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за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
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вдрнта на
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ТЕМА Н*А НОТОНСЪБРАНИЕЗЛт?^ГПУч1,Л "ДгПД'Р . СТИПЕ ШУВАР НА ТЪРЖЕСТВЕ- 

ТА РЕВОЛЮЦИЯЕ ПО СЛУЧАИ 70 г°ДИШНИНАТА от октомврийска-
СЕДМИЦАТА

ПОЛОЖИТЕЛЕН ХОД ОКТОМВРИ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
• Делегация начело с БОШКО КРУНИЧ, председател 

присъствува на тържеството под случай 70-годшшшната 
волюция в Москва

• Социалистическата революция в Югославия победи следейки 
Октомври и давайки собствен и дългосрочен 
на социализма в света

В Белград на 30 октом
ври ое проведе тържест
вено заседание посветено 
на 70-лодишЩ'Гнат'а от Ок 
темв.рижжа.та революция, 
на ксето доклад за: значе
нието на Октомври изне
се д-р Стипе Шувар, член 
на Председателството' на 
ЦК на СЮК. Предаваме 
някои основни акценти от 
доклада на С. Шувар.

Октомврийската' 'рево
люция в Русия преди 70
години отвори нова стра- * Владимир Илич Ленин 
ница в историята на чо
вечеството и помести ма
халото «а историята към 
перспективата на комуни
стическото общество.. Ка 
кто Тито изтъкваше, „Ве 
ликият октомври запали 
революционния път в сър 
цата на стотици милиони 
трудещи се в цял свят и 
им вдъхна вяра в тяхна
та велика борба за нов 
свят" — посочи между

Кол кого повече на ЦК на СЮК 
от Октомврийската ре-

наближава

ПОИаза- че е дадена пълна 
подкрепа на Председателството на СР Сър- 
оия и че когато този въпрос след тридесетина 
дни в дневния ред на сесията на Скупщината 
на Социалистическа Сърбия, почти всички въ
проси гце бъдат е&яснени и съгласувани. Този 
извод се налага след проведеното тези дни 
заседание на Председателството на Централ
ния коимтет на Съюза на комунистите в Сър
бия, на което се обсъди хода 
ята по промените на Конституцията на 
Сърбия.

опита на 
принос към разпространяването

ят Октомври е вдъхновил 
нашето .работническо и 
социалистическо движе- 

1 ние. Нашето движение се 
I обедини 
| Октомври и

Ц
■ у,.

г ■
1 вдъхновено от 

се подготви 
ЩШ за пр-овеждане на соци- 

алистическа р-еволюция 
Ц1Ш| в‘ нашата страна, изхож- 

.'ШрЩ лайки от нашите специ- 
ЩШЯ Флчности и изнамирайки 
шШйт. собствени решения. До- 
шВШк толкова, ..без Ленин и Ок

В тна разискванм-
СР

Н :: КОтчетено беше, че от 11 спорни точки в Со
циалистическа автономна покрайнина Войво- . 
дина 5 вече са „снети" от дневен ред, а по 
6 са в ход интенз^ни разговори и може да 
се очаква и те да бъдат съгласувани! Именно, 
касае ое за въпроси от голямо значение, ка- 
квито са: всенародната отбрана,, държавна си- 
гурност_ функцията на Председателството на 
СРС, правораздаването, международното съ
трудничество и планирането.

Надделя напълно схващането, че пред 
обществеността трябва да се излезе с реше
ния, които да бъдат в полза на единството в 
Републиката и автономните покрайнини. То
ва нещо е напълно в духа- на Деветия пленум 
на ЦК на СЮК.

-то-мври, гаи нашите -наро
ди не биха станали на 
сс-бствени крака и биха 
останали като разменна 
монета на периферията 
на европейските съби
тия".

другото д-р Стипе Шувар.
Епохалната роля, под

черта Шувар, преломното- 
значение и щайното вдъ
хновяващо значение на 
Октомврийската револю
ция признават и днес, а 
ще го признават и утре 
всички прогресивни сили 
в света. И ние в Югосла
вия отделно ом-е длъжни 
да подчертаем, че ъуски-

е НЯМА ВЕЧНИ 
РЕШЕНИЯ

Социалистическата ре
волюция в Югославия се 
числи към ония револю
ции, които в наше време

(На 3-та стр.)
И досега в Съюза на комунистите в Сър

бия се сочеше необходимостта от промени в 
политическата система на социалистическо са-

-----  - които да се заздравява един-
Републиката, като се претворяват в 

по този въпрос заклю- .

ИЗ ПОЗДРАВИТЕЛНАТА РЕЧ НА БОШКО КРУНИЧ

Социализмът е пред крупна променимоупра-вление, с 
ствот-о в 
живо дело приетите детския съюз. Ценен е 

соитът от развитието на 
тези отношения. Непре
ходна стойност имат при 
нц-шште. съдържащи се 
в. Белградската деклара
ция от 1955' година и М© 
околското изявление от 
Декларация от 1956 годи 
на. П-е-инцштте, вградс- 
^ » тези документи дей 
ствуваха като вестител за 
утвърждаването на равно 
правни отношения меж
ду държащите и -партии
те а :на практиката

югославско- 
отношения,

ГЬриветст пула йцеи дома
кините Бошко Крунич пр 
од-оедатсл на Председател 
сивото па ЦК на

чения. безкрайните ипаВече с сложена точка
СЮК,без-плодпи разисквания а се изостря ко

лективната и лична отговорност Дава се
дсйствуването па дсмокраги- 

Осъществяването
схваща не като

път югославскатаоглавяваш 
делегация .ма- тържество
то по случай 70-ГОДИШ1ГИ- 

Октомврот и -Мо-
и подкрепа и ма 
чеокия

нацентрализтоМ.
СР Сърбия вече се пата от 

сива подчерта, мс с оообс- 
удоводствие се приоб 

чествудането
велика дата, Спо

единство в 
дневна, а. дългосрочна задача.

ноконституционни промени 
ония препятстия и бариери, 

СР Сърбия да се учреди като 
самруп равителна 
класовите иите-

Защо

С предложените 
ще ое махнат

■къмн им
,на тази 
мтгяйки ои за славните 

октом-
които попречиха 
държавна, ооциал-иетическа 
общност, която да гарантиранационално равноправие, м

автономните пок рампи- 
осъществяват

репуб-

Бошко Круничдани па Великата 
врийска 
ка революция с гордост 
изтъкваме.

сонма лотстичсс-
ш). Така и социаишзмът 
днес с ш>сд «руини про 
меци .от историческо зна 
-четни©. Митото идеи, ши
то п р-г д-м известно време 
бяха атателирани, 
'ширрко ос приемат като 
пътепоказатели, на прог

ни
реаи и пълно 
например жителите в 
„и. както с сега-, да не^'Д* стюя

п-ркрайи ниските пра

примера на 
съветските 
те потвърдиха своята тра 
йчюст и жизненост. При
държайки ое към 
принципи, изградихме »с 
©странни м

че .» нС шиите
участвуваха м 

30 000 югославяии, 
и Йооип Броз

редици 
надсвои права и в 

лика, а да . 
цици.

„оп-ират" на сред тях 
Тито — каза Крунич.

13 развитието на ися-ко 
общество, .пък и социалот 

осъществява

теаиднес
„Л,„ГТИТУЦИ01Н:ИИ ПРОМСНИПредстоящите коне и V - на смо-

трябва ла бъдат резултат ^ са,м<>.
за на да

компромиси, ТЮ я с^а1СИсС интересите
1,а|б°^д“ ТС, живеещи в Сочна 

народи . тядаюто
рр„убли(Кд^чис с интересите

стабилни от-
(нонюния, основаващи се 
върху
равноправието, 
то довеоие и уважение на 
р аз ли чшгтс ме ждуна вод
ни 'поаитш па двете стра 
ни и собствените, им пъ 
тпща ла вътрешно кдави 

— каза Крутия.

I рсинииго развити е.
Спирайки сс .върху от

ношенията между двете 
страни Бошко Крунич тю 
(Лчорта, 
зидана , огромно значение 

отио-

стичеокото,
не на идеите се мимава- 

ое ммчтана през мио
независимостта и

управление, 
ждат с 
еите на 
на народа и 
листич-еока
тто равноправие; 
цялата ни страна.

воаимнО"
ш-е и

препятствия и проти- 
Никога тгрогре-

го чс Югославия првдоочия. 
съх -и- борбата за, ооп-обо 
ждаваме на труда и чо- 
нсшката личност пс са те

Н1Я1ПОЛИ1ЮЙ

пъл
на ш |раз»итис.то .па 

шопи,ята. ига ,веетра1Нното 
със Съ-М. А. ТИСУ сътрудццчестиолели просто 'И
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И НЯКОИ СТРАНИСЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЛАЗАР МОЙСОВ 
ОТ ЛАТИНСКА АМЕРИКА

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ТРАДИЦИОННОТО 
ПРИЯТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО

паПосещението ш председателя па Председателството 
СФРЮ Лазар Мойоскв в Аржентина, Перу, Мсиоико и1 Куба от 25 
октомври до 3 ноември т.г. успешно приключи. Лазар Мойоов бе 
придружаван от подпредседателя на Съюзния изпълнителен' съвет 
Милош Милосаилевич, съюзния оекретар па външните работи Ра- 
иф Диздарович и други личности,

С най-високите рърководитс- 
ли на четирите латииоамерикан- оов. президентът ,иа Аржентина 
оки държави югославската деле- — Рауд Алфонсин, на Перу — 
гация води разговори за билате- Ала-и Гарсия, на Мексико — Ми- 
ралните отношения и възможно- гал де Ла Мадрид и на Куба — 
стите за бъдещото по-богато и Фидел Кастро отдадоха високо 
взаимно полезно сътрудничество, признание на Югославия за ней- 
Възможностите в областта на пата принципна необвързана вън- 
стокообмена все още са недоста- шна политика, благодарение иа 
тъчно използувани .Изобщо, иа която Югославия има голяма ро- 
икономическп, културен, научно- ля и престиж ,» световната общ-

Събеседшицихс на Лазар Мой.

ГОЛЯМО ПРИЗНАНИЕ: Кастро връчва- на Мойсов пай-голямото 
кубинско отличие „Орден Хосе Марти"

датсли. Но този начин шс схз 
даде при пое 1Ц>м облекчаване на 
тшиомичеоката позиция на раз- 
вишащитс ос страни,

технически -план може още да пост. . и ме-кои-канежата столица -
се постигне — бе констатирано Й тези страни и Югославия миогомилиюлп-гия град екс- 
в разговорите и подчертана необ- се борят с -големи икономически п,редсодатслдт па редоедагел 
ходимостта това сътрудничество проблеми, е безработица, и дълго- СТГ!0,ГО па Югославия Лазар ои- 
постоянно да се обогатява и из- ве, о безмилостна конкуренция с0» откри монументален памет- 
дига на-още по-високо равнище на международните пазари. В ,'"*к ш президента Носии ьров 
и да следи богатото политическо разговорите особено внимание бс и парка-лес Раяулгепек в
сътрудничество както между по- посветено на тези проблеми и н.а самия център на града, 
сетените страни и Югославия от- чините и пътищата за успешно Хладна кубашжият "Р-.3^"
делно. така и в движението им преодоляване на същите. Под-чср А'омт Фия-сл -Кастрон Лазар оп
на необвързан-остта изобщо. та-на бе необходимостта от по-го- °°|в сьш0 .оазменихд мнения за

Понеже се касае за необвърза лямо единство и сътрудничество взаимните отношения и за обста- 
ци. страни, с крито Югославия на страните длъжници в полита- човката в света. Особено в-нима- 
езързват идеите за мир и сътру- ката и преговорите им със стра- 
дничество в света, този елемент ните заемодатели. Икоиомичес-

пис посветиха ла разширяване на 
отношения ме-и.ко:1 м>м-и ч елките 

жду даете страни. Кастро и Мой
сов също така подчертаха значе
нието на .преговорите между Съ
ветския съюз и Съединените аме
рикански щати за разоръжаване
то, Това може само да бъде по- 

и за полезно световния мир 
бързото преодоляване на иконо
мическите затруднения на разви
ващите сс страни.

И посещението на Мойсов в 
четирите латиноамерикански дър 
жави е голям принос към укреп
ването на мира и дружбата меж
ду народите от целия свят.

СФРЮ — НРБ

РАЗГОВОРИ ДРУЛОВИЧ-КУБАДИНСКИвъв взаимоотношенията ни с по- ката криза застрашава особено 
сетените страни бе особено под- небовързаните развиващи се ст.ра 
чертан. С голямо почитание бе ни. Оветът понастоящем е поде- . 
говорено за президента Йосип лен на развит Север и изостанал 
.Броз Тито. като един от осново- Юг. Различията между тези два 
положниците н_а необвързаното икономически полюса се увелича- 
движение„ за неговата историчес- ват за сметка на развиващите се. 
ка соля I? развитието и укрепва- Затова са необходими.по-съгласу- 
нето му в незаменим и глобален вани действия, по-конкретно съ- 
универсален фактор на междуна- трудничество между развиващи- 
родните -отношения.

На 3 ноември в Белград се водиха разговори между 
Милойко Друлович, председател на Съюзната конференция 
на Социалистическия съюз в Югославия и Пенчо Кубадинс- 
ки, председател на Националния съвет на 
фронт на България и член на Политбюро на ЦК на БКП, ко
йто начело на делегация на Отечествения фронт пристигна 
на няколкодневно посещение в нашата страна, а по покана 
иа Председателството на Съюзната конференция на ССТНЮ.

Отечествения

те ое страни към страните заемо-

50 години от идването на Носия Броз Тито начело на ЮКП (СЮК)
ДОКЛАД НА БОШКО 
КРУНИЧ НА ТЪРЖЕСТ
ВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ЦК НА СЮК (5)

Стратегия на самоуправително сдружения труд
Укрепването и развитието на самоуп

равлението Тито съблюдаваше като процес 
н-а ,,.раз<вяаств.яване" иа социалистическата 
държава и го означи като специфичен об
лик на диктатурата иа пролетариата, в кой 
то работническата класа не само превзема 
властта в сферата на политическата систе
ма, но поема и съдбовната роля в- решава
нето за условията и резултатите на своя 
труд. В самоуправлението Тито вижда ис
торически почви-сш облик на соци-алистиче 
ската революция, облик к-ойто открива въз 
можност за нейното задълбочаване и кон- 
тинуитет след п-ерй-оиа на -революционния 
етатизъм.

С осъществяването на тази нова идея 
за социализма, на новата -програма за соци
алистическите отношения в производство
то, поп-раво за развитието на самоуправле
нието за живота на Тито мина няколко 
етапи и това развитие и етапите му бяха 
възможни, относно осмислени е Титоиите 
инициативи,, със стрем;еж системата на- са
моуправлението да се разширява върху 
цялата област на обществената репродук
ция.

ни новини, които -радикализират работни
ческия, орциално класовия и революцион
ния характер на социализма, отнооно на 
социалистическото самоуправление. 
всъщеяост е стратегията на самоуправител
но сдружения труд, като основен носител 
на развитието. на обществото и издишето 
позицията на човека в него. Тази ориента
ция, през последните години изостава, пък 
и на тази отсечка -от Т-итовата програма 
ни чекат неотложни и сериозни завои, ко
ето трябва д-а подкрепим с промени в сто
панската и п-ощ-итич^оката система, но и с 
ясната идеи но- политач е с ка линия и с по
следователна и конкретна борба на СКЖ, 
особено против бюрократичеежо-технокра- 
тичеоките тенден-ци-и. със засилване на со
циалистическото самоуправление -и позици
ята и ролята на работническата класа. На
шата- основна ориентация трябва да бъде 
укрепване на властта на работническата кл
аса, а не н.а либералистичеоките 
ции, които -с фразите си -за свободно дей
ствувате .в- многопартийната система пред
лагат -модел за -ра-з-витието на системата.

Целокупното Тагговю
но и неговите исторически инициативи съ
ществено ойертават неговото последовате
лно и тр айно на-б-л я-га-не върху и з гражд ан-е - 
то .и постояаннюто развитие на единството 
в Югославия, като федеративна социалис
тическа -оамоупр-авителна общност на рав-

ски и етатистически монополи.
За тези определения Тито постоянно ое 

бо.ре-ще. а 1970 година предупреждава:
„Явяват ое някои хора, които биха ис

кали ликвидация на -работническото само
управление. Кои са тези хора и какво те 
поправо локат? Това са преди всичко бю
рократи -и техногерати, -които биха искали 
производителя отново да пре-върнат е нае
мен работник, за чи-ято съдба биха -реша
вали тесни кръгове... В природата на. са
моуправлението не са автаржията и затворе- 
но-ртеа, но многократната свързаност 
общите интере-ои и сдружаването на труда 
на -качестве-но по-високо -равнище.

С една дума, ние трябва още понпосле- 
д-оиателно да изграждаме оамоуправи-телно 
то -общество, в което на всички равнища 
да бъде свободно влиянието -на всички тру 
д-ещи се, а преди всичко на работническа
та класа.

Това

-

И тези стано-в-ища от тази особено 
туална поръка посочват ца същественото в 
Тито-в-ата стратегия -на

ак- концеп-
с о-ии.а ли стич сскат-а 

революция: успешно преодоляване на нега
тивните -тенденции, които се явя-ват 
ди противоречията

поре
на социалистическата 

революция, изисква да ое направи нова ре
волюционна крачка, която води социализма 
напред, Успешната борба е 
в -рамките на по-нататъшното развитие 
революцията от плеина точка на -съществе-

Т-ито, постоянно набляга „преките про
изводители да бъдат главни -носители на 
разширеното възпроизводство.'' Това е ос-' 
кокната самоуп-равителна интеграция на 
обществото и на ефикасната борба 
постоянно живеещите мощни бюрок-ратиче

дело, включител-

възм-ожна самопротив на

СТРАНИЦА 2
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ОКТОМВРИ КАТО
(От 1-в>а стр.) ЗАДЪЛЖЕНИЕ базата каи екстра-дохода, оки средства не мотат до

в известен смисъл, подку стигнат 
пват днес отделни 
на работническата 
По-голямата

победиха 
Октомври, 
ствен .велик 
принос към 
ването

1 ъкмо нашата еволю
ция, добави 
Шувар.

по примера на 
Давайки

СТОКОИО шхжзвод 
ств>о, пито клаоо©огго 
деление, а не могат 
да попречат на

и предпоставки на своето 
развитие. Но обвддеждва 
сражтът, че

части
класа.но-нататъксоб-

Дългосрочен 
Разпространя 

на „ и постиженията
НашатяИаЛИЗМа В света- 
пашата революция по
най-добър начин
детелствува, че
волюционно
действуване.
сане на
обществени
ния.

раз-
първа ,в- дневния 

ред внесе множество въз
лови въпроси.

нисоциализмът 
как да се

развмгпост на 
производителните сили и 
по-високата

«ризата 
в .развитието на общест
вото, нит-о пък с чародей
ка пръчица да преодоле
ят неговите 
чия.

задочна още 
Учи от своите грешки, ко
ето тъкмо дн-ес релефно 
Оо изразява. Разбираемо 
е. че кората обикновено 
сравняват

от развити- 
в све- производи- 

телност на труда им да
ват възможност за значи
телно- по-високо жизнено 
-равнище, отколкото в ос
таналите

•ето на социализма 
товни размеси. Това 
преди всичк-о.

са.
противоре-въп росите 

за ролята на 'непосредст
вените производители в 
решаването за

посви-
всяко Ре- 

вълнение и_
ВСЯКО сгъстя

действителните 
преобразова 

актуализира Ленино- вите мисли 
между.- теорията 
ката, и за това 
еднообразни

постиженията 
живота 

капитал и стичв ските 
страни, и то- в- най-разви- 
тите, но при това губят 
търпение. Често 
р-есуват някои обективни 
обстоятелства. Трябва да 
ое_им,а в трещим, че раз
витите капиталистически 
страни почти три десети
летия изграждаха своята 
материална основа и на

на социализма с части на света. От момента на своята 
И все пак, развитието ПШШ™чеока победа в пър 

на социализма ю Съвет- в®та стрзнз на ооциализ- 
ския съюз, Югославия ма' Работническото 
Китай и други страни, жеви'е постоянно се стьл- 
със своите възходи и па- 'кн®вяваше с проблема на 
ления, пободи и пораже- ^бствената бюрокрация', 
ния, убедително свидетел- като <}1>‘гсен УДХЗяатор на 
ствува фактът, че работ- оомиалистичеежите придо 

01 ивки. Общественият
слой, който своята 
обезпечил

п-ринаде- 
на-тата стойност. н-епооред 
ствената

в

оо-циалистичес- 
ка демокрация и пълната 
д-ебюро-кратизация на об
що ствофо, р а заптието н а 
социалистическото стоко
во производства. прием- 
стненото 'национално рав
ноправие. свободата На 
културното- и научното 
творчество. Пооитигнах- 
ме много, макар че с ця
лата си тежест ни 
плащва специфично на
шата криза на социалис
тическото развитие и то 
тъкмо затуй, че падаме

ДВИ-
ги 'иите-

за връзката 
и практи 
не няма 

методи на 
революционна борба и 
Ееднаж ническата класа и други

те организирани субеиомв 
ни сили само с политиче-

завинаги сила е
ни решения в борбатеза 
социализъм.

чрез управлява 
и тех-. ,н,ето .с държавата 

ноло-жкия процес, (изпол
зва вой чииза- ОПАСНОСТ

Прерастването на Партията в Съюз
комунистите, което като важна задача е на
значено и в Програмата на СЮК, е условие 
за неговата прогресивност. Запазването на 
връзката на нашия Съюз с етатизма и тенден
цията на претворяването му в партия на по
рядъка, вместо да ср потцъождава като съюз 
на работническото движение, го води днес и 
към ивицата на истински стълкновения с ра
ботническата класа. Исторически е възможно 
в нашите условия, ако продължат известни 
процеси в обществото. Съюзът на комунис
тите — който още действува и като класична 
политическа партия в еднопартийната систе- 

може да- изпусне своята авангардна 
роля тъкмо поради това, че все повече ще 
става пленник на партикуляристични, статис
тически и псевдонационални интереси, вмес
то да се потвърждава в служба на единните 
интереси на работническата класа. Най-сетне 
би могло да се случи той да се разгради в 
повече партии по логиката на етатистическо- 
националното затваряне в Югославия.

В Леницщвия 
революционното
ние

средства та 
идеята и практиката на 
движението да сведе из
ключително на сила на
пор ядъка, стремейки се 
всички отношения в об-

анализ на 
положе 

изтъкваше Тито 
намерихме основа за 

успещна_лтреценка на мо- 
мента,_в който да дигнем 
революция. Разбрахме це 
локупната задълбочец/ст 
на Лениновата поръка, че 
авангардът сам не може

на

на изпита по практичес
ко претворяване в живо- ществото . да 

като- чели са в интересна 
работническата класа. Не 
-смеем обаче да забравим, 
че не съществува нито ед
но явление, което не мо
же да се преобърне в
СВОЯ ПСОТИВ01ГОЛЖНОСТ и
не е невъзможно държа
вата и нейният апарат да 
вършат само функции на 
отбрана (и . подкрепа на 
революцията, но техно- 
бюрокр атическият 
да я използва за опазване 
своите частични интере
си, извън и над -интереси
те на работническата кла
са, изтъкна -между друго
то д-р С. Шувар.

представи
та.

• УЧИМ СЕ НА 
ГРЕШКИТЕ

Социализмът в света, 
според дум-ите на Шувар, 
имаше досеел много нес
полуки в „детската" си 
фа-за: падаше на едни 
или други, дори и на 
много конкретни изпити, 
най-много защото, от ед
на страна, не се придър
жаше към собствените ои 
изисквания и принципи, 
а от друга — защото -не 
зачиташе достатъчно обе 
ктивните

да изведе революцията, 
че неговата жизнена 
е в сила

активността, инициа
тивата и революционната 
енергия на масите, при 
което е необходим здрав 
съюз между пролетариа
та, селячеството, интели-

ма

слой
генцията между всич
ки трудови слоеве. Затуй 
нашата революция, по 
своя характер и силите, 
които я водеха, беше со
циалистическа и масова. с-бстоя те л етва-

ЮГОСЛАВИЯ Е ОБЩНОСТ НА БРАТСТ- 
ВОТО И ГРАНИЦИТЕ НА ФЕДЕРАЛНИ 
ГЕ ЕДИНИЦИ НЕ СА ГРАНИЦИ, КОИ
ТО РАЗДЕЛЯТ, НО КОИТО СВЪРЗВАТ

Титовата мисъл за братството и един- 
националното равноправие дожм-

мът е враг на оо-циализма. най-опасен вмднотграинл народи и народности и тяхната 
упорита дългогодишна борба 
таяване «а- 'националната озрбода и равно
правие, за изграждане ц. укрепваше на брат
ството и единството.

на контраревряюциоините тенденции в юго 
Контрас еволюцирннм-за осъщес- славоките условия, 

те събития в Косово най-добре потвържда
ват това. Техните последици трябва' и днес
решително и с единствена акция да 'Према
хваме съглаоно Заключенията от IX засе
дание на ЦК на СЮК. Затова нарасгоенето 
,на. национализма в нашата страна изобщо, 
трябва да бъде сериозно предупреждение 
и знак за безкомпромисна разплата с наци

ството и
вя®а своето, историческо потвърждение и 
димеизия в създаването и .развитието 
югославската федерация от АВНОЮ 
днес. Силни са и живи неговите -думи 

1оаде преди няколко дсоетилстоця 
че Югославия е узряла в- сърцето на вес

на тази страна, затова

Почти няма нито една Титова реч, пре
ди .войната, през войната и след пея, » 
която той не изтъква- значението на брат- 

еди-нството за нашите народи и

на
до

ството -и
народаозги. Лозунгът за братството и еди.н- 

действително Тито® и съдържа то- 
като най-важно ни остани, 

на «ас и на бтедещите поколения. Защото 
в платформата «А Народосвободителиата 

стана същинското знаме 
всички «ацию-

казаши оиалнзма във всяка среда.
Тито винаги ое бореше младите хора 

политическия и обще-
тя ,ството е 1си пражданин 

е общност на братството, в която срамили
те «а федералните единици не разделят, но 

' ония бели черти ма един 
стълб". Разбира се ,в имали по- 

че топла-

за спомен, смело да влизат л
живот, откровено да изнасят слова

стаения
ите погледи и искания, както и да поемат 
отговорности и задачи и нататък да носят 
факела на, революционното развитие. Овю- 

и младежта- Тито чертаеше от

свързват, „като
бор ба този мзулг мраморен

следваше предупреждението му, 
може да продължи

свободен .въп федерацията 
„характер цта свободно ум

ее обединихаоколо което
маяии прогресивни сили в 
■което бе условие и гаранция 
Сигурко е, че без този лозунг в съществе
ното му съдържание «е бихме излезнали от 
калището и боатоубийстаата.

нашата страна, 
за победата.

само ако ята опора
богатия опит ца нашата социалистическа 

познанието, че младежта пре
единството 
всеки народ с революция и 

чя всичко е |цр1израна до, мени и изгражда
ч е проб-

и ако тя има 
изтляла1 не със себе ои.

Кон.™»У1ифстът иа
изграждането на братството и сдии- 

ра.шюйтрФдасто и нашата мнжгош- 
О0Ц1Н1ОСТ, иаг.азан ю принципа за

света. Постоянно подчертаваше,
младежта оа и обществеии про

блеми и че търсят голямо ангажираше на 
Съюза на авоцлуиистите, на държавните и 
сам.оуп:раиителнше _0!Ргани я на Съюза на 
ооци.алиетичеоката мш'ад.сж. То<ва са поръки 
и борба с винаги актуално значение. Тито- 

бе 1войока на мл\адостт(а! Тя 
резултати - и твърда 
оггоообности за още

гЛито1вй'га мисъл и
лемите иадело в 

ството и
диалс1кти'1<ата 

НикогаТитО1 Д7>лбо'ко поемаше 
междунадаоналяите отношения, 

нс ли е гледал сгатичооми, «о »сато умуго-р-и
чсски процес, който иостоянно трябва да чсски проц ^оглгта с развитието

облиици и съдър- 
от ПШрИТИЧС- 

до всичми

на циоБаянаСД1ИИСТИОТО и иацианалиото, свидстслстау.ва 
за негов ата изключително постоянна и уно 

борба за тази .велика идея. В оратст- 
еД|ИН1С'пв10то той търсеше сила за оо- 

.рамюу прапистеви ю преоб - 
пре-

пасе заешг.^а и
са мюупраиитсум-ьи рмта 

»офо м
ЦШ.ЛИСЛ1ИСЧСОКЮФС)

пата армиянози
жан!ия СУл, съвместния връщаше с огромни 

вяра ш ообствшите си 
покгоюеми; постижения.

Затова СК я июшето общество цялос- 
трябва посгояан-но да създават възмо- 

1изява на прогресивните 
способностите на

живот
(икономиката

-пвор чоство. В това бс 
досегашни .крупни кон- 

в нашето общество, 
се предприемат 

и на

рааоваиис м за решения във всички 
домий моменти, през които минавахме.. Ко 
лмо само ЦС.ИЛО и вдъшюиитслио бе и ос- 

постояшю' предупреждение

ската система и 
вид'0®е ка духояното 
смисълът на' всички . 
с.титунионии промени, 
както и на сния,

тио
Жности за птпша 
определения, знанията и 
младежта. Без това животът утре нс може 
па бъде по-хубав от днешния.

СЛЕДВА

таш. исро®1оъо 
ла пазим братството и единството „като зс- 

окото". Ето защо. той 'Решител- 
по « 'без1к,омп|роми|ано ое бореше против 
поеми национализъм. Истината за тава том 

обикновени думи: и1а1Ц.конаш’ИЗ-

кбито
,...га появата ма ц^гтралистичеоките 
02Га П0Я Хмни т затваряне и дел- 

израз ш отклоняла- 
модел на нашата

цицата иа
вемчки друми 
би ^същността си са

конституционни янс от 
феде1ративна система.

казваше с
СТРАНИЦА 3
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В БОСИЛЕГРАДОБЩИНСКАТАСУРДУЛИЦА; ИЗБОРИ В СЪЮЗА ПА КОМУНИ 
СТИТВ Наличните възможности не 

се ползуват докрай
ЗАВЪРШИХА ПРЕДИЗБОР

НИТЕ СЪБРАНИЯ
Много «предизборни съ 

брания са минали без да 
е направен щателен ана
лиз на положението, а с 
формално приемане та 
отчетите за: двугодишна
та работа и действуваме. 
Не е адмало мното слу
чаи да сс .направи по- 
сериозен обзор за собст
вените задачи, произтича 
щн от изборните , доку
менти, както и да ос из
несат определени пробле 
ми, които са от значе
ние за дадена среда, за 
да с.е направят необхо
димите изводи за работа 
занапред, В някои отче-

' В повече първични ор- 
Съюза на

НОВ и ЛЮБЕН ИВА
НОВ .делегати 'От Босиле 
град, ссато подчертаха, че 
„Напредък" с такава ор
ганизираност, пито доже 
ни то е в състояние да бъ 
ле носител на развойна
та политика в обдастта 
на сслокюто стопанство. 
Още повече, че години ве 
че наред отделни разво 
йни планове не се реали
зират. Поради тава, как
то подчертаха, се налага 
по-скоро ла се изучи въ 
] тросът за формиране 
на селскостопански кооие 
радии в районните пент- 
повс, което привлече и 
информацията във връз
ка с осъществяването на 
инвестиционната 
ност през настоящата го 
дина. Бе подчертано, че 
и по този важен развоен 
въпрос много запланува
ни активности не вървят 
с желания темп. Отделно 
тревожи факта, че между 
заплануваните инзести-

ор ганизация ,, Н ай ре дък'' 
не изпълнява и лай-осмо 
шиите в това отношение 
задължения.
стите от „Напредък" не 
ни помагат, няма органи 
зирано изкупуване на из
лишъците от селскостопа 
нското производство. А 
това пък което изкупят с 
месеци -не ЦИ заплащат.

. : дчм
СИМЕОН ПЕЙЧЕВ, де 

легат от село Милевци и 
ЕЙСТРАТИ ЦЕКОВ, от 
село Дукат, също така от 
нравиха 
„Напредък". — Не само, 
че не ии навиждат, но и 
техните имоти не искат 
да обработват. Неконтро 
лираио пропиляват общо 
ствепи средства, не съдей 
ствуват с Ветеринарната 
станция и като резултат 
на това, расовият състав, 
една от заплануваните ме 
рки, не само че бавно се 
меня, но в последно вре 
ме е в упадък. При това 
не се предприемат какви

Неотдавна П рсдседате 
лството, а в миналия пс 
тък и Общинската кон
ференция на ССТН в 
Босилеград, разисква въ
рху два таър'де актуални 
въпроса шктуалнитс про
блеми в развитието на сс 
лекото стопанство и за 
състоянието в областта 
на инвестиционната акти 
в ност в общината. И два 
та въпроса са от същинс 
ко значение за по-уско- 
рсно осъществяване ма 
приетите и запланувани 
развойни цели и задачи. 
Още повече, че за разви
тието па селското стопа 
кст.во в Боомлсгращока об-

ганизацип на 
коьмуннетите в Сурдулиш- 
ка ^община предизборни
те събрания завършиха

Спсциали

в предвидения орок — 
до 25 октомври. В очак
ваме на по-подробен аиа 
лнз на предизборните съ 
брания, могат да ое из
несат някои констатации. 
В една част партийни ор 
ганизанин тази отговор
на задача е .изпълнена 
подръхяостно. с формал 
но приемане на изборни
те документи н с наороч 
ването на изборни съб
рания. Загрижел обаче

наУКОР

шина големите налични 
.възможности, все още не 
ос ползуват докрай.

И този път. делегатите 
на ОК ла ССТН и разис
кванията си изтъкнаха ре 
дпца проблеми, 
по един или друг начин 
опъват и обооменяват 

на селското

азегда-

които

развитието 
стопанство. РАЙЧО ДИ 
МИТРОВ, делегат и мини 
—фермер от село Рикаче 
ео, между другото изтък

не селскостопанската

ционни активности не ма 
лък брой все още не са 
започнати.

то и да е мерки за отго
ворност. —• добавиха те.

По този въпрос се из
казаха иМалко конкретни разговори за лошото стопанисване

фактът, че за съществува 
щите слабости е говоре
но недостатъчно конкре 
тно в първичните орга
низации в трудовите ко
лективи, които стопанис
ват на ръба на доходност 
та, или пък със загуба.
Тези организации не са 
се занимавали с анализи 
ране на положението ни- 
то пък достатъчно са ана 
лизирали причините, ко
ито са довели до лошо 
стопанисване. Така нап
ример, в „Зидар", „Власи 
иа-гостилничарство". ко
ито на шестмесечието са 
имали загуби, предизбеь 
рните .събрания са били 
отсрочвани поради ма
лък брой присъствуващи.

на. ВЕНЕ ВЕЛИ- м. я.
ти се посочват известни 
въпроси, отнасящи се до 
положението в нашето 
общество.

ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
ОК НА СК И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

НА

Безотговорността на най-отговорннтеИнак, предизборните 
събрания в първичните 
организации на Съюза на 
комунистите, както е 
предвидено в изборните 
документи, ще ое прове
дат д о 25 .ноември насто
ящата година. На тях ще 
бъдат утвърдени и прог
рами за действуваме ® 
предстоящите две години 
и ще бъдат избрани но 
ви ръководства в първич 
ните организации. ,

С каква отговорност из 
пълнзгаат възложените об 
ществени трудови задачи 
най-отговорните 
отделни трудови органи
зации в Босилеградска об 
щина, може би най-до
бър бгеометър е прове
деното на 27 октомври 
т. г. съвместно заседание 
на Председателството на 
ОК на СК и Изпълнител
ния съвет при ОС в Бо
силеград. Вдпреки, че на 
дневен ред. бяха два твъ
рде сериозни въпроса (ин 
Формацията

вното училище, както и 
р ъкгаводителите

говор ност. както - подчер
таха в разискванията си, 
е могло .много повече да 
има резултати, а осъще
ствените развойни плано
ве трябва да бъдат осно
ва за идната година, нала 
га се въпроса за всестра
нно трудово разгранича
ване не само между чле
новете на Съюза на кому 
нистите, но и въобще ср
ед трудещите се. Впро
чем на това призовават 
и заключенията на посо
ченото заседание на ЦК 
на СКС.

Инак, на това заседан
ие, Стаменко Пене®, 
чаогвик на СВР в Босиле
град, за пръв път публи
чно и официално изтък
на малверзацията в. каей- 
мницата на „Н.ацредък', 
за която бе 
„Братство'", 
както каза сигурно 
има още какво ща се пи
ше.

на цеха
за производство на чора
пи, цеха за производство 
на ПВЦ кондензатори, на 
трудовата единица за про 
изводство на

лица в

кварц, на 
строителната кооперация 
„Граджевцнар" Аи пр.
тъкмо тяхното присъствие 
и взимане на участие 
обсъждането на посочени 
те два въпроса, трябваше 
да даде най-гоиям 
нос, Още повече, 
подчертаха в разисквани 
ята 'Стаменко Пенев:, Ва
сил Захариев, Иван Стой
нев, Васил Таке», Симеон 
Захариев', Спаско Опаско®, 
Иван Василев, Владимир 
Стоичков 
брой от заплануваните ра 
звойни цели и задачи не

С. Микич лри-
както

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД
във връзка 

с актуалните политичес
ки и стопански процеси 
в осъществяването на об
ществено - икономическо 
то развитие- на Босгалепра 
дека -община през 
яЩата година в светлина
та на 8 заседание на ЦК 
на СКС и информацията 
във връзка

Заседание на ОК на СК
Днес в Босилеград на-Ще се проведе заседа

ние на Общинския комитет на Съюза на ко- 
мунисти.те, на което членовете му ще обсъдят 
състоянието и възможностите за намаляване 
ороя на заетите в общинските 'органи на уп
равлението, самоупразителните общности 
интересите и в обществено-политическите ор
ганизации. Имайки предвид ролята ,нй. обчце- 
схвено-политичоките организации, очаква се 
тази задача, произтичаща от становищата на 
Оомото заседание на ЦК на СКС (числото на 
администрацията до средата на идната годи
на трябва да се намали с 10 на сто) не само 
да. ое включат, но да дадат и 
и принос.

Членовете на Общинския комитет ще об
съдят и обществено-икономиче окото 
в 'селското 'Стопанство 
Щината.

и Др, голям
насто-

ка се осъществяват че раз
личните видове' малазер- 
зации се- увеличават, а ви 
козлите за това . остават 
неоткрити, или пък 
Нс.1каз:ват. Естествено 
чкю това по един или 
уг начин пряко влияе въ- 
т>ху успешното реализира 
не на заплануваните
воини 
иия.

писано в
и за която.с актуалните 

въпроси на, обществено- 
- икономи ческото развитие 
на стопанството 
то дело В1 общината 
-нататъшните задачи на 
Съюза на

ще

не ое 
вши горско 

и по- Да кажем, че с оглед 
на важността на по сочело-
ните два въпроса 
дни ще разисват и члено 
вете на Общинския коми 
тет, като при това утвъ
рдят конкретни .заключе; 
иия за по-нататъшно дей- 
ствуване.

личен пример комунистите) 
мнозина от тези лица не 
присъствуваха. И^осгана- 
ха директорите на „Сло- 
га", „Напредък", „Изгра 
Д«я". „Услуга", Средно
школския център и Осно

тези

раз-
цели и определе-развитие 

и горокото дело в об- Имайки предвид, че и 
при затруднени 
с по-гршеми усилия

уедовия, 
. и от- М. Я.СТРАНИЦА 4
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СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА В БАбушница

1Ни бройни СЕСИЯ НА общинската скупщина
СИЛЕГРАД В БО-отчетиНа сесията на трите съ 

вета на Общинската окул 
щина в Бабушница. коя
то ое състоя на 2 ноемв
ри т.г., между бройните 
информации.

Делегатите
отч€та за 
тв-а и

извършената же °'бСЪДена
вършитба и изкупу 

ването на пшеницата през 
987 година, както и ак- 

цйонната програма 
пълнение 
(през

Да укрепва 

равноправието
от скупщниски

те тела и от общестдаено- 
гтол и ти ч-еск и т е 
ции. Йзтък- ата е необхо 
димостта за по-голяма по 
мощ на общността в раз 
витието на тази приспани 
чгна и три

оргашиза-
ц-ентралдо

място зае анализът 
осъществяване на общест 
вения план на Бабу>шн,ищ 
ка община през 19в 7 но 
д ина и

•по изпо
на есенната 

настоящата и проле 
тната (през .идущата 
дина). Кон стати р а 
са постигнати 
зултати:

Дадено съгласие 
дложението 
на Конституцията. Обсъ- 

няколко 
решения

на пре 
за промяна

литическите организации, .това- ектрем- 
но неразвита община. Ос- 
Еен материално*, 
е помощ в обезпечаване
то на атрактивни .развой
ни продрами (с отлед на 
липсата на кадри и опе-

делегатите на трите съве
та, дадоха съгласие и на 
проекто-предложенията 
за изменение и допълне
ние на За1К0!йа за източ
ниците и начина за обез
печаване средства за ра
звитие на стопански не
развитите общини и 1кра 
ища в Републиката. 

Делегатите отделно вни 
на ^ маеше посветиха 

предложението на Пред- информацията 
оедателетвото на. Окупщи 
мата на СР Сърбия, да ре 
пристъпи към промяна на та 
Конституцията 'на СРС.
Докладчикът по този въ
прос, Никола Савов-, сек
ретар на ОС подчерта, че 
целта на - конституцион
ните промени, между дру 
гето е още по-силно да 
укрепва социалистическа

го-
ое, чепреценките за 

възможностите на разви
тието* на общината 
идущата 1988 .година, а
е- предстоящия
всички субекти трябва да 
дещринесат за реален пл
ан през идущата година. 

П ре д в а р ит.е л нс-

дсии и приети 
проектозакона, 
и информации. Чистота
та на града и занапред 
актуален въпрос.

Делегатите на Общин
ската скупщина в- Босиле 
град на състоялата ое .пр
ез миналата седмица 
сия дадоха съгласие

нужнасолидни ре 
изкупени. са 

вагона пшенично 
зърно, есенната сеитба 
приключва*, благодарен
ие на -пълното

през към 40

период
циалисти за тази област 
в. общината), както и съг
ласуване на

ангажира 
не на частна и обществе
на механизация, 
ката на

сегашното 
про'изв'0дство с изисквани 
ята на пазара.

•Следва да се 
още. че на отделни засе
дания на трите съвета — 

С'б ще стве но -п о л и г л чес
тия, света на сдружения

набавг- 
семена и минера 

лни торово. и дпуги
дел-ега

пред
се

тите се запознаха с върха 
за чисто

тата и поддържането на 
хигиената на територия - 

:на Босилеград ска о б
щина, с отделен акцент 
върху чистотата в града. 
И този път както и досе
га- бе изтъкнато, че (въп
реки при родните условия) 
градът, а и селата в об
щината са нечисти/ което 
преди всичко е отражен
ие на твърде низката ку
лтура на гражданите и 
на населението въобще в

въз- изтъкне

ТР^д и .съвета* ка меси-щ 
те общности бяха разгле 
дани и приети още 
няколко информации: 
данъчната политика и 
•напдащането на данъ
ците . в общината, за 
защита и усъвършенстзу- 
ване на жизнената среда 
на човека и други.

Делегатите на сесията 
и на отделните заседания 
ое застъпиха, за.навремен 
но. 'Отгоеорно и каче стве 
но изпълнение на задачи 
те от страна на компетен 
тните служби, органи и 
тела. произтичащи от те 
зи информации. Ст. Н.

та. само управители а де
мокрация и влиянието 
на (работническата класа.
законността и о*тгово1рн-о- 
стта, както и повече даое 
развива и укрепва съдру
жието

това отношение, от една 
страна, а от друга и на 
все -още безотговорното 
отношение на комунално-

Бабушница

ложението да се пристъ
пи към промени на Кон
ституцията на СР Сърбия, 
като изразиха единодуш
но мне/ле, че промените 
са необходими и са про
диктувани от сегашното 
о бщ е стве но-п олитическо 
положение в Република
та. Бяха дадени и някои 
сюгжестии за поголяма’ 
прецизност във формули 
ровките на разпоредбите, 
за повече яснота по отно 
шение на някои стопанс
ки категории (в дребното 

инвестиране

й равноправието 
на на:Ш'Ите народи и на
родности.

На сесията, 
присъствуваха и предста
вители на общестзено-ло

производствени материа
ли. -услужната организация 

„Услуга", както и неефи-Разгледана- бе и инфо>р 
мацията по организиране 
и провеждане обучение
то по цивилната защита 
на населението*, както* и 
информацията за обуче
нието на училищната и 
извънучилищната млад
еж и населението в обще 
ствената самозащита.

Безспорно в разглежда 
пето на материалите най- 
голям интерес предизви 
ка как ое реализират за 
пачите по обществено-ик 
онсмическо развитие на 
общия ада. Същата инфо 
р.мания е разгледана и

на която касността на испекцион- 
ните органи за тази дей
ност. М. Я.

РЕШЕНИЕ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ФОРМИРАНА Е ОРГАНИЗАЦИЯ „В ИЗГРАЖДАНЕ”
Тъй като поради собствени икономически тру

дности и присъединие към друга организация 
„Чегър" от Ниш не бе в състояние да изпълни об
ществено поетата цел, те. в Босилеград да раз
шири мощностите си, делегатите на ОС в Боси
леград взеха решение строещият се цех да има 
статус на организация в изграждане 
Начинанието на делега тази организация офици- 

титс на Общинската ску
пщина » Босилеград по
тят, рЖдава. че покрай ре
зултатите ксито се осъще 
стаяват в усилията за по- 
ускоретю развитие нат-ко 
поми чес ти изоста т [а л итс
краища се отчитат и сла
бости, даже и грешки.
Решението им да форми
рат организация в изгра
ждане (ТО за производст
во па конфекция (в изгра 
ждане) „Босилеград" в 
Босилеград) показва с ка
кви трудности се срещат
И1<ОН01МИ'Ч|<Х>1<1И
лиггс среди и колко раави- 
тисто1 им не зависи само 
е/г тях и от помощта на 
обществото, но и от ор
ганизации които поемат, 
а не са в състояние 
дадат принос в развитие
то им.

Дълго време сс подеха 
разговори и договори „Че 
п,р" от Ниш в Босиле
град .да открие 
спортна 
края

лаха директор... Какво 
занапред?

— Освен чувствуващо
то се известно закъсне
ние, понастоящем в из
важдането на' цеха няма 
особени трудности. Вече 
са обезпечени и пристиг
наха съоържения от дома. 
ишо производство, а се 
очаква да пристигне и та-

столанст.зо, 
то на- чуждестранни капи
тали, пазарно стопанст
во и пр.). алио положи основен ка

мък. Веднага обаче изле
зе на яве че тази орга-ОК НА СК В БАБУШНИЦА ЗА РЕАЛИЗИ

РАНЕТО НА СТАНОВИЩАТА ОТ ОСМОГО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

зи от внос и считаме, че 
цехът ще бъде готов през 
средата на идната година. 
Тъй ката в общината не 
съществуват

низания не може да уча
ствува с Финансови сред
ства и че не може да се 

финансовата 
ПовторноВСЕСТРАННА ПОДКРЕПА закръгли

такива опе-конструкция.
бс потърсена финансова циалисти и че цехът, сам 
помощ от Фонда за на-

ПредосдателствютоНа заседанието 
на ОК на СК в Бабушница. състояло сс на 30 

- ч-иято работа участвуваха се- 
ПО на СК и директорите 

трудовите организации, бс разглеждана прог
рамата за провеждане становищата на Осмю- 

ЦК на СКС и идсимо-иоди- 
СК в Нишки регион .яър- 

общ ествеио- ико-

не ше може да работи
щапзстоящем се водят ра 
•згавори той да се присъе-

съруаваие развитието на 
,и№0| гом ичеоки изостаиа-окломври Т.Г., в

кретарите на в пача- дини към друга ор.гаии-лите краища и 
лото па тази година „Кри зацня за производство ща 
вая" от Заяидовичи (и тя 
участвува с финансови
сродства) започна да
строи неха. Трудовата ор Без оглед настаналите 
ганизация „Чегър" - ое трудности бооилеградча-
присъедини към „ТРИ- ,ии не са песимисти. На- 
КО". Но и тази органи- дяват се, че всички евен- 
зация не пое да бъде но- туалци трудности ще ре- 

ииностициите, шават и в цеха работа да

конфекция — казюа Ва
сил Тажев, предоещатед нато заседание на
ОС в Босилеград.тичоскитс задачи на 

ху осъществяване целите • н» 
комическото развитие през .

бяха оживели м съдържа
телни при всестранна подкрепа на стшюш- 

Оомото заседание на ЦК иа
опецифич постите на 

заключения

изостана-
1988 г.

Разискванията

щата ог
като бяха изтъкнати и 
бабушяишката среда. Приетите
говорят за рошим.остта им за нямаля-о&шсствсиите проблеми: ,намаля 

апарат, рациона- 
и здравната мрежа,

ептел ща
т.е. да разшири дейност- измерят около 300 души,

женска работ-

да

Босилеград, с об ир едтомио 
на ръка. Покрай приноса 
във всеобщото развитие 
па общината тава ще бъ
де и принос в намалада- 

числото на цс- 
В. Б.

та си ,в 
разложение че не с в съ
стояние да направи това.

шаването на
административнияване на 

лизация на училищната 
обединяване иа ■_

В работата на

Де ле гатиде иа ОС взе
ха решение и приеха не
обходими документи, уч
редиха. съвет и иаммепу-

СОИ и гюл.
заседанието нзе участие и 

МОК па СК в Нишки рс-
Ст. Н.

цех за 
конфекция и .» 

на миналата година
нсто на 
трудоустроените.председателят ма. 

тон Властамир Поти ч.
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пвц-кон-в ЦЕХА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ДЕНЗАТОРИ В БОСИЛЕГРАДМОТИВИ" В ДИМИТРОВГРАД„топлишки

Работа за 130 жени Производство за чужбина
рос. А какво тай значи 
за жоните-ялетачки до
статъчно с да посочим из 
явленията на лос жени, 
които в момента преда
ваха изплетените 
ми. Става Николова и Ста 
на Станкова от Желюша 
са твърде доволни от то
на начинание. Николова 
има двама ученика и то-, 
ва й обезпечава значи
телни допълнителни сре
дства ,« домашния бюд
жет тъй като единствено 
съпругът й работи ю 
металния цех ща „Тигър". 
■Стайкова също с довол
на, защото каза догоди
на няма да отглежда тю- 

. тюл. Завършим. всички 
домакински работи и до
пълнително изкарва де
сет милиона динара мод
ното .средно заработват 
най-активните плетачкм. 
А такива са Вертина Ди
митрова. Зорица Димова, 
Вдолета Соколова и дру
ги. Все пак надяваме се, 
че с ангажирането де. са
мо на Общгшамия синди
кален съвет, но и на дру- 

■ги „фактори" в община
та, пунктът на „Топлиш
ки мотиви" ,в Димитров
град ще остане и ще се 
разшидрва още 
защото интересът 
незаетите жени-плетачки 
наистина е голям.

да бъдат приети на до- 
■ стоянна работа. Това, под 

разбира и всички праша, 
които имат заетите в дру
гите трудови организа
ции.

Седем месеца вече из
минаха откак я Дими
тровград започна да ра
боти пункт на трудовата 
организация „Топлишки 
мотиви" (за домашно ръ
коделие) от Прокудае.
, —За нас работят вече 
130 жени от Димитров
град и близката околност, 
заяви Вена- Герова, един
ствената заета чиновнич
ка. от първаг октомври 
тази година-. От 23 март, 
когато пункта започна да 
работи, до днес са .изпле
тени около 1500 жилет-

— подчерта Велинов, 
Инак, производствени

ят процес » цеха постоя
нно ос усъвър.шемствува,

В цеха за производство 
на ПВЦ — ротационни 
кондензатори в Босиле
град, стопанисващ » със
тава на Електронната про Въпреки че повечето от 
М1ИШЛСИОСТ — ООСТ „Съ заетите са млади и начи- 
оли»т»11« части" от нающи работници, произ 
Ншн, тези дни започна лщтствеиият процес се ов

ладява, а месечното про
изводство увеличава от 
3000 кондензатора през

жилег-
— Тези условия изпъл

няват вече деоетина же
ни. споделя Вена. Тя за
писва работничките, дола 
им прежда, модели, мери 
преждата и готовите жи
летки, складира ги. Кан
целарията, взета пои на
ем и базата на „Градил", 
е и приемна, и склад за 
доеждата и готовите дре
хи Общищжият синдика
лен съвет получи от Об
щинската скупщина огра 
дата до автогарата, „Да- 
вндковото" обаче за по
правка на покрива и час
тично преуреждане вът
ре. са необходими към 
700 стари милиона, кои
то той не може да обез
печи. Дори и дървата за 
отопление в тези наисти
на студени есенни дни, 
Герова донася от къщи. 
„Топлишки мотиви" са 
съгласни да дадат пари 
за адаптация на сграда
та, но законните разпо
редби не позволяват то
ва. В Общинския синди
кален съвет изтъкват, че 
ако не се намерят сред
ства те ще бъдат прину
дени да върнат „Давид- 
ковото" на общината, а 
пунктът остава под въп-

производството на кон
дензатори и за чужбина.
Калето ни уведоми .ръко
водителят на цеха Дане май и юни до 5000 през 
Велинов, става лулщ за юли, август и септември,

а от октомври към 7000. 
Или от началото на на-

ротационни 'кондензато
ри от образеца за дома
шната радиотехника' с стоящата, делова година 
незначителни изменения, » бооилеградокмя цех са 
предназначени за Полша. нроизведстти нал 18 000 

— Засега това все още кондензатори, които вече 
е пробно производство, ог намират на пазара и 
Обаче ако първите 1000, намират приложение • в 
от. които 70 /ш сто са го- съвременната радиотехни 
тови и се намират в Ниш ^<а.

ки. което .наистина не е 
малко.

Да напомним, че тру
довата организация „То
плишки мотиви" се зани
мава ,с производство на 
плетени фанели и жилет
ки, които жените, глав
но незаети, изработват по 
домовете си срещу опре
делена цена. Иреждата и 
моделите обезпечава тру
довата организация. Об
щинският синдикален съ
вет положи максимални 
усилия този 
бъде.открит, защото дава 
възможност незаетите же 
ни да осъществят допъл
нителни средства за до
машния бюджет. Освен 
това, ако изпълнят опре
делената норма а тока е 
три -месеца поред да за
работват по 4,5—5 мили
она стари динара, мога^

В цеха понастоящемна контрол издържат, а 
смятам че ще издържат , работят 36 души, а кала- 
всични видове нормата- цитетът му е според про 
ви. тук годишно ще про- екта /гад 150. Велинов ни 
извеждаме към 500 000 
кондензатори за полска-

уъедоми, че тези дни ще 
бъдат приети Още. нови 
работници, Ста радиотехника.

Безспорно, това ще бъ
де голям

оглед, че
стазв дума за производ
ство на чувствителни ра- 
диочасти овладяването на 
п поизводствения

пункт да успех не само
за цеха, но и за Босиле- 
градска община въобще. 
Това процес 

не позволява да бъдат 
поигти отведнаж повече

ще наложи въвеж
дане на нови лични//, съ- 
—ъже/шя и трудоустроя- работници, 
ване //а нови работници

повече, 
сред М. Я.

ИЗ ТО „ДИМИТРОВГРАД"

43 кредита за жилищаА. Т.

ОБЗОР

КРЪЧМИ Н МИНИ-ФЕРМИ • Очаква се от Републиканския фонд за 
стопански изостанали краища 
средства за още 6 апартамента

да се получат
Кръчмите и 

фермите нямат 
чти нищо общо. В

мини— още няколко. Безспорно, 
това е лесна и доходна 
работа, бърз начин за 
забогатяване.

коопериращи в говедовъ
дството само четирима 
изпълняват договорени
те задължения. 

г Очевидно и в единия, 
и в другия случай, необ
ходим е детайлен 
лиз. особено в осъществя 
нането и функциониране 
то. на сегашната данъчна 
политика.

В трудовата 
пия „Тигър — Димитров
град" се полагат 
усилия за

по- организа- На 43, от 54 търсещи, 
са одобрен// 8 000 000 ди
нара креда/ти (средно по 
150—300 000), 
такъв начин ще могат в 
скоро време да доизгра
дят започнатите жилища.

слу
чая ги взехме за сравне- големиние по други причини. разрешаване 

жилищния проблем 
на трудещите ое. Тъй ка
то значително скъпо ста
на изграждането.

които поОт друга пък страна, за 
наяти. които още как са 
необходими, като: бръс
нарски. крояшдр. коваш
ки, столарски, коларски 
или умират или изобщо 
ги няма. В общинската - 
скупщина изтъкват, че 
за ковачи, колари и дру 
ти дефицитни занаяти ра 
зрешително може да се 
получи за един ден. Оба
че, няма интерес.

на
Дребното стопанство 

(вече дълъг период за не 
го се говори и приемат 
заключения) е голям ша
нс за смекчаване пробле
ма за незаетост. Преди 
десетина години в Сурду 
лица бе създадена стро
ително-занаятчийска ко
операция „Власинац" с 
цел да се занимава с раз 
вря на дребното стопан 
ство ц оказва услуги на 
населението от община
та. Обаче до днес всич; 
ки идеи и планове остава 
ха в чекмеджетата. И кр 
гато това не провървя ор 
ганизирано, тогава част
ната дейност започна да 

с откриване

ана-

на_алар- 
таманти, напоследък тук От началото на 

пата досега е даден 
ползуваме един, а в ско-

годи-ое насочват към даваме
С. Микич напа жилищни кредити.

ДИМИТРОВГРАД

Наскоро цех на „Вулкан" в Смнловцн
ро време ще бъде раз
пределен още един апар
тамент. след 
освободен от лице, 
ои е

като бъде
См и ловци ще бъде

Димитровградс
ка община, в което 

, бъде открит 
цех. Завършена 
рукцията на финансира
не за изграждане на цех 
за производство на семе 
ривзи, който ще работи 
в състава на ООСТ „Вул 

. кан' в Ниш, От Републи 
канския фоид за наеърче 
.вие

коетотч> течегаи 450 милиона дина 
еа. от които Фома^ьт да
ва 180 милиона 
50 М1илио,ма безвъзвратно.

На първо време 
б Смиловци е обезпечена 
работа за 30 души. Изг
раждането ма промишлен 
цех в центъра на Забър- 
диетр', Смилоюци.

И докато апетитите за 
откриване на частни кръ 
чми са все

построилоро село в частно
жилище.ще .кредит и

промишлен 
е 'монст-

по-големи, 
от друга страна интере
сът за откриване на ми
ни-ферми намалява. В ра 
мките на селскостопанс
кия проект „Морава П" 
навремето

Очаква ое в окоро вре
да бъдат одобрени

в цеха
ме
средства от Републикан
ския фвюнд за насърче
ние развитието в стопая- 
ски изостаналите краища 
и граничните 
средства за още 6 апар
тамента.

се развива 
на кръчми. са създадени 

частни 66 мини-овцефер-
ми. Сега са тридесет, от 
които четири са създаде
ни за неизпълнение 
договореностите.

сигур
но шце повлияе положите 
лно върху заставянето 
миграцията

Няколко години назад 
в Сурдулица са открити 
шест частнц кръчми, а 
се готви откриването на

общининаразпишете) в изоста 
надайте 1и гранични 
ща в Републиката 

От 158 банкови

на населе
нието от този оайон 
п'р 0М1ищлените

краи- 
и. чрез 

кредити са обез-
на към 

средища
М. А. М. А.
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ПРОЛЬТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ«омунист
Брой 1594 година ХУБ 

Белград, 6 ноември 1987

Време на потвърждаване с делао
бще ствеаополитичесаогга 

която тави есен, според'всички признаци 
и по това което тези дци у нас с^Г 
ще ъде твърде оживена и активна Ме^ 
жду многобройните теми, които и 
-рано са на дневен 
налице и въпросът

ороко&ете по провеждане
осъществяването па антиинфлац и- 

онната програма на Съюзния изпълнителен 
съвет, мероприятиятия 
стабилизация. За да можем ло1сдедователно 
да осъществим тота, трябва действително 
Да бъдем единни и решителни, з-ащого ня
ма друга алтернатива за нашето по-нататъ
шно развитие. Толкова повече, защото за 
кому ние пите, за Съюза на комунистите 
лостно и неговите челни хора «е може да 
се съди само по хубавите думи, фразите, 
но по постъпките им. по делата гам. В то
ва трябва да има__етическо самосъзнание 
на .всички, които днес се намират в редо
вете на борците за целите на Съюза на 
комунистите. А понякога и тота се забравя 

Ако етиката на Съюза 
произтича- и ое потвърждава върху големи
те и трайни постижения на нашето обще
ство в освобождението на работническата 
■класа и изграждането на демократически 
самоулодеителни отношения — към което 
винаги ое_стремехме — тогава тя (етиката) 
не бива и. не може да бъде параван зад 
който биха се скривали 
ли лични абиции, привилегии, 
интереси на оная група, на тоя или оня 
човек Днес не е малък броят на ония, 
иго «а Съюза ца комунистите гледат като 
на стъпало, през което сигурно ое удовле
творяват лични амбиции. От там и така 
голям брой случаи на злоупотреба -на- мо- 
ралнючюлитичеокмя образ състоятелността- 
на отделни хора. които ое свеждат на опи
ти, че с членуването в СК да се оправдават 
и неп.рин'цин,ните егоистични и групо

во-собственически отношения, пък дори и

на ключовите хо СЮК и на Председателството на СФРЮ. 
В разискванията на тези заседания бе под
чертано, чс идейното и политическото еди
нство на СК и ръководствата му по (всички 
важни ид-ейно-политически въпроси има 
съдбовно значение. Затова е потребно по- 
-смело да се откриват процесите по идей- 
ночтолитигаеок-ото

активност, дове в

за икономи че оката
от .по

ред, почти винаги е 
как по-нататък да се 

укрепва единството на Съюза
ските комунисти. как да му «“зъ^нТй^ 
сооността- и авторитета на идеен 
чески водач. Все пс-честитг 
зиеквалия и размяна

разграничаване в СЮК, 
да ое изключват ония членове, които 'Стават 
пречка за развитието и обществения про
грес. Защотс* в СК не може да съществу
ват мнения -и поведения, противни на ста
новищата на СЮК и на принципите на де
мократическия централизъм. Демократи
ческите отношения в организациите и ръко 
родствата- на СК -в духа на .принципите на 
демократическия централизъм винаги бя
ха и остават едно същестоувено 
революционното единство, акцйонната 
ообност и ефикасността. Без 
организирано общуване, без 
ниви и познания в целия СК

ця-и полити- 
разговори, ра

на -мнения за това 
изхождат от стратегическите цели ;на Съю- 
за на комунистите, утвърдени в неговите 
най-нови конгресни документи. Защото, Ти- 

не без причина- подчертаваше, че 
,,на нашата работническа класа, 
те -народи, на нашата революция, 
всичко, е потребен единен н могъш Съюз 
на комунистите, партия на революционна 
акция. Партия силна в обществената ба
за. в основната организация на сдружения 
труд, партия силна в сърцето -на обществе
ните процеси.

Титозите думи припомнят и предупре
ждават, че във всеки етап на общественото

то често
па наши та' комунистите условие напреди

спо
постоянно и 
нови инициа- 

не може да 
има и революционно единство в СК, нито 
успешна обществена активност на орпаниза 
циите и ръководствата.

Оттам и потребата, ако иска идейна и 
политическа сила в акцията, което търси 
работническата класа. СК да бъде посто
янно бдителен и решителен в противопо
ставянето срещу всички негативни явления, 
особено на технократическата. 
лпстическата, ли бар ал истическата и бюро- 
кратическата стихия, която дава застраши
телен отпор като настоява да разнищи и

или осъществява-
егоизъм или

развитие, във сички преломни моменти на 
нашата революция, единството на Съюза 
на комунистите и на работническата класа 
бе решаващо. Партията биваше толкова по- 
-успешно осъществяваше своята

ко-

национа-
/водетца

бероля колкото идейно и политически 
по-единна и изградена върху основите на 
деомкратическия централизъм, 
ният опит недвусмислено показва, че един
ството винаги се създава- в акцията, в бор
бата, където думите се потвърждават 
дела.

Дооегаш- угаюи на страничните пътища на неоцентра 
лизма и 'националистичеокия сепаратизъм 
идеята, на самоуправлението. Но, никога не 
бива да се обърне срещу правото на хо
рата от позициите на социалистическото са
моуправление свободно да мислят и гово
рят за воичко и за всички в обществото, 
да критикуват това. с което не ое съглася
ват Ш; да поставят на- дневен ред това, което 
смятат за потребно. Впрочем, от опит се 
знае, че борбата похтго чуждите схваща
ния и постъпки би била най-успешна, кога- 
то .в: нея на шир ока- демократическа основа 
биха ос включвали самите трудови хора. 
Защото, най-добра отбрана, на демокраци
ята е самата демокрация, широкото уча
стие ш масите в провеждането и !решава- 
шето ято всички обществени работи.

Борислав Вучетич

с
да ое скрива миналото на отделни хора. 
За едни ,.по-кратък път" до поста бе чле
нуването © ОК, 'за други ' единствен начин 
да ое остане на поста или да бъдат неуяз
вими от 11<|Рнти1ката. Ясно е че такива Рюв<е- 
дения бяха. и останаха прицел ига най-же- 
тахжо осъждаше ог комунистите. Злоупотре- 
бата на авторитета на СК ражда негодува- 
не и недоверчивост сред хората, което не 
бива да ое пренебрегва.

Становището, че на нашата работиш че - 
ока /класа -и на нашето о/бщсство е потре
бен могъщ и единен ОЮК получи пълно 
потвърждапе и па пеотдавипа иромеделиите 

ша Председателството па ЦК на

От не така далечното минало добре е 
познато, че само със силата на сдинство- 

нашите народи, при което решава
що бе единството -на Съюза на комунисти
те, плюс доверието на трудещите се, можа
хме да ое противопоставим срещу всеки 

запазим своята независимост, 
противопоставим на опя

то на

натиск и да 
решително да ое 
сностите, каито отслабваха Съюза на кому 

нашата общност.листите (и подкопаваха
Съдбовният и преломен момент на на- 

:и политическашата днешна икономическа 
обстановка търси решителни мерки, коре- 

ттоголеми съкратени и -на заседанияини промени.
ай—'клан" дейсшуване, с коепе
стигнахме » сегашното положе
ние. А опитите за отъждесотаява- 
ие на 'решителността- и отговор
ното изпълняване на задачите с 
догмптизъм и авторитетносг (да
же и ‘със^стаяииизъм) не е нищо 
друго освен заплашване ца -меч
ка с (решето и оправдание, на 
собственото безсилие 
да ос .изпъдащрват политическите 
и обществени задачи.

Затова и пшмтичеовото и мо
рално 1рааю1бл:ича1ваис «а Фодил 
Ходжа те има по-силен ефект 
откоожотр пчичлш плаггформи я 
заключения за Косово, които оа 
.взети досега, па и от арестутаа-

(На 2-ра стр.)

И !1> ТЪрССНСТО та изход ог криза 
та в кюято ое намерихме. Вярва- 
ме, чс и моралният лик на кому
ниста ще см лгъзтърие онази чи
стата,. която имаше когато шас- 
тапа и следния стих: „Познава 
ос 11<юй е 'момунист.. има бодро чс- 

й образ чист|".

М1ич-ес11са и обиюствша «риза. В 
самият Съюз 

което с -основ-

чс

Съюзът ма кому ошзъм, „а ,комунистите, .
и безкрайни дата причина и за -всички остана

КрИЗИСИ (В •О-бЩСЮТВОФО.

от безжнзноност я 
Вместо празни думи са ли 

мерки . 
трябва да

— ©ое по-чести лозаключени я
примерите 
и акции, 
Рюслсдеат я

на конкретни — за иямояП/рез /къс период
1<|р ОСДММЦМ

съ би тля, които със значение- 
ттюго то си, същината м характера ог- 

единстн - - (уптвиш- крилат надежди и 'П|редвестя1ват
прелом в п.о-натаггъш- 

течения иа иашата регаолю- 
п-ашето об

Сам-суво заседание ша Цснтрад 
КЮ1М1ИТСТ на Съюза на кому-

ушешнослед каито
резултати.

— се случиха толко- И1ИЯ
шистите (В Сърбия ттисм-о откри 
процеси на идейно и политичес
ко (разясняване, ма и разгранича 
«аие. ко-сто с иърво-степеимюто ус 
ловис за яеир определяне, а след 

з-а 'рсишслца аткция и дай

иа

Това е и
ела-вските комунисти и

ям да ш,3^^геТ и до пите
иерис на работмичесясата класни ^ .„.„сдставдаат и мреоб

, Ако Съюзът иа комунис ш самия Съюз Ж
тите е авангард иа рсволюп , тг^. кат6 гхдшпоци-оииа.'
той е най-отговорен шзл имдая ,и тдасдаодител в то
пля ход и отклоненията, л яда ^ „„рсм-спа, и които живрем

сермо- същински
зацията
зно дарушения си това и

струваме с (конкретни резултати. 
Но то ос шимерн и пред отпори 
уж |ц;а ,1(нройи1иолсиата гюйитииса."

народа

и „цезалиташе" а «сшшюот „кл-
като тежкаствугамс ги



т Комунист
МИН, НИШ

РАЗИСКВАНИЯ В СКПРЕДИЗБОРНИ

Събрание без дискусияДОГОВОРИ ЗА АКЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПОДГОТОВКА НЯ 
МА ДОБРИ ПРЕДИЗБОРНИ РА 
ЗИСКВЛНИЯ

От 33 члена на предизборно
то стубрание на шщвичната орта 
низания на ОК „Подготовка" 
ОО-СТ „Вагопка" в състава на 
Машинната, промишленост в 
Ниш нриюъстюуваха само 19.

ДРАГАН ЗДРАВКОВИЧ, сек
ретар та първичната организа
ция. прочете отчет, » който бе 
написано, че организацията с 
провела 16 събрания, на конто е 
обсъждала Продим1ко проблемите 
па производството. идоестидогон 
ната политика яа РОСТ, ползус- 
мостта- на мощностите, разпреде 
латст спор^ резултатите на 
труда и <пр. „На събранията — 
каза Здраюкович — приехме закл 
юнския във връзка с решаване
то на нашите проблеми, «о тряб 
ва да си признаем, че и до днес 
не сме ги осъществили".

Отделно бе подчертано анга- 
' „ жирането да ПО на СК, съвмест 

»о със Синдиката, за подобрява
не уедовията на труда: в произ
водствените халета е въведено

те, да подишат плодовитостта й, 
да намерят изход от трудностите 
и перспективи, за осъществява
нето на крито ще ое мобшшзи- 
рат всички членове и прогресии 
ни обществени сили. ,,3а да се 
постигне това — пише в доку
мента — . нъещичшите .организа
ции трябва да извършат крити
чен анализ да собствената ай лей 
пост и слабости, ш проблемите 
в собствената си среда и да ут
върдят конкретни задачи и на
соки » акцията си. По този на
чин тестово летви ето на работни-* 
цитс, трудещите се и «раждащи
те от се1га1шюгю положение и 
проблеми може да ое пренасочи 
о революционен процес и реши
телна акция".

бяха разискванията, възбудени 
оп' ХШ заседание иа ЦК на С101К 
и партийните дантреои.

Какви са резултатите на досе
гашната изборна дейност? Въз 
основа тга запотеното ог жу.рна- 
лкстите на „Комунист" се полу
чава впечатление, че на събрани-

проб 
която дейот

След двугодишна работа пър 
внч.ните организации на Съюза 
на комунистите в Сърбия тези 
дни провеждат предизборни съб 
радия, на: конто се предлагат кай 
даедати за нови секретари м сек
ретариати и се водят разисква
ния във връзка с досегашната 
дейност.

ю

ята доминират основните 
леми на средата, ;в 
вуват членовете иа СК, а това е 
и една от целите на изборите 
Защюак> — качето бе записано п 
документа на ЦК на СК в Сър
бия „Задачи на първичните орта 
низации м оргщштс иа СК ,в Сър 
бия в изборите" — ог изборите 
в първичните партийни ор гани-

Журналистите и сътрудниците 
на „Комунист" и този път изп
ращат информации* от тези съб
рания, които са едно ог ло-важ- 
ните събития в Съюза на кому
нистите, понеже в разиоквании- 
та участвуват хиляди 'членове на 
СК. Периодът, на изборите еъще 
временно е "и период на широки 
партийни .разисквания, каквито

заший се очаква да иитензииират 
акцията на Съюза на комунисти

„РЕСОРТ", ЛЕСКОВАЦ производственият плац е изпъл
нен с 87 на сто.Доказателства за готовността

— Поради слабите делови ре
зултати сменихме директора, 
след назначаването на изпълня-

всич-

Резултатите, постигнати след извършените радикални про
мени: сменен е директорът поради лошата стопанска дейност, изо
стрена е трудовата дисциплина, а всеки втори работник от „режи- 
ята" наскоро ще замине в производството.________ __________

ващ длъжността директор 
кю се подобри, особено трудова 
та дисциплина —- казва МОМЧИ отопление, подменен е покривът 
ЛО „ПЕТРОВИЧ. Според мнение- и е построено помещение за съх 
то на МИЛОРАД ПЕТРОВИЧ Съ Раняване на алати.

За две години първичната ор-

Комуиистагге и леакавашката тъшна диференциация. Открове- 
такстиина фабрика „Респорт" нюстта на дискусията беше ,,под- 
провеждат избори в момента, ко кшадела" с отчета за двугодишна 
пато полагат големи усилия за та дейност, който бе изнесен от
разрешаване на проблемите. Сл- секретаря БОРА ИЛИЧ. „Не бях със Синдиката изигра важна ро-

и ме достатъчно бдителни — каза Ля 1[ри сменяването на дяректо-
и оа, конто е виновен за лошите

резултати. За стъпва йци .ое за пре даама бВДа наказани с предупре
ждение, защотр без действуваха. 

.Не е цриет нагло един нов

юзът ,на комунистите съвместно
ганизация е изхвърлила от еви- 
денцията на Съюза на комунисти 
те имената - на трима . членове.ед слабите , дел ови, резултати

две стачки, • ръководителите на той — ,а това потвърждават 
фабриката бяха сменени, а резул двете стачки, когато комуниста- 
тармте, които_бяха постишати те останаха настрани, очаквайки
през следващите три месеца са изхода". Организацията не отче- 5дгептлц1801'0' ГРАДИМИР НО 
най-добро доказателство, че на те успех по укрепване и опреоня- ВАКОВИЧ предложи да се опре- _
фабриката е продървяло. В края ване на редиииите: ои. 0,т десет ®глят норми и за „режията!'. -йностотчета, е цялата
на първото полугодие текущата кандидата в СК бяха приети са- ДРАГОСЛАВ СТЕФАНОВИЧ по- ция^Макар "чТ^^тапят Г^г^" 
сметка беше блокирана, дългът мо трима, но двама ие предста- ооЧИ ^ ОСНс®ни фа,ктога1 които т членаветс на ^ ла ЛГГТ 
голям, а личните доходи ни оки.' виха необходимите документи м окачгчп- шияж „ • д кажа:„ _ заловя, пмп елин «тгаи гпяртий- 3*ая: ®лия.ние върху произвол мнението си, отчетът не подкара

Тда месеца по-късно блока- "“статъчм Ста0™: 'отсъс™ията «т «бота. н„то един присъсгвуващите да
дата -бе извадена от сила, реали- ™”^о«еже в еди НЗДСММЪКЪТ иа °У*»ини и оста- каже какаото и да било за дву-
зацията ое «добри. производст- Резултат, понеже в трудовата еди релите машини. годишната лейногт из тттт,
вого .тръпна", а личните доходи ница всеки пети работник е член одишната Дейност на комунисти
пораснаха с 50 на сто. Обаче на Съюза на комунистите. Идеи- — Т.ряб,ва да поправим още й, .,подготовка и „Вагонка".
останаха още много наследени но-политиче окото издигане бе мнето работи, но това ие може тчетът бе приет без разисквания.

трябва да бъ- велено ’Да ..индивидуална подго- яа го направи само група от пет „ след като бяха прочетени кри 
тозка', а събранията често пъти —шест души, трябва ща действу терииТе за избиране, един 
бяха отсрочвани поради липса юмщ 8СИЧКИ опл,отеж> _ ,газа член<>зете изреди

БРАТИСЛАВ ЦВЕТКОВИЧ, 
пълняващ длъжността

махЕане ■цд „тесните места" в

член.

слабости, които 
дат премахнати в предстоящия 
период.

от
дълъг списък

от кандидати за- всички 
които се ^гзбират 
избори

на кворум. органи.Тези обстоятелства опреде- из- в настоящите 
от ПО на СК акцир- 

на „Реоорт". — До края на го- НН!ИТе конференции в трудовата
и сложна организация

..режията" трябва да замине в с|х:р,6НЦ1ГЯТа'за повече 
производствените

Изхожда ли се от броя ма съ-лиха тона на разискванията на 
предизборното събрание на пър бранията (14). за ор|Га1Низацията 
вичната организащия на СК в може, да ое каже, че е била дей- 
,,Нетъкан текстил , в която чле- на. Обаче м:ного заключения са 
нювете на СК в „Нетъкалг текс
тил", в кр1яте> членовете на СК

директор

дината всеки .втори .работник от до кон-
месгни

общности в града. И огагсъкът на 
. Доое- кандидатите бе приет .без разис- 

га -от канцелариите излезаха 12 квания. Събранието
половин час.

Накрая попитахме 
защо мълчат комунистите?

— Това е нашата

останали неосъществени, особе
но заключенията, отнасящи ое халетаговориха за пропус-откротено

ките, а това е още едно доказа- Я'° стопанските проблеми. Наш 
телство, че са готови за по-ната- ример' през първото

завърши за
служащи, за което бе преценено, 
че ще дадат по-гояям принос 
прриаво|пст»ото. Опирайки ое

«полугодие
секретаря:в

Все пак сърви
(Оот 1-ва стр.)

ката ои, политическа в,гедн.а и мо
рално недопустима работа. _ Пре
ди люичиоо това не позвошиха
му ни спите ав- Боана и Херцегоши- НЯ,К91И Работк,И|Ц)И заработват 

него на ндюолко стотин млади на, кюито търсят нещата да се една година «олиото м седсретаои д‘е'н,а -1П1Р1оцед!У1ра".
албанци които всъщност са жерт решат докрай, наяве, без оглед те на „якон СОИ за' един месен В пр№«^ата за събрание
ви на политиката на своя глава- за кого ое касае. , месец то де уЧасгШ(ува
аПаР' Дойде време на същинска от „ СТа1Ч,к- Я,ОТ лр1вД1ШВН1Кй' Револт присъствувал, членът на полита

гогаорност, която охрабрява хора ческия актив на ОК на ОКС е
шественосття е Т& и пре,дс'га«11Ява гаранция, че — Протестираме срещу висо д Ш' присъ<7гау®а ли някой от
^ деГ° и:рея него найъелащ ^общественпГпомеди- ^ 'Л0КОДИ на в "одата К0Нфер€нция ка СК
каг и наи-виршите партиини и ци. Смешките трябва да ое зад- те'1Иа сои- а забравяме, че и 00'СГ? 
държавни органи. Това ое пошвър латят за онова ,което се е прави - нашагГа организация има щедела-
Г"“™ Ка •’Аг.1>0!К<>м’в1>ц ■ ■ ло и което ое прави, .а и за оно ТЧ в скупщините пм — заяви БО
в когото няколко нам-,изтъкната ва което не е направено а което РА ,ИЛИЧ ч. °
личности на Югославия и Боеда е трябвало да “ т^Гви ' ~ 3аЩ0' Са мълча^
и Херцеговина ое ■ опитаха да не Все пак вървим напред ' 
пи засегне отговорността за лоша Саво Кържавац

реалност.
поради опортюнизма. А ' 

че и какво да ое говори на предиз- 
за оррнюгсо събрание. Това

недопустимо ниските 
Х0.Д.И, Цвешкович

лични до- Мълчат
подчерта.ко-

е утвър-

нито пък е

Положителният натиск на об

организация

Отговорът пак гласаше. Не!
Нали тези бтго®01ри на Дра

ган Зд,раюкю®ич 
защо предизборното събрание 
на комунистите в „Подготовка" 
мина без разисвания.

или

ясно показват
там. а тук се .буктущат?

М. Момчилович В. Филипович
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косово

КОВАЧИОтмотано нълбо
НАТова което СК 

ваше да •направи ттреищКосово тряб- «ипотеките „а отговорността, съ
дини.-а на учудванг гга Шест г,°" ^аде предпоставка да не оевръ- 
род. и както сега узн1^"Я та' КЪМ Насочваие-
озое учудване — него и на ен«'°™ята към решаване на
прави- ималата ™ 'стс>м- на- аб?емене1«та действителност » 
слТ 4да 'седмица. Найно «вини* идеологически, икономи-
-пазене нГ444,г°-ИТ^ата яа Чв(,ш' нм*ио«ален слой е това 

о» В'йжтта = ДРИТе ■ Тя както иаде почгогаеми резултати.
°" вижда е направила, че онези 
които са найймтовор ни 
тр.ареволюцияа» като 
били .разпределени 
говорни места. С това 
синова, което ое случи 
зттлата с тях"

в

ЛЪЖЕМОРАЛА
Със суопендирания пазар във предвариет-о ,на нашата действи- 

всеки 'случаи вървят купове фал- телност. Н-&, този път фалши- 
птив-п пари и полици без покри- вият оптимизъм никому 
тие. Със самоуправлението ,,в за- потребен, 
стой" (от XI конгрес на СЮК 
това е официална оценка) 
ии бюр-ократическият

Забележки, да повторим това, 
за това което СК в Косово (не) е 
направил навреме, може да има. 
Но, вместо това да се обърнем 
към бъдещето- Поне толкова к-о- 
лкото с дооега направеното е съз 
дадена предпоставка за това-. А

за кон- 
юетрило са не с

на други от-
ое случи 

вместо ,,ра 
..оек-ин- 

, в ко- 
стари- 

от новите, 
■на н-ещата,

-кеше да даде резултати 
ждането на кооовоката обстанов
ка. в изкюреняган-ето 
нал-изма и сепаратизма, нито пък 
в бързото преодоляване на тех
ните последици.

Истинско .връщане към сис
темата подразбира не само все-

вър-
имахм-е 

струнния на ръководствата 
ито през първите години 
те сили бяха- по-силни 

■ Тя по логиката

автаркизъм
и национализмът. С нефуожцио- ки да изпълнява своята работа 
ниран-ето на делегатската и неде- така‘ както пише в Конституция- 
лотворителната избирателна сис-, т и в Програмата на Съюза на

комунистите, нр и закономерни 
|и промени в оамата система:

направено е толкова, че .разгра
ничаването може да се пренеое 
и на послушниците на послушни- 
те и на могъщите и -нататък, до 
всеки член ва СК. Пътищата, вя
рваме .са изцяло открити за ак
ция ма всички,, .а за албанските 
маси преди всичко. Защото ло
зунгът „Кооово-репу блика", сега 
е ясно това, е създаден в главите 
с грешките и 
разобличените
при което сътрудничеството с 
Албания бе първата крачка да се 
изолира албанската народност и 

с така осуети нейната югославска 
. интеграция. И точно

тема върви засилването на 
формални групи, на

не-
местки щре-

нащгомални лидери, а с това и мпхв-ан-е на бремето на- неосъще- 
на -обществената -безотговорност. "тзи'ми въжделения; упростяване

на механизма на нейното функ- 
С невдмятелния Съюз на комуни- чиониране, че роциаиястаческата 
стите върви приемането и задър- Демокрация да не остане 
жането ,на отделни хора в.редо- далечна-цел или проста прокла- 
сете на авангарда на цаботниче- мапия. В това отношение 
ската, организация, които никога 
не са чули за моралния образ на мо първата крачка. Нецрикосн-о- 
юомуниста. Сред такива хора ва- ®сни вече няма, обаче само от 
жеше, горе-долу общоприетото ГЛ0Дна точка 1на мерилата зале
за вило- ,,никой не може така гаали в -признатите обществени 

малко да ми плати колко мога стойности.- Връщането към мора- 
малко да работя". Стигнахме до л,н,йя образ на комуниста не мо
там, че обществената ообстве- же да пред-водят иито -ония хо 
н-ост сравняваме с- Алайбеговата 0а или групи, яа които съвестта

- не -е чист-а, които поради разно- 
об-раз-ми причини 

И какво сега, коя»го- трябва ха .-ръкопляскаха, 
да се затварят печатниците на този начин д-о- първия 
фалшиви пари, когато инфлаци- сега — ок-орострелно получиха 
ята ое заканва да гълтне всички храброст и .,-допълнителен ум" 
наши основни стойности, а чуж- за прец-енява-не и оценяване мо
дите дългов-е (макар и уопели да ралните качества на отделни хо- 
ги с-тложим) трябва да връщаме, ра. Погрешно би било и да жи- 
Тук фалшивите пари, админи- веем с илюзиите, че само ония. 
стратавното жонглираме и верба- които са на власт (каквато вп.ро- 
лизмът не може да заместят дей- ч-ем ни беше и досегашната- пра- 
ств-итслната икономика. Д-окара- ктика. -пъ*: срамежливо е двам не- 
х-м-с царя (на вои-чки иаши нес-по- отдавна тръшах-ме към реабигаи- 
луки -и бсзотговорпости) до ду- тация на Жа-нко. Шотра, Реуфи,

в уре-

на нацио-

оамо

Въпреки че теша чакане на 
..узряване на условията" за смя
на, промени и Разграничаване и 
днес -може да се ..обяснява", то 
никак не може и да се оправда
ва. -Но, тъй като разплатата г 
погрешната политика в-ое пак се 
случи, за което -всички вярваме 
че е начало, необходимо е да 

■ очакваме, че днес коерзекото къл 
бо по-бързо и по-ефикасно ое 
отмотава.

намеренията на 
.ръководители,

кад-ро-
и моралната обнова оа са-вата

на този 
план остават много открити .въп
роси. като насоката на акциите 
и разграничаването.

слама.
Ясната -дума за грешките зна

чи. че те не бива да се повто
рят. Но тя подразбира и отго
ворност към работата, она-зи от
говорност. лсоят-о дооега бе толко- 

говоренето за 
отекв-аше само

дооега мълча- 
стигнаха по 

ред. аЗа практиката на СЮК преси
чането на този възел с утвърж
даването на отговорностга на Фа 
дил Ходжа- и разплатата с винов
ните и грешниците, доскоро като 
светиня н-епркоснсвени, трябва 
да значи револкмуюнна 
напред, истина закъсняла, и пред 
поставка за спиране и намиране 
на изход от водовъртежа на дра
матичното положение на Косово, 
както положението оцени и Ми- 
лан-ко Ренсюяца,- в заключителна
та- реч на познатия пленум за 
Косово преди три месеца. Водо
въртежът, известно е. настана
и ое пазви със закана да стан-е да ое случат някои ти « * 
неукротим и когато са под въп- ми „черни петна е «пешата 
рос между нацио нал н-ите отноше- практика -на СК. Самоука 
ния тъкмо -лопати я-еединството ката- политика и ръководите 
на СК и погрешната политика, ®о- те -не могат да останат

част на страната, вън законите и отговорността.
Комунистите са като катализа го- 

времето. това -в-реме те го 
-и затова

е а потисната, че 
нея във всички 
като ф-раза. Единодушно п-одър- 
жакие преценки и мероприятия 

.всички случаи освен крупна-крачка
зъз
победа значат и н-о® курс в пра
ктиката на СК -в Косово. Те съ
що така зцачат. че тук не се ка
сае 'за ня-какии чистки. .но за

ва.ра.работата на. все-п ре изпитване 
ки, макар да се връщаме и поло-

Секуловнч, своев-ременно храбри 
И -както на в-оич-ки е ясно, че -и -правдиви), че само те могат 

-от инфлацията -и дълго-всте м-о- ла преценяват моралната ,,със- 
ж-е да ни оп-аои адимст.вено здра- тоятелност" на -отделни хора, че

-всеки трябва да м:ше през це- 
акция на днлк-ата на т.ехяия печат.

гин ®ек назад.
13 една такаг.а работа не може

ва валута-, така е всс .п-о-очеюид- 
но, че политическата 
необходимите политически про
мени ме -може да води никой 
др-у-г щ-место Съюза на югосла-в- 
сноит-с -комунисти. Впрочем, само 
Съюзът на комунистите може д-а 
овали от трона -кова-ч-итс ш- Фал-

Бсзопорпо е. че съществуват 
добри и лоши хор®, опоообни и 
неспособни ръководители, искре- 
н1и бо-рцш з-а социалистическо садена в тази моуправление -и кариериста ста
йни каси. с -обществени п-ривиле- 

шивите идеали -и -на лъж-е-морала гии и 5ЮЦ,оа(|ратаческа мощ. Но, 
като Фа-д-ил Ходжа -и Хакия Поо-

.действия СКС тези успепгни ри ют»в
създава още една предпоставка, и „раият историческо 
че с -дем-ократизадията и с вър- отгов,ориостта за тях никога не 
щанет-о на сцената -истинска тгар- може да бъде иезадължителог 1 
тайна работа, на самокритиката д да «. не »ид-и тона-, значи 
и отговорността и на -последоиа- да ос .пр^ста-н-с на късогледство, 
тел.ното прилагане -на Програма- а т зна,г ос. къде води и к-олясо 
та и политиката на- СЮ-К, а не косТва< Ко-срв-р но само на оео 
само да гово.пи за тях. М-оралът, но да в-сички, е буквар .ва по
знанието и способността така ста у(<я и пор-ьки. . 
в-ат предусл-свие за успеха- и а®1®' 
ритета на СЮК като цялост и 
всеки негов член.

разграничаването -в полза на 
първите и -истинските, «ай-на- 
пр-ед в редовете на Съюза

Разщгьзката та аферата „Ат- моидаистите. трябва да почне 
роюомерц" и на кю-оовската дра- паралелно със систомиите рефор

ми -с п-росоавещ: на -досега бла-

лъ дсра-ц,
на

ма пшеаава, че макар и със за-
гоприятната тгоч.ва за поникване«еьронение. след опортюнистичес- 

кю-то -кол-еба-м-ие (и големите сме- на мшогобр-ойни общ-ествегш де- 
плати цялого общ-сст- формац-ин.Яигагга дума за грешките в 

Косово с диференциацията шест 
години по-късно, с които сс на- 

Еъпреки че данъкът на -косов- казва биц-ш-ият подпреяседател 
-колебание бе тежък и го- ца яърЖа'ц^га, ,народен гс|>“

мтудрост, а и ие- м,.ю,по1бройпи ,чл«!Ов-с -от „ггърши-
комитста и оп- тс- 

ог атакуяга-

тии, които 
зю) с решителна акция на кому
нистите и актигаио-то участие на

е>-
Тази работа, разбира ое. не 

новитеможе ла сс довери да 
0!>ц1иал-И1Стичоската общс-стш-едост 1СОШа1ЧИ ,,а фалшиви пари и да 

почва да фуик-СКОФО
лям, н-арод-ната 
-тор-ическият опит 
учи. че с 
направи 
колкрто никога 
седанис

машата система фа-лш-ип* оптимизъм. На такива- 
Съюзът на комунцетите не може 

издаде полица без. покритие.

-партията обещаният па -конте редици" на
по-добро пешо ла се хиитс послушници и

било ОГ- щитс ГИ 10В01>И, че -га-кш-а иеш 
1 някога веч^с няма да ос случи.

м-а циоиира, а
зан-ой към осъществяване

М-йпроса
па улвьлдетгатд гюоштика. -и обл.цс-когато и ти-

С последното за- 
сдааляйки

Л. Зоркичвлиза в-отговорностствсштлМ. Джорджови*!
СК ® Косово,
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41 Комунист
МЕСЕЦЪТ НА КНИГАТА

Директори Пиротски надеждиКРЕСЛО, КОЕТО СЕ КЛАТИ се намират 
областта на 

Пирот и през след
ващата година ще вълс без град 
ока читалня.

състояние, в -коетоПо. разиогондаостта на. ояоя-
Народна организациите -от 

■а културата,,
та мрежа пиратската 
библиотека, имаща клонове 
13 села и във всички училища 
на тсритюрияа иа общината, е 
между първите » Сърбия. Обаче 
от разполагаемия фонд книги с облекло „Първи май продсташл-

културата иа 
кул-

лреднааначена

Обаче
могат

катета иа работниците.
Колко такива ходове 

да бъдат вредни показва пример
ът иа Електронна промишленост

През изтеклата година 36 ръ
ководители в трудовите органи
зации в Ниш си подадоха остав
ки. Още осмина са сменени, а 
също толкода са отзовани. Що 
се касае до настоящата година, 
няма още пълни данни, но спо
ред онова, което ни каза. Томи- 
слав Любисавлевич. ръководител 
на службата за кадрови въпроси 
при Общинската скупщина в 
Ниш, известно е, че расте бро
ят на ръководителите, които по 
различни причини, напускат по
стовете ои ореди да им е изте
къл мандатът.

Разбираемо е защо се стига 
до сменяване. На заседанията на 
Централния комитет на ОКЖ, 
отделно когато се говореше за 
технологическото развитие на ст
раната, беше казано че за „осъ
ществяване политиката на иконо 
мичеека стабилизация и разре
шаването на икономическите пр 
облеми са. необходими съществе 
ни промени в кадровата полити
ка. В този смисъл е необходимо 
в пълна степен да ое ангажират 
смели, творчески кадри, да се 
обезпечи повече да се зачита пр
оизводственият. изобщо, творче
ският труд, изобретателството, но 
ваторството и всички други акти 
вносни, с които ое подобрява ор
ганизацията на труда и стопан
исването изцяло."

Обаче проблемите възникват, 
изтъкна Петар Малеш, секретар 
на МОК на СКС, когато работни 
ните треньори: добри са докато 
на работата,, искат комплектно 
сменяване на ръководството на 
Колектива, преди субективните 
сили в организацията и в общи
ната да оа оценили тяхната ра
бота.

Пиротоката промишленост за
Вот ореди петнадесетина дим. 

същото време били сменени 19 
директори, от които мнозина не
основателно, ,а елзд това този ио 
лекгиа с години наред има про
блеми с ръководните кадри. То
ва много силно сс почувствувало 
и в производството и на пазара.

Не така отдавна, 01< на СКС 
,в Ниш, че в „Югодуваи", КТК и 
Пощата са нарушени взаимните 
отношения, че има злоупотреби 
на поот, незаконни прояли ш дру
ги пропуски и че първичните 
първичните организации трябва 
да „утвърдят виновниците за та
кова поогожснис, да наложат 
идейно-политически мерки и да 
извършат необходимите кадрови 
промени." Ншцо не излезе от 
това. Почти нищо не е направе
но в „Югодуван" освен това, че 
директорът след изтичане на маг 
ндата му е избран иа нов пост. 
След това се стигна до прекратя
ваме на работата в поща 6. В 
„Югодуван" и КТК проблемите 
уж са преодоляни с реорганиза: 
ция. така че заключенията на 
ОК на СКС не са осъществени. 
Днее и в „Югодуван" и е КТК 
производството е в упадък. Тря
бва да се забележи и примерът 
на Електронна промишленост. В 
първото полугодие на настояща
та година в четири основни ор
ганизации на одружения труд са 
сменени четирима директори и 
техните сътрудници .Касае са за 
организации, които имат загуби 
и в които са нарушени самоупра- 
вителшете отношения. По кана
лен ред, зачитайки предвидената 
кадрова политика и законна про
цедура, са избрани по-млади и 
по-опособни ръководители, кои
то са предлагали програми за из 
лизане от затруднията. Типичен

Кризата, е която понастоя
щем обществото се намира, не- 
•дефинисаността на законолредпи 
сами,ята, многото недостатъци на 
системните решения, търсят но
ви, под готвени и отговорни ръ
ководители. Затуй е разбираемо 
искането не способните да бъдат 
сменени. Увеличението щр загуби 
те в нишкото стопанство в нас
тоящата година ясно сочи, че 
такива ги има много. Обаче вси
чко това трябва да става 
като .положението ое поправи и 
добое се обсъди. '

140 000 заглавия, едва 40 иа сто ята синоним за 
може да сс .вземе като активен труда. В тави импресивна 
фонд, имащ читателска публи- турна мозайка, 
та. При тава малка е ползата, за духовната надстройка на тру 
споделят добрите познавачи на довия човек, значително място 
положението » „Дома на книга- заема и хубаво обзаведената фа- 

от абонирането брична библиотека.
С около двадесет хиляди кми 

1\л тази библиотека спечели „бри

та" в Пирот, и 
24 описания и вестници не сс
четат, паради липсата на поме
щения.

По този и други проблеми иа
гада" читатели не само вътре
въз фабричния кръг, «о и ,меж-

„ „ „ „„ ду мнотобройните любители иаПОСЛОДЪК твърде ОТКрОВСНО се
говори та много събрания в гра
да на Нишава. Изтъкнато е, че

писаната реч е град.а.
— Въпреки трудностите, с 

ксто фабриката се среща в изо 
страните условия на стопанисва 
не, «юг лак отделяме достатъч
но средства- за набазката на най- 
актуалните издания 
библиотекарят Дина Димитрие- 
вич.

-библиотеката, има застарял 
дър, и с,съвременни форми на ра
бота с книгите, .не установява син

ка-

х;ро.н изираи-о сътрудничество с 
библиотеките в сдружения труд 
и училищата. Забравена е -карти 
ната, на която коис с шейни до-

споделя

Миналата година са купени 
и 838 книги, най-много ученичес

ка литература по новата- програ
ма. детски картинни 
художествена литература, про
фесионални книги_ За всичките 
са изразходвани 130 милиона ста
ри динара. Обаче вследствие на 
инфлацията и този фонд от ден 
г:л ден става все по-беден.

ставят .книги по селата. 
Сега коне няма, .няма 
шейни, .но затова спря и „библи- 
сбуса". Пиротскдаа Народна би 
блиотека затова - е основание 
днее наричат -обикновен склад 
ши сервиз за книги.

Паради тези забележки на 
общото заседание на Общинска 
та скупщина и скупщината на 
СОИ по култура, физическа -кул
тура и информатика в Пирот, е 
доставен списък на задачите, кои 
то е трябвало да ое завършат. 
Дс-къде се е стигнало?

издания.

През първите дни на септем
ври в едицията „Културното на
следство яа Музея на Псмишази 
ето" е публикувана книгата „Ре
чник на пиротокия говор” от ав
тора Ножица Жив-ксвич: С публи 

— Направихме толкова, -кол- куването на речника, чиято край 
кото можахме да направим и кол
кото имахме пари. А трябва, да оиката и с<^1зеологията на 
ое каже — това. не е достатъчно, ра на Пиротския 
Допълнителни средства

на цел е запазване част от лек-
гово

край, по по-
просто вод 200-годишшша.та от рожде- 

не идват отникъде — споделя уп -у-гто на Вук Стефанович Ка-ра- 
ров1ителят Си ниша- Йов-анович. джпч, материално

Нищо за съжаление не е нал- .общинската общност за култу- 
равено шито с обезпечаването на ра. Инак Новина Живкович 
читални Бившата малка театра
лна зала. с големина от около то е чул и „хванал" -в Пирот и 
100 ,кш метра, може да послужи селата на Горно Понишавие от 
като. задоволяващо решение за живия народен говор, от народ- 
откриване на градежа читалня, н.ото творчество, от писаните 
Обаче тя не е много употреби- всюи и заглавия на научния ли- 
ма »°е докато ме ое разрешат тературния и друг характер и съ- 
проблемите на санитарните ус- държания. Пилотският 
ловия и .отоплението. Изчислени- ясно не е окончателно 
ята .шжазшат, че за самовъвежда- той може добре да 
не на централно отопление 
необходими 500

Директорите тук-таме са в де 
ликатво положение. Клатят се 
креслата им. Тяхното положение, 
може би ие във всяко отношение, 
е както положението на спорт
ните треньори: добри са докато 
отборът донася точки, а щом 
започне да губи, биват уволня
вани. Как изгле.жда това, когато 
ое изнудват директорски оставки 
ясн-о показва един скорошен ори 
ме,р от Ниш. П-оради недоимък 
.на оуровини, закъснение с изпла 
щането на личните доходи, ра
ботниците на „Вулкан" .по време 
на прекратяването на работата 
обвинили директора и поискали 
да бъде сменен. На утре ден ра
ботническият съвет, единствено 
опълномощеният орган да смен
ява директори, удовлетворил ис-

подпомогна

е за
писвал и обнародвал думи, кои-

из-

речник 
четиво:.

послужи ка
са то оонова и насърчение за по

нататъшно събрание. Така 
Дни. ни само поради Месеца 

И полупразната книгата. -Пирот е твърде обмет с
ПО 'култура тази

сума има почти непостижим 
мер. Съдейки по

милиона стари тезидинара. За понятията 
ката библиотека 
каса. на СОИ

на пирогс-след на

писаната -реч.
раз- 

м-атериалнотоВ. Ф.
Бобан Митич*********................. ......................тип........... .
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ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

Пречат КОМЕНТАР

слоговете _ Селското стопавство заведа
_ - Не без основание в повече обоциноки разво-
ини планове и програми се посочва, 
стопанство, преди всичко животновъдството, е 
едно от основните и п редим стволи условия за по- 
уокорено развитие. Това се обосновава с факта, 
че Босиледр адска ‘община разполага' с над 26 
хиляди хектара частни пасбища и ливади и към 
У хиляди в обществения оектор.

И още нещо. Н-ад 50 на сто от населението 
в общината се занимава със селско стопанство. За 
развитието на селското стсщанство 
твърде изгодни условия 
средства.

. Не се случва често оел 
окото стопанство да бъде 
централен въпрос на ое 
очите на Общинската ок 
ушцина в Димитровград 
,както тоша

на изораните 
и в областа 
въдството.

Оелсжото 
ръв фокуса 
1,0 на делегатите 
бе обсъдена

че селскотоплощи 
на животно-

но ното стопанство, 
и програмата за реализа 
ция на заключенията от 
Шестото 
ЦК на СКС .отнасящи се 
до развитието и укрепва 
нето на братството и един 
ството и съдружието 
Косово.

както

стопанство бе 
на внимание заоедание на

стана на 30 
това 

на съо 
слу

ка об-

октомври. Повод за 
бе информацията 
тветната общинска 
жба за ползувано 
работв-аемите 
общината.

Като

и когато 
информаци 

предизви-ята за щетите, 
кани от сушата, 
на двата сектора,'
Ценка на съответната об
щинска комисия, 
зат на 3 161 497

вкоито 
по пре

ое дават при 
значителни материалниплощи в

Прието е, и предложе
нието за ребаланса на 
общинския бюджет.

В отговори ма делегат
ски въпроси дадена бе 
информация за предприе 
тате мерки за започване 
работите :на пътя в ждре 
лото на Ерма.

Без оглед1 обаче ,на наличните природни 
ловия и възможности и обществените определе
ния.

гаъзли-се съгласил с 
формацията АНГЕЛ БА
СОВ, делегат от „Сточар" 
изтъкна, че съответна об 
шинска служба в дтомен- 
та е много повече служ
ба на инспекцията.

ус-ин- хиляди 
динара, а и когато стана 
дума за стопанисването в 
горското

селското стопанство в общината вместо 
ое развива с по-ускореки 
да. Основната 
„Напредък",

да
темпове, ежегодно зала- 

организация «а сдружения труд 
която след закриването на земедел

ските 'кооперации преди десетина години пое бре
мето за развитието на този отрасъл през изтеклия 
период, иито кадрово, шито организационно и ма
териално помага селскостопанските производите
ли. Оставени са сами на себе си, нямат 'влияние 
върху изкупвателните цени на добитъка, нямат си
гурност ,и каквато и да е мотивировка за дълготра
йно селокостопанско

стопанство и 
как се разполага 
орите.

с го-

а тря
бва да е обратно. Уедрява 
нето на площите

Делегатите на
окупщина в Дими 

об-

Общин
ската
тровград освен това 
съдиха проекто-гарограма- 
та за развитие на дреб-

предс-
крачкатавлява

напред, защото от съвку 
пните .обществени 
щи (почти 14 хиляди хе 
ктара) пет на сто са със 
слогове. Каква пречка за 
машините

голяма

А. Т.пло-
производство. Незавидното 

още повече тревожи и създадени
ят в общината монопол в търговията, 
йната безотговорност

им положение
както и кра- 

в изкупването на останалите 
излишъци. С други.думи казано, 

създадената, за тази дейност, селскостопанска 
ганизация „Напредък" вместо (всестранно

представлява 
теша е излишно да се го 
воои. Басов изтъкна мер-

селокостопадски
ор-

ките, които в „Сточар" се 
предприемат за урежда
не на площите и кои пло 
щи са уредени, като под 
чертава че бъдещето на 
селското стопанство е в 
обществения сектор. Но 
той по-точно „Сточар" 
все оше не е в състояние 
да обработи и своите имо 
ти. а още по-малко може 
да помогне на частните 
производители, веднага 
отговори друг делегат. Из 
тъквайки виооката цена 
на услугите, които оказ
ват частните собствени
ци на трактори (купени 
посредством „зеления 

план") ЙОВАН ЙЕЛЕН- 
КОВ, подпредседател на 
Скупщината подчерта, че 
нивите все по-често се об 
работват с крави и воло
ве, А това представляа 
крачка назад в обработка 
та и ползуването на пло

да по-
мага развитието на селското стопанство дейността 
си е .наоочшии главно .към кудощхщажни 
тения. отво

И проекта „Морава — 2", който трябваше 
да даде тю-силен тласък на развитието на живот
новъдството, не излълци изцяло очакванията. От 
заплануваните 242 мини ферми п.ри частните сел
скостопански производители реализирани са 
само 130.

Подобна е и съдбата с овщефермата в общест
вения сектор. Заплануваният брой от 3500 овце и 
500 кози все още не е обезпечен, а вече пробле
мът с обезпечаването на храна за през зимата е 
налице. Именно също така поради безотговорност 
и организираност на „Напредък" понастоящем е 
обезпечено 50 на сто от необходимото количест- 
во храна.

От казаното става ясно, че западането на селското 
стопанство и Боашгеградака обшина покрай друго
то е последица и на «©готовността и бавното пре
устройство на „Напредък" в това отношение.ч ад. я.

дност ще представлява 
разнокъсаността на пло
щите в частния сектор, 
което много поскъпва Об
работката им. В комаса- 
циятг* и арандацията не 
ое е отишло много нап
ред, макар че във всяка 
община от няколко годи
ни насам съществуват ре
шения за провеждането на 
тези мероприятия.

ЕСЕННАТА СЕИТБА В НИШКИ РЕГИОН

В пълен разгарщите.
Сумирайки резултатите 

от разискванията по то
зи въпрос, СЛАВА ТОДО
РОВ, председател на Об
щинската скупщина каза, 
че на

трактора, 43 001 фрези, 
20 000 плугове, 17 000 ре- 
доосялки, 470 машини за 
разпръскване на 
и така нататък. Към 90 
.на сто от механизацията 
е в частния сектор, но 
навреме са уточнени до
говорите при какви усло
вия да участвуват в из
пълнението на плана по 
есенната сеитба.

Засега проблем е недо
имъкът на дизел-гориво, 
но ое очаква и този про
блем в най-скоро време 
да бъде разрешеш. Както 
и досега, значителна тру-

митроюградска ще бъдат 
заое-пи .980, а в Бабушни- 
шка

В пет от 15 общини

Последните п.рсвадяша- 
иия облекчават до извест
на степен позакъснялата 
есенна сеитба, но при по- 

ангажираие
кооперации

— 2150 хектара.
селското стопансг- 

приорит етпо
торове

во се лава 
място като при това въз 

обосно
няма договорирана прои
зводство.

Що се касае до семена 
и торове — има доста- 

Обсзпсчсш са 
семена.

«алишено Има достатъчно и то
рове — 15.656 тона КАН, 
азотни торове 7353 тона 
и т.«„ общо над 24 000 
триа изкуствени торове. 
Обаче поради високите 
им цени. едва. ли при 
есенната сеитЖ» ще бъ- 
дад хвърлени необходими 
те коли чества,, а това мо
же зле да ое отрази вър
ху добивите.

земеделските 
и частните селскостопан
ски производители.

основа на него се 
вават множество планове. може

В Нишки регион напр.
стопан тъчио.есенницида сс засеят с 

58 951 хектара е 
регион1 ОТ КОИТО 
частния и

към 15 000 топа 
от които 8000 тона пър-'

'ПРОИЗВОДСТВО.

ръста в селското 
ство е заплануван на I5 

промишлено- 
Той

Мишки 
51 150 в 

1801 хектара в 
сектор).

личнона сто. а в 
ст-та с 4 на сто.

предстоят 
закои-

За изпълнение на тави 
и отговорна зада- 

иеоб-
общоешения 
Иай-рошсми площи, както 

бъдат
посочи, че 
и промени < в

разпоредби в полза 
стопанство и 

трябва 
всички

важна
подготвена ича е

ходим ата м ех шгизация. В 
региона в есенната гоит- 

21 743

ос предвижда, шсните
на селското 
затова на време 
да се подготвят 
не само за

Ллоксииашка,
Мишка м До- 

общини. В Ди-

здссти в 
Пиротска, 
левашка

ад. а.
ба ще участвуват

увеличаване
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ПОЛИТИЧЕС-ЧАГРПАНИЕ ма стопанско - 
КИЯ АКТИВ ИА ДИМИТРОВГРАД

ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Вместо производство - препродажба Разпределен е излишъка
носете на стоп дноко-пол и 
тичеомия 
таиалата 
-ват-а.
д.с улоо.ебена за 
сго-укция на 
сталацията в сградата иа 
Център за култура-. 
Републиканската 
управителна общност на 
интересите, за култура >е 
съгласна да даде към два
десет милиона но гоя ус
ловие от други източни- 

да бъдат 'обезпечени 
поне педесет на сто

Понеже Цен- 
-култура вече

СЦ|моу!пра1витсл1гата 
общност иа 'интересите за 
детска, защита е осъщест
вен изгацишс от 25 мили
она динара. По принцип 
този излишък трябва да 
ос въщце там, откъдсто е 
взет .— на стопанството. 
Но тъй като има нужда 
от орещетва за. членовете 

стои анск'041 ю л итичес- 
кия а-кти» да Димитров
град да 27 октомври на
правиха успешен опит те
зи средства да ос насочат 
К1>м тези общи интереси. 
Цто няколко.

С изграждане ма нова- 
мл-шроакумулация В1 

Омилоното поле част от
В01ДОПРО-

компетеитни об- 
Бсз оплел, чс факту-

Вботи п останалитеОрганизацията за- селскостопанско 
производство и изкупуване на селско
стопански излишък ..Напредък'' н_ Бо~ 

даместо да изпълнява обще-

актив и за ос- 
част от средст- 

Час,т -от тях ще бъ- 
-рекш-

•ЩМ110К1П органи, 
ратп за стоката, цената и количество
то с трябвало да

от три дни, както- изтъкват ю
бъде доставена в

силеград
ствено-поетата си цел. напоследък за
почна да- се занимава с — препрода
жба. Докато селското 
общината е обременено с редица про
блеми, докато имотите й остават необ
работени. а ливадите неокоссни и до
като обществено-политическите орга
низации и ОС полагат усилия да с-е 
обезпечи сено за -овцефермата й (не- 
доетигат над 100 тона), тази органи
зация набави брашно, което сетне 
предава на собственици на частшциа- 
газинл. Ето два примера.

Първият случай датира от 13 ок- името. .. 
тамари т.г. -Набавените 10 тона браш
но „Напредък” продава на Здравка , рушения или. не, дали някой ос е -о-бо- 
Василева» която в Босилеград *ма 
свой магазин. (Брашното е продал 
продавачът ,в селскостопанската, а-пте-

СР.01К
Службата за обществени 'приходи, то- 

докумеит. „Напредък" не е издал 
на Василева — -чака да му го из- 

„пъряият" продавач. Вое до 1

слектроин-

стопанство и зи
само-

прагш
:11'0емв|ри. копано н-ошучи-х-м-с тези да
нни този документ нс бе пристигнал 
и брашното, което струва- - 
милиона динара не бе пуснато в про
дажба. В извършения контрол иа ча- 

'утвърдемо, че ооб-

-ма
около 10

цистния магазин .е 
ствеиикът му ис води делови книги, 
което още повече е увеличило съмнс-

суг
тази сума. 
търът за 
има готов проект за ре
конструкция иа електри
ческата инсталация, то 
не беше трудно останали
те средства да ое насочат

Ме навлизаме в тона дали има .па та

гатии -пя,и ое е опитал това да -на
прави без калка пот и дали има уп
лаши дела или не. Наливаме се, че 
теша ще утвърдят компетентните орга 
пи. Обаче -п-скран утвърждадааисто да
ли в. „слогата -и съюза" можщу обще
ствения -и частния сектор не са за
сегнати обществените интереси, слу
чилото ое щ-е бъде удобен момент' да 
се раздвижи въпросът за снабдяване
то н-а населението в общината с бра
шно-. Още повече ако се има пред
вид. чс -най-новите примери потвърж
дават, че ООСТ „Слога" в това- снаб
дяване си допуска и „празни ходове".

В. Б.

Р0ГИО1ИШМ1ИЯ
под се цамери на дъното 
иа езерото. Това 
чо след като' езерото се на

значи,
тъкмо- за това.ка-.. за което купувачът -веднага е за

платил 3,7 милиона динара). Без по- 
големи трудности същото бързо- е про 
дадено на бошлег.радчани.

Че „сгр-ворна дружина 
планина- .повдига” посоч
ва и логоворът за изна- 
м и ранг средства за издър 
жка нд против-опожарна- 
та единица. Присъствув-а- 
щите се изясниха, че съ
щата е необходима на 

много по-ефти- .

пълни, невъзможни са как 
вито и -ла с интервенции 
на тази част ог водопро
вода. Затова се -наложи 
па тази част да бъде из- 
м-сст**, Но щед-о стигат 
средства. Членовете на 
стопанско - политическия 
актив без много разиск
вания се съгласиха, че 
това е от интерес на вси
чки и недостигащите де
вет милиона динара мо
гат да бъдат надоместени 
•от споменатия -излишък.

. Единодушни бяха чле-

Вторият случай е от 23 октомври 
и е последвал след. първата успешна 
препродажба. Този ден на „Напре
дък”^?) са пристигнали Даж-е 26 тона 
брашно. 'Пратката обаче е изтоварена 
в магазина на Василева! От тава ко
личество са продадени само около 
два тона понеже се намесват орга

ните н-а Службата на .вътрешните ра-

всички и 
но е да бъде на общин
ско равнище, / отко-лкото
всяка трудова организа
ция да формира своя. Ед
на част от средствата ще 
бъдат обезпечени и от 

А. Т.
В ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД

излишъка.Висок стандарт по здравеопазване! КЛИСУРА

Нови жилища, поща и 

местна канцелария
Със седем лекари по 

обща практика, единаде- 
. сет специалисти, шест 

зъболекари, съе специа
листите които идват ог 
Пирот. включвайки и 
медицинските работници 
със разно. образование 
(общо 107 здравни работ
ници) в Здравния дом в 
Димитровград е достиг
нат сравнително виоо<к 
стандарт по здравеопазва 
не на гражданите. Това 
бе констатирано на неот-

В началото на ноември в Клисура ще започ
не изграждане на обществена жилищно-делова сг
рада, със 7 апа-ртамента, помещения за поща, мест
на канцелария, и читалня. Проектосметната стойност 
на сградата е 165 милиона динара, които ще бъдат 
обезпечени от Текстилната промишленост в Гърде- 
лотца (75 милиона динара). Общинската скупщина и 
Самоуп1ра1вителната общност на интересите за жилщц 
иа дейност в Сурдулица и Предприятието за ПТТ- 
-съоб.щен.ия от Враня.

Договорът за изграждане на сградата е склю
чен преди петнадесетина дни на събрание да Сурду
лица, на ко-ето гарисъствуваха представители на Тек
стилния. комбинат от Гърделица, функционери на 
Общинската СОИ за жилищна дййност 
тели на централната поща от Враня. С тази сграда 
трябва да бъдат разрешени острите проблеми 
сурчани от липсата 1на съответни помещения за по
ща и местна канцелария, както и да бъде смекчен 
недостигът на- жилища за трудещи 
цех и амбулаторията.

Голямо впечатление

Здравният дом
давнашн-ото съвместното 
заседание на Председа
телството на Общинския 
синдикален съвет в Димя 
тровгразд и самоуправите 
лнцте органи и останали 
структури в Здравния 
дом

лжи _ на Здравния дом 
-около 60 милиона дина
ра. И докато личните до 
ходи в Здравния дом 
след деветте меоеца са ос 
тана-ли съши и вече не са' 
над републиканско равни 
ще, в трудовата общно
ст на Само-управителната 
общност за здравеопазва 
не средният личен доход- 
-е 154 394 динара.

. От друга- страна зае 
тите _в Здравния дом 
(над 110 .не са отделели

специалността си, макър 
й най-важна, е само част 
от съвкупната активност 

й в Здравния д-ом. и представи-

'Сл-ед сравнително дъл
го заседание. Предоедате 
лството на

на кли-

Здравният дом на ше-с 
те месеца т.т. отчете загу 
ба над 18 милиона'” дина-

Общиноки-я
ое -от тъкачниясиндикален съвет прие за 

ключания в които се тъ 
рси Скупщината на Само 
управителната -общност 
веднага да проведе за-се 
дани-е, „на което да се по 
търси възможност за из-

ра. ни прави краткият -срок 
между договора и начал-ото на строежа. Може ли 
да се -пости-пн-е такава скорост ,в реализацията,? — 
питахме председателя на Изпълнителния съвет на ОС 
в -Сурдулица Костадин Момчилович.

— Може —

Средният личен доход н-а 
шестмесечието (я сега) 
тук е 150,48 динара. Това по

сред гражданите пред из- 
вика мнение, ■ загубата, 
не_само в Здравния дом 
но и в Самоуправите лна- 
та с-бщн-ост за здрав-еопа заети). са отделени 1 887 
зване, е резултат на ви- 000 динара. Вероятно от 
с-оките лични доходи. Ра 
зискванията обаче пока
заха нещо друго. Пла
нът е осъществен с 13

н-ито динар в жилищния 
фонд, а в Самоуправите- 
лната общност (десетина

отговаря той — защото при на- 
оскъдица и галоприащата 
договаряне и ефикасната, ра- 

и качествена реализация на 
„изгражда” нови сгради, цехове и други обекти.

намиране на средствата 
■и загубата да -се анулира. 
Съветът на Здравния 
в най-окоро в-р-еме 
уто-чни

стоящата финансова 
флация само бързото 
збира се.

ин-
дом
ще договорите

критерии за ръ
ководни места (начални-тук и недоразуменията 

между Здравния дом и 
Сам-о управителната -Общ 
ност.

Н-о- добрата работа на 
здравните работници в

К. Г.
пи н,а отделни служби.) за 
да може 
курс да бъде отново -п-уб 
ликуван и проведен.

(За-б-елемока 
брюй т-ази

на редакцията: В миналия 
-статия бе ап-оие-стена на първата 

отоаница на да-ка- -но -поради техничеоки при
чини не бе -отпечатана. Мо-лим 
извинение).

вътрешният кон
на сто повече, а Самоуп 
равителната общност дъ А. Т. читателите за
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ЮГОСЛАВСКАТА МЛАДЕЖ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДЖ Най-сетне АК пРЕДСЕДАтЕЛството НА ОК НА ССМ В 

СИЛфУШ<ЦИЯ?Д ИЗПЪЛНЯВА ПОЛИТИЧЕСКАТА
ПОЛУЧИ

Компромис или нова практикв?
Избирането на гт.ю№

наречения Републиканокк>адпай^ИО'Не,ри 0110Р«Д така 
слено като един от иаразите ™ Гя°Г ключ- зами‘ 
югославските изроди и народности Т1”53*6™' 
като автоматизъм, който. поеппГи^ критикувано 
рите кадрови решения по^й пп? ПЪТЯ ’Д° най'яо6-
ДЗГЛ Н^, Преяое«ателството ад сюшй За Пр,<здог' 
избран Милан ЯНич сюсм тез>и. дни бе
въпреки че по „ключов^ р-ед^ппо3 САП Во‘йво'Дина,
ше да бъде от младежката Ррган^яТсР^

!! Мнозина за работа, един за
слава и отговорностна в ссм съществува мнение, че председателят е 

виновен за всички слабости или пък му се приписват 
заслуги за всички успехи. Това мнение е нелогично й
политически вредно

В .младежката •орг&ни- е нелогично и политичес-
зация на Димитровград
ска обхцина неотдавна са 
проведени публични ра
зисквания във връзка о 
осъществяването на по
литическо - изпълнителна 
та функция на Председа
телството на Общинската 
конференция на ССМ. Те 
мата е била повод да! ое 
обсъдят и други актуални 
младежки теми, да се оце 

дееспособно стта__ на 
младежката организация 
и да. се оформят предло
жения и становища по ня 
кои методологичеоки, ор
ганизационни и идейно- 
политичеоки въпроси.

Колективната работа и

ки воедно. Затова е 
обход има ло-голяма 
ляризация
колективна работа с цнди 
Еидуална отговорност.

От февруари миналата 
до октомвои тази година 
Председателството на ОК 
на ССМ в Димитровград 
е провело 30 
на които е обсъдило го
лям брой актуални 
роси. Проведени са и ня
колко съвместни 
пия сй председателствата 
на останалите обществе
но-политически 
за чии по въпроси от из
ключително значение ,за~ 
общината. В споменати
те Оценки и заключе
ния" се дава висока /оцен 
ка на метода в работата 
на Председателството. Ре 
'шенията и заключенията 
са приемани по демокра
тически начин или въз ос 
кова на задълбочени ана
лизи и консултации. Още 
по-висока е оценката за 
провеждането на приети
те заключения и ,реше- 

.. П редоедателство-

МИЛАН ЯПИЧ не-е ро
ден през 1959 г. По про
фесия е работник. Задоч
но следва па Икономиче
ския фнкултет. Изпълня
вал е ! многобройни длъж
ности в младежката и 
Други обществено-поли
тически организации.

ния.
П1СХПУ

Засега .обаче на идеята заие може да се твърди, че това е на- 
при избиранеточало на нова практика 

(младежки) Функционери 
който .свършиха 
бирането на

«на съюзни 
^ или лък е компромис с 

дълготрайните перипетии 
,,първия човек'' около из- 

на( югославската младежка организация.
заседания.

тТг!А°СРС № НА ССМ Д° ИЗПЪЛНИТЕЛПИЯ СЪВЕТ И СКУПЩИНА- въп-ни
заседа-

За по-хубави дни
„бездомници"

за младите органи-

дух е вое по-видима тен
денция в.дейността на об 
щинскатаорганизация на 
ССМ в Димитровградска 
община — е записано в 
„Оценките и заключения
та" от дебатата. Предсе
дателството на Общинска 
та конференция действу
ва като колективен ор
ган, но всеки негов член 
получава конкретни за
дължения и области. В 
младежката организация 
обаче е разпространено 
мнението, че председате
лят е виновен за всички 
слабости или пък му се 
приписват заслуги за вси
чки успехи. Това мнение

Многобройните аномалии в жилищната политика могат да предиз
викат тежки последствия за жизненото равнище и политическото настрое
ние на трудещите се, особено на младежта

Изхождайки от това становище. Ре
публиканската конференция на Съю
за на- социалистическата младеж в на
шата Република е изпратила писмо 
до Изпълнителния съвет и Скупщи
ната на Социалистическа република 
Сърбия с предложения за създаване 
на условия за по-бързо разрешаване 
на жилищния върпос. Настоящата

между апартаменти в
тят или в близката- му околност, тря- 

които бва да освободят дадените им обще-
О б ще стве ността

до края на годината разходите за пър 
в-ична и вторична инфраструктура. 
Всички градове трябва да получат 
агенции за даване на -квартири под 
нае-м. ния.

то е успешно реализира
ло почти всички 
вздща и заключения, мал
ко са „празните" 
чения и решения.

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ЛУКСА стано-

заклю-Граждамите, които имат къщи -или 
мястото, където рабо-жмлищна политика, се казва 

другото в писмото, ое води орещу ин
тересите на . бедните слоеве, 
имат малка -обществена мощ. За съ
жаление и младежта споделя съдба- 
та -на най-застрашените слоеве от на- меня за -броя на празните общостве-

Тези апартаменти трябва

К. Г.
ствени апартаменти.

гю-скоро трябва да бъде упзедо- ПЪРВИЧНАТА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
УШб КЛАС ПРАВИ ПЪРВИТЕ СИ КРАЧКИчаст

Каква помощ—такава дейностПГ И ЖШ1И ЩЛ-.
да бъдат
да бъдат дадени на

РК на ССМ предлага да бъдат ос
вободени от данъка гражданите, «ом- 

кварТирянти. Занапред не

селението. иззети от получателите и 
,, бсздомиш 1ите''.КАКВО ПРЕДЛАГАТ МЛАДИТЕ? пост". „Приносът на мла

дите в изграждането на 
страната ни" и други. Го
лямо внимание ще отде
лим за културно-забавния 
и спортен живот. Члено
ве на нашата организа
ция, като членове на ня
колко секции в училшце- 
,то, активно ще участву
ват в подготовката на тър 
жест вани програми в че
ст на държавните, общи
нските и училищните пра 
зници. Запланували сме и 
спортни състезания. Едно 
от централните места

програма 
общеетвенсиполез

Е основно училище „Ге 
орти Димитров" в Боси
леград започнаха да ра
ботят три първични мла
дежки организации. В на
чалото ма учебната поди
ша бяха -избрани ръковод 
стиа н приети програми 
за работа. За дейността 
на първичната' младежка 
организация на ученици
те -от УШб клас до края 
на учебната година гс/дз- 
ри председателят й 
раи Александров.

— Най-важната тто за
дача с 'уоч-ехът и дисци
плината. Запланували сме 
и няколко миейно-потити- 

■ чсски теми: „Ролята на 
младежта в укрепването 
та братството и единство
то между пашите народи 
м народности", „Отноше
нието'на младежта към 
оби щет,ветата собстве-

РК на ССМ предлага на Скупщи
ната «а ОРС да се определят стжрате-

обще-
то при-емат 
трябва да бъдат облагани с данъци 
така. напечените качествени елементи 
(твърд строителен материал, водопро-

с рокове ,3.1 изграждане на 
ствени жилищни сгради и виооки на
ни

неспазването им.
ч-е едноетажна юят еясктричсска- и «аиализаиион- 

лостлои за 6 меое-> мрожа двойни прозорци). Вместо
12 И„Гто еиааи“ това. трябва да се въведат много по- 

лиоопои щанвд-и върху лукса 
шфтомс т друго- разбита ос. :» частни-

ш.а жи-

рички наказания за 
Младите преценяват,
спраяа може да се 
ца, триетажна- за 
14 месеца. В • градовете (басейни,

яс трябва да оева жилинтна сграда 
строи повече от година и половина. 
За да се постигне тази цел. трябва да 
се създадат условия за здрава конку 
ранния между домашните строителни 
организации, в която да бт>даг вкл 
чени и строители от чуяаибиа. а стро
ителите, които изграждат ' тпяйва 
сгради срочно и качествено, трябва 
да бъдат обезпечени стимули.

т-с къщи! От ревалоризацията.
трябва да бъде из-

Го-
лищиите кредити

иифраструктур- 
тс -отатат основни

шалсша стойността- па 
обекти, гюи.еже

в
Ц1ИТС
оредства (на 
-низации 
тази част

Инициативата на най-високия мла- 
- ,я.ежки Форум в нашата Република па- 
«оро ше бщ(е обсъдена в Скупщина
та на СР Сърбия.

аюционата никомуналнис трудови ор-га- 
посмат заема

■гитят труд — акциите по 
събиране па вторични су 

залесителни

трябва дакоито 
от ревалоризацията.

ромши. две 
акции и няколко трудо
ви акции но у|>ежиаме и 
поддържане чистотата на 
училищния двор -и града.

М. Я.

За ускоряване ритъма ”а 'ддли,Д.с [Необходимо <'> 
ос извадятното строителство

апартамента дацената на
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> тш&с&елпя с иъ&{/ет{лз
писмлОБРАЗОВАНИЕ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА ПРЕД ПРЕУ-ОСНОВНОТО

СТРОЙСТВО Изворите на статията 

са чунши
Необходима е рационализация 

на училищната мрежа
(СЪРБИСЛАВ ЗЛАТКОВИЧ: „ЦАРИБРОДСКИ 
ПАРТИЗАНСКИ ОТРЯД", МОСТ, 105,1987.)

ГОДИНИ НАРЕД бро
ят на учениците в цен
тралните основни учили
ща в Бабушнишка общи
на, с изключение на ос
новното училище .в града, 
рязко намалява. Зайиле-' 
ната миграция ..оело — 
град" оказа пагубните си 
резултати в централните 
училища в Звонци, Стре- 
лац, Любераджа и Вели
ко Бонннце. Нещо пове
че: в някои подведомст
вени училища броят на 
учениците намаля и до 
десетина ученика, а в 
планинските села има по 
пет- шестмина, дори и

Общинската скупщина 
мновшга изтъкнаха, че

трима души.
Именно трва. а и неза

видното материално по- . такава нерационална, у чя- 
ложение на основните литна мрежа затруднява 
училища, е често повод и без тогоа трудното ма
на различни събрания термално положение па 
все по-наетойчгаю да те основното образова шие, 
говори за необходимост- Разбира ос, че закриване 
та от рационализация па 
училищната мрежа. Без 
оглед че много 
останаха без основни учи 
лиша. в тази насока тряб 
вц да се действува и зана 
пред. Няма никакво (ма
териално) оправдание да 
се държи учител само за 
няколко учечиика.

На последната сесия на

Уважаеми другарю редактор,

В описание „Мост", .книжка 105 тази година 
Сърбисла» Златкович „Ца-с печатана статията на 

рибродоки партизански отряд", е която са ползу
вани. извори, печатани ® моята «смига „Димитров
градска хроника", забранена през 1970 г.

то на. едно училище, вед
нага поражда и въпроса 

селища за „техположим излишък" 
па преподаватели. Някои 
от преподавателите 1и се
га имат по-малко от една 
трета от прелати'самите 
учебни часове. Къде то
гава такива преподавате
ли да се настанят па ра
бота?

Още по-трудно е, че 
именно тези преподавате
ли са или пред пен.оия, 
или с дълъг учителски 
стаж. Сега да сс преква
лифицират е твърде труд 
но, почти невъзможно. 
От друга страна, оповес
теното намаляване на ад
министративния и режий

Касае ос за следните дава документи: Пис
мото на младежката организация от Цариброд, 
изпратено през 1928 година до ЦК на ЮКП във 
връзка с „Откритото писмо" на Комйнтерн и Из
казването на. бойците на цари брод ски отряд „Мо
мчил войвода" в Димирсязград на 4 септември 
1964 г. по случай 20-годишшшата от формирането
на отряда.

Писмото на младежката организация от Ца
риброд открих през 1964 година и го ползувах за 
една статия в „Братство" през същата година, а 
-отчасти го споменавам в „Димитровградска хро
ника" (стр. 136), след това продължих с изследва
нето му и писмото обнародвах в „Мост" бр. 51, 
от 1978, стр. 73 77 под заглавие „Поддръжка на 
антифракцжжната борба", с коментари.

Това писмо има голямо значение за историята' 
на Ю,КП между двете войни в Димитровградския 
край.

ОТЗИВИ

Името на сцената55
(Слободан Кръстич: монография — СПОМЕН 

ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА НА НАРОД
НИЯ ТЕАТЪР В НИШ, „НАРОДНЕ НОВИНЕ", 
октомври 1987 год.)

По повод стогодишни
ната на Народния театър 
в Ниш, през октомври 
тх. в издание на „Народ- 
не новине" излезе от пе
чат монографията наСло 
бодан Кръстич, журна
лист и редактор на съ
щия вестник, под назва
ние „Времето на сцена
та". Всъщност основа за 
тази твърде вдъхновено 
написана книга са много- 
бройните разговори на 
автора с артисти, поста
новчици. сценографи и 
изобщо с хора на театра
лното изкуство в града 
на Нишава, които по .раз 
лични поводи си спомнят 
от живота и работа на 
този един от най-старите 
театрални колективи в 
СР Съвбия.

ния персонал във ведом
ствата и трудовите орга
низации с 10 на сто, не 
дава възможност те да 
се трудоустроят в други 
ведомства.

Без оглед на тези труд
ности: решения трябва 
да се търсят. Защото е 
рационализацията на.учи 
лищната мрежа частично 
ще се подобри и матери
алното положение на ос 
носните училища.

ните за работата, за дни
те. прекарани в Нишкия 
театър" — ецоделя авто
рът на книгата Слободан 
Кръстич.

„Така събраните споме

Спомените на бойците, живущи в Югосла
вия и България, на срещата им от 4 септември 
1964 като журналист записах на магнетофонна 
лента и за пръв път някои изказвания и оценки 
печатах в „Димитровградска хроника", (стр. 224).

Защо сега авторът на статията „Цариброд- 
ски партизаиски отряд" ползува -изворите като 
негови. Мен като азтор не споменава.

А това е наказуемо.

ни имат оообена стой
ност. Облягат се едно с 
друго, подпомагат и пре
плитат, представляват жи 
ва картина на епохата и 
хората в него" казва
един от рецензентите на

Ст. Н.книгата редакторът Бла
гов Глозич.

В книгата . е поместена 
и статията на Джордже 
Стаменкович „Народни
ят театър в Ниш 1887— 
1987", която допълва с 
редица данни богатата мо 
зайка на спомените 
зговорите 
артисти, режисьори, по
становчици, сценографи, 
театрални дейци, управи
тели.

Ниш, 25. X. 1987. Богдан НИКОЛОВ

Босилеград*411113 В средношколския образователен център в

На четиридневна екскурзия по СР Сърбияи ра-
Сьгласнона автора с плана и про

грамата за работа и тази 
година в оредношкюиския 
образователен

гуевац.
В Крушевац. иакто 

уведоми Стоян Антанаг 
00» ,водач на .-екскурзия
та, босилеградските 
ници са посетили и раз
гледали фабрувката за 
стрсицтеляи

раджич.
. Антанаоов 
чеч екскурзията цялост
но е изпълнила заплану
ваните цели и задачи и 
че уч_ениците са имали 

• каиш да видят. Мнение
то на Антанасюи подкре
пиха и учечниците: Иван 
че Стоичков, Лепосава 
Величкова и Даниела То
дорова. Казват, че има
ли какво Да научат не 
само във фабриките, но 
и при посещението на ис
торическите места, къде- 
то са им били устроени 
часове по рстория.

ьн ни ■подчерта,
^,Бдин век работа и съ

ществуване/на Народния 
театър в Ниш е изклю
чителен сръбски й юго
славски юбилей. На сце
ната на Оинджеличе» ,пло 
щащ са играли много из
вести днес артисти, из
пълнявали постановки, из *. 
тъкнат. постановчици, с 
театъра са ръководили 
хора, за които с гордост 
се говори. Това е довод 
в юбилейната година да 
посетя мнозина, но не 
и всички, театрални дей
ци в Ниш, Белград, Но
ви Сад. Осийек... за да 
върнем за момент шоме-

център 
„Иван Караиванов." в Бо
силеград се проведе уче
ническа екскурзия. Име
нно, през миналата 
мица третокласниците бя 
ха на четирдневна 
курзия, по 
За четирите

Следва да се отбележи, 
че дизайнът на 
е направил Момчиле Мла 
денович твърде успешно, 
така че общият

уче-
книгата

оед- \машини „14 
октомври", химическата 
Фабрика „Ме.рима" и ме
мориалния комплекс 
..'Слободиите". а е Хабац, 
химическия :
ка" В Белград 
ли и 'Разгледали 
алния комплекс 
Броз Тито"

-изглед
на книгата е твърде при
влекателен.

екс- 
СР Сърбия.

подреден с 
вкус и с усет за преглед
ност.

Онова обаче, 
тава най-впечатляватцо са 
разговорите на С. Кръс
тич с артистите, издигна
ли славата на Нишкия те
атър го страната и 
бина.

дена те по
сетиха няколко, промиш
лени и туристичеоки гигант , ,Зо*р- 

: те пооети-„„ пен-
троае. Между другото бо 
сшопрадските

което ос-
мемори- 
„Йосип 

и Калемег-
трегроклас- 

мци посетиха Крушевац, 
Въриячка баня и Злати- 
б€|р, Т|игпощ<> Ужице 
пандарната Кадиняча. Ба
ня Ковияяча и Тършич, 
Шабац, Белград и Кра-

лан, а в Крагуевац памет 
пик-парка . „Шумарица", 
® Тършич къщата музей 

реформатора на сърб- 
оката писменоог Вук Ка-

и ле-чуж-

Ст. Н. М. Я.
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Творчески награден конкурс 

ка списание „Мост“ДИМИТРОВГРАДСКА СПОРТНА ПАНОРАМА

Наравно С цел да насърчи творчеството в област
та на художествената литература, 
публицистикатанай-реално науката и 

творците от българската 
народност в Югославия, списание „Мост" об
явява творчески награден конкурс за следни
те видове и жанрове:

на

"А БАЛКАНСКИ" 
а сп о

..ПРОГРЕС" (Пирот) 1;1 (1 ;о)

Дерби срещата между 
" ■ Балкански" и „Прог- 
оес — Пирот, беше ка
чествена футболна игра.
В първото полувреме ди- 
ммтровграшчани бяхамно 
го по-добри и 
25 минута с евро-гол на 
П стар Йов ановшч. който 
донесе голяма радост на 
зрителите и на играчите

Дим итровтрадокат 
ртна панорама започваме 
с футболната ореща „А. 
Балкански ' — .. Прогр е е" 
— Пирот в рамките на 
Регионална футболна 
визия — Ниш, тъй 
и наравно

СТИХОТВОРЕНИЕ
на ,,А. Балкански". Въ® 
второто полувреме, кога- 
то домашните футболис
ти вече нямаха оиии. го
стите наложиха своя стил 
на илра и на пет минути 
щ>еди края на мача Ма- 
нич даде рядко хубав гол 
и изравни резултата на 
1Л. Продаваме и табел
ката, която изглежда та?

първа награда 10 000 дин.
8000 „ 
7000 „

втора
трета
НОВЕЛА
първа награда 17 000 дин.

15 000 
12 000 „

Ди
втора 
трета
НАУЧНА СТАТИЯ

като 
може да се 

отчете като успех в пре- 
мерване на силите

поведоха в

20 000 дин. 
18 000 „ 
16 000 „

първа награда
втора
трета
РАЗКАЗ
пъриа награда
втора
трета
ЕСЕ

с ли
дера на табелката. Мачът 
ое игра ® спортния 
ТЪР „Парк", при прохлад
но време и на хубав, тре
вист терен. Голмайстори: 
Петар Йованович в 28 
мин. за ..А. Балкански" и 
Ращован Манич в 85

Цен ка:
15 000 дин. 
13 000 „
11 000 „

1. Прогрес
2. Слога
3. Ястребац
4. Палилулац
5. Рудар
6. 12 февруари
7. Младост
8. ОФК Ниш
9. Будучност

10. Слобода
11. А. Балкански
12. Единство (П)
13. Куршумлия
14. Задругар
15. Раднички
16. Единство (Б. П.)

117 3
11 "6 5

5 5
114 6 
113 5
113 5

3 5
11 4 2
11 4 2

3 4
3 4
3. 3 

11 2 5
2 4
3 2 
0 6

1 32:8 
14:7 
18:8 ■ 
17:7 
18:13 
15:16 
13:16 

■18:17 
15:18 
12:19 
15:27 
21:23 
9:17 

15:18 
22:26 
14:28

17
0 17

■ 11 1 15
1 14 първа награда 17 000 дин.

15 000 „
12 000 „ 

ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ 
първа награда 12 000 дин.

11 000 „
10 000 „

ми
нута — за „Прогрес". „Ба 
лкански" игра в следния 
състав: Милко Соколов 7, 
Тошко Соколов 7, Тоша- 
Ракгелов 7, Милован То- 
дорович 8, Новица Алек- 
сов 8, Александър Стан
ков 8. Драган Дончев 7 
(Борислав Маноз), Сини- 
ша Димитров 6. Деян Ми 
тов 6. Емил Иванов 8. Пе 
тър 14х>важ>з:ич 7 (Славча 
Димитров).

3 11 втора
трета-3 11

11 3 11
105 втора

трета5 10
11 4 10 УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

1. Право на участие в традиционния тво
рчески награден конкурс на сп. „Мост" имат 
само граждани на СФРЮ.

2. Творбите, предложени за награда, тря
бва да са написани на български език — по 
възможност на пишеща машина (раздел 
тройка) или четливо на ръка и да имат обо
значение (шифра). Авторите трябва да до
ставят на редакцията по три екземпляра от 
всяка творба, а името на автора, сложено » 
затворен плидс, със същото обозначение не 
творбата, се изпраща с пратката на творбите.

3. Изборът на темата е свободен — спо
ред желанието и възможностите на автора.

Препоръчително е авторите на научните 
и публицистичните творби (статии) да посве
тят внимание на 200-годишнината от рожде
нието на Бук Караджич и 50-годишнината от 
идването на Тито начело на ЮКП (СКЖ).

4. Обемът на научните и публицистчни- 
може да бъде най-много до 20

11 4 10
11 95

94
11 85

8611
611 5

Поражения на младежите н пионерите
ЩО с 4:0. И в този мач 
гостите бяха много по- 
Щ'бри и димитровградча- 
н;и заслужено бяха пора
зени. В следващия кръг 
пионерите на „А. Балкан
ски" гостуват в Бела. па
ланка.

футболната игра и заслу- 
жно извоюваха висока по 
беда.

Младежкият състав на 
„А. Балкански" претърпя 
ново поражение срещу от 
бора на Раднички от Пи
рот с 4:0 (2:0). Пиротчан- 
ци бяха много по-оилни 
във всички елементи на

Не минаха добре и пи
онерите. Те загубиха ма
ча орещу пионерите на 
нишки „Железничар" съ-

те статии 
страници на пишеща машина.

5. Последен срок за доставяне на твар-
конкурс на

СРЕЩИТЕ ЕИ—НИШ —„ДИМИТРОВГРАД"Мнмншна 

победа на 

„Партизан“
Домакините по-добри бите на творческия награден 

„Мост" за 1987 род. е 10 ноември т.г. Твор
бите се доставят на адрес: ИЗДАТЕЛСТВО 
БРАТСТВО" — ЗА ТВОРЧЕСКИЯ НАГРА

ДЕН КОНКУРС НА СП. „МОСТ", Кей 29-тн 
декември № 8, 18 000 Ниш.

Резултатите ще бъдат съобщени чрез в-к 
„Братство" и другите средства за маоова ин
формация на българската народност в Юго
славия.

дина в Ниш. 
меж да се разшири и на 
културното и-олс.

при стрс-В рамките на традици
онните срещи на работни 

ЕИ—гН'ИШ и „Дйците на 
митравград" на 31 октсим 

беше направен излет 
Погановски м анретир 

клисура

ври д. с.„Партизан" (Желюша) 
„Стрип" (Бабушница) 

3:2 (2:2)

до
в живописната
на р. Ерма, а
проведоха сгк/ртни състс
запия в различим дисцп-

Димитровгргщча-
имаха повече успех в 

футболния

РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ"сетне се

Футболистите на „Пар
тизан" от с. Желюша за
бележеха още една 
да. Този път те се нало- 

Стрип" от Ба.бу- 
3:2. нои покрай

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 16 ноември 1987 го
дина сс извършават две 
години от трагичната см- 
рът на

ллини. ПРОДАЖБА
нипобс- тях като тю 
мач победиха с 5:2,. в опо 

стр елба димитрош- 
имаха 417, а 

Шах-

Продавам къща с дво-ртна
градчами

жиха на Никола Николов!ряо място от 800 «в. ме- 
о> Димитров-шиица с 

победата,, желюшаии се 
намират при дъното на 
табелката и едва или те 
се „изкачат" понвйооко 
тъй като до края на еоеи-

нървонството

245 кръга, 
играха царев-

тра площ 
гпая на улица „Оутйеогеа"

гостите 
матиститс 
НО 2:2.

от Тръиски Одоровци

На 15 ноември (неде
ля) в 10 часа ще посетим

отнесете на следния аи- неговия гроб на гроби
ще Георги Георгиев, щата в Трънски Одоров-

.. ч/т Те- III! за да положим ОУЦС-Н„ш. к,»,.«, з/.о т
ЛвфОМИ (018) 45 4/и 0. Му със СЪЛЗИ.
49-953. ---------------- -

№ 14. За справки и до
пълнителни пояснения ссгостенките от Каним близки и позпа- 

тн да ни се придружат. 
Опечслсни:

Семейство Николови, бли
зки роднини и пниятели.

В пйкадо 
бслЯзаха 107. а Димитро» 

__ 74 кръга.1-радч.анки 
Срещата премина а сър
дечна атмосфера. Следва 
щата щс станс идната го

пия дял на 
остават само 
кръга.

триоше

СТРАНИЦА 11Д. Ставров

• 6 ноември 1987Братство



Л^'^М^®^?*саТиРа * забава
Моля, без докачешеКарикатурен «крей

Пътища и хора

I ,-Комунаяац"’ » Бабушмица спроч-!
направления. За качесию- 

одми делегат

ЮРО ПО
Н1Я1КОИ ПЪТНИ 
то на тава строителство 
най-добре се произнесе: вместо да изпи- 
шат вещшх] —, одс извадят очите! аз- 
бира ос, не аваите, защото едшевдюмеп- 

ИШЮСТИТ01Р1И. и изпъдаителм. Ос- 
теши^юският прием да тлз-

ТРУДО.УСТЮПВЛПЗ

Д-ракша ВорсЬи оди 
О-дадшо ос спрема.м да 

Бве ти та)

Срстс мс юия1Дън 
Лужйи-цу и ми рече:

пишем, ама све нс-мам време.
узпи оди 1ьу нещо що ти се до-

5
но са и 
тава само- и 
вършат техни хора I

ти
км.ига, па

Д Обърму кгьигуту -от коридс до корице.
натрупала у стари чо- 

вед-и, ама и много памет. Па Г-еко дай -Да 
ВИ препишем две орате на стари човеци.
Л за и/ину о-рату, а ако :ви повечко интере- 
суйе пишете му да адрес: Дра-гослав Ма- 
ниц _ Форски, — Бабушмица и .он че ви 
изпрати тю йедну кн-ишку „що йе по-йевти- 
на оди Кило пасул»", кико рече он.

„Рационализатори“
Мло-го горчилка сешаКогато започна строителството 

праюгчтю-ттроп-уасватслния пункт ,,Гради
на'', маза сс, че това оце бъде един от 
и-ай-съюремсииите тролуокиателнй пункт
ове в страната. Може би щеше и да ста
не това, ако не ое .намесиха някои ..ра
ционализатори” и ,.специалисти", -които 
просто „отсюко-х-а” съществуващите обе
кти о-т шооегго. Сега приливите от тов-ар- ШУРНЬАДА
ние -камиони на транзитния туризъм са 
намалени от 70 на .сто- лапи на само 
седем на сто!

Е, не ни е пръв- път да сечем клона, 
ма който седим!

,
— Шур1ьа)о! 1сла, посипи м' руйе, да 

си измщем.
— Кво си ми па уработил да те пош-

Бобан Димитров Без думи тур-м ?Ст. II.
— Нес'м ништа, али, ако 'очеш, мо-

г’л би...ИЗ „БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО” — А)де. не замлачу) се него тржа) ру-
четеринете-

— Трл>ам, трл.ам„. А., тв0]ти 
сети ли се да си доще од печалбу?

— Што се то) тебе тича?!
—-■ Па... жал ми...
— Кво ти )е жал?
— Жал ми што ти време прооди тейим 

тека. Младачка си, па...
—■ А)де, не замлачу/ се, да ти не шьус- 

нем воду на главуту!
— Добро, шургьайо. Али, руку на ср- 

це, нще право да жел>у)еш...
— Пол'к оратн, цркал га, дабогде! Че 

те чу)е неко)!
— А! Пре че река да потече нагоре, 

него ли од мене да отиде таща.
— А-а-! Само причаш, а одма би се по-

Обещание пузл.а

е

• Някои хора дават обещания, за
ради удоволствието да ги нарушат.

У. Хелзит

• Обмисли вярно ли е и възмож
но ли е това, което обещаваш, защо
то обещанието е задължение.

Конфуций
• Щедрите обещания всякога тря

бва да се поставят под съмнение.
_ Т. Паркер

• Големите обещания намаляват 
доверието.

Хораций
• Обещанията са по-евтини от по

даръците, а действуват много по-си
гурно. Никога не даваш толкова, как- 
то като даваш надежди.

• Обещаваме според надеждите си, 
а изпълняваме обещанията според 
страха си.

А. Франс
• Обетованата (обещаната) земя е 

всякога от другата страна на пусти
нята.

Ла Рошфуко валил.
— Никад!
— Зак'лни се!
— ]а нес'м жена, да се клнем. Могу 

само да се запцу]ем. У какво 'оч?
— У, да те не знам кво буде! Не могу 

више да те слушам!
— Да) пешйнр!
— Леде, )а сам заборавила да га поне

сем. Идем у подрум по шега.
— Да по)дем?

• Хората обещават много, за да 
се отърват да дадат малко.

Л. де Капие X. Елис

. •
ПЕТРОВ---------- «--------------------------------------------

Решение
— Немо) одма! Причека) малко. И пази 

да те не види нико)!
Е-в-е това й-е само- йедна и това по-веое-

лийеш о-ди

прЕДТгРце-НЯТЕ
НИФеОПЯБООГУИ" V У

/чоФорм ихМе=\ !,ОИз з-ч аовсп^еА 
шчшмвостц"/ У

- тгр^дягриемяме
ВСЧЧЯРО

ла. И има и текв-ея сълзе да 
жал. Еве йедна:

ПЕЧАЛ
Чекам поштара. Чекам да ми донесе 

'валиду. Од сина. А, за мене доста! Оно- 
мад си купи нову шамщу. И остаде 
Купи свечице и однесо' му на гроб... 
остал там'. Само дроньци сам му закопала... 
Кад се вратам од гробишта, ]а сврнем на 
чешму. Помилу]ем синово име. Пинем во- 
дицу и отидем си дома. У празни дувари.

ми.
Он /е

\
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