
/зРЯ-ТСГИо IС указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народI и народности
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ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СК В СЪРБИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ЦК НА СЮК ЗА КОСОВО

Отговорност без параван
Нз проведеното на 9 в 

юли заседание на Центра най-широка 
лния комитет на Съюза крепа Има „ 
на комунистите в Сър- твърде бързо ' 
бия, посветено- на ппови д рз°
ждането- на Заключен^! ^ ^
та на ЦК на СЮК във ^ествуБа до-^а воля и 
връзка с положението в °К0 к«*унистичес-
Косово беше' по,™ тано » ОТНОШгНие' Обаче ако 
че е 4 '''Г1Тано- изселването- на сърбите и
те Д комунисти- черногорците не би
те да продължат процеса ло. би се 
на решително идейно-по
литическо

необходима д.ружи-е в СЕ. Сърбия, ооо към пеш-ения, които да 
бено ло -отношение ко-м- не означават нарушаване 
-потенциите -на републи- ' на основните свойства на 
канските органи, пара-ли- републиката като общ- 
зират общата а-ктив-н-ост и но-ст и държава.

КОСОВО не ще прео-

низа-ц-ия и отделно. ли;це. 
Отговорността трябва- да 
-о-тиде до -сменяване от 
пост, включвайки и сме
няване -на органи, ко-гато-

народна под- 
които

могат да

същевременно- подхран
ват несигурността и чув- долее изостаналостта все 
ств-о-то за обезправсгюст до-кат-о. между покрайни
на населението ;в Кообво. ната и другите части на 

на колети- страната н-е започнат по- 
туцион-ни и законни въз- бързо, двупосочно, да се 
можнс-сти -всеки гра-ждк- движат стоки, обществе
ния на СР Сърбия може ният капитал, труд и зна- 
да гюи-ока и -да получи ние. Докрай трябва да 
защита на своите права изострим отговорността 
п-ред съответни -органи в за много-б-ройните слабос 
СР Сърбия не е само пра- ти и н ср а пи с-н а л но сти в 
воз, и крупен п-олитичес- стопанисването, несполу 
ки проблем. На хората в 
СР Сьр-бия_ съвсем оправ политика, за 
дателно-, е -неразбираем 
фактът на пс-чти пълното 
безсилие на тяхната ре
публика като- държава 
чрез сзсглте граждани на 
своя' т<што-рия. техните 
конституционни права и
свободи и да им гаран- рат за погасване на пре- 
тира спокоен живот и лишенията за -обекти, за- 
труд. Искането за пълно-, почнати в предишния пла 
равноправие и свобода -нс-е- период. Това нещо 
на всички в републиката довежда под въпрос реа- 
не с, и не може да бъде лизп-рането на нозп раз- 

мним закрилник на сръб- п—шетмранс към центра войни програми и осъще 
ския народ. .Сръбските на л^стическн нерархичн-и отвиването на основните

■отношения. Рего-тата вър- програми и цели на о-бгце 
шсщинмстическа ху про-моните в Ко-нститу ствено-иконсмичеокото ра 

цията, която с в течени-с, звитие и е необходимо 
■основава да се набляга към по-го- 

ляма отговорност на вся 
род цокат върху нацио-на сили отговорността па чки участници в инвести- 
листическата п-латформа републиката за автоно- райето,
па „меморандума" косов- ми ята на покрайнините и
ската криза да цзползу- .отговорността на по-край-
.ват като доказателство за вините за дсм-о-кратичес- ктиката- кадри, от които
неспособността, на СК и ко единство в република- Съюзът на комунистите,
всички' социалистически та. Единството трябва да запад тяхното открито на 
оил-и да решават актуап- сс изрази в областта нЬ цирналнстичеоко действ-у 
-иитс обществени пр-обле- системните държа-вяи фу-
ми. С т-ова показват, че икцми.' Това преди венч
ае им е -при сърце разр.с- ко' се касае до всеиар-о-д-
шава-нсто.на истинските ната отбрана, онгурио-ст-

тяхната 'дейност и отно
шение в разрешаването 
на тези проблеми н-е за
доволяват.

ЗАСТРАЩЕНОСТТА на 
сръбския и черногорския 
народ в Косово послужи 
на сръбския национали
зъм да надигн-с глас като

ЛИПСАТАспря- 
осъществ-ила

целта на 
цията за създаване на ет-

ко-нтрапеволю-разг.раничава- 
не, като сг ; изхожда от 
факта, че Никой нически чисто Косово. За-

не може
да се скрива з^д някога
шна дейност и заслуги. 

Изтъкнато беше
! -у ■ ' ---------------------------

също
така, че изселването на 
сърбите и черногорците 
от Косово трябва да бъ- 
ДЕ- спряно с -всички сред
ства, с които разполага 
нашата социалистическа

-ките . в инвестиционната 
неоправдз- 

телно повишение на раз
носките за обществената 
■р-ежия, за трудовата не- 
др-ецкшшна. Най-голям 
дял от средствата за пс- 
уокерено развитие на Ко
сово все още се ангажи-

самоуп равителна 
ма.

сиоте- .

Из уводното изложе
ние, което на заседание
то на ЦК на СКС изнесе 
Зоран Соколович, секре
тар на Председателство
то на ЦК на СКС преда
ваме по-обшир-ни изводи, 
а хода на заседанието и 
разискванията 
ме ка 3-та страница.

щото Косово без сър-биче 
и черногорците би било 
доказателство, че е побе
дила- контрареволюцията 
I! че политиката на наци
онално равноправие, бра 

една

предава- цио-налисти -искат да съз- 
дадат
омраза спрямо албанска
та народност. Самозвани трябва да се 
водачи на сръбския на- върху стремежа да ое за-

ЦЕНТРАЛНИЯТ коми
тет на Съюза- на югослав 
ските ко-му1.исти на Де
ветото си заседание не
двусмислено изтъкна, че 
-най-крупният проблем в 
Косово и в цялото юго
славско общество е, 
изселването на сърбите и 

спира,

тство и единство е 
част на нашата страна- е

поражение. 
Съюзът на

претърпяла 
Това нещо 
комунистите няма да до- НЕПРИЕМЛИВА-е пра

че пусне.
СЪБИТИЯТА и проце- 

Косово, особеносите в 
най-новите, маоовите п-ро 

обединяване на 
пи-

черно-горците не
между-а състоянието в 

националните отношения 
каза меж-

гане, или о-портюнистиче- 
ск-о повед-е.н-ие, се е ди
станцирал в -политиката, 
стопанството и тлт.. да 
па-мигат убежище в кул
турните институции, обра
зователните 
ции. о-с-о-бено на Униве.рси 
тстп.

тести и
сърби и черногорци,

на петиции и жал 
към нап

ее влошава 
ДУ другото Зоран С-около- 
вич. Поради това, изтък
на той, се стигна до се
риозно влошаване н-а по-

положение

са-нето
б-и, обръщането 
висшите органи в СР Сър
бия и Югославия — кра 

говорят колко

неволи на хората, но ис- та, цра-в-осъд-ието, о-еъще- 
кат да доведат до изо- . ствящан-ето на междунаро 
стряне на политическите . дио сътрудничество' и по- 
и между националните' от- д-обни, при което н-е би 
и-ошения и до промяна трябвало да сс прибягва 
на федеративното социа
листическо самоуправи- 
тсл-н-о устройств-о- на- стра
ната, относно до разби
ването на Югославия.

За подобрение на поло 
ж-еиисто в Косово н.ай-

■опганизя-сноречивю 
.те се чувствуват 
шепи и, <) безир алени.

съ|зби.те и 
трябва да

литичеокото застра- 
На-можев страната, к-осто 

да има дългосрочни по
следици, доколкото неот
ложно- и, коренно- ттоложе 
нието не започне Да сг

тискът върху 
черно-горцит-е 
б-цгге спрян е всички раз
полагаеми ередегв-а на-на- 

самоу-щщшггелпа оо 
система, В

Съобщение!подобрява.
Трябва да оставим 

плодните спорове и Да 
запретнем ръкав-и и Да 
почнем -единно да реша
ваме задачите въз осно
ва на Заключенията на 
ЦК иа СЮК, За трайно и

стабилизиране
па общото политическо и
икономическо състояние

щата
ц.иалиагичеока- 
това -отношение вече ни
къде. а преди в-сич-ко в 
Косово, -пропуски, .к-олеба 
н-ис и оп-ортюнизъм не би
н По този въ-

доурай трябва да
.ОТГОВОР IIОСТ-

всеки орган, орга-

без-
ПОРАДИ КОЛЕКТИВНА ГОДИШНА ПО

ЧИВКА НА РЕДАКЦИЯТА, ' СЛЕДВАЩИЯТ 
БРОЙ НА В-К „БРАТСТВО" ЩЕ. ИЗЛЕЗЕ НА 
21 АВГУСТ.

■отговорни са комунис
тите в Коюово. Още 
я сп р еоцодан^те иде йн о - 
политически разлики -във
връзка С НЯКОИ С1>1ЦССТВС- 
ми валIроси от осъществя 
нането на единство <и съ-

има.,ва Да
прос 
сс изостриаялостно
та и а
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]{ПО СВЕТА И У НАС

ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА НАШАТА, СТРАНА ИЗ ПОЗДРАВИТЕЛНАТА РЕЧ НА ЛАЗАР МОЙСОВ 
НА СЕДМАТА СЕСИЯ НА ЮНКТАД В ЖЕНЕВА

Среща рарак—Мойсов нов изпит за 

съвестта на 

човечеството

На 7 юли т.г. египетс- 
кият пр-езидент Хосни 
Мубарак посети Белград 
по покана на Председа
телството на СФРЮ.

С нак-го-леми почести 
и добре допиел гостът бе 
посрещнат от председа
теля на Председате
лството на .СФРЮ Лазар 
Мойоов; Бранко, Мику- 

._яич„ -Р.а.иф Диздаревич, 
. Радоет Контич и други 
; ■официални личности.

; ..Президентът Мубарак бе 
придружаван от псдпред 

- яедателя на правителство 
то и. министъра на външ 
ните работи на Египет 
Ахмед Метид, министъра 
на икономиката и търг-о- 
вияТа Юсри Мустафа и 
други сътрудници.

Същия ден започнаха 
разговорите между 

двете делегации. Бяха 
разгледани отношенията 
между двете необвърза
ни приятелски страни, 
дейността на- движението 
на необвързаните на пла 

отно
юг—юг, зктуал

«Й:

'Шик1'
ж- СЪЗДАВАНЕТО НА УСЛОВИЯ ЗА УСКОРЕНО 

РАЗВИТИЕ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ ВЕЧЕ 
НЕ СМЕЕ ДА СЕ ПРОТАКА, ПОНЕЖЕ БЕЗ ТОВА 
НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕН ИЗХОДЪТ ОТ СВЕ
ТОВНАТА КРИЗА

•••ЗЙШ <1*5
■у <"

1
Световното стопанство общи принципи, но и на

ШшМаштт
От посрещането: X. Мубарак н Л. Мойсов

■Я и международните- иконо- конкретни 
ми-чеоки отношения отно-

инструменти 
на международното ико- 

во изпаднаха в криза. За- помическо -сътрудничещ- 
стоят в развитието на раз до. ЮНКТАД е рамка, 
виващите се страни е която мнозина видни дър 
най-дълъг след Втората жавници и икономисти в 
световна война. Неразби- света изнесоха 
раемо е, каза председа- зии и концепции. През 
телят на Председателство . шестдесетите 
на СФРЮ Лазар Мойсов ждународната 
в поздравителната си реч наистина направи крупна 
на оздмата сесия на Ор- крачка напред в изнами- 
ганизацията за търговия рането на пътища 
и развитие дъм ООН бъдещето си. Но сега, 
{ЮНКТАД), защо това се деветото десетилетие, ра- 
случва именно в перио- звиващрте се. страни

икономиките ново станаха само снаб- 
страни на- дители _с ресурси на раз

вития свят. Паражаващо 
е съзнанието, залегнало 

промени, които Хаванската

в
ката ■обстановка в „Близ
кия и Средния изток и , подържането на югослав 
други въпроси от общ ин 
терес.

■ ли по^зотворлоетта от
нови ви-ско-егип етеките 

чески 
високо

полити- 
контакти на най-и. падини ме, 

общноставнище. .
От.близките, на югосла

вската делегация кръгове 
особено1 бе пбсочено, че

Основите нц 
тоянно градивно1 сътруд- 
.качество* между Египет 

положиха 
преди десетилетия пре
зидентите Тито ’ и Насър.

това пос-
къМразговорите са премина

ли в извънредно сърдеч- й Югославия 
на и приятелска

в

на на укрепване на 
щенията

атмос
фера и че .са потвърди-

от-
да, когато 
на развитите 
влезоха в ноза технолога 
ческа революция със стру 
ктурни 
означават
пестиндустриална ера.Миеш Мкмшевп във Вашингтон в

декларация, 
началото, на, ч-е* 'осемдесетте години са 

загубено десетилетие за 
раззитие на "развиващите 
се страни'

Подпредседателят 
Съюзния, 
съвет Милош Милосалле 
штч на 7 и' 8 т.м-. посети 
САЩ, където се срещна 
с компетентни 
на американското

на на, все до' равнището с-т 
дза милиарда долара 
следващите две 
а на д^уг план възможно 
стите за разширяване на 
съвместните

проблемите о нашите 
гозе тази и в следващите 
г-одини, с цел да ое пос
тигне П'0г бързо- и по-ста
билно развитие 
лавокото стопанство, да 
се подобри солвентноотта 
на Ю;гославея ,и възмож-

ИЗОБИЛИЕ И ИЗОСТА
НАЛОСТ

дълизпълнителен. в
години, ПО ДРУГ ПЪТ

На една част от пла- 
из сбил и ена югоо- нетата владее 

от средства, знания и ог
ромни

Междунар одната общ- 
кост е принудена и може 
да тръгне ' по друг път.

членове каюиталов-
прави лежения в нашето .стопа 

телство и на между народ ■ н-ство. 
ните финансови органи
зации — Международния 
монетен фонд. Световна 

, та банка и Еским банка.
Целта на посещението' бе 
Д2 ое издигне обемът и

възможности за 
развитие, а на другата Създаването„В откритите разгозо 

ри с високите фу.нкцио- И1> п'0’°ъР3,о Да се създа
де възможнО'Ст за- норма 
лно включване във' фи- 

и нансовия. пазар" —

на. условия
ча^т изостаналост.- Кому- ■ За ускорено развитие 
никационлата технолога- Развиващите се страни не 
ческа революция съвпада може вече да се протака, 
със загубването на цяло- Без икономическото им 
стна визия на общия све засилване,' без укрепване 
газен напредък. Накъде на целокупните , им сто- 
върви човечеството, как- 

делби и кбяфли 
кти го очакват пред пра
га на 21 век? . През дъл
боката икономическа про 
паст между Север и Юг нататъшно 
все още не са построени 
крепки мостове.

на
нери на прагителството 
на САЩ и с най-отговор 
ните хора от М.МФ 
Световната банка, бе из
разена висока, степен на • 
разбирателство за опреде 

възмо лени наши трудности и
готовност за пълно- сътру пия* изпълнителен 
дничество в решаване на Милоеавлевич.

зая
ви пред журналистите в 
края на посещението под 
пподседатеуят на Съюз-

качеството на икономи
ческото сътрудничество. 
На пръв план бе 
жността за по-нататъшно 
увеличение на етбкообме

паноки потенциали не мо 
же да бъде намерен из
ходът от кризата — зая
ви Мойсов. Откриването 
на възможности

ви ногаи

съвет

■за по-
развитие е 

предпоставка за разреша 
вцне и на всички остана
ли? световни

АДМИРАЛ МАМУЛА В СССР

Алт Мамула е СССР иконом и че с- 
. ки проблеми. Налага се, 

добави Мойсоз, да бъде 
изградено, ново ' отноше
ние към

Подчертавайки значе
нието на ЮНКТАД ' 
започналите т

и на
Женева 

преговори, Мойсов изтък 
на_, че’ предстоящите три 
седмици са нов изпит за 
съвестта на чбвечоството, 
за ято л т*тичеаката му зре
лост да се одрави със ооб 
отвените

(Съюзният, секретар на ни въпроси на юго-славс- 
нар-одната • отбрана, ад- ко-съзетокото междуарме 
миралът .на флота Бран- гпко. сътрудничество и 
ко Мамула, който преби ' актуалните въпроси на 

4 вав-а на кратка почивка в оигурноотта в Европа и в1 
Съветския съюз. ое срещ света. - 
на със своя домакин, .ми 
нистъра на отбраната на 
^СССР армейсю^ генерал 
Дмитрий Язов.

По време на разговора, кои места-. и ■ поделения 
преминал в приятелска на съветските въоръже- 
атмосфера, са разгледа- ни сили.

разглеждането 
на всички съдбовни въп
роси на
свят.

съвременния

Неопровержим е фак
тът, че )развойни(ге проб
леми на

реалности. 
Мултилатералните -иконо 
мически пцетавари в рам
ките на ООН 
ЮНКТАД 'има 
място,
инициативи за разработ
ка и приемане не сам-о на

'СИ

натиснатата от 
изостаналостта огромна 
част от човечеството' от
ново станаха приоритетен 
въпрос за разрешаване от

По време на пребива
ването си в СССР адми
рал Мамула по-сети и ня,- в които 

Централно 
новиизлъчиха

страна на цялата между
народна -общност.
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ИЗ ДИСКУСИЯТА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СКС ЗА КОСОВО Календар
събитията

Няма време за поправителен изпит на
Доколкотоито поиехм#* 0СЪЩествим сговорно задачите, ко-

на СКР В Гт.вК ' Ще ПрОВедем нов пленум на ЦК 
Р ия, за да запознаем членовете на СК 

Г^;ВеН°С"а С ^УДВослсте при осъществяването 
Слой6 Днес дадължения във връзка С Косово — 
Слободан Милошевич в заключителната на пленума

с конкретното им ангажи- 
(Ране върху осъществява-

тщнотз устройство на
страната и плурализма па 

ното на тези заключения, само-упоавителните соци- 
А по-сл е до® ателието- и от-

• 18 юли 1943 г. — 
Върховният щаб на 
НОВЮ и ПОЮ с Пър
ва пролетарска диви
зия тръгнал от източ
на в западна Босна за 
да може по-успешно 
да ръководи с опера
циите в западната ча
ст на Югославия.

• 19 юли 1921 г. — 
В Москва завършил ме 
ждуна родният конгрес 
на революционните си
ндикати, на който 
бил основан Червеният

алиетичеоки
„Не е ли по-п ри родно, 
каза той. висшите право- 

по/дчерта Шефчет Муста- съд ни и други държавни 
фа, трябва да бъде осно- органи в Съобия и СФРЮ 
вен критерий за оценява
не на кадрите и за тех- 
ната

интереси.
гово-рно осъществяване 
на утвърдените задачи,

каза си реч

Макар че председате
лят на Председателството 
на ЦК на СКС

разплата с албанския на 
сел гра

да получат конституцион
на възможност, въз осно
ва на която биха могли 

У да проверяват правилно
стта на пржпьдите и лру- 

е ги решения на нижите 
органи, отколкото с тези 
актове да се' занимават 
смесени работниС 
друшй думи, сърбите и 

•пнализъм и сепаратизъм черногорците няма да се 
през 1981 година. „Дока- чувствуват обезправени

ц йона /Ч тст,и чсски 
тизъм и със сръбските 

" кационалиеги, 
опитват .да създадат нови 
ком1Пликации. за 
лучат нов шанс за дестру 
ктивните си политически 
цели . . .

предупре
ди членовете на ЦК, че 
пленумът преди всичко е 
договор за акция и моби
лизация въз

идейно-пош и тиче с- 
д ифе ренц нация, 

мигазина албанци, по мне 
нието на Азем Власи, 
„незряло" съзнанието за 
тежестта на отрицателни
те последици от ескала
цията на албанския наци-

които се ка

да по-
основа на 

заключенията от пленума 
на СЮК за Косово, 
зина от 3.' участници в 
дискусията не успяха да- 
се. отърват от инерцията 
на лошата стара практи
ка —г от обобщените мо

ми о-

ОТГОВОРНОСТ ЗА ВИ
НОВНИТЕ, ПРЕДИМСТ
ВО НА СПОСОБНИТЕ

синдикален, интернаци
онал (Профинтерн). 
На конгреса, който за- 

, почнал на 3 юли учас-то преди доминираше те
зи сът, че сърбите и чер
ногорците -се изселват по-

пред държавното управа 
ление и правосълните ор
гани, ако им създадем

ТЕували и представите
ли на югославските ре
волюционни синдика-

В момента, косато- прие 
политика маме- нови задачи във 

връзка с Косово, каза 
птгги Гойко Анджелич, налага 

състояние В' се да утвърдим отговор
ността за неефикасното 

-кристализираха превеждане на Платфор- 
няколко; основни насоки мата и заключенията на 
на бъдещата практическа лвете
дейност на комунистите Пот отговорност трябва 
в нашата Република: от- да бъдат поведени всич-

нрлози за провеждането 
на партийната 
в Косово и от нови опи
сания- на' безброй 
•описаното 
Косово. Все пак в диску
сията .се

ти.
• 20 юли 1919 г. — 

Започнала двудневна 
генерална г^гачка на 
югославската работни 
че ска класа в знак на 
солидарност с револю
цията в Русия и Унга
рия. Подготовката на 
кралското правителст
во да участвува във въ
оръжената интервен
ция против Унгарската 
съветска република с 
тази стачка била осу
етена.

• 21 юли 1948 г. —
Б Белград започнал се
дмодневният Пети ко
нгрес на ЮКП с учас
тието на 2344 делега-

представляващи 
468 175 членове на 
ЮКП и 51 612 кандпда 
ти. Отчет за работата 

ЦК на ЮКП изне
съл Мосип Броз Тито. 
Конгресът приел Прог 
рама и Устав на ЮКП. 
Делегатите приели и 
всички отчети и резо
люции. както и резо
люция, с която се одо
брява становището на 
ЦК ца ЮКП към не
точните обвинения на 
ЦК на ВКП(б) Т1 Ин- 
формбюро

• 22 юли 1941 г. — В 
Словения започнали 
организирани нападе
ния срещу окупатор- 
ската войска и обекти. 
Тази дата се празнува 
като Ден на въстание
то в Словения.

• Юли 1936 г. — 
ЮКП обнародва възка- 
ние и развива най-ши
рока активност за по
мощ на републиканска 
Испания. През гражда

война в Испания 
над 1300 
добровол- 

от които над 650 
загинали а повече от 
300 били ранени.

Оиасно заблуждение
Перспективата, открита със заседанието 

ЦК на СЮК, налага да бъдем и самокритични, 
каза Стамболич, оценявайки, че в обществения 

избледнява линията за

на
председателства.

и политически живот 
разграничение от сръбския национализъм. „Аконощгнието на членовете кл, които- са. виновни за 

на СК към заключенията 
от Деветия пленум на ЦК 
на СЮК непременно тряб 
ва да бъде 'основен кри
терий за диференциация 
сред членовете на СК и 
за сполучлива.кадрова по 
литика,- акцията на СК за 
стабилизация на обстано
вката в Косово не може 
да бъде резултатна без 
утвърждаване на отговор 
ността на всички кадри, 
които са виновни за ло
шото положение в та?.м 
наша покрайнш^ с пред 

конституцион-

се лъжа, продължи той, тогава как може да се 
обясни фактът, че в съзнанието на сръбския 
народ започва да се заселва опасно заблужде
ние, което провъзгласява за предателство към 
сърбите и черногорците в Косово всяка крити
ческа дума по адрес на сръбските националисти?

сегашното положение. То 
ва е дотолкова по-необхо-

катодимо, „защото 
изтъкна Александар Бако 
чевич — без отговорност 
за предишните грешки не 
може последователно да 
се утвърждава отговор- 

отношението Не смее вече да се случва комунистите да 
дискутират за национализма в органите с фору
мите^ а националистите да действуват на терена, 
сред народа. Националистите са толкова опасни, 
че не смеем да им даваме такова преднина.

ността за 
към настоящата акция.
нито пък може да се про
веде истинско разграничи 
ване. На думи всички са ' 
против контрареволюция
та, против национализма
и сепаратизма, но. маози- ради иконом игчеоки при- 
на не се противопоставят чини, днес мнозинството 
и не осъждат виновници-- 'албанци знаят, че изсел- 
те ^а конкретни явления, ването без оглед на .при- 

на грешки и слабости. Зато- чин ата, а .особено поради 
ва е необходим прелом в 
кадровата политика. Пре
димство трябва да полу- 

споообните дейци, а 
не разни „ключове".

Отношението на члено-.

ти.

възможност да защитават 
интересите си пред висши 
те институции в собстве
ната си държава.

на
стоящите

промени трябва да се 
въведе ред в компетенци
ите и отговорността 
гтокрайн и пските, реиубли 
канските, и съюзните ор-’ 

който

ни

Тооц стремеж бе кон
кретизиран с „точка 11" 
в предложените задачи 
за осъществяване на зак
люченията на ЦК на 
СЮ1К за Косово-, но няко

нац иснал поетически и ати - 
ск, за- никого добро.
Затова е и все по-висока 
готовността на хората в 
мигало среди д.а се а нгл^ки 
рат върху решавднето на 
проблемите и да, се борят 
за- 'възстановяване на' ме- 
ждун а ци-он-а лното 
рие и солидарността, за 
изкю-рейяване на отрица
телните обществени явл е 
мия и за осуетяване на 
всеки натиск, за да бъде 
прекратено-

властта,гани на 
ще гарантира пълна за- 

г ражд ан ските
чат

щита на
свободи, личния интегри- 
тет, правната, физическа 
и материална сигурност 

граждани в Ко 
безкомпромисна трябва да

вете на СК към заключе
на ЦК ка СЮК,

Радиша Гачич,
се „измерва"

лжо- участници в разисква 
ни ята (Михал Хал ай. Не- 
биГаши) бяха на мнение, 
че „темата не трябва да 
се разширява в полето на 
конституционните про м е - 
ни". Председателството 
на ПК на СК във Вой- 
В10дииа предложи амая- 
дман към „точгка 11"^ за 
който гласуваха само 37 
члена на ЦК на СКС. 
След тдва , Централният 
комитет единодушно прие 
документа з,а задачите на 
Съюза на . комунистите в

н и ята 
според дОве-на всички 

ООВО;

За нашалишеша
изселването.

дискусията подчер- 
развитие на Ко-

вМнозина учачетници НА СР СЪРБИЯ ТРЯБВА 
ДА СЕ СЪЗДАДЕ ВЪЗ
МОЖНОСТ ДА ПОЕМЕ 
ОТГОВОРНОСТТА СИ

стопанско 
наблюдава независимо от 

тази покрай-
таха, че ускореното 
сово не може да се 
високия наталитет на населението в

Този въпрос не трябва вече да бъде табу 
пасивното отноше- 

ШЕФЧЕТ
нина.
тема. „За СК е неприемливо 
ние към споменатия въпрос, ж
МУСТАФА, но аз съм против ония, които искат 
да го решават с административни мерки и за
брани" ЛЮБИНКА ТЪРГОВЧЕВИЧ се застъпи 
за реафирмация на забравените, но полезни об- 

дейност сред народа, осо- 
съгласи с втората част

Косовсжата дпама, под- 
Иваи Стамболич, 

да решаваме 
така, че да довеждаме 
под въпрос характера на 
самоуправителното 
кратичеако оощиалисти- 
чсскю общество, федерд-

заяви
черта 
«е смеем нската 

пристигнали
югославски

демо Сърбия в осъществяване
то на заключенията на 
ЦК иа СЮК за Косово.

лици просвещенска 
бено на седо, но не се 
от становището на Мустафа.

Ци,
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СК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕД ПРЕДС 
ТОЯЩИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ВЪРХУ КОНСТИТУЦИ 
ОННИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ50 годинн от идването на другаря Тнто начело на ЮКП (

Нужни са програми 

за действуване
БОСИЛЕГРАД: ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОК НА СКС

АКЦИИ, СВЪРЗАНИ 

С УСПЕХИ Изхождайки1 от определения.та си, Съюзът на 
комунистите в общината ще се застъпва работата 
върху конституционните промени да приключи ка-. 
чествено. Необходимо е да се положат усилия и да 
се намерят решения за всички спорни и неясни въ
проси, което ще даде принос промените да не се 
отсрочват.

По повод 'петдесетгоди нит-е последици от Втора 
шнината от идването на та световна война. — 
другаря ТИТО ' начело Много забележителни да 
на Югославската комуни ти от Тиловото ръководе 
етическа партия (СКЖ) не на КЖП — СЮК са 
на 8 .юли т.г. Общинският 
комитет на СК в Босиле
град проведе тържестве
но заседание, «а което до 
клад за Тито-вия револю
ционен път и делото му 
изнесе предоедатедят на 
ОК . в Босилеград, Иван 
Василев.

След като подчерта, че 
Югославската комунисти 
ческа партия, от основа 
нето през 1919 година е 
минала през много борби 
и .изкушения, излагайки 
ое яа различни видове те 
жки удари на ненарод-ния 
режим, Ва-силив каза, че 
през 1937 година с идва 
нето на- другаоя Тито- на 
челото й е станала сила, 
която съглеждава опасно 
стта от появяването на 
фашизма и катастрофал-

БОСИЛЕГРАД

и днес актуални и присъ 
ств-ув-ащи в работата на 
Съюза_на комунистите, а. 
с оглед на дългосрочно
то им значение и важно
ст и историческата им 
насоченост щз б-щат ак
туални- и пътеводители в 
по-нататъшната работа 
на СЮК. Гордеем се, че 
през този дълг период на
чело на Партията ни, ко
ято в практика ое 
.върждава като истински 
аванга-чд на работничес 
ката класа бе личност за 
чието дело, мисли и ак-

ла. Тъй като. промените 
•се вършат в сложни ико 
комически условия те 
трябва да се, използуват 
и за п-о-у-ск-доено- реша
ване на акгуалните об
ществени проблеми във 
вся.ка -ореда, преди всич
ко з осъществяването на 
Дългосрочната програма.

Очаква се глаЕната ак 
тквиост по този въпрос 
да се раздв-ижи след го
дишните почивки. Тога
ва не само, че е необ
ходимо пълно идейнсмю 
лирическо ангажиране на 
члено-вете на СК, но и да 
се създаде пълна демок
ратическа атмосфера ?а 
"-"•арческ-о действуване. С 
цел предстоящото рази-. 
скване да се проведе ус- 
лен»но. твърде ляжно е 
решенията, които се пре
длагат да се обосновават 
-върху практиката, т.-е. по 
ло^-гтелн-щ огчт. В този 
смисъл и трябва да се 
приемат (евентуално до
пълнят) 
изменения, които, ще да 
ват .принос в укрепването 
•на самоуправителната де 
мокоапия. С ТСЛ8 п.о пъл 
на изява ще дойде и ре 
шаващата дума на рабекг 
ническата класа.

Това се казва в Прог- 
Пр;едседателс

та .революция, подчерта 
Василев .след това доба
ви. — Във всички съд
бовни моменти на исто- 
Р_ческ.сто ч развитие на 
ЮсчП, другарят Тито е 
знаел да отредели прави 
лния път и средщча на 
борба- и без каквото и да 
е ограждане да придобие 
доверието на широките 
народни маси. Такасвъо: 
ръжена революция доведе

рамата на 
твото на ОК на СК в Бо
силеград за идейно--по
литическите задачи на 
СК в общината по време 
на предстоящото публич
но разискване върху про 
ектигге за изменения в 
конституциите на СФРЮ 
и на СРС, кат-с- ое подчер 
тава не първичните пар 
тийни организации тряб 
ва да изготвят програ
ми за действуване и в съ 
действие с местните кон
ференции на ССТН и си.н 
д-икатите да изиграят ро
лята си в тази важна об
ществена и политическа 
задача.

Измененията- в к-он-сти-

п-ог-
нашите народи и народно 
сти до окончателна по
беда и социалистическа 
трансформация на стра
ната ни. Така е постъпил 
и през 1948 година, ко 
га-то ка всички Сталинови 

ре закани рашителн-о- казва 
„НЕ" и котата запазил е

ции са неразривно езър- 
зани всички наши успе
хи. постижения, и тр-уд-о . 
ви победи. Тито-вата 
волюпуон-на- мисъл, път и 
д-ел-о са вградени във в-си 
чки придобивки на .наша самосто я.тел н ия път на 

социалистическото разви 
- тие на нашата страна.

— Продължавайки ве
ликото Тилове- дело — до
бави накрая Василев 
СЮК непоколебимо ое 

11 бори и ще ое бери за 
" . оживотв-оряван-е на .револ 

юцио-нната визия на наше 
то1 -социалистическо само 

- уп пазите лн-с- общество-, в 
което работническата кла 
са и трудещите става- влад 
ствуватя- икономическа и 
гго-литиче-ока сила.

тучните се вършат в сло 
лота обществено-полити
чески и икономически ус 
лозе:я °а 'ОЕ.а е'и голяма 
отго-ж.злостта на СК и на 
оставалите оо-циалистичес 
ки сили. Трябва да се 
обелили активността им, 
казва се в програмата. Та 
зи активност на особено 
високо равнище трябва 
вя бъде пои членовете 
на СК в Социалистичес
кия съюз (който- е и но 
сител на разискванията), 
в делегатските скупщи- 
ни, техните органи и те-

„Човекът е нашето 

най-голямо богатство предложените

Организацията на Съю- купното негово дел-о, те
за на бойците в Боеиле- ория и практика. Негрва- 
градска община, с про- та в.изионерска мисъл: 
веденото през .миналата „Ч-о-векът е нашето най- 
седагица заседание на Об- голямо богатство" е дъл- 
хцинежия отбор се вгелю- божо залегна в битието 
чи в отбелязване на об- на .всеки. С идването 
щоюгославския юбилей начело, на Партията през 
— 50->годи1шшната от ид- 1937 година първостеиен- 
ването на другаря Тито | -на задача на Тито; доба- 
начело на Югославската .ви иолтататък .в доклада 
комунистическа партия, си Тодоров, бе да к-оисо- 
На тържественото заоеда лид-ира редовете й. Защо- 
ние доклад за живота и то, Тито твърде добре 
ренолюционното дело- на знаеше, - че тя ще може 
другаря Тито и ОГ.Р.ОМ- да .осъществи и-сторичес- 
ния му принос л разви- ката си задача само до- 
тието на социалистичес- козилото акц.цонно е един 
кого самоуправит-елно об ствена и до-колкото; има 
ществб изнесе предгода- идейно-политически оп- 
телят на Общинския ОТ- роцелени х-ора, които ще 
бор вда СУБНОР в Боси- изграждат рево-люцио-нна- 
легпад, Доне Тодор-ов.

м я В. Б

ОЗНАМЕНУВАНИ ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

На „Йзворище" най-тържествено
По традиция юлските празници в Димитровград 

ска община се ознаменуват най-тържествено 
места: Денят на боеца в село Петърлаш и Денят на 
станието в Сърбия на „Йзворище" край село Сенокос.

този край в който най- 
много живеят числящи се 
към българската народ
ност, е осъществил своя
та пълна национална и 
социална свобода, равноп 
гзвие и всеобщо стопан
ско и обществено разви
тие в братската общност 
г. останалите народи и 
народности."

на две
въ-

Тържествата по повод 
Деня на въстанието в 
Сърбия поточна извмдни 
.чеокият о^яр-д от Дими- 

та ои програма, про-изти- тдоаград на 6 юли $ марш
по следите на Цариброд' 
акия партизански отряд 

-ва Тито създаде и опре- и с лагерен -огън в „село 
дели нов хоризонт в ис- Сенокос в навечерието на
тор-ията на ч-овека -и не- празника. На другия ден 
тавата свобода, което бе на „Йзворище" се със

тоя голямо- тържество, 
на което за значението на

в- течение на борческия 
път на Царибрсдекия па 
ртизански отряд от вто 
Р'Л юни 1944 година до 
края на борбата са заги
нали около 70, а ранени 
наг. сто бойци от нашите 
краища, Тодоров каза: 
„Заради това днес с вди
гнато 
жем, че

чаща д;т интереса на ра.- 
В него между другото ботническата класа. С то- 

Тодоров подчерта, че Ти 
то и като човек, и като 
революционер, пълкоао- 
дец и държавник и като 
мислител з: теоретик вина 

. ш <зе грижеше за човека.
Затова борбата за свобо
да и пълно равноправие, на работническата класа 
за достойнство на човека На нашите народи и на- 
и по-хуманни отношения родности за.социално 
между хората без оглед национално освобожде-
яа вяра ои националност ние. 
са в сърцевината на съв-

След речта на Тодоров 
бе изнесена -подбрана кул 
турно-забавна програма, 
в която участвуваха чле
новете на КХД „Георги 
Димитров" при Центъра

чело можем да ка 
работническо

то движение и въоръже
ната борба в тези краи
ща са се развивали в рам 
ките на въоръжената бор 
ба и социалистическата

от пряко влияние за оп
ределения гя и стратегиче 
ските на-соки на борбата празника и за формира

нето на Да-рибродакия па за култура в Димитров
град. Чествуването на пра 
зника продължи с народ- 

революция в цялата стра но увеселение до късните
на, под ръководство па 
Комунистическата 
тия на Югославия

ргизански отпяд говори 
и председателят на Общ

инската .скупщина- в Ди
митровград СЛАВА ТО- 

М. Я. ДОРОБ. Изтъквайки, че
следобедни часове.

пар- 
и че А. Т.

СТРАНИЦА 4 БРАТСТВО • 17 ЮДи 1987



ЗАНАПРЕД
ЛУЖНИЦд ЧЕСТВУВАНЕТО 

ПО-СКРОМНО И дмовоНА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА В правия часВ духа на стабилизацията Оощинският 
Димитровград в 
Чач, внесе в дневния 
ред и въпроса за ид ейно-
ТШлЙ Гу^Чс^лОТО
на члено-вете на 
на комунистите. Както и 
в уводното 
ние по този повод изнесе 
Мин-сол а_ Сто ялов, се кро- 
тар на ОК на СКС В' Ди
митровград, 
видове на идейно-полити

комитет в локате- - известна част не 
активни.Денят на осво-Зо-ждени- 

ето на Бабушнида и окол 
ността — - 6 септември, 

година ще 
се ознаменува делово „ 
-по-скре 1\шо. а .всяка пет- 
та, юоилейча година — 
ткншироко и но-богат-о 
Ознаменуваното ще има 
идейн снвъзп итате л ен 
ид^йио^олитически 
ракте-р, понеже 
шиите

ПрлВИЯ 
си

са достатъчно 
Като причина за тяхно
то бездействуване се при 
'вежда и несполучливия 
опит на кандидатите, (не 
ВСИЧКИ първични 
низации и еднакво 
в орн о са се отнесли към 
тази задача при предла
гането. ,на кандидатите, 
както и по-късно са били

оките признания да 
връчват всяка пета юби
лейна 

Гази

се досегашният икономичес
ки момент когато като 
0'б'щество' се срещаме с 

инициатива срещ многобройни трудности 
а подкрепата ка всички в производството' и цяла- 

органи и организации в та обществена надстрой- 
щи-ната. Така напри- ка, безпаричие, всекидне- 

" ер . '0Мисията за тачене вно намаляване на жизне- 
радициитг на НОВ-а нота равнище на 

пои Общински яотбор
•се застъпва „да 

се прекъсне досегашната 
практика; на изразходва
не .на средствата, понеже 
тсда предизвиква 
ти на бойците и

година.занапред ^сяка издигане 
Съюза

орга-
отгоси изло-же-

труде-и чрез разнина. щите се и
кора г-о об ще ствено-п о л и- 
тическата общност с ма
ксимални усилия финан-

гражданите.СУБНОРха- допускани грешки
чеоко издигане — поли- окончателното 
тичегаки школи,

при 
утвържда 

ване на лицата, които са 
били обхващан и 
курсове и семинари).

Но както и да е, натру 
опит,

за да може занапред още 
по-срганизирано да се 

теното- издание на „Ко- върви към
(което издава на членовете на

в досега- 
пок-чествувания, 

рай положителните 
зулта:и, има и

курсо
ве и семинари са минали 
почти 80 на сто- от чле-

ре- с разнисира своята дейност и из 
пълняза своите задълже-отрхцлтсл протес-ни явления по- новете на Съюза на-кому

нистите в общината, а пан е достатъчен 
партийния вестник „Кс- 

] мунист",

отноше • 
чз- гражда- 

с ос
ния, изисква премахване 
на пиршества и скъпиние на нерационално 

разходване на средствата 
за разни (често ненужни) 
„тържества”.

ните и е в разрез 
новния дух на ознамену- обе^и, излишни чествува- 
ването -на
Председателството на Об

както- и съкт#к1-събитията”. пия”.пиршества 
и други изллшни „озна
менувания.”.

подготовката 
Съюза

Това обаче не означава 
съ- да се отиде в друга край 

всяка ност и в Деня на: осво- 
го^яна ознаменуваното да бо-ждението на Бабушни- 
бъде делово, а 
темсрийски награди, като 
най-високо общинско при 
знание за постигнати вър
хови резултати в различ- доосвободителната 
ни области на

| МУ1Н1ИСТ”пгунския синдикален 
вет е на мнение в. „ Б р атст-во'') също че- на комунистите за по- 

плод свита идейно-поли- 
Нео-оходим > тичесха активност.

А настоящия момент, 
когато

тат множество- тптнок-р. 
все <пак е 
■още по-засилено издига-

Изхождайки от това, а 
имайки предвид съвкупна 

' та икономй15О0ка обстано-

..петосеп- ца и околността да не си 
припомним миналото и 
за всички онези, които 
втъкава бебе си в Наро- 

вой-

не. имаме редица 
затпмттнения в обществе- 
н о- - иконом иче ски я 
вот поради 
криза,
ди всичко трябва да бъ 
дат тези. които правил 
но да тълкуват нещата,

общество,Ека в ЦЯ 
па и в Бабушница. калето Политическата школа 

на Общинския комитет 
в течение - на последните 
•седем години са завърши 
ди 184 души, регионал
ната политическа школа 
в Ниш 41, политическата 
школа към Общинския 
синдикален съвет 104 и 
младежката политическа 
шкеста — над 300 души.

По-Кечето -от завърши
лите посочените полити 
че оки школи актцвно са 
включени в- обществено- 
политическите организа 
ции в организациите на 
сдружения труд в града 
и • в местните -общности.

жи- 
стснанокатаи оп ред елен и е тс-: з а б ел е - 

жителките
труга* и на и социалистическата 

живота да се дадат й та
зи годцна, а в бъдеще да 
се присъждат всяка юби-

комунистите предати и съби
тия да се съгласуват с 
максимално рационално
то изразходване на сред
ствата, Ксординациони- 
ят комитет за тачене • на 
революционните тради- 
ци при ОК на ССТН в 
Бабушница е раздвижил 
ин!ициатива и е дал пред
ложение Денят на осво
бождението всяка година 
да се ознаменува делово 

делово-тържествена 
сесия на ОС. Също е 
предложил септемврий-

п еволюция за по-радост- 
но бъдеще, да не се обър 
нем към периода на сле
двоенно' изграждане и 
към постигнатите резул
тати или да забравим ро- 

на дителите на падналите бо 
мла- йци, а на младото поко

ление да напомним завои 
чко,- което днес имаме”.

Очевидно,. една полез
на инициатива, чиито .ре
зултати щс могат да се 
отчетат в бъдещето.

лейна година”.
О-чгсте становища има 

и Председателството на 
ОК ня. СЮК, Съюза

за да се попречи на евен 
туални врагове на наша 
та самоуправителна со- 
гр а л иттич еока общност 

а ги тълкуват по своему, 
желаейки положението 
па представят за безизхо 
дно, да. сеят колебание и 
несигурност.

'За да могат да изпълня 
ват тази отговорна зада
ча членовете на Съюза 
на комунистите > трябва 
да бъдат издигнати и об- 
оазованм. Неведнаж е 
казано че за да може ня 
кой доугиго да учи-, тря - 
бва да знае повече от не 
го. А именно на тази стра 
на на въпроса ‘известно • 
време не се посвещаваше 
дължимото внимание. 

Единодушната оценка на 
Общинския комитет в Ди 
митров-гпащ - неотдавна в 
правия час набеляза не
обходимите мерки и зада

с сц иал исти ческата 
_еж и останалите струк
тури в .общината. По то
зи! въпрос трябва да се 
произнесат и делегатите 
на Общинската скупщи
на.•с

В пгедложението меж
ду другото се изтъква, че Ст. Н.

СЛЕД НАЙ-НОВИТЕ ЗАКОНОПРЕДПИСАНИЯ

Сурдулкчаии не се боят от закона за саиацня
нсстта на труда и нама- ция „Зидар". „Власика- 
лЯ|ване на прсмзвоуство продукт" 
нитг разходи.

На първи юли встъпи 
в сила Закопаят за сала- 
пия.. За колко' и кои ор
ганизации от Сурдулиш- 
ка община съществува 
„Ьпасност" да сс намерят 
под удаюа на този- Закон?

-—■ питахме председателя 
на ОСС а Сурдулица.

— 13 Общинския синди 
кален съвет неотдавна 
проведохме разтощор 
тази тема, в който учас
твуваха ръководителите 
на всички трудови колек
тиви и най-отговорните. 
предста.витс;ги на обще- 
стве!ио-яолитичеокитс ор
ганизации и Общинската 
скупщина. Оценихме, че 
всички .стопански органи, 
зации. освен две, са вън 
от „опасната зона". За
конът за саяащия може 
да „закачи" ослокостопан 
ск10-тър'Г01зоката , органи
зация ...Власииа-продукт", 
по-точно нейната ООСТ 
„Овцеферма", и строите
лната трудова ©рганиза-

създаване и разпределе
ние на дохода, за да се 
премахнат евентуалните 
пролуоки в самоупрази- 
телните документи на тру 
дозите колективи. Предсе 

Общинския 
Иван

Благодарение на висо
ката ангажираност на са- 
моуправителните органи, 
първичните партийни и 
синдикални организации, 
Общинск/л 
съвет и на обиците служ- 
фи, всички трудови орга
низации в Сурдулишка 
•община 
до 1 юли 
си за създаване и разпре
деление :на дохода с но
вия Обществен договор. 
Понастоящем 
ните се разглеждат 
ординационния отбор, ко - 
йто слели прилагането 
Обществения договор за

най-вероятно 
се избави от труднос

тите си, понеже второто 
тримесечие е много „по- 
активен" период от пър-

ше

синдикален
н-0' проблемите 

„Зидар" са не само него
ва специфика, оз тежко по 
ложенмс е цялата строи
телна дейност в страната 
— подчерта Иван Марнн- 
ковмч.

дателят на вото на
синдикален съвет 
Маринкович каз<ва. че та
зи задача ще бъде извър
шена качествено и навре
ме. Обаче централно на- 
прщление на акцията ни, 
продължава той, 
да бъде създаването' на 
пс-виорк доход чрез уве
личаване на физическия 
обем на продукцията, по- 

производител-

чи как комунистите и пъ 
рвичните организации тр 
ябва да се подготвят за 
акция.

са съгласували 
правилниците

остава К. Г. М. А.направилни- 
от Ко ПА 19 ЮЛИ В ИОВО СЕЛО

Събор на младежта и бойцитена
лишаване

На 19 юли (неделя) В' Ново село ще се съ
стои събо.р на младежта и бойците. Този събор 
се провежда ежегодно от 1977 година в спомен 
за масовата . конференция на, тювоселчани във 
Втората св'ето1Вна война на която решават да 
окажат съпротива на очсунатора и всестранно да 
помагат партизаните.

Тазгодишният събор в Ново село щс проми 
не под'знака на 50-годишмииата от идването на 
Йосип Броз Тито начело на Ю1КП (СЮК). Ще 
бъде устроен народен митинг, а след това щс 
бъде изпарена културно-забавна програма.. , к. г.

■

....

А ■■ У
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ИЕШШДДШ!явдизввдвтввптяпанство
ШЕСТМЕСЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА ВЛАСИНСКИТЕ 
ВОДОЦЕНТРАЛИ

БОСИЛЕГРАД: В ХОД Е РЕОРГАНИЗИРАНЕТО НА ТО „БОСИЛЕГРАД"

Изградил" стана трудова организация ПС „Пиша: надшшово//
низация се изясниха 160- организация с една джи- 
те заети в тази строител- ро-сметка и с единствена 
на организация, трудещи развойна1 и икономичес- 
те се в останалите основ- ' ка политика. Запланувано 
ни организации и Съве- е в тези рамки да съще- 
тът «а сдружения труд ствув'а и отделна 
на ОС*

С реорганизацията на втория вариант ще се съ- 
ТО „Босилеград", която ^здадз земеделска коопк- 
в досегашното ои същест- рация, г която одинстзе- 
вукане и организиране не на трудова организация 
показа някои особни ре- „Слога", ..Напредък" и 
зултати (показа, че е из- „Услуга" ще бъдат тру- 
куственю творение) няма дови единици. И в този 
да ое сп.ре. Понастоящем случай няма да изостане 
се готви проект за орга- организацията на коопе- 
низираяето на останали- рантите. ,
те и три основни органи
зации на сдружения труд.
В него .са подчертани две 
възможности, т.е. два ва
рианта, Според първия 
■тариант „Слога”. „Напре 
дък" и .„Услуга" пак ще 
съчиняват една трудова през септември.

Трудовата организация 
„Босилеград", в чийто съ
став бяха основните ор
ганизации на сдружения 
труд: „Изградил.", „Сло
га!'. „Услуга" и „Напре
дък" занапред няма да 
съществува и стопанисва 
както досега. Прилагайки, 
на дело становищата от 
Четвъртото заседание на 
ЦК на СКС, когаТо по
край другото бе подчер
тано, че изход от затру
днените условия трябва 
да се търси в по-ефикас
ното доходно, свързване, 
псирационалното органи 
зиране и в по-ефикасното 
самоуправление, „Изгра
дил” занапред ще стопа
нисва като „самостоятел
на" организация, т.е. ка
то проста трудова орга
низация. За тази реорга-

• Полугодишният план за производство на еле-' 
реализиран с 87,6 на сто • Помпс- 

„Лисина" е работила 2,5 месеца без
ктроенергия е 
ната станция 
„отдих" • Извършен е ремонтоост

. на кооперанти. Според работила два месеца и по • 
лосина без „отдих" и е

Когато Власинските и 
други подобни водоцент- 
рали не изпълняват пла преизпълнила полугода- 

а не е суша, 1 гения, си план с 4,6 нанозете си, 
това е сигурен показател; , сто. 
.че електроенергийната 
обстановка у нас е доб-

— Засега не съществу
ва никаква причина, коя
то може да осуети изпълра. Защото тези електро

централи се ангажират . в 
зависимост от потребите 
в електроенергията. Спо-

канието на годишния, пл
ан от 279 милиона квч —
казва техническият ди- 

обстоятелство ректор на Влаеиноките. во 
доцентрали МИТКО СТА 
НКОВ.' — Имаме доста-

Проектът ще бъде го
тов до края на август и 
след това ще бъце пуснат 
на обсъждане. Очаква се 
заетите в орган,изациите 
(около 350) чрез рефе
рендуми да се изяснят 

В. Б.

М'0НТОТО 
обяснява, факта, че въп
реки високата техничес
ка подготвеност и доста тъчни количества вода и 

вече извършихме редов- 
Ли- ния. ремонт. За да предо

тъчните , количества . во
да във Власинско и 
син око езеро, Влаеинскп- тгратим неприятните из- 
те Бодоцентрали в Сурду ненади от техническо ес 
лица са изпълнили полу- тестго, извършихме и 
годишния, си план с 87,6 предварителни .поправки, 
на сто (запланувано е да 
се произведат 155 милио 
на квч.. а са произведени 
135,1 милиона .квч.), -За-

вече се обаждат заинте.ре 
оовани работници. Има 
заинтересовани не. само

ИЗ БОСИЛЕГРАД СКА „ИЗГРАДИЛ"
Дг:но не се л'#'ори мина 
логедишната сушава есен.

И тазгодишният редо
вен ремонт на Власияс- ■

За поход и о чужбина нейни, но голямо число 
-работници от други орга- 

органи- връзка показа, че не тря- низации или пък безр;- 
б:ва да се намираме в ра- ботни. Тук подчертават, 
мките на ТО „Босиле- че една група от около 

сериозен град".
Тази организация, коя- мине в Алжир, 

то в края на първото три
месечие имаше загуба от 

два-’ 17 милиона динара и
която средният личен до-

Строителната 
защия „Изградня" в Боси

това пък са акумулирани
надпланови количества во . ките водоцентрали не на- 
др.\ Понастоящем водо- 
пентралите „Власина" оа

руши стабилизационната 
стратегия. на трудовгаяц<о

леград и занапред е из^ 
правена пред 
проблем

30 дущй наскоро ще за-
зполагат с водни количе-няма доста

тъчно работа. В Босиле
град тази организация 
има работа за .още 
месеца. Други възможно
сти за работа засега ня-

лектив. Майсторите от 
службата по поддържане 
са извършили всички по.

ства, достатъчни за про 
изводство на 180 милио-

Дали .наистина числото 
на заминаващите на, вре
менна работа работници 
не е ограничено? — Не 

50 хиляди ^ — казват — й мотат 
там да работят и по пет

на квч. 26 милиона квч 
над плана. Този резултат правни, които са били по 
■н?й-мнопо се дълж^> на 
високата .,трудолюбиво-

в

силите им, без оглед наход възлиза
ма. Понастоящем -нейни . динара, сега- изход търси 
работници при не благо- в чужбина. Посредством 
приятни стопански усло- „Хидротехна" от Загреб 
вия работят на .обекти в в Алжир ще изпрати не- 
Кранска Гора. Любляна, ограничен брой квалифи- 
Пула, Крагуевац . . . цирани и виоококвалифи

В Босилеград имаше 
работа, но не ни я до
вериха —казват в тази 
строителна организация.
„Напредък" .работа на 
стойност от 110 милиона. щение за

нормативите.I ст" на помпената стан- 
В. Б. ’ чия „Лисина". която е

години.
К. Г.

Емблема за МаргаритаПОРТРЕТ
дивани зидари, дърводел
ци. армирачи, механици, 
шлосери и управляващи 
със строителни 
На публикуваното съоб- 

набиране на

ната организация в „Ди
митровград”, а дейно ра 
боти и в Конференцията 
за обществена дейност 

.' на жената в Димитров- 
град.

Инак Ма-ргарита Став 
Ь рова работи в отдела за 
И изчисляване на личните 
Ц доходи.

— Ако трябва да се ор 
гаяизира някоя акция в 
нашия колектив — Мар- 
ика- винаги и сред първи 
те — сподели Миряна Пе 
трова', секретарка в ТО 
„Димитровград".

И наистина, макар че 
има доста прослужени го 
дини. Маргарита Ставро 
ва със съшия елан. се 
отзовава и днес,, както и 
по-рано. . ,

И затова емблемата 
по повод Деня на самоу- 
правителя, който -получи 
вярваме. . че ще й послу
жи не само като призна-

Маргарита Стакроза, 
машини, служителка в трудовата 

„Димитроворганизация
град" тези дни получи за щящ. 

работници, което е откри бележително признание
— Емблема. С това приз- 
нание тя беше удостое
на то повод 27 юни — Де 
ня на еамоуп.равителя. Ст 
авро.за работи в т-ози тру 
доз колектив почти 25 го

■■V!
динара довери на друга 
организация. Тази .слаба то до средата на август,

ОТ ДЕЙНОСТТА НА ООСТ „НАПРЕДЪК" В 
БОСИЛЕГРАД

Килограм гъби 10 000 динара дини.
— Ако се касаеше 

трудова акция — Мари- 
ка бзше.винари сред пър 
ьите
теля на синдикалната ор-

за лима възможност цената , 
ос- и да се увеличи.

За разлика от преди, 
тази година „Напредък" 
ще изкупва и лековити
билки. Засега върши из- танизация в „Димитров

град" Първан . Иванов.
— И побрано сме я пре

калетоИ тази. година.
няколко вече наред, 
копната -организация на 

„Напре-
кова години, които прека 
рах тук, смятам, че съм 
успяла да се докажа с 
работа, и кай-мило ми 
е, че за- тева в-иооко при 
знание,ме е .предложила 
синдикалната организа
ция. в която и най-много 
оаботех, — споделя Став 
раза. Не мо-га да кажа, 
и колективът имаше раз
бирателство- за моите 
проблеми и ми излизаше 
на среща.

казва председа-одружения труд 
дък" започна да върши 
■изкупуване на гъби и ДРУ 
ги .видове горски. и леко 

билки. В организа-
цвят от бъз..купване ,на 

по цена 8000 динара
разбира се в- су длагали за награди и при 

знания, но когато. предло

ки-вити
цията ни уведомиха, че 
.изкупуването ще трае до - хо състояние.
.края на годината, и то • Да кажем и това. че из 
по твърде подходящи це купуването на гъби и дру 
ни. Именно засега килог ги видове горски 

1 рам сухи гъби от срртата 
„манатарка" се изкупува 
по 10 000 динара, а в су- 

състояние по 1000 
докато гъби от

лограм,

женията се свеждаха, ви
наш се. тръгваше от това, 
че Марика .няма да 
„разсърди" и нея я „за-

оерасте- 
.върши и Горска

от Босилеград, черкваха" — добавиха не 
изкупвателни пунк колцина нейни ко.;ежки. 

специализира А сега е наистина награ

ния ше 
та оекция 
а два
та откри и 
йата организация. „Дом- 
продукт" от Крушевац.

ние,, .н-о и като насърче- 
за още по-всеотдаен.рово дата дошла в прави ръце.

— Право да си кажа — 
наградата .ми доставя гол 
ямо удоволствие. За тол-

ние
труд занапред, А Марга- 
рчгч Ставтова д.ругряче

М. А.

длгнара-,
■ срртата. „лисичарки" в су 

рово състояние се запла- 
по 1200 динара, а

Маргарита Ставрова 
активно работи в Предсе 
дателството на синдикалМ. Я. и не умее.

щат
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- ва С.Юза на кимунисти1;ГГ4ебГМУт,С,И ЩЖ Брой 1578 година Х1Л

Белград, 17 юли 1987

ЛРАЗВИТИЕ НА ХАРТИЯ
Т УРистичеоките • син-оптици предвости- 

ха за първите десетина дни на най- 
топлия меоец в годината така наре- 

“атМскай която продължава- по-
дълго от обикно-веното. Преведено на ясен 
език това значи, че въпреки че е настъпил 
разгара на сезона, на Адриатажа

поопасната дупка .ат споменатата 
заицото ое повтаря |0т "година в година. Д з- 
капх) всички други страни щурмуват

юлска, то, това което трябва да бъде нейната ос
нова, туристическите кадри, без което е 
илюзия да се очаквакъм

вт^пха, ние живуркаме на опашката, като- на услугите 
изоставаме все повече. Нашето надуване

ленвисоко качество
на равнище, което ще ни изди 

гне щ международната туристическа ранг 
на нощуванията- е подобно- на хвалбата на —листа. Подобна забележка важишшмШ шшт тт~и домашните. Противно на песемистичес нячепп Р Дл и- и 145 °'™»°°бят да бъде тях са изровени, ако няма вода, ако гостът 

ките прогнози и през миналия месеп не " Д ГОЛЯМ ект’орт- не сам° на не м’оже 5-а телефонира или да удовлетвори
бяхме ттошятп™ месе? н^, храна, но и на много други артикули, те се някои други елементарни потреби,
стич-оката ^ В наи_тури играят с далновидни игри с .неизвестен из- малко по-финни изиокв-ания.
непълните но пг*> пяк атско- спореД хс«. в момента се общува е пълно докумен Л-еоно- е през 2000-та година да се спе-
н-и птячят-чи Д<,СТаТЪЧНО Убедител ТИ1 с амби-циозно-то назв-ание Проекторе-- челят в туризма почти оедем милиарда до-

’ ’ ’ ирез Ют1 лгтУваха дор-и 17 шен-ие за стратегията -по развитието на ту- лара — ,на хартия. Такива цредвестия имах
о повече чужденци о-тколкото лани в -рнзма-в СФРЮ. В този документ, от работи ме в изобилие, а докъде стигнахме видях- 

ъщия меоец, до-като домашните -под нати лни-цата на- Съюзния изпълнителен съвет, ме. По-мъдро би било всички сили да на
ежа на трицифрената инфлация секнаха с на шестдесетина страници главно се пре пънем за създаване на истинска туристиче 
-, на сто. Котето се събере всичко, което разказва,историатът на нашите туристичес- ска стратегия, която ще допринесе, че гу- 
е било в първото полугодие, изпада- 8,5 .на ки. успехи и н-еуюпехи, а както каза един ризмът да бъде ядрото, около което 
сто по-вече чужденци, 4,5 по-вече юго-тури генерал, -от -стратегия там н-я-ма -нищо, нито се обедини 
сти или общо плюс 7,6 на сто.

Стати етически

и за ин-
напразно ще из-

по-

пък и

ще
голяма част от югославското 

целите, коит-о се пооо-чват там са опорни: стопанство и изяви в най-изгодни условия, 
гледано -имали бих- по-добро ползуване на природните и дру- Днес горе — долу 70 н-а- сто от общото ту- 

ме причини за удоволствие, обаче рано е гите възможности за създаване на експ-ор- ристичеоко потребление -отпада на класи
ла се каже „хоп". Народната банка на Ю-го тен пазар, увеличение на валутните при- чното гостилничароко потребление, тоест 
славия не бърза с'данните, а според петме ходи, по-бързо развитие на домашния ту- на крана и спане. Мисио ще чакаме, д-ока- 
оечните показатели на Народната банка на ризъм, по-разнообразно ра-зпр-еделение на то- ни се даде възможност да изброим се- 
Хърватоко валутният прилив на обменните производителните оили. Не е сп-о-рна и Про-г д-ем милиарда долара, макар и цент не се 
бюра бил псътънък с цели 10 на -сто. С ноза-та, че в края на това столетие о-т тури- обменял _.,ца черно". Косато 
предпоставката, че нещо от този минус мо зма можем да вземем 6,8 милиарда долара, това, частният клиринг поне би се препо

ловил, ако на чужденците направо кажем, 
че едно такова -обменяне на валутни сред 
ства е незаконно. Трудно е и да се помис
ли, че повече от десетина на сто англичани, 
може би нещо -повече германци и хора от 
други народи съзнателно -биха нарушавали 
законите в страната, която им оказва гос
топриемство.

!

сме вече при

жем да припишем на -несъвършенното пре 
см-етване, излезе, че част -от валутните сред 
ства е изчезла в някаква подземна река, 
или пък гощаваме потомци щ Кир—Яня.

Спорни са методите, с които желаем 
това да постигнем, най-нап-ре-д надеждата, 
че туристическото стопанство- от собствен 
капитал ще -осигури за развитието 20 на

Вероятно на края ще изкърснат до-се- сто, и че чуждестранните капиталисти със
година свои пари ще финансират 45 на -сто нашита невидимите валутни средства и

та ще ззвеьршим с планираните 1,6 милиар т-е туристически ам-би-ции. Авторите на та- 
да д-ола"ра, а сп-оред новия, а служебно не- кива хубави желания забравиха, че чужден 
признат начин на пресметване и повече от ците не зове нито азурът на -нашето мо-

Това е нашият мо- ре, нито разкошните природни краоо-ти, но па с приказки и писане на празна страте- 
-обаче не бива да за- възможността час по--окоро да оплодят своя гия. но с мотиви туристите повече да хар-

До седем милиарда долара не се сти-
два милиарда долара.
меятален максимум,
бравим, че Югославия имаше валутен при капитал, с други думи колкото -е възмож- чат. До седем милиарда не се стига нито

1,3 милиарда долара, то с-ст колкото н-о п-овече да. -спечелят. В тур-изма ца про- с .рецепта от Проекта нд стратегията, спо-
фит трябва малко повече да се чака, което ред -който от първи 'януари се набират сре 

Че не значи, че чужденците няма да намерят делва за ■туристичешо-информативна пропа
света мотиви за влагане в този отрасъл, но тряб- гандна дейност в гукащата подина. До та-

лив -от
и лани, още през 1981 година..

Какъв изв-од се налага- от това? 
упорито броим това, което

интересува: фамозните нощува- ва с по-вече реалност да се цени този из- зи дата тур-и-сггачески успешните страни ->е- 
да броим но да създав-аме то-чник на средства. че завършат, което е трябвало с -пропа-

-В т-ози факт ое скрива- значително В стратегията особено е пренебрегна гайдата. Драго Коич

никого в
много ке 
ния, вместо не 
долари.

вината първични партийни орга- стопанисващите със загуби 
низа-ц-им, макар че имало- доста
тъчно време, о-сведомили Коми
тета и за това дали изобщо са 
разишвали по- -отчета. Повече от 
250 организации приели отчета 
„без забележки", а едвам всяка 
сома го- оценявала-. Едно- такова 
отношение на първичните органи

ВЪРХЪТ И БАЗАТА в
(не)стопанството, прекъсванията 
на работа са все по-честа, нама-Скъсаните връзки лява. числото на членов-ете на 
Съюза - на комунистите, специал
но /.а работниците, малко са мла 
деж-ите, -които желаят червена 
книжка,, все по-голя-мо е число
то- на безработните, очевиден е 
застоят в -развитието на самоуп
равлението .. . Дълъг е оппсъкът 
н-а -слабостите и трудностите. В 
такива условия Общинският ко
митет на СК миналата година 
-раздвижил и решавал наистина 
много проблеми. Някои е -рсишл,- 
а някои' -не е успял още. За вси
чко тава подробно се -говори в 
отчета-.

АКО ОТ ОКОЛО ОСЕМСТОТИН ПЪРВИЧНИ ОРГАНИЗА
ЦИИ НА СК САМО СТОТИНА ПО-СЕРИОЗНО РА31 ЛЕЖДА1 
ОТЧРТА ЗА ЕДНОГОД-ИШ-Н-АТА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ 
КОМИТЕТ ТОГАВА Т-ОВА Е СИГУРЕН ЗНАК, ЧЕ -МНОГО ВРЪ
ЗКИ МЕЖДУ БАЗАТА И ВЪРХА СА ПРЕКЪСНАТИ

зации към един изключително па 
жен д-оку-меит ма Общинския ко
митет най-ме-ко казано- тежко мо- 

Тъкмо то-ва сс случи тез-и дии Председателството б-ива изпра- же да -се -разбере, особено затова, 
в йш. Съгласено Статута-ряото тен във всички 800 първични ор- защого м1и,палата година бе една 
си решение Общинският коми- гамиза-ции в общината и те да -от най-тежките за -общинската 
тет да СК изготви подробен от- си дада-т думата за. него: да оце- организация на Х^К. Негативните 
чет за работата си от март ми- нят работата н-а св-о-сто ръковод- тенденции, както обикно-в-ено се 

настоящата годи- ств-о и сложат забележки. -казва това. от миналата година
Но, станало това, което мая- ос пренесоха, в настоящата годи

на дина очаквали. Повече от поло- -иа. Рязк-о ое увеличи броят

палата до март 
на. След като текстът на отчета 
бил разгледан на заседание (Иа 4-та стр.)на

-



2 Комуиют
Станко МАТИЯШЕВИЧ

Друго време, по-друга партия
• ВСЯКА ПАРТИЯ, ДО КАТО СЕ БОРИ ЗА ВЛАСТ, ДОКА- предаде на българите. След тава 

ТО ПРОДЪЛЖАВА РЕВОЛЮЦИЯТА, ГОВОРЕШЕ ЛЕНИН, Е отиде при четниците,
МНОГО АКТИВНА,. НЕЙНИТЕ КАДРИ СА ТЕЪРДЕ ОТГОВОР- пред края на водната бил ранен : 
НИ. А КОГАТО ПРЕВЗЕМЕ ВЛАСТТА В СВОИ РЪЦЕ ПАР- и пленен като четник". И, есте- ф 
Т.ИЙНОСТТА ВСЕ ПОВЕЧЕ ОТСЛАБВА, ОТГОВОРНОСТТА Е отвено-, аз реагирах, нс само с . 
ВСЕ ПО-МАЛКА

където

чувства; И започна ,до известна
стопен да ме заплашва това със-

По случай ознамеяу.в-ането на ти има и опити за измами. Взи- тояние. Как така такива хора да
влезнат в нашата Партия и дори 
да имат подкрепа от една 
ръководни хоиа. Това малко

съществуваше

46-годишнината от Деня на бое- ма ое онова, което е било мар-ги- 
ца се обърнахме към Станко Маг каещо в тези събития, като въ: 
тияшевич, председател на .Град-- ху това се прави опит да ое гра-
ския комитет на Съюза на бой- ди историята. 'Много ми пречи, разколеба,, но не

. ц.ите в Белград с молба да ни когато някои се опитват да го-
отговори само на един въпрос:, ворят за нашата Партия като за

„Какво очаквахте от рево-лю- Партия на комунистическия ин-
цията й дали е изпълнила ваши- т6рнаци'С»чш. Фактите обаче са пълно неподготвени, са станали 
те очаквания?" по-други. След идването на Тито членове на Съюза на комунис-

Всичко, което научих в живо- начело на Партията този дух на тите. Мнозина са с еснафски
научих в нашата Партия; ка- Ко-минтерн беше вое по-слаб. Тй- идеи. така че тази идейна под-

то се тръгне от партийните кур- то и нашата Партия имаха своя готвчюст по някакъв начин за-
оове, все до училищата. А в това стратегия. свЧ>я тактика, нагоде- ^ сили докрай да следят революци
отношение пред другите се от- на към нашите условия, към ус- това започнаха да възншсват про ^ ми ^ ^
крояваха другарят Тито и Жуио- ловията на народите на Югосла- о то™е проме сае за нещо друго, за синдром

идей- н:а властта и чг затова трябва да

част
ме

възможност да ое разочаровам и 
да не- остана член на Партията. 
А фактът, че мнозина хора, на- ЗА НЯКОИ ДРУГАРИ И ЗА НЯ

КОИ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ РЕВО
ЛЮЦИЯТА

Във всички революции е има
ло хора, конто са се отклонява
ли от нея, които не са

та.
имали

Рамковия и чика Моша Пи- вия, така .че не ппиеха ничии 
предвоен

ния и
яде; цялата онази плеяда видни схеми. Накрая, и от 
комунисти в нашата Партия от мия период съществуват докумен

борба преди Бойна- ти за това за какво на Тито са тите, ако в нашите редици вли-
правили забележки. В течение «т недоволни, преди всичко по
на революцията, косато Тито фо наша партия не ще може идеи м _1 - ради това че губят някои приви

легии, конто тези постове са обе
ктивно имали. И сега ,от някоя 
друга гледна точка набчюдават и

н-им, ако не укрепим тази 
на- страна на Съюза на комунис- сг изготви една социоложка сту

дия. Мисля че тези хора-, кова
не легалната то от пост заминат в пенсия, ста-
та.

С първата група аз отидох в 
Красуевашкия с-тряд. В Руд-о бях рмира Първа пролетарска брига- но да укрепвд. макар че имаме 

Първа пролетарска да Сталин и Ко-минтерн му праве- голям брой патриоти, честни хо
ра, д-сблестки, способни, които вв строя на

бригада Издържах Игманюкия ха забележка че е оекта.нт, че 
марш, бях измръзнал и ми отря- слага петолъчки на челата

Това е отделна бойците и че провъзглася,ва ня-
гер-ойетво какви пролетарски бригади. Есте юза на комунистите. 

Тогава ствево, Тито им отговори, че ни-

на края на краищата и н-е е задъл
жително да бъдат членов-е на Съ- гледат хората, които са постъпи

ли на „техните" места. Обмислят 
,как трябва да се върви напред.

заха стъплата.
драма ?а това масово

болница.в -игманската
без наркоза се отрязваха части кой няма право да преценявана

Д4™«»»—~~ -*»»г*- т.-г —» «
тъмници. Това фитинноси б» ™™,цок,т, п»ти, ш нейното в 'сщр""» съм“ обаче, «е .«е

беше нашета ръководство. Значи, ние не прие- повече революционнас!, оиюшр ^
ността бе далеч па по-високо рав- 

Тито нище. Он^.зи, които не бяха га

ЗА ОТГОВОРНОСТТА, ЗА МАН- дали така или по друг начин,
дали не са ни може би нужни по-

ъсивамотивите.
'вдъхновение да издържим всич
ко което нри нормални обстоя- тически интернационал, но

ЦШР.К може би не би мо- и нашата Партия водеха о-риги- тази линия, без оглед на кое раз“ — •» — - гдаг-уг- _
които разбиват единствртс- на 

слагат под въ-

в света няма толкова големи чо
вешки права колк-ото има в .наша 
та -страна. Струва ми се, че сме

ОДС-ртЮНИг

хм-е никакви -схеми на кому.нис-

гьл да издържи.
Котато диРс размислям за на- тава, че след войната -имаше ня-

«Г Гм,"ГГ,Л»«есъ”с,р„™. - Ииа
би не съм осгганал да- нй „тартхвъолят'' именно дес- През последните петнадесети- п,рос дори и С~веР_ и 

о^Ргт лали с времето ните ейли на години институцията нарече- ме лош -опит в историята на на-
™?„Ве™уедял да надмина Считам че 1948 година е съ- на отговорност е така -норматив- шите народи, ние сме повехна. 
Гето са ДРУМ условията, друг е що толкова важна за историята но регулирана, че н-е може да се цион^на едрана и в_тазиСР®*3*“ 
начина на работа Тази Партия на нашата революция, колкоор е хване „нито за главата, нито за ция успяхме Да т '
намина на Раоотамс>нолитна Пар. важна „ а941 ю,дина и колкого опашката". Имаме институция томим. Нима. сега не е задя

на колективна отговорност, а в ние към страната, към жертвите

сменява-

аз се 
шение може

не е вече оная
тия каквато 'беше преди войната е важен целия ход на -рев-олюци- 
„ т/оед войната Тя в действител- ята. Следователно, всички тези дългата практика

„ п.пру,стсои. Не е вече Ко- догадки за някаква си наша ста- мер -от някого да е потърсена ко- ито 
мшгистичес-ка партия на Югосла- линека партия ни подхвърля дес- лективна отговорност. Значи, то- които ое застъпват р•
вия но Съюз на комунистите, а цицата, за да обезцени, опетни ва е факултативна институция ги скарат, не извед В Д -

’ название й дава друго съ- нашата Партия, революция и ис- на отговорност, а н>е същинска А сигурно е, че в ички тназвание и дава * п-пгонопноет яви, всички тези движения, дес-
държание. Винагиси спомн йто Мисля, че ние тези мандати нищата и антикомунистите, които
едно изказване д ' ат0 ЗА ОТСЛАБВАНЕТО, КРИЗАТА не трябва'да ограничаваме е ня- се явявай в страната не са- из-

-. „«.к-ято тито- кои формални предписания. Но, никнали сами. Всички те са с»/>р
лъпжятаа Революцията, е твърде Имах кризи и аз, както вер'о- оня който в първите шест-седем зани с различни разузнавателни 

нейните кадри са твърде ятно, и всеки човек. Някъде през месеца на първия мандат лока- служби с различни цеятредз . 
“ 60-те години дбйд-ох в стълкно- ж-е, че -не. е опоРобен, не трябва ито действуват

„ пъпе тогава тази пар вение с някои другари -в Парти- да чака да му изтече мандат а -вия. А такива опециали^
.отслабва, отго ята, а не с Партията. Някои хо- трябва да бъде сменен. Ако пък то водят -специална воина и.

~ А аз -ра клаоошо бяха на друга страна, един директор в едтга трудова ор много в повече страни.
ако това 1

добре, ЗА. ЕДИНСТВОТО И ДЕМОКРА
ТИЧЕСКИЯ ЦЕНТРАЛИЗЪМ

при- на тази г^волюция, ако онези ко- 
внасят смут, които разбиват.

нямаме

това

твърди.

отговорни, 
стта
тийност все повече 
ворността е авсе по-малка.
бих тъкмо желал комунистите да а вот пак много
че~бълат обикн-овени граждани, ни" и заемахач дори и ръководни предприятие
та революцията, дето казва Тито, постове. ако един председател 2а прави-

и - ' обикновено в При мене дойдоха маижи на телството води добре политиката
сед-ем избити скоювци. Вълга1ри- на страната или на една репуб- ■ Ще излезнем от тази криза, 
те ги разстреляли след като ги лика-, за него не трябва да има Аз съм 'Оптимист. Факт е обаче, 
-издал техен „колега" -скоювец, ограничение на мандата. Заетъп- че тази наша криза от увелича- 
жойто отишъл при четниците. До вам се обаче тук да бъдем после- ва. Очаквахме че след 13-тия кон 
йдоха тези майки и казаха: дователни — неопоообните да на- грес на СЮ1К ще дойде до пре-

„Оинко чухме че си носител пуснат постовете, а н-а споообни- лом, преди всичко да направим 
на Опоменица. Е, тук има един те да ое даде шанс и по-нататък крачка напред към единството в 

Околийския комитет да работят. Главни критерии за Съюза на комунистите. Но, кх>
че един член на Цен- 

(На 3-та стр.)

бяха „фороира- ганизация е добър,
стопанисва

I

да ве бъде нещо 
живота, но да бъяе нещо изклю
чително, а ония, които стоят на
чело да й посветят н живота си.

ЗА 1948 ГОДИНА, ЗА ЕДИН 
ГОЛЯМ ПРЕЛОМ

ттчег този период (1948 годи- секретар на 
, ла се обясни (това беше в Сърбия), който през това трябва да бъдат резултати- гато чух.

по едда безогледен начин, поч- нреме на войната нашите деца те осг труда.



ВИОДЕ ЖАРКОВИЧ

Вьв функцията на идейната борба
КОИТО МО?АТ*омпЙ^1,НО пО-СПОСОБНИНкоТМАНДАИР^А жавската социалистическа ойщ- 
СЛОЖНАТА ТЕХНИКПдЛЕ;^Т«° ДА П-РЕМЕРВАТ СИЛИ С НА-й' ^ ** п'°К'обя<у' данните коман- 
МИЯТА ЬХНИКА, КОЯТО ВСЕ ПОВЕЧЕ НАВЛИЧА В ДИРИ изР«т®ха в следвоенния

■ ° АР" исоиод, закърмени със същите
способни и готови „„гт,- стремеоки и със същата мисъл, 
да -та пазят и т!» Устрашммо както и техните предшественици
виват които паТби^т ъ Д" ^ °Т ™а™ ®”пЖи и дГут 

човек, „а дае”е цели на С^Г^" Т*4“ На Титава;га На-°°«'°оЦ- агг таггг*»» “к>го“*-
иакомтглицирани сотуадиГда “от” ито°щГбъдаЛН° общ'еСТ'во и за^°11 даг^защиитеТГсЮК
деля житото от плевелите, да нГбгай™ ?! “ пъп^те Р^ДИЦ* » ЮНА на «цейно-политическото
види «ой е побият, а «ой стра- Само ако саТак^4'' " моралнот° възпитание курсан- разисква и по осъществяване
личният път, и въпреки всички р,а и комунисти и Х°" ТИТе “а нашите военни училища литиката на СЮК във
трудности със силата на личното сините Хучено ™ ™ 80 ~ кагао и **•«* “«И*
си убеждение да ое бори за оеъ- поохЪто™«^ “ ° воевно *»*«*> «ДИг да отбива
ществяваве стратегията на СЮК ^7? Т ° звание- може д0‘ °и ™*инност да ое 
за изграждане на ооциалистичес- ция” Тов^важи"'13333™ С” ФУНК" лъРВ0|С,;епенно вншиание 
ки самоуправителни отношения тивяите но 
и изграждане и развитие на Юго
славия. като

ИЗЛИЗАТ

Марксическото 
тическо образование 
ма предпоставка __

идеино-иоли- 
е не-обходи- 
оообемогатр. става дум® за младия 

командир и възпитател 
във .всички тенденции 
рения, в^в всички

ко-

, На неотдавнашното заседание 
на Комитета на СЮК в ЮНА, се

по-.
военните

хора, училища, за което говори и Ви- 
воеината дое Жаркович, член на Предсе-

СК напосвещава дателстерто на ЦК на
и по* Югославия От неговото изложе- 

само за ак- етрянно да усъвършенствуват та- ние публикуваме само някои
^елка общност, ““ ЖГ"' & ^ ™Гна вТ“хжГРТвГ “■

тр5ой™ТпъХУр^нс,прТавие° ^ **^рб^аТГзи^^а"™

аал.агяглгк -=“е=* ——
2г-лз аж’ТЯ ЗЯ въз!^'ж:но по" рили за не*а*ото осъществяване, ъедат в реалните проблеми на на- среЩу отваряне врата за ненауч- 

успешна защита на неиния инте- Благодарение на таза не е шето ,сбщестено разв^ие От чи ,сюетотледи; 
гоитет и суверенитет.. имало и гчма никакви трудности това колко в този процес на тях Също така

Поради това с наи-голяма и проблеми от становището на се улеснява запознавагеио на съ- 
грижа о^ганизагните на СЮК тр- боеготовността на ЮНА и отно- 
ябва да се боряу за- усъвършен-

теория и

всички трябва 
най-решително. да ое щ> отивоп о- 
ставим на опитите за 
фикация на обучението

дисквали- 
по марк- 

„оистемно-режимен"

щжжлта на нашата обществена 
тенията в нея, никаква неприем- практика, до голяма- степен ще 

отвуване на иде-ологическо-поли- сгвеност в морален и политичес- зависи и, тяхната способност ус-
тическото и мрджсическо образо- ки смисъл при осъществяването пешно да решават проблемите, с п'Р'еШ?У1^т и режимна ицдоктри- 
вание във всички наши училища на природната омяна, малко или които утре ще ое срещат в~ жи- на'ЧиС • Разбира се, във всичко 
— а особено в нашите военни но-вече, на всички функции във вота и работата. това ще уопеем дотолкова пове-

въоръжените сили на -кадрите. Обаче, -и въпреки положител че колко-° и в учебниците.
От военните \д^/шища безсъм- които са поникнали и израстна- ните резултати, ние вече по-дъ- обучението марксизмът бъде 

нено трябва да излизат професи лл п.рез революцията с 
скнално иоч) способ ени

сизъм като

училища. и в 
вне

автентично з-наче-сен своетокадрите, лъг период не сме и не*може да
команди- коитс* пристигнаха в нейното сле- бъдем доволни с метода на ^5у- Т1ие относно като научен све

ри, които могат компетентно да двоенно ра-звитие. чение по марксизъм в югослав- тогЛ9д-
нремерват сили с най-сложната Благодарение на този, в иде- ските училища, с програмите, ^ младите хора, изправени 
техника, която все повече има в ен и мооално-лолитически сми- учебниците, а не сме създали и пРед практическия живот, много 
Армията. Но от тях трябва да съл, в смисъл ца отношение към много предпоставки' за напредъ- €ла^ост-и често твърде сложни и

противоречиви проблеми будят 
проси. Затова тов-а обучение пре- °'пределени недоумения и

верие към науката, 
и емотивна- отббйнрет към марк

из л из ат и идейно-политически, придобивките на революцията, ка към разрешаване на тези .въ- 
моралн>о интегрирани личности, към политиката на СЮК, към
ко^то вресърдно и непоколебимо братството и единството на на- димно още се изпълнява във
приемат придобивките на нашата шите народи и народности, към формата на класически лекции,
революция като свои и които са крепостта и единството на- юго- ■обременени с цитатология, без ,{Жзма и някои отвежда и в по

литическа д-езориентировка, ара-

недо- 
идеолотията

достатъчно упражнения, диало
зи и дискусии. Взето като цяло, 
още не сме създали условия, и тисамс-управителни сили, ползвай

ки умело тези слабости, и охра- 
брени от наличните проблеми, 
особено икономически, се -опит-

злични антисоциалистичеоки иан
(От 2-ра стр.) че е унитарист оня които иска 

комитет казал, че реше- Югославия да бъде ошгна, въз-тралния
нията на Конгреса са изнудени, м-схжно повече независима, тога- 
тогава трябва да 'Си

да кажа така, климат за по^ин- 
поставим ва можете да кажете глоъв уни- Хснзив1нр стълкновяване на осно-

*еег.№
чаването с хората, които непосле много неща се мети, па и Пар- >што учеН1И1Ц.ите с тжава ,1ИТ,.ПЯ’ иго .ни насочват към необхощи-

х догов^гз;: бнлн;ГпЛг^а гд—дав
тика на Съюза .на комунистите не тичеока одаолхеото това -бе по вре тслите все 0(1(е тгдаоим само чееко и маркоичесхео образование
спазват — действуват против нея, м-е на револю.цията ц. изгражда- юша:!1Т лега(ии 1Ка~0 че „„ е цел то да бъде много псъсъъре-
а на никого не дават отчет. нето на страната, съществуват глаи1ГО да минат 1ВСИ1ЧКИ п„огпа. менно и по-актуално, както по

Извеждат се заключения че някои одаов^щ същинош неща, миран,и лекфш> а не о,буче„иеТ(> отношение на обществената пра-
осо- които не тряова да ос моняват, насочат към .нашата обшест- кти,ка' -та^а и по ^ош-ение 

сегашно- преди всичко тя трябва д-а бъде ^,а а °бщеСТ

-ват да натрапят ов1оята идеолргия

борческата организация е 
бено загрижена поради 1 
то положение На края, ние бой- единствената институция на де- 
ците нашата съдба и животите мократинеския централизъм. В 
си свързакме .с тази .революция и нашата Партия, в нашата страна 
нормално е кюгато реагираме сре трябва да има повече отговор,тю- 
щу онова което се случва в об- сг, нео(бхо1дима е йо-поляма гото- 
Щссптвсуго реагираме малко по- вност на Съюз® на комунистите 

За това ни- да се бори за идеите си. А ко- 
забеле- муяистът трябва да бъде пред

на
развитието на теоретичната ми
съл, то да бъде повече във функ
цията на идейната борба, която

и нашата ре- 
самоВОЛЮ1Ш'0'1ШО-Д€М'ОК1р1аТИЧНа

управителна мисъл. В такава, фуи 
кция трябва да бъдат и учебни- Съ1^т ;на коедпш-ютите трябва,

да води и в момента и дългосро
чно, във Муницията на успешно

ците и считам, че върху този въ
прос предстои ,рще много работа 
за нашите марксистки центрове
съответните факултети-и профе- път ла освобождение яа работни- 
еионалиите сдруж,ения на- науч- ,|Е1Жата класа-. В този смисъл го
ните работници. ляма отгов.оахост имат органи

зациите на СК. Затова по мое 
е мнение, и в заключенията на 

кетират някои подходи в срежда- дата и да дава пример на тази възможно по-бързо дА ое отсара- днешното заседание, -а оообено 
вбтдсст- ореда. Ако не прави тахса, тогава нява и от обучението, и от учеб- 

каква полза тази партия има 
Другарят Тито х^дин път -хтвър- Так-ьхв комунист! 

де хубаво каза: ако някой мисли,

осъществяване на историческия
емотивно от други.
«ой не може да ни прави 
жка-, дори да ни слага 
Защрто, позволете, какво 
ставлява когато пцуглаляо се ети по всичко да- -ое. отличава от ере-

етикети. другите със скромността ои, ра- 
пред- ботата, личния пример, трябва

Само с упорито ангажиране

нето на положението в 
вото?

пха активностите, конто щепосие- 
иеиаучиост дват по този въпрос, трябва даот нищцте на различна

в интерпретацията н-а опредея-ени обтзрием 
Записал: Милосав Ескич маркюичеоки категори1И. Длт.жни

ЗНа.Ч:ХП'(ЛГ1Х<) ио-голя-мо
«шхмаппхе.



' V*Коцумкгт
„ЛЕТЕКС" ЛЕСКОВАЦ

Тайната на преустройството
ВСИЧКИ ВЪВ ФАБРИКАТА (ОТ РАБОТНИКА ЗАД МА- 1 

ШИНАТА ДО ДИРЕКТОРА), ЗНАЕМ ЗА КОГО ПРОИЗВЕЖДА- I 
МЕ, КОИ СА СРОКОВЕТЕ НА ДОСТАВКА, ' КАКВО КАЧЕСТВО 1 
•НА ПРОИЗВОДСТВО Е НЕОБХОДИМО, А ЗНАЕМ» КАКВО НИ I 
ЧАКА АКО НЕ УВАЖИМ ПЛАНОВЕТЕ, КАЗВА ВУКОТА БОГ- I 
ДАНОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛСТ1ВУВАЩ КОНФЕРЕНЦИЯТА НА' 1

ШШШ изме-нен-ието на полож-ен-ието и 
ЯШНк отношението. И обратно, отела- 
ш .* бва интересът дю-колкото същост- 
{ЗНрЦ вуш-а съзнателност за обобщено- 
Мшф стта- на заключенията.
Яр, — Как при вас са приети ин-
Щ&Щ тервентните мерки на Съюзния 
яК 1 изпълнителен съвет ?

— За тях, ставаше дума на 
заседанията на първичните орга
низации на СК. както и на засе
данието на работническа съвет. 
Със .съответно талкуване от стра
на на специалисти — въпреки че 
не .можем да цаже/л със спокой
но сърце — инт««<вентните мер
ки са приети. Знаехме, че част от 
мерките се .отнасят и. за 1985 го
дина, кгагато- стопанисвахме със 
загуби. Намалени са ни заработ- 
ките с 11,5 на сто, но ме^гите 
все пак подкрепихме, защото ин- 
систират върху уважаването на 
икономическите закономерности. 
Имаше опасения — по-късно из
лезе че е оправдано — че много 
организации, особено в извънсто- 
панството, няма да се уважават 
мерките и ще се случи тяхното 
бреме да- понесат производите
лите.

Дали в следконгресния пери
од имаше задачи, които плагшра- 
хте, а не осъществихте?

— И по-нататък е открит въ
просът за разграничаването в Съ
юза на- комунистите. Има члено.- 
ве на СК, които не разбират по
следствията от двойното поведе
ние, или не им отговаря силен 
„Л-етекс", защото губят някои не
заслужени привилегии. Остава ни 
да решим най-адекватцо напраж-

СК л
„Летемс , една от деветте чле- — Всички във фабриката (от 

СОСТ „Лескотекс4', довче работника зад машината до ди- 
рашна губеща организация, днес ректора), знаем за ^ого пр01изве- 
е сред • най-успешните колективи ждаме, какви са 
в Леековашка община. По-ланш-

н.ки на

сроковете
доставка^ какво качество е необ- 

ната година този колектив с 2600 ходимо-, а знаем какво .ни чака 
заети .работеше със загуби, 
да след кссо-лт^дацията и пълно- казва Б-огдано-в(Ич. — В 1греди;ш- 
то ангажиране на вътрешните ре ния период, преди 13 заседание 
зерви, 1986 година 
остатък

и а а щ
::за схчоо не ’ уважиме всичко това — 1 1 §*:

щзавърши с на ЦК <на СЮК нашата' трудова 
доход от 400 милиона организация слабо работеше. За- 

етите още тогава търсеха катере
на тип решения. Из отделните пар- 

работят. В тийни организации.

ли и то -не толкова в мгшшнбките 
капацитети, отколкото в хората.
Първата крачка беше в промяна
та на ръководството. Начело па 
колектива- застана човек, изник
нал в „Л-етекс" и к-о-йто добре- по
знава целия производствен про
пее. След това последваха и дру
ги кадрови пр-омени. За пръв 
път след 15 години на комунис
тите и трудовите хора предвесте- 
нр е.кокретна и ясна програма, 
от оздравителната фаза, санира
нето на загубите, обезпечаването 
на суровини и резервни части, 
до- планирането на дългосрочно
то развитие.

Стигна ли се същевременно 
до промени в самия Съюз на ко
мунистите?

След конгреса учредихме Ко
нференция на първичните орга
низации на СК, докато първич
ните о-рганизации на СК форми
рахме по технологически процес 
на производство, така че от осем
получихме 11 организации. Кон- опоред труда, така че

От първичните организации Ференцията обединява тяхната р^удтатчге о^р^отата^^Чмесъ 
са Пристигнали искания членове- Ра^ота и взима задължаващи за

ключения. В този период ое съ

дина-р а.
И тази година тъкачите 

,,Л-етекс" успешно да кажем
първ-ото тримесечие пр-оизводст- „Но-ва тъкачница", а сътруднице 
вения план е превишен — по от- ството със Синдиката, 
ношение .на същият миналогоди- и-нициати-в-ата за изменение на от 
шен период -даже с 22 на сто — нош-енията и поведението и са 
докато остатък

потече

доходът е 22,6 подготвени заключения, в които 
милиона динара. Увеличени са и ударението падаше върху вътре,- 
личните доходи, така че през ап- шиите р-езерви. 
рил средно възлизаше 106 000 ди- Миналата година, в предкон- 
нара, което за тукашните условия гресната дейност, в Съюза на 
и не е л-ошо. -Не п-сьмалко е за- комунистите и Синдиката — 
доволството и от износните ре- дкрепа на Общинския комитет 
зултати: до края на май е изне- на СК — договорихме се да изу- 
сена стока в стойност от един чим положението. Без да ое 
милион и 715 хиляди долара.

Преустройството п-очти е ра- нисште грв-ореха за 
дикално. Как се- стиг-на до това положение, с цел да видим как- 
и каквй роля имаше Съюзът на во в-сичко може да се направи 
комунистите — Ритаме Вукога „Летеис" -да застане на здрави 

п-редоедателствува- крака. Стигнахме до заключени-

в по

страхуват от последствията, к-ом-у 
истинското

Богд-анович,
щият Конференцията на СК в ет-о, че в самата организация

имаме неизползувани потенща-„ Летекс".

(От 1-ва стр.)
но е- че в цялата производствена 
верига има недостатъци, ч-иято 
причина е човешкият фактор: 
лошо организирана работа, пра
зни ходове, не,потребни застои 
по ф;азите, недостатъчно следене 
на технологическите изисквания. 
Именно това са фронтовете на 

— Очевидно е, че като става 'КО-ито кам.мнистите трябва да по
дума за „Летекс" не можем да лУчат битката.

Известно ни е, че главните 
■вътрешни резерви са ни в обла-

Общинският . -комитет очаква- те на О.К на СК повече да се ан- 
ше от базата да получи не само гажират в- партийните организр- ^иви -и младежката организация, 
о-ц-елка за собствената си едного- ции, осо.бено 
дишна работа, н-о преди всичко щинския политически 
и сюгжестии какво и как да ра
боти в бъдеще.

чл-енов-ете на Об- ^а се стигна до увеличеното при
емане на нови членове в СК. Са-актив.
м-о в последните три месеца при
ехме 25, така че понастоящем ,в 
колектива имаме 630 членове на 
Партия.та.

При приемането на отчета на 
неотдавнашното заседание на ОК 

Организациите, които разгл-е- ”а р^С, тези забележки като до
броиаме-рни и конструктивни бя
ха приети. Обаче, те останаха в 
сянката на факта, че бяха мал-

ждали. отчета на своите събра
ния -казали, че Комитетът трябва
по-енергитчно да утвърждава от
говорността за лошото състояние 
в отделни ареди, повече да се 
ангажира върху осуетяването на

говорим за „комунистите по стра
ни".ко, т-ака че ,.,няма- цялостна оце

нка за работата на ОК и негови
те органи -и тела’(.

стта на текстила —: организация
та на труда, харченето на енер-

— Забелязахме интересно яв
ление: заседанията, на които ра-

несамоущравителии поведения и Липсва и отговор -защо е то- зискв-аме за проблемите на тру- 
пре-стъпност, *да създава по-здра- ва така, но точно е че цфй-гошя- довата -организация.,далеч по-до-
ви връзки с пъркичщгге организа мо число първичните партийни бре са посетени от заседанията
ции, окончателно да разясни вси организации в Ниш не са завър- в чиито дневен ред са обобще-' неяа Работата, ако ое има пр-ед-
чки слабости във връзка с ниш- шили както трябва една важна -ни въпроси. Членовете на СК по- В|ВД- че знаят насоките на дей
ното летище. Студентския дом работа. вече са заинтересовани за разис- ■ ствУкан'ет° си.

квзне ако могат Да -влияят за

гията и суровините, намаляване
то на зарг-оя и качествена рабо
та. На членовете на СК е улес-

В. Филиповичи т.н. Милан Момчилович
................ 1..............ШИ .............. .
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тор Борислав Вучетич, главни и отговорни „Марк и Енгелс" — 11, телТфопи- цен

- !!6ДЗ!Т.0РИ ВД И П0Д?аЙ Фала 335-061 до 069 и Нови Белград, „Бу-
шшеките издания: Дубравко Цурач (Босна левард Ленин - 6, телефон: 627-^3 

с и Херцеговина), Момир Бъркич (Сърбия),
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Урежда единна редакционна колегия: „Комунист" за изданието за СР Сърбия: сински * италиански езици.

Комунист
С указ на Президента на Републиката 

от 22 декември 1964 год. „Комунист" е удо
стоен с Орден народно освобождение, а 
указ от 30 декември 1974 год. с Орден бра-



сети?
ПРЕДЖЪТВЕНИ И ПРЕДВЪРЩИТБЕНИ

ДНИ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Очакват ПРЕД ЖЕТВАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ 
ЩИНАсе по-малки добиви Комбайните са готоон• Изключително

през есента повлияха с 
40 на сто от

лошите климатически
запла^в^™^

условия 
засети само бира) ще се заплаща' на-' 

туюално по 46 кг, само 
за връзване по 40 кг, а 
без връзване, относно за 
ожънване по 35 кг. Жът 
вата със

Макар че Димитровгра 
дека общизф по 
водство на

дприемат мерки за ръчно 
произ- прибиране на пшеницата 

пшеница • е или с помощта на жетваПланът за еоенна сеит 
ба, поради продължител
ната - суща

без 'оглед 
твен или

дали са общес 
частен ректор, 

каква е снабден о-стта 
зервни части, 
масла. Съответната 
сия за

в края на списъка на об
щините не само в регио
на но и в републиката,
|все пак на селското сто
панство- се обръща зна
чително внимание. Това плана.: Според мненията 
потвърди и-последното за 
оедание на Щаба по- сел-

рки с трактор.
Инак, тази година се 

очакват 1460 тона доби-.
‘през есента, 

на територията на Бабу- 
ягаишка община не бе 
изпълнен: от запланувани 
те 22 730 декара площи 
с пшеница бяха 
само 9510 дка, и то

сам-овръзачки 
щ-е отрудя по 15 кг за де
кар.

с рс 
гориво, ви от пшеница, което е 

за 48 на сто по-малко подкоми
технически прег

лед в настоящия момент 
трябва дц утвърди 

. во състояние

И за -в74Р-шитбените ус 
цената ще -остане 

на минало-годишно рав
нище : ако се вършее с 
комбайн ,на иръстици — 
ще ое заплаща по 15 -на 
сто от добивите, а ако 
се вършее по- гувна 12 на 
сто от. получените доби
ви. Вършитбата с вършач 
ки по- гувна ще струва 10 
на сто- о-т добивите. За 
онези Тг>к, които искат

луги
на специалистите в Щаба 
това е последица от фак
та, че общественият сек-

засети в как- 
са машини- 

X“ и тяхната изправност, 
за да няма застои 
ме нл жетвата, и вършит
бата.

не в
оптималните срокове. Пр
ез пролетта пък дъждов
ното време>1 ниските 
лерату.ри отрицателно се 
отразиха върху развитие 
то на есенниците, така че

око стопанство, прозедено 
веднага след юлските п-р 
азници, на което бяха 
приети

т-ор за една трета е нама 
лил площите с пшеница 

ко-нкретни за^а- (62 вместо 90 хектара), 
участници а също така и поради ло 

в прибирането- на рекол- шите климатически ус
ловия тг-рез тази година. 
Очаква ое частният сек-

по вретем

чи за всички
Общинският щаб 

одцинация е поел задача
та да утвърди плана пс 
изкупуване на пазарните 
излишъци, 
още отсега се .знае. че 
планът -по изкупуване на 
пшеницата няма цялост
но да бъде изпълнен, тъй 
като засетите площи са 
намалени.

Важна задача в жътде 
на-га и -вършитбената кг,; 
пания имат и местните 
общности, които тряб
ва ла изготвят конкретни 
планов_е как ще се изпъл 
ни жетвата и вършитба
та, за да се предотвратят 
недоразуменията-, 
но стр-ого да се опазва ре

по ко
та-та.тази го-дина -се. 

сравнително
очакват 

ниски д-оби- За прибиране на пше
ницата на 862 хектара и 
ечемика и овеса на 664 
хектара, са готови 12 ча
стни и о-сем обществени 
комбайни, чиято техни
ческа изправност е про
верена на 10 юли.

..К-ооперанх^', к-ойто 
тази година е главен ор че ако- ое има предвид, че 
ганизатор на жетвата, до в Димитровградска об- 
15 юли трябва да разпо- шина площите са разпо
реди комбайните по мес късани до коайн-ост, и 
щцте общности, а до често пъти машините, по 
20 юли да съобщи усло 
вията за комбайниране.

Тази година е прието

тор да даде по 1600 кг 
от хектар, а обществени
ят по 2800. Това е далеч 
от средните добиви в ст 
раната _но и -от тези. кои 
то са икономически опра 
вда.ни в Производството 
на пшеница (около 6000 

и кг от хектар). Още пове-

ви. въпреки че житото им да ое овършее 
в -собствените дл-орове, ще 
трябва да заплатят по 
12 ,на сто.

Както и личи, неизвес-

Инак. според приетата 
програма- за жътвата и 
вършитбата, и разп-олагае 
мата механизация тази от 
говорна задача може ус 
пеш но да -се изпълни. 
Приетият план точно п-р 
едвижда мерките и зада
чите, които трябва да- 
изпълнят, земеделските ко 
операции и други субек
ти, участвуващи в жътве 
ната и вършитбената кам 
пания . С оглед че те ри 
торията на общината пр 

към полупла

тн-ости по отношение на 
жътвата и вършитбата 
няма. Неизвестни са -са
мо добивите, които до 
голяма степен ще завис
ят от времето, относно 
узряване на .житото, кое 
то в момента -е във восъ 
чно състояние. Сегашни
те горещини могат, да 

относ- п-ред.извикат топлинен. уд 
ар,'койт-о също може да 

дът за жетвата и вършит- намали добивите от пше- 
бата.

ради лошия терен, не мо 
гат да влезат в нивите.

ин ад лежи 
нинежмте райони и че про 
летта бе дъждовита, оча

Все пак, и п-ри такиватвърдо решение услуги
те да се заплащат само в условия, е. възможно- ла 
натура -и без оглед на се съберат 486 тона из- 
всичко друго, изключе- ли-шък пшеница. макар 
ния «яма да. има. Тъй ка «е от съответните орга-

ницата.
Инак ценната на жътве В насто-ящия момент 

ните и вършитбените ус подготовките са в разга- 
луги, според ценоразпи- ра си ,и ако всичко върви 
са. приет от Регионалния спо-ред щшетите плано- 
завоц за цени в Ниш, ще ве, няма 
бъде както през минала
та година. Така например

кв-а се жътвата да започ
не към края на юли.

уч у оегиона е -предвиде
но Димитровградска об
щина да събере 770 то
на. Прието ,р оезрение же 

най-къ

Според приетата прог- 
от страна на деле-

то има .ниви, в които не 
м-огат да .влезнат комбай 
ни, -съответната 
на терена дои „Коопе- 
оант", с пр-едста^ггели на 
местните общно!сти тряб 
в-а да обиколи 
те. за да мотат да се пре

рама
гатите на Общинската ск 
ушцина. земеделските ко
операции трябва да посо

службаоснование ‘ за 
съмнения че тазгодишна
та жетва и вършитба да 
не бъде изпълнена срочно

твата да започне 
сно от 25 юли.за един декар ожъната 

площ (ако снопите 
връзват и плявата се съ-

машиничат с колко 
комбайни, жетварки и въ и (качествено. площи-се

А ТСг. Н.разпола-гат,рщачки ше

Първите резултати не охрабряват
1_г€ дъждове благоприят 
ко повлияха и показала 
сс и добра трева.

Да кажем и то©а, че и 
основната организация, 
на сдружения труд „Нап 
радък" усърдно -раба-ти 
лъоху прибирането на се 
гюто от тоойте площи за 

ливади. . ©вцефермата.

тел от село Рикачево — 
лошото -време :взе св-оето. 
Дълготрайната и студена 
зима, а след това дълго
трайния засух през про
летта твърде н-еблагбири 
ятко се отразил на- таз
годишния сеиодсбив. 0^ 
делко когато става дума 
за естествените 
Казвам естествените, за- 
щотс- изкуствените дива 
ди са 'значително 
ри. Но и при тях не е 
като миналата година.

От една седмица насам 
села в Досиле-. 

започ-
в низките 
градска община 

Ш ка- и оега вече сенокосът 
пълен разгар. Селско 

производи-

■<

е вшм стопанските 
О тели от сутрин до. вечер 

синсра. Поучени от 
година' бързат 

приберат, дето казват 
: сено за до- 

Обаче първите 
Ш резултати от сенодобива 

охрабрягат. Общо взе 
сенодо-

< са в 
4 миналатаи
Ч Да
< вила- по-вече 

битька.
В „Напредък"' очакват 

пс-доб, пояс. 30 на от необходи
мото- количество храна 
(сако) да бъде своя соб
ственост. За -целта са мо 

на Младе- билизираии всички и гюд- 
и-ов, сподели .и ’ Станко чертал ат, че докато се 
Миладине®. селскостопа събира реколтата за тях 
пек и производител от няма да има почивка. На 
соло Долна Ръжама. Мо дпое-ваов&яето с • времето 

би добави той, че и борбата за всеки кило-

л «е
У то- тазгодишният 
(4 бив ше бъде далеч

миналогедиш-
л-о- NМнениетои малък от 

ния.
т® вк .дума аа 
У низките села

Млеко.минци,
Рикачево Долна

стаОсобено когато
сенодобива в 

Райчило»- 
Бран

:
4 «И,
2 КРВ-ЦИ,
И Любата и пр.

же
п лаиииските ливади къде- 
то сенокоса ще започне 
слел три седмица ще 
здобият с трева, Послед-

грам сено- за тях сега с 
прцо-ритетна задача.— каз- 

сел- 
производи

— Няма какво 
ка Крум Младенов, 
скостог/аиоки

се м. я.

СТРАНИЦА 7БРАТСТВО • 17 юли 1987



' \БАБУШИИЦА СЪС ЗАПОЧВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕ 
ЗОН НА ГРАНИЧНО-ПРОПУСКВЛТЕЛНИЯ 
ПУНКТ „ГРАДИНА" КРАЙ ДИМИТРОВГРАДНерешнн пного комунални проблеми Увеличава се броят 

на пътниците
• Необходима е съгласувала дейност между вси

чките субекти: „Комуналац", СОИ по комунална де
йност, СОИ по жилищно дело и местната общност

излизащия в, свое®) сели: 
ще.
• Строителството па 

улици в Бабучшвща от 
година на година стагни- 
ра. Инвеститорите на стро 
ителството, 
и реконструкцията 
'Обекти са длъжни, да фи- 
наисират построяване на 

® Жилищното строи- улици, изкупуване на зем- 
телство по: квартали не лшца за улици и тротоа- 
съпътствува

Равнището на оказване 
на комунално-битови ус
луги «а населението в Ба 
бущница не задоволява. 
Редица нерешени комуна 
лни въпроси обременя
ват дейността на ТО „Ко 
муналац^, а изостава и 
съгласувана акция меж 
ду тази трудова органи
зация и само-управителна- 
та. общност на интереси-

ТО „Комуналац" не мо
же. да наплати и необ
ходимите такси, вследст
вие на което и финансо
во търпи.

Официално' главният 
туристически сезон за-

щи повече пъти грани- 
гата в тази посока, естес

адаптацията
на почна н.а първи юли. Но, 

з.а заетще на гранично- ' е по-т-олям.
тзен-0' е че и контролът

Контролът на- ..-редовнитщопусквателнид пункт 
„Градина" на _к>гославс- те пътници", 
прабългарската граница-,
Хой започна по-рано-. Тб- 
иза се вижда по бро-я . на 
минаващите ежедневно 
-гра-цата, -особено към ис изобщо нямат 
ток. Както ни осведоми

минаващи, 
границата е ко-лх ое цро 
вежда за десетица мину
ти, така че негодувания
та на ..контрабандистите"

съответно-
строителство- на комунал-. ни и детайлни 
ни обекти. Има случаи 
от цели квартали отпадъ
чните води да оттичат 

(напр.
Основната 

причина е липсата на ка- 
нализаци и средства, за 
построяването й.

© В строителството на 
канализация ТО „Кому
налац" е направила -пъл
на за-сечка. Средства има.
Има и наплатени тексти:

ри, изготвяне на генер-ал-
градоус- 

тро-йотвени плано-ве, изра
ботка на проекти 
мунални 'Обекти. Комунал 
ните разходи трябва 
заплатят в срок 
меседа.

за коте по комунална дейно
ст и по жилищно- д-ело, п-овръхноетно 
за да ое преодоляват про 
блемите.

оправда
ние. Може би рекоястру 

длъжнос кцията на граничния пунда изпълняващият 
тта управител на митни-

..Плужина”) от три кт която започна преди ед
От 1981 ДО 1986 годи- 

догоаюри са 
на стойност

В основни черти такова 
мнение и заключение са 
изнели делегатите на по 
следната сесия на Общин 
ската -скупщина.

При редовен контрол на пътниците в меж 
дународния влак от Истанбул за Мюнхен на 22 
юни на димитровградската гара е заловен тур
ският гражданин Кучук Аракил, който се опи
тал в двойно дъно на два куфера да пренесе 
7 кг и 350 грама хероин. Наркотика е открил 
митничарят БОРИС ГЬОРГЕВ. Съответните 
дебни органи вече са глобили турския гражда
нин с един милиона динара, а определено 
наказание със затвор.

През последните няколко години това е 
значително количество наркотик, намерено на 

гранично-пропусквателен пункт, който и 
по-рано беше прочут в света по ефикасността 
откриване на наркотици.

на такива 
сключени 
над 30,5 милиона динара, 
а н-е са наплатени 
близ-ително- 12

при- 
милиона 

динара. Н-е са извършени 
задълженията към квар
талите „Лози-ще", „Ясика 
Н", „Плужина".

Подобно- >е

СЪСТОЯНИЕТО например от гражданите 
на ул. „1 май" още през 
1985 г., а канализацията 
все още не е п-остро-ена. 

Безправното Въп,реж,и акта

съ-

© Водоснабдяването е
един от най-еери-озните 
др-облеми. 
строителство е в- .настъп- 

. ле-ние, така че -комунална-

е и
положение

то- и с изв'Озв-аветр 
боклука,
на тревните площи 
ленина в прцда, урежда
нето на гробищата и пр.

до химпром 
„Лужница"_ и земкооп
„Будучност", налице е

та -организация -не мр-ж-е н-еготов-но-стта на „К-ому-
да приключи на вод-опро- нал<ац" да извърши отро
вела и няма отчетност за 
незаконно

па
поддържането 

и зе- този
в

ителството на колектор и 
да приключи обектите 
към градската хканализа-

МЕРКИТЕприключили
те се към водопроводна
та мрежа. А 
брой не е малък. Т-овагот 
своя страна създава п-о-

ца.та в Димитровград, Ву 
ядин Латинович, особено 
се увеличава броят 
„шоп-инг—туристите". В 
събота и нед-еля се случ
ва. границата- (на връща
не -от Истанбул) да мина 
ват и п-овеч-е от сто авто
буса о-т разни краища 
на'-страната-. Тъй като 
тювсчето- случаи става ду 
ма за пътниц-и, минава-

НА ЗЕЛЕНИЯ ПАЗАР В БОСИЛЕГРАД

на година, малко забавя
Ф Основно условие затехният ция, както и да излезе 

насреща на изявеното же оказване на навременни 
лание на гражданите от и качествени 
„Плужина" да финанси- планирането, 
рат строителството на ка- райето

контрола, но това, както 
изтъкна Латинович се на~ 
домества със

на
услуги е: 
пролрами- 

и договарянето 
лна работите. В тази на
сока „Комуналац", СОИ 
•по комунална дейност и 
по жилищно де до трябва

засилване 
на персонала митнича
ри от други митници.

Все пак главната вълна

стоянна заплака за замръ 
сяване на водопровода.

■на транзитните туристи 
на тозиПОЛУГОДИШНИ РЕЗУЛТАТИ НА ЗАЛЕСИТЕЛНА

ТА ДЕЙНОСТ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
пролуоквателен 

пункт се -очаква към края 
на меоеца.

в
да приемат свои програ
ми и планове и да ги 
съгласуват, а ОС да даде 
сътла-сие за тях.

Комуналац трябва' да 
преразгледа своята орга
низация на труда и да 
изпълнява .редовно- задъл 
жени ята си п о- строител- 
ство на

Зелена „одвжда“ за 

95 ха голини
А. Т.

Частният сентер-главен 

снабдителПрез първия тазгодишен сезон са залесени ,50 ха 
в обществения и 45 ха в частния сектор

Общинската кокферен 
ция на Движението на 
грран-ите в Су.рдулица та
зи пролет видим-о подо
бря дейността см. В съ
трудничество с Г-ороката 
секция бяха залесени иг-

вод-оп ров-ода иИ производството- на 
посадъчен материал отбе
лязва напредък. През

По всичко личи, 
тази година 
в Босиле-лрад-ока община 
главно ще се снабдява 
със зеле-нчук от частните 
-снабдители, преди 
•ко от СР Македо-ния и о.т 
-околността на Леск-овац. 
Между тях не малко са 
и матрапазите.

канализацията, Чрез ин- 
-ап-зкциите да търси регу
лиране на безправно- по
строените обекти, за

че и 
населението

ден в двете частни 
•рзаватчийници се по-яви-

за-

ха и първите ранни ово
щни плодове.

Пазарът е добре снаб
ден само в петък. Тога
ва и „Слога" зарежда сво 
ите магазини поне 
в Босилеград, 
ци и Радич-евци 
зеленчук. В другите дни 
картинката е съвсем дру- 

Може да се 
мо в-е че „баят"

първото полугодие от ра
зсадниците -на горанската премахне 
организация са извадени 
600 000 фиданки (бо-р и 
смрика). Съещвременно 
4 дка яа Влаоина са за-

да
незаконното 

приключване на водопро
вода. веднага -да по-търси 
надтлащането' на дължими 
те такси (дори чрез съда) 
и с местната -общност да 
уреди построяването 
уличи и под стъпи.

всич
ло-листни растения на 
около 50 хектара голини 
в обществения сектор.
Оползотворен бе и голе
мият . интерес на частни- ка.
те собственици з_а залеся- Председателят на Об- 
ване на негодни за сел- щиноката ко-нференция 
окосто-паноко производ- на Движението- на горани
ство Площи: веч-е хващат те в общината Любиша во изисква редица въпро- 
корен иглолистни гори Ристич подчертава, че до 'си Д-а се реднат п-о- спеш
на 45 х-а- 'в частния края на годината трябва пфст (дори със силата на 
сектор. Собствениците на да бъдат залесени още закона), понеже 
залесените частни парце- 80 ха в -обществения сек- ните на Бабушница пона- 
ли са получили посадъч- тор. Реализира ли се та- 
ния материал безвъзмезд- зи цел. в Сурдулишка об- от комуналните услуги и 
но при задължение да из- шина ще бъдат залесени -основателно отправят кри 
вършат качествено и на- всички достъпни ерозив- тики и забележки по ад-

яи терени в обществения рее на работата на „Ко-
-муналац".

тези 
Рай-чилов-сети със семена на бял 

и черен бор, еля и скри- -които по със свежлзуват н еор ган из ирано-ст 
та на търгов-оката 
запия „Сл-ота" и

на
о-рга-ни

по твър 
де лесен начин заработ
ват „тежки" пари, -н-е ряд 
к-О' и 'за некачествена 
ка. В миналия

га.Незавидното 
но-битов-с-то

купи са 
зеленчук, 

другите дни картината 
е съвсем друга- М-оже да 
се кугги само в-ече „баят" 
зеленчук и това

-комунал-
строителст- В

сто
петък, на

пример, 
ките бе 1000 динара за- 
килограм.

йената на ч.уш- ПО по-гражда- висока цена.
Сигурно- е, че и „Сло- 

това
кил-ограм Д1р- 

мата се продаваше за 500 
до 600 динара, крастави
ци за 400 динара-, карто
фи за 400. зеле 250 д-о 
300 динара, зелен фасул 
за 500; кромид лук 
110 до 200 и -пр. Да ка
жем че от цреди някой

стоящем не са доволни га" в- отношение 
има голям проблем. Оба 
че с по-ад еув-атно разпо
реждане. няма да се слу
чи отделен вид зеленчук 
да им стои

временно залесяване, да 
окопават младите гори и 
да не ги оечат до „20-го- 
дюшна възраст".

сектор... от непродаден
по няколко дена.К. Г. Ст. Н

М. Я.
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НА 10 ЮЛИ 
ДОВАТЕЛСКАЗАПОЧНА

АКЦИЯ МЛАДЕЖКАТА БОСИЛЕГР АД СКАТА 
„ПЕЩЕР 87"ИЗСЛЕ , МЛАДЕЖКА ТРУДОВА БРИГАДА НА СМТА

По Тнтовия Бригадирите изпълниха 

даденото обещание
ПЪТ"УГ

Участвуват около 700
верситетски професопм Ди и стотина 3 

'От Ю юли “ работници,
места в Сърбия ще ,се ^СТ 
ред младежка 
тавия път", в 
ход към

уни-

т.т. в двадесетина 
, РР^еде единадесетата 
изследователска
даете 'смени

по-
Младежката 

бригада- 
от Босилеград, 
тазгодишното бригадир
ско лято участвува в пър 
вата смяна на Съюзната 
младежка

акция. „По Ти-

■а»»™ »Р«Ф=»Р. и

трудова 
„Босилеград", вата .смяна, н>е садо че ця 

лостно е изпълнила 
в лануваните задачи и 

тивности, но с усърдието 
си и дисциплината бе за 
пример в бригадирския 

трудова аио стан. Свой принос 
ция „Пещер — 87" изпъл ла и в провеждането на 
ни даденото п-ри тръгва- културно-забавния и спор 
не обещание. Завърна се тен живот. Над 50 на сто 
с редица бригадирски пр от бригадирите в свобод 
изнания: девет ударни- ното си време са посеша 
чески значки, осем пох- вали 
вали.

За осъществената 
обща активност босилег- 
р адска 
и всички други, от първа
та смяна са провъзгласе
ни за двукратно 
и че общо планът 
изпълнен с 38 на сто.

Раздялата която, както 
ни уведоми комендантът 
на босилеградската бри
гада Георги Тодоров, е 
била другавока и трогате 
лна в знак на всеотдаен 
младежки труд и принос 
в изграждането на стра
ната ни и със завети да 
продължат и занапред с 
неопиращ т^мст ла подоб 
ни и .други видове младе 
жки акции, ко-ето симво
лизираха чрез побратимя 
ването им.

все-
зап-която

бригада, кактоак-

Еди/надесет 
програми ще бъдат 
област

от общо 26 изслед ователски
че реал" К«^”^^ГеТРеСНаТа' 

е реализацията им ще б
санздията и развитието .на тази
ликата. Тази година броят
програми и

ударние да-и са така/ 
принос за 

чаСт от Релуб- 
на изследователските Участвуващите в реализацията 

млада изследователи е помалък, но едтоед 
е по-виосжо качеството на програмите.

За младежката 
Титовия път"

е пре-

им
пък организираните 

Организи
рани са съвместни б-р ига 
дпреки срещи, на които 
братството

три златни и пет 
сребърни значки, 
дирека лента и др., с ко 
ето на босилеград оката 
'бригада дава възможно- 

, ст и идното бригадирско 
лято да участвува на ед
на- от СМТА. С ударни- 
че.ски значки се завърна-

тУ-к, куроове.
бригаизследователска акция „По 

са необходими 126 
нара. 85 милиона динара 
бликанеките

милиона ди- 
са отпуснати от репу-. 

самоуправителни общност
и единство, с 

младежи—^^гадоири от 
другите народи й 'народ
ности участвуващи в ак
цията, се тачи в същин 
■окия смисъл на думата.

ха: Асен Зарев, Мове Ио- Мнозина, от босилеградс 
Е™> Станиша Тодоров, юите бригадири срързаха 
Славчо Асенов, Боян Ан- нови познанства-. Още по 
гелрв, Михаил Михайлов, ве4е че съвмести с бо 

__ Шуле Гочобия, (участву
ва като гост на босилег- 

мглиоча динара. За радохата бригада, инак 
младеж ст Сйеница),
Георги Тодоров и Горан 

лио-на. останалото е чие- Стоянов, а на Асен Ми
хайлов, Георги Тедоров 
и Павел Милошев, Репуб 
ликанската конференция 
на Движението на гсюа- 
ните на СР Сърбия при
съди златни значки.

Инак, боеилеградската от Прищина; „Сутйеска" 
младежка бригада', въп
реки че бе една от най-, 
младите бригади в пър-

на интересите.
В. М.

ДИМИТРОВГРАД

Заминаха бригадирите
м я.. ГгмпРЛа. 

на тазгодишната . десета 
поред СМТА: Пещер — 
87" участвуваха и младеж 

беи-гади:

силегра-лскатаМладежката трудова 
бригада „Братство 
пство" от Димитрозград, 
наброяваща 44 бригади
ри, замина ;на младежка
та трудова акция „Белг
рад 87". От 5 юли до 
2 август димитровградс 
ката бригада с още пет 
бригади от разни краи
ща на страната ще копае 
канали и пр.

— Нашата бригада за 
мина на акцията . високо 
подготвена във всяко от 
нртцение, казва НЕБФЙ- 
Шл ИВАНОВ, председа 
тел на Общиноката кон 
ференция на Съюза на 
социалистическата мла
деж в Димитровград. В 
подготвителния период 
бригадирите проведоха 
редица местни акции, 
на които осъществяха до 
бри резултати, 
тази рсоина от бригада-, 
та се очакват отлични ре 
зултати и многобройпи 
признания, 
до оста- не се -е завърна
ла нито от една акция. 
Да кажа само, че минат 
лата година 
опечели
игадирско признание 
емблемата „Велко 
х-ович".

А ние да добавим, че 
бригадата с участвувала 
в местната трудова 
ция „Димитровград 
по време на която- е осъ 
Ществила значителни тру 
лови и финансови ефек
ти; Залесени са 38 хекта

ра голини, а заработката 
е 5
издър-жка на бригадата 
са изразходвани 3,5_

и еди

ми ките трудови 
„Девети октомври" от Де

та печалба. Все пак най- 
важ.ни са ефектите в п-о-

спотовац. сдружената бри 
„Филип Кляич —.гада

Фича’ от Зв-орник и Пет- 
ринье, както и младеж-ка-

нататъшката афк-рмация 
на доброволния младеж
ки тру у. К-ОЙТ-Г- В Димит 
р-овррадска община има 
дълга- и хубава традиция.

та бригада „Хероя Тито"

ст Вал-ев-о, „Йезйимир Ло 
вич” -от Ой- ница- и .„Ме
ша Пияде" от Тетов>о.А. Т. И»1.Н.М....«щ.мммим

ПРИМЕР ЗА ПОДРАЖАНИЕ нади дотам учителите да. 
приемат ученически по 
даръци от кооистолюбие). 
А именно тази отстъпка 
отнема на учениците твър 
де важното за по-ната
тъшния им живот 
нащге, че благородното 
чувство, наречено приз
нателност, . може да се 
изрази със „средства",
МНОГО П0-СШЩИ И ОТ най- 
окъпия -подарък, че приз 
нателността е много по
вече от даването на скъпи 
подаръци.

Класната нм върна златните обици
Учениците от една паралелка на осми клас в 

босилеградското основно училище упорито се опит
ваха да дадат скъпоценен подарък па класната си 
ръководителка Радка Ангелова, но тя бе по-упорита 
от тях и щ/йрие Подаръка им

те от „нейната" паралел
ка -на осми клас у-по-рито 
се опитваха да й подар
ят златни о-бици, но- тя бе 
по-упорита от тях и отка 
за- да приеме подаръка 
ИМ. Навярно- н-е й- е било 
л-есн-о да сл-оми упорито
стта на учениците си, за 
щсфо тоаи вид упоритост 
о зарр^-пга с еуфо-рично- 
ст и с истинска, дълбо- ■ 
ка сеити-менталност 
петнадесетгодишни моми .
чета, и момчета, в- сърца
та на крито -раздялата с 
основното

съз-

Затова и

надпревара. Скъпо-ценно 
стта нр подаръка даже 
стана критерий за о-бич и 
признателност към клас 
.шия -ръководител. Така 
учениците се „предадо
ха" на една еснафска 
стихия и забравиха, ■ че 
положителният усп-сх, пр 
и«м зрено-стта въ-в всяко 
отношение, усв-оелите зн 
ания и благородни нави
ци са най-окъп-ият пода
рък за учителя..

Затова прим-арът на 
д ъл по-родй шиа та п-р еп о д а - 
ватеяка в боси-лспрадок-о- 
то основно училище Рад 
ка Ангелова е за в-ся-ка 
похвала и за — иодраже 
ние. Именно, ученици-

В основните училища 
в Бо-сил-еградока общи- 

без които тя на стана практика учени
ците да дават подаръци 
на класните си ръководи 
тели на края на учебна
та го-дина. И симв-о-лични, 
пък и скъпоценни. Пре
подавателите ги приемат 
без угризение на съвест
та. Наистина някои от

бригадата
•на*--виоакотс- бр

Радка Ангелова напра
ви онази крачка, за коя
то на -многлиа класови ръ 
коиодители не стига дъх. 

училище и М-о-же б.з в случая й помо

на

Вла
дях правят срамежлив -оп 
ит да не приемат подне
сения от учениците -им по 
дяръ-к, но винаги отстъп- 

тгред

пна -високата цена на зла 
таите облици, но не ще 
и съ-мнение. че става ду

дългогодишните п рсп-о
даватсл-и нанася, голяма 
тъга. Тази сентиментал
н-ост- и иа-й--м'ного сисьсва ма и за правшш-о отно- 
главнот-о звено на прос 
в-ещеиоката

ак- упоритосттават
яа признателните малчу 
гани. Лека—^полека явле

'87", щения, към явление, кое
то оставя немалко петно 
върху благородното нд 
учителската професия.

пршщиш го
ст на учит;ля, когато про 
тяга -ръката ои «съмг.и-ето п-о-лучи д-именз-иите 

йа и-стинска междупара 
лелк-ова и междуклаоо-ва

уче- 
подарше (,над-иичеюкия

ява-ме ос, ч-е и-е сме стиг М. Я.
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СЛЕД ПЪРВИЯ ЗАПИСВАТЕЛЕН СРОК В БАБУШ- 
НИШКОТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

ОТЗВУЦИ ЗА /V СРЕЩИ ЗА КУЛТУРАТА НА 
ТРУДА

Недостатъчен брой ученици в първи класВ „Тигър" са доволнн
• ОЧАКВА СЕ ПОЛОЖЕНИЕТО ДА СЕ ПОДО

БРИ СЛЕД ВТОРИЯ ЗАПИОВАТЕЛЕН СРОК ПРЕЗ 
АВГУСТ • ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА, ЗВАНИЕ КОНФЕ- 
КЦИОНИЕР '

който ще се проведе на 
27 и 28 август, в първи 
клас да се запишат запла
нуваният брой (120) уче
ника.

Общз оценка е, че при 
родо-математическия про
фил сред първокласници- ’ 
те не предизвика особен 
интерес, понеже завърши 
лизе средно училище би 
трябвало сетне да след
ват яа факултет. Обрат- 

■ но, интересът за конфек- • 
пионери далеч е по-го- 
лям, защото- завършили
те най-често веднага по
стъпват на работа в една 
от трите конфекции, ко
ито съшествуват в общи
ната: „Твкстилколор" за 
фияно дамско бельо, „Ли 
сца" за сутиени и „Пър
ви май" за лека ко-нфек-

ф Нашият най-голям колектив 
низаторите и домакин на Срещите

Тези дни, непосредст
вено след провеждане на 
IV югославско съвеща 
ние за културата на тру 
да, в „Тигър" ое състоя 
заседание на Организа
ционния комитет. Изра
зено е задоволство, че 
този път сложната орга
низация на сдружения 
труд „Тигър" в Го-рно По 
.вишавие има третман на 
един от официалните ор 
ганизатори и домакин на- 
това съвещание.

е един от орга-

„Тигър" продължи пове 
че от три часа. В тече
ние на работата в „Ти
гър" бе изслушана и -ин 
формация за колектива 
—домакин, съобщението 
на „Тигър” върху тема
та на Срещите, а зад три 
буната в „Тигър" застана 
х.а 19 култур-од-ози от поч 
ти цялата страна.

кционери и 1 паралелка 
за механици по ■поддър
жане на текстилни ма
шини.

В юнския записвателен 
срок в природо-математи 
ческа насока са записани 
само 33 ученика .(при 
план 60) така че’ най-ве
роятно- ще има само- една 
паралелка-. За кояфекцио 
нери (план една паралел
ка с 30 ученика) са се 
запасали 53 души, следо
вателно тук ще бъдат 
формирани 2 паралелки. 
За механици по поддър
жане на машини в кон
фекционната промишле
ност са се записали за
плануваните 30 ученика. 
Или общо в пър-ви клас 
през юни са се записали 
107 ученика. 13 по-малко 
от плана. Очаква се във 
втория записвателен срок.

В края на юни приклю
чи първият записвателен 
срок за учениците отно
во рефо-рм праното сред
но училище. Именно- от 
предстоящата учебна го
дина премахват се „общи 
•основи" (образование в 
I и II клас), а учениците 
вече от .първи клас изби
рат бъдещата си профе
сия.

Според плана, в първи 
клас образователният цен 
тър „Вук Караджич" е 
трябвало да приеме 120 
ученика в четири паралел 
км. Предвидени са два 
профила: природно-ма
тематически и текстилен. 
В п-рир-од-о-математичес- 
кия (сътрудник по приро 
дкит-е науки) са предви
дени дв-е паралелки с 60 
ученика, а в текстилния: 
-една паралелка за конфе-

Ако трябва да ап-остр-о 
фираме нещо -от онова, 
което се чу от културна
та трибуна в „Тигър", то 
га-ва това е поръчението, 
възвалието 
културата трябва да ста
не съставна част на прои
зводствения процес. Все 
д-окато не се промени ста 
но-вището и практиката, 
според които 12'лту-рата

Основната цел е била- 
в един такъв удобен м-о 

-м-ент да.се изтъкн-е. че 
-трудовият колектив, ос
вен в стопанската си дей
ност, и на културното по

призив-, че

ция.
В коая на август обаче 

ще се знае точния брой 
на записалите се и колко 
планът за записване в- 

бъде ре- ' 
Ст. Н.

л.е, относно в културата 
на труда, постига все 
пб-забележителни резул
тати. Културата на тру
да в „Тигър" схващат 
предимно като- хуманиза 
ция -на труда и подобре
ние на трудовите услот формиране на културата, 
вия. Осъществяването на 
работническо-нкляровите
интереси в културата (оф н-о и успешно изпълниха 
ициална тема на Срещи- ролята си на един от о.р- 
те) _ е процес, който- изис ганизаторите и домакин 
ква и време, и хора, и на Срещите, потвържда- 
-конкретни дейности. То- ват. и благодарствените 
ва се посочва в- съобще- думи на предоедателству- 
вието на „Тигър:' до уча вашия на Срещите, кой- 
стниц-ите на Срещите, ко- то- т-ой отпоати до трудо- 
ит-о с внимание изслуша- вите хо-ра на „Тигър" н-а- 
ха инф-ормапията за ко- края на двудневната ра- 
нкретните по-стиж-еквд на бота в Пирот.
„Тигър" на това поле.

Официалната дел-ова - 
част на съвещанието в

■е дейност след трудовия 
процес, . цяма далеч да 
стигнем, а не ще има и 
конкретни резултати в са 
мо-управителното транс-

първи клас ще 
ализиран.

Ь>:Че ^.тигровци" напъл- ЩК3 3

24» ■

I. «
■Ш ||\оз аз

* V'

са
ки*
§>оо

(Л. Джорджевич)

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ: ПЪРВОЛА 
ЦИТЕ И УЧИЛИЩЕТО

спечелят за живот и работа в училището, 
ако проявят п-снголям интерес за живота му 
в забавачницата. Например, ако постоян
но търсят да-им разказва за игрите, друта- 
руването, за оимп1атиите, отношението към 
играчките и пр.

.Когато детето тръгне на училище не
обходимо е родителите п-о-често да конта- 
ктти-рат с учителите. По този начин той 
винаги -ще бъде осведомен за неговото по
ведение и учене, и ако е необходимо, 
получи съвети кажв-о те от своя -страна тря 
бва да предприемат за правилното възпи
тание на^детето.

Ако в разговор е малкия увеник дой
дем до извода, че той не представя верно 
фактите от училвдщшя живот -и_оабота, 
или заключим, че той не се държи както 
трябва, че е себичен, агресивен, за-вистли® 
или пък несамостоятелен^, затворен и подо
бно, тогава родителите трябва търпеливо 
да разюовардт с детето за всички яеправил 
ностд и в училището, -и -в играта с децата 
на двора. На детето трябва да се обясни, с 
разбир.аеми за неговата възраст думи. за
що неговото поведение е неправилно и да 
се насърчава да- развива в себе ой положи

тедни качества. '
И преподавателите—възпитатели в за

бавачницата или в първи клас на основ
ното училище, и родителите трябва- да съ
гласуват своите възпитателни влияния, за 
да -ое -снамери детето по-добре в новата 
среда, между другарите и преподавателите 
—възпитатели, относно най-добре да се 
подготви • за тръгване в основно училище.

-Освен -съвети, убеждаване, похвали и 
одобрения и в предучилищно заведение, и 
в -основното училище, а също и в родител
ския дом, са не-обхо1Щ1М1и различни видове 
напращи и оказване на дове-пие като му се 
доверяват определени трудови задачи и за 
дължения, съобразно възрастта. Освен то
ва на детето трябва да ое даде възм-о-жнаст 
у дома му да -го посещават дтгугари, а и то 
да отива при. тях. Всичко това положител
но ще влияе на вашето дете, което трябва 
да тръгне в предучилищно заведение или 
пък тръгва в първи клас на- основното учи

Дамо почакай да 

тръгнеш на 

училище...и
ще

-Съществуват родители, които с горни
те думи заплашват детето -с училището и 
преподавателите: Такива „възпитателни" по 
стъпки не само че. са застарели, но действу 
ват и -отрицателно върху детето. Подобни
те закани не насърчават детето радостно 
да тръгне на училище. Сетне родителите 
трудно ще м-о-гат да -възвърнах у детето до 
верието и любовта му към училището и 
учителите. Затова родителите трябва да 
бъдат твърде предпазливи, когато с детето 
раз-говарят за училището. Трябва да им раз 
казват хубави неща,_които ще намерят там 
сред другарите и учителите.

Ако детето в-еч-е посещава предучили
щно заведение, родителите по-леко ще го

линце, като по този начин у него ое раз
вива любов към училището и . живота в 
него, относно към новата среда, -другарите 
и учителите.

Проф. Владимир Чолович
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НА 8 ЮЛИ В ЗАГРЕБ 
ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ОТ
КРИТА
ДАЧ’/:. 87"

БЕ ОТКРИТА „УНИВЕРСИАДАТА 87"

Енергийният глад„УНИВЕРСИА-

Още през 1934 година обективните, главна зада- 
специалистите, считаха, че ча е създаването

л-овия, които да предо- 
твраляват излишните ра-. 
зхо ди.

Пестенето на 
е пряко свърза йо с нови- 

со-ндажна техника те източници на енергия 
дадс-ха възможност да се и преди всичко от неиз- 
отчсрият нови, все по-го- черпаемата мощ на Слъ- 
леми находища на пог- ннрто. Всеки ден. то' из- 
рол. От друга страна ?а- праща :на Земята? 20 мй- 
па-сите от въглища са до- лиона киловатчас енер- 
статъчки да •осигуряват пия, която ;мо-?ке 
енергия

в Максимир на ус-
лггролните' запаси ще се 
изчерпят за около 18 го
дини. Но г.здобреииге ге 
олого-прсучвателни 
тоди. и усъвършенста1ува- 
иата

• Председателят 
публика Югославия тт д^а, П1)еДседателстВото

ДАЗАР МОЙСОВ 
тържественото дефиле

на Социалистическа федеративна ре 
откри студентските мй- енергия• В ... спортни игри

участвуваха 5000 спортисти от 128 страни„Скъпи приятели, 
т!исти и студенти, 
ми гости,
ДД- Горд съм, 
рам тук. на

СПОр’
уважае 

дами и гоопо-
че се нами 
югославска

земя по повод провеж
дането,на 14-з-а Универси 
вда, .на която плющят 
мената- на 128

да се
де. края на след 'Оползотвори от чсвечесг- 

ващото. хилядолетие. И вото. Смята ое, че 
все пак,-като цяло, изве- искаме да се отървем о-т 
стните запаси от петрсл робуването на нефта, тря 
з . света възлизат на 90 бза да използуваме слън- 
милип‘рда: тола

зна
страни от 

вс-ички континенти. Това 
. е внушителен

ако

брой . нз
знамена, кои 

то .освен на сесиите на Ге 
пералната

национални коли- челите'лъчи. Разработки- 
чества, което при .сегаш- те и тук са мно-го-броини 
ната консумация ще сти- и разнообразни което сви 
тне за около 30 години, дотелствува, че тази „енер 
А после? ' гия може ;а се използу

ва в много широк диапа-

окушцина на 
Обединените , нации, ни
кога не е видят на еднс 
място-. Някои -проучвания по 

казват, че. от нефтените 
шисти И от нефтоносни- 
те пясъци могат 
извлекат псне още 
Милиарда 
злато.”. Усилс-^з се експе
риментират нови инстала 
ции за.доби.ване на течни

зон.
Да вземем това 

ложителен знак за укреп 
ване на -доверието 
народите и тяхното же
лание съвместно да стрс 
им свят на по'-д6бро и 
пс-сигурно утре. Позво 
дете ми. с тази надежда-, 
да провъзглася, междуна
родните спортни игри 
Универсиада 87 Загреб за 
открити".

■С тези думи председа-

Очертазат се два спо
соба за използуване на 
слънчГите лъчи —’ тер- 
модинамичен и фотоеле- 
'КТСЧЧНО 
При

като по
да се 

200
тона- „черн-о

сред
телят на ПрсЩседателст- Максимир пред 
вото на СФРЮ Лазар Мо 50 000 зрители, 
иоов официално про-въз-

около
Сценич преобразуване, 

термодинамичнйя 
способ топлината

горила и генераторен газ ползува. пряко за .загрява 
не (слънчевите оранже
рии, обвиване на. сгради 
със соларни материи и

но-музикаднат.а част има- 
гласи за открита най-гол ше авои тематични рам 
ямата тазгодишна спорт 
на манифестация в света.

с,е- из-
кн, свързващи Младост
та, празника и опорта. В 
този внушителен дял на 
програмата

от каменни въглища. Се
гашните'. нехнологии оба
че все още са твърде скъ
пи и недостатъчно рента- ДР-)- При фотоелектрич- 
билни. Стана /ясно, че н-ото преобразуване слъ- 
важна задача за устойчи- чезите лъчи се „улавят” 

от чувствителни фотокле 
тки или чрез системи от 
•огл.едала ое концет.рират

Церемонията на 
жественото 

на Универсиадата 
на стадиона на Динамо в

тър-
участвувахаоткриване

стана ученици от основните и 
средни училища в Заг 
реб, учащи и оркестри в 
ЮНА, спортисти, актьо- г-о развитие на икономи

ката е използуването на 
собствени енергийни из- 

' т-очници.
Днес много учени и спе
циалисти считат, че ато ктрическа енергия. При

ложението им е почти 
з неограничено.-.

Но при преминаването1 
Ето защо- първостепенна през атмосферата лъчите 
роля при разработването на Слъдето губят До 30 
на местните суровини е

ДИМИТРОВГРАД: ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОФК

ри, студенти...
в специален приемник и 
се трансформират в еле-В протоколирната ча

ст стана дефиле на 5000 
спортисти от страните— 
участнички в Универсиа
дата, а след това към при 
съствуващите най-напред 
се обърна Йосип Върхо 
вец, председател на Орга 
низациогания комитет на 
Универсиада 87, като- из
тъкна нашия девиз: „Ове 
тът на младите трябва 
да бъде свят на мира".

С топли думи към при 
съствуващи-д ое обърна 
и доктор Примо Небио- 
ла, председател на Меж 
д ународната федерация 
на- студентския спорт 
(ФИСУ), като -между дру
гото сподели:

— Хората в Загреб и 
Хърватско с голямо въо- 
душевошие и гордост се 
бориха да обезпечат ус
пех на това важно сгюр 
тню събитие. Красивият 
вековен град Загреб се е 
подготвил добре и вяр
вам, че ще бъдем свиде
тели на високи , резулта
ти в историята на уиивер 
ситетиия опо-рт.

След това Дражен Пет-

Нов начин на финансиране м(ната енергия не е в със
тояние да се наложи 
близките десет години.ните терени съществува 

бю-
В тези горещи летни 

дни, когато настъпи лау 
• за във боички. спортни ди 

‘Сциплини, членовете на- 
пр едс ед ате лств охо 

СОФК в Димитровград 
пров-едоха заседание, с 
цел да разрешат 
въпроси от жизнено зна
чение за димитровградс

ки едно заведение 
фет „Парк", което от по- 
дълго време ползва „Ком 

пла
на сто от енергията си. 

въйгищата. Облачността, замръзва
нето на въздуха, географ 
ските особености влияят

на •' лас—Балкан" като
ща незначително , обез
щетение.

Във връзка с новия на 
чин на финансиране

отделена- на 
Основни проблеми прп
топлоелектрическите цеп 
трали са ниският коефи
циент на действие и за-

комплексно върху -количеняко-и ството им, достигащо до 
земната повпъхност. Из
вън атмосферата светли
нната енергия на квадра-

пп
мръсяванет-з на околната 
среда. Не п-о-малък .инте
рес предизвиква и нова
та технология за —чисто" тен метър е 6 пъти по- 
изгаряне на пъди щата в вече ртколкото на Земя

та. Ето защо в недалечно

физическата култура, 
юлитъй като от първи 

се прекъсна с досегашния 
на финансиране,

кия спорт.
Най-напред 

на Председателството на 
СОФК дад-0'ХЗ предложе
ние на координационния 
комитет за кадрови въп- 

ОК на ССТН в

членовете
начин
се развиха доста разисква 
ния. Досега беше регули 
ра но със закон и се 
лъпжаше от 
те определен процент за 
физическата култура. За 
■налтоед физическата кул 

не ще може да сс

модерна с т.нар поевдо- 
кипящ слой, който засс- бъдеще в космическото 

пространство ще зарабо
тят електроцентрали, кои

за-
работиици- га се експериментира в 

САЩ и ФРГ.роси при 
Димитровград да даде съ 

назначаване на 
СОФК в гра 

беше

то с огледала или слън- 
Икономията на горива , чеви батерии ще улавят 

лъчите и под фермата на
гласие за
секретар на 
да. На този пост

и електроенергия зависи,
‘както от субективни, така 
й от много обективни фа- ще ги насочват с голяма

тура
финансира ро такъв на- 

обез-
микровълновя радиолъчи

' предложен 
спортен

^единодушно 
дългогодишния 

т;еец и доскорашан
на садгоупрадаител- 

общност за физичес 
ка култура в Димитров- 

ЕЛЕНКО ВИДАНО-

чин, а сродства ще 
печава ст основните 0'рг^ 

сдружения
точно-пт въоху антенни оиктори. И докагго1 при су

бективните основна- р-од]я 'Стеми на Земята. Тук те 
играе възпитанието на на 1 отново ще бъдат пргв«оъ- 
селенисто за пестене, прич щати в електроенергия.

сек-
. низации на

на добр о1 воли и тг а ч аоетар
ната трУДла. Сле>до1зателно от тях 

се тт^рси да отделят 
за спорта и физическата 

•им1
щеград 

ВИЛ.
Също така продседатс 

•направи ткр-едД*0" 
ком иои я 

конфе

9 Ако вашият оенгроп — септична яма не 
функционира, не всмуква фвкална лода, отне- 
оете се към опълномощеката фирма „СОЛАР- 
ТЕРМ", която гарантирано опречаъа всяко по-

култура, ‘колкото са
1ГГЗМ0Ж1П0СТИТС. .

Това С и пряка причи
на за връщането на бю
фета „Парк", зафото сс 
-гчита че чрез него ще

6 обезпечават значмтел- ти—участници в 1 4-те све
товии студентски игри.

Универсиадата /87 . ще 
продължи до 22 юли.

рович запали тържестве 
пия пламък На Универси 
ада 87, а Слободаика Чо 
лович положи клетва от 
името на всички спбртш;

ЛСТВ ОТО
жение в същата 
нпи Общинската 
ренция иа 1 
ския съюз да .отнеме 
еЬста „Парк", за да 
ползва за потребите 
физическата 

Именно в кръга на оп°Р!

нататъшно пълнене. 1
Изработшам-е и иовм септични ями (сенгро-

съе-
Социалистиче

пи) с дългогодишна гаранция. Вършим и 
дшшваие иа септични ями с централна канали
зация. Т-СЛ.: (018) 716-105 и тел., (018) 324-864, 
Маюсимопич, Ниш.____________________________ _

го из сени средства.на
култура. Димитър Сгаврои/

СТРАНИЦА И
БРАТСТВО • 17 юли Ю87



Ъб&Аь&То* саТива * забава

Манча турне
Еве да попълним онова, що ви обеча

преди две иедиье и на вас, и на бай-Лилчу
оди Звонци. Отидо до Звоноку баню. Ако
йош не сте забоварйли нали Лилча оди
Звонци ми беше написал писмо и ме ока-
ше ко знайом да му отидем нагоейе и да
видим убавият хотел що напраили. А ка
тс човек ока натоойе не йе ред да га за-

Щ
Одавна не бео ишъл из убавуту клису- 

ру на Йерму и затова реши тия пут да ми
нем до манастират уз рекуту. Оно я. не съм 
оди йучера та да ще помним 1963.годину 
ка растураше лругуту и обещанията на не- 
койи другарв' дока „Щом стурим©1п>ругуту, 
'че напраимо пут и това асвалтиран". Реко 
си дека после толкова године ега не су за- 
бовариди това.

минеш.
Младеж и девойка, от Пирот, 

си договорили среща в дома на 
момичето, кегато родителите й 
ще излязат. За всеки случай мо
мичето ще даде Знак като пусне 
една монета. Чуе ли се, че звъ
нне на плочника — младежът 
молее да се качи горе.

Според договора момичето 
пуснало монета от прозореца. 
Почакало, почакало — момчето 
го няма. Не се стърпяло и сля
зло да види какво става. Завари
ло момчето, че лази по колене 
и търей нещо по плочника . .

— Преди да се кача, рекох 
да взема динара — оправдало се

ПИРОТСКИВИЦОВЕ

Пословици
Змийче се в пазва не туря. * * *
Виж първо дървото, па тогава сядай под него.» * *

Пойд© с автобус, айде—айде та доку- 
де? До манастират. Видо: сви слезоше — 
че слазим и я. Първо си помисли дека су 
слезли да се пооладе и да пину у убавуту 
кавену „Рибарска среща". Убаво бу кръс
тили оти тука начучали рибаре, и чат пат 
гюнидугну шишетия.... Меци и я. две пива 

-и ое обърчам кига че псйде автобусат към 
то Одоровци. У некой земан шоверат обър- 
ну назад за Цариброд. Питуйем йедно мом 
че -защо автобусат н-е иде нагоре, а оно ми 
рече:. „Е, да си жив р здрав дедо, падайу 
окалете, па забраните на автобусат да иде".

Е са гд заубавимо, мислим си я. Айде 
я немам много багаш, ама кво че праи 
тиия народ с торбете и крошгьете. Пойдомо 
и гледам: свак тура нещо на главу. Почу
ди се. подзвери ое. па пак че питуйем йед- 
нога защо' тупайу йедно—друго на главу. 
„Па тупайу да не им па!дне некой камик 
на главу" _ рече йедън. Е са ми се раз
видели, дибмдуз: почеше и колена да ми 
клецайу. а гълце бийе ко заяк през угар. 
Да «е ви раопраям млоло ама чини ми се 
мнодзина су напълнили бревенеците од 
стра. . .

* Било кико било с триста мубе и зоро
ве стигомо у Одоровци. Минумо през одо- 
ревейият тунел и ако некойи не беоше по- 
нели венерйе очи да си искарамо. После од 
некуде додаете музика. Колко -по-наближа- 
вамо музиката стайе по-силна.

Стихамо у банюту а музиката оди, но
вият хотел троши чини ми се тресе се ка^ 
лето. Улезо най-напред у базенат. Приде 
йедно момчище и рече: „Дедо, че дадеш 
педосе илядарйе!" „Брей не съм знал дека 
моята щрока^йе толкова скупа!" — рекоя.. 
дадо му падесеилядарку и се запути у хо- 
телат. Улезо' унутра-. а. оно огледала 
чеш, вонтане ли нечеш. У ресто-ранат раз
въртели оро — бийу по подат, милияа да 
би гледаш. У йедно Йоше видим Лилчу 
дигал шише и подокуйе „А тека, ситно—си
тно. „Орото. ситно ама он пийе на йедре 
гълтйе.

Който има кош слама повече от тебе, с него не се 
захващай. * * *
Барди се като риба в плитка вода от щърк.* * *
На гнила дъска не стъпвай.* * * ТО.

-— Но аз, го бях вързала и го 
изтеглих! 
чето.

Гора очи има, поле очи носи.* * *
Попарено куче и от дъжд бяга, * * *
Всеки си брани очите от мухите.* * *

засмяло се моми-
/

Едип нашенец, преселник в 
Пирот, съветва тези дни сина си, 
който иска да учи за лекар:

— Бре, стани: зъболекар! Хо
рата имат само едно сърце, а 
32 зъба!

Който се е парил от такива, той и краставици духа.

Лисицата два пъти в капан не влиза.$ * $
Огън и барут на едно място не се оставят.* * .
Викай по вълка, докато не е влязъл в стадото.* * *
Във вряло гърне никой не бърка.* * *
С яките се не бори, с богатите се не мери.

®

:— Имаш ли снимка на твои
те близначета?

. — Ето . . .
— Но тук е само едното!
— Нищо. Другото абсолютно 

прилича на него.

Студент/X м. петров-------- р: •

ГЦ ДШа ФРП&М
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