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ма СФРЮ Йосип Бре* 
Тмто от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоен с Орден братст
во н единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето иа братството и 
единството между на

шите народи и нере
дности.
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Чествуван Денят на ССТН ЗА ПРОЕКТА НА ИЗМЕНЕНИЯТА 
И ДОПЪЛНЕНИЯТА НА СТАТУТАграничаря — 15 август

ТЪРЖЕСТВА НА 

ВСИЧКИ ЗАСТАВИ
НУЖНИ (А 

ПРАКТИЧНИ МЕРКИ
направени и редица полез
ни предложения и (реше
ния.

В поредицата от разис
квания във връзка е изме
ненията и допълненията в 
Статута иа Социалистичес
ки а съюз на Сърбия на 
неотдавнашното съвместно 
заседание на секциите към 
МОК на ССТН за идейно- 
политически и организаци 
онни въпроси. Освен това 
водиха ,се разговори и за 
по-нататъшното идейно-ло 
литическа и акционна под 
готовка на Социалистичес
кия съюз. В |р.аботага на 
заседанието взе участие и 
Здравко Пърлушич, пред
седател на Републиканска 
та конференция на ССТН 
за идейно-политически и ор 
ганизационни въпроси.

По повод Деня на грани 
чаря — 15 август, на тери 
торията на Димитровград 
ока община, като пригра- 
нична, на всички застави 
бяха организирани търже
ства. Представители на об 
ществено-политическите ор 
ганизации, на трудовите 
организации и Общинска
та скупщина, посетиха за
ставите, честитиха празни
ка на граничарите и им 
връчиха скромни подаръ-

организация „Градня” за
ставата „Иван Караива
нов". Представители 
на универсалните 
ни „Белград” и на мебел
ната фабрика „Васил Ива 
нов — Циле” посетиха за
ставата „Сретен Младено
вци — Мика”, докато пред 
ставители на кожара „Бра 
тство” и на гостилничар- 
ското предприятие „Ком
пас — Балкан" заставата 
„Петачинци".

На всички тържества бя 
ха връчени лризнания на 
най-добрите граничари, а 
същевременно бяха изпъл
нени и подбрани култур
но-художествени програ
ми. Най-голямото търже
ство в присъствие на вис
ши военни ръководители 
се състоя на граничната 
застава „12 февруари”.

Традиционните срещи на 
представители на трудови 
те организации и местното 
население завършиха с 
увеселения, които 
наха във веселие и бодро 
настроение на всички уча-

За някои облици на дей 
ствуване на Социалиетиче 
ския съюз и за организа
ционното 
тази най-масова обшестве 
но-политическа 
ция V нас разисква Стани 
мир Стаменкович. предсе
дател на Междуобщинска- 
та конференция на ССТН 
в Нишки регион. Стамен
кович между другото под 
черта, че трябва да се на
прави нова крачка напред 
във внедряването на коле
ктивната работа, отговор
ност и решаване, както и 
за изостраянето на колек
тивната и личната отговор 
ност и ограничаването на 
срока на мандата. Стамен 
коиич каза. че решенията, 
предложени в проектоста 
тута представляват ошеед 

усилие, 
да се подобри колективна 
та работа, решаване и от
говорност.

стници. Граничарите запо
знаха дошлите с 
на границата, с 
нието на градинарските за 
дачи, а гостите 
доволни не само от радуш 
ния прием, но и от видя
ното и чутото на тези сре 
щи.

живота
изпълне-пък 

ма гази- устройство на
останаха организа-

Граничарите ще посетят 
отделни трудови организа 
ции в Деня иа освобожде 
нието на Димитровград от 
фашизма — 8 септември, 
като при това се запозна
ят с производствения про
цес в тях.

Инак между граничари
те и местното население 
са установени традицион
ни приятелски връзки и 
сътрудничество, което трае 
цяла година. М 
селение е особено довол
но от помощта на войни
ците при провеждането на 
различни комунално-бито 
ви акции. Тази ценна по
мощ и взаимопомощ меж
ду граничари и местното 
население ежегодно се за
дълбочава.

ци.
Представители на трудо 

вата организация конфек- 
ция „Свобода" посетиха 
граничната застава „Сво
бода”, граничната застава 
„12 февруари”, посетиха 
представители на Тютюне 

промишленост

(
Тежище на дейността в 

пуличното разискване бе
ше в бъдешият Статут на 
ССТН да вземат възможно 
гто-широк кръг хора. Ра
зискването трябва да ста- но положително

естното на не на най-широки основи 
по подружниците на ССТН 
местните общности и във 
всички облици на действу 
ване на Социалистическия 

обединяваш

отвата
Ниш и на комунално-услу 
жното предприятие „Услу
га” от Димитровград. Ра
ботници и обществено-по
литически дейци от „Ти
гър — Димитровград" по
сетиха казармата в Дими
тровград, а представители 
на строителната трудова

Голямо внимание беше 
посветено и на секционния 
начин на действуване на 
Социалистическия съюз. 
Беше изтъкнато, че секци
ите в ССТН все още не са 
поели в пълна степен сво
ята роля и задачи.

Взимайки участие в ра
зискванията Здравко Пър
лушич подчерта че извест 
ната незаинтересованост за 
акциите, които подема Со 
циалистическият съюз ле
жи преди всичко във Фору 
мната работа на ССТН. 
Той каза, че от публич
ното обсъждане се очак
ва да даде отговори на мно 
го от съшествуваши въп
роси и недоразумения-

съюз
фронт на всички субектив 
ни сили. Освен забележки 
те — очаква се да бъдат

като
преми-

Ст. Н.

Те пазят 

границата • м
л. г.

паПо заставите по цялата югославска граница 
15 август беше тържествено чествуван празни ка 

граничаря- Традиционните срещи на пазачите ша па
на близките се- Iна

В тозн брой:шата страна, бойците и жителите 
лигда бяха придружени от подбрани програми и 
спортни състезания, а в някои краища бяха пусиа- 

действие нови обекти: нови пътища, водопро- * 45 години от ид
ването на йосип 
Броз Тито начело 
на ЮКП (СЮК) 

... (3 стр.)

ти в 
води и др.

Да напомним, че на тази дата през 1944 годи
на по заповед на Върховния комендант Йосип Броз 
Тито беше създаден Корпус на народна отбрана ма 
Югославия (КНОЮ). КНОЮ през 1953 година беше 
преустановен в гранични войоки на Югославия.

Е * Годишният 
осъществен чети
ри месеца пред
срочно ... (6 огр.)

план1
Днес нашата граница охраняват не само войни- 

самият народ в граничните кра-ци-граиичари но и 
ища и Народната милиция-

* Жнвотновдството 
• предлага добра 

печалба ... (7 отр..)
В югославската система по всенародна отбрана 

е внесено, че „най-сигурна с тази граница, кояго 
пази целият народи”.

* Бригадирско лято 
’82 ... (9 сгр.)(По-обширни материали във връзка е чествувл- 

нето Деня на граничаря — на 5 страница).
,П»И»Н<|И<»И|И||»|11 !
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В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО ПРЕД РАЗВРЪЗКА?: КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕПОДГОТОВКИТЕ ЗА СЕДМАТА 
СТРАНИ

палестинцитеI ф Очаква се евакуация на 
от западен Бейрут да заиочнс к-ьм края на 
тази и началото па следващата седмица.

• „Крайно време е да се отстранят всички
пречки от пътя към освобождение на палестин
ския народ" - заяви югославският представи

в ООН.

С отговорност за единството 

н йените
5

тел
Ливан. Външният миЛи- та на _.

мистър на Ливан Фуад Бу 
трос заявил, че евакуация 

започне в

Най-новите вести от
вече севай говорят, че 

съзира споразумението за 
мирно оттегляне на палес 
тинците 
па Бейрут. Обаче от Изра
ел пристигат гласове, че 
някои основни 
„вос още -не са 
ни". Ливанското правител
ство завчера се съгласило 
с плана за евакуация

та трябва да 
събота или в неделя.

Израелската агресия на 
Ливан беше

кого и да било знае* чс 
ше бъдат необходими много- 

финали сови 
готви за

чс повече отОще веднаж, при многократно слож
ни обстоятелства, необвързаното двшке 
ние потвърди сплотеността си. Единст
вото, солидарността и дееспособността, 
не по-малко организационната жизне
способност. флексибилността и високо
то чувство за демократически отноше
ния — тези 41 някои други особености 
на необвързаната общност издържаха 
изпита на момента.

Това главно са отзвуците на предло
жението на Саддам ' Хусеин. Седмата 
конференция на необвързаните страни 
на най-високо равнище да се проведе 
в Делхи и на положителния отговор на 
'министър-председателката Индира Ган-

от западната частза това
кратни човешки усилия и 
средства. Именно, Индия се 
Азиатските игри. които пте се проведат 
през ноември т.г. Съшо тока тази стра 

заседанието на Комон- 
1983 го-

единодушно
на сегашнатаосъдена и 

специална сесия на Общо 
то събрание на ООН. Юго 
славският 
ООН Милян Коматина за-

въпроси
разреше

на е домакин на 
велта през втората половина па представител в
дина. И 1Признания също заслужиха и допи-Югосла-таните страни, между които 
вия, Алжир и някои други водещи чле
нове на движението. Наблюдателите в | 
Индия очакват, ще бъде взето решение 
ооептата да се проведе през февруари 
1983 година, а сигурен домакин да бъ
де — Делхи.

В многобройните активности на не
обвързаните страни, които се

подготовката на Седмата

ди.
Предложението на Хусеин се оце;Ня- 

решение и грижа за 
Неговата 
личните

вършатва като мъдро 
единството на движението, 
стойност се състои в това. Че 
чувства на президента и чувствата на 
иракския народ бяха подчинени на ши 
роките интереси на необвързаното дви 
жение. А най-важното днес е: Седма
та конференция трябва да се проведе 
в условия, които те гарантират ней
ния успех.

Признания се отдават и на Индия за 
високото чувство на отговорност.

единството и дееспособността 
Индира 

бъде дома-

в рамките па 
конференция особено се подчертава зна 
чегшето на необвързаното движение и 
на Седмата конференция. Изтъква се. 
че днес то е по-голямо от котото и да 

зашото конфронтациятабило преди.
между великите сили всекидневно 
изостоя. Това голямо значение е и ос
новният мотив на високата отговорност 
на Ирак, Индия и цялото необвързано 
движение. Сега вече е известно, че 
името на приоритетните 
международната общност, необвързани 
те страни ще направят всичко възмож
но за успеха на Седмата конференция-

се

В в
интереси наимето на

на необвързаното движение 
Танди пое задължението да 
кин на Седмата конференция, макар

От разрушенията в Западай Бейрут
явил на сесията, че е край 
но време да се премахнат 
всички пречки от пътя 

САЩ и към освобождението на 
палестинския народ, на ко 
гото израелската експан
зия застрашава егзистенци 

решението ята. Не може вече да се 
допуска на този народ да 
се съкращава правото, от 
което се възползуват всич 
ки останали народи, и то 
по времето, когато идеа
лите на самоопределение
то, независимостта, свобо 
дното развитие и човешки 
те права станаха безспор
ни ценности на човечес
твото".

палестинците от западен 
Бейрут и взело решение 
да поиска от правителства 
та на Франция,
Италия да изпратят свои 
части в състава на между
народните мирови сили. 
Съобщавайки 
на правителството, ливан
ският премиер Вазан зая
вил, че планът за евакуа
ция е само първата крач 
ка в провеждането на 
резолюциите 508 и 509 на 
Съвета за сигурност на 
ООН, с които се търси пре 
кретяване на огъня и отте 
гляне на всички израел
ски войници от територия

ОБСТАНОВКАТА В ПОЛ

НАКРАТКО ША

СТРАХ
ОТ РАЗМИРИЦИ• ПЕКИН: Генералнеят секретар на 

ООН Перес де Куеляр вчера е пристигнал на 
четридневно официално посещение в НР Китай* 
Това е първото официално посещение на Куе- 
ляр в Китай след избирането му за генерален 
секретар на световната организация.

Изхождайки от комен
тарите в централните пол 
ски вестници, вълненията 
от изминалия петък са 
внесли доста голямо не 
спокойствие. Макар че се 
подчертава, че стачките 
не са получили широка 
подкрепа в обществото, 
все пак се изразява страх, 
че те могат да бъдат на
чало на по-големи протес
ти, организарани под 
знак на чествуваие и при 
помняне на двегодишнина 
та от събитията през ав 
густ 1980 година, с които 
ое откри една от най-ос
трите кризи в по-новата 
история на Полша.

Почти всички вестници 
освен военния орган 
не ; обвиняват „Солидар
ност" като организатор 
на стачките, но то
ва приписват на „край
ната опозиция”, която „са
ботира идеята на споразу 
мяването, затруднява про
цеса на реформите и раз 
палва обществени разми 
рици”. Всред чуждестранни 
те наблюдатели това се 
тълкува като доста значи
телен завой, в който се 
вижда застъпването на вла 
сгга по-малко да се кон 
фронтира с това движени 
ето, за което обществото 
все още свързва надежди 
те си и в чието здраво ра 
ботническо течение и 
напред доминират оправда 
тел,ни искове за преобра 
зование на обществото.

• САН САЛВАДОР: Главатарят на като 
лическата черква в Салвадор Артуро Ривера 
Ривера съобщил, че от началото на месеца 77 
дунш са загубили животите си от политическия 
терор, който разтръсва тази страна в средна 
Америка.

• АБУ ДАВИ: До 1984 година ще бъде 
изстрелян първият от трите арабски телекому 
никационни сателити, с които ше се обезпечат 
осем хиляди телефонни и осем телевизионни ка- • 
нали. Това хпе бъде началото на нова ера в ин- 
терарабската телекомуникационна система.

ОСИДНЕЙ: Изправен пред икономичес
ка криза и намаляване авторитета и;, неговата 
партия, австралийският премиер Фрейзер вече 
няколко пъти предвестил възможността за из
вънредни избори, за които съществуват форма 
лни условия.

• ТУНИС: КУНА съобщава, че на 28 ав 
густ в Мохамада (Мароко) ше се състои среща 
на министрите на външните работи на арабски 
те страни. По време на двудневната среща тря
бва да се уточни дневният ред на арабския „са- 
мит”, който ше се състои в началото на сеп
тември-

В РАМКИТЕ НА СЕПТЕМВРИЙСКОТО ЕВРО 
ПЕЙСКО ТУРНЕ

МУБАРДК ЩЕ ПОСЕТИ 

ЮГОСЛАВИЯ
Министерството на външните работи на 

Египет съобщило, че президентът Хосни Муба- 
рак се готви да посети редица страни от Евро 
па, Азия и Америка, 
то ще обсъди всички

с ръководителите на кои- 
аспекти на ливанската 

криза. В септември Мубарак ще посети Юго
славия, Румъния и Испания-

В съобщението отделно се подчертава 
„специфичното тегло” на разговорите, които в 
Ьелград ще водят Петър Стамболич и Хосни 
Мубарак, защото 
ния между ръководителите

# БЕЛГРАД: Над 80 строителни предпри 
ятия от цялата наша страка гце изградят съвме 
стно 35 000 апатамента в Алжир. Стойността на 
сделката възлиза на 2.1 милиарда долара.

• НАЙРОБИ: Президентът на Сомалия 
Сиад Баре тези дни провъзгласил извънредно по 
ложение в районите на страната, намиращи се 
край етиопската граница.

става дума за размяна на мне 
на две страни — 

основоположници на необвързаното движение, 
които_ имат особена отговорност за съдбата и 
развойните насоки на движението. Посещението 
ше бъде използувано и за разговори във връз
ка с много други политически и икономически 
проблеми на съвременния свят и за договори 
за усъвърщенствуване на междудържавните от
ношения.

за-
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-1^[°М|!|Ц1_ндван0то на Иосип Броа Тито начело иа ЮКП (СНЖ)

Ден съдбовен
НА 17 АВГУСТ 1937 ГОПИНд

КРЕТАР НА ЮГОСЛАВСКАТА КОМУНигтиир^,™10 СТАНА ГЕНЕРАЛЕН СЕ- 
МИНАХА ТОЧНО 45 ГОДИНИ И ТЕЗИ ор^тл™ ПАРТИя. ОТ ТОЗИ ДЕН ИЗ- 
СА НАЙ-СЛАВНИЯТ ПЕРИОД В ИСТО Г*! ДЕСЕ™ЛЕТИя И ПОЛОВИНА 
ЦИОННО РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖРНт п А НА ЮГОСЛАВСКОТО РЕВОЛГО- 
РОДНОСТИ. Д Г1ЖЕНИЕ И ЮГОСЛАВСКИТЕ НАРОДИ И НА-

В над шест десетилети

ггялз-ь»
завинаги със златни букви. Това е 17 август 
1937 година. На този ден йосип Броз Тито 
в 45-та година на живота си и след 27-годиш- 
на революционна дейност, стана 
секретар на Югославската 
партия-

Тито произнася реч на Пети# 
конгрес на ЮКП

генерален 
комунистическа

положението в онази 
на нашата 

чужбина След успеш-
Това беше наистина съдбовно но беше да се уреди 

част от ръководството 
която се намираше в

изпълнената задача, той се връща в стра
ната и сформира .ново временно ръковод-

ще бъде потвърден от (историята. Събитията 
показаха, че Тито с яснотата иа целите и 
широтата на възгледите сигурно съзря този ; 
път и сполучливо го избра.

Спомняйки си за този август, Тито вед- 
наж разказа: „През първата половина на 
август другарите Чолакович и Жуйович ми 
заръчаха да дойда в Париж, където се на
мираше седалището на Централния комитет. 
Там пристигнах иа 17 август 1937 година. I 

, Казаха ми, че Горкич бил получил призов
ка и заминал за Москва, където по-късно 
беше арестуван. За това нещо бях вече уве
домен от Коминтерн, като при това ми беше 
доверен мандат да ръководя с Политическия ; 
секретариат. Всъщност така станах генера
лен секретар и поех цялата отговорност за 
нашата Партия- Но целият този период бе
ше изпълнен с неизвестност, която поражда- ; 
ше много трудности в нашата работа. |

Тито остава в Париж късо време. Нуж- !

събитие за
югославските народи и народности, за ней
ната раоотническа класа. Под Титовото ръ
ководство те извоюваха най-съдбовните бит 
ки за социалното и националното 
бождение. От тази дата Титовото 
символ на нашата борба, свобода, постиже
ния, нашето революционно минало, настоя
ще и на всички наши идващи дни.

Партия,

но

!си осво- ство- '
Безспорно най-важно беше Титовото ре

шение за самостоятелност на Партията и 
нейното връщане в националните границж и 

националните потреби. „Вече тогава ое- 
Тито, че с бор-

име стана

към
ше известно, 
бата на работническата класа не може да се 
дирижира отвън, от някакъв общ център. 
Всъщност това е началото на нашето стъл
кновение със Сталин и то така трябва Да 
се разбере. ЗаЩото ние вече тогава, настоя
вайки да обезпечим самостоятелност на 
Партията, поведохме борба против догматиз 
ма, и то не само на международен 
и в собствените си редици".

За да се оцени величието на Титовото 
дело необходимо е завърщане 
преди четирдесет и пет години. Това беше 
време на напиращия фашизъм и тежки дни 
за международното работническо и комунис 
тическо движение- По време на сталинските 
чистки, бюрократизацията на Коминтерн, стра 

комунисти в Испанската граждан 
ска война и разединението на партийните ре 
дици в страната, бяха необходими много си
ли и упоритост за да се избере път, който

спомняше си
в тези дни от

данията на план, но

(Танюг)

РЕЗУЛТАТИ В НИШКИ РЕГИОНШЕСТМЕСЕЧНИТЕ ДЕЛОВИПО ПОВОД 40-ГОДИШНИНАТА ОТ ФОРМИРА 
НЕТО НА ПЪРВАТА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА 
БРИГАДА Свряозни превупреждения и поукиПример за 

всички 

поколения

бъде изготвена програма 
на мероприятия за премах 
ване на причините за за
губите. Наред с това ще 
се разисква и за конкрет
ната отговорност на ръко
водните делови органи за 
несполучливото 
сване. Очаква се това да 
не остане само декларатив 
но определение.

Регионалните самоупра 
вителни общности на ин
тересите имат загуба от 
общо 403 милиона динара. 
Лъвският пай от този де
фицит се пада на Самоуп- 
равителната общност за 
регионални пътища (165,4 
милиона динара).

Дефицитът в трудовите 
организации от нестопан
ските дейности не може 
да се нарече „загрижа- 
ващ”. Обаче многократно 
интересен ще бъде задъл
боченият анализ на стопа
нисването в тези организа 
шги, който ще бъде готов 
до края на месеца) защо- 
то от него трябва да се 
почерпят отговори на въ
проса: защо има загуби 
някои факултети, основни 
училища, клиники, диспан 
зери, здравни домове...

Доколко не се схване 
сериозността на положе
нието, може лесно да се

ф Загубите се очакваха, тъй като условията за 
стопанисване бяха затруднени. Обаче изненадва су
мата на загубите и броят на организациите, които 
са стопанисвали със загуба.

Ф Големите колективи, с изключение на Алек- 
синашките мини и Тютюневата фабрика в Ниш, ня
мат загуби.

ф При изнамирането на причините все 
се търси отговорност на ръководните делови органи-

Накрая на шестмесечие ктът, че въпреки „стабили 
то, стопанството в Нишки зациоините обекти”, все 
регион е отчело загуба от още са малки резултатите 
276 милиона динара или в реализацията на стабили 
със 102,9 повече в сравне зациоините планове, лоша 

е организацията на труда, 
трудовата дисциплина не 

место- е на желаното равнище, 
възли- не се използуват всички 

ресурси, личните доходи 
се увеличават и там, къде
то се стопанисва със загу-

повече стопани-

Като „първа рожба”, пример на опит, пър 
младежка бригада изигра историческа ро- 

само в НОБ, но и в следвоенното социа- 
строителство на страната.

вата 
ля. не 
листическо ние със същия период на 

миналата година. В същия 
период загубите в 
папските дейности 
зат па 37 милиона динара 
или с 83,5 на сто повече
от миналогодишните по съ
щото време- Това са ре
кордни загуби през 
следните пет години. Веле 
дстнис на това, 
сваието в първата полови 
на па настоящата година 
се оценява като ио-небла- 
гоприятно от предвидено*»

повод 40-го-В рамките на тържествата по 
дишняната от формирането на Първата младеж 
ка1трудова бригада, в Ключ се състоя съвеща
ние на тема „Приносът на другаря 1™ за Раз 
витието на доброволния младс^<ктт Т,1’’

— Когато се говори за бригадата след че 
тиридесет години, свободно може да се каже, 
че тя наистина изигра историческа роля 

рожба”, пример и опит 
Р НОБ, но и в следвоенното раз- 

строителство иа стра 
изложение ио-

ба.
Безспорно най-добър по

казател в шестмесечните 
равносметки е фактът, не 
ни го една от иай-големите 
организации в региона, ко 
иго са и носители иа сто
панското развитие иа тази 
част от машата Републи
ка, освен Алексннашките 
мини и Тютюневата фабри 
ка в Ниш, не е стопани
свала със загуба. Положи
телни полугодишни равно 
сметки имат и стопански 
те организаци и в общини 

, те Бела паланка, Гаджин 
хай, Блаце и Мерошина.

Трудовите колективи ве 
чс са направили опит да 
изнамерят причините за 
лошите делови резултати 
и са утвърдили основните 
насоки иа акцията за по
ложителен 
лапс. В срок от 45 дни ще

. И го не са лото „първа 
мо по време на витие и социалистическо
ната — подчерта в уводното си младеЖКа
литическият комисар Сл? л^овиж Изучаването 
трудова бригада 3°Ра °абригада, а съ-
на Първата земеделска , ц-жки труде
що така и на всички^ Народосвободиви бригади и акции по време на иаР^мо ;шра. 
™ЛДИТеш“;,оиТанаДи подрастващите поко-
ления

сгопаи и-

то.
И м емно, I федва рител по 

беше известно, чс условия 
та за стопанисване щс бъ 
дат „сложни 
рами", защото снабдяване 
то с възпроизводство!» ма
териал и суровини беше 
изправено пред редица тру 
диости. Обаче сумата ш 
загубите и броят иа орга
низациите, които са стопа 
писвали със загуба са изне 
надващо големи, което со
чи, чс голяма част от при 
чините трябва да се търси 
в областта ма субективни
те слабости. Налице е фа-

че^да значението на доброволния младеж 
ки тр\/д.

и ком!глицина

заключение, че 
движение е не

случи деветмесечните 
зултати да бъдат още по- 
слаби. Затова е необходи
мо максимално 
и мобилизиращо да се из
ползуват поуките от полу
годишната равносметка.

ре-
за ук^ГЯ я̂о1Ше И само

=,,а 
обществено-политически гс _________

сериозно

годишен ба-
Д. М.
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БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ
!Г™дСТкГг^шв „л скРАЗГОВОРИ МЕЖДУ СТОПАНСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙЦИДЕЛОВИ

ШМШ Е ОЩЕ 

ММ ОТГОВОРНОСТ
Представители от Целье 

(СР Словения) в Димитровград
СР Сърбия. Обпадсж-I ИМ I)

даващото при това е, че 
тези делови разговори не 
са минали само „по прин
цип”, а са набелязали кои 
кретнм задачи, с чието раз 
решаване са се маели твър 
де отговорни и върху нау
чна основа работещи ин
ститути .

пасивноОт онези, които безотговорно и
обществеиопоставените цели 

политическа и законна
• В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО РАЗ

ВОЙНОТО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
И ОБЩИНАТА

към
ЩС се търси конкретна
се отнасят

отговорност

но, че реализирането на 
Програмата ;,Морава Н” 
в общината не върви с жс 

темп. Не същесгву- 
— казва Тодоров кои-

Изхождайки от резолю- 
Дваиадесетия 

СЮК и , Деяе- 
СКС и за

Резултатите от тези раз
говори са налице: пости
гнат с договор и приета 
оперативна програма. С 
други думи, договорени са 
носители на задачите и 
въпросите с предимство в 
разрешаването на набеля
заните въпроси.

Очевидно, деловите раз
говори на димитровград
ските обществени и сто
пански дейци и предста
вителите на споменатите 
институти, представляват 
нов подход в разрешаване 
то на стопанските развой
ни програми на Димитров 
градска община, числяща 
се към изостаналите райо

Неотдавна в Димитров
град ое проведоха делови 
разговори между предста
вители на Развойни цен-

Целье (СР Слове

нациите
конгрес па 
тия конгрес на 
ключемията па Второто за 
седание на ЦК на СКС, ОК 

СКС в Босилеград е 
уточнил оперативни зада- 
дачи, отнасящи се до ос-ь 
ществяване политиката на 
икономическата стабили
зация в общината. Тази 

в общината за-

лапия
Следва накрая да отбе

лежим, че тези разговори 
са едно перспективно на
чало, което 
принесе 
ска община час по-скоро 
да напусне кръга на 
ставащите райони в репуб 
ликата и да 
па съвременно 
върху научна база, 
единствено гарантира и 
високи резултати.

ватър от
ния) начело с директора, 

по икономика
кретпа активност, липсва 
отговорността на отговор
ните субекти, а тази прог- 

от особено значе-
I •магистър 

Людвик Кастелиц и дело 
вия им партньор Институ
та по икономика от Бел
град с д-р Милан Джурич, 
от една страна, и предста- 

Общпнската 
Димитров

град и стопански дейци 
на мебелната фабрика „Ва 
оил Иванов — Циле” и 
кожообработвателното

„Братство”

може да до- 
Димитровград- рама е 

ние за по-ускорено разви
тие яа икономически изо
станалата община. Затова, 
както подчертава той, от 
пасивните и безотговорни 
лица ще се търси конкре
тна политичеока и закон
на отговорност. Защото, 
изхождайки от определе-

изо-

поемс пътя 
развитие 

което

активност 
почна още преди годишни 
ге почивки, но с не нама
лен темп продължи и през 
лятото. Почти във всички 
първични партийни орга- 

проведени съб

вители на
скупщина от

нията иа конгресните резо 
люпии отговорността в из 
пълняването на обществе
но-поставените 
смее да изостане.

предприятие 
— от друга страна.

низации са 
рания. на които бе разис
квано за задачите иа все
ки член на СК, за задачи
те на самите организации.

Ст. Н.

цели неЦелта на тази среща — 
разговор е дългосрочно съ 
трудничество върху раз
войното развитие на мебел 
ната фабрика и кожарско 
то прдприятие, както и на 
общината като Цяло върху 
научни основи. При това 
е разгледана възможност
та за включване на сто
панството на СР Сърбия и 
СР Словения в развитието 
на Димитровградска общи

БАБУШНИЦА

Непресъхваща активност Тази безотговорност е 
още по-забележителна ако 
се има в предвид, както 
подчертава Тодоров, че от 
говорни ръководители в 
трудовите организации и 
други задължени лица ча
кат с проблемите да се 
справят само няколко ду
ши в общината. При това 
липсва и нередовно инфор 
миране. Именно, информа 
циите идват когато възник 
ват проблемите. Затова, а 
с цел още повече да сепов 
дигне отговорността, в пър 
вичните организации на 
СК точно ще се утвърдят 
проблемите и конкретни
те задачи. В работата пък 
на тези събрания ще уча
ствуват и членовете на по
литическия актив и на СК 
на СКС.

Както ни осведоми Цо- 
не Тодоров, председател 
на ОК на СКС в Босиле
град в първичните органи 

СК се повдигат 
въпроси,

Именно касае се за изго 
твянето на оперативна про 
грама от мероприятия за 
още по-съдържателна ра
бота занапред. В първич
ните организации на . Съл
за на комунистите се из
дигат актуални въпроси 
във връзка с провеждане
то на мерките по стопан
ска стабилизация.

местните общности 
все повече се посвещава 
внимание на проблеми от 
областта на снабдяването 
и построяването на кому
нално-битови обекти. Тази 
активност ще се засили 
още повече с идването на 
есента и подготовка за из-

Комунистите в Бабушни- 
шка община и през лет
ния сезон не секваха с дей 
ността си. Наред с ангажи 
рането в акцията по при
бирането на реколтата вър 
шат се сериозни подготов
ки във връзка с претворя 
ването в живота на реше
нията
конгрес на Съюза на юго
славските комунисти и Де 
ветия конгрес на Съюза 
на комунистите в Сърбия, 
изтъкна между 
председателят ма Общин
ския комитет на СКС Но- 
вица Любич. Също така, 
подчерта Любич разработ
ва се програма по провеж 
дане на решенията на Вто 
рото заседание на Центра 
лния комитет на СКС.

зации на 
най-съществени 
конкретно отнасящи се до 
всяка среда отделно. В ме 
стните общности преобла
дават въпроси от областта 
на снабдяването и изграж 
дането на комунално-бито 
ви обекти, при което глав 
но място заема електрифи

на.
По отношение на бъде

щето на тези две основни 
организации на сдруже
ния труд в Димитровград 
е заключено да се изготви 
студия за 
по-нататъшната 
ствена насоченост на ме
белната фабрика, както и 
по-нататъшното й свързва
не в системата на мебел
ната промишленост. Също 
<гака е прието да се из
готви програма за делово 

„Ко-

на Дванадесетия
цирането на все още не- 
електрифнцирани села.

В
проблемите и 

произвол
Активността на Съюза на 

комуниситите и останали
те самоуправителни соци
алистически сили и зана
пред ще бъде насочена 
към увеличаването на сел 
скостопанското 
ство въобще. Засега е яс-

другото

пъляение на плана по есен 
сеитба за

М. А.
производна и пролетна 

идната година.
насътрудничество 

тес”, в чийто състав е ко- 
жара „Братство”, със сто 
панството на СР Сърбия и 
СР Словения, като при то
ва се съгласува развойния 
план на „Братство” с тези

Б. К.

КЪМ ДЕНЯ НА ГРАНИЧАРЯ
стопанства.

Водени са разговори в 
сътрудничество с „14 ок
томври" от Белград, ЛТХ 

Шкофя Лока, „Сокол” 
от Мостар да се изучи 
възможността за построя
ване на мощности в обла
стта на металния отрасъл, 
по-точно в разхладителна- 
та техника- Договорено е 
Развойният център от Це- 
ле по принципа на инжене 
ринга да изучи конкретно 
тази възможост и да даде

Дежурство - на първаОТ

стъпка родна земя
Приближава пладне. Да та и последната стъпка на

Югославия.лече по върховете на лла-
облаци Когато посетихме граниоловнисъответно предложение. нината

предвестяват дъжд. В те
зи предели бурите често 
гостуват, по небето кръс
тосват мълнии и юе изсип 
ва дъжд, като порой ...

чната застава „Жмкица 
йованович — Шпанац” с
нищо не бяха изненадани: ВьРгав и опитен гра-
отдавна бяха забелязали „ и ;с ДРУгаРски

Животът здрав ии представя грани
чарите, като говори за те
хния живот и работа. Та
ка впрочем работят всич 
ки на тази застава. Ще ви 
разказват своите

Винаги бдителниСъщо така е договоре
но някои въпроси, свърза
ни с програмното разви
тие на Димитровградска 
община да се изучават и 
решават в сътрудничест
во с Регионалната стопан
ска камара от Ниш, как
то и Нишки регион като 
цяло.

межда, за другарството, 
братството и единството, 
понеже почти всяка заста
ва е една „малка Югосла 
вия”.

Най-напред разговарях 
ме за работата на първич 
ната организация на Съю
за на комунистите, която 
успешно реализира своята

(На 5-та стр.)

по-
нашето идване, 
тук протича по войнишки, 
граничароки: винаги бди-Тук е и граничната ли

ния. По бърдата се забеля 
зват бело варосани гранич 
ни стълбове, а по тях е 
врязно: СФРЮ- Това са 
крайните точки на пъ-рва-

телно, готови, всичко виж 
дат и чуват, тникой не мо
же да мине незабелязано.

Посреща ни командирът 
на заставата Зоран Живко

пред- и- 
велици от границата, осо
бено първата среща 
заставата.

със
с граничи лта
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ДрНЯТ НА ГРАНИЧАРЯ — 15 АВГУСТ^
ПО ПОВОД ДЕНЯ НА

| , ВСИЧКИ ЗАСТАВИ

1,3 -12 Февруари“
™ :гкр « =.»*>
граничната застава , Сво&з ои и местното
да'', граничната застава 
„12 февруари1' посетиха 
представители на Тютюне
вата
Ниш и иа

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ВЕСЕЛО И ТЪРЖЕСТВЕНО 

НА ВСИЧКИ ЗАСТАВИ
ви организации, Общин
ската скупщина, жителите 
от Босилеградска община 
и гостите от репи ока, пра 
зника на граничарите чес 
тити и им пожела още 
по-успешна дейност в из 
пълняването на поставени
те им задачи председател
ят «а Изпълнителния съ
вет при Общинската скуп
щина в Босилеград Васил 
Такев. Между другото той 
изтъква че тазгодишният 
празник 15 август — Деня 
на граничаря чествуваме 
в годината когато отбеля' 
зваме 90 години от рожде
нието на йосип Броз Ти- 
то — творец и най-велик 
син на Югославия, в годи
ната когато последовател
но трябва да провеждаме 
становищата и заключени 
ята приети на Дванадесе
тия конгрес на СЮК и 38- 
годишнината от създаване 
то на КНОЮ- Днешното 
поколение от млади хора, 
които тук на границата че 
стно изпълняват своя вой
нишки дълг и задача се

Денят на граничаря — 
15 август бе тържествено 
чествуван във всички гра
нични застави на югослав 
ско-българската 
в Босилеградска община. 
В присъствие на населе
нието от крайграничните 
села, представители на.тру 
дови м обществено-полити 
чески организации и общ
ности от общината и пред 
ставители на организации 
от региона, на граничните 
застави бяха организира
ни сърдечни срещи и тър 
жества.

Централното 
во се проведе в казарма
та в Босилеград, където 
пред
ри, командирите и гости
те, за значението на гра
ничните войскови части, 
за техния принос в борба
та срещу общия враг и за 
развитието им в свободна 
само управител на Югосла 
вия говори Любомир Соп- 
рагшч, заместник коман
дир на граничното поделе 
ние в Босилеград. Между

промишленост 
комунално-услу 

жното предприятие „Услу
га" от Димитровград. Ра
ботници и обществено-по
литически дейци от „Тиър 
Димитровград'' посетиха 
казал [арата в Димитров
град, а представители на 
строителната трудова орга 
низация „Градня" застава
та „Иван Караиванов". 
Представители

от

граница

пък на уни 
версалните магазини „Бел
град" и на мебелната фа
брика „Васил Иванов — 
Циле" посетиха заставата 
„Сретен Младенович —Ми 
ка", докато

тържеството на „12 фе вруари"
тържест-

Н този път-най-добрапредставители на кожара „Братство" - 
гостилничарското предпри
ятие „Компас—Балкан" 
ставата „Петачинци ".

На всички тържества бя 
ха връчени признания на 
най-добрите граничари, а 
същевременно бяха изпъл
нени и подбрани културно 
художествени 
Найголямото

и на войниците-грачича-
Вза присъствието на пред

ставители на Нишката ар 
ме иска област, обществе
но-политическите 
зации от 
трудовите организации от 
Димитровград и Ниш, на 
граничната застава „12 фе 
вруари” се състоя търже
ство, на което за значение 
то на 15 август — Деня на 
граничаря, говори полкоз 
ник Милан Ружиновски. 
Като напомнй, че празни
ка на пазачите на нашата 
граница чествуваме в го
дината на 12 конгрес на 
СЮК, 90-годишвината от 
рождението на Йосип Броз 
Тйто и 38-годишнината от 
формирането на гранични 
те поделения, Ружинов
ски заяви, че и гранични
те поделения от Нишката 
армейска област постигна
ха забележителни резулта 
ти в пазенето на сигурно
стта и териториалната ця
лост на СФРЮ и таченето 
на най-светлите придоби в 
ки от НОБ и революцията- 

Председателят на ОК на 
СКС в Димитровград Рай 
ко Зарков подчерта извън 
редното съ I рудничество ме

жду граничарите и местно 
то население. Това 
ничество се изявява 
много при изграждането 
на комунално-битови обе 

пътища, мостове, 
електрическа мрежа и пр. 
Изключително добро съ
трудничество се осъщест 
вява в изпълняването на 
задачите в областта на 
всенародната отбрана иоб 
ществената самозащита. •.

По повод празника бяха 
връчени награди, похвали 
и други видове признания. 
Граничната застава „12 
февруари" за четвърти по
реден път беше най-добра 
в състезанието „Избираме 
най-доброто поделение” и 
спечели трайно преходно
то знаме. Войникът-грани
чар Радивое Топич от Кър 
чедин беше възнаграден 
със значка „Примерен вой 
ник" и Знамето на Черве
ния сигнал като най-до
бър водач.

Тържеството приключи 
с песента „Югославийо” и 
пъстро хоро от войници, 
гости, командири, жители 
на околиите села, младе
жи и девойки.

сътруд
наГг

органи- 
Димитровград,

кти
програми, 

тържество в 
присъствие на висши воен 
ни ръководители се състоя 
на граничната застава „12 
Февруари“.

Традиционите срещи на 
представители на трудови
те организации и местното 
население завършиха с уве 
селения, които о премина
ха във веселие и добро на- 
стронеие на всички участ
ници. Граничарите" запозна 
ха дошлите с живота 
границата, с изпълнението 
на граничарските задачи, а 
гостите останаха доволни 
не само от радушния при
ем, но и от видяното и 
чутото на тези среши.

на

Инак между граничари
те и местното население 
са установена традиционни 
приятелски връзки и съ
трудничество. което трае 
цяла година. Местното на
селение е особено доволно 
от помощта -на войниците 
при провеждането на раз 
лични

Купата от турнира по футбол спечели отборът на ЮНА
„Граничните поделения, 

част на
примери на своите пред
шественици, оообено на 
онези които са пазили на
шата граница и в най-съд 
бовните дни. Не е

като съставна 
ЮНА, съвместно с населе
нието от крайграничните 
села вече 38 годшш успеш 
но изпълняват своята об
ществена задача. Те вина
ги бдят над свободата и ми

А. Т.комунално-битови
малко

техното число, които тога
ва останаха на границата 
завинаги на вечен секре
тен пост. Техните

Все пак отделяме няколко 
имена: Титомир Стаииса- 
вич,
Илия Насевски, Агим Хо- 
т, Момчило Джурдженич, 
готвача Милорад Ковачс- 
вич, хлебопекаря Драган 
Проколович,
Драго Самарджич ...

програма за работа. Запри 
с.мането в СК владее осо
бен интерес Приветству- 
вайки неотдавна проведе
ния XII конгрес на СЮК 
в Съюза на комунистите 
са приети Момчило Джур 
чжевич, Бранко Лаих, Ми 
лорад Ковачевич и десет- 
никът Драго Самарджич.

полагат електрически стъл 
бове...

На икономическата, ста
билизация в колектива сс 
отделя особено внимание. 
С високо обучение и отли 
чнн попадения при учени
ята се реализират големи 

Войникът Зо-

Гойкович,Зоран ра иа нашите народи и на 
родности и пазят револю
ционните придобивки, спе 
челеии през Народоосвобо 
дителната борба и народ
ната революция. Ведно с 
това, ние граничарите да
ваме тлям принос за раз
витието и по-нататъшното 
укрепваше на брате тото, 
единството и задружност- 
т,а на машите народи и на
родности. Голяма е радост 
та иа всеки наш младеж 
— войник, който, е в със
тава на ЮНА 
ните части 
щитник иа Тмтова Югосла 
вия. Всъщност това е и 
наш, веднаж за винаги 
даден завет, на Върхов
ния ни комендант, ооново. 
положиик на всички воен 
■ни части ага нашата народ 
на Армия — другаря Ти
хо”

ликове
остават като граничен не 
угасащ
щите поколения, 
шимост да се пази и от
брани, не жалейки 
своя живот, границата на 
нашето

огън на идва-
като ре-

деоетши ка ни
спестявания-

Яковлевич получи ме- 
„Отличен стрелец" за

самоуправително 
общест-

ран 
дал
най-добри постижения иа 
досегашните учения.

На своето 
граничарите са 
1000 дръвчета 
дръвчета, малини на площ 
от 30 ара, ягоди иа 15 ара, 
а тук са парцели с лук, 
картофи, фасул и репа-За 

култури граиичари- 
особеии грижи, 

ш почистване 
част

— Ние сме като едно се 
мейство — изтъкват грани 
чарите- — Тук сме всеки 
иа 'всекмму всичко: и дру
гар, и съсед, и приятел, 
и близък. Но сме и „мал
ка Югославия"# която па
зи голямата

социалистическо 
во подчерта Такев.

След това Такев посочи, 
че граничарите съвместно 
с останалите сили в общи 
пата успешно 
ват концепцията на всена
родната отбрана и обще
ствената самозащита, коя
то започва тук на самата 
граница.

По случай Деня на гра
ничаря, за извънредно ус
пешно изпълняване ага за
дачите 7 войника получи
ха значка „Примерен вой 
ник" 24 получиха по 10,7 
и 5 дни награден 
10 войника

Със систематично плани 
райе на времето в колек
тива рационално се ползу
ва всеки 
по всяко време 
своята конкретна 
Голямо внимание се отде
ля за информирането на 
»юйниците, четат литерату 
ра, особено марксмческа 
и белетристична.

Граничарите и гражца- 
ниге в тези предели свър* 
зва неразривно приятелст
во. Помагат един на ДРУ' 
ги. Ако някой се разболе 
от махалите, тук гранича
рите оказват първа пс^ 
мощ. Така е я когато се 
строи водопровод или

стопанство
засадили
вишневимомеят, така че 

всеки знае 
задача.

осъществя-
Титова Юго- и на грашгч 

пазач п за-славия.
Такива са войниците гра 

ничари: постоянно на бой 
на задача иа първата стъп 
ка родна земя. Дежурният 
чрез свързочните средства 
приема новините от грани 
цата. Поддържа се връз- 
ка със съседните застави, 
командните пунктове, с 
хората. Постоянно и не
отменно.

тези
те водят 
Окопаваното 
то им от плевели са^ 
от свободните дейности. 
Според преценките плодо 
родното ще бъде добро.

По ланик записваме име 
иа примерни воини-

отпуск, 
получиха по

хвали, а 10 бяха награде
ни с книги.

От името на обществе
но-политическите и трудо-

иата 
ци, макар че 

всички
: в тази заета 
са примерни. Сърболюб Ми кич М. Я.ва
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БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В „Автотранспорта“ - без отчетност
170ция, в която се заети

шестмесечиетонастоящата година души, за 
възлиза па 6631 динара иЗа шестте месеца на

транспорт отчете загуба от 888 хилядипътният
динара. Занапред по-големи трудности в тран
спорта. Трудещите се намират пред сериозен 
изпит за премахване на субективните слабости

с по-толям от същия през 
изтеклата година с 32,8 на
сто.

ПОЛОЖЕ-изход от
НИЕТОобективните, констатира 

ха и. редица субективни 
причини. Но и на това за
седание тс не посочват ви 
новните за това. Все още 
се казва: „някой е напра
вил това” 
вен за тов

финансо-Незавндното 
во положение, с което го
дини наред :се среща тру
довата организация за пре 
воз на стоки и пътници 
„Автотранспорт" от Боси
леград, като последица на 
редица неразрешени су
бективни и обективни ела 
бости продължава. Съще
ствуващата криза е дълбо 
ка н не може така бързо 
да ое надделее, ако не се 
предприемат спешни и ре
шителни мерки Тук тряб
ва да действуват: първич
ната партийна организа
ция, Съюзът на синдикати 
те, самоуправителните ор
гани, а преди всичко Само 
управителният 
чески контрол, 
и досега са предприемани

В цеха на „Лисца”
В „Автотранспорта" в 

Босилеград изтъкват, че 
въпреки осъществените по 
ложителни делови резултд 

възобповс-

БАБУШНИЦА

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИнякой е вино ти и въпреки
автомобилен парк с 6>>п

и пр. агня
нови автобуса, занапред 
стопанската дейност ще 
протича при още по-труд- 

Найнионото

т
МГ .

ПОЛУГОДИШНИТЕ ДЕ 
ЛОВИ РЕЗУЛТАТИ

ствили обпг доход на стой 
ност от 987 678 000 динара, 
или със 130 процента в по 
вече от съшия период на 
198) година, доходът въз 

208 149 000 динара, 
или с П6 процента в пове 
че от същия период на 
1981 година и т. «.

Основната, организация 
на сдружения труд „Мета 
крилати има загуба от 
1 223 000 динара, главно по

Според първите, оВДе не 
пълни данни, стопанските 
организации в Бабушмиш 
ка община са завършили 
първите шесг месеца 
настоящата голина с поло 
жителни. стопански резул 
тати. Изключение

основната ор- 
„Мета крилати"

ни условия, 
увеличение цената ка го
ривото с 5 динара, месеч
но създава нови загуби от 
около 600 000 до 700 000 
динара. Гоя факът в орга
низацията трябва да моби 
лизира всички сили за по- 
енергично противопостав
яне срещу субективните 
слабости, за укрепване на 
трудовата дисциплина и 
пълно провеждане мерки
те по икономическата ста
билизация.

През първото полугодие 
на настоящата стопанска 
година, въпреки влошени
те условия за стопанисва
не „Автотранспорта” отБо 
еилеград завърши полуго
дието с положителни де
лови резултати.

на
лиза на

прали
само
ганизация 
която работи в състава на 
сложната организация на 
сдружения труд „Лужни- 
ца".

рабогшг
Наистсша

Осъществен е общ доход 
от 55 529 890 динара, кой
то е по-голям от минало
годишния през същия пе
риод с 24,4 на сто. В осъ
ществяването на тоя доход 
най-голямо участие с 45,5 
на сто има пътническият 
транспорт и това вследст-

ради липса на суровини 
и възпроизводствени мате 
риали.

различни мерки за прео- 
. доляване на проблемите, 

но не са привеждани до
край. Имайки предвид до 
сегашната практика ясно 
е защо едни и същи проб 
леми и слабости се повта
рят от отделни лица и

В този период стопан 
ските организации са осъшеМ. Я. М А.

ЖЕТВАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

По-голяиа част от площите ожънати
Жетвата в Димитровград 

ска община вече трае един 
месец. Лошото време в на 
чалото до средата на ав- тровград: Бачево, Градини,

Лукавица и Желюша. О-

Най-напред жетвата при
ключи в Понишавие, т.е.

Дими
чно зърно от декар. Най- 
високият добив достигна 
на отделни парцели до 600 
кг от декар.

Тази година трябва об
що да бъдат ожънати око 
ло 1500 декара с пшеница. 
Комбайнирането ше се 
извърши на около 1300 ха, 
докато останалото трябва 
да се прибере ръчно.

Жетвата в Забърдието съ 
що приключи. Прибрано 
е зърното от плош 400— 
450 ха. Паностояшем във 
Висок където трябва да 
се прибере зърното на 
площ от коло 350 ха'.

Едновременно с жетвата 
върви и изкупуването на 
житото Предвижда :се. та 
зи година плана по изкупу 
ване на житното зърно да 
бъде преизпълен: обшо да 
бъде изкупено около 200 
хиляди килограма пшенич 
нп зърно.

В прибирането на рекол 
тата участвуват 18 комбай 

обществена и част
на собственост. Планът на 
жетвата се провежда по 
местните общности. Орга
низатор ^ обаче е ООСТ„Ко 
оперант" при. земеделска
та кооперация „Сточар".

Както сме осведомени, 
по-големи застои не е има
ло вследствие недостиг на 
резервни части или по-те
жки __ повреди на машини
те. Гориво също е обезпе 
чено достатъчно.

Дъждовните дни, които 
спряха жътвата обаче се 
оказаха благоприятни за 
Царевицата, която се нами-

в околните села на
густ спре за известно вре 
ме машините, така че про , жънати ,са около 800 ха,

а средните добиви възли
зат на около 320 кг пшени

Дължи срока по прибира
нето «а житното зърно.

ОТ ВЕЦ „ВЛАСИНА"
На автогарата в Босилеград
по-няколко пъти. Отделни 
кондуктори не отчитат би 
летите по няколко дена, 
па дори и по цял месец. 
Така например кондук- 
торът Светозар Младено- 
вич е задържал за себе 
сй над 10 милиона стари 
динара, взети от билети. 
Затова време поради недо
стиг на средства тази ор
ганизация е заплащала ли 
хва на своите делови парт 
ньори-

Не е редък случаят кон 
дукторът да вземе пари, а 
да не даде билет на път
ника! Трудовата дисципли 
на е. слаба, много от тру
дещите се безотговорно се 
отнасят към трудовите си 
задачи,-отсъствията от ра 
бота -са чести и пр. Пока 
■зателен пример за това е 
и проведеното през мина
лата. седмица заседание на 
трудовия съвет, на което 
членовете му, обсъждай
ки деловите резултати 
през. изтеклите шест месе
ца на годината,

Годишният план осъществен 
четири месеца предсрочно

вие увеличение цените на 
пътните билети. След това 
товарният транспорт с 20 
на сто, а с. останалие 34,5 
на сто участвуват остана
лите единици. За осъщест
вяването на тоя доход са 
изразходвали 42 157 914 ди 
нара или с 21,5 на сто по
вече по отношение на съ
щите през миналата годи
на- Доходът бележи увели 
чение с 34,4 ка сто и въз
лиза на 13 371 976 динара, 
а чистият доход, възлиза 
на 9 971 014 динара, беле
жи увеличение с 39 на сто. 
Във фондовете са отде
лили 30 814 динара. През 
изтеклите шест месеца от 
годината само пътният 
транспорт, където са пре- 
везени 398 хиляди пътни
ка и изминати над един 
милиона километра е от
чел загуба от 888 000 дина 
ра, а останалите трудови 
единици са осъществили 
положителни делови 
зултати.

Средният личен доход в 
освен тази стопанска организа-

На 20 юли т.г. Власинските водоцентрали 
произведоха 279 милиона киловатчаса електро
енергия. Сведение, внушително още повече, че 
представлява плановото производство за насто
ящата година. С други думи годишният план 
на производството е реализиран предсрочно че
тири меоеца и 10 дни. Съдейки според 
телите, съществуват съвсем реални възможнос
ти до крзд на година да се произведат 350 до 
400 милиона киловатчаса, което за енергийна
та обстановка, (каквато е сега, не бива да 
говори какво означава. По този начин ще бъ
де поправен рекордът за производството на еле 
ктроенергия от 324 милиона киловатчаса 
троенергия, осъществен през 1980 година.

показа

насе

елек-

Тези блестящи производствени резултати
са постигнати, както ни съобщи председателят 
на Деловия отбор на Власинските водоцентра- 

Миодраг Рис-гич, благодарение на 
приятната хвдрологическа обстановка
ли благо-

и недо
стиг на енергия, поради което тази система че
сто се пуска в действие, изправността на Всич
ки мощности във всеки момент, когаго това 
било необходимо, и разбира се

ере- с ангажиране
то на всички членове на трудовия колектив.

ра в период на наляване 
на 'зърното-

С. М.
Ст. Н.
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Белград

Транспорт на недоразумения
олитиката на изкупувянр «о п
у нас .това лято е и^кпюинтлп шеницата рещу това явление реагират „защитници- основи бяха сложени отдавна преди тазг >-

тана- Тази — казали би\м^ __ но подчеР‘ ците” на интересите на онези, които дишната жетва. Ако знаеха това, сигурно ,
говска работа бе издигната но редовна ТъР' имат жито на „своя" територия. Така това новосадската телевизия биха били по-внима- 
широка обществено-пллиттли^о^о тепеНта на лято се появиха класическите прилагателни телни какво да сложат в своята магазин-е 
с причина и без нея Имрннп подкрепа (изхождайки от статистическата собственост, сия (в началото на август). В един блик на 
яде пшеница от аомятнято Д°битъкът а никак от обществената) каквито са: „вой- тази емисия се говори за това как. да
я внасяме за валутя 3 бразда' а за ^яб водиноко жито”, „хърватско жито” и тя. И осуети транспорът на жито през Сава I»
ме) тогава приг-кгтпи^т Я хР°иично няма- по-рано притежателните прилагателни носе- майчица Босна, както каза един земеделец), 
акция в изкуштянртп ^ на ПОЛИТическата Ни в недрата на политиканството, но сега а в друг блок (каква ирония ,налл.) стан 
пано тоябвяттгГяя (л тт х?40, което и по' се стигна до груб прецедент. Житните моно- дума за снимането на филма за големият 
ня котят бтлхм^ от дРУга СтРа' поли използуваха (във Войводина и Хърват- транспорт на храна 1943 година, които ор
ни яякпнпмрпнпгп/ ' И Ма«аР-.малко пазаР- око) и органите на държавната принуда (Ми ганизирали войводинци с 800 души, за да до-
лолитичегкятя прпятг?8".^11 била излишна лицията) за да отбранят ообствените си ета- ставят през мини и телове, картечни гнеЗД 

_ д ГИя • производителите тистическо-монополисически инереси, от ета- и засади, парче хляб на оосненскитб и сре 
___ заели Да установят ред между тистическо-монополистическо надкупуване оките партизани., И успели да доставят, из 

е и стойностите във веригата на от Босна и от другите нежитородни краища- траяли на пътя дълъг 300 километра, в оно- 
възпроизводството. Това би отделно дошло за пръв път Милицията стана на „междата” ва време когато воичко се плащало (и мо- 
до пълен израз ако сдружаването на труда на републиканските граници да осуети игра- рала и неморала) с животи, 
и средствата е разбрано като икономическо- Тя която гнр беттг^ ттетгатгека , _
технологическа нужност и общесгвено-иконо ' Я предвидена. А сега, много години по-късно, във ве-
мичеока 'закономерност и ако тези процеси В една игра с такива играчи и това е ликия транспорт на нашата революция 
бяха отваряни в хоризонталните и вертикал възможно. Обаче, и едната и другата поли- иска да се натовари нещо, което не е с
ните обществени отношения. И точно пора- тика са неприемливи. Те не водят към изгра- на нейната акция, на нейната иде ст_
ди липсата на самоуправителност в матери- ждане на социалистически самоуправителни нейната етика. Иска се да се натрапят р• - 
алното възпроизводство, поради етатистичес- отношения, не водят към одружаване на тру лични автаркии (които са винаги последица 
ките ограничения в цените и поведението), Да и средствата на свободния югославски на творческата дз .
изкупуването на пшеницата не се съпътству- пазар. Такива прлитики, в които доминират по-инак), в които и 5 кгички онези"
ва само със здрава политическа акция, и ре- и закани, каквито са трябва да осуетим трап а даг 55. * * пллитикп тоябва да
зултати, но и с твърде агресивно политикан- спорните на жито през нашите (разбира се *** , когато се касае за
ство неприемливо за целокупните отноше- републикански) граници, са отворена книга се разобличат (не само когато се с ство, неприемливо за целокупните отноше и у -НОГття и негиахгшчивостта на житото): техният принос за развитието на
ния в социалистическа Югославия. за неспоооОността и неснаход швостта на ; гямоупоявление е отрица-

Това лолитиканство е тясно свързано с всеки, пък и на републиканския етатизъм. ~ обществената собственост не мо(Вероятно и нашата пшеница заради това телен. 1е в ооществената соошвенист не лш-
почти двойно е по-скъпа, отколкто в света и гат да видят афирмация на труда и интереси 

намаме колкото ни трябва), те на „своята национална и на югославска-
работничес1са класа, но възможността ка- 

квото и да е да окачат на своята етатнетиче- 
ска риза. Това трябва да се открива преди 

на автаркията да се е заканила и с по-оериоз-

се

неприемливите върхлитания в надкупувачите 
на житородните краища, които — така да
се каже — тази година бяха значително по- при това още я Т1,^глт11Т„,„ тп

Това Освен това в тази политика на антагонизми та 
трябва да разпознаваме и зародишите на 
проникване на еснафския манталитет, как то 
зи или онзи експонент е уж защитник

национални интереси. По-на- ни последици.

малко отколкото котато да е по-рано. 
потвърждава и обстоятелството, че плановете 
по изкупуването в главните житници са зна-

надкупувачитечително преизпълнени и че ай
цената Н^^мшадта°Св°настояЩата година, татъшните идейни рецидиви стават много яс- д от ДЪ1рЖаввите монополи (зад които

ГпГАГина^Гк^

И така както не се касае за каквито и да валута, защото в противен случай, (виж дя- своеобразен дирек) не може да се очаква
е поепгюдавачи така не се касае нито за вола), житото ще замине през държавната преврат в поведението, засипван върху апе-

” „, е' а—7™бтаПк^е етСаа ~ ”*>*' ***** “
тазъм™! другите са .защитници” на другия продуктивност, нали.). ято досгига дори 16 динара за едни кило
републикански етатизъм, който се. 1^грите на пашите етатизирани републи-
дава в етатистическите монополи, я ето ■ канско.покрайиииски стопанства миотото от И това е тази протекционистка привич- 
Матрапазите представляватголемите Р ата иа информирането подкрепиха ка на държавните монополи, това е онова,
работвателни монополи, които оез сеиша среде г пчшогтта което пе ни трябва в изграждането на само-
кат да жънат, желаят да изкупят о< ова като нещо добро, без ра р с ц управителното социалистическо възпроизвел
ето не са сеяли, в което нищо не са влагали, иа целия проблем. Оттам, вероятно, и чедо-
пък имат полза да дадат динар и™ Лва “; разуменията на идейните и статистически-

' цени за килограм пше »

ко-

грам жито.

ство.

Миленко Прсдрдговичвече от договорените 
лица-

чиитоте стойности па нашата революция,

АКТУАЛНО

Доходът като мотив
маляване на външнотърговския де осуетяват изиосчиците да осъше- 
сЬицит и вам а лява нс еа дълговете ствяват някой по-значителен до- 
в чужбина. За да може да се по- ход. Твърди се. че тези облагания 
стигне тази цел (необходимо е из- са дори петкратно по-шлеми от- 
Iгостите. организации да бъдат с колкото в другите страни. След 
печалба мотивирани иа цо-голям това, тъй както днес е вече сигур- 
износ. Но, днес има мпОго малко но. че стопанството в предстоящи- 
такива. Например, Беобашка за те години пте се среща с времен- 
кредити предназагачети за пронз- им недостизи на нефт, електро- 
водството за износ взима лихва енергия и -суровини предлага в 
от само един процент. Все ■ пак такива моменти предимство в сна 
малко има колективи, които гюл- бдяваието да получат работещите

за изнре.
Това са само някои от меро- 

Тази иезашггересовагюст може понятията, които ,се предлагат и 
да сс обясни само с Факта, чо от Ю01ГГО би поощрявали износните

_ „ „гжтй Такп нчтпянто О0ГШЩ3аш™ Да бъдат значително износа и покрай така изгодните по-амбициозни отколкото
кредити — нямат сметка, тъй ад Погщоио трябпало би 
то на домашния пазар се изкарва дадат такива условия, които 
значително по-гол яма печалба. Ос- откриват възможност иа износчн-

ците за печалба, поне приблизи
телна на онази, която може да 
сс осъществи та домашния пазар.

На многобройиитс заседания 
седмици обсъжда- 

баланс, пред 
оргапи-

В множеството ком1амоа 
неотдавнашното г>ешение за замра 
зяване на цените имаше и та __ 
в ксжто се твърдеше» че
между другото — ст>'и'^г!ю ка- се отрази на износа- Кмет*. ™ 
личните цени, които 
те шест месеца няма ДВ, 
менят, действително са висоя?- ” 
на мнозина производители о

добра печалба. Затова ем» 
се откажат 01 

на! мно' 
аяачи-

които м и на л итс 
ха външнотърговски* 
ставителите иа износните 
зации открито говориха, че от из
носа нямат сметка, по-точно с из

пие осъществяват почти 
доход и че са принудели да 

само толкова колкото да 
валута, с която 

матс- 
иамерм

И!И-носа 
какъв 
изнасят
обезпечат чужда 
да купят възпроизводствен 
риая. който може да сс

чуждестранния пазар. Спс 
съществу

ват
те много лесно нге 
износа. Тъй като цените 
жеството световни 
тел но са лотшеки 
югославския! за някои 
ЛОРИ двойно и тройно 
Например, 
конфекция казват, че 
домашните платове са 
но-скмри от вносните.

зуват така изгодните кредити.само ла
подчертаха, чедаално

вапти-ге стимулации, които получа 
износните работи са иедо- 

•грябва да бъдат увсли-

пазари 
отколкото иа 

стоки са
ват за 
сгжьчт и досега, 

да сс съз-по-ииски • чени- ше
производителите иа 

НЯКОИ ОТ
пъти

Една от основните цели на икю 
политика в третия ни 

развоен план е
вел това. трябва да се изпише, че 
множеството данъчни облагания

(номичеоката
среднюсрочентри на-



2 Комунист _______ ^________________
СРЕЩИ

СТАМБОЛИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГК НА СК В БЕЛГРАД

... В споя военен дневник Дра- 
гойло Дудич ни остави за <яюмен 
онзи чвъРДе илюстративен детайл 
за лагерната вечер когато до не
го не стигнало парче месо, пък 
той казва: „ ■ • .знаете, мие кому
нистите сме първи в осъществява

на’ своите задължения, обаче 
последни сме в 
на своите права . Зная, времето 

такова. Не трябва комунис

ИВАН

Съюзът на комунистите 

арбитрнра когато не 

действува демонратичеенн

пето
оспдцеотвя ването

днес е
тте да бъдат последни в осъще- 

права, ноствявапета <ла своите
трябва да бъдат и първи.

Струва ми сс чс има доста оп- 
иедоволство и наблягай е•равдановърху отговорността точно затова, 

— как би казал народътче често
— „на човека не е жал че е мал- 

иеправилно . Слсдова-ко, но чс е 
телмо, има неправдини които пра
вят комунистите, а ние сс не раз- 
гшашаме се тя* по правия начин. 
Тогава трудно 
плащаме и с другите, които пра
вят това. а не са комунисти.

Или, пак свързано с отговор
ността^ често можем да кажем

можем да се раз-

Иваи Стамболич,В разговора, който неотдавна бе воден с 
председател на Градския комитет на СК в Белград, на вълните па 
белградската радиостанция „Студио Б бяха засегнати няколко лк 
туални политически и обществени теми — за сегашния момент на 
Съюза на комунистите, форумната работа, стопанската стабили
зация, инвестициите, настаняването на работа, жилищното 
телство... Стана дума също така и за някои други актуалии въ
проси. Предаваме отделни части от този разговор.

никой не работи Когато би това 
било точно, как изобщо бихме жи 
веели? Проблемът е значи в това, 
чс има хора конто работят, а и 

не работят. Комуни-

строи-

такива които 
стите трябва да застанат на стра
на на онези които работят, 
страна на работниците. Обаче, да 
може да направят това трябва пре 

всичко да работят самите те-

на

Един от въпросите отправен,- тнва че е отговорен дето ле сс е 
до у-тамоолич се каоеше до отго- работело както трябва. Нека ка- 
ворността на функционерите, ма- жем и на другарите в банката, че 
ли функционерът е отговорен са- не са отговорно 
мо за своята работа или за деи като не пускат 
егвуването на цялата организация проекти през истински 
начело на която е той.’'

политическият ръководител и 
не само политическият, отговаря 
и за грешките на своите сътруд 
ници. може ои това той не знае 
или не иска да знае, но така е, 
каза Стамоолич. Личната отговор 
ност на ръководителя, които е 
начело на някоя организация е и 
още много по-голяма, зашото да 
помислим само колко пъти една 
грешка може да „умножат" вое- 
сърдните извършители. Мисля че които 
е добре да се раздвижва въпроса 
за отговорността и с нея и за 
ролята на ръководствто- Ролята 
на ръководството днес нищо не е 
по-малка отколкото бе вчера, без 
оглед на степента на демократиза
цията и развитосгта на самоупра- 
вителните отношения и без оглед . 
на това как в настоящите условия 
те осъществяват свота роля- Си- } 
гурно на по-инакъв начин, 
инакъв, преди всичко, точно пора
ди постигната степен на демокра
тизация и развитосгта на самоуп | 
равлението, пък има много повече 
глави, много повече умни хора.
Ролята, всъщност, се осъществява 
по-ннакъв начин, обаче нейното 
значение не е по-малко.

ди
ДА СЕ ПРОВЕРЯВА: КОЙ КОЛКО 
ИСКА И КОЛКО ЗНАЕ

ПОСТЪПИЛИ, 'ГЪИ 
инвестиционните 

филтерн.
моралнияСвързвайки това с

комуниста (зашото, често 
правят

Говорейки за Митинга на солидарността с борбата на пале
стинския народ, организиран неотдавна в Белград Стамболич каза:

,Действително това бе изключителна манифестация- Ье ори
гинална и за пръв път такава, с концерт; такъв опит досега ня
маме. Митингът бе подготвен на бърза ръка, но напълно успя. 
Трябваше всякого да зарадва, който присъствуваше на него, —' и 
аз бях — как политически зряло реагира една такава маса млади 
хора на произнесените там речи. Мисля че от това тряова да из
влечем някои поуки за в бъдеще. Относно, много от митингите, 

организираме днес да предадем на младежта, тя да ги орга-. 
ние да помагаме: 7 юли, 4 юли, други, тук да бъдат всъ-

лик на
има Комунисти, които не 
така!) Стамболич казва:

„Само по този начин можем да 
създадем положение — да не каз
ваме —• всички сме отговорни, от
носно, точно да знаем — кой е 
отговорен. Ако в конкретния слу
чай тръгнем от това че има таки
ва, които работят, хора които не 
работят, които различно работят, 
а това важи и за ръководителите, 
тогава трябва да стигнем до ди
ференциацията, относно до заклю 
чението, че всички не са еднакви.

низира, а
щност младежки митинги. Въвели би по-този начин много нови ра
боти с хората, които имат достатъчно идеи и инвенция да изми
слят тук някои по-нови, оригинални облици, които ще отговарят

И тогава вече не важи 
„Всички сме отговорни — 
не е отговорен".

Стамболич не се съгласи че 
масовността в приемането в СК 
пряко влияе- върху отговорността. 
„Масовността — казал бих, влияе 
на идейното равнище на членове
те. общо взето във всеки случай, 
а не върху самата отговорност”, 
каза той.

Този въпрос днес е действител 
но присъствуватн и мисля, че мо
же да го изострим и в целокуп
ната обществена структура, къде- 
то числото на онези които реша
ват и понасят отговорност е вое 
по-голямо”.

„Партията действително стана 
масова и това сега ражда дилеми, 
понякога упростени. понякога не- 
И на самото приемане в Съюза 
на комунистите мисля, че много 
упростено пристъпваме. Като че 
ли ое касае за последицата на то
ва упростено мнение, според кое
то ако всички станем членове на 
Съюза на комунистите, ето го ко
мунизмът и комунистическите и 
социалистическите 
или. според което с приемането ва 
Закона за сдружения труд наста
на и сдруженият труд.

Мисля, че в разговора за ома- 
совяване на партията, нейната ма
совост, трябва да имаме предвид 
следните елементи:

Фазата на развитието на обше 
ството — степента на неговата де
мократизация и скоростта на тези 
процеси, наглото многократно ум 
ножаване на субектите които ре
шават. твърде развитата' и разчле
нена система на самоуправително 
решаване, институциите на самоу- 
правителната система, съответните 
организации и местните общности 
—■ сама по себе търси много по- 
голям брой комунисти. Борбата за 
социалистически характер на оно
ва, за което се Решава, което се 
предприема, се води на безчет 
точки в обществото, пък дългът 
на членовете на Съюза на кому-

лозунга:
никойна интересованието на младежта днес.

Мисля в това отношение да бъдем по-смели. Но, това е друга
тема.

Интересно е, че в информационните средства самата мани- 
По, . фестация и нейния успех не намериха по-голям отзвук, макар че 

| се касаеше за манифестация на солидарност е един народ, комуто 
ое "заканва опасността от геноцид. На благородната манифестация
на солидарността, към която младежта, както и югославските на
роди винаги се приключваха. И обществеността много добре прие 
тази манифестация, защото представляваше израз на настроението 
на нашия народ към палестинския народ и нещастието му.

Що се касае до инцидента на митинга... Вие казвате сту
денти. Преди вдачко не се касае само за студенти. В тази група 
били и няколко души студен™, но и неколцина, които не са сту
денти, макар че отдавна може би са били. Второ, казвате, въз
будена е обществеността. Аз мисля че са възбудени отделни хора, 
които имат за цел да правят възбуди. Сред 80 000 хиляди млади 
се намерили седмина, от които някои не са вече млади, които ис
кали да злоупотребят манифестацията с ясни политически цели и 
съдържание и да я превърнат в нещо друго. За другото не са 
имали позволение, нито организаторите са искали другото. Във 
всяка страна на света, когато се организират такива манифестации, 
точно се знае, кой, защо и къде ги организира, така както всякъ- 
де в света трябва да ое получи позволение за това -от компетен
тните. Така е и у нае. Тази групичка искала да превърне мани
фестацията в нещо друго, пак компетентните органи задължени за 
обществения ред и мир, та осуетили в това.

Предприети са съответни мерки. Съществуват компетентни 
органи, които съдят, които оценяват дали е нещо в рамките на 
законите, или не е в рамките на законите- Ако почнем на улицата 
да съдим на всички, всеки по двой начин и със свои мерила, стру
ва ми се това не може да води «ъм добро. Следователно, струва 
ми се, че отделни хора в информационните средства, и не само в 
тях, особено, в чужбина и това в онази част на света, където нито 
една демонстрация и манифестация не минава без тежки — ние 
това гледаме на нашите телевизионни екрани — побои, ексцеси и 
изпъждания, имат някои .свои цели. Тази част на света и отделни 
хора у нас искат от това да правят възбуждения от този ,вид. На 
същите не е нито до палестинците, нито до полската „Солидар
ност”. Те очевидно искат да ни създават някои главоболия. Особе
но, че — така да кажа — случая се касае за една група, в която 
голяма част били в конфликт със законите. Подобни работа те не 
правят за пръв път и не е необикновено дето се опитаха отново.

Когато вече говорим за отго
ворността струва ми се, че много 
често и в средствата за масова 
информация и в самата партийна 
организация, а и в други органи
зации, към съшата се подхожда —• 
осмелил бих се да кажа — по-бю- 
рократически начин или й се при
стъпва, като че ли бюрократичес- 
ко статистическите отношения са 
основна характеристика в общест
вото.

Да бъда по-конкретен. Какво 
означава когато политическите хо 
ра. партийните работници казват 
— работниците не са виновни за 
загубите. И нима ние е това не 
подценяваме работниците, взима
ме ги като онези, които чишо не 
знаят, с тях някой лесно манипу
лира и т.н.

Когато стане дума за отговор
ността за несполучливи решения 
в някоя Фабрика, например, ми
сли сс преди всичко на фактори
те вън от фабриката, конкретно 
на политиците. Ясно, в голям брой 
случаи политиците подкрепяха ин
вестициите. обаче тези инвестици
онни идеи и мегаломании произ
хождаха главното от колективите 
и техните органи. Изпада, поли
тиците са виновни дето имали до
верие в колективите! Разбира се, 
виновни са ако са се месили в 
онова, което не е тяхна работа, и 
трябва за това да бъдат отговор
ни, но нека кажем и.пред колек-

отношения;



Комунист 3
тези1 решения да ееДобадпеда^ то “'и™нги- Организира»

~У™„ят,

толкова хора в Съюза на кому- атГС комитети. а комунистите ово цистите- *ому- ята организация
Главният проблем, значи е Т° СнОЯ' , ■

идейното равнище. Проблем са пша1™ Фаза се 'наложи като 
критериите. Дали е например кя? ™°вна потРеба че това централи- 
терий онова, което за комунисти С1ически организирано предприя- 
те мислят иекомунистите и мо*,: ™е по вскчки линии - 
ли това да бъде същиск^я крите биД®СКИ и п°ли™чехжи — да раз
рий? Защото ако искаш някого пя ®ием’ казал бих, относно да пове- 
предводиш, Някои да последват решителна борба за поставя- 
твоя път. тогава действително тр* организапиВИи°0НОВИ ^ основната бва да имащ авторитет и чнаюи,? организация иа сдружения труд и 
последователност, храброст уп^пи’ °™°вното политическо и икономи- тост. храорост, упори- чеоко организиране на работници-

Ммсля, че трябва да изоотпим таудешите 0(2 в нея' в тези
тези критерии. И това е свързано пиут^1*1 ТОВа Решение имаше пре- 
с отговорността а л-плгпст *^“ъРзано димно тази цел и тази задача е 
ме по-широко да отворим камл "3"ълнена: бе утвъдеиа ооновната 
Рих и другата вттаТи казал организация, а в нея са поставени 
комунистите Не гнмо о„я?ЮЗиа на И облиЧ«те на действуване и по
ето в™?а ГгГ “ литиче<ж> организиране ад работ-
да се развиват трябва нишхте. партийната, синдикалната,

съответ младежката и оставалите органи- сгвуващи в днешното време и оо- зации. 
стоятелства, но- и другата врата:: 
през тях да излизат онези, на кои- ПРОБЛЕМИ В ДЕЙСТВУВАНЕТО 
то не е тук място. Това е онова 
заради което започнахме разгово
ра. в акцията на конкретната бор „Сега, обаче, действително съ- 
ба да проверяваме кой колко иска тттествува проблемът на действува- 
и колко кой знае и умее, кой кол- нето на Съюза на комунистите ка 
ко е изтраен в определенията. То- то кохезионен фактор вътре в та
ва е пътят към същинската, един
ствено възможната

ИЗНОСЪТо не може- 
мито отделният

Признаци на 

ново поведениене чувствуват ка-

и иконо-

ДО
ИЗНОСА И НАПЛАЩАНЕТО НА ИЗНЕСЕНИТЕ СТОКИ 
ОБРАД КОВИЧ износ на комвертируе- 

Исковете не са ме© е-
тазгодишен 
мия пазар?

пр^рГтеРИГ0м°есеС^зносъет

ж“.г оро
^Г^ениГ^и^те^ио -
сни очаквания за тази година ще на интересите, те ка
бъдат реализирани, ь май месец ческите общности, с впоо-
вече износът «а конвертируемия мари и банките, на ое . 
пазар е отчел увеличение с /о на чем. посочвати закл ™ ттен 
сто; в юни възлизаше на /4, а в неотдавнашното заседание на Ц 
юли дори 31) на сто. Всред стопан тралния комитет на ск на Р 
охште деиди, и не само всред тях, бия. 
сега са забележителни признаци 

седеммесечният

на

НА СК забеле-Сега вече могат да се 
жат признаци на ново поведение- 
Стопанската камаоа на Сърбия и 
Самоуправителната общност на 

вептипуемия пазар интересите за икономически от-
ВеРШР;обМриЯте познавачи на на- ношения в ^“п^о^ки“^ 
шите износни обстоятелства и тру иа водятакциядаа д конвеоти
дности обаче подчертават, че — организиране ва с_с 150
макар че годината по лятото . се руемия пазаР;нН5в“еС^.аниаяиии 
разпознава —• все оше е рано за наи-големи^ Угоени Р 
крайни заключения и оценки. Ста в Рещ,бд!Ж?Та' Т. _и кпидо с го- тисгпческите данни, именно, по- иии са оторани онези, които с го- 
казват почти на закономерен за- диишия си износ ших милион Д 
стой в износа през първите месе- дара могат съшесгаено да г 
ци. на значително по-голямо уве- бъоиат нашата енгтация Д ппиели 
личение през летния период, а Наи-големите л°говррн° саР 
слр-л това износът ге стабилизира дд • изнесат значително пов че сто 
и^н^шлява към кеа. на“ «« гшд
та. На първ поглед, става дума за ЦИя" 113_*г^Нпостоянни 
структуралиия характер на стопан Т€ и насърченията тг*
ството хРа Сърбия По-Вероятно от
това е. че износчиците в началото блови . "Гоиха Фаориката за ва 
на годината имат извънредно го- гони в Крадаво. е^“р°рр:^кт° 
леми трудности с износните и до \ л 0^ТОмври’Р РТ Бор
машни суровини и възпроизводст- ■ Беко" ^Огуз” произто-'
остГниз™”' др“™СнГев^мет Дитеда на”обувк^.”изпълкители на 
участие в прданДто пространство строителни работи и няколко йо
на износа със стоки, които се тъР големи селскостопански организа
Си пазДа°рб0е Заплашат На Д” ™саД при^ ад кон^еар4р“

Сзиран “ пр^къшат нанос, а без ‘™ос'агшс на целокупния
„р-п „и тлпянгкообшегтвена ста сдружен труд в Сърбия, 
билност. На тази степен икономи- ® настояшия момент наистина 

„ „топтжтт Гпязвитие с ГОЛЯМ шанс за износ в Сърбия, по 
цел да се Гадся ?рЯбва да се мнение на АлексахщъР Метрович. 
внася. Само през миналата годи- председател на Председателстмто 
на иабавките на стопанството в ка Стопанската камара в Сърбия 
Сърбия за суровини и възпроиз- е селското стопанство, което в на 
водственм материали от конвер- стоящата година осъществи значи- 
тируемия пазар са възлезли на гелхю по-голямо производство на 
милиард и седемстотин милиона хранителни произведения и по ка- 
динара- Стопанството, значи, тряб чество и по количество. Необходи 
ва да изнася поради собствено мо е затуй оше по-решително и 
производство, по-добро използува- по-устоичиво да се изнамират на- 

ппоизиодстиено-тсхпо;южк1Г ЧИНМ зл доближаване хг съгласува- 
соб- 116 111а интересите яа обществения 

сектор в селското стопанство и 
частните селскостопански произво 
дители. Не бива да се боим, че 
обществените средства ттте се отле
ят в ръцете на селскостопански 
производители, ако наистина иска 
ме той да се превърне в стоков 
производител, който ттте е в със- 

на тояяие да предложи на пазара и

на оптимизъм 
износ значително «те подоори оа- 
лансите на Републиката на кон-

кива организации, относно на о,р- 
Диференциа- ганизирането му да направлява и 

пия, която винаги трябва да тече допринася за по-ефикасното само- 
но по този начин".

Коментирайки явлението че се отнася само до големите стопан 
СК често се явява като арбитър ски организации и системи. На Фа 
в кризисните ситуации. Стамболич култетите. например организацив'Г 
заяви, че потребата от този вид те са разделени напълно механич- 
арбитраж е резултат на липсата но, по азбучен ред — от буква 
на действителна активност в съо- тази до буква тази и тази. Така 
тветно време, као добави че Съ- сега. например, на 
юзът на комунистите сам себе си Медицински факултет има 70, на

Правния 56 първични организации 
на СК... макар че животът нала-

управително решаване. И това не

прео-

белградския

довежда в положение недемокра- 
тически да се поставя когато така 
работи. Искам да кажа: когато не га потребата от организиране и 
работи демократически, СК следо- координиране яа СК в рамките на 
вателно — поставяйки се в ролята Медицински, Правни и други фа- 
на арбитър се и държи недемокра култети като цялост, както това

е случай в големите стопански ко-тически.
Това е въпрос за който често 

говоря, че СК своята сила показва 
само когато е „стани-падни". когато 
е тежко- А когато се преодолеят 
трудностите, тогава той отново за
спива. което произвежда нови тру
дности, и отново се създава поло
жение. в което трябва да мобили
зира силата си, способността и ав
торитета, обаче най-често 
повторя това. действува недемокра 
тически.

лективи.
Изглежда все пак, че това се

га Статутът позволява чрез посто
янните акционни конференции, ко 
ето във всеки случай е крачка на 
пред. В живота, в практиката, ще 
покаже че това е същински и дос
татъчна крачка напред.

Кончаревият амандман, да се 
я върна на конкретния въпрос, ©ти- 

д ваше крачка напред. Трябва да 
кажа, че въпросът дали трябва
ше да се направи крачка напред 

«е трябваше, не е прост въ- 
както това може би изглеж

илиДА НЕ БЪДЕМ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ прос,
да на някои. Аз лично мисля, че мо 

Амандманът който на XII кон же би е трябвало, 
грес на СЮК предложи делегатът но. след разискванията в под- 
от Нови Белград Радо Кончар, а готовката и на самия Конгрес е 
който не се прие, бе повод за въ- реШено. Не трябва да се мисли, 
проса за някои статутарни Ф-ша- че ТОва е трайно решение, което 
ниа и за действуването на СК в 1ШКога няма да променим; ше 
сдружешя труд. Дим какво животът и практикатасдружения хруд _ - търсят. Средствата, обилицитс на„При търсенето «а наи-ДОбри търся на орга11иаира,1е
решения по определени въпрос , ^ва да съответствуват ла хсоях- 
ние се често изключваме, раоо им костните обстоятелства и условия, 
по системата „или-или и в • които се води борбата.
Някои решения махалото постяП Подчертах вече, въпросът не
но ни върви от една д° ЯРуга кда прост. Не поради простата при- 
йност. каза Стамоолич. Това важи чида че тря6на да се пазим и ог 
и за този конкретен въпрос, задно огшоноста да пе дезорганизираме 
то ние помалко му подхождаме партията в трудовата организация, 
точно по този начин .гр„- Трудовата организация е облик иа
Струва ми се, че по принв™,^тт организиране, от които иървичиа- 
бва да оазмисляме и за решения а организация е „изведена , а хо 
„и” и ,Л”. ва сега е единствен^ ршшише

по конкретния на организиране иа комунисгигс, 
Що се огнася ДО касае до на Косто ние сега нямаме партия 

амандман, мисля чс сс каса организирана по линията па домо
ви" сминскит.ггррс^ бе Раз- кратичтокия централизъм! Акциоп 
оки проблем. Този ВЪПРОС о хп ^а™к^фсренмия нс е това. 
движван и в подг<^™б1 мНОГО ра- а зто. обаче, съществува оиас- 
конгрес, .а за„въ"'и* родния кои- „остта от другата странна, а тряб- 
зговасяно и на преда Д и бъдем съзнателни и за едпа-
грес. другата? Просто 1сазаяхо,

Струва ми се, че във всичко иед^„ ДРот,кретен пример: пред 
това много съществени седателството на сегашната коифе
губят от предвид. Зашо иа Едииа сс^ иа вчердишя Фабри-

”я “Г решаването3™°К 
^ ^Г.™ия'мржд" 8ост“тому:

Ж »ра„иМя^иа^ва
оргаиизахгий се превъРШ

ви

ме ма
те мощности, ло-нататъшиото 
ствепо развитие, поради отплата- 
ме па финансовите дългове и, пре 
ди всичко, поради дохода, поради 
доходната мотивираност за износ.

Как сега изглеждат нещата, и 
покрай всеобщата декларативна 
подкрепа към доходната мотиви- 
юаносг на стопанството за износ, 
все още има повече спънки

подготовката до крайния качествени изделия-
Най-важното е това, че когато 

те стоки. Съществува явлението става въпрос за износа, да се съз 
ма стихийно поведение и отхвърля даде възможно по-голям 
ме иа отговорността — отбраняват за размах па производството. Не- 
ое собствените частични интереси, обходимо е да живеем колкото 
•Вм,ес'1Х) Финални произведения но- се може по-скромно. да изразход- 
радушмо и по-изгодно се изнасят ваме по-малко, а да произвежда- 
суровини и възпроизводствеии ма- ме повече и по-качествено. Обаче 

твърде така както работим днес. как из- 
своите производствени

пътя от
износ и изплащането на измесеим-

простор

териали. Същевременно 
бавно действуват инструментите ползваме 
на данъчната политика с цел да мощности, такъв лукс не могат да 
се подтиква износа, с които днес си допуснат ни икономически по- 
в света се ползуват и по-богати и силните и по-богатите. Съшевреме 
по-големи И31ЮСЧИЦИ от мае- Орга шю, 
агизациите които изнасят пак чрез 
новите предписания са доведени като изискване на чуждестранния 
в положение иа по-малка валутна пазар, се налага постоянно и орга- 
мотивираиост. зашош в разпреде- низи рано да насърчаваме износчи 
лението им остава около 42 иа ците, но не само посредством ‘ сти- 
сто. а иа -някои само 30 па сто мулашш, „връщаме на взетото", 
валута от износа. мо чрез иевземане и освобождава-

Можс ли, в такава ситуация но и по-малко обществено захва- 
СР Сърбия изв'ьн териториите на щане от дохода от стлана ма ония, 
САП да осъществи запланувания които могат и желаят да изнасят.

с качественото производство 
което само по. себе си се налага

(На 4-та стр )
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производство и да оказва без-гпОплатка химическа зашита иа заса- 

ления тютюн. След всички тези 
„Югодуван планират за-

"" • ■; ~

(От 3-та стр.)
Гона решение може да застраши 
интереса на една или новче ись 
А комунистите са длъжни по пар
тийна задача да гласуват друго
яче. Нима в такова положение иа 
съществува опасност, че на иду
щите избори работниците да не 
избират комунисти в работничес
кия съвет, тъй като те трябва да 
слушат партията и да гласуват 
„така и така" което понякога мо
же да бъде противно иа иитереси- 

ОСТ от която идват. Следо- 
е просто, не трябва да

* акции, в\ бележително увеличение иа тютю- 
[ нопроизводството. *В0"г*гщвШ+3IЦИГАРИТЕ НЕ СА ХЛЯБ

Все лак. всички тези мероггоия 
нашите събеседници,тия. заявиха 

няма да бъдат достатъчни за пре
одоляване на трудностите, с кои- 

среша този колектив и не 
обезпечат сигурно бъ 

Затова те се надяват на по-
то сс 
могат да му

те на
вателно нс 
се упростява, затова и не съм за 
.илИ-или" варианта, но за комби

нация и разисквания за това как 
занапред, на това равните, да раз 
виваме формите на организиране 
иа СК"

леите.
от общността, но ;не да иммош

се дават заеми и кредити, а да се 
изменят някои системни решения. 
Оценяват, че преди всичко трябва 
да се измени данъчната политика, 
тъй като сегашната дестимулираПодготовил: Йовли Маркович на цигатри и обед- 

ГО госла-
производството

всички фабрики внява
вия. След това в Ниш считат, че 

са много ефти-
Липсваха влагания в суровините: 
Тютюноберачи домашните цигари 

ни, дори найефтини иа света.
— Чие жизнено равнище защи- 

низките цени нашаваме ние с 
цигарите? — поставя въпрос Ста- 

Стоянович. Цигарите не са
Стабилизацията

ниша
хляб. месо или мляко, но луксоз, 
па който иска да се наслаждава

В
Югодуван“ от тях. нека заплати този луксоз. 

както се заплаша всеки друг лук-
94

соз.

Занемарени тютюнопроизводителите
ГРРТТСТВАТА ОТ НАМАЛЕНИЕТО НА ОБЛАГАНИЯТА И УВЕЛИЧЕНИЕТО ЦЕНИТЕ НА Трябва да се изтъкне, че наши 

ЦИГАРИТЕ ТРЯБВА ЛА СЕ ВЛАГАТ В ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО. ТОВА Е, СЧИТАТ В „ЮГО те събеседници не искат за фаб- 
ПУВАН" НАЙ-КЪСИЯТ ПЪТ ДО СТАБИЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО риката си нито един динар от
м намалението на облаганията и уве

Даже. поради пост. Вероятно това е и основна- личеяието цените на
зашо най-големият Всички тези пари. предлагат те, 

края на годината трябва да се югославски производител на цига- трябва да се вложат в тютюнопро
обезпечат към четири милиона до ри осъществява само 10 до 15 на изводството. а това те донесе ва-
лара), за този колектив вероятно сто от производството на суров лутни средства за потребите на
наближават оте по-трудни дни. тютюн. по-широката общност и динари, за

селскостопанските производители 
работниците във фабриката. 

Според тях, това е единственият

цигарите.ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ ни лични доходи, 
недоимък на валутни средства (до та причина

Сложната организация на сдру 
жени» труд „Югодуван” в Ниш е 
.най-големият югославски произво
дител на цигари. В неговите едина 
десет трудови организации и три
десетина ООСТ. намиращи се от 
Прешево до Банялука, се осъще
ствява производство на стойност 
от около 1000 милиарда стари ди
нара. Всяка трета цигара, произ
ведена в Югославия, носи Марката 
на „Югодуван".

До неотдавна това беше твър
де стабилна организация, в която 
не се отчиташе неизпълнение пла
на на производството, където ма
шините не спираха поради липса 
на суровини. А след това възник
наха трудностите. Първите наста
наха през 1980 година, а миналата 
и тази година трудностите сериоз 
но разтърсиха този примерен ко
лектив. Днес „Югодуван” изпълня
ва производствените си планове с 
над 70 на сто, а работещите често 
отиват на по-къси принудителни 
годишни почивки и взимат .намале

СТАРИТЕ ГРЕХОВЕ С приемането на средносроч- 
ниа план до голяма степен се из- "

Според оценките на Станмша мени и деловата политика на ко- 
Стоянович. генерален директор, и лектива. Грешките бяха забеляза- начин югославската тютюнева про 
Властимир Джорджевич, председа ни. така че вече на много ниви се 
тел на Акционната конференция зеленеят едролистни и ароматич
на СК, това състояние не е после- Ни видове тютюн, които в света 
дица само на обективни фактори, ,се продават по-добре от такана- 
но до голяма степен и на субек- речените ориентални видове. Ос- 
тивни слабости. Става дума преди вен това, увеличиха се с 11 на сто 
всичко за занемаряване на произ- площите, на които се засажда тю- Данъчната политика и увеличенпе- 
водството на суров тютюн, поне- тюн. Промениха се и 
же за това се грижеха малки и цени на суровия тютюн, вследст-

ООСТ вие на което селскостопанските 
производители проявяват по-голям

мишленост да си осигури ускоре
но развитие и да даде по-голям 
принос към стабилизацията.

Макар че днес изменението на

откупните то на цените не са популярни мер
ки, изглежда, че това 
ние. което неотдавна бе изпратено 
до компетентните, заслужава вни
манието, зашото ако бъде прието 
то. от него може да имат немал
ка полза всички, освен пушачите. 
Дори и те няма да бъдат 
засегнати, понеже ,пте получат по- 
скъпи. но по-качествени цигари.

предложе-иедостатъчно организирани 
за откупуване и преработка на су
ровия тютюн. И докато останали
те фабрики за цигари в Югосла- интерес към сътрудничество с Фа- 
вия навреме разбраха, че разви- бриката, да сдружават с нея труд 
тието не може да се опира само 
върху купуването на сурови™, но 
че и за това трябва да се влагат
средства, иа нишкия тютюнопроиз производителите започна да 
водител това беше маловажна дей изгодни кредити и аванси за бъде

и средства. От своя страна „Юго- 
дуваи” „развърза кесията" и на многодава

тьр Караянов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ 
длъжността (САП Войводина), Мирко Михале- 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор на изданието за ЮНА).

Адреси на редакцията на всички изда
ния на „Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 
11, телефонна централа 335-069, Белград- На 
Редакцията на изданията за СР Сърбия: Нови 
Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.

Издава Издателска трудова организация 
„Комунист".

Печата се в четвъртък на сърбохърват
ски, относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански 
език, а в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и русински език.

Комунист
С указа на Президента на Републиката от 

22 декември 1964 година „Комунист” е отличен 
с Орден народно освобождение, а с Указа от 
30 декември 1974 година с Орден братство и 
единство със златен венец.

Директор и главен и отговорен редак
тор на всички издания на „Комунист”: Велко 
Миладинович.

Урежда Единна редакционна колегия:
Директор и главен и отговорен редактор Вел 
ко Миладинович, заместник главен и отговорен 
редактор Джуро Джурашкович, главни и отго 
ворни редактори на изданията в републиките 
и покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна 
и Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърбия), Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Пе
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СРЕЩА И РАЗГОВОР С ЛЮБЕН 
ИЗВОДИТЕЛ ОТ ------1ЮБВНРАДИЧЕВЩ?1^0®’ СЕЛСКОСТОПАНСКИСЕЛО ДОЛНА РЪЖАНАПРО

След 20 година пак без токЖивотновъдството 

добра печалба
предлага

Въпреки усърдния доброволен труд на на
селението и „твърдите обемания на предст 
тели от Електроразпределителната организация 
от Лесковац, че „токът ще бъде пуснат, тези 
дни, утре.. ”, долноръжанчани, които около 21) 
години имаха ток, вече три месеца са в мрак

обезпечават торове, семе
на ... никой от агрономи
те не идва при нас, да ни 

__ ^ даде съвет, къде и какво
Ьижте какво, започ да сеем. Необезпечават ра 

а ТОи в сегашни усло- злични химически средст- 
ия, когато не само у нас ва за пръскане на овощ

но въобще в света се ив- ните и зеленчукови расте- 
ява недоимък на храна, су ния, а тях от година на 
ровини и енергия, селско- година нападат различни 
то ^ стопанство е отрасъл, болести — със загриже- 
който много обещава и ност каза той.

И не само това. Тоя, въ^ 
преки в напреднала въз
раст, по все още здрав и 
крепък |Оелскостопаеоки 

отношения производител, прави забе- 
та в селското стопанство лежка и на самите селя- 
и живота на село. Основ- щ. Те — казва той — от 
пата организация на сдру производители стават по- 

от жения труд „Напредък”, требители на селскостопан 
личава тоя шестдесетого- занимаваща се със селско ски продукти. Все повече 
дишен селскостопански стопанска дейност, все имотите им остават необ- 
производител, който аргу- още не е установила трай работени — което не е в 
ментирано каза, че селско ни и дългосрочни коопе- унисон с нашите обществ-е 
то стопанство, а преди вей ративни отношения снас. но-и-ко но ми чески опреде 
чко животновъдството, Просто немога да вярвам, ления- 
предлага добри възможно
сти за печалба, а естест
вено с това и по-високо 
жизнено равнище.

Посоченото той потвър
ждава с факта, че през 
настоящата година от про 
дадените агнета, телци н 
други селскостопански про * 
дукти е осъществил над 
160 хиляди динара печал- -

Любен Анастасов от се
ло Радичевци е един от 
по-добрите, може би и най- 
добър селскостопански 
производител в това мал
ко босилеградско село. От 
глежда добитък, а и зем
ята и обработва. Според
него, земята отвитата е на който трябва да се 

д??а блато- обърне по-голямо внима- 
дати на хората. Ню тя, изи ние. Обаче все още бав- 
еква усилена работа от но се решават проблемите 
сутрин до вечер. Затцото, обременяващи 
само добре и навреме об 
работената земя дава 
ооки добиви и добра ре
колта. Тъкмо с това се

по-скоро да дойде- 
— Чакаме обаче вече 

три месеца. А твърди бя
ха обещанията, на предста 
вители от Електроразпре
делителното че далекопро-

— Старата електричес
ка мрежа трябваше да се 
подмени с нова и с изгра
ждането й започна в мача 
лото на миналата година. 
Токът по новата 
според договора, трябва
ше да мине в началото на 
тази година. Населението 
работеше твърде усилено, 
даже и по месечина, на ||§|| 
фенери се копаеха дупки, 
развличаше жицата... Да 
лскопровода все още не 
е готов а
които я изграждаха 
мълчат. Докога ще ни дър 
жат в неизвестност не ми 

че известно — казва пред
седателят на местната об 
щност в селото Влада Сто ;Ц

мрежа,

ви-

изпълнителите,
сега

5 у
**

ян ов.
Въпреки всички трудно

сти, които могат да съпът 
ствуват такава акция, пъл 
пата ангажираност на 53 
домакинства, колкото има 
в селото, и доброволният 
им труд дадоха силен тла 
сък 
цел.
и с по 10 хиляди динара, 
които дадоха домакинст
вата, една електроразпре
делителна организация от 
Суботица завърши низко- 
токовата мрежа.Даже и та 
където далекопровода ми- 

ях с царевица, ечмик и нава през гори, население- 
овес над 20 декара и по то премахна всички кло- 
тоя начин ще обезпеча ни, стъбла буки, което тря 

бваше да направи изпъл, 
Над 4 хектара ниви пре- нителят на работата, Еле- 
върнах в изкуствени лива- ктроразпределителното от 
ди. Ако това последват и Лесковац. Все пак хората 
останалите няма да има не са гледали на това. Еди 

магазините нствената им цел бе токът

V».' А**1:' ■ В. Стоянов

вода ще бъде готов, че то 
кът ще бъде пуснат „тези 
дни, утре ..Но чакане
то, неизвестността все още 
продължават и у населе
нието създават недоверие 
и безспокойствие подчерта 
ва Стоянов.

Сигурно е, че и Електро 
разпределителното от Лес- 
ковац има трудности и не 
без причини закъснява из 
пълняването на работата и 
в други местни общности. 
Обаче населението от Дол 
на Ръжана има още една 
трудност, която останали
те села в които са въвеж
да ток нямат 
от електрическите им уре
ди започват да се повреж
дат.

- ■■

в благородната им 
С тази своя особеност...ба

Тези дни, при 
нието ни в 
ци, използувахме възмож
ността
него. Срещнахме се 
стността „Кремиково , к-ь- 
дето бе изкарал дсоитъка

посеще- 
село Радичев-

г Шда побеседваме с 
в ме- — Ето, аз например, та

зи година изорах и засе
че те (трудещите се в та
зи организация (не прояв 

това. Вмеяват интерес за
дейността си да насо 

чват към увеличение на 
животновъдството, за кое- брашно поне за добитъка, 
то има добри възможнос- 

общииата и по*интен 
стопанство,

на паша. И докато поро- 
дистите му крави след то 

пасеха
сто

плия лятен дъжд 
сочната трева, започнахме 
разговора за живота и по 
минъка на село, за проб- 

които се срещат 
произ-

ти в повечето
зивно селско

по-нататък се задово 
само с изкупване

лемите с
селскостопанските 
водители, за възможности- 

печалбата от селско-

те и 
ляват
добитък, с което лично аз 

доволен. Нссрочно

на В. Б.редици пред 
за брашно.

От добитъка има сметка • 
и тук виждам перспекти
ва — кдза накрая- Зана
пред все повече ще се тър 
си, а и печалбата от него 
е добра. Понастоящем от
глеждам 5 породи,сти кра
ви, Ю овце, свине, телци... 
Имам възможност да от
глеждам и повоче, но го- | 
дините ми са под въпрос, 
а младите търсят работа | 
в индустрията и друштс ] 
отрасли. Това е добре, ио 
и селското стопанство не 
бива да се изоставя.М. я. [

БЕЛЕЖКА Косачите и 
то стопаентво. не съм

Един хубав почин в кооперация „Ерма” в 
Звопци. Преди известно време, когато беше в 
пълен разгар сенокосът, се оказа, че няма до
статъчно косачи за кооперативните ливади на 
Църни връх. Обаче трудещите се от коопера
цията намериха решение: да организират тру
дова акция. Така тридесетина косачи за някол 
ко дни окосиха и събраха сеното от 30 хектара 
ливади, като по такъв начин спестиха на своя
та трудова организация над 150 хиляди динара.

Тази година не беше благоприятна за сел 
скостопаиската дейност и при такива условия 
от добрата организация до голяма степен хце за-

добитъка 
М. А.

СКЪРВЕНИЦА

Водата пристигна, 
на ред е пътя...
В^СкъР^нХОТне“дав,"адеГто5яс

ГНр°адост° ДоКвеРД^ха водаоПОлД— №
това разрешиха еД2' оСГ „ Скървспииа капти 
въпрос. Местната оошно^ Каваци като изгради 
ра водите на в'* щ ОГ 7 километра.

динара. ,„о11РТП на водопровода
В изграждането «а гамоУправителна

вувала и Регионалната самоу 0 динара.

в други селища 
изпратени 

могат да

виси подготовката за храненето на 
през идната зима.

ПРИБИРАНЕТО НА РЕКОЛТАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
всеки 

а чрез 
хиляди ДОБИВЪТ ПО-МАЛЪК. ОТ МИНАЛОГОДИШНИЯ

Тези дни в Босилеград- 
ска община усилено ос ра
боти върху прибирането 
на тазгодишната реколта. 
В течение на настоящата 
и идваща седмица и в се
лата Горна и Долна Ръжа 
та, Мусул, Барне, Дукат, 
Доганица, Карамаиица и 
останалите планински села 
ще паднат и последните от 
коси. С това сенокосът на
пълно ще приключи и ще

— неблагоприятно въздей 
ствува върху добива на 
реколтата. Пролетната су
ша, а по време на приби
рането 
дъждовете 
окостопаиските 
Дители да се намерят пред 
въпроса — да ли пред за
почването ш- зимата да 
намалят добитъка си.

започне жътвата, която в 
низките села вече е в пъ-е участ- 

общ- лен разгар.
СпореД все още неофи

циалните оценки личи, че 
сенодобивът и зъриодоби- 
вът тази" година са по-мал 
ки от миналогодишните. 
Особено се чувствува по- 
малък добив от житните 
растения. Лошото време 
— казват често селскосто
панските

на реколтата и 
повлияха сел-венича/ш е 

Долна Невля Д°изтъкват, че 
живееп/И

ям бъдат 
коя то

произво-
в страната 

писма с тску- 
внасят суми за

шн ост
величани, 
Наскоро ще 
ша сметка, на
построяването п пътя- М. А.

производители М. я.
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НА 20 II 21 АВГУСТ — ВТОРИ СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КУРС ИЛ 
ФАКУЛТЕТИТЕ ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

Повтарящ-но кой?Повече место за задочни студенти
За едни ученици ученето успешно и навре- 

месец. Други това дочака- 
оча- 
дни.

98 (четиригодишно следва 
не) относно 112 (двугодиш 
но следване) задочни сту
денти, па Строителния фа
култет — 75, на философ
ския факултет (група ма
тематика) — 49, па Факул 
тота по охрана иа труда —

Днес и утре (20 и 21 ав
густ) ще се върши запис
ване на студенти в първи 
курс на факултетите н на 
шата република. Кандила 
тите ияма да полагат кла
сификационен изпит, защо 
то приемането ще се вър
ши въз основа на успеха 
в средното училище.

В първи курс на учебна 
та 1982/83 година във фа
култети на Нишкия уни
верситет има места за още 
126 редовни и 901 задочни 
студенти. Най-много свобо 
дни места за редовни сту
денти съществуват на Ма
шинния факултет — 36. С 
32 относно 28 свободни .ме 
ста разполагат Юридичес
кият относно Икономиче
ският факултет — отделе
нията им в Зайчар. За та
лантливите физкултурни
ци съществуват 14 свобод 

места на Философ
ския факултет в Лесковац 
може да се запишат още 
10 редовни студенти: 5 на 
текстилния отдел и 5 на 
биохимическия отдел.

За задочни студенти ово 
бодеш места съществуват 

факултети (ос- 
Медищниокня). Най- 
задочни студенти

ме приключи в юни
ха след продължено обучение. Грети това 
кват след поправителните изпити тези 
Малкият четвъртокласник Стойне Станчев от 
село Назърица, сооред „мнението и решението 
на учителката си Бояна Велинова, не се нами
ра пито сред едните — без каквото и да е 
продължено обучение той повтаря класа още 
през юни месец. Поставя се въпросът: кои е 
повтаряш — ученикът, който „не можеше да 
овладее с програмата”, или учителката, която 
и съвременното училище иска да запази един 
лош метод в педагогическата практика.

В какво е проблемът, по-добре казано про
пускът?

В това училище и при тази учителка този 
ученик предишните три класа е завършил с 
много добър успех. Като четвъртокласник на 
полугодието не е имал слаби бележки, на тре
тия класификационен период, също така. Вър
ху «его бремето от три единици се сваля към 
края на годината, след разпри между учител- 
клтд м татко му Борис и след заканата и, че 
детето му ще повтаря класа... И според она- 

„И каза господ бог — и така 
„честното си обе

ма всички 
вей на 
много
може да се запишат в пър 
ви курс на Юридическия 
и Икономическия факул-

В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА АКАДЕМИЯ 
ВЪВ ВРАНЯ

19 СВОБОДНИ МЕСТА
В Педагогическата академия във Враня съ

ществуват 29 свободни места за редовни и 26 
места за задочни студенти в първи курс. и 
редовни студенти може да се зашнлат. на 
дела за преподаватели по класово обучение в 
училищата на българската народност в С , 
а 10 редовни студенти на Отдела за препода- 

обучеиие на сърбохърватски
26 свободни

От-

ватели по класово 
език. зи народната

стана”, учителката устоя на 
щание. Присъдата сполетя невинното дете.

Никога — казва Васил Василев, директор 
в централното училище в Бистър — Велинова 
не изтъкваше, че има ученик, който ще 
таря класа. Поне не казваше, че този ученик 
не може да овладее предвидената за този 
програма. Наистина в юни месец на класовия 
съвет тя изтъкна, че един ученик повтаря, но 
изпуснахме ог предвид, че това се е случило 
без продължено обучение. Изостана обстоен 
анализ за това- •. Родителят на детето, под
чертава Василев, е отправил иск до училище
то и търси да се премахне грешката. Тези дни 
ще обсъдим въпроса и ще формираме комисия, 
пред която ученикът ще държи изпит по сла
бите бележки.

Проблемът сигурно ще се разреши. Обаче 
едно нежелано петно ще остане в съзнанието 
на ученика и сред хората от този край. Защо- 
то въпрос е дали това дете може да разбере, 
че такива пропуски не правят всички учители. 
Но още една постъпка на учителката ще му 
остави лош спомен. Узнава се, а това неофи
циално каза и директорът на училището, че

В Отдела за възпитатели има 
места за задочни студенти.ни

тет _ 182 относно 170 сту 9 и на Технологическия фа 
На Машинния фа- тсултет в Лесккувац 

задочни студенти.
пов-денти.

култет има места за още
клас

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „29 НОЕМВРИ” В ГОРНА ЛЮБАТА СЛЕД ИЗТЕКЛИТЕ 
ВРЕМЕННИ МЕРКИ

ПРЕЛ ИЗПИТ НА САМОУПРАВНТЕЛНАТА ЗРЯЛОСТ
трябва да се спазва. В об 
ратен случай, т.е. ако пак 
не успее изборът, Общин
ската скупщина ще форми 
ра специална комисия, раз 
бира се след разформира
нето на колектива, която 
ще извърши избиране на 
работници.

В случая това не е цел 
на никого а най-малко на 
трудещите се в училище
то. Казано най-кратко да
ли новата учебна година 
успешно ще започне и да
ли избирането на дирек
тор успешна ще приклю-

23-те трудещи се в това възпитателно-обра
зователно ведомство ако успеят самоуправител- 
но да се организират и надделеят трудностите 
по-успешно ще изпълняват поставените обще
ствени цели

След изтеклите, въведе- моуправителната зрялост.
Както подчертава Нмко-ни от страна на Общин

ската скупщина в Босиле- ла Савов, секретар на Се- 
град, временни мерки в кретариата по общо упра 
основното училище ,29 но вление и обществени дей- 
ември" в Горна Любата се ности при Общинската ску 
очаква новата учебна годи лщина в Босилеград, има 
на да започне с нов под- условия трудностите да се 
ход в самоуправителните премахнат и в училището 
отношения и поставените 
цели. За постигането на 
тази цел пред работници
те 23-те трудещи ое, пред
стои много по-сериозна и 
по-отговорно
към задачите, средата, по 
драстващото
което те учат и възпита-

този ученик поради някаква си вина е издър
жал физическо наказание — 66 пъти тичешком 
е обиколил сградата на училището?! Наистина 
учудващ метод за възпитание .. .

След случилото ое остава открит въпросът: 
на кого съди учителката—:на родителя или на 
ученика и на новата педагогическа практика?

В. БожиловПЕД ВТОРИЯ СРОК НА ЗАПИСВАНЕ В 
ОЦ „ИВАН КАРАИВАНОВ” В БОСИЛЕГРАД

Достатъчно свободни местаповедение

ОТ РЕПЕРТОАРА НА 
КИНО

БОСИЛЕГРАДСКОТОпоколение,
Вторият срок за записване на средношкол

ците в Образователния център „Иван Караива
нов" в Босилеград ще се проведе на 25, 26 и 
27 август. Както вече е известно, след първия 
срок на записване в това училище има свобод
ни още 169 места и това в първи клас 40, във 
втори 44 в трети, където има четири паралелки 
64, и в четвърти клас в три паралелки 21 сво
бодни места.

ват...
Поради нарушените са- 

моуправителтш _ отноше
ния в това училище и ня
колкократно безуспешно 
избиране на директор, 
през настоящата година 
бяха въведени шестмесеч
ни временни извънредни 
мерки. Същите приключи
ха до 18 юни, публикуван 
е конкурс за директор, 
обадили са се кандидати 
за това място, което бе ед 
на от главните спънки в 
по-нататъшното укрепва
не на самоуправителните да задействуват съществе-
отношенид?! Предстоят ни самоуправителни отно-
разискванията и предложе шения. В избирането на
нието на Координациюн- директор

вов —- не може, а да не 
се зачита мнението на Ко

Филми през 

седмицата
Да добавим, че в случай ако не се попъл

нят всички места и след втория срок на запис
ването, в началото на септември ще се прове
де трето, допълнително записване.

Любителите на филма през следващата 
седмица в Босилеград ще имат възможност да 
гледат два извънредни Филма от които единият е домашен.

24 авгус1' вторник „Дай каквото да- 
аш домашен любовен филм. Главни роли във 

филма играят: Ясна Опалич. Звонко Лептич Ве 
ра Жагор. Режисьор Богдан Жиркич.

авгУст, петък: „Доманика. дух кой
то убива американски цветен Филм. Главни "ро
ли изпълняват: Джин Симоне, Стаймонг Ворт 
Кмф Робертсон и Джони Егалер.

М. я.

чи зависи от трудещите се 
в училището, от самоупра 
вигелното им съзнание и 
поведение към обществе
но-поставените цели — от 
тях зависи дали повторно 
ще бъде под въпрос 
телската етика в училище

изтъква Са-
ното тяло по кадрови въ 
проси при ОК на ССТН и 
разбира се — трудещите ордииационното тяло 
се в училището успешно 
да издържат изпита на са

учи-
по

кадрови въпроси и че ка
дровата политика изцяло

то.
В. Б.
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ДИМИТРОВГРАДСКАТА Б№ГАП? Л И

ОТ СЪЮЗНАТА АКЦИЯ „СИСАК 82” "БРАТСТВ°ЕДИНСТВО”
Р С к О ЛЯТО ‘в 2

ТРЕТАТА СМЯНА НА „БРИГАДИРСКО 
ЛЯТО '82”

СЕ ЗАВЪРНА В

Петократно
•с 1РУД0ВИ1Е

Младежката трудова оа”1 НАНИя
бригада (МТБ) „Братство- ски в!»,“™ е бригадир 
единство от Димитров- ник Летин и стенвест-

Б0СЙЛЕГРАДСКИТ1 

БРИГАДИРИ В БЕЛГРАД
Младежката трудова бригада^,Босилеград

Ударна
ДЕЙНОСТ до

хвалени. От акцията са но
град през лятото (от 9 В резултат на ие “"за^култуТна“ дей"

нд11 съюзната ^™дежка тру предложедПа6^^ ̂  ка-

хгяъяж,л ” «КтТоЯяг.
коте РС1Ш" »» ССМ ок ХЪР,„ „ „„„„ „„

от Босилеград се намира на
„Белград '82”, къдего участвува в изгра- 

на автомагистралата „Братство^данст- 
комунално-битови обекти.

акция 
ждането
во" и някои други 
Бригадирският стан ,се намира в 
град в Звездната градина.

На босилеградската трудова бригада това е 
четвъртото поред бригадирско лято. Съставена 
е от 53 бригадири, 9 от които са момичета, 
пионери и 3 работници в сдружения труд.

Пионерския

дем бригадири, от 
16 момичета и двама 
нери, са залесявали и са 
подготвяли площи за зале
сяване в околността на Си 
сак.

пио-

М. я.

СРЕЩИ С УДАРНИЦИ

СТАНЧО ИВАНОВ:
През първата десетднев

ка младите бригадири ог 
Димитровград се залесили 
100 ха голини в община 
Двор. Средният трудов ре 
зултат достига 240 процен 
та, с което бригадата спе
челва второ място между 
седемте бригади от Ско
пие, Апатии, Сараево, Сла 
вонски брод, Риека и със 
тавната бригада на студен 
ти от Тузла, Банялука и 
Белград.

През втората пък десет

НОВО СВИЖДАНЕ
Станчо Иванов е един 

от дванадесетте бригади
ри на димитровградската 
младежка бригада,

Почистване храсталци
карате. Петима бригадири 
станаха носители :»а похва 
ли от Общинската конфе
ренция на ССМ в Дими
тровград.

Да посочим накрая, че 
бригадата в своя 
има 12 работника от орга
низациите на' сдружения 
труд, шестима студенти и

които
ско „Владимир Назор”, а 
е станала носител на Лен
тата на акцията „22 липан 

дневка димитровградски- 1941", деня на създаване- 
те бригадири са почиства то на първия партизански 
ли храсталаци и подготвя- отряд в Югославия. Брига- 
ли площи за залесяване в - дата е носител и на Ем- 
околността на Сисак. Тру блемата за обществена де 
довият резултат средно е йност. Същевременно тя 
208 процента. Едновремеи получи пет удариически 
но се развива богата об
ществена дейност. На 21 
юли бригадата постига

ударническа 
СМТ „Сисак

спечелиха 
значка на
'82”. Иванов е роден през 
1952 година в село Скърве 
ница и досега е участву
вал на четири трудови ак 
ции: „Ясеновац '79”, „Ша- - •
бац '80”, „Козара' 81” и 

’82”.. От първите

състав

„Сисак
три акции се е завърнал 
с по една ударническа знаЩ^,

а от последната —с 
Попитахме го трудно

чка, 
две.
ли се постига един 
успех?

— Трудно — 
той- Защого всеки, 
отиде на акция се старае 

това ценно

:
491 такъврекорда на акцията — 

процента. Същевременно 
заема първо място по об- 

техническа
отвърна

койторазователно 
дейност. Над 80 на сго от . 
своя абсолютен рекорд и 1 
бригадирите посещават ор | 
ганизи раните 
водачи на моторни лодки, 
коли, първа помощ, шие
не, електроженисти, праве 

икебана, фотогра-

ГГ-11. Ч да завоюва 
признание. Да бъдеш дву-рц 

значи да!^шЩ
кратен ударник, 
бъдеш най-добър всред 
най-добрите.

Иванов е вече

курсове за

ветеран 
на бригадирския труд. Но 
И не ПОМИСЛЯ да сс соогу- 
ва с бригадирския живот.

: ЩЦ

не на
фия и прочие.

Трябва да се посочи, че | 
през последните три дни 

на акциягга на 
населекие-

ш Станчо Иванов, два пъти 
ударник на СМТА „Сисак— Бригадирският живот 

прекрасен. Вся 
ка трудова акция се отли- 

самобитно,

ПетриняГ Премахване последиците 
бедствие

от природното
е наистина щера се, че и догодина 

отида на акция.
Вярваме му. Няма да бъ 

дем изненадани ако и до-

в рамките 
солидарност с

община Петриня, ко 
сполетя природното 

бедствие, бригадирите пре
махваха щетите от буря- Ударт™идвукратен удар

Бригадата от Димитров ник Санда 
град за всички свои даино Арсов А ^ Дра.
сти е заела второ място, а Иван Станков,
по обществена дейност Станко Величков, Перица
свободните актишости ранчев и Велча Велчев,
първо МЯСТО. Организира- за "културно-забавна Дей-
ла е две бригадни вечер 
маскенбал й два кондср- 
та (на състава „Руина

останалите са ученици и 
мпяпржи и девойки от гра чава с
Лобен „ринос за всее- особено, което помии и ко 
трайната дейност са дали ето ме призовава пак да 
12-та комунисти, а след ак отида на акция.
„..„та 01ИС четирима бри- най-хубавото е това, че си 

„ предложени за намирам много приятели
тдамаие в редовете на от всички краища на стра приемане в ред ната> че си насрочвам сре-
СК. д щи на иови акции. Разби-

емблеми за трудовата си нещо
дейност.

От тази трудова акция 
10 души се завърнаха с 

значки: Стан

то от
ето

Обаче година се завърне с удар
ническа значка. Това мо
же да се очаква от Стан
чо Иванов, който пример
но поддържа машините в 
ООСТ „Димитровград”.

та-

„т СМТА -“““^ОПРАВНИ ПО МАЗОЛИТЕ
— Желаех да дойда с 

майка ми на акцията. Не 
ое излъгах, всичко е пре
красно и сигурно ще дой
да пак.

Най-малката Райка е на 
15 години. Едва изговаря 
по някоя наша дума, но 
уопя да каже, че на ак
цията е дошла, защото 
обича тази страна и че 
следващият път, когато 
дойде на В да сина, без
спорно мног опо-добре ще 
говори майчиния ой език.

С една дума, едно юго
славско семейство, което 
преоткрива красотите на 
своята страна и тори в 
себе си огромна любов 
към пея.

и моите три дъщери. Тук 
хубаво, а особено ни 

е мило, че работихме в 
нашето отечество — 
Неделка.

Нейната 
дъщеря 
само
особено сс ангажира н има 
огромно желание да стане 
ударник.

— Във Франция наско
ро трябва да стана прело 
давател по френски език. 
На Власииа е прекрасно, а 
особено ме радва необик
новеното другарство, 
настоявам да дойда и иду 

изтъква

Н°Още десет души са по па Съ-Във втора смяна
младежка трудова 

(СМТА) работиха се 
кон

ни е
юзпата 
акция
дем бригади, между 
то и младежката трудова 
бригада (МТА) „Братя Ри
бар" от Страцбург във

каза
ДИМИТРОВГРАД

най-възрастна 
Даниела 

18 години. На обекта
ЬечерБри/адирска димитро;.

Нт 13 август бригадири ррахСтво-един 
градската младежка„"ггакь 

■гй=. гг»•«*» -

получават само м '„.„.песни и смешни 
мстш. свързани с Щ-Р ^ ^

БрИмонотоК,«ияВ забаВе"

с

Франция, съставена от де
на ши работници, 

в тазйца на
временно заети 
страна. В тази бригада ра 
боти и 46-годишната Не- 

Думенчич от Почи- 
край Гоопич и иейии-

делка
тел
те три дъщери.

— Въ» Франция съм от 
1963 година. Работя в уче 
иичосгаи стол па една гим- 

Когато

Ще

щата година 
узнах в Даниела.назия-

Страцбург, че се оргаиизи 
ра бригада — веднага се 
обадих. Изказаха желание

Милка е на 16 години. 
Възхитена е, казва огбри-

едно осве- 
живоглици. 

жеиие виа Димитровград-
С. М.гадирокия живот.

А. Т.
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БРАШНО В БОСИЛЕ-СНАБДЯВАНЕТО С 
ГРАДСКА ОБЩИНАБРАКОНИЕРИТЕ ВЪРЛУВАХА ПО РЕКИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКАИ ТОВА ЛЯТО 

ОБЩИНА Положението се нормолизнро(ИМ НИ ПОЗОРНА (ЕЗСЬОЕСТНОСТ ..Бе:» оглед на тона, чс значителни ко-
че сна-брашно и сега пристигат и

предишното и че 
с нормализирано, без 

организации от региона и 
и занапред може да бъде

личестна
бдя нането с по-м1 пак но от

степен
дммнр Мптов, председател

„Пьстър- 
тези

двама, пито на -останалите 
заловени бракюниери няма 
да правим никакви отстъп 
ки и те ще бъдат пример
но наказани.

до известнаф Дали Райко Стойнев и Кънчо Рлдооанов 
ще заплатят 19,6 милиона ютари динара, за вре
дата, причинена с „хлорна вода’'? ф Владимир 
Митев: Няма да правим никакви отстъпки на 
заловените браконпсрн. ф От март досега в 
реките са експлодирали — над 100 кгр. дина
мит.

на дружеството 
па". Обаче пито на трайни договори с 

Републиката същото
под въпрос г.

Трудностите в снабдява- рлицата в Босилеград го- 
пето с брашно, които дишно са неооходими око 
през лятото се чувствува- ло 3 )00 000 кг брашно, 

Босилеградска общи- През миналата година до
ставчиците от Лесковац и 
Ниш на организацията и 
Босилеград са изпратили 
около 2 850 000 кг брашно. 
Обаче през течение на се

на настоя-

Мм-Според думите на 
тов, от март досега в ре
ките са експлодирали над 
100 кг динамит. Повече ог 

взето

ха в
на и които предизвикаха 
неспокойствие У населени 

местнитеказани. Макар че това чи 
сло не е ни приблизител
но равно на онези, които 
нарушаваха закона в тази 
област, началните резулта 
ти оа твърде показателни.

И това лято над 100 км 
рекн и потоци в Босиле- 
градока община бяха бина 
на позорна човешка без- 
съвестност. Вместо да бъде 
увеличавано и използува
но за обществени цели, бо 
гатството от игриви 
нински пъстърви 
предизвика 
на съзнанието у някои хо
ра, а пробуди животин
ските им пориви. Макар 
че дружеството на спорт
ните рибари „Пъстърва” 
има само 100 членове, по 
реките денонощно обита
ваха десет пъти повече 
„рибари” без спортни рек 
визити. Пред очите на ця
лата общественост те без- 
очно избиваха стотици и 
хиляди малки и големи ри 
би, без да се .късъветят, 
че за това престъпно дей
ствие употребяват и таки
ва опасни оръжия, какви- 
то са динамитът, електри
ческият ток или „хлорна
та вода”.

сто, особено в 
общности, вече се иремах 

Наистина те все още
това количество е 
„по приятелски 
от запасите на 
секция, а повече от „спе
циалистите" за този вид 
риболов са известни на 
следствените органи. Зало 
вени са и няколко души, 
които са употребявали 
други забранени средства 
за риболов.

връзки
Горската

ват. снабдява- демте месеца
щата година, поради труд 
пости в производството на 
брашно, те са доставили 

480 хиляди кг. От

съществуват, но 
него с този основен храни 
тслеп продукт се нормали 

. зира и се очаква липсата 
па брашното повторно да само 
не изненада най-отговорни други производители ора- 
тс п снабдяването. шното трудно се получа-

Както подчертава пред- ва, защото вече имат за- 
Общинската ■ дължения към потреоите- 

ли, с които има сключени

Преди всичко тс показ- 
с бракониерство 

сс занимават
лла- 

сякаш 
„затъмнение”

ват, че 
по реките 
хора от всички обществе
ни групи: от деца и уче
ници до учители, директо
ри и — някои милиционе
ри. Неславпи рекордьори 
безспорно са Райко Стой
нев, директор, и Кънчо Ра 
дованов работник в „Услу
га”, които са унищожава
ли рибите с „хлорна во
да”, предназначона за де
зинфекция на градския во 
допровод! С този занаят 
те са се занимавали от 
няколко години а ^най-ве
ликото дело” са направи
ли на 19 юни 1982 година,

седателят на 
скупщина в 
Любен Рангелов, това все договори, 
още пс значи, че всички Имайки предвид ооек- 
трудности са премахнати тивните, но и субективни- 
и че занапред не трябва те причини и слаоости и 
да се полагат още по-го- незавидното положение в 
леми усилия- Всъщност, снабдяването същото в ме 
трудностите само чаегич стните общности до язве
но са премахнати. За трай стна степен е поправено 
но пък решение в тази об благодарение на доставе- 
ласт са необходими и дъл ните количества брашно 
госрочни договори с пре от организации от Бел- 
работвателни организа- град, Пожаревац и Зреня 
ции. на пшеница от регио- нин. По този начин са 
на и Републиката. обезпечени около 250 хи-

Причините за недоимъ- ляди кг брашно. Изхож- 
ка на брашното, изтъква дайки обаче от нуждите, 
Рангелов, са главно в то- обезпчените през .седемте 
ва, че досгашните снабди месеца 730 хиляди кг и 
тели („Умипек” ат Лесно- дневните потреби, които 

"Ьац и „Житопек” от Ниш) , възлизат на 9500 кг в об- 
не са доставили необходи щината, недостигат около 
мите количества брашно 4 хиляди килограма браш
на ООСТ „Слога” и че та но. Липсата на тези коли-

БооилеградПредприетите мерки бя
ха приветствувани от ця
лата общественост на Бо 
енлеградска община. Все 
пак осгава открит централ 
пият въпрос: докога

бракоииерите?
впе-

ще
върлуват
Именно, получава се 
чатленис, че това природ
но богатство и занапред
остава незащитено.

Босилеградскпте 
ни рибари виждат 
нието в създаване 
щност на спортните риба
ри от Босилеград, Сурду- 
лица и Църна трава, коя
то ще се занимава с обо
гатяване на реките и езе
рата с различни видове 
риби и с ефикасна защи
та «а рибното богатство. 
Задачи ще има и за орга
ните на гражданската за
щита в местните общнос
ти, а всеки член на дру
жеството „Пастърва” ще 
бъде и пазач.

спорт- 
реше- 

на Об-когато са унищожили це
локупния живот в Любат- 
ска река в дължина от 2 
км. Преценено е, че са Уни 

Ето това е тазгодишна- • щожили най-малко 1630 
та версия на старата при-. пъстърви и тъй като една 
казка за безредието в тази пъстърва струва 120 дина- 
област. Все пак това ля- ра, Стойнев и Радованов 
то се различава от преди- трябва да заплатят 196 000 
шните. Членовете на дру- динара, 
жеството „Пастърва” за
едно с органите на Секре 
тариата по вътрешните ра 
боти предприеха известни 
мерки, така че няколко 
бракониери ще бъдат на- обезщетение — казва Вла

— След като бяха зало
вени тези двама, техните 
роднини и приятели се

зи търговска организация чества сигурно не дава го 
този въпрос не е решава- лямо основание за опти- 
ла пс-дълго и здрави ос- мизъм, но няма място 
нови. Инак за прехрана на и за прекадено безпокой- 
14 300 жители в общината ствие. 
и,за работа на хлебопека-

опитаха да принудят наше 
то дружество да не иска

К. Г. В. Б.

ЗВОНСКА БАНЯ В РАЗГАРА НА СЕЗОНА

НЕ ЩЕ САМО ВОДА Н ВЪЗДУХ■■■
Много добре се беше произнесъл преди 

няколко години един гост за Звонска баня: 
що е от природота — много е, що е от чо
века1 — недостатъчно. Към този извод за 
настоящия туристически сезон може да се 
добави и следното — не е предприето почти 
нищо та банските гости да имат какъвто и 
да е -конфорт. Единственото нещо, което е 
направено за разлика от предишните годи
ни е, че в средствата за масова информация 
— по радиото, в печата и др. е дадена ши
рока публичност за. прелестите на Звонска 
баня, за това че в нея има свободни места 
и че цените не оа високи — пансион 350 ди
нара и тем подобни. Обаче тази реклама мо
же да има и обратен ефект, ако се вземе в 
предвид какво може да доживее гостът в , 
Звонска баня.

Освен порядъчното слабо снабдяване та
зи година нямаше и рейс- Пътниците при
стигат с рейс до Звонци и после им остават 
още около 3 километра да изминат пеш до 
банята. В банята хигиената пак е на ниско 
равнище, водата не може да „пристигне", а 

' за хотела, от който най-много очаква „Цър- 
ни връх” не е известно кога ще бъде преда
ден на употреба. Около него няма ограда, а 
дъските и друг строителен материал са раз
хвърляни, така че едва се минава до ста
рия хотел. Никой не се е погрижил ново
строящия ое хотел да бъде ограден, защото 
дебне опасност за посетителите' на банята 
ако падне някоя дъска или друго нещо ...

Посещението, горехдолу е на миналого
дишното равнище, обаче не е направено поч

ти 'нищо ако изключим рекламата (гостите 
да останат доволни. Попитахме неколцина 
гости да изнесат свои впечатления.

Светлана Живковпч, студен-химик от Пи 
рог: Идвам не за първи път, тук, обаче 
да кажа, че съм малко разочарована. При
родата е прекрасна, но в стаите не съществу
ват ни иай-основни хигиенни условия-

Виолета Петрович, ученичка от Зайчар: 
— За пръв път съм тук. Природата 
вателна, ио няма никакви условия за развле
чение и забава. „Църни връх” е трябвало да 
помисли и за един „диско-клуб”. Защо няма 
път? Освен с кола

мога

е очаро-

с друго превозно сред
ство не може да влиза ... Няма къде 
купи нещо за спомен, вестници и др.

Преподавателската двойка Снежана и 
Миодраг Цветкович от Пирот не за пръв път 
идват в Звонока баня, обаче 
хвални думи за организацията в банята:

— Не ни е известно защо — казва Сне
жана, кодто е преподавателка по физическо 
възпитание — цените в открития басейн са 
повишени 100%, когато обстановката си 
същата както лави? Не ще 
въздух.

да се

и те нямат ио-

нер: Тук дойдох да лекувам нерви. Вода
та л природата ми действуват добре, обаче 
всичко друго е слабо.

Изнесохме

е
само вода и

— Тук всичко е по старому — добавя 
Миодраг, дори сега е и по-лошо: нищо 
се прави, та гостите да се чувствуват по- 
добре. Има само за ядене и пиене, дори се 
случва и снабдяването с хляб да е нередов
но. А Звонска баня не заслужава това. Тря
бва да се види защо толкоз много се раз
така със завръшването на хотела? ... '

Воя Стаменкович от Марковац,

само някон забележки, които 
правят посетителите «а Звонска баня. Ос
новният тон е един и същ: хората са недо
волни от това, което им се предлага.

От дадените обещания 
сезона Няма почти нищо. Дали по такъв на
ши звонска баня ще рекламира бъдещето 
т туристическо развитие, от което' след из

граждането на хотела,
МНОГО?

не

в началото на

с право се очаква 
М. Андоновпеноио-
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ЦЗ МИНАЛОТО НА БОСИЛЕГрХдски
КРАЙ

Таир-ага и „Тамън -ага“

»«'ч».™к,0Г"“ст“-
С агата се „подлъгала" ноКп„ ,т„

оатаГИконакчики”Де(Една1 бюи “а" от рата „конакчики . (Една година Таип-лп
време не опохождал този край По
Гюргия се омъжила,

ФУТБОЛ НА МАЛКИ

Завърши петна
десетият тради

ционен турнир
Дшлитцоврад. 15

някой
по име

хо-
Дълго

0 __ това време
Д по-късно хората голи- 

дарно се стараели да не кажат на агата къле 
се е омъжила „конакчиката". Така изминаш 
много години а агата не успял да откри" 
де се намира Гюргия. р

Обаче веднаж Таир-ага 
край къщата на Гюргия- Като 
Гюргия излезнала навън и, уж 
започнала да мете двора. Разбира 
ният Таир-ага не изпуснал

август1982 г.
В спортния център 

в течение на осем„Парк"
Дни се проведоха борби 
по футбол на малки вра 
та на традиционния мла 
дежки турнир. Турнирът 
започна на 7 август т.г. и 
го откри Зоран Андонов, 
председател на ОК на 
ССМ в Димитровград.

В турнира взеха участие 
25 отбора ,с над 200 млад е 
жи — спортисти. Срещите 
бяха доста оспорвани и на 
преп-гати. така че възхшца 
ваха се над 1000 посетители 
които ежедневно следяха

къ-

минал по пътя
го забелязала, 

не го вижда, 
се, разврат-

_ ^ тази „случайност”.
Любезно се здрависал с „конакчиката" 
ръчал й Да приштови хубава вечеря, защото 
ще й дойде на гости. Заръката била 
Гюргия започнала да меси баници, 
котки, приготвя най-различни 
всичко друго, необходимо за посрещай е на 
един ага. Вечерта Таир-ага пристгнал 
га изпъдил навън всички домашни. Разоложил 
се край богатата трапеза, сетне пренощувал 
при „гостоприемната” домакиня и сутринта си 
заминал.

Когато били сгурии, че агата е достатъчно 
далече, свекърът, мъжът и децата на Гюргия 
се завърнали в къщи. Старецът веднага пред
ложил на сина си да накаже развратната си 
жена, „да ву удари бой до сто и един”. Синът 
обаче се страхувал да направи това, защото 

дочуе Таир-ага, ще бъде лошо и за него 
семейството му. Обаче свекърът не мо

да изтърпи тези срамове и грабнал една

и за-

здповед, та . 
коле ко- 

„манджи” и
Най-добрияг отбор „Минерални извори” — 

Строшена чешма
победител, с резултат 2:1 тар т_ ___
В борбата за трето място Величков. Купата за спор 
отборът „Тигър" победи от тмеяство спечели отоора 
бора „Рача Боно” с 10:6 „Плавци („Сините ) на 
Най- добър стрелец «а тур РВ ПВО от Димитровград 
нира е Ивица Матов с 13 
гола. /а за най-добър вра

и ведна- бе провъзгласен Ацамачовете.
Накрая най-голям успех 

има отборът „Минерални 
извори" от Строшена чещ 
ма, които във финалната 
среща победиха „Власаки 
Алекоов", миналогодишния

оката казарма.
С. Д.

ч

СРЕЩА МЕЖДУ ГРАДОВЕ ПОБРАТИМИ
ако 
и за 
жал
„сировида". Натупал снахата така, че „само ду
ша да клъца”. Накрая сърдито й казал:

— Снощи беше Таир-ага, а това —
— е „тамън-ага”.

Записал: К. Георгиев

„ЖУПА” (АЛЕКСАНДРОВАЦ ЖУПСКИ) —„А. БАЛКАНСКИ” 3:1 (1:0)
тровград доживяха пора
жение, благодарение на 
грешките на отбраната и 
голмана4 Играта премина 
в спортсменска борба. На 
края приятелите се разде
лиха с довиждане за сре
ща на 8 септември, когато 
Димитровград 
своя празник на осовобож 
дение и когато ще се съ
стои. реванш-среща.

Да напомним накрая, че 
тазгодишното първенство 
започва на 29 август и в 
първия кръг „А. Балкан
ски” ще се срещне с от
бора „Рътан” от Болевац.

Д. Ставров

чест на 8 август, Деня на 
освобождението на този 
град от фашизма. Това е 
продължение на сътрудни 
чеството на двата спортни 
клуба от двата града-по
братими.

Александровац Жупски, 
8 август 1982 г. Игрище 
„Спортен център", теренът 
тревнист, но неравен. Вре 
место дъждовно, зрители 
около 500.

„А. Балкански": Кирил 
Ставров (Стоян Анджелко 
вич), Раша Тодоров, Зоран 

Милован Тодоро 
(Драган Дончев), Ни- 

Найденов, Мия Ва-

и посо
чил тоягата

звонци чествуваСрещата се състоя по 
твърде лош терен и по дъ
ждовно време. Домакини
те бяха по-добри в начало 
то на срещата. В продъл
жението футболистите на 
„А. Балкански" успяха да 

дори

НОЩЕН ТУРНИР Христов,

опган^зиран^ТОЩЕН^УРНИр То %утбоГ на 
малки врата.врТмГТТма-

трическо осветление (от * зрители. В че-ствуваха и по няколко стотицзри^ ^ отбо
■тридневния турнир взехаУч 0 купата и
ра. Да напомним, че първото ««ст ■ спУечелиха

ТАЗИ ГОДИНА

вич 
кола
сов, Борисав Манолов, Си 

„ Иванов, Кръста Кръ 
, Кайча Миланов и Но

ниша 
стев
вица Алексов.

Футболистите на 
Балкански” гостуваха 
Александровац Жупски в футболистите

уравнесят играта,
„Асен имаха известен превес. Въ 

в преки тяхната добра игра 
от Дими-

парична порибявштсПтиците пометатСУРДУЛИЦА
лятото е „попаднал” в езерото за

едно х белия амур, докато 
щуката е пражител на ня 
когашиото Влашнско бла
то. Предполага се, че при 
пускането на липата в езе 
рото е могло да ое среш 
не и по някои шаран. Но 
достоверно е предположе
нието, че гъ^геча, линдка, 
карата, деврика и шара
на в езерото са настанали 
блатни птици, каквито са 
патицата, лиската, гшорци 
те и други, преносейки хай 
вера по крилата и крака
та си.

Според думите на инже 
нер Бора Перишич, упра 
вител на изкуствения риб
ник. в езерото са пуснати 
около 200 хиляди риби ох 
рилска пъстърва, докатс 
тази година ще бъдат пу 
снати още около 100 хил 
яди парчета, дължина 10 
— 15 см. без да се взима 
броя на рибите, които ще 
бъдат отгледани и пусна
ти од местния изкуствен 
рибник.

ЛОШОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ Власинското езеро е по 
рибено с охридска пастъР 
ва. Тъй като условията за 
развитие и размножаване 

благоприятствували ри 
изобилие. Кога 

бил разрешен риболо 
Власииско 

привлекателно мяс- 
спортните рибари.

НАНЕСЕ ГОЛЕМИ ЩЕТИ
ечмика СТО, ръжта “ има в
70 на сто, овеса и П?ада

йягй г=г=изглежда че са големи изглежд Анастасов
стопанство при 

скупщина и 
на спомената-

всеСпоред първата, 
още непълна преценка на 

комисия за 
лошо

то е
ловът,
стана

езерообщинската 
природни бедствия, 
то време което захвана и 
Босилеградска обшина 
през юли и август нанесе 
големи щети.

сто заОсвен пъстърва в езеро- 
и други видове рито има би. които тук нс са изкуст 

заселени. Това са гър 
линяка, карата,

ин-Същите е 
силен град с 

Имен
Васил веио 

геча,верика. шарана, щуката... 
Тук се вярва, че гъргечът

заяви 
спектор по 
Общинската 
предсеДател 
та комисия’

Освен това от 
те дъждове 
стните 
чане на 
ио камъни.

Па добавим,
град^’ няколко етлв постра
ния а в Църнощи-
да добитък, а ^опаиокмяца на сежюх' Сто.производител Стода^
йов запали Д едио те
ГЙето^а се преценява на 
над 40 милиона стари дип

депредизвикал 
дъжд и силен вятър, 
но на 4 юли град като ле- 

част от се-

С. М.

шник, захвана 
лата Бистър, Ярешиики Бран- 

8 ав-

Тпоройни- 
и ме

ча- На 23 август 1982 година се навършват три 
години от ненадейната и ранна смърт на наша
та мила дъщеря, сестра, съпруга и майка

ИН МЕМОРИАМстрадаха
и от овли- 

ксшичесг-
ст от Извор 
ковци. С-уцо така на 
густ лошо време последв 
но с град, дъжд и мтъР 
захвана някои махали и 
селата Брестница, Зли-до: 
и Църнощица. Най-големи

- . селското 
овощарство- 

зелеН-

пътДОДа
голямо

Руса Соколова род. Георгиеваче освен 
от мъл — домакия от с- Долна Любата —

I
Времето минава, ио никога не ще може да 

нейния благороден лик. Спомените
щети претърпя 
стопанство:
то, полевъдството и 
чуковите градини.

— Според окова 
видяхме на самите настра 
Дали места мога ДЛ кажа. 
Че щетите са големи- г1аи 
много в тези села са уни
щожени 90 на сто от ово-

ки отнеме
за си,пата гш покойница блестят в нашите сър
ца с непокътната чистота па нейната душа. >

пъл
което

ОПЕЧАЛЕНОТО СЕМЕЙСТВО

М. Я.

СТРАНИЦА И

1982БРАТСТВО * 20 август



Ш без доюгюмие
Когато един гшг търго

„ЗА ЩАСТИЕ”пец иа вито и лруш алко
;1попитали,холнн тапитки

Звонока баня и сега неда ли са в добри отпадне лиаят кХТ"ха:ИСпомнят «с си за услу№- 
те и снабдяването — струва им ее, че са били 
па някоя висока и трудно проходима планина. 
„За щастие" цените бяха толкова чс
някои сега се хвалят: „Летувахме на Канар
ските острови"

ния с брата ,си, който бил ;
калугер, той казал:

< -I— Да, извънредно се ра
збираме. Той се моли за

неговомои. а аз пия за
здраве!

ПОСЛЕДСТВИЕ И ПРИЧИНА

Очаква се рязко увеличение броя на. жи
телите в Димитровградска община.

Вече няколко месеца в този град.«е ра- 
гимоколог.

Овея дънове доби писмо от бай Вене из
Буснлиград; бил човекът на одмор — на гоейе,

боТИпа ми распрачиьа:
Поприбрамо си летинката на село, па наве

чер седнамо я и бабата да си поплачемо и по- 
радуйемо, чатеечи писмата от унуци, синове, 
черйе, сватовщина, приятел>е... стабилизували Човека ;МЪДРИ МИСЛИ — ЗАсе, та затова това лето не дошли при нас 11.1 Фсело. Якорили се по моретия, яли малко и ни
що не работили, а сига ме пуно поздравляю и 
вал,у селското яден>е, а я и бабата се 
дека загатную да им се даде по нещо. Бабич
ката рипна, заплака: — Ранко — туго.море Ве
не, душа ли немаш, не дрвн се, дай дисаБете, я 
сига чу Би начупим, а ти сабайле на аутобу- 
сът. Тика и стана! Я на аутобусът, а тува кош 
дукторчето: — Дай, дедо, дисаБете да турнемо у 
багажника и че си платиш одма 10 динара. — 
Заловеде, дедин — реко и дадо 20 динара 
цело. — Е, дедо, немам ситно да ти врнем. — 
Е, нема потреба де, не, не..., реко я и улезна 
у аутобусът. Кико съм седнал и от силна 
ска работа съм задремал и сънуем кико най- 
маленйият унук ме прегръчя, ка. ■. — Дедо, не 
спи но си дай црвендач и 40 динара. — Ако, 
дедин, и давам црвена и половина. — Дедо, не
маш ли ситно? — Дедин, немам. — Е па, не
мам и я Да ти врнем. я си па позадрема, ама 
чуем кико кондукторчето си весело разговара с 
путнкците. — Да немате ситно? Е па немам и 
я Да ви врнем... чу ви врнем по-после. Кон- 
дукторът, дебелянко мува се у аутобусът, задо 
вол,но се почукуе по джеповете пуни със сиг- 
неж и вика: — Йош некой без карта . •. Сън 
ми се разби, та през челото време бул>и у 
ванът и сига си мислим, кикво нещо било ста- 
билизувагьето; кондукторът изстабилизира дже 
път, а това народът, кои си путуемо, че си 
заБинемо от му Би.

♦♦♦сетпмо
♦

ЧОВЕК! Това звучи... гордо/ Всичко, ко- ♦ 
е то човек взема, той плаша със себе си.

ГОРКИ

Да бъдеш ЧОВЕК, значи да бъдеш борец. ф 
ГЬОТЕ

♦♦черно предпазват, по ♦пишесси па тях ♦черно.

♦па ♦♦ ♦♦Ху/Ч®Р
Критика

♦ Ако човекът сам е станал по-лош, то всич- ф 
ко му се струва по-лошо.N X фсел-

♦ЛЕРМОНТОВ♦ ♦♦ ♦♦ правия път надминава бяга- ♦Куцащият по 
щия, който е сбъркал пътя. ♦Ф ♦

ФР. БЕЙКЬН ♦♦-— Бих желал някой да 
ми обясни професионално 
що е то конструктивна, а 

какво отрицателна крити 
попита един млад 

служещ по-възрастния си 
колега, излизайки от едно 
дълго заседание на работ
ническия съвет в едно пре 
дприятие.

да ♦Не можем да унижаваме човека, без 
се унижаваме заедно с него!♦!;г ♦♦ ♦♦ Г. ВАШИНГТОН ♦Ф ♦❖ Фка, Когато човек иска да научи, той изследва, 
когато иска да се скрие от тревогите на жи
вота

фта
ФФ ФФ измисля- фф ГОРКИ ФФ ФФ

На човека, който знае накъде отива, све- ф 
тът му дава път.

ФБай Манчо, остани ми със здравйе, па ФФситно и внимаве! Ф— Ами, нищо по-просто, 
млади момко. отговори 
оня. Конструктивна е онази 
критика, отнасяща се до 
подчинените ти, а отрица 
телна, е ако се отнася до 
твоите началници.

путуеш носи си Ф Д. ДЖОРДАН
ФФ
ФФ По-лесно е да се опознаят хората въобще, ф 

отколкото един човек.Ф ♦Ф
ЛАРОШФУКО

'фффффффффффффффффффффффффффффф^
Ф

г
Кариеризъмя ЧОВЕКЪТ КАРИЕРИСТ е 

новен много, но още по-виновни 
са тези хора. които го поддържат. 
Става въпрос за 
— КАРИЕРИСТИ.

•.. Характерните особенности
на един кариерист са; умее 
се подмазва, да прави комплимен
ти, завира се под кожата на висо-

ви- копоставените хора в обществото, 
да Това предполага, че е хитър; умен, 

начетен, способен — но КАРИ
ЕРИСТ!?
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