се съзира край на алгаите прокламации на конфрон блокове да обезпечат стабилен све отношенията в съвременния свят. 
; близкоизточните тиращите се велики сили. Приз товен мир, като иск за коренна Необвързването обаче няма никак 

стълкновения необвързаните стра- нанията, които необвързването по- демократизация на международ- причини за комплекс на мало 
ни не се конфронтират непосредг лучава от тях «сто пъти м усло ноте политически и икономически ценност. То не може без другите,

но някои от тях имат твър ши, но все пак са признания. Ни отношения, скроени- в епохата ва Н0 и другите вече не могат без
де различни, в някои случаи диа- такива нямаше през първите )щи империализма и за негови нужди. него. Предложените на.. човечест-
метоално противоположни стано- Това означава, че на„-големитеш Нито една от тези велики- цели Вото глобални на
виша и поведения * тамошната ли не дават предимство на била- не е загубила нищо от значение- зването продължават да запазват 
дългогодишна криза. Необвързана тералния третман на ключовите то и свежестта си. Необвързаното стойност^ с? но тмбва да се 
Никарагуа е подложена на жес- проблеми на нашето време, че от движение и политика се афирми- освежат да се поиспос^бят ^ 
Никарагуа получава „якои. сериозните разисквания върху те- раха с подкрепата ои на «онкрет потребите на времето да им се

необявена вой- зи проблеми няма тъй леоно да ни борби за независмост, но съ- вдъхне нова сила Тази задача без
Афганистан сьзда изключат не само необвързаните що така и с великите си инициа опорно за“ у^ва неголямо **
изостриха същест страни, но и собствените си съюз тиви в полза на общата коегзи- маатое на годамота на

движението нищи. Все пак този стремеж днес стенция и сътрудничество в двете жГ1!“ “ к Р Ш сгР3'
Това са се сбъдва много по-трудно откол- й основни посоки: Изток — Запад вниЧ'Ите от необвързаните ст

В

да
в

г.х и все още не 
тази война. В

ствено.
необвъР

,ток натиск
характеристики
на. Кампучия и 
доха
вуващите разлики
на необвързаните

на

нови или
в

страни. ни.



Комунист 3
ПОЛОВИН ВЕК НА НАРОДНИЯ

ФРОНТ НА СВОБОДАТА

Партията на открита арена
на р.6Со™„чес~^аСаНаи "Г^Го 
пя от нелегал^рс,. да излезне 
вият и най-голям сбор на 
тоял в Крагуевац

на свободата — Съюза 
през 1935 година ус- 

на откритата политическа арена. Пър
25 август тЗгоди^Г" ““ СВО0О«ата СС е

ца, Пирот, Ниш, Враня, от Вой- ждане на осигураниетр в старост, 
водила... Пристигнаха представи- изнемоопялост, смрът и безработи

от ца; 8) анулиране на селските дъл
гове и освобождение от дължими
те данъци на селяните, дребните 

търговците и бедните

тели на прогресивните сили 
Хърватско, Словения, Босна.на

Докато августовското слънце
„ опозиция проведе Интепесоканметп оЯ ппншя^а я жестоко пече, от трибуната първо занаятчии,
митммг Я 25 август свой ГОЛЯМ Крагуевац било голямо Ппез нош говйвят водачите на демократите граждани, както и намаляване на 

НГ в ^Раг-Уе»ац... Идеята на та и рано сутринта на 25 август >и змеделците, след това .. предста- данъка, премахване на кулука да- 
Народния фронт на свободата на към този гоап потекла въпколина вмтелят «а Хърватско. С лозунга пъка и облагането на работниче-
тази среща бива така очевидно и от народ от Шумадия но° и от ,"Да живее работникът" излиза ските надници, 9) мир свобода и
така блестящо манифестирана, че по-далечни краища За' това гово- след т0ва пред микрофона Драгу- борба против ф шизма; 10) н от-
това не може да се сравни с не- ри и Жива М Лжоплжевич млап ™н Савович шивашки работник, ложно установяване на отношения
що подобно в това отношение", архитеет по това времГ левичар и трй говори, ™ работниците и сел- и съюз със СССР. След това гово-

С тези думи загребският .вест- един от редакторите на Свет яните търсят радикални промени Рили представители на други о_
ник „Преглед" в броя ги ги- 1 „„ ,, . Редакторите на „евег- страната в ПОЛЗа на обезправе- краинини и региони
тсмври 935Дгодина°Яа^под за^а. тил за**™аиитТ че искат м^р Лобода и взел думата в името на студенте 
Ш1е ,Величествена среща на сдру сбора Крагуевац приличаше «а гп кляб. След това Савович изтъква ката> ™ладе*
жената опозиция в Крагуевац" лям военен лагер. Понеже не мо- основните искания на народа: 1) «вореикиГв к"ф™па с
“ ХлоЗК^аЧИТож1обОР- ^ ЖЕШе ^ ПРИ6Ме На « режим8 Дж^рджевич

и№ изцяло ояха оживотворени чки свои скъпи гости, народът ка- " 1 “ д гтлптягк. лргрттр искания изнесени
• ЮкГГ^Г ПЛИНУТ на ЦК на т° ™а ла™р''ва-е по улиците 3~Гци 3) “ремахв^ от Савович а кои™ още един път

СЪСТОЯЛ се в Сплит в на- на града под открито небе, кла- и°зв3елни закони и с акламация биват прие™ като ре-
чадото, на юни, за формирането деше големи огньове и цялата нощ иа В0И1К* 3 0 д - чолюпия на сбора

. на Народния фронт на свободата, играеше, пееше бойни песни „ при съдилища; 4) пълна свобода на пе золюция сбора.
шГдомашната ™ б°рбата.'Ф6' ветствуваше Народния Фронт на народната скупщи зрялост и класова сила
Тоа ши™™ °! КЦИЯ * МОбиЛ11- свободата ■ Пристигаше народътс ™веЖдане на нови избори; воала на нелегалността и се вне-

■ « наРОдни слоеве оре влакове и рейсове, с двуколки и б) 8.чаРова Врудова седмицаиу.ве дсява в Народния фронт, което.ще
■бгпа я а щата Фашизация на на коне. а мнозина и пеша. защо- личение на работническите надни- има извънредно значение за бъде- 
огр н т , партийното ръководство то намяха пари да платят превоза. цм. у) източници за работническо- шото революционно действуване.
чилп СИ В ПЛ11Т заклю- пристигаха от Поморавие, Ясени- -я огигурание и неотложно прове Миодраг Стоиловиччило: „Създаването и укрепване-
*го на антифашисткия народен 
фронт това е днес главния път, 
по който работническата класа, 
селячеството и угнетените народи 
може да дойдат до победа".

„Сдружената

и на края

Така ЮКП с политическата си 
разкъсва

РАБОТАТА И РОЛЯТА НА ЦК НА СЮК

Опреснени стари принципи
Необходимостта от създаване 

на Народния фронт на свободата 
бива подчертана и на Седмия кол 
грес на Коминтерна, за което и 
Йооип Броз Тито дал положител
на оценка: „Седмият конгрес на 
Коминтерн имаше и за нас и ця 
лото комунистическо движение го
лямо значение. Той радикално 
промени таговашната политика и 
сложи нова платформа на борба-
та. Неговите решения спомагаха та на Разискването на 18-то «се
на комунистите да надминат дъл- даа«' раването*^р  х V Проек Ред нас, основни становища в 
гогодишното сектанство и затворе- озаключенията 13_то заседание 311 документ, които не само че са
ност. движението да излезе отизо сюк което силно раз_ най-атрактивни за партийната об- нпсти ще се освобжада от чивтос
лираност и да се превърне в оно- членовете на СЮК бе при- шественост. но в себе си
ва, което всъщност и трябва да д 18то заседание" предпоставка за осъществяване на непосредственото превзимане на
бъде — същинско народно движе- в ву 1 би мргло а целия този документ. техните функции и отговорност и

■ ние, което укрепва в борбата за “ прелом в работата на Цен Централният комитет на Съю- т се оспособява за успешна бор- 
решаване на проблемите на своя д " 1 комитет „ „а т рвичните за на югославските комунисти „в ба против етатизма и бг.рократи- 
нар°<- . , „ „„мн организации". А Звонимир Петро- по-голяма степен отколкото досе- зма".

Първият в поредицата и един каз че миналата есе„ „в га трябва да действува като цен-
от наи-големите сборове на наро ^ ^ 6отническата кла. тър за утвърждаваме и осъществя- „0 „връщането" на започнатото, с
дния фронт се провежда^в Крацу ^ ^ из.пжна каквр „с с добрс ванс политиката па СЮК, обосно-
свац на 25 август 1935 година, сви федерацията и в Съюза на ко- в311а върху единствените основи в / ществяване на програмните опре-
кац като сбор на сдружената оп - уНИСТИТС и посочи пътищата за Програмата на СЮК". Гова стано деления, СЮК от партия на власт 
зицйя, той се превърнал в израз мсня на положението". Но, ка- шмцс подразбира повече грижа от Сл©д време и с по-инакво действу- 
на единствената готовност на на- . Пстр0|ШЧ ицК ,1ак продължи страна иа централните покрайиин ваи0 да прерастне в партия на 
рода . да даде отпор срещу нарас ■ пабоги както работеше и пре- оки и о&адшеки комитети и орга- непосредствена демокрация. И цо
калите сили на реакцията в сгра- м ^ айки заключения и до- иизации иа СК иа време да прие-
ната и фашизма в света. Н и-го „ ' и за ВЪПроси за които вече мат решения « да раздвижват ак- комунистите, особено неговите Фо-

-гова имала К , ,, шсствуват заключения и доку- шии за осъществяване ин тереса на руми по време на общопартийно-
менти". Псе пак окуражило го е работническата класа в Югослв- 
разискването на 18-то
на което повече разискващи „за- последователно спазване на прин- За" недвусмислено потвърди, че 

съблюдават пипа па демократичеокия цонтра- зиае че единственият начин за осъ

Неотдавна нашият редактор партийната дебата; по-задълбоче- вите програмни определения, се
Велиъйгр Филипович води разго- но и по-конструктивно идейно и отнася на_ решителното пренасяне
вор с Драган Гоцич квалифици- акционно партийно единство, отно на „идеино-политическата акция
ран металостругар в нишкия ФАМ »но с цел по-подготвени да посре- на Съюза на комунистите в само-

щнем 13 конгрес на СЮК. управителните органи, ооществе-
Няма нужда да се преразказ- но-политическите организации и

ват Заключенията за ролята и ра- общности, в цялостното действу-
ботата на ЦК на СЮК защото, ве- ване на политическата система на
роятно, са най-къси и най-ясни за- социалистическото самоуправление
ключения които през последно вре и в процеса на съгласуване на са-
ме прие ЦК. Ше изтъкнем две, спо моуправителните интереси. По то

то- зи начин, казва се в Заключения
та, Съюзът на югославските кому

и със Звонимир Петрович, квали
фициран бравар в нишката „Ва- 
гонка" за ролята и работата на 
Централния комитет на Съюза на 
югославските комунист в светлина

носят внне с държавните органи, па и

С това становище е предвесте-

времсто все повече напуснато осъ-

ради това напускане Съюзът на
ляма, заслуга за 
която чрез
върженици включи в подготовката 
на манифестацията се изборила
тази спеша да г'олучиГо««^°; .ючнаха по-широко да

, = плгя.швдпжгю проблемите в Партията и страната", лизъм и отговорно и последовател ществяване на историческите цели 
ля в свикването и организирането ч окуражепие на Петро- но поведение и на форумите и «а на иашта революция е — «епре-
на събора имал ^рагуевашкият ве- ^ ^ ябвало да бъде нито отделни лица в осъществяването 1Съонато действуване на комунис-
стник Светлост които ' н случайно нито моментално и че па задачите утвърдени па заседа тите — на отделни лица, партий-
ски „Преглед . ба у нит-Г разискването иа 18-то заседание е пията на ЦК на СЮК. Паи-сетне, иите организации и форумите за 
дна правда и белгпалеш ни[«, 1 „редом в работата на това становище с стар принцип в афирмиране и обогатяване
от работнините и 1този „ай-висш форум, свидетелст- нова одежда, конто трябваше
ет като техен в™ю- бил^под преди всичко последвалите бъде „освежен със Заключенията
непосредствено влияние н това заседание заключения и защото с голини бе напуснато, то, тъкмо напускането на тази пра
ПИ1ГСКИЯ комитет на ЮК11 за ' следващото т.е. 19-то а тази практика ппетъппя сериоз- етика от страна иа СЮК доведе
Г'ИЯ' °Тобп(ествеността"увср—о заседание на ЦК („Комунист ™ критика по поеме на обопарти- 

Фор^лмо обслинс- публикува преди три седмици) в 
И земеделци- които и ЦК иа СЮК и всички ое- 

тапали органи на Съюза на ко-
МУНИСТИТ0 би трябвало да спазват ганшото поведение в Съюза на юго литически организации да „живе-

цел пр-ускорено да се осъщест- славсюите комунисти и което, пак, ят" главно от форуми» заседания,
вява главното изискваиис о-г общо че е иовииа в сравнение с нвго- Л- Мицич

своите членове л.при то разискване получиха „публично 
вия. Топа становище подразбира и предупреждение" а партийната „базаседание.

Фронтовски характер.

на съ-
ла ществуващите облици на нашата 

непосредствена демокрация. Защо-

до извратения в самоуправление
то — от ООС.Т до най-висшитейи-гото разиоктаче.

Второто становище, което стано органи на делегатската система и 
така може сериозно да мени досе- допринесе нашито обществено-ио-

вало в 
на народа, че
ние иа демократите

мрже лЛ представлява сери- 
политическа сила за успеш-

'Гг ИС 
озна
на борба за осъществяване права- е
та на угнетените,



4 Комунист
РАЗВРЪЗКА В ЛЕСЦЕ

Разборито, но с поуни
тка съществува аномалия .и то го
ляма. макар че, на събранията на 
трудещте се .получиха осведоме
ни е за ооществения договор за 
личните доходи на функционери
те, макар че са разбрали как този 
ооществен договор е създаден и 
как действува, но информациите 
не ги уоедиха. просто не можаха 
да рлзоврат, че цифрите са така 
големи, и че в споменатата равно
сметка всичко е направено спо
ред предписанията.

невероятно е, че с множество
то въпроси, сред които и съвсем 
неуместни (на дример да ли фун
кционерите плащат облагания вър 
ху личния си доход) нямаше нито 
един, който да се отнася върху 
личните доходи на републикански 
тс функционери. Тъкмо тогава би 
настанало смущение. Точно е, че 
раоотниците не знаят много рабо
ти, че някои неща ги заинтересу
ват тогава когато ое изправят пред 
тях. ибаче, покрай всичко това 
имат твърде изтънчено чувство ка 
као е правилно, а какво не. 
Когато биха узнали, че ре

дил, а още по-малко в Общинския 
синдикален съвет не обърнаха та
кова внимание за да би прекъснали 
с.него разочарованието и недовол
ството, т.е. разбираемата човешка 
обида.

Дарата стана но-окъна от масло 
то след информирането за изчи-. 
сляване личните доходи на общин 
оките функционери, които за -юни 
подучиха заплати 170 000 до 200 000 
динара (така че сродно за първите 
шест месеца личният доход бе над 
100 000 динара за председателя на 
Общината, Изпълнителния съвет, 
на Съвета на индиюалиия съюз, се 
кретара на Общинския комитет на 
СК, па до 84 000 динара, колкото 
п-олучи изпълнителният секретар 
на Комитета). Работниците, които 
вестта за „милионите" шашарди- 
са, останаха без обоонова-ние. Ни
кой не се стараеше в правия мо
мент, по най-добър начин да им 
даде а-втеитична информация: как 
во ое крие зад тези доходи и да 
ли наистина са така твърде висо
ки или не. Повече чуетвуваха от
колкото точно знаеха, че тук не 
може да бъде всичко в най-добър пуоликанските функционери полу

чават почти съвсем еднакви лични 
доходи както и общинските, идае 
надата би била пълна.

и сегашните трудни обществе-

Даратп стана по-скъпа от маслото след информацията за изчи 
личните доходи на общинските функционери ...сливането на

Нямаше сензации. На заседани
ята на раоотниците в иОСХ „По
ддържане" при трудовата органи
зация „Верига" от лесце, „бунто
вници" промениха мнението си и 
след разискването, за което каза
ха, че подобни вече десет години 
не е имало, приеха обширна и 
гвърде прецизно набалязана прог
рама, която сочи изход от кризи- 
са и -някои неуредени отношения. 
Трябва веднага да се каже, чевои- 
чки сенки които засенчват взаимо 
отношенията им сигурно не са ус
пели да премахнат. Победи разу
мът, фактът че разединени, обре
менени от собствените си слабос
ти, не могат да преодолеят обсто
ятелствата и задачите на сегашно
то обществено-икономическо поло
жение, което първостепенно се е 
отразило върху голямото отслабва 
не на призводството. Сто и дваде
сет работника, които се заканва
ха, че ще напуснат Синдиката до- 
колкото не получат отговори на 
някои въпроси и ако нищо не се 
промени, оттеглиха заканат3 си.

С оглед на това, че във всички 
петнадесет точки върху които ра

зискваха, постигнаха пълно съгла
сие (даже всички всеки път гласу
ваха с „да") бихме могли да гово
рим и за голямата политичеока по 
беда на субективните сили и ръко
водствата на трудовата организа
ция. Обаче, такова статическо со
чене -на истината в същност би 
било хвърляне пясък в очи. Добре 
е това, че се е стигна до такава 
развръзка, а същевременно е »оно, 
че не е. нито отвед-наж може да 
бъде всичко както трябва.

Очевидно е, че вълните на 
пня-ва и огорченията са разгръна- 
лм ня-кои неразрешени стари смет
ки и слабото информиране въоб
ще. т.е. неразбирането на обстоя
телствата в които в нашето еже
дневие търсим изход между о-пре 
деленията и практическите крач
ки. На групата работници, която 
поради' съмнение, че им е напра
вена неправда пои оценяването н-а 
техния труд (сега им излязоха на 
среща повечето поради мир в къ
щи. отколкото с убеждението да 
погщавят -неправдата) поеди годи
на и половина се отлъчи от Син
диката, нито в самата организа-

порядък. Струвало им се. превъз
ходно са им падали в очи синди
калните „заплати", че в такава сме

но-икономически оосгоятелсгва го 
ре-долу се явяват уравнидовъчни 
разсъждения или разисквания за 
еднакви киреми и инфлационните 

4 добавъчни. Макар, че тези случ
аи са усамотени всякак са в изра 
зително малцинство. В нашия сдру 
жен труд главно се изплащат дич-. 
ни доходи в съотношение 1А и 
все повече има доказателства че 
това отношение, разбира се въз 
основа на труда, трябва да се уве
личава. , ,

ФОРУМИТЕ

АКТИВНОСПА НИКОГА НЕ СПИРА
Неизвестни са ни причините, те форуми и кореспондентите на 

поради които журналистите от по политическите рубрики косвено, 
литическите рубрики в нашите ве- обаче все по-често, предвествяват 
стници своите летни приложения на обществеността, че почивка ня- 
за Съюза на комунистите, други- ма, то ест, че нашите ръководст- 
те обществено-политически органи ва и правителства са бдителни до- 
зации -и за „правителствата'’ на ри и през лятото, 
скущдините, по правило започват 
със съобщаване на впечатлението че някой на журналистите „дикту- 
за това, че „въпреки летните го- ва'’ това убеждение. Напротив, то- 
рещини и общата атмосфера на ва е тяхно впечатление, така как- 
почивките", във форумите застой то е впечатление на подписания, 
в работата почти и няма. Или ако че в годината пред конгресите по: 
го има, същият е сведен на ми- вече се работи отколкото обикно- 
вимум. Това се илюстрира с аргу- вено. 
ментите: към средата или дори в 
края на миналия месец са прове
дени следните заседания и приети 
следните документи, а подготвят 
се нови заседания, нови • докумен
ти и т.н.

ганизации, в скупщините и изпъл
нителните съвети: функционерите, 
като работниците във фабриките 
и чиновницете в най-различните 
заведения,- се сменяваха на длъ
жностите, „дежураха" в полупраз- 
ните сгради, докато колегите им 
бяха на почивка, която по закона 
им принадлежи. Но като че ли нито 
на тях нито на акредитираните 
журналисти не харесва тази банял 
на истина. Извстно е, впрочем, че 
Функционерите в обществено-поли 
тическите организации 
чици на някои
ния — по правило изтъкват, че те
зи заседания се подготвят с месе
ци. че изборните и предизборните 
активности продължават почти ед
на година, а подготовката н.а кон
гресите и повече. ^ п°-големи лични доходи от

общинските, поне когато става ду- 
На това създаване на впечатле ма за най-висшите функционери 

нието за прекалена заетост, обем- в Словения." По отношение на ра 
ността на работите, дълготрайната зликите, когато се разисква зато- 
сложна работа, пък и за почти, не- зи договор, имат например изегьл- 
н ама лоната оживеност по времето нителните секретари на Председа- 
когато всички почиват, трябвало би телството на ЦК на СК в Слове- 
да ое противопоставят съответни ния от много общински секретари, 
по-обективни информации. Можем ли въобще тогава да

Борис Кутии

Докато политически. икономи
чески и по-широко предвестяваме 
война на уравниловката и ое опит
ваме да я прогониме от всеки кът 
на нашето разсъждение. 
Общественият договор за 
доходи
почти идеална права линия. Труд-

Никой разбира се, не помисля,'
именно
личните 

на функционерите влече
но е да намерим по-очевиден при 
мер на уравниловка от този. Раз
лики фактически не съществуват. 
Ако отхвърлим административната 
добавка за прослужени години, ре
публиканските функционери в най- 
добрия случай получават с 20 на

доклад- 
по-важни заседа-

Но, проблемът е точно в ,това, 
че нашите вестници не пропускат 
да споменат това и че никой не 
прави съответни сравнения. Защо- 
то, докато през лятото «и присти
гаха информации за това че ра- 

Казваме, причините не са ни ботниците почиват, че фабриките 
познати, макар че може да се пре- са в ремонт и т.н., във връзка с 
движдат. Предпоставяме, напри- това не се чуха забележки 
мер, че
ли „изненадени" или 
но бдителни преди определени не- кажем, че е на почивка, че не 
приятни събития (например, гра- работи и т.н. Подобно, колкото ни 
дът без вода — председателят, на е известно, (бе) и в ръководствата 
почивка), пък сега и политически- на обществено-политическите ор-

нито
някои функционери са би- някой считаше, че на работничес- 

недостатъч- ката класа пада авторитетът а.ко

Б. Радивойша се учудваме?

говорен редактор Влакно Кривокапич, глжв- тел Драгища Павловнч.
“ " рвдант°Ри на република»- @ Адреси на редакциите: за вет чки издави*
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Пж„ " 11 Белград, телефонна централа 33*061;

Редж^ Хайоу^ ТсАП к адреС иа на изданието за СТ
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Кадман Петкович (САП Войводата), Ал- Щ Печата 
берт Души (редактор на изданието за 
ЮНА).

Комунист
Ф С указ на Президента ва Републиката от 

23 декември 1964 година „Комунист" е от
личен с Орден братство и 
златен венец, 

ф Директор и главен и отговорен редактор 
издания иа „Комунист" Велко

единство със

се в четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватско-сърбски (кирилица и ла
тиница), словенски, македонски и албанс- 
ки езици, а в съкратени издания на бъл
гарски, унгарски, словашки, румънски * 
русински езици.

на всички 
Миладинович.

Л Уоеждя единна редакционна колегия; ди- • Председател на Издателския съвет на „Ко
ректор и главен и отговорен редактор Ве- мунист' — на изданието за СР Сърбия д-р
лко Миладинович. заместник главен и рт- Богдан Трифунович. заместник председа-
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сух продължи още повече 
и тази година с още 
голяма сила. Прибирането 
на пшеницата е завърше
но и вече е известно, че 
на места приносите са пре 
.подарени. Надеждите, че 
ще превали дъжд. който 
поне малко ла помогне на 
царевицата, не се осъЩест 
виха и по всичко личи, че 
царевицата ще обере най- 
много сушата.

Какво се предприема по 
следиците от сушата ' да 
се намалят, погьоспхме от 
говор от специалистите в 
„Сточар". От разговора с 
тях ясно е, че освен пре
ценка на щетите, нещо по 
особено не могат да пред 
приемат. За тази цел и 
главно за обществения се
ктор те са оформили ня
колко комисии,- за земе
делие. за животновъдство, 
овощарство н за горско 
стопанство. Както изтъкват 
специалистите 
са щетите при есенните 
култури от 30—40 на сто. 
При новооформеннте изку 
отвени ливади на някои ме 
ста щетите са 100 на сто 
а големи са и ппи цареви
цата. слънчогледа. Взети 
са мерки сеното да се 
прибере от всички естестве 
ствени ливади, а тази зи
ма на добитъка ще се да 
ва и слама. Каква е суша 
тази година най-красноре 
чиво говори Фактът, че в 
района на Висок са пресъ 
хнали някои извори, за ко 
ито не се помни нешо по
добно. Има случаи овце
те да се преселват поради

за- недостиг на вода. Поради 
недостиг на 
вата
ООСТ „Нишава"

За щетите от сушата 
попитахме и един селско
стопански производител от 
Радейна, който случайно 

в „Сточар". 
няма ако 

поорано 
и не му е хвърлен на вре 
ме изкуствен тор. изтъкна 
Видойко Георгиев, един 
от редовните участници в 
съревнованието за високи 
добиви. Разбира се. че и 
аз почувствувах сушата но 
все пак пшеница4 получих 
по 2000 кг от хектар. Ако 
всичко е на време има".

Що се отнася до компен 
сиране на щетите, в Сто
чар" очакват само освобо
ждаване от някои наеми 
и нищо повече. На част
ния сектор може би нещо 
може да се облекчи с ос 
вобождаване от данък. Ис 
тинската щета обаче не мо 
же никак да се навакса.

А. Т.

влага в поч- 
в .,Сто чар" т.е.по- в

са при- 
кул-нудени да сеят нови 

тури. предимно
намерихме 
..Файда много 
житото е късно

нови сор
тове треви, които значите 
лно са по-отпорни 
ша, а затруднения 
Ще има и 
итба, ако завали дъжд. Ма 
кър че отчетите на

на су- 
сигурно 

в есенната се

ни бе един от жизненотре 
птящите проблеми в село
то. красноречиво 
ждават че 
кия подем цялостно преоб 
рази бита на хооата, а село 
то от година на година ме 
ни своя лик и се преустро 
йва в малък районен цен 
тър в общината.

Местната общност в се
ло Долно Тлъмино Се на 
режда между най-активни 
те местни общности в Бо 
силеградска община. От
делно когато става дума 
за раздвижване и разреша 
ване на комунално-бито 
вите проблеми, с което от 
година на година се по
добрява и бита на хората, 
електрическият ток, кой
то по повод юлските праз 
ници бе пуснат е 
голямата трудова по

беда. И не само най- 
голяма, но и най-значител- 
на. която по един или 
друг начин пряко ще въз 
действува за по-бързо и ус 
пешно да се разрешават и 
другите комунално-битови 
акции, а ведно с това ще 
спре и миграцията на мла 
дежта в това средно по 
големина босплеградско се

потвър-
со ци а л и сти ч е с

всички
готови
всичко

комисии още не са 
(за една седмица 
ще се знае) неофициално 
се изтъква, че само 
меделието щетите 
ценяват на около петдесет 
динара. Но към 
бва да се добавят и шети-

в зе-
се пре

Но въпреки, че електри 
Фикаицята е приключила 
местната общност, съвме 

най- етне с останалите общест
вено-политически органи
зации не се задоволяват с 
това. Ежедневно нзнамират 
нови полета за действува- 
не за което Николов спо-

това тря

те на частния сектор, ко
ито засега преценява об
щинската комисия и то по 
вече, за да освободи 
не някой селскостопански

или

производител от наема за 
комбайниране. * дели:

— След електрификация 
та на ред са още някол
ко комунално-битови ак
ции. Преди всичко до края 
на годината трябва да ра 
зрешим въпроса с някол 
ко махленски пътища. За 
целта вече ь местната об 
щност имаме обезпечени 

средства. Понастоящем 
очаквам булдозер и готов 
ността на общинската са- 
моуправителна общност за 
местни и некате го ризи рани 
пътища.

Освен това на последно
то събрание на избирате 
лите раздвижихме и въпро 
са за изграждане на вете
ринарна амбулатория. Ние 
в местната общност имаме 
обезпечено място а готови 
сме да помогнем и с рабо 
та. Запланували сме и из
граждане на селски водо
провод. понеже водопро
водът, който понастоящем 
имаме не може да задово
ли потребите на селото. В 
ход е изготвянето на прое 
кта при СОИ за водно сто 
панство на СР Сърбия. . а 
средства ще обезпечим 
чрез кредити — добави пре 
доедателят на съвета, Кро 
не Николов.

Разбира се, местната об 
шиост и останалите обще 
твсно-политичсски органи 
зации в селото редовно с'ь 
блюдават и предприемат 
съответни решения и за 
други въпроси, преди вси 
чко от областта на оелско 
то стопанство, снабдяване
то. който както и в повече 
села в общината не са в

ОТ ПЬРВИ СЕПТЕМВРИ В СМИЛОВСКО ПОЛЕнай-малки

Започват работите на канапите
Уточняване на ло.ощ в Смиловско поле. Общ 

интерес върху тезп площи 
е провъзгласен още в на-

граници 
те на площите прел4видени 
за мелиорация на Смилов
ско поле, бе главен повод

— В акцията по електри 
фикацията на селото вло
жихме доста труд. но имай 
ки предвид, че ставаше д^. 
ма за битова акция от от
делно значение, нито един 
от 84-те участвуващи в ак
цията не правеше въпрос, 
нито за средства, нито за 
работа. Инак. за 3700 ме 
тра мрежа е високо -напре 
жение и около 14 км мре 
жа с ниско напрежение с 
2 трафопоста са изразхо 
лиани около 25 милиона 
динара. а местната общ
ност участвува но с 10. а 
може би с 20 и повече на 
сто. Всяко домакинство 
участвува с по 12 000 липа 
па и с по петнапесет и по 
вече трудодни доброволен 
труд. Самият факт. че за 
260-те електрнчнн стълба 
изкопахме над 800 кубмчес 
ки мета земя потвърж
дава това. Разбира се. в 
акцията голяма помощ ни 
оказа и Общинската скуп 
шина в Босилеград и ши- 
поката обшност. без чиято 
помощ никак но бихме ус-

чалото на годината, но се- 
за свикване на делегатите га беше нужно ла се уто 

скупщина Общинската 
на в Димитровград по вре

чнят точните граници, т. е.
парцели, за да могат да се 
разрешават по-бързо всич
ки проблеми свързани с 
имуществените отношения. 
Последните 
ат сериозна пречка в рсал 
изацията на целия проект, 
особено в района на села
та Височки Одоровци и Гу 
лоновцн. Тук има 
площи за експроприация. 
"иито собственици са поми 
нали. а наследството не е 
оазпешено. Имайки тгредв 
и и това от ссл скостопан- 

опганизац- 
ня ..Сточар'’ ипсистиоат и

ме на годишните почивки. 
Това „бързане" е обусло
вено от факта, че от пър 
ви септември трябва да зъ 
почнат работите върху ко
паене на открита и закри- 

мрежа с по-

представляв-

та канална 
мощта на която ще бъдат
изсушени 780 хектара пл-

много

ската трудова

л съответните съдебни и др 
у ги органи тези предмети 
да имат предимство, за да 
не се губи на времето. Те 
изтъкват, че от 114 хекта
ра предвидени за експроп
риация вече 50 са разреше 

всичкини и дори минали 
съдебни процедури. Досе
га също 47 хектара са аро- 
идираии и ма събствсници 
те намерени съответни пло

с удоволствие изпели
тъкна ‘Председателят на О 
|>ета на местната обшност.
Кпоие Никочоп.щи. За гази цел съшсству 

ват към 20 милиона динара 
предназначени средства, ко 
ито трябва тази година да 
се използуват, защото 
противен случай ..се гасят". 
И в случая ма арондация 
бавното разрешаване на 
имуществените въпроси с 
основната пречка. Пречка 
са и седемнадесетте 
тии собственици на плоши 
те. които засега не прие
мат нито едно решение.

А. Т.

УКРОТЕНА РАКИТСКАТА РЕКА Няма съмнение, чс с еле 
ктрцфицираието на домове 
тс си долнотлъминчани за 
живяха нов живот. В село 
то вече има над 20 телели 
зора, почти във всяка къ 
ща има радиоапарат. а 
броя ща хладилниците и 
електрическите печки еже 
месечно нарастват. Към 
това ако добавим, че поч 
ти всяко домакинство има 
добра питейна вода, която 
само преди десетина годи-

С изграждането на втората преградна стена 
на Ракитска река недалеч от с. Звонци до 
ма стенен е намалена опасността от наводнения, 
които доскоро бяха редовно явление при по-сил 
ни дъждове. С изграждането й е обезпечена и 

станция, която е изградена преди ня-

голя-
в

униоон с изискванията 
възможностите. С други ду 
мм казано, местната общ
ност в село Долно Тлъми- 
що е двигател на всички 
активности в селото и не

и

здравната 
колко години.

Сега остава да се укротят и водите на Бери- 
река (на която вече е изградена една нрег- 

Берин извор) и да се построи 
начин село Звонци напълно

час-
без основание казваме, че 
е между най-активните в 
общината.

нека
радиа стена при 
канал като по такъв 
бъде защитено от наводнения. М. Я.
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^КУЛТУРА ф ПРОСВЕТА^ ИЗКУСТВОт

ДИМИТРОВГРАД
СУРДУЛИЦА

ПОДОБРЯВАНЕ ПРИЕМА ПА 

РАДИО И ТВ—ПРОГРАМАТАСТРОИ СЕ НОВА 

БИБЛИОТЕКА
обшествсно-поли ри приемът на програмата 

и и някои крайградски се 
раз лиша. С изграждането на 

нов ТВ—препредавател на
шаване ма споменатите про връх „Басара" телевизия 
блеми.

I [ай-сериозно разрешава
не се предвижда през пред 

две години. Как 
то изтъкнаха прсдста-витс- 

Радио—тел с визи я

Отдавна е известно, чс 
приемът на телевизионна 
та програма и програмите 
на Радио Белград к Радио 
Ниш на територията на Ди 

община не

тели наза деца, книгохра-Години наред библиоте- 
чното дело в Сурдулишка 
община се намира в неза
видно ' положение. Не по
ради библиотечният фонд, мия. отличаващи една съ- 
наброяващ само в централ 
ната библиотека в града 
23 000 томове и по 6—7 
хиляди книги в библотеч- 
ните пунктове в Божица 
и Клисура, който предла

галия
пилите, отдел за обработ- тичсските -организации в 

общината те водиха 
говори за начина на разрека на книгите и каталог и 

други съвременни пометне
ще могат да гледат жите 
лите на Поганово. Борово 
и някои други бурелски 
села.

митровградска 
е най-добър, а в по-голмма 
част на територията па об

щи ната телевизиопиата
програма не може да се 
приейа. Проблемът е още 
по-изразителом след елект
рификацията па всички Се 
ла в общината.

Върху това често пъти 
досега е разисквано ма раз 
лични събрания и заседа
ния на разни органи и 
тела от общината до Ре
публиката, Налице е реал
на възможност този нале
жащ въпрос окончателно

временна библиотека.

За отбелязване е, че про 
ектът за библиотеката е 
одобрен и от Народната 
библиотеката на СР Сър
бия. чийто отдел по проек 
тиране се грижи за пълна
та функционалност на зда
нието и предназначените 
му цели. Тази верифика
ция всъщност с най-доб
рата гаранция, че библио
теката напълно ще бъде 
съобразена с нуждите на 
читателите.

Инак във финансиране
то на строителството учас 
твуват Републиканската ку 
лтура общност, стопански
те организации в община 
та. общинската културна 
общност, а част от сред
ствата ще бъдат обезпече
ни и от местно самообла 
гане. Според изчисленията, 
строителството на новата 
библиотека ще струва 35 
милиона динара.

стоящите
Имайки предвид, че раз 

решаването на проблема 
за ТВ—програмата върви 

съглаоно средносрочния 
програма за развоен план на Радио— 

телевизия Белград, предви
жда се изграждане и на ТВ 
—препредаватели край се
ло Чиниглавци и „Росома- 
чки" връх в Пиротска об
щина. След тяхното пост 
рояване приемат на програ 
мата значително ще се по 
добри в Желюша и Лукави 
на и почти в целия Висок 
без Сенокос и Горни Кри 
водол. Всичко това обач^ 
не шс докрай да разреши 
въпроса, така че се пред
вижда и втор етап. който 
най-вероятно ще започне 
да се реализира след две 
години. Със строителство 
ка по-малки ТВ-прелредава 
тели общо 98 на сто от се 
лата в общината ще имат 
телевизионна програма.

Ведно с инсталиране на 
нови уреди на препредава- 
теля на Козарица и изграж 
дане на препредавател на 
..Басара’’ ще се инсталират 
и радио—уреди за 
вълни. Също
стои монтаж на нов радио 
предавател в Радио Ниш с 
мощност 100 киловолта. с 
което ще се подобри значи 
телно приемът 
вълните.

лите на 
Белград, вече е направено 
..снимане” на терена, 
правена е и 
разрешаване па 
те проблеми, 
са и по-голяма част от сре 
дствата. необходими за ре 
ализацията на тази

а нага на читателите интерес
на художествена литерату
ра, но поради липсата на 
помещение е недостъпна. 
Сегашната бнблотека раз
полага е едва 70 квадрат
ни метра площ. рафтове
те оа претрупани, макар 
че книгите са в „двойни 
редици" по тях. Немалък

посочени-
Обезпечени

прог-
,рдма.

За да се „покрие с тели 
програма" от севизионна 

гашнитс 66— с 82, а и стода се разреши.
Именно, на 22 август в 

Димитровград пребиваваха 
Комите-

процентно с радиопрогра
ма. най-напред ще започ 
не реконструкцията на те 
левизиоиння предпредава- 
тел на Козарица край Ди
митровград и да се инста 
лират нови уреди, които 
вече са набавени), като се 
постави нов стълб с 30 ме 
тра височина. По този на
чин телевизионната прог
рама Ще наблюдават и жи 
телите на селата 
ци. Радейна и Петърлаш, 
а значително ще се подоб

брой книги се намират не 
распаковани в кашони. С 
една дума, сегашната биб- 

прилича

председателят на 
та за СРинформации в 
Сърбия (Воислав Мичович,лиотека повече 

на склад за книги, а чита 
телите нямат нито едно чи

генералният директор на 
Радио-телевизия Белград, 

Ратомир Вицо, директорът 
на емисионната техника на 
Радио-телевизия 
Слава Златанов и директо 
рите и главни и отговорни 
редактори на Радио Ниш, 
Издателство „Братство” и 
ТВ—журнала. С представн-

тателско място в нея. Белград
Ето защо решението и 

отпочването на строителс
тво на нова библиотека се 
поорещна е особена ра
дост от над 2500 редовни 
читатели, както и От кул
турната общественост в Су 
рдулица. Библиотеката се 
строи в центъра на града, 
относно до сегашната сгра 
да на управление на Вла 
синските водоцентрали и в 
главни черти обектът се 
очертава като едно модер
но здание.

Смилов

В разговорите отделно бе посочено незави 
дното финансово положение на Издателство 
„Братство", Радиопредаването на българската 
народност на Радио Ниш и ТВ—журнала. В раз 
решаването на този проблем дейно трябва да се 
включи и Комитетът за информации в СР 
Сърбия.

Строителството на нова
та библиотека върви спо
ред плана, и както се оча 
ква, изграждането на би
блиотеката ще приключи 
срочно.

къси 
така пред

на радио-
А. Т.Ст. Н.

БОСИЛЕГРАД: ПРЕД НОВАТА УЧЕБНА 1985/86 ГО (ИНА
Новата библиотека ще 

■ разполага с 600 квадратни 
метоа площ, приблизител-

без описвателни бележки
Що се касае до въпроса 

за просветния кадър и в 
по- едното, и в другото учили 

ше изтъкват, че ще има 
просветни работници с на 
мален брой часове — въп- 

Именно една сос. който трябва да се ра 
зрешава на общинско рав
нище. Още повече, че и 
занапред, се очаква броя 
на учениците да намалява. 
И още един въпрос до пи 
сан ето на тази информаци 

Именно

лите поради рязко намале 
ние на учениците броят на 
паралелките ще бъде 
малък от миналогодишни
те общо 75:47 от първи до 
четвърти и 28 от пети до 
осми глас. 
паралелка ще бъде по-мал 
ко в подведомственото учи 
лнще в Бистър в горните 
класове, а 
ото

също така с работа ще за
почне на 2 септември.

За отбелязване е, че 
основното училище, тази 
учебна годита в първи и 
пети ■ клас ще се прилага 
нов план и програма, спо
ред която, по думите на 
директора Лазар Стаменк 
о-в има значителни измене 
ния, преди всичко във въз 
питателно - образователния 
процес и учебния матери
ал, докато броят на часове 
те И' занапред остават на 
досегашно равнище. Общо 
за всички е. че в течение 
на настоящата учебна годи 
на няма, както досега, да 
има описвателни бележки 
по отделни предмети. Но
во е и това, че на края на 
учебната година допъл 
нителното обучение се 
замества с подготвител
но и цялостно ще се прове 
жда в август, а не като до
сега в два етапа (юни и ав 
густ). За отбелязване е и 
това, че в основното учи-

До началото на новата 
учебна 1985/86 година ос
тават още два дена. В по
неделник на 2 септември и 
в едното, и в другото про
светно - образователно ве
домство (средношколския 
образователен център „Ив 
«ан Караиавнов" и основно 
то училите „Георги Ди
митров". овтново ще се ог 
ласи училищният звънец, 
а -коридорите с ученическа 
глъч. Наистина и през из
теклата седмица те бяха 
оживени с ученици, поне
же приключва допълните
лното обучение и поправи
телните изпити за онези 
ученици, които с успех не 
ги издържаха през юни.

но десет пъти повече от 
за по-дълъгсегашната и 

пеоиод ще разреши този 
проблем. В библиотеката 
ще има: отдел с 
за възрастни, отдел с чи-

в

читалня

п о д в е д о м ств е н 
училище в село Миле-

вци, посади същата п-ричи 
ма. ще бъде временно зак- я-.е актуален.

става дума за липса на ня
кои учебници по отделни 
поелмети. В
та ни осведомиха, че са из 
пратили поръчка и всеки

рито, а учителят и прислу
жника ше бъдат разпреде 
лени в други училища. книжарница

В детската градинка са 
запланувани три групи, ко 
ито ще работят’ в две сме
ни. В две смени ще работ
ят и в средношколския об
разователен център, броят 
на паралелките се очаква 
да бъде на миналогодишно 
равнище — общо 14 — 9 злични видове ученически

пей ги очакват да присти
гнат.

В двете просветни ведом 
ства ни уведомиха и това, 
че и през настоящата уче 
бна година ще работят Ра-

Инак, и в едното, и в др 
ведомст- 

последните
угото просветно 
во се върщат 
подготовки за новата уче
бна година. Съответни под

основното
ученическата

М. Я.

в общата основа и 5 в про 
образование.

секции, а при 
училище и 
кооперация.

готовки ое вършат и в де-: 
тската градинка „Детска ра 
дост” в Босилеград. коят§

филираното 
с около 450 ученика.

Братство * 30 август 1985
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лято ’85 СЕНАД МУСЛИЯ, НОСИТЕЛ НА ЗНАЧКА „ПРИ 
МЕРЕН ВОЙНИК"

ЗАВЪРНА СЕ МТБ „БРАТСТВО И ЕДИНСТВО”

„Изпълних даденото 

обещание"
Бригада с най много ударници

С тринадесет ударничес- 
ки значки И 11 похвали те 
зи дни от Словения се зз 
върна младежката 
ва бригада „Братство и 
единство" от Димитровгр
ад. Имайки предвид, 
зи година бригадата е би 
ла съставена от 42 брига
дира, от които 10 момиче 
та и 7 пионери тя е апсо 
лютен рекордьор по броя 
на ударнически значки и

И’ '■%Шй %
ь 1

V 4трудо- Между седемте войника 
граничари в граничното 
поделение на Милунча Пе 
трович в Босилеград, на 
чийто гърди, по' случай 
15 август — Деня на грани 
чаря, заблестя значка 
..Примерен войник", бе и 
Сенад Муслия. Граничар 
станал преди една година 
и винаги съзнателно и 
най-отговорно е изпълня
вал този свещен ;дълг на 
една от граничните зас
тави на югославско-бълга 
реката граница на терито
рията на Босилеград ска об 
щина.

Роден е в Тешан, Босна 
и Херцеговина, а по профе 
сия е строителен техник. 
Ппеди да дойде на грани 
чната застава, както каз
ва за границата и въобще 
зт войнишкия живот на 
гранилата имал съвсем 
друга представа. След ня 
колкомесечно дпугаруване 
на граничната бразда уз
нава, че граничарският жи 
вот е и по-добър и по-ин 
тересен от живота в казар 
мата.

— На граничната заета 
па, другарството се кове

чрез ежедневно изпълня 
пане на възложените ни 
задачи. Тук доверената нц 
задача да пазим суверени 
тета и териториалната ця
лост на нашата страна, ни 
сплотява и затова ние, гра 
ничарите. често повтаря
ме. че граничарският ко
лектив всъщност представя 
ява едно семейство с висо 
ка морална и боева готов 
ност — със задоволство из 
тъкна това почти голобра 
до момче.

Инак. Сенад Муслия 
е тих и скромен младеж. 
За него и останалите во

швшче та

МКйй?
признания. II

Ник
Инак, осмата поредна „ 

съюзна трудова акция, на 
която
бригадири участвуват след Димитровградската МТБ 
възобновяването на брига
дата е била „Посочйе' 85" 
в Толмин (СР Словения).
В тази акция са взели уча 
стие шест бригади от Ри- 
йека, Титоград, Лашко. 
на Марибор и Кральево и 
Челинац, братска бригада 
да „Братство и единство".
Димитровградските брига 
дири, освен бройните удар 
нически значки са били

Братство и единство"
димитровградските

кади. Нормата е осъщест
вявана средно със 156 на 
сто. а рекордно нормата е 
осъществена с 240 на сто. 
С такова
на нормата бригадата ,,Бра 
тство и единство" е на вто 
ро място. По вече устано 
вена традиция в културно 
забавната- част димитров- 
градчани са първи, което 

ударни в двата ударни де им е донело грамота за об 
на и в края на двете де- ществена активност, леи

тата на акцията и предло 
жение за награда на Съю 
за на социалистическата 
младеж на Словения. По
ради изключителните зат
руднения ма трасето на 
водопровода, където са ра 
потили бригадирите. Общ
инската скупшина на град 
Толмин е присъдила отде

йници-граничари на грани 
чната застава имат само 

думи. Добър 
гра
дове

похвални
другар и съзнателен 
ничар. той спечели 
рието на другарите си. ко 
иго го и предложиха 
най-популярното

преизпълнение

за
воиниш-
значкако признание 

. Примерен войник".
На. въпроса ни. как 

чувствува, сега. когато на 
гърлите му блести призна 
нието, за което 
всеки войник, Сенад споде

лчи признания па всички
те шест бригади. се

А. Т.

мечтае
КЪМ ДЕСЕТГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА МТБ „ПЕРА МАЧКАТОВАЦ" ОТ 
СУРДУЛИЦА ЛИ:

— Да бъда искрен. Чув 
ствувам се горд че го по
лучих. Още повече, не 
още когато тръгнах от 
къщи това обещах на роди 
телите ми. Значката „При 
мерен войник" всъщност 
е потвърждение, не успеш 
но съм изпълнил ^граничар 
ските си задачи. Но да 
бъдем на ясно: това приз 
нание, ако беше на гърди 
те на някой друг мой дру 
гар-граничар, нямаше да 
бъде незаслужно. поне де 
сетина го заслужават. Раз. 
бира се. че то ме задължа 
ва и занапред да бъда при 
лежен войник и другар.м. я.

Винаги сред първите
• НА ТАЗГОДИШНАТА АКЦИЯ „САВА 85” С НАЙ-ВИСОКОТО ПРИЗНА
НИЕ — ЛЕНТАТА „СЕДЕМТЕ СЕКРЕТАРА НА СКОЮ" И ГРАМОТА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Вече десет години по 
оед формираната младеж
ка трудова бригада „Пе 
ра Мачкатовац” от Сурду 
лица редовно участвува 
на всички съюзни младеж 
ки трудови акции от съ 
юзен характер. И винаги 
досега тя е сред първите, 
като отрупа своите вит
рини с най-високите приз 
нания.

За отбелязване е, че та 
зи бригада работи целего 
дишно: ринаги масово се 
откликва на всяка

още нс с приключило, та 
ка че все оше ис са суми
рани резултатите. Но и 
от постигнатото досега м.о 
жс да се направи заклю 
чеиис, чс младежката тру 
дова бригада „Пера Мач-| 1
катовац" с между най-си ( » с 
лнитс и иай-добпе органи у 
.чираците в Южиоморавс- | 
ки регион, а бригадирско 
го движение тук пе позна 
ва упадък, както топа се 
отчита в други среди. —

трудо
ва акция, която се органи 
зира в общината и по тру 

резултати заема 
място. И не само

ловите 
челно
ппеди да замине на акция, 
но и след като се завърне
трудовият ентусиазъм на 
младите не отслабва. Та

Сенад Муслияка бе и тази голина, слел 
като се завърна 
юли дейно се включи в 
акциите на територията 
на общината: в акциите 
по уреждането на града, 
промишленото развитие и 
в залесителните акции.

Бригадирското лято всс

Традицията и този път 
не бе изневерена:
„Пера Мачкатовац”, участ 
вувала в първата смяна на

презМТБ

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА 
ИНТЕРЕСИТЕ ЗА:
КУЛТУРА И ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
СОЦИАЛНА И ДЕТСКА ЗАЩИТА 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

В СУРДУЛИЦА

Очаква се. чс 
есента
ще вземе дейно 
във всички есенни акции 
на младите от. Сурдулица.

и през 
„Пера Мачкатовац” 

участие
съюзната младежка 
дова акция „Сава 85” край 
Загреб, спечели Лентата 
„Седемте секретари на 
СКОЮ, както и Грамота 
за обществена дейност.

13-те бригади.

тру-

Ст. Н.
на гражданите и трудещите се, 

младежта, учениците
и числящите се към ЮНА

Между 
участвували в тази акция 
в първа смяна, по трулр- 

резултати и дей 
разви в бри

ГОЛИВЛАСИНСКИТЕ БРИГАДИРИ ЗАЛЕСИХА 
НИ И В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

вите си 
костта, която 
гадирския стан, зае второ Преизпълниха плака ЧЕСТИТЯТ

МЯСТО. 5 септември — Деня иа 

освобождението на Сурдулишна 

община от фашизма

наброяваше 
около 70 младежи и дево 
йки и в течение на цялата 
смяна работи 
ки. Общо спечели 21 удар 
нически и оше толкова по 
хвали и грамоти. С това тя 
достойно защити 
то на сурдулишкитс 
гадири, които и в преди 
шиите акции 
сред първите.

Бригадата
Бригадирите от първата 

и втора смяна на 
„Власина 85”, които през 
настоящото 
ха и на територията 
Босилвградска община, пре 
изпълниха плана си. ВсъШ 
ност, иа ерозивни

района на Лисица и Ми- 
левци, вместо запланувани

залесихате 500 ха, те 
530 ха.

Същевременно 
чените места 
ха и подмениха изсъхпали 
фиданки с нови иа площ 
от 500 ха, т.е. толкова ко 
лкото бе и запланувано.

СМТАударничес- в посо- 
те почистилято работе

на
рсноме-

бри с пожеланияа за още по-високи завоевапия 
в социалистическото строителство у пастерени

винаги бяха В.Б.
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ЗВОНСКА БАНЯЗВОНЦИ

„Ало“ 

деренулсно
във всяно 

село Нов извор на 

минерална вода?
/

Впрочемлучи телефон, 
тук запознах доста младе
жи и девойки, с които след

И през тези горещи летни дни Дерекулн си ос 
площадка. Тук и през това лято хо- 

иътиЩЦ, водопроводи, най-раз-тава строителна 
оата неуморно строят 
лични обекти... Това лято на помощ на дерекулчани 
дойдоха и войниците от Пиротския гарнизон. Но то
ва лято главна битка се води за овладяване на ки
лометри и полагане на кабли, но не ни кабли през, 
които ще минава ток (тук, в тези краища ток е 
минал вече отдавна), а кабли през, които след изве- 

време най-често ще се чува вълшебното — АЛО-

като замина ще могат да 
разговарят по телефон, чи 
йто кабъл и аз полагам в 
този твърд терен.

Ни»з Диздврсвич: — Аз 
съм от Босна и този край 
много ми напомня «а моя. 
Радвам сс, че и най-отда- 
лсчсиото тукашно село ще 
получи връзка 
още повече, че 
б1«дс дело на ЮНА.

Тези дни в околността на Звонска баня, при 
ключиха изследователските работи, които изв
ършиха специалистите от белградския „Гесадноти 
тут". Именно те се опитаха да намерят нов из
вор минерална вода.

Именно тази геофизичеока група тук пре
биваваше й през 1980 година, но тогава само ня
колко дни, а сега, през това лято те изследваха 
терена около Звонска &аня цял месец.

стно
те от поделението на Мла 
ден Димитрневич. Посети
хме ги тези дни и там, на 
строителната площадка, по 
беседвахме с тях. Ето част 
от нашия разговор с неко- 
лицина от тях, въпреки, че 
техният старшина, Радвн- 
ко Чотрич, каза, че всич
ки са войници за пример.

Михайлович:

Както е известно вече 
няколко години в центъра 
на Дерекула — Звонци, сь 
ществува автоматична ПТТ 
централа, която в момента 
разполага със 144 телефо
нни поста, от които звон 
чани ползуват 75 и бук
вално казано, без мъки мо 
гат да избират желаните 
номера ,на който и да е
континент! Ето, че тези — Веднага мога да ви ка
дии и тази модерна, авто
матична ПТТ централа ще 
бъде подменена с още по- 
модерна и по-качествена, 
на която в най-скоро вре
ме ще бъдат приключени 
над 300 нови телефонни 
поста.

Както тези дни ни осве
доми Иван Таков, управи
тел в звонската поща, след 
монтирането на новата 
ПТТ централа, телефонни 
поста ще получат и ос
таналите села в Дерекула.
Така например, село Нашу 
шковица ще получи 40,
Пресека 40, Берин Извор 
20, Ракита 60, Бучи дел 
25 и Ясенов дел 20 теле
фонни поста. СъЩо така 
и Звонци и Звонска баня 
ще получат, покрай вече 
съществуващите, нови пое 
тове. Според плана Звон
ци ще получи оЩе 20, а 
Звонска баня още 10.

Както вече казахме гла
вната и, свободно 
да се каже, 
задача —
кабела в земята, от Звон
ци до всички спомената 
села — извършват войници

със света.
това ще

14 така един слсд друг, 
всички казват, чс се рад
ват. че и те ше доприне
сат та всички дерекулски 
села да получат телефони 
и да сс свържат със света, 

А на сбогуване ни каза- 
освен

Както ни осведоми ръководителят на геофи- 
Бслград, над Звонска баня ще бъдезиците от

направена сонда в дълбочина от над 1000 метра.
да ое узнае дали, покрай вече съществува

рим-
от която 
шия извор, който съществува още отМилорад

който и днес се ползува, съществу-
спе-

Напишете, чс ско време и 
ва, и друг: думите наПак според

белградския „Геоинстатут", очак-
но с

циалиститс от
бъде намерен подобен извор,

съществуващата, 
което ще рече — с вода по-топла от 30 гра
дуса, СъЩо
същия белградски институт д а пристигнат елеци 

които ше кажат „последна-

ва се да 
много по-топла вода от вече

тези дни оттака очаква се

ал и сти-х н дро геолози, 
та дума”...

Инак парични средства за изнамиране на 
нови количества 
на Звонска баня са обезпечили регионалната 
СОИ От Ниш и републиканската СОИ от Белг
рад.

минерална вода в околността

Нима има нужда от коментар, какво ще оз
начава това за развитието на 
край, ако бъде пронамерен още един извор топ
ла. минерална вода. а според думите на най-ком 
иетентните, с които разговараяхме тези дни, во
да сигурно има.

туризма в този
Истински бранители и добри строители

истински бранители на ро 
дината ние също така сме 
и добри строители ..

Т. Петров

жа, че не съм се надявал, 
че теренът може да бъде 
толкова твърд, 
нас, числящите се 
ЮНА, препятствия не съ
ществуват. На мен стече- 
ната кондиция тук. добре 
ше ми дойде, тъй като по 
професия съм преподава
тел по физкултура.

Стипе Иванкич: — Тук 
народът е много гостоприе 
мен и навярно се гордея, 
че ше му помогна да по-

Т. ПетровОбаче за
към

• ДИМИТРОВГРАД

Разширява се 

канализационната мрежа
може 

най-трудната
полагането на

ва от първи район. Дължи 
на на главния колектор в 
тази част на града е 1600 
метра, а 
кта,
тата на войниците е око- 

15 милиона динара. 
Средствата обезпечава ме 
стната общност в Дими
тровград.

вят тръбите по 
бряг на Нишава (от кон
фекция „Свобода” до но
вата сграда на Образова
те лн о - в 'ь з п и тате л ната 
ганизация, т.е. Д° дома за 
стари лица). По този на
чин тези две учреждения 
се приключват на канализа 
цията, казармите, а също 
и голям брой домакинст-

д е онияМакър че оЩе много ули 
ци в Димтровград са без 
канализация, канализацио 
ината мрежа значително 
се разширява. Това лято 
усилено се работи върху 
поставяне на главния ко
лектор от канализацията в 
първи район. Именно, ,,Гра 
дня", „Комуналац” и чис
лящите се към ЮНА поста

ПАМУКОВИЯТ КОМБИНАТ ВРАНЯ 
„ЮМКО" — СУРДУЛИЦА

стойността на обе 
включвайки и рабо-гражданите и трУДеЩите се< орна

на пионерите и младежта,
се към ЮНА

ло
на числящите , . *

ЧЕСТИТИ
Що се отнася до остана- 

активнос-5 септември — Деня на 

освобождението на 

Сурдулишка община от фашизма

лите комунални 
ти за отбелязване е, че «а 
скоро трябва да започнат 
работите на две пътни на
соки в общината 
Трънски Одоровци до Звон 
ска баня и от Моинци до 
Вълковия. Както ни осве- 

Самоуправител-

от

домиха в 
ната общност «а интереси 
те за комунална и пътна 
дейност ще бъдат проведе 
ни землищните работи и. 
ако останат средств3, Да 
се насипят с чакъл. За две 
те насоки има около 30 ми

с пожелания за още по-високи завоевания 
в изграждането на. социалистическата ни 
самоуправителна родина

КОНФЕКЦИЯ „ЮМКО”

е една
дите потребители и се ползва с високо ре
номе У нас и в чужбина

от най-търсените конфекции от мла-

лиона динара.
А. Т.Канализация получава и I район
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Шизичеека култура Д^ОМТ) к
ШРНОЕЬЕНТВАКЕ

ФУТБОЛ
СУРДУЛИЦА

Победа На всички трудещи се и граждани.

на старта на младежта, пионерите и войниците

ЧЕСТИТЯТ„АСЕН БАЛКАНСКИ" —

тъп Дй™!!?.ОВГраА- 23 август 1985 г. Спортният 
лушно Р ~ зрители около 500 души. Времето за-
Станкок~к Г™"' Голма«стори: Александър

п 63 м- (1;°Ь кръста Кръстев в 87 м. (2:0) и
Но» ТЧ “ ®°, (2:1> от дузпа' Жъл™ карто-н вица Алексов („А. Балкански") и Радован Пей- 

чич („Единство ). Съдия на срещата Томислав Матич 
от Ниш.

„ЕДИНСТВО" (БЕЛА ПАЛАНКА) 2:1 (0:0) 
цен- 5 септември — Деня 

на освобождението на 

общината от фашизма

Окончателно в 87 мину
та Кръста Кръстев след са 
мостоятелно 
увеличи разликата на 2,:0 
и обезпечи победата за 
„Асен Балкански". В 90 м. 
гостите намалиха резулта
та на 2:1 след оправдател 
но досъдена дузпа.

Във втория кръг „Асен 
Балкански" На 1 септемв
ри ще гостува в Трупале, 
където ще се срещне с 
домашния отбор „Раднич- 
ки".

проникване

ни

На „премиерата" в Ди
митровград футболистите 
на „А. Балкански" спече
лиха победа. В твърде ин
тересна игра те принудиха 
на киптулация солидния от 
бор „Единство" от Бела па 
ланка. Всъщност това бе
ше твърде качествено ф^т 
болк"' представление, в ко 
ето п двата отбора имаха 
доста голови

оползотвори. Имаше и две 
три нарушения 
пиковия отбор, които може 
ха„ да бъдат наказани с 
най-строгото наказание, но 
съдията не се реши на 
това.

като им пожелава лично щастие и все по-го 
леми успехи в изграждането на самоупра- 
вителна социалистическа и необвързана 
Югославия

в протцв-

Димитър Ставров

ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКА ВРАТА В 
КЛИСУРА

„ИВО ЛОЛА РИБАР" — БЕЛГРАД 
СУРДУЛИЦА

положения, 
но домакините все пак за- Войниците ней-аобри на всички трудещи се и граждани, 

на младежта, пионерите и войницитеслужено победиха.
Първото полувреме пре

мина в оавноправна игра 
с по няколко голови поло
жения на двете страни, нр 
полувремето завърши без 
голове. През второто по- 
лгвпеме домакините заси-

ЧЕСТИТИ..Радко Павловия — Чич 
ко" и „Жикица Йованович 
— Шпанац".

Нац-добои между 23-те 
отбора, колкото участвува 
ха в състезанията, бяха 
граничарите от заставата 
„Радко Павлович 
ко". В твърде коректна и 
спортменска борба те се 
наложиха над отборите 
от Драинци с 2:1, от Пре 
слап с 1:0, от Паля с 4:1 
и от Клисура с резултат 
5:2. За спечеленото първо 
място получиха купа, ди
пломи. книги и парична 
награда 12 хиляди динара.

В местността „Прогон" 
към средата на юли се 
проведе традиционния 20- 
ти пореден път турнир по 
Футбол на малка врата. 
Турнира организира пъ^ 
впчната организация на 
Съюза на младежта в 
Клисура, а участвуваха мла 
ди от Сурдулица. Клису
ра, Драинци. Кострошев 
ци. Власина и представи 
тели на Югославската на 
родна армия от заставите

Деня на освобождението н.а 
Сурдулншка община от 

фашизма — 5 септемврилиха темпа и наскоро от 
коиха пезултата. Алексан 
дър Станков от непосред
ствена близост вкара топ
ката зад гърба на гостува 
щия вратар.

След това следват още 
по-ожесточени нападения 
на домакина, който създа 
де извънредни голови по
ложения, които Не успя да

Чич
като им пожелава високи завоевания в из
граждането на нашето самоуправително 
социалистическо общество

„МАЧКАТИЦА" ПРОИЗВЕЖДА

— стоманени лагери за циментовата, рудо- 
добивната и други промишлености 

всички видове стоманени отливки

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

1И

На второкласирания от 
бор от Сухин—дол приспа 
лна купа и парична наг
рада от 8 хиляди динара. 
На третокласирания от
бор пък от Грознатовци 
бе присъдена футболна то 
пка, гоамоти и парична 
награда от 5000 динара. 
Отборът от Сурдулица 
след лоша игра изпадна 
оше след първия кръг на 
състезания.

С&1ЕЖКЛ
— БЕЛГРАД
ТРУДОВА ЕДИНИЦА „25 МАЙ” _ 
СУРДУЛИЦА
на гражданите и трудещите се, 
на пионерите младежта и войниците 

ЧЕСТИТИ

Въз основа на чл. 57. в Правилника за ре
йтешаване на жилищни въпроси на пенсионер 

(„Междуобшински служебен лист — Ниш", бр. 
3/84), Основната общност за инвалидно-пенсио
нна осигуровка на работниците в Нишки регион,

дава Деня ня освобождението на 
Сурдулншка община от 

фашизма — 5 септември
За най-добър вратар бе 

Миша Пет- 
за най-добър голма

провъзгласен 
коя, а
йстор Владко Марковски. 
който общо отбелязва 11

пенсионери за решаванеза подаване искове на 
на жилищни въпроси през 1985. година. 
Пенсионерите (старчески, инвалидни и семенни; 
през 1985 година могат да подадат нск за реша 
ване на жилищните си въпроси чрез:

1. Купуване или получаване

с пожелания за общо благоденствие и все 
по-високи завоевания в изграждането на 

самоуправително
гола.

Турнирът предизвика осо 
беи интерес сред младите 
и населението от Клисурс 

район. Организацията 
турнира бе на високо 

равнище.

социалистическото 
общество

„ГАЛЕНИКА" ПРОИЗВЕЖДА 
— минерална вълна, като топлинно-изола
ционен материал, намиращ широко прило
жение в съвременното строителство.

ни
на обществен

:апартамент,
2. Отпускане на кредит зд жилишно стр I - ки

пателство,
3. Сдружаване на лични и обществени сред-

Л. Петров
4. Сдружаване на средства с организации на 

сдружения труд, други организации и общности,
5. Замяна на апартамента.
Исковете за решаване на

се подават на специален образец, с
общинските конференции на Съюза

и Съюза на инвалидите но труд8- 
назначено кои доказа-

ФУТБОЛ
жилищни въпроси 

когото разно Успешен старт на боенлеградчаннна
лагат

Във Враня головете за 
..Младост’’ отбелязала В. 
Чипев в 26, Р. Захариев в 
40' и 85 и Г., Иваннов ,в 
84 минута. За победата на 
юношеокня отбор в Йела 
шпица най-заслужни са 
Т. Тодоров и С. Стойнев, 
конто постигнаха но един 
гол, М. Я.

пенсионерите
Б образеца на иска е

” ям-
лите но труда в срок от 30 дни от публикуване
то на обявата.

циците.
Първият отбор на „Мла 

лост" отбеляза победа от 
4:3 във Враня против отбо 
ра на Г1ПРО, а в йелашни 
ца юношите от Бооилегрвд 
бяха по-добри (2:1) от 
юношите на домашния от 
бор на същото име — 
„Младост".

Новото футболно първе 
иство иа Мсждуобщинска 
футболна дивизия Враня 
— група „А" започна 
пълен успех на двата от 
бори «а ФК „Младост" от 
Босилеград. Двете победи 
приличат на малка 
нада, понеже оа постигна 
ти на игрищата на против

сШ1

изцев срока искове няма да сеНепода даните 
разглеждат.

СТРАНИЦА 11
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хь/М®Р • сатира • забава
Обираше каймака — До

ри и от птичето мляко!ЕПИГРАМИ
Административна
Питаш ме:
с какво се препитавам? 
Ами, седем часа се 
прозявам...

Правилата 
за всички - 
чекията са различни.

са еднакви 
само изклю-

— Много те моля да нс 
се опираш пред всяка ви 

моли сьпругьт.
— Щом толкова бързаш, 

можем да влезем в мага
зина за малко — предлага 
съпругът».

И од щету 

вайда има
Идилия

Той за явление минава 
и заявление подава.
И чака нашият поет 
от Славата да е приет. 

С.Г.

грина

Една заядилва жена се 
нахвърля върху мъжа си:

— Е, да, сигурно не мо
жеш да дочакаш деня, в 
който завинаги ще затво
ря ОЧИ:

— Очите не, но устата 
си спокойно би могла да 

отговаря мъ-

Празно
Сложи ой главата в торбата. 
И торбата пак остана празна. 

3. Д. И това лето димитровграджан.е муку муче 
с водуту. Час 1)у има, час Ьу нема. А ка дойде 
кока йе збрала свуту тин>у из йезерото у Пър- 
топопинци. Оно това не йе първи пут, па народ 

иде на Строшену чешму. И

Силен
Към по-висшестояащте е клечка, 
а към подчинените — мечка!

М. М.
се научил и си 
там водата не йе кой знайе ква що има вагон 
сснтичНе яме и купа-тила приключена у каналат 
баш декато йе каптажата, ама барем нема тшьа.

затвориш
жът/

Филмова актриса сс об
ърша към лекар:

— Докторе, трябва ли 
да се съблека, за да ме 
прегледате?

— Няма нужда.... Гле
дах последния ви филм.

И що кажу тия около чешму-гу, кои стад
но пию од н>у, да простите посирка 1)и никига 
не йе ватила.

Оно не могу да грешим душу и од, овуя 
навача, ама ка не пуцаю цевЬете па си иде 
право из врелото.

Е3МЪДРОСТТА.ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Който не отговаря на гнева с гняв, 
двама

спасява-
и себе си, и другия.

Древноиндийска
Овия дънове срето бая Видойка от Раде- 

Гшу, па ли са сушата йе най-актуйелна (тека 
кажу големите и учените) и ни се заговоримо за 
това.

— Къде са бърсаните на 
пита меха.! колата ви? 

ник собственик на кола.
— Свалих ги. На тях по 

сто»н но ми оставят бел еж

Тозд*, който не прави нищо има много- помощ
ници.

Оно я немам много стоку, с б^буту чувамо 
само йедну кравицу, ама и она тражи да йеде.

То л стой
ки и предупреждения ре
гулировчиците на движени 
сто.

А травата се осуши, наносил сам колко 
йедън навил»ак. Кво че правим 'зимуска незнам.

ми Ви-

Болният умира веднаж, а ленивият — всеки ден.
Башкирска

— За мене нема страшно рече 
дойко. Я и отаву сам накосиД.

• АНЕКДОТИ
Разхождащата се квачка няма да изведе пилета.

Арабска ХИТЪР ПЕТЪР ЛЕКАР 
Един селянин се просту 

дил толкова силно, че при 
кашляне посинявал. Оп
лакал се на Хитър Пегър 
и той му казал -.

— Изпий чаша рлцино-

— Ко бре отаву, човеци на места не су 
Ьимнули с косу, а ти отаву си косил! Стар сам 
човек не ме замплачуй-

■— Истина бай Манчо, не те лъжем. Ли 
знаеш дека през мойту ливаду мину водоводат. 
Ка копаше я се люти оти много згазише, ама 
мину и това. _

Е, у туя ливаду преди косен>е пукла цев- 
ката од водоводат и поче да избива. Я отидо та 
прияви куде требе, оти много ми поплави тра- 
вуту, едва 1)у окоси. Ама они си питаше опънци 
ти да дойду одма да поправе.

Тека йа си посипува ливадуту без паре и 
си накоси отаву од ливаду дека никига не съм 
косил.

!
По-добре свое магаре, отколкото чужд к-г>н.

Арабска

во масло, а след това и ча 
ша топла вода със захар. 
Веднага ще престанеш да 
кашляш.

— Аз зная, че рициново
то масло се пие при запек.

— И при силна кашли-

Собствената плешивост три години не се за
белязва.

Японска

У
Който е честен, спи спокойно.

Арабска ца полага!
На другия ден Хитър 

Петър срещнал селянина 
и го попитал:

. — Ей, как си побрати
ме? Кашляш ли?

Тека разбра дека и од щету вайда можеВерността се познава в опасност.
виетнамска да има.

■ — .Не кашлям б^й Пет
ре. Ако -реша да се изкаш 

какво

Честният ч^век има само една дума.
Френска

билям. не знам 
станало...
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