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т? ш

Не веднаж Тито казваше 
че силата на Югославия се 
състои в геройството, единст 
вого и чевъостината на ней
ните

то, но изцяло на. практика 
да се покаже: колко.' общест 
вено-лолитическите структу 

организациите на сдру 
труд. местните общ 

самоугтравителните

ри.
народи и. народности.

приключител н ата
шна акция

жения 
пости
общности на

В таз годи 
. Нищо не бива 

да ни изненада” в -паслед 
ните два дни на миналата 
седмица в еърбия и Войво 
Дина, в които

интересите, 
възпитателно -образователни 
те. институции, 
и сдруженията на граждани 

са способна да отбран 
«т свободата и

доужествата
участвуваха

над един милион души 
на практика се и потвърди, та. Участниците 
Отдадени на свободолюби
вите традиции за борба сре- 

всек»- агресор, а сле 
дейки идеите
другаря Тито и Съюза на 
ко.м у кистите в акцията, коя 
то в оазлткчни места бе и 
под друго название

7С
това имушества-

в учението 
изцяло показаха, че ся вина 
ги готови да действуват сос 
Щу който 
За отбелязване

ШУ и да било враг. 
е. че покрай 

другите и жените а особа 
но най-малкит.е потвърдиха 
своята
моуправителното 
и като подрастващо поколе
кие изпяло оправдаха дове- БЕЛЕЖКИ ОТ ИЗЛОЖБАТА 

при- рието. В

и делото на

всеотдайност към са 
обществоно в 1. Живков и И. Сгамб шч о/крпват пзложоа/асътпината си с 

цел.
единствена 

народът показа своята 
готовост да защитава 
добивк\те От Народоосвобо- 
дителната борба и револю
ция.

В общините на Нишки ре 
гион във всички селища 
всичко започна в следобед 
ните

същност акцията 
и учението показаха, че за 
същината на Титовата 

концепция за всенародна от 
брана, трудовите хора и гра 
ждани са оазвили съзнание 
то. че всенародната отбрана 
е единственият път на сигур 
ната защита на нашата со 
циалистическа общност. У 
чението в Нишки регион по 
каза, че народът идейно-по

ВЪЗХИТЕНИ ОТ ПОКАЗАНОТО
През последните 10 дни 

на октомври зала „Фестива 
лна" в София бе средище на 
стопанаките взаимоотношения 
между СР Съобия и съседна 
България.

Оживлението в опоменага-

Не може да не прави сил народи по-нататъшни успехи 
в изграждането и процъфт
яването на СФР Югославия".

Вто и мненията на някои 
на СР Сърбия — посетители 
на изложбата , София 80”, 
които бяха любезни да ни 
отговорят на един-единствен 
въпрос: „Какво ви напра 
на й-гол ямо впечатление?"

но впечетление присъствието 
на видни наши и български 
партийни, държавни и сто 
лански дейци начело с пър 
вия 
«ния

часове на минатия 
петък, след информацията, 
че е възможна агоесия” на 
същите. Веднага бе издаде- 

нареждане за любили 
заиия. На следваншя д.ен 
след биетревогите, че негтри 
ятелят в-^рши нападение, 
скривалищата бяха пълни, 
а в действие стъпиха проти 
ьвъздушната отбоана и поде 
леният.^ на териториалната 
отбрана. Трудещите се 
гражданите в региона уче 
нши-ге. числящите се къ-М 
ЮНА. запасните военни ко он 
мандири и участниците на 
всички поделения този път

секретар на Централ 
комитет на Българска-

но
литически е готов и морално 
чевръст единствено 
телен да окаже стдшотива 
срещу който и било да е 
агресор., който посегне сре
ИГУ

та зала не се поддържа са 
мо от непрекъснатия поток 
от посетители. Водят се раз 
говори и в кулоарите, къде 
то представители на делови 
среди от СР Сърбия и НР 
България установиха контак 

помежду си от които

та партия и председател на 
Държавния съвет на Бълга 
рия Тодор Живков 
седателят на Изпълнителени- 

съвет на Скупщината на 
Сърбия и член на Предсе 

дателството на ЦК нд Съю 
за на комунистите на Сър 
бия Иван Стамболич, които

решл-
вии пред

МАРИЯ ДРАГАНОВА — 
Аз съм работничка о.т софий 
ското трикотажно предприя 
тие , Лиляна Днлштрова". 
Интересно ми бе да видя до 

на 22 октомври откриха в . къде са стигнали моите ко 
софийската зала „Фестивал
на'' изложбата „Стопан- С 
ството на СР Сърбия”.

И през десетте дни, 
докато изложбата, беше от 
крила интересът към нея не 
прекъсваше. Приятно бе да 
гледа човек множеството по 
сетители, които с иескрпто 
любопитство разглеждаха мо 
стрите У изразяваха задовол 
ството п възхищението си 
от тдх. Действително, нзло 
жбата с доброто си офор 
мленце и с отлично иодгот 

информатори съз 
даваше бодра обстановка на

СРсвободата, боатството
и единството и самоуправле 
кието.

По време на учението „Ок 
юмври 80” в Нишкя рети 

е пребивавал покрай 
останалите и Жика Радойло 
вич, .член на Председателст 

Реп ублик анската

и ти
и двете страни очакват не
малко взаимоизгодни и доб 

оезултати. Както с из
вестно, изложбата придру
жават

ри легп в нашето производство.
две думи 

съм! Десените са добре под 
брани,
го добри, даже Отлични.

възхитенаспециалисти от най-отговориха воуо нана неприятеля
с оръжие. Всъщност това бе конференция на Социалисти

ческия съюз. По време на 
учението, изтъкна той. 
Нишки регион наистина бе 
импресивно. Изказана е ви 
сока съзнателност. ентусиа-

круптште промишлени орга 
низации от СР Сърбия, ко
ито най-пълноцеино изпол- 

в зуваха десеггете дни през. 
които изложбата гостува в 
столицата на България за да 
обсъдят с българските си ко 
леги редица въпроси от доу 
странен интерес.

И домакините и гостите 
не скриваха желанието си 
тези разговори и дискусии 
да завършат е подписване 
па договори в областта на 
търговията и дългосрочното 
промишлено и техническо 
сътрудничество. Всички усло 
вия за това са налице — 
подчертаваха специалистиге. 
а най-важното от тях е до 
брата перспектива за подо 
бряпаид на сътрудничеството 
и различни области па ико 
иомиката а особено в химн 
ческата промишленост, сел
ското стопанство, елоктротех 

промишлен ос т, 
ст ро ителството ггр оизво дст в о 
то на стоки за широко пот 
реблемие и пр. Пероиектива- 
та става вся ло-оеалиа от 
все по-разршстваините се кои 
такти между СФР Югосла 
вия и НР България във вси 
чки области на стопанския 
и обществеионгюлитнчеакмя 
живот.

материалите са мно
Н1е отговор на трудещите 
се и самоуттравителите. За 
отбелсхване е. че поделения 
та на гражданската защита 
и Червени^ кръст, както и 
всички дрн^ги поделения за 
оказване на първа помощ 
за спасяване под развалини 
те, за гасене на пожари и 
т.н. показаха пълна съзнател 
ност и отговорност в изпъл 
няване на задачите.
Целта на акцията не беше

ХРИСТО ДИМИТРОВ, 
кар — Прпветствувам чудес 
ната съвместна инициатива 
на нашите две страни. Кол 
кото до показаното-внимате 
лно разгледах щанда за ав 
юмобилнте и авточастите ,и 
приятно съм изненадан. Ес 
тествено че най-много се 
задържах край щанда за 
лекарства и трябва да приз 
пая, че досега не знаех че 
вие
толкова добре развита фар
мацевтична промишленост.

КИРИЛ ДРУМЕВ, студент 
— Питам се. дали -всичко, 
което виждам тук може да 
се намери в югославските ма 
газиин (обяснихме му; че и 
в който и да било град на 
нашата страна, този и подо 
бни стоки има винаги и в 
изобилно — ). Ако е та- 

моите поздравления. 
Аз лично бих си купил един 

и чифт от хубавите ви 'спорт 
ни обувки.

Договорено е идващата 
пролет в Белград ще бъде 
организирана изложба на 
стопанството ма България.

ле-

ЗЪ1М иединство гюи всички 
възрасти. Също така илшре 
сиоиираше умеииетр при 
всички възрасти. Зъв всички 
учения висок принос дадо 
ха поделенията на ЮНА, 
запасните военни командири 
и числящите се Към мили

мените

приятелство, взаимен инте
рес, делон соещи и контакдията.само да се проведе учение югославяиите имате
ти.

Д пък специалната книга 
за впечатления се изпълня 
ва с отзиви на посетители. 
Видно място сред тях зае 
мат думите на Тодор Жив 
ков: „Изразявам мокреното 
си задоволство от изложбата 
което е ярка демонстрация па 
завоеванията на приятелския 
сръбски народ и строител
ството ма социалистическата ка 
икономика, тя е важен при 
нос към разширяването I 
задълбочаването па отноше 
нмята между НР България 
и СФР Югославия в интерес 
на мира п сътрудничеството 
па Балканите и в Европа.
От сърце жалея ма сръбския 
народ, на всички югославски

пическата

Т. ПетровОт учението „Октомври



ПОСЕЩЕНИЕ В НАШАТА СТРАНАЯСЕР АРАФАТ НА

Последователна 

подирела и помощ
сътрудничеството между Юго 
еловия И Палестинската осао 
бодителна организация. Под 

чс това сътРУДНИ

Цветния дом където поче 
президента Ти 

положи букет червени 
рози на неговия гроб.

В официалните разкогоори, 
които преминаха в съРДечпо 
и приятелска 
Джуранович и Арафат напра 

изчерпателен обмен на 
мнения по актуалните меж
дународни пълросн п гю-иа 
топ.шиото разширяване на

По покана на председате
ля на Съюзния изпълните 

съвет Веселин Джурано 
инч на официално приятел 
ско посещение в 
страна пребивава нрезиден- 

Иапълиителннн 
ПалектаптсЙсата 

освободителна организация 
Ясер Арафат.

Веднага по пристигането 
Белград. Арафат посети

те паметта на 
го илен чертано е, 

честно севсе ло^уапешпо 
укрепва и разширя 

па взаимно
нашата развива, 

иа юъЗ еленоваатмосфера, и разбирателство.дентът на 
комитет ата

•уважение 
Арафат отдаде щигзнапио 

Югославия за последова
телната подкрепа и помощ 
в борбата за осъществя пи 

прана 
народ. Той

виха на

си в не на националните
на палестинския

е подчертал значение 
факта че ЮгославияЮГОСЛАВСКО-ШВЕЙЦАРСКИ РАЗГОВОРИ СЪШОБЕЛГРАД: то па

(Решително провежда полити 
кп-|а па Тпто. който винаги 

за трайно иСпоровете да се решават 

единствено чрез преговори
се застъпваше 
еирав&шпгоо разрешаваме пн 
близкоизточния проблем.

От югославска страна е 
че Югославия псеизтъкнато, 

продължи да оказва пълна 
и помощ па спраи членът на Федорал 

; Швейцария и 
па външните рабо

и Швейцария 
че споро

подкрепа 
веддквата борба па палеелгн 
скня народ.

ховепЮгославия 
са на становище, 
вете, кризите и въоръжени 
те конфликти с конто е оо 
ременен съвременният. свят, 
могат да се решават единст
вено по мирен начин, с 
политически средства — въз 
основа на принципите за за

пия съвет но 
МИНИСТЪР

Пйср Обер.
Югославско-швейцарски ге

ти
И двете страни са изра

зили загриженост поради и- 
зострянето па международ
ната обстановка, което е ре 
зултат на прилагане полити 
ката на оила и натисци и 
на борбата за сфери на вли 
шше, чиито жертви са мал 
кнте и средно 
преди всичко необвързани 
страни.. Изразена е и загри 
женост поради въоръжения 
конфликт между Ирак и И- 
раи. Югославия оказва пъл 
на подкрепа на (инициатива 
та на Палестинската органи 
зация и Ясер Арафат за 
прекъсване на огъня и мир
но разрешаване на спора.

разговори преминаха в ат 
мосфера на приятелство, от 
кровеиост и взаимно уваже 
ние.
ния във връзка с цай-актУ- 

международац теми

Председателите Чауше-к' и Миягович
Разменени бяха мие

независимостта, су 
самостоятелното

читане Посещение на румънския 

председател Чаушеску
алнмтеверешттета 

развитие и ненамесата. Две 
те страни имат твърде бли 
зки становища и във връз

и въпроси от двустранното 
сътрудничество.
и Швейцария, 
в разговорите, ще продъл

Югославия големите
изтъкнато е

ка с причините за съществс 
кризисни огнища и жат да развиват и усъвъР- 

шенствуват сътрудничеството 
си с желание съгласно на 
своите възможности да да
ват принос в укцепването 
на детанта. международния 
мир, сигурност и равнопра 
вно сътрудничество.

вапгите 
стълкновения и с пътищата 
на преодоляване на настоя 
щата напрегната обстановка 
в света и влошените между

та Чаушеску изгради трай 
ни основи на дружба и доб 
тюсъседско 
между двете Страни. В те 
чение на разговорите беше 
направен 
във връзка с обтттото поло 
жение в света, което беше 
оценено 
както и за кризата, която за 
плашва лоша и сигурността 
в света. Обсъдени бяха и ме 
ждудъРжавните 
измежду Румъния и Югосла 
вия.

Генералният секретар на 
Румънската комунистическа 
партия и президент на Соци 
алнстическа република Румъ 
.ния Николае Чаушеску със 
С'|^прутата си пребивава в 
нашата страда от 22 до 24 
октомври. На белградската 
аерогара румънския прези
дент посрещна неговият до 
макин, председателят на 
Председателството на СФРЮ 
Цвиетин Миятович. Ведна 
га след пристигането на Чау 
шеоку в Белия двор се во 
диха оф!щиалните югослав 
ско-румънски разговори на 
най-високо равнище. Първи 
те думи в официалните раз 
говори бяха посветени в спо 
мен на починалия прези
дент Тито който с президен

сътрудничество
народни отношения.

Това е изтъкнато ^ разго 
ворите,
води съюзният секретар на 
външните работи Йосип Вър

обмен на мнениякои-го в Белград

(Според Танщг) (Според Тонюг)
като загрижващо

ПРОДЪЛЖАВА ИРАНСКО-ИРАКСКИЯТ ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ

Борбата не спира отношения

Президентът Чаушеску в 
течение на пребиваването си 
в Белград посети Цветния 
дом и се поклони пред тле 
нните останки на президента 
Тито.

шият на таканаречената ..на
родна армия" Таха Ясин Ра 
мадан е присъствувал на из 
пращане части на тази ар
мия на Фронта. В речта си 
по този повоо., Ра мадан е 
изтъкнал, че това е огтърво 
излизане на народната ар
мия от границите ца страта" 
и изразил уверение, че тези 
войскови части тие участву 
ват в освобождаването на А 
бадан".

жницц в Иран. В Техеран 
сс съобщава че И рап е го
тов да освободи заложници 
те ако САЩ изпълнят вси 
чки условия на Хомейни. 
В неделя във връзка с то 
зи въпрос е разисквал пран 
ският парламент, но реше 
нието за съдбата на амери 
канските дипломати е отсро 
чена за среда, когато пар 
ламентът отново е заседа
вал.

Според вестите, които из 
лъчват и двете воюващи 
страни най-ожесточени бое 
ве продължавали да се во- 

около петролните ценДят
рове и военни бази, но в 
ирано-иракския 
конфликт все по-голяма це 
на заплаща с животите си 
населението от двете страни 
на Шат ел Араб.

въоръжен ЗАВЪРШИ 21 ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩАТА КОНФЕРЕН 
ЦИй НА ЮНЕСКО

За по-хубаво утре на човечеството
Иракските войски пред В БЕЛГРАД след петсед

мична работа, завърши 21 
заседание на Общата конфе 
ренция на ЮНЕСКО.

На последното пленарно 
заседание с мнозинство гла 
сове бе приета Резолюция 
за приноса на ЮНЕСКО в 
опазването, на световния 
мир. осъществяването на 
човешките права,

Двадесет и първото за
седание на Общата конфе
ренция на ЮНЕСКО без
спорно постигна големи ре 
зултати за бъдещето на ме 
ждународната общност, пре 
ди всичко,в обсега на сво
ята дейност — науката кул 
турата, образованието и ко
муникациите. Приети са 
редица важни документи — 
Международна програма за 
развитие на комуникациите, 
Резолюция за

и на културното наследство и 
автоматична помощ за охра 
на на наследството в облас
тите. пострадали от гтрирод 

бедствия, , 
на Центът) за 
студии в Любляна и др.

В работата * на 21 заседа
ние на Обтп-цта конферен
ция на ЮНЕСКО в Белград 
участвуваха над 2000 делега 

че ти от 153 страни членки ко 
тгго отдадоха признание на 
Югославия за хубавите усло 
вия за работа.,

гприели жесток натиск на ку 
зистанския Фронт. Около Хо 
ремшехъР владеела голяма 
конфузия и почти сигурно 
се знае, че иракските войски 
са завладя ли целия: град. 
Целокупната атмосфера на 
фронта е в знак на стоеме- 
жа на иракското крмандува 
не на всяка цена да пре 
махне съпротивата на про 
странството окло Хоремше 
хъР и Абадан и след това 
да насочи ударите си към 
.средния фронт" при Ах 

ваз и Дезфул. Каосто оценя 
ват военни специалисти, на 
този фронт ще се води най- 
тежката стратегическа борба 
в цялата досегашна война, 
ако дотогава по някакво чу 
до не се прикъсне огъня г

Оценягва се. че единиците 
на „народната армия" са по
лучили задача да пцевземат 
властта” в окупираните (Ос 
вобояените) гладове и села 
в Кузистан и по този начин 
да освободят единиците на 
авмиота за нататъшно нах 
луване.

От друга пък ст.раиа се 
твърди, че американският 
президент Карггър е изпра 
тил послание до иранския 
президент Бащиюадр,
САЩ са готови да изпълнят 
три от четирите ирански ус 
ловил т.е. правителството 
на САЩ не може да върне 
богатството на бившия шах 
понеже това е компетенция 
на американските съдове.

че

премах
ването на расизма, колони- 
ализма и апартейда. В Ре.Същевременно в Организа 

цията на обединените нации 
и в света се повдигат нови 
инициативи за мирно реша 

(ираз^ско-иракакия 
конфликт. Страните на АСЕ 
АН са предложили 
добри услуги в разрешава
нето на спора.

золюцията освен това 
подчертава и значението 
цотребауа ЮНЕСКО' да про
дължи да оказва подкрепа 
на освободителните движе
ния. Гласувайки за Резолю
цията, делегатите на необ
вързаните и 
се страни 
,без този документ всички 

усилия «а ЮНЕСКО бйха ос 
танали само мрътво слово 
на хартия, добавяйки,', 
Резолюцията 
компетенциите на ЮНЕСКО 
и представлява (Съчдността на 
бъдещата работа и бъдеще 
то на света".

се съхраняване

ване на
Генералният секретар на 

ООН Курт Вал'дхайм е спо 
делил, че не очаква залож 
ниците да бъдат освободени 
днес иди утре, и изтъкнал, 
че съществуват реални из 
гледи такова решение наско 
ро да се приеме. Валдхайм 
е изтъкнал, че ООН желаят 
да посредничат в освобажда 
пето на заложниците.

ни за създаване 
химическисвоите

развиващите 
изтъкнаха,, че

и започне дипломатическо 
разрешаване на конфликта. В непосредствена връзка

с развитието на обстановка 
ипанакЩираксЯшя 

фронт се довеждат и най^о 
вите инициативи за освобаж 
дане на американските зало

В иранската стратегия на 
воюване се е появил един 
нов момеят, 
в Багдад информация се съо 
бцтава, че главнокомандува

та на не излиза от
В излъчената

(В. П. -Д. Р.)
. *
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секцията при съюзната конференция на сстшо по обши въпро
СИ ЗА СТАНДАРТА В ОБ ЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

ПОВЕЧЕ ВЗИМАТ, ОТКОПКОТО ДАВАТНеоткшняо по 

Титовия път
Върху големия ръст на не 

съгласуваността в развитие
то на общноспгвените дейно
сти с възможностите за и- 
кономическо развитие отдел
но е дал принос формалисти 
ческия подход на основните 
организации на сдружения 
труд в изнамирането и осьщ 
ествяването на развойните 
програми, недостатъчната 
свързаност със стопанството 
и често, частичната подкре 
па от страна на обществено- 
политическите общности.

отделно е дал принос фор
ма листиче ският подход на 
основните организации 
сдружения труд в изнами
рането и осъществяването 
на развойните програми, сД* 
ед това недостатъчната сВъР 
заност на обществените дей
ности със стопанството, как 
то и недостатъчната, често и 
частична подкрепа, от стра
на на обществено-шолитичес- 
ките общности.

Макар, че на дневния ред 
бе много значителен въпро
сът
дейности да се даде предим
ство в предстоящия планов 
период, главно бе разисква
но за сегашните трудности. 
Най-кратко, бе констатира
но, че общестшвените дейно 
сти все пак на стопанството 
не са дали ни приблизител
но толкова колкото са от 
него получили. Много голя
мо е числото на само фор
мално организираните основ 
ни организации на сдруже
ния труд. Формирането на 
самоуправителните общности 
на интересите в тези дей
ности не е допринесло за 
по-доброто организиране, ни- 
то на по-ускореното разви
тие.

се насочватази критика 
към несъответствието на ме 
ханизма на самоуправител
ните общности, а много по-

на

малко към съществения из- 
следователен и работноопера 
тивен подход на всички у- 
частници в самоуправител- 
ното изнамираие обществе
но-целесъобразните програ
ми и техното осъществяване.На проведеното през ми

налата седмица заседание на 
координационното тяло за 
тачене на

В акцията трябва да се 
включат всички обществе 
но-политически и трудови 
организации и общности, 
учениците и учителите а 
осооено учителите по истр- 
>рия и учасниците в ±Юь. 
Събирането на исторически
те материали ще даде въз
можност писането на лро- 
иология на Ьосилеградския 
край.

Също така членовете на 
координационното тяло при
еха решение да се изтъкнат 
заслугите на Славчо Динов, 
студент — революционер от 
ьосилеврад, който е загинал 
в началото на оорбата сре
щу фашистките злодеи. ь 
тази насока бе прието реше 
ние да се открие бюст на 
динов, пред входа на Кул
турния дом. а по възмож
ност и домът Да получи него 
во име а на родната му Къ 
пта да се постави възпоме
нателна плоча. На повече 
исторически места трайно 
да се отбележат, които да 
действуват върху възпита 
нието на младите да оазви- 
ват революционен дух. да 
се тачат светлите юадиции 
от НОБ и социалистическо
то изграждане във всяка 
среда. Трудещите се и мла 
дежта в трудовите органи
зации трябва да бъдат паза
чи на развитието и укрепва 
нето на придобивките от 
революционната борба на 
нашите народи и народнос-

Трудностите в развитието 
на обществените дейности 
са обусловени и от недоста
тъчно разработените прин
ципи и мероприятия за сти
чане и разпределяне на до
хода, както съществена ос
нова на свободната размяна 
на труда — бе заключено на 
заседанието.

Трябва, между другото, 
да се каже, че определени 
проблеми се явяват и в при 
лагането на принципа за вза 
имност и солидарност в за
доволяването на съвместни
те нужди, които произтичат 
от голямата разлика в поло
жението на отделни участни 
ци в първичното и вторич
ното разпределение на дохо
да. Това многкратно оказва 
възвратно действие ®ърху 
отслабване функцията на и 
инак неразвитата политика 
на стичането и разпределя
нето н адохода върху лини
ята на всички участници в 
процеса на сдружаването на 
труда и средствата и върху 
осъществяването на съвмест 
ните резултати в свободна
та размяна на труда.

революционите 
традиции и Държавни праз 
ници при Общинската кон- 
ферешдия на ССТН в Боси 
леград на което членовете 
обсъдиха и приеха плана за 
изготвяне на програма за 
чествуване на 40 — годиш
нината от историческото ре
шение на ЮКП за обща все 
народна борба срещу фа
шизма и ненародната власт.

Чествуването 
жава през 
дина, където трудеш.ите се, 
гражданите, младежите пи 
онерите и граничарите в 
Босилеградска община, съв 
местно с всички народи и 
народности в самоуправител 
на социалистическа Югосла 
вия' ще ознаменуват юбилея 
на историческата 1941 годи
на. твърдо решени да ппо 
Дължим по Титовия път на 
независимост. равноправие 
и свобода.

на кои обществени
За обществените дейности 

досега са отделяни големи 
средства, без оглед на опре
деленията да се отделя по- 
малко, поради което значи
телно е намалена акумула- 
тивната и възлроизводствена 
способност на стопанството. 
Въпреки и големите капита
ловложения тези дейности 
не са се развивали достатъч 
ио ефикасно, нито пък раз
витието си са добре стугласу 
вали с потребите и възмож
ности на обществото.

Това е. между другото, пр 
еценка от проведеното неот
давна заседание на Секция
та при Съюзната конферен
ция на ССТНЮ по общи 
въпроси за стандарта в об
ществото (председателствува 
на от Джуро Векич), на ко
ето бяха обсъдени актуални 
въпроси от развитието на 
обществените дейности.

ще продъл- 
цялата 1981 го-

СВОБОДНА РАЗМЯНА

От обществено-политичес
ка гледна точка е главно да 
се забележи, че поради не
съгласуваността в развитие
то на обществените дейнос
ти се появява все по-остра 
критика 
но че все по-голяма част от

Участвуващите в заседани- 
всякаето приеха решение, 

обществено-политическа 
трудова организация, 
на общност, сдружения 
дружества в общината 
основа на приетия план и 
договор, до 15 декември да 
изготвят свои планове и про 
грами, с които до края 
годината ще се включат з 
съвместната обща програма 
за ознаменуван е на юбилей 
ното празненство в община 
та, региона, републиката и 
федерацията. За тази цел 
във всякао рганизация и об 
шност трябва да се форми
рат отбори и комисии, кои 
то ще бъдат носители на ак 
циите по чествуване.

През тържествената

и СТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИ 
ИЗТОЧНИЦИмест-

и сред гражданите.
(Д. С.)ВЪЗ Във връзка с това бе из

тъкнато, че с оглед на досе
гашното развитие на обще
ствените дейности, което гл 
авно се обосновава на точно 
определени източници на 
средства, е необходими по. 
комплексен изследователен 
подход и пошироко ангажи
ране на определените носи
тели на развойната полити
ка в изнамирането на опти
мални програми в развитие
то на обществените дейнос
ти в унисон с въз.можности- 
лте и нуждите на сдруже
ния труд.

Върху високия Ръст на 
несъгласуваността в разви
тието на обществените дей
ности с възможностите за 
икономическо развитие, бе 
изтъкнато в обсъждането,

ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ПО 
ПОДГОТОВКА И СВИКАНЕ НА ТРЕТИЯ КОН 
ГРЕС НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ

на

Афирмация на класо
вите опити в 

самоуправлението

ти.
По този случай беше из

тъкнато, че трябва на 8 
септември — Деня на осво
бождението на общината, 
да се проведе тържествено 
заседание на Общинската 
скупщина на което ще се 
връчат награди и отличия на 
най-изтъкнаги трудещи се в 
организациите на сдруже- 
ния тРУД, самоуправителни
те общности и местните об
щности в общината.

Третият конгрес на —Юго.
1800

ГОДИ
на тРябва да се продължи 
със събирането на архивни 
документи, снимки, автенти 
чни изявления от участници 
в Народоосвободителната во 
йна в Босилегр.адския край-

славия ще се проведе на
дина в Белград. В работата му ш« участвуват 
делегата, а ще работи в три комисии, а пуолич. 
ната дебата, която вече започна ще продължи 

— все до партийните и синдикалнитеосем месецаМ. Янев конгреси.
Това реши Комитетът по подготовка и сви- 

на самоуправителите ка 
първото си заседание състояло се миналата сед
мица в Белград. На заседанието е избран секре. 
тарият на Комитета.

Доклад на тема „Сдруженият тРУД в бор
бата за социалистическо самоуправление и обще
ствено-икономическо развитие" ще изнесе Мнка 
Шлшляк, председател на Комитета, и член на Пред 
седателството на Съвета на Съюза на синдикатите 

Югославия- Доклад за ,Решаването на работ
ници ге в сдружения труд 
пределеннето на дохода" ще
дапов, за „Самоуиравителното свързване и сдру
жаване па доходни основи — съществен фактор 
па общественото възпроизводство, самоуправител- 
1ю планиране и развитие” — ц-о Тихомир Влашка

та .Сдружените работници в делегатската 
” — Стане Долапи. За председател на гру- 
изготвяие на конгресните резолюции е нз-

кване на Третия конгресНИШ

Добри резултати, при добър климат
с обезпечаването на по-висо 
ко качество на производство 
то. износа, снабдяването. Във 
връзка с провеждането ма 
стабилизационните 
както гюдчеота Жика Радой 

ще блде необходимо

ха най-актуалзште проблеми, 
съПътствуващи и провежда- 

стабилизационните
И покрай съществуващите 

трудности които лридружа- 
провеждаието на стаоили 

зационните мерки
положение в

нето на 
.мерки. Това са преди всичко 
трудностите при обезпеча

ват полити
Ниш мерки на в създаването и раз. 

подготви Душал Бог.
ческото 
1си регион е на завидна ви- 

беше
възпроизводства I \ иване на 

материали, борбата за по-ка 
чествено и повече произво 
дство, както и стремежа 
за по-гол#м износ. В Ниш 

както изтъкна До

лович
ло-иататъшно развитие и за
дълбочаване ма самоуправи 
телиите обшест-вено-иксмюми 
че ски

основнасота. Това 
оценка на състоялото се те_ 
зи дни разширено заседание 
на Председателството на Ме 
ждуобшиноката конферен
ция на Социалистическия 
Съюз, Ръководено от Деси- 
чир Йович, председател на 
МОК на ССТН. В работата

отношения. по-ап,л 
по зачитане на самоуправи 

споразумения и об 
договори. Ведно

;си регион 
бросав лнч и 

система
Петпович, зам. — 

на Междуобщип 
общност 

първите девет месеца 
на годината са постигнати

талпитепредседател 
ската регионална пата за 

бран Киро Глигоров.
Третият конгрес — подчерта Мнка ШпиляК 

— не ще изследва системата, но ще обсъди проб
лемите във връзка с неговото прилагане на ос
новите на Конституцията и Закопа за сдружения 
труд, ще потърси отговор па много въпроси, ка- 
квито са например, защо колективите с добро са- 

осъщсствяват доход на един

шествоните
с това в организациите

труд. е лсобхо
папрез

сдружения 
димо да се -включат всички 
общоствеио-шолитичеекм

заседанието участвуваха 
под

ла добри резултати, но са нали 
затруднения.

си-и Жика Радойлович, це и редица установяването па по-Републикан Л1И в
с 11 ра вс дл иво възда град^дав апредседател на с цялакоито ше изпъкнатСоциската конФеоенЦия па та си острота кт>м края на 

Говорейки за ико
не, за ло-голяма технолог» 
ческа и трудова дисциплина

и Мили и рамо управление 
ботиик пет пъти по-гол ям о^колкото в другите 
колективи, защото работниците във ваички облас
ти на животи ямат решителна дума* Той трябва 
да бъде делови договор, разискваше за откриване 
и афирмация на положителното, ио и за застоя в

алистическия съюз 
Станич зам. — ескетар за 
план в СР Сърбия-

годината.
номическото положение в 
региона Любиша Игич, пред 

М еждуобц 1'инскц
Набелязани бяха и конкре 

тни задачи във воъзка с из 
пълнеццето иа плана гю есен 
пата сеитба врегиоца.

седател на 
та регионална скупщина в 

изтъкна че между

лредседа 
общинските конфе-

Нс/воизбра ните
тели на 
ренции на Социалистическия 

петнадесетте обши

самоуправлението.
(С. Р.)Ниш

иай-актУалли задачи се на
мират проблемите, свързани М. А.СЪЮЗ В 

ни на Нишки регион изнесо
СТРАНИЦА 3
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КОМУНИСТИТЕ И СТАБИЛИЗАЦИЯТАСЪЮЗЪТ ИА

ТИТО КАЗА Съблюдаване на 

действителното положениеСК - ПАРТИЯ НА 

РЕВОЛЮЦИОННАТА
ш Разговорите в организациите н& сдружения 'РУД 

в Сурдулиш/са община следва да дада/ от/овор № %оя 
степен се провежда /та дело икономическата стабмлизл
ция

провеждане ца набел 
сгабилизацио/ши ме

(КЪМ ОК ИЛ СКС в Оур 
дулшлка община е съ.даадс- 
на делова група, чнято пря 

задача е да установи до 
икон омическата

•ки за
язанитс 
ротгриятия.

Съю*ьт на комунистите до 
край ще изостри и отговор
ността за ггълло и рационал
но лолзуванеиа мощностите, 
увеличаване яронзводитвД- 
тгостта на труда, а особено 
намаляване разходите на 

рационално

ка
коя охшуп 
стабилизация се претворява 
в конкщетни дола в организа 
н.иите на сдруженияАКЦИЯ труд,-
По този начин Съюзът па 
комунистите ]/ай-*Фяко 
включва в осзддествяванс на 
задачите произтичащи 
заключения^ на Председа
телството ни ЦК па СЮК.

се
11 рОИЗВОДСТВОТО
то ползуваме на енергия, су- 

Ед повременноотКато укрепва своето единство, от
говорност и дееспособност в пзиъдпо- 

гюлитика, С'ьюзьт 
комунистите иай“Добрс пес се под

готви за своята трета и Четвърта кон
ференция и Десетио конгрес, за прие
мането и осъществяването на 
етап от конституционните промени, за 
дефиниране на дългосрочна развойна 
политика по Югославия-

ЗАКЛЮЧЕНИЯТА на 21-то заседа
ние на Председателството на ЦК но 
СЮК и Акцйонната програма на Вто
рата конференция на СЮК означават 
за всички организации и водещи орга
ни в Съюза на комунистите ДъДг и 
това практическо действуваме Да реа- 
фирмират и по-последовател но да осъ
ществяват политическия курс на Деве- 

. гия конгрес на СЮК отстраняват на 
трупалите се слабости в Съюза на ко
мунистите, по-решнтелно да се боряг 
за социалистическото самоуправление и 
политиката на равноправие на нашите 
народи и народности, да предприемат 
решителна борба срещу всички против 

ници на политиката на СЮК.

материали. 
нгс се полагат доста грижи 
да се намалят всички видо 
ве потребление.

Комунистите и останалите

нието па приетата
Разговорите трябва да да- 

дат отговор дали всички тру 
Н-МДт

на

субективни си ли занапред 
още по-съзнателно и по-от 
говорно трябва да се отнас
ят към трудовите задълже- 
ния, да бт,;шт в челните ре
дици за икономии и иконо 
мичло стопанисване, което 
1 рябва да допринесе за ук 
репването на .материалното 
състояние н~ организациите 
на сдружения труд.

Обект на особен интерес 
в рамките на общата стаби 
лизания ще бъде и плани 
райето на развитието за пе 
риод 1981 — 1985 
Планирането на Ръста в 
следваш ия средносрочен пе 
риод не може да бъде из
раз на желанията. Планът 
тРябва да произтича от ре 
алните преценки на собстве 
плте възможности.

Занапред стабилизацията 
и развойните програми ще 
доминират в дейността на 
СК в Сурдулишка община.

дови организации 
акциоини програми по ста
билизация, колко тези про-

втория

грами са плод на реална и 
конкретна преценка на ико 
иомическото състояние и въ 
зможноегите и дали в тях 
са конкретизирани задачи
те, които трябва да изп-ьлня 
ват всички субекти в х°удо 
вата среда. От друга стра
на, ще се установи на кое 
равнипге и колко пъти с 
обсъждано 
на стабилизационната прог
рама като пои това се вид
ят и ефектите ла стабили 
зационните мероприятия за 
деветте .месеца на текущата 
година.

(„Политика’'. 19 X 1972 год)

ДА БЪДЕШ ЧОВЕК

]«ЕГ
Трябва умение да се надникне в 

личния жнвог на всеки жив човек и 
да се разберат неговите трудности, за- 
шото всеки човек е свят за себе си. 
същество, което има и весели и тъж
ни моменти в живота. За това нещо не 
е необходимо човек да бъде психолог; 
достатъчно е да бъдеш човек, да имаш 
сърце и чувство за хората. Ние естес
твено. не сме някакви самаричани; но 
ние сме комунисти, а комунистите трдб 
ва на първо място да бъдат хуманис
ти. Те трябва да схванат, че 
следва да бъдат в служба на своя на
род. А в какво е щастието и животът

С преминаването към идейна и по. 
офанзива Съюзът на кому

провеждането
литическа
цистите вече осъществява известни ре
зултати, които нетрябва да се подцен
яват. Те са добра основа и опора

обединяване на силите 
в Съюза на комунистите и в общество
то върху позициите на соцлалистичес-

година.
за

по-нататъншо

След едно цялостно съблю 
даване на действителното по 
ложение Общинската 
ферешхия на СКС. заедно 
с първичните 
на СК в организациите на 
сдружения тоуд и останали 
те субективни сили у не изо 
сгрят отговорността на всич

ко-го самоуправление.
Осъзнателно за отговорността си за 

хода и резултатите в осъществяването 
на становищата и заключенията, прие
ти на Втората конференция на заседа

нията на Председателството на СЮК. 
Изпълнителното бюро подчертава, че 
постигнатите резултати могат да бъдат 
доведени в опасност, а успехът на по
литиката на СЮК да бъде доведен под 
въпрос. Ако Съюзъд. на комунистите не 
се преустройва в такава организация 
на революционната акция която да е

кон-

хоратз организации

на хората, това аз не мога да оценя и 
затуй и не мога да натрапвам на ни
кого щастие нито аз, нито който и да 
бил друг. Целият народ знае в какво е 
неговото щастие и това нещо тРябва та 
бъде наш пътепоказател.

Сг. Н.

(Тост в Зренянин, 19 ноември 
1958 година)

в състояние своите становища и поли
тика по-ефикасно да претворява в жи
вота. С изпълнението на приетите зак
лючения — това е пробна и критиче
ска точка на съптинск.ата готовност, ка 
последователността и отговорността на 
комунистите, на всяка тяхна организа
ция и форум. Работническата класа и 
останалите трудещи се оценяват актив
ността на комунистите и техните орга
низации не според 
според истинското

РАЗВОЙНИ ПЛАНОВЕ

Ние се борим за такова планира
не, което трябва да изхожда от плано
вете на трудовите организации и тех
ните асоциации и да се обляга върху 
ясна, съвместно утвърдена и договоре
на обща политика на стопанското и об- 
щестЕеното развитие. 
тРябва да отразява основните цели и 
пътища на стопанското и общественото 
развитие на Югославия като цяло.

декларациие,. но 
политическо и об

ществено поведение в практиката, спо
ред резултатите От тяхната акция.

Тази политика

ЛЕСКОВАЦ
Настоящият етап от революцията Курсантите на Политическата 

шкода посетиха Цветен аом
има решаващо значение за насоките на 
развитие и за съдбата на социализма 
Югославия. Същността

(Из доклада на Деветия конгрес 
на СЮК, Белград 12 март 1969 

година)
в

на въпроса с* 
ще за.

господствува с целокупното обществено 
възпроизводство и ще обезпечи реша
ващо влияние в политическото и 
ттуественото решаване или ще укрепват 
ония отношения и сили, които са про
тивоположни на интересите на работ
ническата класа, на социализма 
самоуправлението. В този преломен 
мент Съюзът на комунистите има по
вишена отговорност за насоките на об
щественото развитие, за действуването 
и развитието на системата на социали
стическото самоуправление, за укреп
ването на революционния характер 
властта на работническата класа, 
социалистическото съдържание на всич 
ки обществени решения.

там: дали работническата класа
В началото на октомври 

в Лесковац започна с рабо 
га петият випуск на Поли 
тическата школа към Меж 
дуобшинската конференция 
на СК в Южноморавски ре 
гнои.

През средата на месеца, 
курсантите на Политическа
та школа направиха седем
дневна научна 
по време на която посети
ха повече исторически мес
та, където се полагаха осно
вите, на нова социалистичес
ка самоуправителна 
славил. Посетени бяха Цвет 
ният дом в Ужишка 15 и 
музеят ,25 май” в Белград 
и родното място на другаря 
Тшо. Кумровец, а

гора Нерегва и Сутйеска.
Екскурзиантите 

още Плитвишките 
мавзолея на Петър Петро- 
вич Негош на Ловчен и Па 
метника на косовските юна
ци в Косово поле. Успешен 
организатор на екскурзията 
бе „Власинатурс” от Сурду- 
лица.

Да посочим и това, 
Политическата школа към 
МОК на ОКС в Южномо
равски регион 
но завършиха 260 
на СЮК

МОСТ НА НАРОДИТЕ посетиха
об- езера.

Аз искам и този мост да бъде зве
но между нашите народи както 
бъдат и други, които ще строим, 
не само мостовете. В нашите мисли, 
в нашите

ще
И

и на дела и стремежи 
трябва на първо Място да пазим ония 
велики придобивки, които постигнахме 
през войната и за които се борихме и 
по-късно, за да можем час по-окоро 
да издигнем нашата страна от изоста
налостта.

винаги
мо.

екскурзия, че

досега уапеш
членове 

всред които най- 
числени са младите членове 
на партията и работниците 
от непосредственото матери
ално производство, 
дина в Политическата шко 
Ла учат 70 членове на Съю
за на комунистите.

Юго_на
(По случай откриването 

.,25 май" измежду Бачка Паланка 
и Илок, 19 май 1974 година)

за на моста

Тази гочас по
история бе изслушан в Шу- 
марице, Ясеновац-, Бихач 
Дърв_ар, ЯйЧе.'на Петрова С. Микич
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В БОСИЛЕГРАДСКАТА АПТЕКА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СЪЮЗ В БОСИЛЕГРАД

Рецепта“ за близки Новата средносрочна развойна про 

грама трябва да бъде реална и да се 

основава на собствените възможности
99 ■ ■■

ДИРЕКТОРЪТ ДОКАРАЛ КОНКУРСА ТАКА ЧЕ 
ДА МОЖЕ ДА ПРИЕМЕ ДЪЩЕРЯ СИ ЗА СТА
ЖАНТ

Какви са самоуправителни 
те отношения в босилеград 
ската аптека колко се спаз 
ват обществените изисква 
ния и как корупцията в об 
ластта на заемането на рабо 
та търси .място да се лега 
лизира. между другото, сви 
детелст^вува ц окроеният „по 
мярка' конкурс и приемане 
то на дъщерята на директо 
ра Захари Сотиров за 
жант в организацията. Но 
не става въпрос само за при 
емането й за 
разбира се 
ловията въобще може да 
бъде това, но и за изменено 
то условие на образовател
ния ценз, незаявеното ста 
жантско място в Самоуправи 
телната общцост на интере 
ой те по заемане на работа 
в Босилеград, както и за 
затваряне вратите на фарма 
цевтичните техници.

На проведеното в начало
то на месеца заседание, тру 
довата оощност за стажанти 
е приела за стажант дъщер 
ята ца директора, хогава, 
както казва Захариева, въоб 
ше не е разисквано за това 
какво тя 
ще работи и за кои трудо 
ви задачи ще се подготвя- 
А в

Една от твърде важните 
задачи пред Социалистичес
ки я съюз е изготвянето на 
новата средносрочна развой 
на програма в общината и 
развойните програми на ор
ганизациите на сдружения 
труд обществено-политичес
ките организации, самоудра- 
вителните и местни общно
сти. . Всички програми трябва 
да бъДат готови и приети 
до края на текущата годи
на, които ше отразяват ре
алните възможности на вси 
чки организации. В донася
нето им трябва да вземат 
участие всички самоуправи- 
телни структури, защото ре 
алните програми дават и ое 
ални възможности за разви
тието на организацията и 
общината.

Главна дейност на ОК на 
ССТН в Босилеград в преде 
тоящня период е осъществя
ването политиката на иконо 
миче ската стабилизация за 
претворяването в живота на 
решенията от 13-то заседа
ние на ЦК на СЮК. Тази 
основна задача стои пред 
всички трудещи се в орга
низациите и общностите.

Всенародната отбрана и 
обществената самозащита, 
борбата за по-голяма произ
водителност за по-качестве- 
ни и бързи услуги, пестене
то, за пълнотворно ползва
не на работното време, въз- 
награждаването опо.ред ре
зултатите на труда и всич
ки други въпроси отнасящи 
се до по-щателен анализ във 
всички обтлесгвено-полити- 
чески и трудови структури в 
общината и занапред оста
ват. задачи номер едно.

На заседанието на общин
ската конференция на Соци
алистическия съюз в Боси
леград за нов председател 
с едногодишен мандат е из
бран ПАНАЙОТ ДОЙЧИ
НОВ, активен обеществено- 
политически деец в общи
ната.

За нов председател на ОК на ССТН в рБосиле- 
градска община, с едногодишен мандат е избра// 
Панайот Дойчинов,

Икономичес/сата стабилизация, сдружаването 
на селскостопанските производители и ползване на 
неизползваните ресурси — занапред основна задача 
на трудещите се.

като стажант

случая , и тяхното лремъ 
разискване е и от 

Може
лчано
говор на въпроса: 
ли задочен ученик да бъде

ста-
Прилагайки в практика 

Титовата инициатива за ко
лективна работа и отговор
ност в обществено-политиче

сдружения труд показваха 
пълна мобилност в акцията 
„Нищо не бива да ми изне
нада", която в званичител- 
цата фаза даде очакваните 
резултати.

стажант 
ако в ус

ета жант.

ските организации делега
тите на Общинската конфе
ренция на ССТН в Босиле- 
градска община, на прове
деното заседание на 27. ок
томври т.г. обсъдиха дркла-

АТАК СРЕЩУ САМОУПРАВ 
лънИЕго

Случаят в общината е из 
вестен. Никой обаче не се 
е заинтересувал за разреша 
ване на опущенията. Гова 
не е направила л първична 
та партийна организация. 
Интервенция сигурно ше 
извръши Основният съД на 
сдружения труд. Но защо 
до правата — чрез съД?

Да отбележим и това, че 
на трудещите се в Аптеката 
това не е пъово такова на 
рушение. За такъв един спор 
— приет един гандидат на 
конкурс, работил и уволнен 
.1 на ми:*ото лрч^л втор — 
наскоро Съдът на сдружения 
т ;»у I ше цапе о говор.

ДА СЕ УСКОРИ С ПРИЕ-
да за едногодишната дей- МАНЕТО НА СРЕДНОСРОЧ 
пост на Общинската конфе 
ренция, след въвеждане на 

Ръководство,
ПАТА РАЗВОЙНА ПРОГРА-

колектувцото 
работа и отговорност с ед
ногодишен мандат на пред-СВОЕВОЛНО ИЗМЕНЕНИЕ 

НА УСЛОВИЯТА... седател.
Б доклада, който изнесе 

Любен Рангелов досегашен 
председател на ОК на ССТН, 
се отчете, че Социалистичес
кият съюз като фронт на ор 
ганизираните социалистичес
ки сили в общината «3 ед
ногодишния период от 
веждането на колективното 
Ръководство е организирал 
интензивна обществено-лоли 
тичеока активност за разре- 

на всички въпроси

Беспорно е че в здравно
то дело на икономически и- 
зостаналауа Босилеградска об 
щина са необходими квали 
фицирани работници. Раз 
бира се между другите, и 
фармацевтични техници. То
чно и поради това преди ня 
колко месеца трудовата общ 
ност в Аптеката е взела ре 
шение за приемане на един 
стажант със завършено сре 
дно фармацевтично учили
те. Но едно е решението, 
а съвсем друго публикува 
ния конкурс във , Вранске 
новине” от 29 август тл\ Спо 
ред него условията за обра 
зователния ценз са: сред 
но професионална подготов 
ка, гимназия или задочен 
ученик в средно фармацевти 
чно училище!? Кой е про
менил условията?

— През юни т.г. взехме

въ-

В случая едно е родител шаване
от значение за населението 

общината. Тази активност 
на ССТН в изминалия пе- 

според

ска грижа, а съвсем друго 
отговорността на Сотиров и 
на трудещите се, които пре 
ценявайки правата си са на 

самоуправителните

в

ПАНАЙОТ ДОЙЧИ
НОВ е роден през 
19з7 година в с. Пара 
лово Босилеградско. Ос 
новно училище е зя 
вършил в родното си 
село, а прогимназия и 
гимназия в Босилеград. 
Педагогическата акаде 
мия е завършил в 
Ниш. Член на Съюза 
на комунистите е от 
1964 година.

П. Дойчинов е акти 
вей обшествено--пол11 
тически деец.

резвивалариод се 
плана и програмата за ра
бота на ОК на ССТН и Пред 
седатвлството в съгласие о 
инициативата 
Тито и програмата на Съюза

рушили 
норми сега търсят благопри 
ятен климат да се легали
зират. но колко това 
успеят не е в зависимост са 

в Атт.

ще на другаря
мо от трудещите се 
теката. Това и такива опу
шения нямаше да се слу
чат ако самоуправителните и 
обшествено-политически ор 
гани и организации доста
тъчно повдигаха глас и раз 
лвижваха инициативи за 
борба сретттУ тези вредни 
прояви чужди на самоупра 
вителните отношения и па 
социалистическия морал. А

на комунистите.
През изтеклия период от 

година Общинската ор 
ССТН в Боси-

една
ганизация на 
леград. освен че е положил 
усилия за идейно-лолитичес- 
кото издигане на трудещите 

Социалистическият съюз 
се е залагал и за разреша
ване и укрепване на деле- 

система, като пра- 
дълг на всички тРУАс* 

в общн-

решение за приемане на е- 
стажант със завъРшедин

но средно фармаДевтично У* 
чилище, а условията предви 

кон-
се

дени в публикувания 
курс въобще не са наше 

казва Васил Ва М. Яне»
решение — 
силев, който тогава е пред 
седателствувал на заседание

гатоката 
во и
пти се и граждани 
ната, не

участие в управлението 
в обществените работи, ио 
и като ефикасно средство и 

за осъществяване роля
та на работническата класа 
и всички трудови хора, в 
овладяването па съвкупни
те обществено-икономически

крайно време е От носите
лите на тези прояви да се 
потърси отговорност, защо- 
то авторитеът на който и да 
било не може да блде га
ранция за нарушения и за 
легализирането им. Не, за

само като формато.
— Нямаме отделна конкур 

казва Агна За
на

сна комисия 
хариева, председател на тру 

общност, а всичките пътловата
7 души ©едно сме и комисия. 
Кой своеволно е променил 

на конкурса точ 
е известно, но ми 

освен директора друг 
могъл Да напра

условията 
но не ми 
сля че 
това не е

щото това е противно на 
13-то за селарешенията на 

ние на
отношения.

Постигнати са положптел- 
резултати в увеличение 

па производството 
ските организации 
оше не -са използвани всич
ки възможности. Икономи
ческата стабилизация в орга- 
пизацмте па сдружения труд 

повече се провежда п 
значителни резул-

ЦК на СЮК.
ниви. в малобройния в стонал

но всеТова че 
колектив трудещите се не 

кой е променил усло 
конкурса достатъч

Васко Божилов
знаят шшшштйтжшм*вията в

свидетелствува за състоя 
на самоуправителните

Но кой е
но
нието

всетам.
ученик и може 

бъде стажант?

отношения 
този задочен
ли той Да ' , ___

На публикувания конкурс 
обадили 5 души се 

всички по един или 
изпълняват 

конкурса. Меж 
бил и един канди

показва 
та ти.

Отделен въпрос, който е 
разглеждан повече пъти по 

дал очакваните безул- 
е акцията по кръпода-

Посетихмс тези дни Пстачпшци и Искровци, малки 
край границата и сто какво зае

Са се 
га вече 
друт начин, 
условията на

не е
тати,
Рявансто която вече някол
ко години парад изостава.

Координационното 
при ОК в съдействие с 
иовгште организации, съвме- 
стно с комитета за весна род 
на отбрана и обществена са- 

местиите общ-

дерекулски села 
//ех ме.

ду тях е тяло Дока^о се направи мост //а Р- Ерма при село 
Пстачи//ци, сто как се лишава реката. С риск, 
нали?

завършено средно 
училище и

дат със ос-
фармацевт ично
един със завъртпена

задочен уче1шк в
гимна

сегазия
средното фармацевтично V-
чилищ®—дтжерята на ьоти

мозаштита в 
пости и организациите иа \

ров.
СТРАНИЦА 5
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ИЗ ПРОЕКТА ПО СРЕДНОСРОЧНОТО РАЗВИТИЕ (1981 — 1985) НА СУРДУЛИШ 
КА ОБЩИНА кл I ТРУДИЩИТЕ СЕ ОТ ООСТ „УСЛУ1 

ГА" ОЧАКВАТ ПО-ДОБРИ ДЕЛОВИ РЕЗУЛТАТИ.

неплатежоспособзацията до 
пост.
РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЙ 
НОСТТА И ПРИЕМАНЕ НА 
СТАБИЛИЗАЦИОНИТЕ МЕ
РКИ

От малка занаятчийска ра
ботилница, предимно с «слу
жел характер, със само ня
колко работника, Основната

нас по-гол ярмо ползувам 
разполагаемите 
■има възможност доходът зна 
чително да ое увеличи.

Според Проекта разширя 
вапе и модернизация на мо 
дернизацня на мошностите 
следва Да се направи при сле 
дните организации: фабри
ката за машини и леярна с

за средноорочния период.
Развитието на иромшнлсио 

ст-гп ще бъде по-бързо от 
всички останали стопански 
отрасли. Това се корени 
преди всцчко върху реални 
те предпоставки. А те са: 
съществуващият суровинен 
потенциал — природните бо 
гатства и разполагаемите про 
изводотвени фондове предста 
вляват такава основа, че гю- 
по-малки размери би било 
неизползване на мощности 
От друга страна, на терито 
рията на общината се нам и 
рат мощности, на които в 
предстоящия период се да
ва предимство. Става дума 
за развитието на енергет-и 
ката и минното дело, на ко-

Обш ественият 
развитие на Сурдулишка об 
щина в предстоящия средно 
срочен период (1981 — 1985) 

В на-

план за мощности

организация на сдружения 
труд .Услуга" изрцстна в го- 
л.ма организация на сдруже- 

труд. къдсто работят се- 
Наред с

като , проект е готов.
СТОЯТПЛЯ
ще се изказват трудещите се 
и гражданите на събрания 
които ттте организират общ е 
ствено-политическите органи 
зацшг, след което ще бъде

период по него
пия
га 38 работника, 
разрешаване на комунално- 
битовите проблеми в града, 
водоснабдяването, поддържа 
пето на градската 
обезпечаване на население-

0свеи водоснабдяването и 
поддържане на градската чи 
стота трудещите се от тази. 
работна организация разшир 
яват своята дейност извън 
сбмтината, в Нови Пазар, 
Враня и други градове.

Трудещ и-е се от тази ра
ботна организация вършат 
договор не с тенекеджийско 
шосерската организация „Бу 
дучност" от Белград за съв
местно сътрудничество, за 
тази цел трудещите се .мно
го очакват от изграждането 
ка Комунално-услужен цен-

цех за производство нанов
помпи и машинно оборудва 
не „Мачкатица", втория етап

чистота,приет като план.
През изминалия период 

промишлеността в Сурдули 
шка община зае водетна ро 
ля в стопанството на общи 
ката. Благодарение на това 
тя създаде необходимите 
Vеловия за ускорено разви 
тие през следващия средно 
срочен период.

то с хляб и пр. тРУДещите 
се в тази стопанска орган и - 
запия последователно разре 
шават и собствените си про
блеми: увеличение на дохо
да, а намаляване на разхо 
дите бързи точни и качес
твени услуги на потребите
лите, цялостно прилагане 
Закона на сдружения труд, 
прилагане на стабилизацио- 
ните мероприятия, пестенето 
и проче.

за изграждане на цех за 
производство на суровини 
за асфалтова смес при кари 
ерата . Варденик', разширя 
ване на фабриката „Пети 
семптембир”, конфекция .,Бе 
ло поле”, химическата проми 
шленост .Галеника’', обув
ния Цех на „Кощана” и дъР 
вопреработвателния цех на 
ООСТ .Горска секция” в Сур 
д улица.

Предвижда се. също така 
п откриване на нови мощ 
пости: активиране на експло 
атацията на .молибден ,Мач 
катица”. построяване на цех 
за производство на рефлекси 
вни перли с мощност 5 хиля 
ди тона. изграждане на фа 
брика за производство на

тъР за чието изградждане 
ще се изразходват над 1 ми 
лиард и половина, а ще бъ
дат обезпечени от Републи
канския фонд за недостатъч
но развитите краища. Кре
дитната банка от Лесковац 
н собствени средства остава 
да се изнамери изпълнител 
на работата.

Трудещите се в организа
цията още в началото на го
дината приеха икономичес
ката стаоилизацня и съшзта 

пракшка се провежда.
— Отноешнието на труде

щите се към работата е про 
менено и с това, че е въвед 
но възнаграждение според 
резултатите на трч^а. За все 
ки вид работа са утвърдени 
отделни 
работниците 
гова

За досегашната работа и 
по-нататъшната дейност на 
тази нужна организация в 
Босилеград потърсихме отго 
вор от Райко Стойнев, дип
ломиран юристи и директор 
от преди 3—4 месеца в ор
ганизацията.

— Основната организация 
на сдружения труд .Услу
га” която работи в състава 
на ТРО „Босилеград” 
ята дейност се среша с мно
го трудности и проблеми ог 
трудов характер. Водопроао 
Дът. който е даден 
подържаме е изграден нека
чествено. с много техничес
ки недостатъци които сега 
пред извиква^ чести дефекти 
и създават големи проблеми. 
И м а й к м в пр е дв I гд, 
се намират и резервни 
стн. въпросът става по-тру
ден. за всеки., дефект орга
низацията струва около 10 
хиляди динара, а .това зат
руднява водоснабдяването на 
- града.

строителни материали с мо 
щност 30 милиона единп 
пи, изграждане на Фабрика 
за преработка на торф към 
. Власпна-продукт”

Естествено.
з

и прочие, 
досегашното в сво-плзвитие на промишлеността 

е създало добра основа в то 
зи отрасъл да продължи пн 
тснзивния темп. Разбира се.

стабилизационни 
намаляване

В. „Галеника''

Оттук се пренденява. 
Възможно сети 1е в тези отра 
съл дават основание в пред 
стоящия 
ността да осъществи среден 
Ръст на обществения 
дукт от 26,6 на ото, на до
хода 21 9 и заетостта 10,1 на 
сто.
стоящия 
леността общо капиталовло 
женията ще достигнат 2534,7 
милиона динара или 69,8 от 
общите 
ито в ОР СъРбия и страната 
се отделя значително л$ясто.

Не без значение е, че след 
приключване на започнатите 
мощности относно ин вести 
ционнигге влагания, ще 
обезпечат и съответни ефек 
ти в увеличението на дохо
да. Предвидените 
на увеличение се обоснова
ват и върху новите проми 
шлени мощности, кйкто и 
капиталовложенията в реком 
струкщия. 
технологическо закръгляваме 
в сътттествуваПчИте 
зации на сдружения 
Разчита се също така че

че
да госегашните 

мероприятия^ 
на инвестициите ще окажат 
своето въздействие към рея 
лизац”ята на плановете да 
се преразгледат всички пла 
мотае и се съгласуват с пла 
новете по развитие на остана

норми. Тези норми 
са приели и 

се показа като добро 
предложение, трудещите се 
сега се осептат по-сигурни в 
себе си и в работата. Всеки 
ден се Регистрират резулта
тите и работника има 
представа за своята работа 

деелви Стойнев.
Да добавим

период промщнле се

про
размери

че тежко
Преценява ое, в пред ча-

пеоиод в цромиш лите еднородни организации 
ма сдружени в Южномарав 
ски регион и Република Сър 
бия, за да нялу удвояване 
на мощностите^

точна

модернизация.
и това, че с 

разширяване на мощности
те се очакват по-добри

трудова организа- 
комунистите 

тряова да имат значителна 
роля в преобразяването на' 
отношенията в
ята. Ако всички 
застъпват за

•капитал овл ожени я органи
труд. дниза тази 

шгя Където
Ст. Н., Трудещите се в тази тру

дова организация са задъл
жени и за поддържане 
градската чистота. Тази 
бота изпълняват грижа ра
ботниците а за техния личен 
доход се изразходват над 50 

• хиляди динара на месеца, 
до като от извършените услу
ги .могат Да ее съберат едва 
около 35

БАБУШНИЦА
на

Мина „Ерма“ - отново в действие ра- организации.
еднакво се

осъществяване 
на програмата, тяхното 
нание че

С все по-актуалната енер
гийна криза и все по-висо
ките цени на нефта въгли- 
щата все повече се търсят. 
Това е причината и закрити 
ето преди двадесетина 1рди 
пи мина „Ерма” в село Раки 
та наново да стане , интере 
сна” за ескплоатация.

Мината беше закъта каго

недоходна, поради слаба ор 
ганизираност и примитивен 
1начин
хи ата беше и тесноли пейка

съз-
единствено с ка

чествена работа, дисципли
на пестене и

върху изработка на про 
ект за повторно активизира 
не на мидата. Проектът тоя 

т_ бва да бъ:де готов до сре-
и популярният •, Чиро дата на ,1982 година. Илич

От разговор с председателя 
ма Общинската скупщина в 
Бабушйица Станимир Илич, 
тези дни научихме, че ,Про 
грес-инвест” от Белград рабо

ти

на експлоатация. Ма
пълнотворно 

ползване на работното вре
ме може да се постигнат 
планираните резултати 
гава

хиляди динара. Ни 
зките комунални такси 
водата и поддържане 
гоената в град.а, както

та
заизтъква, че с активизиране

то на мината ще се намали 
все по-острата 
криза.

на XII-
„ и не-
издражката на чистшги-

и го
личният и обществен 

стандарт ще се издигне на 
по-високо равнище.

енергийна
ща и някои организации и 
общности довеждатД. Б. орган и- М. ЯНЕВ

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО® 31 ОКТОМВРИ 1980
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Брой 1234 
Година XXXVIII 

31 октомври 1980 
Белград

брои:

с генералите
Дане Чуич и

Метода Стефановскн

По повод 40-годшшшната от провеждането //а Петата национална конференция на 
ЮКП. на 20 октомври в Загреб се 1 състоя тържествено заседание на ЦК на СЮК, в 
което участвуваха и участниците в Петата национална конференция. Доклад за значе 

нието на провеждането и решенията на конференцията изнесе СтеванДоронски, предсе 
дател на Председателството на ЦК на С/ОК.

ДРУГАТА СТРАНА НА САМОЗАЩИТАТА
колектив и някой регион, без оглед на 
цената, с която обществото плаща все
възможните експреминети и хвалби.

Нашата самоуправителна полити
ческа система е стабилна и сигурна, 
благодарение на готовността и реши
мостта. на нашите хора постоянно да я 
усъвършенствуват и защищават от въз
можни посегателства и уклони. От тази 
страна, следователно, ние сме сигурни 
и защитени. Другата, никак по-малко 
важна страна на самозащитата не ни 
е такава. Общественото имущество не 
защищаваме пито приблизително като 
своето, личното, въпреки че опасността, 
която дебне от тази страна, нищо не е 
по-малка. С ненаказателното посегател 
ство върху общественото имущество на 
това общество могат да се нанесат, н 
често се нанасят, огромни Щети, които 
за неговата сигурност и бъдеще могат 
да бъдат по-пагубни от „класическите” 
политически махинацнн и диверсии. 
Затова нещо, изглежда, не сме достатъ 
чпо съзнателни, дори може би нито 
колкото онези, конто злорадо и злона- 
мерно търсят „слабите точки”.

Приведените примери и забележ 
ки са само дотолкова подходящи за ил
юстриране на едно явление, че са ето 
тъкмо изречени в обстановка на очиг- 
ледна затъпеност на сетивата на вечна
та алчност и навик, че онова което не 
е мое, или твое, но държавно или об
ществено, може (и трябва, чак) без
милостно да се разпилява и присвоява, 
защото по някоя чудна логика и уж 
традиция — „па държавната хазна ни
кога не се вижда дъното”. Това че ние 
отдавна изграждаме държава, в която 
няма такава хазна и че имаме общест
вено имущество и ново, обществено, 
самоуправителпо социалистическо от
ношение, това, изглежда

защита на общественото иму
щество, още не мени много същността 
на разбирането „мое", „твое”, и общес 
твено (чети: държавно) имущество. Ка
то че ли не сме кой знае колко изми 
нали от времето когато, разхищаване
то на държавното имущество не е счи
тано за грях, но дори, безмалко за под 
виг.

Свободно интерпретирана, една 
мисъл от неотдавнашното заседание на 
Централния комитет на СЮК, на което 
стана дума за нашата икономическа^! 
политическа обстановка, горе—долу би 
могла да гласи така: нашата 
на обществената самозащита е твърде 

възможност на действу- 
,, класическия" враг и полити-

система

евентуална
ване на
ческото подриване на основите на на
шето общество, но в защитата на об
щество, но в защита на имущество не 
сме така ефикасни, нито на щрек.

тази мисъл се пред
ел е лИлюстрации за

всякъде. Някак, веднага
същата, на заседаниетолагат от

изказването на
на Общинския комитет в Бар, се чу

„никаде в Черна гора 
•че някой е заграбил час 

настанил в частна

когато ссза*
касае забележката, че

няма примери, 
тно имане или се е 
къЩа въпреки че 
ито с години стоят необраоотепи и кь- 

които са напуснати . Ооаче, „за- 
на обществено землище е 

явление”. Подобен е и 
обществените квартири, в 

насилствено се иастан-

ко-има много ниви,

щи,
грабването 
доста честно 
„случаят с . 
които мнозина 
яват" Почти в същото време кореспон
дентът на Радио- Белград духовито 
забелязва как отделни "а

Традицията и навиците от исторн- 
обстоятолства когато държа

вата и държавните богатства олицет-
класовмят

От там, когато говорим за енгур 
ността и самозащитата, винаги трябва 

защнтада на об1»ест-

ческите

да имаме на ум и 
. вените блага, които са тук за доброто 

па всички ни. Битката срещу разсип- 
разхиЩаването на обЩеб- 

имущество може (и трябва) да

воряваше окупаторът или 
враг са силни, по разбира сс не до сте 
пента да се прекланям пред тях и да се 
помирим с очигледното узурпираме, ал 

на обществено-

трудови организации, с 
в/>чани и в черни мерцедесови 
в стопански нару-

коли,
на съд поради 
и всевъзможни

несполучливи решения, та от 
върнат едвам ли не като ге- 

са успели да оправда-

лнчеството и 
твеното
изведат нашите хора, конто в огромно 
болшинство предано работят и 
тови да защищават резултатите

отиват 
шения 
и други 
там да се 
рои, особено ако 
ят своята постъпка и интереса на »сво- 
ята" организация.

инвестиционни
чност и разсип ми чество 
то богатство, макар тези разсипничес- 
тва били огърнати с плаща па иивести- 

бомбастичните
са то

напрограми и 
благосъстоянието ма някои

' ционните 
прогнози за своя труд.

!



2 Комунист
/

РАЗГОВОР С ГЕНЕРАЛИТЕ ДАНЕ ЧУИЧ И МЕТОДИЕ СТЕФАИОВСКИ

КАК АРМИЯТА ДАВА ПРИНОС 

В СТАБИЛИЗАЦИЯТА
секретари, членове на сеХре 

кон-— До къде ос стигна в 
досега?ки отговорни лостове в Ар- 

комунисти. В
темшата способност на стра
ната. масовото

и ошособяване на нас
елението за отбрана и само 
защита, в което голяма част 
от задълженията н

поема Армията. Ьто 
ро това е изиакването кому 
имотите и венчкн органи и 
форуми- иъа воашнгге колск 
тиви още повече да се за- 
шшацдт със собствеиште си 
проблеми, практика и кон
кретни акции. Трего, то
зи период бе период па 'из
ключително ожнвецр идейно 
-политическо и профоснонал 
но изграждане но време бо 
ладуването па другаря Тито, 
имаше за резултат по-голя
ма мобилност и ннтезиви- 
ране на политическия жи
вот и работа във всички ор 
гашгзации па СК.

тариатите, комитетите 
ференциите и т.н.

Изборите в първичните 
Съюза товаоргашгуира- мията заемат 

ефнцеркжил състав а еддро 
младите офп-

организации на 
на комунистите в Арми

ята се провеждал всяка 
ра година, и свел секретари, 
замесцшк—секретари и ка
сиери, избират се и членове 
на секретариатите. Гази есен 
ше бурт ..учредени и нон- 
ференцип на СК, които не
посредствено ще 
с основните организации. а 
след това и всички остана 

Ръководства на Съюзи 
на комунистите с двугодн-

ие Органите и организациите 
па Съюза па комунистите в 
Армията и досега развиваха 
колективната работа и отго 
ворпост и стремят да станат 

колск- 
в които

така и всред 
цери, 99 па сто са 
па СЮК. С това,

— 3йшо са необходими те 
големи промени?членове 

разбира 
се, е улеснена всяка техно 
акция, без родшка дали ося. 
шестшшат едната или друга

зиорговор
Съществуват ловече лри- 

Войницитс—комунис 
значителна

поспа
чини.и но-голяма с;гепен

съчиняват
състава на Армията, 

а с това и на органите и фо
на СК в нея. След

титивни делови тела 
откровено и критически сета роля. част отръководят
разисква, приемат стаиови- 

разщшжлт инициативи
Освен това следва да се 

подчертае, че числящите се 
към лошата Армия, а особе
но комунистите схващат ини 
'циативата на другаря Тито 
за укрепване па колективна

РУМИтС
като отбият военната си ло- 

техните места ос
та,
по исички идецио-гюдитичеели ви н пост, 

тават свободни.ки въпроси в изграждането 
на Армията и действуването 
ма ооганизациитс на

шен мандат-
Второ, получава се голя

ма флуктуания 
местване
ги отсъствувлния 
те, избоани в тези органи.

СЮК чрез пре-ОТГОВОРНО ОТНАСЯНЕ школуване и дру- 
на кадри— Как оценявате досегаш 

ния ход на изборите? — гла 
сеше първият въпрос.

Има достатъчно показате 
ли. че комунистите твърде 
отговорно схващат изпълне
нието на тази задачи. На 
събранията в първичните ор 
ганизацни на Съюза на ко
мунистите и на заседанията 
на конференциите на вепч 
ки равнища обстойно се 
анализират досегашното осъ 
нгеетвяване на задачите, про 
изичалщ от решенията и 
становищата на Единадесе
тия конгрес на СЮК, и мя
стото и ролята на ЮНА в 
нашата отбранителна систе
ма. Оттук произтече и основ 
ното задължение на кому
нистите в Армията: усъвър- 
шенствуване боеготовността 
На единиците и военните ко 
лективи и укрепване на все 
народната отбрана като ця 
ло. Затова в анализа на дву 
годишната партийна работа 
вниманието на комунистите 
е съсредоточено преди всич
ко на постиженията в тази 
област се намират и най-в а 
жните задачи, които над 
сто хиляди комунисти в Ар
мията поставят пред себе 
си и пред онези на които 
ще дада- доверието си в 
изборите.

Доволни сме от работата 
на първичните партийни 
организации и затова. че 
те все повече работят само 
стоятелно за разлика от 
предходния период, кога 
то по-голямо влияние оказ
ваха форумите и Форумното 
действуване, когато се очак
ваха становища и директиви 
, отгоре" и проче. Органи
зациите на СК сега повече 
се занимават с.ъс собствени
те си проблеми, по-самосто- 
ятелно ги обсъждат и по-от 
говорно оценяват всички 
елементи, които оказват 
политическото състояние и бо 
еготосвността на единиците и 
ведомствата на Армията.

шмшрщщж
Треуо. следза да се даде 

възможно

■ .

.. възможност на 
повече членове на Съюза 
па комунистите да 
чрез ооганите и форумите 
на СК,като по този начин 
превзимат на себе си пове
че отговорност и получават 
нови ценни 
опити.

ш' ; .4

■-Т минатТИТОВАТА ЛНИЦИАТИВД 
В ЦЕНТЪРА НА ВНИМА 
ННЕТО НА КОМУНИСТИ 
ТЕ В АРМИЯТА ••

политическиИзборите са удобен слу
чай Да се обезпечи по-на
татъшно развитие и оживо- 
творенне на духа и заклю
ченията за колективната ра 
бота, ръководство и отговор 
ност в армейските единици 
и ведомства.

'■

СОЛИДАРНОСТ НА АР.МИ 
ЯТА С РАБОТНИЧЕСКАТА 
КЛАСАЖвй-ЛЧ

ЩЩ:М
Във всички крупни акции 

на обптеството — Армият3 и 
нейните комунисти активно 
участвуват- Това, разбира 
се отделно се отнася до 
всички акции за икономии 
и провеждане на стопанска
та стабилизация. Как се по
стига това?

гПл*>^» ~ ~
Безспорно е, че Армията 

има свое мясуо и може да 
даде значителен принос в 
осъществяването на стаби
лизацията, пестенето, рацио 
налного стопанисване отно 
сно домакинското разполага 
не с армейския динар. Тези 
въпроси доминират и на из 
борните събрания в първич 
ните организации на СК в 
ЮНА. Както е известно, сло 
жшгят армейски механизъм 
изисква големи материални 
средства започвайки от 
онези за личния и колекти 
вен стандарт до средствата, 
необходими за най-съвремен 
на боева техника и разно
образни съоръжения. Зато
ва Армията с поведението 
ои може да окаже съществе 
но влияние върху развитие 
то на стопанството и иконо 
мическите обстоятелства 
страната. Следователно 
юзът на комунистите 
зи път не пропусна случая 
да каже своята дума, да 
суг^рира. да съветва, но и 
критически да обсъди забе 
ле жените слабости.

Акцията по

— До каква степен идеята 
за колективната отговорност 
се внедрява в Армията като 
специфичен организъм, 
който командуването има ре 
шителна дума. Как се съг 
ласуват
между заповедите на комен 
дантите и колективното ръ
ководство към което 
стреми, и какви форми на 
колективното Ръководство 
съществуват в Армията?

Миналата седмица гости на нашата редакция 
бяха генерал-полковник Дане Чуич, председател на 
Комитета на организацията на СЮК в ЮНА, и ге
нерал-подполковник Мегодие Стефановски секре
тар на Председателството на това най-високо пар
тийно тяло в нашата армия. Тогава се разговаря 
във връзка с изборите в организацията на Съю33 
на комунистите в ЮНА и настоянията на числя
щите се към Армията в областта На икономиите 
и провеждането на икономическата стабилизация-

в

противоречностите

се

В Армията ,ези две неща 
ясно са разграничени. И в 
системата на субординация
та и
има достатъчно пространство 
на пълна изява на субектив 
ния фактор и колективната 
работа. Затова създадохме 
цяла система от колективни 
форми на работа в Армията 
и армейските единици, 
ка че днес действуват над 
20 различни съвети тела и 
комисии с права и колште-

едностраиршството

та работа и отговорност ка
то част от целокупните уси 
лия за укрепване и усъвъР- 
шенствуване на системаата 
на социалистическото самоу
правление. Те в тази иници 
атива виждат възможността 
за по-ускорано и по-пълно 
провеждане решенията на 
Единадесетия конгрес на 
СЮК за всенародната от- 
брана и обществената само
защита.

в ЮНА. Постоянно се взи
мат мерки с цел още пове
че да се афирмира ролята 
на комисиите, делощгге гру
пи и останалите форми 
значение за по-голя-мото и 
по-непосредотвено ангажира 
не на членовете на СЮК 
работата на органите 
Съюза на

от
та-

вна
комунистите.тенцитя на различни равни

ща, от четата, като основна 
военна единица до Съюз
ния секретарият з_а народна 
отбрана. Всичко това е ор
ганизирано в рамките 
военната структура, а не *а 
Съюза на комунистите.

'ХАДЖЖ#.!!!
Съюзът на комунистите в 

Армията напълно е самосто
ятелен като политическа ор 
ганизация и за работата си 
не дава отчети на военното 
ръководство. Оценките, коп

ито се

Анализът на досегашната 
работа на Съюза на кому
нистите; в ЮНА показва, че 
силно е развита демокра
тичността във всички разис 
квания в които се оценяват 
н Утвърждават задачите. 
Комунистите до голяма сте 
пен се 'Възползуват 
вото си свободно да разиск
ват, 1

РАЗВИТА ДЕМОКРАТИЧ 
НОСТ ВЪВ ВСИЧКИ РА 
ЗИСКВАНИЯ

на
в

Съ
И тО-

Затова колективната рабо
та и отговорност се намират 

центъра на вниманието 
в Армията. Изхождайки от
това, комунистите в Армвд- Изнаскт мнения и дават 
та усъвършенствуват съ«це- предложения. Те настоява? 
стувашите облици на колек и усшшдт в това да бГдат' 
тивна работа и отговорност активен оубект в изнамио?- 
в-ьв всички органи и орга- него на! решения Р
низации на Съюза на кому
нистите и издирват нови.
Така те непрекъснато се бор

поли

от пра-
— С какво обяснявате та 

зи промяна?
в

— За тази промяна от зна
чение са повече фактори. 
Един от тях безспорно е бо
гатството на 
в работата цреО 
период започвайки ши
ротата на фронта на всена
родната ртбрагна и обтттест-

правят на равнище на 
съответните степени на ко- 
мандуване и в различни те
ла за които стигат органи
зациите на СК

спестяване 
рационално стопанисване в 
Армията се осъшествява нав 
ся къде и по дълбочина и 
по широчина, обхващайки 
целокупния 
та в. Оценяваме, 
основният въпрос в 
тието и на Армията 
обществото 
неже отбранителната

и

съдържанията 
изтеклия

и затова е 
логично тези оценки съвмсс 
тно да използуваме.

— Д6 каква степен ще се 
подмладят органите и фору 
мнте на СК в Армията?

армейски съ<>
че това е 

разви- 
и на

като цяло, по
мощ

на страната стои в тясна връз 
ка с материалните възмож-

ят за оживотворяване 
тиката и практиката на Съ
юза на югославоките кому
нисти, прилагайки я в армей 
ските условия.

вената самозащита, решени 
ята на Единадесетия кон
грес на СЮК до готовност
та и решимостта на общест говорите, до голяма степен 
вото за укрепване отбрани

ят друга пък страна, про- 
тиворечността, за която вие В изборите 

ловина от числото 
те. Та: са изборите

се променя по 
на кадри 
със себе 

си довеждат 60 на сто нови
е смекчена с факта, че всич

\



Комунист 3

КАК АРМИЯТА ДАВА ПРИНОС
В СТАБИЛИЗАЦИЯТА '

(От 2-ра стр.)
НОСтИ. По
икономиите 
опити от по-рано, оше пре
ди Единадесетия конгрес на 
СЮК-когато не получавах
ме всички предвидени ' о 
бюджета оредсгва.

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА 
ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ АРМИ 

ЯТА И ОБЩЕСТВОТО• , ; -
отношение на 

имаме
план по спестяване и ефек
тивност въз основа на соб 
ствен анализ. В областта на 
обучението например, се 
намаляват разходите, невли 

циоината политика в Армия 1 яеттт-и върху качеството му. 
та е засилена идейно-лолити Решено е през идния пет- 
ческага работа, която след 
ва да даде възможност хо 
рата всичко това по-добре 
да схванат и да окажат съз 
нателиа подкрепа. При то-

доста

На линията на стабшшза-

годишеи планов период из 
разходването на горивата да 
се намали с 20 на сто, и 
следва да изпълним тази за
дача. В транспорта, изграж- 

ва настояваме да не им да- дането на обекти и подоб 
ваме само теоретични обяс 
пения, но с по-тесйб свъР 
зване и запознаване с ос
новните

Да споменем, 
бите на ЮНА 
да се отделя

че за потре 
е предвидено 
годишно 6,18 

на сто от националния до
ход. Тази сума Армията не 
получи изцдло От обектив 
ни причини.

но също водим сметка за 
пълни икономии, при от
казване от всичко което не 

обществени клет- е необходимо. Много обек- 
ки при тях да създаваме ре ти пте строим със собстве- 
ална преДстада за развойни ни сили. Максимално ще из- 
те процеси в обществото. ползуваме нашите производ- 
Настоадаме армейският съ- ствени мощности в снабдява 
став възможно по-често да пето на Армията и всенарод 
посещава трудови кодекти- ната отбрана с боева техни 
би на мяС***о да се види кг и оръжие. Преориентира 
как това изглежда. Така за
дълбочаваме връзката меж
ду Армията и обществото и 
съгласуване усилията в осъ 
тесгвстването иа съвместни 
те задачи.

И в Армията, както и в

Затоза бях
ме гшинудени решението да 
търсим във вътрешните ре 
сурси, да -мобилизираме це 
покупния състав в акцията 
по спестяване и по-радио 
нално стопанисване.

Мерките
ката стабилизация, 
партийни Ръководства и 
всички числящи се към Ар- 
мията схванаха като един
ствен път за разрешаване 
на натрупалите се стопански 
проблеми и трудности. Ог
ромно мнозинство с разбира 
телство прие съответните ре 
струкции в областта на лич
ното и общото потребление 
и известно падение на стан 
даруа. 1Т този път е изя
вена пълна солидарност с 
нашата работническа класа 
и готовност с нея да се по
дели товара на стабилизаци 
ята.

по икономичес- 
ваички

хме се на домашни възпро- 
изводствени материали и су 
ровини. Оценено е. че съше 
ствуват още възможности за 
намаляване вноса на 
производствени материали и 
други средства.

въз-

Прием в СК
За настроението на числящите се към Армията 

и идейно-политическата работа в нея говори и све
де//пето, че в Съюза на комунистите се приемат 
24 000 войници и старшини годишно, че в пър
вото полугодие на тази година са приети 19 000 
войника, всред които повече от 50 на сто Сд работ
ници. Това потвърждава, че младите имат доверие 
в Съюза на комунистите и че желаят ангажирано 
да се включат в борбата за провеждане полити
ката на Съюза на комунистите.

Воин. готов за унищожаване на цел и вт,в въздуха с 
ракета от домашно производство и конструкция

обучение, които са недостъи 
ни за други а досега не се 
използуваха, 
ми площи, конто особено в . 
тази обстановка рационално 
се обработват.

ността да станат начин на 
поведение и .работа на оне
зи, които непосредствено ре 
шават за употреба на ма- 
тералните средства или Ръ 
ководят с организирането 

Тринадесетото заседание иа на работа.
Централния комитет на Съ- * 
юза на югославските кому
нисти даде още по-гол ям под 
тик ца комунистите в Арми
ята и числящите се към нея 
оттте по-осмислено да работ-

ОЩЕ по-голям ПОДТИК 
НА КОМУНИСТИТЕ вГ АР 
МИЯТА

Това са голе-

Целта па тази дейност не 
е само обезпечаване на не
обходимите ПРОДУКТ! г 
реки че н това е значител
но, но да имаме възмож
ност да разполагаме с пове 
че артикли особено по вре
ме на недоимък па извест
ни стоки и нарушения.

Към стабилизацията зна
чи конкретно се подхожда. 
Не мине почти ни едно за 
седание събрание на кому
нистите. армейските колек
тиви и подобно, на което 
да не се оазисква за това 
какво е постигнато в осъ
ществяването на стабилиза
цията. Но се лак мерките, 
които взимаме и които ш_е 
вземем не смеят да имат за 
резултат намаляване боего
товността Иа нашата армия 
и въоръжените сили каю
ЦЯЛО.

цялото общество, намалява 
стандартът. Числящите се в 
Армията приемат това с 
разбирателство и съзнател
но. Решителен обаче е ис
кът на комунистите така да 
се отнасят и всички остана
ли. По-трудно им е когато 
поведението на друга не е 
в унисон със стабилизация
та. отколкото да се Отказват 
от нещо.

Ние в Армията взимаме 
конкретни мерки. Всяка 
единица, команда и ведом 
егво са приели собствен

Във връзка със стабили
зацията и икономическата 
политика усъвършенствувах 
ме програмите по идейно-по 
литическото образование и 
възпитание на войниците, 
които са приспособени към 
настоящите условия и об
становки. Програмата по 
марксистко образование оа 
зкрива широки погледи към 
политиката и стратегията на 
Съюза на комунистите в 
осъществяването на иконо
мическата стабилизация.

Подготвил: Б. Вучетич

въл-

ят върху по-рационалното 
стопанисване. Така напри
мер, чувствително са нама
лени разходите за прехра
на, облекло и квартируване 
в единиците и ведомствата. 
В обучението е намалено из 

средства.

В армейските институти 
ускоро се работи върху за
местването па точните с 
тВт.рди горива., понеже от 
това до голяма степен зави
си осъществяването па ста 
бплизацията.

: -X
разходването на 
взимат се мерки по намал
яване употребата на течни

— Отказва ли се Армията 
от някои инвестиции?

горива и заместване им с 
твърди. Предприети са всич 
ки необходими 
тия с цел по-рационално да 

топлинната 
електрическата

Още преди Тринадесетото 
заседание па Централния ко 
митет на СЮК ние се отка
захме от изграждане на но- у/'. 
вече От сто обекта. Върху •*,* 
това още се работи и след 
Тринадесетото заседание па 
ЦК на СЮК лонригорозни '• 
сме,така че всичко което иц • 
ма непосредствена функция 
в модернизацията па Ар
мията и боеготовността от
срочваме за но-благоприят 
пи обстоятелства. Например, 
няма да строим сгради на 
команди, домове, обекти на 
общия стандарт. Няма да 
влагаме средства в7,в воен
ното гостил ничарство. Пос-

мероггрия-

се изразходва 
енергия, 

енергия и друго.

За по-ефективно осъЩес-
■; вяване на тези меролрия- 

всички армейски %тия. във 
среди са приети планове по 
икономии. Работи се въР*у
изнзмиране на нови възмо
жности за по,-ефективно сто 

Заоилено работ-ланисване. 
ят съветите тю спестяване и 
рационализации които са

ледователмо ще опазваме кри 
териите които утвърди Ст,- 

изпълнителон съ-

във всички едисъздадени
иици, настоява се да се да- 

всяка така юзният 
вет. Години па РеД развива 
ме обработката иа а ом ей-

де подкрепа на 
ва инициатива, отделно на 

След това, 
се лолитичеоко-въ»-

новаторството.
■взимат
иитателня и други мерки с 
цел пестенето и икономиче

ските имоти, иа земните 
‘площи, принадлежащи на 
полигоните и терените за Джордже Андреевич — Кун: Партизани



Жк Комунист
РАБОТНИЦИТЕ ГОВОРЯТ

Живко МатовичРаде Обрич
Андрей Лдамич

работа тРябваиаводителшта
по-добре, да се цели, а как- 

? Ние в
личните доходи са видимо 
по-галеми отколкото в л»нг 
палата година. В „Литос- 
трой" и , пределната" пор

но лай-»исока — стой 
постта на точката намалява 
едвам косато се преизпълни 
нормата с повече от 65 на 
сто.

ТРУДЪТрЕ-СЕВЦЕНИ но сс е променило 
Же лезолеяри ата 
работим много повече а из 
карвамр много по-малко, от 
колкото на пример онези в 

или в

и нататък

ма е

елек т оостопа иството
професионалниразличните 

служби. Те почти и не рабо 
получават поне двойСТАНДАРТЪТ СЕ „ЗАЩИ 

ЩАБА" С ИЗВЪНРЕДЕН 
ТРУД

тят, а
но повече. Централният ко- 

ЦК на Черна го
ра, обпгинскихе комитети и 
първичните организации 
СК приемат заключения

които със своята работа с*с наредиха между най-добритеПетима металици
в Югославия — твърдят, че голям брой хоря се ангажира и работи под лич/тте 

— Причината: работата не се цепи цицаш по съответен начин, 
(обществено-политическо и самоуправнтел//о)често сс отрича

митет на
си възможности, 
ангажирането наНо, колко металицте мо

гли да узнаят от това крат 
ко другарува не в Любляна 
има много тю вече примери 
подобни на този в „21 май" 
ш/и в „Амортизьори" откол 
кото в „Литострой”.

за
сеекстра-дохода. подготвят 

и закони говори се остро, 
поемат се задължения, и ни 
кому нищо. Кара се и на
татък по старому".

ШАФАР: „Съпругата 
работи в общината и зато
ва зная. че там твъРДе че
сто делят някакви излишъ
ци. Откъде? Добавъчани за 
годишна почивка разделили 
в януари, които били чувст 
вително по-високи от съши 
те. които получиха работни - 
иите във фабриката".

МАТОВИЧ: „Има извест-

МЕСЕЧЕН ДОХОД — ЗА 
ГРИ ДНИ

да преизпълни най-малко с 
50 на сго. Топа напрежение, 
обаче не би било оценява
но по съответен начин, пък 
затова работят под личните 
си възможности.

На въпроса дали са реал
ни нормите, заявяват:

,Да_ нормите са реални, 
зашото се определят според 
средния работник, и нещо

МИЛОЕ ТОМАШЕВИЧ

Реалните лични 
на работниците не 
съдбовно върху техния стан 
дарт; от това губи — сто
панството.

доходи
ВЛИЯЯТ ОБРИЧ: Аз бих могъл и 

и повече. Защо не 
постоянно 

отделни час ги.

ми
по-добре 
работя? Първо, 
недостигат 
Питаме службата за набав- 
ки, те казват — няма. Ня
ма никаде нито може да се 
набави и готово.

Обаче реалното намалява 
пе на личните доходи, заяв 
яват металиците. адекват//о 
не се отразило и върху стаи 
дарта на работниците. Стан
дартът.
ялал или поне не е намалял

Отговорността за непрове- 
ждане политиката на иконо
мическата стабилизация в 
практиката — непозната.

впрочем, не нам-

Има, обаче, и един ло-гол- 
ям проблем. Възнаграждава 
нето не се върши оцоред 
постигнатото, но според пор 
мата. И колкото повече из
пълниш нормата, точката е 
по-малка и получаваш съ
щото. Е го Например, един 
месец мнозинството работе 
ха добре, нямаше боледува 
ния, имахме достатъчно ча 
сти, почти всички преизпъл
нихме нормата и 
беше 6 80 динара. Другия 
месец бяхме под_ нормата и 
точката* беше 7,20 динара.”

АНДРЕЕВИЧ: „И при мен 
е подрбно нещо. Нормата 
, смея” да преизпълня най 
много с 20 на сто. А могъл 
бих, твърде често, и повече 
от 50 на сто. Обаче ако я 
преизпълня повече от 20 на 
сто точката намалява. По- 
го лям ата работа, следовател 
по се не изплаща.

И останалите трима ме
талици са 'съгласци. че на 
работното си място могат 
да работят и повече и по- 
добре. Всеки от тях, твърд
ят те. би могъл нормата си

В разговора участвуваха: Цвегко Андреевич, 
ВК мегалостругар във Фабриката за амортизьрн 
— Пршцина, Живко Матович, оксиженист в Же- 
лезолеярната „Борис Кидрич” — Никшич, Любо
мир Шафар алатничдр в , Раде Кончар” _ Загреб, 
Раде Обрич автомеханик в „21 май" — Белград/ 
Андрей Адамич металик в „Литострой*' — Люб
ляна

На работното място се 
работи много по-малко и 
по-лошо от колкото реално 
би могло да се работи.

Не е важно колко в ООСТ 
има членове на СК, но как 
и колко работят.

ни успехи и в осъществява
нето на политиката на ико
номическата стабилизация 
но вярвайте, ние всички не 
.можем повече, отколкото се 
борим, защото „пространст
вото" за тази борба е доста 
тясно".

Другарите помагат на Ма
тович да приведе ходовете, 
конто са направени на лини 
ята на стабилизация: . браку
ваните стоки са значително 
намалени икономисва се на 
всякъде. личните доходи, ка 
кто се вижда, малки са» на 
мален е броят на чиновни
ците по-малко, се отсъству- 
ва огг работата... Казват, че 
това. все пък. е само част, 
твърде малка част от оно
ва. което реално би могло 
да се направи.

Въпрос: „Силите, които са 
стеснили пространството на 
„ борбата за стабилизация ", 
ак вие бъдете бездейни. ще 
го стесняват и нататък а 
те ще се засилват. Откъде 
идва пасивността?"

ОБРИЧ: На пример, аз 
съм член на СК повече от 
десет години. От. начало го
ворех на заседанията, крити 
кувах. Сетне видях, че това 
не се изплаща. Някои работ 
ници, които открито крити
куваха отрицателните явле
ния в колектива са премес
тени на по-слаби 
места. Наскоро тРябва 
луча

От по-дългия разговор с 
петимата металици които 
с работата си се наредиха 
между най-добрите в стра 
ната, и неотдавна състезава 
ха в Любляна, отделихме те 
зи констатации. Наведеното 
не може нито да се ген ера 
лизира, нито да се приеме 
като абсолютна истина.

по-ниско, 
работници във всяка работа 
се плащат най-добре. Защо 
такава възможност не се Да 
ва и в производството. То
гава и средните и по-слаби 
те сигурно ще работят ло-до 
бре”.

Но. най-добрите сразмерно намалението на 
реалните лични доходи.

Това нелогично твърде
ние Обрич лесно доказва на 
личния. си пример. Казва, че 
неотдавна, за три дни „в 
частен ангажимент’* 
рал 8000 динара (нови) и 
че всеки следобед може да 
изкара по 500 динара. И ос 
таналите когато ,,са на тя
сно” се справят по съшня 
начин.

Металиците 
ни, че тази следобедна .оабо 
та има много 
Не само. че 
часове трябва да се посветят 
на семейството, отдиха. об 
п те ствено-политическата 
бота им а всъщност, 
ството.

Преди обед се работи за 
стаж и социална осигуровка, 
за квартира и

точката

изка-

За лтгчнмте доходи в раз
говора узнаваме някои дру
ги истини. Доходите в мно
го колективи заявават ме
талиците, ,не са намалени са 
мо реално. Обрич, на при
мер, 1977 година месечно 
изкарвал 7700. а 1979 около 
5000 диндра. Аидреевич ми
налата година 12000, а тези 
— около 8000 динара. В ник 
шичката Железолеярна лич
ните доходи сътпо така са 
по-ниски отколкото по-раио. 
В „Кончар" се , заплаща по 
стигането”, а в .Литострой”

Разговорът течеше така:
Въпросъ: Ако бъдем лаки 

рали, от този разговор никой 
няма да има полза 
ние, нито „Комунист”, нито 
читателите. Затова ние 
молим да говорим конкрет 
но и открито. А 
въпрос нека бъде: дали рие 
другари, всеки на своето ра 
ботно място, бихте 
да работите и постигате по 
вече?"

нито са едщюдуш-

ви недостатъци.
следобедните

първият

Ра-
стопан-

могли

останалите 
„привилегии" на заетите, и 
подготвя се за следобедната, 
главната, ^ластна работа.* 

В̂ъпрос: „Защо другари
не мените онова, което не 
струва? С такава 
и избиране На най-лесното 
Решение, както и сами каз
вате, се лодрива стопанство
то. В краен случай 
вреда и за вас лично, а про 
тивно е и на политиката на 
икономическата стабилиза
ция".

Комунист
Секретар на редакцията: Споменкя 

Тоналович.
Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, 

Площад Маркс и Енгелс 11, телефони: 
центреля 3354)61, секретариат 330-154, 
НОВИ БЕЛГРАД Булелар Ленина 6, 
Телефон 627-793

Издава: Издателска трудова органи
зация „Комунист”.

Печата ре на сърбохърватски, от
носно хърватскосръбскя (кирилица и 
латиница), на словенски, 
албански и в съкратени издания на 
български, унгарски, словашки, румън
ски и русниски език.

Излиза в петък.

Председател на Издателския съ*ет 
на НИРО „Комунист”: Доброслав Чула 
фмч.

пасивност
работни

да по
квартира и сега мъл

ча като риба. Зная, ако се 
закача с някого, могъл бих 
Да остана без квартира".

Подобно говордх и оста
налите. Има. казват, 
опортюнизъм и в редовете 
на Съюза на комунистите. 
Малко има крйтйка, още по- 
малко самокритика. Крити
ката и на партийните събра 
ния често се приема почти 
изключително като нападе
ние срепту личността. .Съгла 
они са, че това не е добре. 
Знаят какво би трябвало да 
•се прави, но в това не са из 
трайни. Защо? Отговорите 
ще публикуваме 
тттия брой.

На Издателския съвет (редакцион-
весг-няя отбор) на всички издания 

ник „Комунист”: д-р Антон Врвгуша. 
Директор и главен н отговорен ре

ка „Кому

това е

дакгор на венчкн мдамц
нает”: Велко Миладриович. достаРедахцня на изданието на „Кому

КРИТИКАТА СЕ ПРИЕМА 
КАТО НАПАДЕНИЕ СРЕЩУ 

ЛИЧНОСТТА

нист” за Сърбкд: Саво Кържавац (гла
вен и отговорен редактор), д-р Живо- едонски и
РИД Дяюрджевич (заместник гаавеа и
отговаряй редактор), Бодна Ангужювич,

шмпч МАТОВИЧ: А кой се бори 
за стабилизацията и как се 
бори за стабилизацията? Чу 
ли ли сте, че някой е отго
варял за това че „ни изя
доха" погрешни инвестиции 
,и кредити. С говорене нико 
та нищо не ее е променило. 
С години се

Валиюф Филшюянч, Растко
С указ на цреаиделта Републи

ката от 22 дисеаори 1964 година. „Ко-рад Ковач, Ново Маркоашч, Зорица 
Сгмппшрович и Мнлеяхтие Вукранович. муннот е отличен с Орден народно ос

вобождение, и с указ <жг 22 декември 
1974 с Ордек братство и единство със 
златен венец.

Председател на Издателски* съ*ет 
на Издвядгяга на „Комуввст” СРза

в следва-говори, че про-
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БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГОРНА ЛЮБАТА СЕЛО

Есенната сеитба 

пак закъснява Съвместно се разре 

шават проблемитеЕСЕННАТА СЕИТБА в Да 
митровградска община за съ 
жалени^, пак закъснява
кър че е от жизнено ___
чение. Именно това бе ксГ- 
нстантирано, на заседание 
то на Общинския тттаб за 
надглеждане работите 
селското стопанство, на кое 
то б*ха приети и конкретни 
мероприятия за сеитба 
пшеница на повърхнина от 
1 500 хектара.

Една

тона изкуствена тор. за ко
ято съДЦо така са предприе 
ти определени мерки.

Есенната сеитба бе 
на заседанието на секцията 
за селско стопанство пои Об 
шинската конференция 
Социалистическия 
трудещите се, на което по. 
край другото бе прието за 
предстоящата есенна сеит
ба да бъдат обезпечени 
ви машини от 
селскостопански 
тели и организацията 
сдружения труд . Сточар” ог 
Димитровград.

И на двете заседания бе 
изтъкнато, че за разлика от 
преди, сега изкупвателните 
пени на пшеницата са опре 
делени преди 
на сеитбата, и че сътпнте 
са загарантирани и. високи 
което от овоя стране е още 
една причина площите засе

ма
зна- Кому//истите тРябва всекидневно 

трудещите се в останалите обществено-политически 
га//изации и съвемсуно да от/сриват и обсъждат същес 
твените проблеми в средата където живеят и работят.

тема и да се договарят с щого изграждането на пътя 
дава възможности за осъ
ществяването на други 
ции в селото.

ор
ак-нав съюз нп

ПЪРВИЧНАТА партийна палите организации раздви 
организация в с. Горна Лю жиха въпроса по електрифи 
бата, в която членуват 23 ' нацията иа селото, започна 
членове, от които 5 са мла- акцията за събираме на
дежи, ^съвместно с останали оредства и в началото доб 
те обт иествено-пол итичеоки 
организации и .местната об
щност се залагат за разреша 
ване на комунално-битовите 
проблеми в селото. Макар, трифицираио. До сега елек 
че селото се намира на пъ- трифицираии са самоцентъ- 
тя Босилеград — Крива рът на селото и махала Явор 
Фея — Враня и има добри а вършат се последните 
възможности За развитие, подготовки за електрифика- 
все пак в селото има много ция на махалите Сливйе. 
проблеми за разрешаване, Лавра, Шароници и Колчи- 
които стоят пред местната 
общност и организацията на 
Съюза на комунистите.

Преди няколко години, ко 
мушгстите съвместно с оста

— Една от основните за 
дачи, която трябва в скоро 
време да разрешим, е въве
ждане на телефон за потре
бите на местната общност и 
поправяне иа пътя от Дол
на Любата към Горна Люба 
та. С изграждане на тунела 
За езерото . Хидротехника’’ 
с нейните превозни средства 
го развали, вече сме упъти 
ли иск да далът и те помощ 
за поправянето му, добави 
Мирча Раденков.

на
но

сдружениот първостепенните 
задачи е обезпечаването 
нужните машини имайки 
пред вид,, че именно те бя
ха главната пречка за 
късняването .с пролетна се 
итба и тазгодишната

произвоци ре напредваше подпомогна
ти от общината средствата 

. бяха обезпечени но все още 
селото цялостно не е елек-

на на
в

за-

жътва.
Предприети са всички мер 

ки за обезпечаването на под 
ходящите семена 
добивни сортове пшеница, 
която с употребата на оста. 
налите агротехнически мер
ки ще даде и ле-големи ре
зултати. В този смисъл тряб 
ва да бъдат осигурени 213

започването
от високо

Покрай разрешаването на 
комунално-битовите 
ми, членовете на Съюза на 
комунистите се включват и 
в обществения живот много 
от тях са членове в делега
циите и с работата си доп
ринасят за провеждане 
практика Закона на 
жения труд сдружаване на 
селскостопанските 
лители и проче.

проблена гари на.
За работата и (постижения 

та на тази партийна 
низация ни осведоми Мир
ча Раденков, секретар на ор 
ганизацията и член на Об
щинския комитет в Босилег
рад.

ти с пшеница да се увели
чат значително.

орга

Т. Петров

вПо-добра организация 

по-добра сеитба
сдру-

— От преди две — три го 
дини главен въпрос който е 
пред партийната и остана 
лите

произво-

—1 Една от дългосрочните 
програми на Първичната пар 
тийна организация в Горна 
Любата е приемането на мла 
ди членове в редовете на 
Съюза на комунистите и 
иделогическото - политическо 
то издигане на всеки члан, 
а особено на младите. Ор 
ганизацията има своя про 
грама във връзка с развити 
ето на всенародната отбрана 
и обществената самозащита.

обществено-политичес
ки сили в селото е цялост
но електрифициране на се
лото акцията е при края.

Производството на храна 
стратегическите

— Преди всичко най-нап 
ред запланувахме площите 
на които тпе засеем есенни
те култури, тоест пшеница 
и ечемик, а запланували сме 
да засеем 1300 декаоа с пше 
ница, което е повече в ора 
внение с миналата година 
за 200 декара, какуо и 600 
декара ечемик. Това е пла
нът за сеитбата на общест 
вения 
сектор
ние нз засетите площи, кое 
то миналата година възлиза 
ше на около 12 хиляди де
кара, с оглед на факта че ставляла недостигът па ма 
в значителна степен е подо шини, понеже оазиолагаме 
брена и изкупвателната ие с маг/л боой трактори за

сган и сеитба.
— Как мислите да рззре 

шите проблема в?,в връзка 
с недостига на машините, с 
оглед че за сеитбата както

по електроразпределително 
ю от Лесковац небрежно 
се отнася към своите задъл
жения. В махала Лавра тра 
фостанцията е направена ме 
качествено, а отговорните от 
Лесковац не иокат Да я поп

на на посочените култури.
Обезпечили сме и необхо 

димите сортове за сеитба- 
и то „партизанка” и .крагу 
евчанка” за пшеница сорта- 
та „партизан” за ечемика..
Обезпечени са достатъчно ко

какю за общест равят. В скоро време ще про 
ведем съвместно заседание с

е една от 
цели на наше-ро общество, 
съответно съставно и в Дими 
тровградска община, в чия 
то развойна програма по
средносрочното развитие сел 
ското стопанство има прио 
ритетно място. Затова и в 
дните преди есенната сеит 
бг помолихме другаря Ни 
кола Димитров 
на основната организация за 
селскостопанско производст
во „Нишава”, за кратък ра
ЗГОВОР

Другарю Димитров, каже 
те ни как върви подготовка 
та за есенната сеитба?

личества 
вения 
сектор., 
личество 
изкуствени торове, а за ос 
таналото количество се пред 
приемат необходими мерки 
за обезпечаването им.

■проблем пред

така и за частния 
Имаме известно ко 

и от необходимите
директор И-'сектор а на частния 

очакваме увеличе приИзвестен
%

Е--,“

|щг*
.«-'1

4.С:
вече казахте имате //едоста 
уъчеи брой трактори?

— Пр.лдл всичко този про ■
блем може да со разреши V
с по-до боа организация п В
ползуваното ма машините от Ц
различни тг-^гпи единици В
на организацията и сеитбата И
да се орп.|ДИЗпПг), плапов.о но Р
паГопше.

— Предвидени ли са и
някои други оабоуа свързани , ■
със сеитбата? “

— До коая па годината I*
требва да подготвим и пло еЯ
шито за сеитбата ма пролет ■
пито култури и то овре иа ™
600 декара, слъиочглед иа 
20С докара производство па 
семе за треви иа 500 декара членовете па Съюза па ко
за сеитба ма тревите па из мупшетите и членовете от 
куствеич ливади, което про местната общност па коз 
веждаме за гм.рв път и па то ще се договорим за йо

на нататъшната работа — каза
на 100 декара, което Раденков. 

за мас е еъшо новина. С то Макар, че електрификаци
ята е задача номер едно, в 

очакваме по- селото не се пренебрегват и 
успех и по-високи останалите жнзненотРепгя- 

4 щи въпроси. Наред с елек
грификация7а разширяват 

Т. Петров се и поправят пътищата, за-

тМ *»■

к?

[; :

‘ у».

^ -■

1 Е?»#.
,

'.ч-.у*-

Старшша къща и босилеградско

за което всестранна помощ 
ни оказва Общинския коми
тет, — добави Раденков.

Да добавим и това, че в 
селото работи и партийна 
организация в Основното у- 
чилмщс които съвместно 
разрешават проблеми от общ 
интерес, като търсят помощ 
и от останалите общсствено- 
политичеоки сили в селото.

М. Янев

певица за производство 
силаж

ва ' изтрит вамс плана и за 
пролетната и 
добъп
добиви в сравнение с газго 
ди шиите.мира се време и за разговори. Особено ако се Феш 

пат някои от тукашните хора отселия се в Димшров 
град, Пирот или Ниш...

СТРАНИЦА 7
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СЛУЧАЙ , МЕСЕЦА НА КНИГАТА"РАЗГОВОР С МОМЧИЛО Л ИДРЕЕВИЧ, ПО■л-;чл' -4*

ВСЕ ОЩЕ МАЛКО СЕ ЧЕТЕ
Градската библиотека 

култкрнии дент-ьр , 25към
май" в Димитровград, няма 
да бездайствува гц*» -Ме
сеца па -книгата". Напротив. 
В течение на „месеца" кой 
та е от голяло значение за 

на съдремеи- 
димитровград-

Ис;,|ка година от 13 октомври до 15 ноември 
в нашата страна се провежда, манифестацията 
„Месец на книгата". С тази манифестации трябва 

бъде определено мястото и значението //а кнн- 
социалибтическо, самоуправителнода

гага п нашето 
общество а също така да се даде една пешша 

ненчко точни преценка зя състоянието
ежедневиетоп апреди

библиотечното дело в местните общности, пгРУЛ^"
пия човек, 
ската библиотека ще органи 
лира литератур]/а вечер пос
ветена на пхкой 
югославски писател 
същата програма ще обико
лим и някои по-големи мес- 

общности в общината.

вито организации, училища ...
известен

а със
около
около

домашна литература 
/ цщ чуждеел ранна 
4000. детска литература око
ло 25й и проче.

КОЛКО ЧИТАТЕЛИ ПОСЕ

П осети х ме д и м итро I»град
ската библиотека, където 
направихме интервю с ръко 
водители на сънл ата другари 
Момчило Дпдреевич: ДРУ
ГАРЮ ЛИДРЕЕВИЧ, КАЖЕ 1ЦАВЛТ ДИМИТРОВ1 РАД- 
ТЕ НИ НЕЩО ПОВЕЧЕ ЗА СКАТА БИБЛИОТЕКА И 
ТРАДИЦИЯТА ИА ДИМИ!’ КОИ СА НЕЙНИТЕ НАЙ- 
РОВ ГРАДСКАТА БИБЛИО- РЕВНОСТНИ ЧИТАТЕЛИ? 
ТЕКА, С КОЛКО КНИГИ 
ТЯ РАЗПОЛАГА И КАКВА 
Е НЕЙНАТА СТРУКТУРА?

7’ПИ
Оьшо така ще се опитаме 
да доведем някой известен 
паш писател, тук в града, с 
който ггге побеседваме 
литературни 
ше стане надяваме се през

Голям учебен 
час в Шумарице

на
теми. а това

— Статистиката, с която в ноември.
С ОТДАВАНЕ ПОЧИТ на бойците от Ре

волюцията и падналите патриоти с полагане на 
венци п букети свежи есенни цветя, с открива
не на паметника ..Сто за едни“ ц изпълняване 11 и 
музикално-сценичния оратории на големия уче
бен час в Шумарице на 21 октомври завършиха 
традиционните крагуевашкн октомврийски тър
жества. Край -могилата и паметника на разстрел
яните ученици п техните професори, на големия 
учебен час в Крагуевац се събраха повече от ЮО 
хиляди трудови хора и граждани от всички кра
ища ла нашата страна. В Шумарице е изпълнен 
музикално-сценичният 1 оратории Бляна им лази 
историята”. Текстът на едноименната поема е 
написал новосадскнят писател Перо Зубац. В рам
ките на това тържество е открит внушителен 
бронзов паметник „Сто за един”, дело на скулп
тора Нандор Глид. Паметника построиха труде
щите се от Модрича — БнХ-на пред повече хил
яди граждани на свободолюбивия Крагуевац. Па
метника откри Ахмег Шехович председател / //а 
Републиканския отбор на СУБНОР от Босна и 
Херцеговина.

момента разполага нашата 
баблпотека, показва следно
то. Ученици от основното 
училище 349, ученици от 
средното профилирано учи
лище и студенти 419, рабог 
ници от обществената дей
ност 33 работници от непо
средственото производство 18 
селскос

— КОИ СА ПРОБЛЕМИ
ТЕ С КОИТО СЕ СРЕЩА 
БИБЛИОТЕКАТА И ИМА 
ЛИ НАДЕЖДА ТЕ ДА БЪ
ДАТ ПРЕОДОЛЯНИ?

Когато говорим за ди- 
библиоте-

ОТМИ 1СЛ1
митровградската 
ка не можем да 
факта, че същата е основана 
още през 1898 година, и че 
тя се нарежда между нам
ета рите библиотеки в СъР- 
бия- През дългогодишния пе-

— Проблеми има повече, 
но като най-спешни за ре
шаване бих изтъкнал след
ните: Кадровия, проблем с. 
който вече по-дълго време 
се борим, но не го разре
шаваме, а всичко това се 
сваля .на гърба” на чита
телите След това считам, че 
с крайно време и ние да 
се „отворим”. Когато казвам 
това имам пред вид преди 
всичко факта, че и ние 
трябва да навлезем в ти
ловите организации-между 
работниците. Съшо така тРя

топански 
е тели И!) и останалите, към

лроизводи-
риод на сътпествуване тя 
била огниште на разностра
нна просветна п културна 
дейност.

Що се касае до броя на 
книгите с която разполага 
библиотеката, мога да кажа, 
че тоя постоянно се увели
чава, а сега в момента раз
полагаме с общо 22 383 кни
ги, които около 8000 броя 
са на майчин — български 
език. Структурата пък е най 
различна: Така на пример
книги от т.н. обща група 
има около 250 философски 
180,
ки 5100, природни науки 270,

които числим пенсионери
те. домакините, войниците и 
проче около 15. Общо взе
то през изминалата година 
библиотеката ползуваха око
ло 840 читатели, които проче 
тоха 5222 най-различни кни
ги.

ОСВЕН КНИГИ, БИБЛИО 
ТЕКАТА ПОЛУЧАВА И ВЕС 
ТНИЦИ И СПИСАНИЯ. 
КАК СЕ ПОЛЗУВАТ ТЕ?

На снимката: На могилата на разстреля
ните патриоти, близките полагат цветя, а в дъно 
то на снимката се вижда новооткритият памет
ник „Сто за един”. Е ■

овгрлдобществено-политичес-(ТАНЮГ)
А

.МЕСЕЦ НА КНИГАТА”

Малко конкретни акции
I

1 ОД/Ь/у.
У ) Л : ■ ?//&

Една традиционна манифе 
стация протича при сравни 
телно слаба дейност от стра 
•на на самоуггоавителн и те об

ботниците коя 
най-много щ интересува. Ни 
то път досега организирано 
са тзедлагани книги за про

литература гава не е чудно, че между 
членуващите в библиотеки 
те, работниците от прякото 
материално

Т:л
производство 

почти мргат да се изброят 
на пръсти.

Следователно

тпности на интересите, 
култура, както и другите ве 
домствас които развиват кул 
турни дейности. Въпреки че 
културните центри в общин 
ските
зали определени акции, все 
още коренно не се мени по
ложението.

Известно е, че книгата все 
още не е станала достояние 
на трудовите хора. С дребни 
изключения — ООСТ ..Тигър 
Димитровград и конфекция 
.Свобода”

по чит в организациите на сдву 
жения труд.

Книгата е най-добрият на 
чин и пъ.т работниците от 
прякото материално произ
водство да се самообразова- 
вау. Особено ако се предла 
га професионална литера 
тура, която , непосредствено 
допринася за повишаване зна 
гшята на работниците в сне 
циалността. В резултат 
слабото другаруваме с кни
гата, по-конкретно с дрофе 
сионалиата литература, ,е 
и липсата на оационализато 
ри и изобретатели между 
работниците. С една дума 
малцина са производителите, 
които цървят под крак с на 
учните постижения в даде 
на област.

Една от целите на „Месе 
ца на книгата” е именно да 
се привлекат повече нетюсое 
дствени 
редовни

)
все още и- 

време (струва ни се. че 
и средствата не са проблем), 
за да се пристъпи с необхо 
димата задълбочено ст 
проблема: защо малко 
работниците от

ма

центрове са набеля «I«I 4< 44<към 
четат 

прякото
■гериалио производство? Тук 
място за изява има и 
управителната общност 
образование.

. •!4<

ма

— Когато става 
описанията найпналред тря
бва да кажа, че благодаре
ние на Републиканската об
щност за наука и култура 
нашето читалище получава 
около 30

само дума за ова да имаме свои пункто
ве и в по-големите села 
пък да се обезпечим

на по
която трябва 

да установи кой процент от 
работниците се

или 
с под

вижна библиотека, како то
ва са го направили 
чани и белопаланчани, 
притежават по един т.н. 
.оиблиабус” и с помоща на 

който и жителите 
та тези две общини 
снабдяват с книги.

организациите 
•на сдружения труд не отде 
лят необходимото внимание 
работниците повече да дру 
гаруват с книгата. Следва 
да отбележим, че и сън тест 
вуващите градски библиоте
ки при културните центрове, 
също нямат програма как 
да заинтересуват работника 
за хубавата книга.

Организирането на лите
ратурни четения, обикнове
но за ученици имат положи 
телно влияние, но ученици 
те и без това са най-числени 
в списъците на читателите". 
Впрочем досега не е забеля 
зано някоя от библиотеките 
е направила анкета сред ра

нуждаят от 
образование, 
ие е незна

допълнително 
Защото съвсем 
ч и тел но

гщрот-
коитоекземпляра най-

и ежед- 
съжале- 

вестни
съхраняват нелрочи- 

тани от почти никой 
ди простата причина, че 
шия център не 
помещение за 
както -е известно ние няма
ме право да даваме вестни
ците и описанията да бъдаг 
носени в Къщи на четене.

че между заетите 
има доста с незавършено ос 
щовно образование.

Културното издигане 
работниците и изобщо 
трудещите се е грижа и 
Съдоза на синдикатите, как 
то и на останалите общест 
в ено-политически организа
ции. Ако силите се обединят 
наистина може да се напоа 
ви много и в тази област, 
която в крайна сметка кос 
вено влияе и върху произ

различни описания 
невшгци. Обаче за 
«ие тези списания и 
ци се

на села-
на се
на лора- 

: на— 
разполага с 

читалня а

на
Естествено, че проблема с 

си.:
защото и 

покрай това, че тзкава про 
стория ст,,!ттествува читатели 
те нямат възможност 
ползуват поради 
вече се използува за други 
цели

читалнята и по-нататък 
остава актуален.производители за 

читатели. Факт е, 
че това може да се постигне 
но с координирани и съгла 
сувани усилия на всички фак 
тори, здгрижени за образо 
валянето и повишаване зна 
нията на работниците. Засе
га такава акция изостава. То

да
това че тя

Т. Петров
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В МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ УСПЕШНО СЕ ПРОВЕЖДАТ:
за работа. В селските първиПШНШ В ШУМИШ в сшнпнвп чни организации помещени 
ята обаче не' са проблем, а
успешната им дейност е ре
зултат на отличното сътруд
«ичество със съветите на ме 
стните общности и органи 
задните на СК и ССТН.

Накрая да посочим че от- 
четно-изборнохо

Изборите в Съюза на социалистическата мла- 
деж в Димитровградска община отдавна вече не

» -

опган,ип„иЪтТаВ И изд,|гането дееспособността 
ват ичвестЛ>^! младите все по-успешно преодоля- 
малко спамрж °Т п0'рано слабосх — мълчаливо и 
ня с, г-т ° вдигане на два пръста в знак
на съгласяване с изнесените предложения.

ва Костов, постигна дейсгви повече младежи и девойки 
телно добри резултати в до- се включват в работата на 
броволния младежкия труд, Ръководствата и изостря се 
на /султурно-забавното поле отговорността избраните 
и марксисткото образование, членове. Но за осъществява 
Всяка първична младежка не на тази важна задача, на 
организация проведа по 10 Съюза на младежта е нужна 
трудови акции, бригада с 60 помощ от Съюза на комуни 
бригадира участвува на съю стите и останалите обществе 
зна 7^>удова акция* Една ио-политически организации, 
бригада проведе 15-дневна Младите ^^Димитровград 
оощинска трудова акция. На се срешат с още един проб 
плана на идейно-политическо лем: недостиг на помещения 
то образование обработих
ме 4 темиот програмата, 40 
членове завършиха полити
ческата школа към ОК на 
ССМ, 35 — политическата 
школа към Образователния 
център успешно работиха и 
три паралелки на политиче 
ската школа на в. „Борба".

заседание 
на Общинската конференция 
на ССМ в Димитровград, 
което ще бъде приеха про 
грама за работа през след 
ватата

и
на

па
година и избран 

едногодишен 
мандат, ще се. проведе в пъР 
вата половина на ноември.

председател с

К. Георгиев

звонци

Сътрудничество за пример
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ме 

жду младите от Звонци и 
останалите дере(кулски села 
и граничарите от грацична 
та застава е показателен при 
мер ца традиционно висо
ката сплотеност, на население 
то от 'крайграничните

усърдно са се ангажирали делии пазачите ,на 
в „Срещите на селата ' дри граница.
ОК на ССМ работи младеж Пгч„,
КО самодейно дружество с -2^ акция’
драматична и музикална сек “
пия. Младите самодейци 
проявяват извънредна само- 
инициатива и 
във всички културни и дру 

.. ?.■ ги манифестации представяй 
у ки се с качествени програми.

Спортната дейност

нето на ДъРжавните праз
ници и видните наши юби 
леи. И примерът във връз 
ка с формирането на футбол 
пия отпор „Ерма” в Звонци-. 
е още една халка в, крепка
та верига на това сътрудни 
чество. Именно, за подготов 
ката На звонеките футболис 
ти чийто отбор се състеза 
ва в една от двете групи на 
общинската дивизия в Ба- 
бушница. в бъдеще ше се 
грижи командирът на гра
ничната застава 
вич. Освен това, и някои 

футбола

Ангажирането на млади
те в Димитровградска общи 
на на културното поле зас
лужава оОао

Младежите от
компллмен

ти. селата пре
наелата

която 
орган изир а ли 

звонските младежи, 
а в която да не са участву 
вали и граничарите от гра
ничната застава. От друга 
пък страна, и ние често оти талантливи за 
ваме в посещение при най- ничари ще играят с отбора 
предния пост, който се па- на „Ерма", 
зи от младите в маслинено- 
зелените униформи. Особе
но вълнуващи са ни сре
щите, които организираме 
На заставата по повод 22 де 
келт ври — Деня на ЮНА и 
15 август — Деня на. грани
чаря.

Това сътрудничество има 
най-хубава изява в спорт
ните и културно-забавните 
активности организирани по 
различни поводи, а най- 
често по повод ознаменува -

Йованоучаствуват
гра

също е 
диналшчна и пълна с много 

I бройни срещи и турнири.
Най-голяма заслуга за дей 

ствително успешното сътру 
дничество на дерекулоките 
младежи и граничарите без 
спорно шма командирът Йо. 
ванович. за когото в Звонци 
може да се чуят само ху
бави думи. И младежите, с 
които неотдавна разговарях 
ме, отдават високо призна
ние на. този усърден военен 
служащ и активен общес
твено-политически работник.

К. Г.

На трудова акция
Казаното досега обаче ни 

как не значи, че дейността 
на лшадежката организация 
в Димитровградска община 
няма проблеми и слабости.

Това се потвърждава и в 
сегашните избори които ус
пешно приключиха във всич 
ки първични 
Как-ро изтъкна ЦАНКО КО
СТОВ, председател на Пред 
седателството на ОК на ССМ 
тазгодишната изборна дей
ност се характеризира със 
завидна организираност, об 
Стойни и критически разис

квани^ въоху резултатите 
и слабостите в едногодиш
ния период, стс спазване 
на сроковете и критирииге 
и активен принос на мно 
зинството членове в плани 
палето на бъдещата дейност.

Какво показва анализът на 
досегашната оабота?

— Младежката организа 
ция в нашата община, каз

организации.

— Все още имаме члено 
ве които бездействуват или 
пък несериозно, се отнасят 
Към задълженията в младеж 
ката организация, а някои 
от тях са и членове на СЮК 
— казва Цанко Костов.

Анализът на досегашната 
дейност, който бе направен 
на предизборните събрания, 
показва, че младежта медос 
татъчно се ангажира в де
легатската система и остана 
ли те
ски организации.

ИЗБОРНА ДЕЙНОСТ 3 МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗА 
ЦИЯ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Стремеж към по-успешна 

дейност
обществено-политпче-

Вълрскм че числото па 
младите заети в стопанските 
организации не е малко уча 
с-гвувалето им в работата на 
самоуправителните органи 
с недостатъчно относно те 
повече са статични наблюда 
тели.

Следва да се отбележи, че 
младежката организация са- . 
мостоятслпо Ш‘ може да оа 
зреши тези сложни вънро- ДИМИТРОВГРАД 
си, а самоудравитсллите 
органи и органите и форуми 
те на обшестаеио-политиче 
ските организации проявя 
ват недостатъчна грижа и 
дейност в тази насока.

На предизборните събра
ния ясно е подчертано. че 
приносът ла младите в бор 
бата за шсопом!И1чсскд стабп 
лизация може да бъде по- 
висок. С оглед на това, че 
п стопанските организации 
има трудности да се оценя 
ва този принос .изнесели са

При предлагането на мла
дежки и девойки за члено 
ве на ръководствата 
младежките организации се 
прилага общоприетият кри
терий — да се избират са
мо онези млади хора кои 
то с досегашната си актив
ност в младежката органи
зация. училището или 
работното си мдсто са пот
върдили 
отдаденост На социално гиче 
ското самоуправление и брат 
ството и единството на на
шите народи и народности.

Отличителна черта на из
борите в ССМ в Бабушниш
ка община е и нспоколеби 
мата решимост на младежи 
те и девойките да следят 
пътя, по който досега 
водеше другарят Тито и да 
продължат неговото гранди
озно революционно дело.

Накрая да изтъкнем, че 
изборната дейност в 
дежката организация 
буншишка община ше при 
ключи до 10 ноември т.г.

ИЗБОРНАТА дейност в 
Съюза на социалистическата 
младеж в Бабуш нишка об 
шина се провежда в знак 
на борбата за по-уопешно 
действуване на делегатската 
система, стабилизация на 
стопанството и по-нататъш- 
ното внедряване на колекти 
вната работа, ръководство и 
отговорност.

Трябва да се отбележи че 
Към тази изключително ва 
жна организационна и идей 
но-тюлитическа задача, от 
чието успешно 
ще зависи 
на младежката 
ция в предстоящия период, 
се подхожда сериозно и 
съзнателно. На предизбор
ните събрания се правят 
критически внализи на до
сегашната работа, изтъкват 
се успехите., но откровено 
се говори и за слабостите. 
В разискванията за работата 
ггрез изтеклия едногодишен 
период отделно място и вни 
маште получават досегаш
ните опити във внедряване
то на колективната работа.

па

на

непоколебимата си Богата младежка активност
Младежката сцена Според изискванията 

актьорите,. споменатите пи 
еси ще бъдат показани на 
младите самодейци — люби 
тели. на театралното изкус 
тво показва че Димитров
град ис трябва да се: страху 
ва за бъдещетд, на театрал 
мото изкуство, което в този 
град има богата традиция. 
Именно тази активност даде 
подтик за формиране и • на 
пионерска 
скоро време трбява да за 
почне с работа, а за нееи 
Ръководител е избран Алек 
сандъР Златанов. Т. Петров

при
културния център „25 май" 
п Димитровград тези дни 
показва богати активност.

наизпълнение 
дееспособността 

организа -
В момента се подготвят 

две пиеси. Първата е ко
медията „Женско царство" 
от Стели Костов, а режи
сьор на същата е Аца Нов 
ков. Втората, пък пиеса е 
•всъщност бурлеска- чийто 
автор е Здеика Тодорова, а 
режисьор Димитър Илиев. 
ТриаОегорката на споменатата 
бурлеска обработва весели 
случки от всекидневието на 
града.

ни

мнения в тях да се създават 
„често" младежки ггроизвод 
ствени линиц.

Колективната работа в мла 
вече

мла- 
в Ба- сцена. която в

•дежката организация 
Д. Глигориевич дава пърдите резултати: все
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ПРИКЛЮЧИ УЧЕНИЕТО В АКЦИЯТА ,,ИИЩО ИЕ БИВА ДА НИ ИЗ.

„Младост"-„Минералац" 3:2
УСПЕШНО
НЕИАДА"

Всенарадната отбрана - грижа 

на всички футболисти 
аю-че 

акуваха 
Тази иг

Домашните
тона се съвзеха 

и яо-опасно ат
Футболистите на „Мла

дост" от Босилеград отлично 
започнаха мача срещу отбо 
,ра ,ца „Ми/тралац' ог Брал- 

б&ля. Измръзналите сто 
любители на футбола, 

ст.браха

след
сто
н,ратата на гостите, 
па им донесе победоносния 

— голмайстор каиита- 
отбора Г. Георгиев.

дия и . останалите оргамша- 
И1Ш, изпъди ялаха памодсепи 
те задачи 
митетите за всенародна от
брана л оОцюствепа самоза-

сканм кпхр че ли сто годиниТитовата мисъл, изказ 
аиа на Учредителния конгрес ще бъде мир, п да се готвим и 
на Съюза ца сдруженията п 
а бойците От Народоосвобо- 
днтелната борба: „Да рябот

голтина Път на „ 0Неприятностите, коитО С7>з 
лонюто време, още
увеличи неснортсмен

постъпка на Й, Мла 
,Ми

от страна на Ко които в неделя се 
иа игрищетр край Дразгони 
пгимга добре загряха длани

ръкопляскайки
любимци за добре ор

като че ли утре ще стане
даваше
повечепойна” вдъхновява: вяР»

на младото поколение. иашита.
Б местните общности пасе 

доказа

ге си, 
своите
га и или раните атаки и за два 
та хубави гола, вкараха ля 
воуо к.рило М. Цветков и 
лесното крило Р. Венков.

ската
дсиович от .отбора на. 
иералац", който след завъР 

мача с камък VДV 
чи главата на един зрител.

отбележи,

лението сънно така
голяма готовност, дисдитли- 
Ди и единодействие при из 
п-ьлпяиа.пв па задачите, в 

обшпаст в село Рай 
населен и ото за кра

да отбраняват и защитават 
страната си.

На 25 и 26 октомври т. г. 
в местните общности и ор 
ганпзациите на 
труд в Боснлеградска общ и 

се проведе заключи тел 
лото учение в акцията „Ни 
що не бива да ни изненада'’. 
Трудещите, се и граждани 
те в общината още веднъж, 
както и до сега, показаха го 
товносгта и решителност га

шване на
сдружения На 25 октомври в ратните 

трудещите
Следва да се 

че топи мач се игра в рам 
Ките на 9 кр?>г на първеи 

Враиска група.

местната 
человци, 
тко дреме уопц да хване ди 
ворсантше, коп/цо предизви 
каха пожар, който беше в 
рекордно време 
рап а угасен с'ьшого 
женпе Ое и в останалите ме 

общности. Особено ус 
беше акцията па пай

Гостите обаче ле се и ре 
дадоха, заиграха ло-аигажя 
рило, за разлика ог състеза 
телите иа 
сякаш бяха 
процентово сигурни 
бедата /ю може да им „из 
бяга”. В резултат на това, 
Стаме/жович най-панред от 
дузпа н първото полувреме 
пг.мали резултата па 2:1 а 
от една добре организирана 
контраатака във втората част 
на мача отново залюля мре 
жата зад / ръба на Чинен — 
2:2.

Утринна часове 
се. се озоваха в организации 
те си и всеки знаеше какво 
трябва да предприеме в за
щита ца организацията си.

на
с / вото във

„Младост" игра в състав: 
М. Чипсв — В. Ианов В. 

Ивкович — И, Кирилов, Г. 
Георгиев, С. Крумов — Р. 
Венков, Б. Тасев В. Чипев, 
В. Захариев, М. Цветков, 

Непосредствено пред сре 
на първите, завърши 

младежките огбо 
. Младост" и „Мидера

Младост”, които
повече ог сто 

че //о-локализи-
В рекордно ироме трудещи 

те се в Здравния дом. Авго 
транспортното. Горската сек

НОЛО-

ет.11 И 
пешна
малките, в основно учили 
ще „Георги Димитров” н 
Босилеград. В рекордно вре 
ме учениците съвместно с 
учителите напуснаха учебни 
те занятия, след импровизи 
раното въздушно нападение 
а още по-бързо угасиха по
жара. който щеше да захва 

и училищната сграда. 
Екипът за оказване на пър
ва помощ бързо реагира ка
то оказваше помощ на повре 
дедите, а онези с най-тежки 
повреда бяха пренесени 
амбул анторията.

Първите констатации 
учението показват,

ние го винаги е готово да 
се включи в гражданската

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪ/О 
ЗА НА БОЙЦИТЕ В БОСНЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

игата
мачът на 
ри //а .
лац", в който младите фут 
болисти от Враиска баня се 

1:0.Бойците активни общест
вено-политически дейци

наложиха с резултат
М. я.

не.

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ
Сътрудничеството с об ойна внедряват в младите 

ществено-полнтическихе орга
низашш, а особено с отизъм 

младежите, бойците от На-
родоосвободнге.тната в нашите народи и народности.

социалистически патои 
и укрепват брат-; 

ството и единството на
в Тнмусната жлезаог

че насе

ТНМУСНАТА ЖЛЕЗА е отдавна известна 
ни биолозите и лекарите. Разположена е в гръД" 
ния кош,
Още при раждането на детето гимуснага жлеза 
е добре развита, с оформени от клетки (зароди
шни центрове), където се произвеждат лимфо- 
цити. У новороденото дете лимфните възли и 
лимфната тъкан на далака и други някои ор
гани още нямат зародишеви ценгпове и «е про
извеждат лимфоцити. През първия месец от жи
вота на новороденото произведените от 
лимфоциги се разнасят От кръвта, ,дгосяват се" 
в лимфната гьклн на организма и образуват не
обходимите за организма лимфоци ти. Тези лим- 
фоцити обаче не са способни 
противотела. Едва след 
мона на тпмуса те се активизират и стават пъл
ноценни ..защитници" на организма. Засега все 
още химичната структура на този хормон е неи
звестна. Според проучванията на някои автори, 
той действително се отделя от тнмусната жлеза. 
Тя достига най-голямото а! развитие в началото 
на пубертета, след което нейната функция отпа
да, а специфичната й тъкан се заменя с местна. 
Тогава гази функция се поема от лимфния апа
рат и жлезата вече яе е нужна. За това допри
нася и укрепването на взаимоотношенията меж
ду останалите жлези с вътрешна секреция.

Дали това 
ност в структурата 
касае за заболяване?

Председателството на Об
щинския съвет на Съюза 
на бойните в Боснлеградска 
община^ на проведеното през 
миналата седмица заседание 
в Босилеград обсъдиха пя 
кои въпроси из работата и 
дейността на тази организа 
ция какуо и бъдещите зада 
чи произлизащи от 13-то за 
седание на ЦК на СЮК, за 
донасяне на средносрочната 
развойна програма и прове 
ждане мерките на икономи 
ческата стабилизация в об 
гцината.

На заседанието бе изтък 
нато, че бойците активно 
участвуват във всички обще 
стено-политически структури 
в общината дават принос за 
укрепване на всенародната 
отбрана и обществената са 
мозащита, снабдяването на 
населението със стоки от 
първа необходимост укрепва 
не и прилагане в практика 
делегатската система и про-

Народната революция.
За реализиране на тази за

дача борческата организация 
очаква голяма помощ от об

защита и териториалната от 
брада. С други думи акция
та показа, че концепцията 
на всенародната отбрана и 
обществената самозащита на 
другаря Тито в практика се 
потвърждава.

Обществено-политическите
организации в общината 
направяд обща лоеценкд на 
учението като обсъдят и ела 
бостите проявени

кост.//оепосредствено зад гръдната

гп ествено-политическите 
трудови организации и мест 
ните общности в общината. 
Учениците и младежите съ 
що така тРябва да подпомо 
гнат

и

ще

реализирането на та
зи програма. в акцията. 

М. ЯневМ. Янев

да произвеждат 
въздействието на хор-Съвети за домакините

ТУРШИЯ — САЛАТА ОТ ЗЕ
ЛЕ И МОРКОВИ и го залейте със студена 

ламура, приготвена от 
части оцет и вода и по 1 
кафена чашка сол на 1 л. 
течност. Притиснете туршия
та с тежест и я захлупете 
плътно. Оставете 
но място. Тя е 
треба след

са-
ра ви и

Изчистете, измийте 
стържете на едро ренде 1,250 
кг моркови. Изчистете и на 
режете на ивици 6 кг зеле 
като
те кочаните. Прелийте 
с 1/2 чаша сол и го приба-

и на

ет на хлад- 
готова за упо 

една седмица.
предварително изрежече.

Участвуващите в заседани 
ето определиха и уточниха 
срока за изборните заседания 
на Председателството за из 
биране на нов председател 
с едногодишен

го
е само една анатомична особе

на тнмусната жлеза, или севете при морковите. Разбър 
кайте ги и ги сложете 
буркан-

ТУРШИЯ ОТ ПЪЛНЕНИ 
ПАТЛИДЖАНИВ

Досега са известни малко първични забол
явалия на Тимуса. Такива са много редките за- 
бовлявания на х1шоплазия (недоразвитост) 
перплазия (прекомерна развитост) 
жлеза. Първото заболяване рядко 
но. То се '

като между пласто 
вете поръсвате ситно наря
зани листа от целина и об 
що 1/2 чаша сол. Притисне
те туршията, покрийте я с 
чиста кърпа и сложете отго 
ре плосък, добре измит ка
мък. Съхранявайте 
хо и хладно място.

мандат.и Изберете
Измийте пи, след като 

отрежете пръжките 
ги сварете до омекваме. Раз 
цепете ги по дължина на 3 
места и ги оставете 
отцедят- Запълнете

малки латладжаза годишното заседание на 
Сдружението на Съюза на 
бойците от Народоосвободи 
телната война. Според пре 
дложението на Председател 
ството на 8

ни. |И XII-
на тнмусната 

е наследстве-
ИМ и

проявява в ранна детска ч 
пълно отсъствие на специфични 
шавяне на тялото, силна 
намаление

възраст с 
антитела измър- 

прпетъпна кашлица и
водс7тиоР"Лав“Та Н“ 7,мУснатГВжлезаНироС:™В'

правилното функциониране на скелетните чус 
кули, нервната система, щ.ггов^^^ жлезГи 
другите организми. Проявява сеТ израз*™ ?ла 
бост на мускулатурата (миастения)

декември
проведе изборно заседание 
за председател на председател 
ството. а на 20 декември из 
борно заседание на Сдруже 
иието на Съюза на бо-йците.

На изборните заседания 
освен избиране на нови 
Ръководства ите се направи 
отчет на едногодишната оа 
бота и ще се приеме прог
рама за бъдеща работа 
която
да заеме събирането на ма
териали о,т Народоосвободи 
телната война в Босилеград 
ски край. както и ознамену 
ване на 40-годишнината от

щ е се
да се 

цепнати на лимфоцитея на су
пите със ситно нарязан маг
даноз и чесън. Превържете 
патладжаните със стръкче от 
целина и ги наредете в бур
кани.

ТУРШИЯ ОТ ПРЕСЕН 
ЧЕСЪН

Залейте гиПриготвя със омессе от пресен че 
сън с малки главички. Из
чистете, измийте и нарежете 
чесъна на парченца, дълги 
2 — 3 см. Попарете 
варена солена вода и вец 
нага го охладете 
вода. Наредете го в буркани

от преварен оцет (разреден 
наполовина с вода) и сол (по 
една кафена чашка на 1 л 
течност). При 
нарязвайте и ги

склонност към
простудни заболявання (ангини, фарингити 
Фарангити, бронхити, брохопневмонии 
ревматоидни артрити и ир.). Макар 
тнмусната жлеза могат 
доброкачествен

незо-в
важно място трябва хронични 

51 Рядко, В 
тумори от

поднасяне ги 
поливайте

го с въз Да се развият 
и злокачествен произход.с олио.в студена-

ЗгВя!аИЯПН8ПНВВ Д- р с. к.
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Нашият календар ДИМИТРОВГРАД

2 НОЕМВРИ 1942 г. — Лесковаш/сия парти
зански отряд за да избегне удар от неприятелските 
сили, които обкръжили планина Кукавица, раз
делил се но две части: една част. от отряда оста
нала на Кукавида, 
на Църна трава.

ЕДНА „ЛЯСТОВИЧКА“
миналата седмица пред вхо 
да на магазина ,Леда’’ от 
Кнджевац, който се нами
ра на Vлица „Маршал Ти. 
то" номер 41 в Димитров
град, па опашката не се ви 
ждаше край защото цена- 

видове
обувки бе намалена двойно 
—троено. За това, колко гол 
ям интерес предизвика на
малението цените на обув
ките, свидетелствува и наша 
та фотография, която показ
ва че и обущар ат Атанасов 
бе сложил катанеца и най- 
вероятно и той бе отишъл 
да наблюдава опашката, за
щото след време тези обув
ки щ.е „дойдат" — при не
го...

а другата преминала на терена

*
3 ноември 1943г. — Излезнал от печат пър- 

вияг орой на в. „Бригадир" пр„ щаба нл Първа 
южноморавска бригада от НОВЮ.

Вестникът излизал петнаестодпевно. та на поотделим
а

и**11*70 за Делегат на Антифашистката скуп- 
шш«на /'зродного освобождение на Сърбия '-гл 

УР шка околия бил избран Александър—Санде
дагеИле°„ВИотборКРеТаР “ °КРЪЖ"ИЯ НаРВД°°с”°5о-

т
6 ноември 1928 г. -— Благое Ни/солич от Ле- 

сковац, като делегат е прнсъствувал на IV кон
грес на ЮКП в Дрезден където бил избран за 
член на ЦК на ЮКП.

На конгреса присъствувалн 22

В момента, когато цените 
на стоките постоянно се по
качват, ето и .един случай.

(макар той и да е един
ствен). когато те се и на
маляват. Именно през. из- Т. Петров

делегати.

' ^ ноември 1920 г. — Във Врана е тържестве
но ознаменувана годишнината от Октомврийска га 
революция.

БОСИЛЕГРАД

Грижа за всяко старо лицеИНТЕРЕСНИ НОВИНИ
Грижата за старите и изнемощяли лица е дълго 

срочна обществена задача на всички трудещи се.
лиране на движението указ
вайки на грешките на вода 
чцте и обърщат внимание на 
пешеходците, а особено 
старите.

С това учениците не само 
извършават хуманна и благо 
родна акция, но и придоби 
ват и разширяват своите зна 
ния из областта на движени 
ето.

Дърво пещера Общинската организация 
на Червения коъст в Боси 
леград и тази година се вкл 
ючи в провеждане на хума 
ината акция • „Осмица па 
солидарност и помощ на ста 

и изнемощяли лица, коя 
то се провежда от 26 окто 
мврн до 2 ноември т.г. В 
гова отношение Общинската 
организация наЧервення кръ 
ст в съдействие със синдн 
калтште организации в орга 
низациите на сдружения 
труд, раздвижиха всестранна 
активност за оказване помощ 
на възрастни лица конто 
са били членове втези тру 
дови организации и на ста 
риге и изнемощяли лица в 
местите общности.

мощ. В тази насока образава 
телните институции тРябва 
да възпитават младите, като 
създават постоянни 
и добри отношения към ли 
пата особено в напреднала 
възраст.

на

В центъра на Охрид се 
намира огромен явор с висо 
чина над 30 метра и обем 
18 метра. Старостта на явор 
ровото Дърво се пренценява 
на близу 2 000 години.

МОНЕТИ ОТ ГЛИНА навици

В България преди няколко 
години е направено сензаци 
онално археологическо откри 
тие. При едно копаене в се 
лс Караново българските у- 
чени открили няколко моне 
ти ;— от глина. Счита се че 
те произхождат от IV до 
III милений преди нашата 
ера. На една монета, нами 
ра се надпис, който според 

9 твърдението на члена на 
Българската академия на на
уките Георгиев. представя 
ва пръв открит екзелшляР 
на най-старата писменост в 
Европа. Учените считат, че 
това откритие по своето ис 
торическо и културно значе

пи
В течение на същата сед 

мица се провежда и акция
та по безопаснотта в движе 

учениш-п е
След приключване на ак

цията всяка организация е 
длъжна да даде отчет за из 
пълнените задачи и постиг 
натите резултати.

нието, в която 
тие бъдат в преден план- Ня 
кон пионери съвместно с ми 
лицията участвуват в регу

Стъблото нз явора е ку
хо и личи на малък салон 
с дължина 7-8 метра- и висо 
чина 5 метра.

М. Янев
БЕЛЕЖКА

ПАК ЗА ТУРСКАТА КУЛАОт малкия салон водят кУ 
хини дълги в диаметър 
метра а дължина около 10 
метра и имат изглед на пе 
щора.

В течение на 
представители от трудовите 
ооганизации те посети а ват 
домовете на пенсионираните 
лица. като им воъ.чат скро.м 
ни подаръции 
воп иа условията при които 
живеят 
мостра 
запия-

седмицата

По-рано пещерата в дъР 
вото е ползвана като малък 
гостилцичарски обект в кой 
то може да се получи кафе. 
Там била инсталирана и че 
шма за вода.

водят разго
ние се сравнява с откритие
то на хироглифите на остров 
Крит
„Критско писмо”, което ста 
рите хора на Крит употребя 
ваш зач записване на истори 
чески събития още през III 

нашата

и за живота и дой 
в трудовата опгапи

известно под името

Особена активност в тази 
акция трябва да проява,- у- 
чепиците като посещават пей 
сиоиерц,. стари и изнемощяли 
лица в местните обшио:тп 
като им оказват различна по

Това дърво-пещера 
природла рядкост е неггре- 
къенагр изложена под уда
рите на фотолюбителихе, ко милениум 
ито посещават Охрид.

като

Много печатарска боя ПО 
харчихме за турската кула 
в Клисура. Писахме за пей 
ното реставриране, когато 
трябваше да сс разруши. Иа 
страниците иа вестника за
ставахме на нейна страна за 
да й продължим живота, а 
бяХМе ПРОТИВ ОШ1Я, конто 
искаха старицата от ндкол 
ко века да премахнат зави 
пати.

Така самичка чака своя 
край.

Този път не искаме да 
пишем за нейното значе
ние, за историческото й ми 
пало и това колко ше до 
принесе за развитие на ту 
ризма. Това вече не е ну 
жно. Въпрос е, че тя може 
да бъде причина за някое 
голямо нещастие.

Както и лично видяхме в 
мазето и въобще в сградата 
си играят малки деца. А 
някои се качват по стените, 
конто са готови да рухнат 
и нещастието е тук.

Значи стигнахме до там 
да пишем за кулата която 
вече представлява опасност 
за малките, които в нейната 
утроба намират интересен 
Кът за угра.

Сега цече няма за разисква 
не време. Трябва само ед
на крачка — или да се раз 
руши цялата (което лошо 
ще говори за нас), или да 
се реста ри ра. Все още не 
е късно тх>ва да се направи.

Б. Н.

преди
ера.

постигнали добъо успехДимитровград въз лувале да са 
и редовно да са взимали нетните по 

на досегашните студии, а съглл- 
Устава на факултетите.

Здравният лом
Решението на Съвета от 14 ок-

в
основа
томври 1980 година обявява време

сно

КОНКУРС С молбата кандидатите доставят Удо
стоверение за положените попити удо
стоверение за залисаната година па сту- 

удостоверепие за имуи|ССТв(ЯЮго
Сигурно е едно, че прави 

бяха ония. които се застъпдните,
състояние и доход «а*член в домакин- каха кулата да се реставрн 

ра и запази за поколенията 
като исторически паметник 
единствен в югоизточна Сър 
бия.

СтВОТО.за отпускане на стипендии за студенти 
по медицина Заинтересованите кандидати с мол

бата доставят и кратки биографич^ск и 
данни.

Молбите се поднасят в срок от 8. Д11» 
от публикуването му.

Молби! в които не са приложели 
всички необходими документи няма да 
се разглеждат.

I Здравен дом Димитровград

1, Три стипендии за студенти от 
курс иа медицинския Но измина много време от 

превзе кулата в Клисура да 
. тогава и никой нищо не 

сс реставрира. Никой (нита 
местната общност), лито Ин 
суНтУта по защита иа него 
рнческигс 
Ниш и Лесковац. 
времето минава, а болната" 
старица старее още повече, 
и остава самотна.

четвърти и пети 
факултет*

Условия:

Кандидатите трябва Да бъдат редов
ни студенти на медицински факултет 
— общ отдел, в досегашното си гйко-

отпаметници
И така

н— СТРАНИЦА 11
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Моля, без докачениеЕдно момиченце разказва 
шшриятс^и т ходило и 
родилния дом цри мшика си, 
конто родила три бяивна- 
четп:

— Не можеш да си пред 
с галиш |солко симпатични са 
даете бебета.

— Даете ли? Но нали 
три близначетата?

— Да, наистина. Аз мис
лех; чс третото е за резерв 
ни части:

общрсгЖНРМО/ш ти - 
обши//и непреиъсМного ръководители пв

ческите организации по (Самоуправи-
пато и остро критикуват СИЗОВЕТЕ < ^ иС.
телите общности иа ии/ересиге;, а /// 

мандата отиват в тях

I

на работа.течеса
За да подобрят работа/а им.

СЕГА МИТОВА от село Братсию" ™В
годшш, а лекар не видяла 
миналия брой-В банката сс втурна ганг

стер- е пистолет 
заповядва:

— Горе ръдете и по-ОъР-

Една минута всички стоят 
мълчаливо с ддипшгги 
це. После грабителят нита:

— Всички- ли вдигнахте ръ 
це?- Задцото - оум си забра
вил очилато.

Дом за стари човеци чака лекар в Петячиици.в рт>ка и -Нищо чудно, ако 
нямл да го види още сто години.

ОНИЯ ПЕТАК свърну при сват Гогу у 
Строшете у чешму. Беше убаво време, слънце 
евнтнуло и сват Гога каже. айде Манчо да се 
малко прошетамо по Строшену чешму да ШШНШ 
кикво су све наши височатье нзнапрайнли .тука.

Излезомо гледам я све убаве япийе, ама 
йедна най-убава зопрайе/та под борчетата т не 
допра йена. Питам я сват Гогу кнкЪв й« това 
метник от римско време.

— Неце това бре Манчо никакъв паметник 
|*[! | ог римско време, това ис тия дом за старци што 
ЬШ га прайн нашата онщшь!...

Сети се я одма И малко ми досрамс пред 
0 сват Гогу кико да се ме сетим но се преиозна 
{ и ги нлпрайи на римски памеушж... Сечам 
| кита почеше да га прайс я бсо млад довек, йо- 
и ще йерЬешш... Често доодео у град и тува по 
и Строшену чешму излазейомо с девойНе на ра- 
3 Щ содку...

зо I
В камеиишкото училище тези дни 50 на 

от настинка.

САМО двама ученика.

сторът
от учениците заболяли

И иа училище дошли
иа-

I

Народнн мъдростисе

— Как мислиш защо Ха
ри така късно се ожени?

— Преди да се реши на 
такава сериозна крачка той 
искаше да има надежден н 
постоянен доход.

— А сега вече го има, та
ка ли?

— Да той вече получава 
пенсия-

ще плаче с кървавиКой то не слуша учителя си 
сълзи.

АЗЪРБЕЙДЖАНСКА

ще гоАко ие обучиш сина си. животът
научи.

АРАБСКА— Много съжалявам, 
не дойдохте на премиерата 
на моята пиеса... Хората гтро 
сто се биеха пред касата.

— И какво? Успяха ли 
да си получат парите обрат
но?

че

После Ка се я ожени они напрайише пър
вия етаж... Знам добре гегая спреше да ги пра
не оти опищната нейе имала паре... Тека ,чам- 
рея некол/со године и пак почеше да тРУ™10— 
Знам дека децата говорейоше дека додека се 
напрани домат за старцити я че остарейем и т\\ка 
че ме даду ако нечу Да идем при синовете...

Я остаре, деца се ^цзоженише и се раз- 
бегаше, а домат йош.е нсЦе напрайен...И че си 
умрем я. а домат изгледа че чека синовете ми... 
А. гледам, гледам нека да *йе лоше у и»ега за 
живот, ама гребе йоще млого да се чека, а [мене 
вече године налегоше.

Те слика да га видите и вие не мисли ли 
се за стари човеци.

Първо се научи, после учи.

ЛАТИНСКА

Обидите на учителя са по-добри от ласкитеДИСКРЕТНОСТ
на бащата.

След като одумвали два 
часа съседките си две клю- 
карки си казали:

ПЕРСИЙСКА

— И нека всичко това да 
си остане... на нашата ули- Почитай учителя си като родителя си.
ца.

'ЛбЯцЛОС/ РУСКА1

Възрастна дама говори на 
А1ъжа си:=*=

Учителят и дъровото се познават по пло.
— Жак, сега, когато съм 

си подстригала косата ст^в- 
СсМ Късо, 
ба, нали?

довете.

Казвате УКРАИНСКАие изглеждам ба-че седем го
дини «сте работили на едно 
място, без да се местите.
А след това? — Не, разбира се. Ти ве

че изглеждаш дядо.

И след глупаците изпъкват 
челници

Не е важно кой е родил, важно е кой е
ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА МАГЩЛг 

НОСТ 9 С*р ЮГО
СЛАВИЯ

Нализа всеки нетъ» 
Урежда

възпитал.— След това ме помилва.
ха. ЯПОНСКА
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