
С указ на президента на 
СФРЮ Йесин Броз Тито от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графичес 
ка дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.
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Извадка из интервюто на Драгослав Маркови*, председател на Председателството
на ЦК на СЮК на в „Борба"

в ТРУДЪТ - ЕДИНСТВЕН КРЕДИТнастоящия момент от 
огромно значение е един
ството на възгледи и оцен 
ки в Съюза 'на комунисти
те за нашето общесъве- 
но-икономичеоко и полити
ческо положение.

От XXI конгрес на СЮК 
измина повече от година. 
Междувременно, без оглед 
на недоволство от постиг
натото. е направено мно
го на линията на борбата 
за икономическа стабили
зация, в реализирането на 
някои становища, съдържа 
цуй ‘ се в документите на 
XII конгрес на СЮК и в 
ония становища, които по- 
късно верифицира Дълго
срочната програма по ико 
номическа стабилизация.

През това време се изо 
стриха икономическите 

проблеми, с които се сре
щаме в реализирането на 
текущата и дългосрочната 
икономич ес ка по лиги к а. 
Стигна се до някои очак 
вани, за някои неочаквани. 

___ икономически, обществе
ни, социални последици и 
консеквенции. Това нещо, 
естествено, има и опреде
лени политически последи
ци и се отразява върху 
всеобщото обществено-по 
литическм състояние.

Необходимо е точно да 
се определят размерите и

ЕДИНСТВОТО ТРЯБВА 
ДА СЕ ИЗГРАЖДА

Оправдателни са - крити
ките на работата сна Съ
юза на комунистите, на 
присъщия 
бездействуване на партии 
ни организации и т.н. Но 
поставя се въпрос колко 
понякога прецизно се оп
ределят размерите на те
зи слабости. Все пак не 
може да се пренебрегне,

ф ПОЛОЖЕНИЕТО В КОЕТО СЕ НАМИРАМЕ НЕ Е ПРОСТ СБОР ОТ 
НАШИ ГРЕШКИ И ПРОПУСКИ, НО И СБОР ОТ НАШИ ГОЛЕМИ РЕЗУЛТА 
ТИ В САМОУПРАВИТЕЛНОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ. опортк>низъм,

УСЛОВИЯ. И при 
на голям дефицит на въ,з 
производствени материа
ли, намалени складове, по 
стъпили големи ануитети
на чуждестранни дългове,

та икономика. Затуй в на 
стоящия момент е необ
ходимо да се съгласим по 
въпроса за характера и ис 
тинското естество на на
шите затруднения-И да 
разширяваме съзнанието 
и съвестта, че в Дългосро 
чната програма са дадени 
отговори на съществени 
въпроси, че е открита пер 
спектива за разрешаване 
на натрупалите се трудно
сти, за осъществяване на 
едно понкачествено разви 
тие, и което е от най-голя 
мо значение, за по-нататъ
шното развитие на социа 
листическото самоуправ
ление. без което ни ико
номическата стабилизация 
не е осъществима.

усяовия интереси все до занемаря 
ване на общото, което обе 
зпечава оптимално разви 
тие за всички, наистина 
има критики, които са оп 
равдателни. И тук се на-

ЗА ОТПОРИТЕ

Отпорите могат да се очакват, а те се и 
срещат, преди всичко от страна на бюрократи- 
чно-технократическите сили, в административ
ния апарат, в стопанството, дори и в политиче
ските организации и структури, които се борят 
да запазят придобитите позиции в управляване
то и разполагането с дохода, в регулирането на 
условията на стопанисване. Но отпори могат да 
се очакват, а с тях се и срещаме, и в трудо
вите организации, които работят със загуби, в 
които трудът е нископроизводителен и които и 
по-нататък биха искали да живеят на практика 
със социализация на загубите—

...Не споря, че в настоя- 
моглощата година не е 

повече да се направи. Прог 
рамата по стабилизация 
все още не навсякъде ед
накво организирано и пое 
ледователно се осъществя 
ва. Борбата за осъществя се обезпечи голяма

лага (Необходимостта ня
кои неща да се разрешат 
на по-добър начин ако е 
нужно и с промяна на 
•някои системни закони.
Необходимо е и ло-инак- 
во действуване на субек- нататъшното 
тивните сили като цяло, 
отделно в Съюза на кому
нистите, по посока на ед
на автентична самоуправч 
телна .интеграция на обще 
ството.

че Съюзът на комунисти
те с Дългосрочната прог
рама предложи изход от 
настоящите затруднения и 
О11ори перспективи на по- 

самоуправи- 
телно социалистическо ра 
звитие. Отговаряйки на 
въпрос за единството в 
Съюза на комунистите и 
за демократичния центра
лизъм Драгослав Марко- 
вич между другото изтьк 
на: ,

Д. Маркович

намален внос, успя да се 
запази равнището на прои 
зводството и при това да 

изно
сна експанзия, отделно на 
конвертируемите пазари,

1 където през последните 
два месеца износът беше 
по-голям с 20 процента, 
или общо за шест месеца 
от 15 процента. Постигна
ти са определени резулта
ти в селското стопанство 
и туризма, дори и в огра
ничаването па общото и 
съвместно потребление, ин 
вести ци онното потребле-
иие, макар че още не за
доволява...

...Това нещо не бива да 
се занемарява и подценя
ва. Мобилизацията не мо
же да се осъществява изк 
лючително с отрицателна
та критика на положение
то, но и върху успехите, 
лък и ония, минималните.
А ето, повече от две годи 
ни, у нас често доминира 
този отрицателен подход, 
което понякога благоприят 
ствува на сеенето на без- 
першективност, на замест 
ване на критиката с крити 
карство.

ДА ИМАМЕ РАЗБИРАНЕ 
ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА 

ДРУГИТЕ
...Когато става д^ма за 

бавното 
често

се посочва, за затваряното 
и автаргаичмостта, за пре- 

Общесттвното ра- каленото нпоистнранс вьр- 
най-трудни ху отделни или частични

ЗА ОТГОВОРНОСТТА

— Съюзът на комунистите свод дял на 
историческата и конкретна отговорност не мо
же да дели с другите- Също така, той не може 
да бъде отговорен за онова, което е задължение 
на други—скупщините, работническите съвети, 
Социалитическия съюз, синдикатите, отделни 
държавни органи и др. Ако Съюзът на комунис- 

поеме тясната отговорност, онова което 
лесно би мог

ло да поеме и решаването в името на други. А 
това би ни отвело в друга система. Това би 
отслабвало нашата инициатива и самостоятел
ност дори и отговорността на другите институ
ции, и би ии довело пред сериозни извратения

социалистическото самоуправле-

Но има и критики, кои- 
то всъщност, отричат съ
ществуването на различни — В последно време че 
интереси, които обективно сто възникват разисква- 
съЩествуват. и които ни пия за единството в Съю- 
чсой и е ги е измислил. По за >на комунистите и в де 
такъв начин фактически йствуването на принципа 
се оспорват и обществе- «а демократически цен- 
ночгкономическите отно- трализъм. В тези разгово-
шения >и политическа сис 
тема, изградени върху со 
циалистичеокото самоуп
равление и плурализма на 
самоугвр авителните

тите
ие е негова компетенция, тогава

в
развитието на 
ние. ри е оправдателна крити

ката на някои съществува 
щи слабости!, поведения. 
Но понякога в тези крити 

инте- ки има и известно заго
варяме на понинакъв Съюз 
ма комунистите, какъвто 
не е утвърден с Програма 
та на СЮК, конгресните 
документи и Устава, къде
то СЮК е дефиниран ка
то единна организация, в 
чийто състав и организа
циите на Съюза на кому
нистите в републиките и 
покрайнините, което прои 
зтнча от същината на на
шата федеративна 
национална общност.

все•ване ма програмата 
още не е прераствала в ма 
сов тРУД 'И ангажиране. С 
основание 
остро се сочат поведения 
противоположни на дого
ворената политика. Но по 

•,ради това не би трябвало 
да се подценяват, или поч 
ти със стсонеиие да се го 
вори,‘ за постигнатото.

характера на тези процеси 
и точно да се утвърдият 
бъдещите процеси от ста- 

политиката 
югославски-

критически и
иовището на 
на Съюза на реои.

— Демократичният път 
на изнамшране «а общ ин 
терес, до решаването при 
условия на различни от
делна-! интереси, които ня
кога са и противоречиви 
— не е лесен. Трябва при 
пъпно зачитане «а отдел
ните интереси да се обез 
печи онова, което е общо 
и което воичко заедно тег 
ли напред...

те комунисти.
Това между другото за 

Драгослав Маркович, 
на Председа- 

Централния 
на Съюза на юго- 

з ии

яви
председател 
телството на
комитет
славоките комум-нисти

публикува Нашето социалистичес
ко самоуправление, и пок
рай слабостите, и нашето 
недоволство с неговото де 
йствуване, на дело потвър затрудненията и 
оди своята способност да договаряне, което

, тервю, което 
в. „Борба” на 23 септем-
ври. което...Положението, в 
се намираме и© е пРост 
обор от «наши грешки и 
пропуска, но и сбор от 
наши големи резултати
самоуттравителъюто
тие на обществото,

разрешава твърде слож- 
в 'Ни 'въпроси от икономи чес 

разви- кото и 
наша заптие, при

много
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XXXVIII РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩОТО 
СЪБРАНИЕ НА ООН

СЛЕД ЖЕСТОКИ СРАЖЕНИЯ В ПРОДЪЛЖЕ НИЕ НА ТРИ СЕДМИЦИ

ПРИМИРИЕ И ЛИВАН ока Арабия с доказателст
во за способността на ара 
бито да разрешават проб
лемите ои със собствени 
сили. Египет оценил пре
късването на огьня като 
„първа крачка към поми
рение ш всички фракции". 
ИРНА предава изявление
то на иранския външен ми 
нистър Велаяги, че „сау
дитското 
и ггредложамията за пре
късване на огъл-я в Ливан 
оси гуряват осъществяване 
на американските и циони 
етическите интереси и за 
тоаза не могат да бъдат 
приети на никоя цена". 
Инд пра Ганди и Фрапсоа 
Митеран изразили заковал 
ство от постигнатото спо
разумение в Ливан. Съоб
щавайки за споразумение
то в Бейрут, съветската 
агенция ТАСС добавила, че 

стълкиове-

СЪЗДАВАНЕ НА 

ПО-БЛАГОПРИЯТЕН 

КЛИМАТ
Прекъсването на огъня е установено при посред

ничество на Саудитска Арабия и съгласие на Сирия

# След жестоки сраже 
ния и кръвопролитие в про 
дъджение на три седмици, 
в понеделник в Ливан бе
ше установено праши ри е.
Споразумението за прекъс 
ване на огъня н установя
ване мир в цялата страна, 
като основна предпоставка 
за национатшо помирение, 
е сключено след интензив
ни разговори в Бейрут,
Дамаск и Риад.

мерки; да се сформира 
комитет от представители 
на ливанската армия, Ли
ванския фронт (десничар
ската християнска фалан
га), Националния фронт на 
спасението и Движението 
амал, който ще изготви 
споразумение за трайно 
опазване на примирието; 
президентт на Република
та да свика спешно съб
рание на всички заиитере 
ссвани субекти с цел да 
бъде започнат национален 
диалог.

ф Пресата в арабските 
страни от Залива с „колек 
тивно облекчение" поорещ 
на вестта за прекъсването 
на огъня и кръвопролитие 
то в Ливан. Катарският 
ежедневник „Арае" похва
лил „големите дипломати
чески усилия, благодаре
ние на които воюващите 
сили ще се съберат около 
масата за преговори”. Ве
стникът изтъкнал, че по
средничеството на Саудит

Генералната дебата започна в понеделник и в нея 
участвуват рекорден брой шефове на държави 
правителства и около 40 външни министри

За послените двадесет 
години се случи редовна
та сесия на Общото съб
рание на ООН, която се 
открива традиционно в 
третия вторник в септем
ври, да започне при толко 
ва силно влияние на сту
дената война между Ва
шингтон и Москва. Това 
недвусмислено твърдение 
се подкрепя от два неос
порими факта: отсъствие
то на съветския външен 
министър Андрей Громи- 
ко, който приествува на 
26 последни редовни се
сии, и острите американо- 
съветски полемики в седа 
лището на ООН.

Затова генералната деба 
та на
сесия се очакваше с голя
мо внимание и желание тя 
да бъде голям компплекс 
от усилия за създаване на

илипосредничество

по-благоприятен климат • в 
международните от нош^
ния. Дебатата започна 
понеделник с 
на президента 
след това говориха или 
ще говорят рекорден брой 
шефове на държави 
правителства и още около 
40 външни министри. В 
среда след изложенията 
на Индира Ганди и Фран- 
соа Митеран, говори и 
шефът иа югославската 
делегация, председателят 
на Председателството на 
СФРЮ Мика Шпилятс. ^

В седалището на 
се състоя и среща на ше
фовете на делегациите от 
необвързаните страни, ча 
която бяха разгледани ос
новните насоки на дейегву 
ване на необвързаните в 
работата на Общото съб
рание на ООН.

в
изложение 
Рейгън, а

или
Официално се съобщава, 

че е решено следното:
неотложно да се установи 
примирие на цялата ливан 
ска територия, а неутрал
ни наблюдатели ще кон
тролират дали се спазва 
споразумението за пресо
ване на огъня в областите 
на стълкновенията; да се 
създаде възможност за за- 
върщане в страната на 
всички ливанци, които на 
пуснаха Ливан след 1975 
година и в тази насока да 
се предприемат конкретни

въоръжените 
код са последица на „из
раелската окупация и пря 
ката намеса на САЩ във 
вътрешните работи на та
ен суверена арабска стра-

ООН

на, което предизвика голе 
мм жертви сРед граждан
ското население и доводе 
страната до ръба на граж 
данска война”.

XXXVIII редовна

САМ НУЙОМА:

Критичен момент за В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНКОНОМИЧЕ- 
СКА ОБЩНОСТНамибия Без работа-всеки 

десети жител
на Претория да се изте
глят кубинските оили от 
Ангола, Нуйома енергично 
отхвърли този нов мане- 
вър на расистите, напра
вен с цел да се протака 
прилагането на резолюция. 
№ 435 на Съвета за оигур 
ност на ООН. Този въпрос 
-няма никаква връзка с не
зависимостта на Намибия, 
каза Нуйома, като добави, 
че Куба и Ангола са неза 
ви-си ми суверени страни, 
които сами ще уредят 
проблема.

Водачът на СВАПО изрази особено задо
волство от факта, че намибийският въпрос е 
отново върнат в ООН

В началото на август в 
страните от Европейската 
икономическа общност е 
имало 11,7 милиона безра
ботни хора. Без работа е 
бил всеки десети трудо
способен жител.

влиянието на сезонни фа
ктори. Най-много загрижа- 
ват структурните промени 
в армията на безработни
те. Именно, сред тях има 
все повече жени и млади. 
Например, в Италия и Лю 
ксембург сега всеки втор 
безработен е под 25-годи- 
шна възраст. Общото чи
сло на безработните мла
дежи и девойки в Евро
пейската 
общност е над 6 милиона 
души.

Тези дни в нашата стра- на от отделните интереси 
на пребивава делегация на на всяка от тези страни в 
Освободителното движе- Намибия. Неотдавнашното 
ние -на Намибия (СВАПО), посещение на генералния

секретар на ООН Перес 
де Кулеяр в Южна Афри- 

конфеРенция на ка, Ангола и Намибия от
дел егацията на бел яза значителни резул-- 

СВАПО води разговори с тати. Сега надеждите на 
председателя на Съюзната намибийския народ са на- 
конференция Йован Дея- сочени към световната ор

ганизация. Със заоилена 
Южноафриканският акция на ООН трябва да 

расистки режим напосле- се съживи процесът за 
дък засилва терора над , обезпечаване 
н амибийокото 
при я©на подкрепа от За-

начело с водача на движе 
нието Сам Нуйома. В Съю 
зната 
ССТНЮ Въпреки това, в тази об 

ласт е отбелязано извест
но Стабилизиране. Обаче 
не може да се говори за 
продъпижтелно 
ние, понеже стабилизира
нето е осъществено под

ВЪЛНЕНИЯ РАЗТРЪСВАТ 
ФИЛИПИНИТЕ

нович. подобре- икономическа

Маркос се заканва 
със санкции

независи-
КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

население, мост на нашата страна — 
заяви между другото Сам 

пада, а особено от Рейгъ,- Нуйома на прескояферен- 
новата администрация- Ак _ ция в Белград, 
тивността на контакт-гру-

За общи образовател
ни програми

Силни вълнения и масо
ви демонстрации разтърс
ват Филипините в послед
ните няколко дни. Демон
странтите търсят от прези 
дента Маркос да си пода- 
да оставка.

Положението в страна
та е твърде 
Маркос не прави почин за 
подобряване положението 
на народните маси, а обви 
ндва комунистите и други 
те опозиционни сили, че 
се опитват да извършат 
държавен преврат, 
кос се заканва със санк
ции, а полицията се раз
плата кърваво с демон
странтите. Само през ми
налата седмица са убити 
10 и ранени . 150 демон
странти.

На въпрос — дали в 
пата на пет западноевро- преговорите с Южна Аф- 
пейски страни е блокира- рика е опорен само искът

На втория ден в работа
та на Първата конферен
ция на министрите за об
разование на необвързани
те и развиващите се стра-

лизирали в образователни
те институции в тези страБОРБИ В КАМПУЧИЯ
ни.

Завзети четири 
виетнамски бази

Повече участници 
во подчертали, че образо
ванието в развиващите се 
страни е един от 
ните фактори в борбата 
против изостаналостта и

сложно, но огно-ни, ко-ято се провежда в 
Пхенян (Корейска ДНР), 
индийският министър за 
образование Шела Каул 
предложил да се създадаг 
своеобразни 
ци"..В тези ,,работилници'' 
емшне1нтни писатели, 
тели на изкуството, науч
ни работници и философи 
от 'необвързаните 
по мнението на Каул, би

основ-
Сшште на Демократическа Кампучия по 

време на последния викенд завзели четири ви
етнамски бази в областта Паилин, в западната 
част на Кампучия. Съобщено е, че в засилените 
акции на силите на отпора и в нападенията на 
споменатите виетнамски бази били убити над 
40 и ранени 65 виетнамски войници.

Виетнамските единици престанали да бом
бардират мястото Ампил, където се намира 
главният лагер на силите на Сон Сан.

,/работил ни- колониалното наследство.
На 'конференцията на 

дея- министрите е предложено 
веднага да започнат подю- 
товки за голямата среща 

страни, на младежта от необвърза 
ните 'И развиващите се 

разработвали програми, ко‘ . страни, която е иасроче- 
ито след това би се реа- на в 1985

Мар-

година.
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Председателството на ЦК на СЮК за политическото и икономическото
положение в страната __________ _

несе към преодоляването 
на затруденията, премахва 
нето на недоразуменията 
и разбиването на отпори
те срещу акциите, 
се предприемат и 
тряова още
да се поведат в изпълнява 
нето на крупните задачи, 
пред които се намира ця
лото ни о&Щество.

-Ьъд оонова на оценките 
среди и институции на об- на настоящето положение 
ществото, на линията на 
самоулр ааите лиото реша
ване на изострените иконо 
мичеоки 1И социални проб
леми и всички съществени 
жизнени въпроси на труде 
щите се «и гражданите. За 
да може Съюзът на кому-

Енергично в действиеНа разширено заседание 
на Председателството на 
ЦК на СЮК, проведено на 
22 септември, председател 
ствувано От Драгослав 
Маркович, при участието 
на най-виеши дейци от Фе 
дерацията, беше обсъдено 
политическото и икономи
ческото положение в стра 
ната и задачите на Съю
за на комунистите и дру
гите субективни социалис
тически сили. Уводно из
ложение изнесе секрета
рят на Председателството 
на ЦК на ОЮК Никола 
Стоян ов-ич.

На заседанието е изтъкна 
то — както бе съобщено 
— с усилията на работни
ческата класа и трудещи
те се. при затруднени, вът 
ренти и външни икономи 
чески условия, се отразя
ва промишленото произ
водство, чувствително по
вишава износа на конвер
тируеми пазари, подобря
ва платежния баланс и 
обезпечава външна плате
жоспособност на страна
та. Забележителни резул
тати се осъществяват и 
в селското стопанство, ту
ризма, заемането на рабо
та и в други области на об 
ществено - политическото 
развитие- Забелязват се, 
не много задоволяващи, и 
положителни процеси в 
областта на капиталовло
женията, общото и съвме 
стното потребление. Това 
нещо показва, че 
част от работниците, тру
дещите се и гражданите 
всеотдайно се
върху осъществяването на 
задачите и целите на по
литиката по икономическа 
стабилизация и езидетел- 
ствува за тяхната 
кохгг и решимост със соб
ствен тРУД и залягане да 
се преодоляват натрупани
те затруднения-

които
• ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ ИЗЦЯЛО, И ПО

КРАЙ НЕОСПОРИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ, ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРИ ТВЪРДЕ УСЛО
ЖНЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, НЕ ЗАДОВОЛЯВАТ.

@ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЮК 
И ВСИЧКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СИЛИ НА БЕЗПОЩАДНА БОРБА ЗА ОСЪ
ЩЕСТВЯВАНЕ НА КРУПНИТЕ ЗАДАЧИ, ПРЕД КОИТО СЕ НАМИРА ЦЯ
ЛОТО ОБЩЕСТВО

КОИТО
по-енергично

V

и на всички институции на 
системата.
ДА СЕ МОБИЛИЗИРАТ 
ТРУДЕЩИТЕ СЕ

Оценено е обаче', че об
ществено - политическите моуправителна 
процеси изцяло, и покрай против стабилността и не- 
безспорните резултати осъ зависимостта на страната.

стремейки се да насочат 
нашето развитие в друга 
посока и да му натрапят 
по-еднакви класови цели и 
стойности. Причини за все 

поведение 
на тези сили трябва да 
търсим и в недостатъчна
та дейност, неорганизира
ност, нееДинство, дори 
в оттегляне на Съюза на 
комунистите от фронта на 
борбата против антисамо- 

оили, вме 
сто убедително, организи
рано и решително да се 
върши постоянна мобили
зация на комунистите, ко
ето е условие за уопешно
противопоставяне на тру- и ръководства на 
пещите се и гражданите 
срещу такова отрицател
но действуване. Всичко 
това сочи необходимост
та постоянно и енергично опортюнизъм и колебание,
да се разобличават и обез компромисерство и отстъп посоченото заседание на

Централния комитет на 
Председателството отде ОЮК, пълна офанзивност

та на враговете, които се 
стремят затрудненията • и 
слабостите да използуват 
в своята борба против на
шата социалистическа са- 

оистема,

е решено следващото засе 
дание на Централния коми 
тет на СКЖ, което да се 
посвети на тези проблеми,
да се проведе Д първата 
половина на октомври на
стоящата година. На това 
заседание ще се обсъдят 

(икономичес-ществени при твърде ус
ложнени обстоятелства, не 
задоволяват- Това между 
другото е последствие па
бавно и непоследователно
провеждане на утвърдена- по-агресивното

кистите в настоящите ус- актуалното 
ложн0ни икономически и 
политически условия ус
пешно да осъществява сво 
ята водеща роля в обще
ството, трябва без колеба- ческите задачи на Съюза 
ние да премахва овоиге на комунистите в осъще- 
слабости и недостатъци в ствяването на политиката 

и работата и да' проявява на стабилизация (в 1984 го- 
много по-гол ям а мобил- дина.
ност, бойкост и способ- В подготовката на това 
кост в осъществяването на заседание ще се организи- 
единната политика на рат разисквания в центра- 
СЮК и задачите, които лните и покрайнинските 
неотложно произлизат от комитети на Съюза на ко- 
дългосрочната програма мунистите. Председател- 
по икономическа стабили- ството на заседанието си, 
зация- Всички организации утвърди — се казва в съ- 

Съюза общението — редица свои 
на комунистите са. длъж- непосредствени активнос 
ни последователно дапро- ти във връзка с това и 
веждат утвърдените ста- изтъкна, че икономическо- 
новища и заключения, без то и обществено положе

ние налага без да се чака

ко и политическо положе
ние изпълняването на зак 
люченията на Централния 
комитет и «идейно-пол ити-

та политика по икономиче 
ска стабилизация, дори и 
на недостатъчната готов
ност и мобилност на Съю
за на комунистите и на 
другите субективни сили
в осъществяването на ут
върдената политика. Вър. управителните 
ху общото политическо и
икон оми ч еско пол ожение 
неблагоприятно се отразя 
ват и явленията на безот
говорност, стихийно пове
дение и действуваме на
отделни лица и някои ор
гани, както и отпорите 
на техно-бюрократически 
гз и други антисамоупра- 
вителни сили.

Видими са при това оп
равдателните негодувания 
и критики на трудещите 
се и гражданите зарад не
ефикасно решаване на 
икономическите и социал
ните проблеми, бюрокра
тичното отношение, опор- 
тюнизма и колебливостта 
в редовете на Съюза на 
комунистите и другите ор 
ганизирани сили. Съюзът 
на комунистите и другите 
обществено - политически 
организации и институции 
трябва на практика, на де
ло, да проявят пълна ини
циатива и отговорност е 
работата, критическо от
ношение към собственото 
ангажиране и пропуските, 
включвайки и разгранича
ването от ония, които не 
се ангажират в осъщест
вяването на заключенията 
и становищата на СК, с 
творческа дейност да бъ
дат непрекъснато и трудо 
во ангажирани върху по
нататъшното развитие и 
подобрение на

голяма за не.вреждат националиегичее 
ките, 
матични, 
ралистичесюи сили и лозун

бюрократично дог-
буржоазно-либе- лно посочи необходимост- и организираност на чле- 

та от укрепване и изостря новете, организациите и 
не на отговорност в из- ръководствата на Съюза 
пълнението на задачите и на комунистите въз осно- 
позовава членовете на Съ- за на оценките и станови- 
юза 1на комунистите в щата на Предеедателство

ла Югославия и всички соци- то и конкретните програ- 
алистически сили на без- ми на активности и при 
пощадна борба за после- съществено поггрляма мо- 
дователно • осъществяване билност в Съюза на кому
на приетата политика, ко- нистите и в обществото 
ето най-сигурно ще допри изцяло.

ангажират
ги.
БЕЗ ОПОРТЮНИЗЪМ 
И КОЛЕБАНИЕ

На заседанието беше из 
разено искане Съюзът 
комунистите единно, идей
но и акционно, да действу 
са в своите редици, в об- 

политическите

готоз-

ществено 
с«р гснизацсии и във всичкиТези резултати, както и 

факта, че имаме демокра
тично утвърдената и при
ета програма на дъдгосро 
чна битка за икономичес
ка стабилизация и ясно оп 
ределепата стратегия на 
развитие, действуване и 
стабилност на системата 
на социалистическо само
управление, недвусмисле
но говорят и потвържда
ват, че разполагаме с голя 
ма сила и «възможности за 

по-пълно и по-ефикас 
на ста- 

лрограми 
похвати

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУОБЩИНСКА 
ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В НИШ

Време е за конкретна дейност
форуми и органи в разяс- 

Полу годи шиите резулта няването същността на 
ти в степат шаването в ре- стабилизационните мер-

Председатед ството 
М еждуобщин ек ата кон фе 
ронция на Социалистичес
кия съюз в Ниш, на нрове 
депото на 22 септември за

на дачи.

км, но все още не е нап
равено достатъчно в моби 
люирането на 
на ССТН в местните общ

пиош послужиха като ос
нова за разискване. Как
то подчерта Мома Леко- 
вич, председател на Реги-

оше
но остществяване 
билизационните 
и мерки. В тези 
е необходимо да се изхо- 

съзнанпето и ре- 
основна насока

членоветесодание разисква за зада- 
на ССТИ в реализн-

Дъптоорочпата оналната стопанска кама- ности. Това нещо не тър-
ра в уводното изложение, пи отлагане. Времето за

тенденция подготовки изтече, сега

оамоупра-
общсСтвено-

отношения

ч'ите
райето на
програма по икономическа 
стабилизация. Изтъкнато чувствува се
беше, че е от голямо зиаче да се «работи по-усилено, трябва да се мине към ак 
н,ие ролята на Социалисти- а унисон със задачите от 
чес-кш съюз като фронт Дългосрочната програма, 
на организирани соцйали- Все повече се 
етически сили ,в .осъщес
твяването на задачите по 
стопанска .стабил изация •
Вече не .съществуват мал- 

големи въпроси, бе-

вителиите 
икономически 
и в създаването на усло- 

иоложе-жда от вия за изява на 
нието и интересите на ра
ботническата класа. Това 
налага необходимостта от 
Съюза на комунистите, ко 
ето да мобилизира труде
щите се оув фронта на 
офанзивно действуване на 
Социалисти ческия 
обе д и н я*в а йки и а й-широ ки

шимостта 
на борбата за стабилиза
ция Да представляват Уси' 

по-©исока произ- 
и ложачестве

ципи за претворяване на. до 
говореното в дело. Беше 

действува подчертана и контролната
пример. През роля на ССТН в укрепва

нето на конкретна отговор 
увеличение, ност за нереализиране на

приетите задачи.
Време е за конкретни 

акции, конто Социапистиче 
в ският съюз с останалите

обществено-политически 
организации трябва да ра 

съ- здвижи 1във вся)ка конкрет

лията за с личния 
юли и август производст
вото показва 
както и износа. Но има и

водителност 
но производство 1И за уве- 

на износа, както 
всестранно самоупра- 

социалисти ческо

личение 
и за трудови колективи, в кои 

го не е присъща нужната 
сериозност на момента, 
който се намира «нашето 
стопанство днес- 

Соци ал1 готически ят 
103 досега усилено се мо
билизираше всички

съюз, ки и
ше изтъкнато на заседа
нието, «но сега е 
във водка среда да се ра 
омеква конкретно «и откри 
то за «кол0ктив1на-1я и лич- 
нигя принос аз осъществява 
нето на утвърдените

вително 
и демократично развитие

като ос-
моментте оили в обществото вна обществото, 

поени предусловия 
цолпирока «мобилизация па 
работническата класа, тРУ 
пещите се и гражданите

осъществяването ма прие
тите програми и цели.

В така усложнено поло
жение се засил«ва дейност-

за още

на среда.
Б. К.СВОИза-
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АКУМУЛАЦИЯ НА ФУНКЦИИ В БОСИЛЕГРАД
МОРАЛЪТ И ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ

Има (ли) дейци 

с 16 функции
Лнчннят пример най-силно оръжие

В борбата за осъществяване на за
дачите на Дългосрочната програма по 
икономическа стабилизация твърде ак- 
туални са и заключенията на Четвърто
то заседание на ЦК на СКС, отнасящи 
се до спазване конституционността, за. 
конността п социалистическия морал. 
От това колко тази борба залегна в 
съзнанието на комунистите и остана
лите обществено-политически и самоуп- 
равителни сили до голяма Степен ще 
зависят и постиженията в икономичес
ката стабилизация. Още повече ако се 
има предвид, че моралът и личният при 
мер са най-силното оръжие в борбата 
за конституционност, законност и ико
номическа Стабилизация.

На проведеното неотдавна заседа
ние на общинския синдикален съвет в 
Бабушница, председателят на ОК на 
СКС Новица Любич като има предвид 
субективните слабости в стопанисване
то подчерта, че в известно число орга
низации на сдружения труд съществува 
съзнанието, че Дългосрочната програма 
ще доживее съдбата на някои предиш
ни неизпълнени задачи и че чакат ня
кой друг да им реши проблемите. Това 
е загрижаващ факт и с тези мнения 
трябва да се скъса. Защото. това нала
га и затруднената икономическа обст- 
новка, изтъкна той.

Нищо
че борбата за икономическа стабилиза
ция трябва да се води в основните ор
ганизации на сдружения ТРУД, какго и 
това че борбата за консгитуционност-

та, законността и социалистическия мо
рал трябва да се завоюва тук. Под вь- 
прос е обаче моралът към целите па 
стабилизацията пи корато известно чи
сло организации чака-г някой друг да 
им реши проблемите, някой отстрани 
да им дгущ готови решения и да им 
изготви дългосрочна програма по иконо
мическа стабилизация. За разлика от 
онези организации, в които обществено- 
политическите и самоуправителни сили 
водят борба срещу носителите на пред
ните за социалистическото самоуправи- 
тедага развитие прояви, и срещу онези 
които им дават възможност за това, и 
в които не изостават и резултатите в 
икономическата стабилизация, в онези 
които чакат готови решения не само че 
нараства опортюнизмът, но не се виж
да и изходът от трудностите- С при
низения си .морал те покрай другото, 
вместо да решават въпросите, чака-г 
какво например, за нарушителите в соб
ствената срода ще кажат следствените 
и съдебни органи.

В организациите на сдружения труд, 
в конто не функционира моралът за 
самоуправително регулиране на нещата, 
недисциплимата, незаконността, посяга
нето към общественото имущество и 
груповособственнчеокпте поведения не
са рядкост- Под натиска обаче на ико
номическите трудности -необходима е 
„хирургическа операция" в поведението 
и съзнанието към високата икономичес
ка цел, която си поставихме.

ИМА — КАЗВАТ КОМПЕТЕНТНИ ЛИЦА, - 
НЯКОИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ И 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО МУ ИМАТ ПО ДЕСЕТ И 
ПОВЕЧЕ РАЗЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ФОРУ
МИТЕ И ТЕЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕС
КИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЩИНСКАТА СКУПЩИ
НА СКУПЩИНИТЕ НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ 
ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ 
ФОРУМИ И ТЕЛА

Сред комунистите в Бо- политическата акция. Не 
силеградска община доста трябва отделно да се из- 
често могат да се чуят гьква каква вреда от това 
остри коментари във връД- може да има широката ак 
ка с някои явления в кад- ция но осъществяване на 
ровата политика. Най-мно Дългосрочната програма 
го сс споменава таканаре- по икономическа стабили- 
чената акумулация (нзтРУ зация. 
пване) на функции при От
делни общински дейни.
Коментарите От този зид 
се подкрепят с поразява
щи факти: някои лица 
имат и по 16 различни за 
дължения!?

Има ли наистина хора 
с толкова много задълже
ния? С този въпрос се от
несохме към повече дей
ци, които тРябва и имат 
какво да кажат във връз 
ка с явлението.

Очевидно е, че по време 
на предстоящата, изборна 
дейност в първичните пар 
тийни организации в общи 
ната тРябва да се открие 
диалог и във връзка с то 
ва явление. Още повече, 
че то е „външен" вид на 
закумуфлирани антисамо- 
управителни прояви, как 
вито са борбата за власт 
и привилегии, груповщи- 
ната, кариеризмът и пр. 
Обяснението „не сме до 
статьчно внимавали” се 
граничи с наивността, за 
щото никой не може сам 
да си обезпечи толкова 
функции, а истинският ко 
мунист държи сметка за 
броя за задълженията си. 
Но за да може да се во
ди аргументиран диалог, 
необходимо е да се напра 
ви задълбочен обзор зър 
ху явлението. В МОК на 
СКС в Лесковац своевре 
мено е бил направен дого 
вор да се въведат спеииал 
нифорхгуляри за евиденти- 
ране задълженията на де 
йците. В Босилеград то
ва все още е 
Още по-важно е да се 
обезпечи демократичес
ка атмосфера, в която сво 
бодно ще се изнасят таки 
ва и подобни прояви, как 
то беше изтъкнато на по 
следното заседание на ЦК 
на СКС.

няма да е ново ако кажем.

В. Божилов
— Има — отговаря един 

изпълнителен секретар на 
Председателството на ОК 
на СКС. — Десетина чле 
нове на общинския коми 
тет и Председателството 
му имат по десет и пове
че различни задължения 
във форумите и телата на 
обществено-политически
те организации, общинска 
та скупщина, скупщините 
на самоуправителните об 
щности на интересите и 
Регионалните форуми и
тела.

Почти идентични отго
вори получихме и от ос
таналите попитани лица, а 
в някои отговори се спо
менаваха и имена. Но име 
ната засега не са най-важ 
ни. Пък и целта на въпро 
са беше друга: да изнесе 
„на видело" едно явление, 
което до голяма степен 
намалява ефикаоността на

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДИМИТРОВГРАД

Често се отсрочват заседанията
• ВСЛЕДСТВИЕ МАЛКИЯТ БРОЙ ГРАЖДЛ 

НИ, КОИТО ИДВАТ НА ЗАСЕДАНИЯ НА СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ И НА МЕСТНАТА ОБЩ 
НОСТ, ТЕ ЧЕСТО ПЪТИ СЕ ОТСРОЧВАТ ф ЗАГРИ 
ЖИВАЩ Е ФАКТА КОГАТО ОТ 120 НА ЗАСЕДАНИЕ 
ДОЙДАТ САМО 27 ДУШИ

града, — не без ирония за 
беляза един от присъству- 
ващите на състоялото се 
заседание.

Очевидно е, че пред об 
щинската конференция на 
ССТН в Димитровград ире 
дстои сериозна задача. 
Още повече че трябва да 
се мени практиката в из
бирането на хора на отго
ворни дължности в мест
ната общност и в органи
зациите на Социалистичес 
кия съюз в града. Сегаш
ната показва, че са избра 
ни лица, които бремето 
на обществените задълже
ния не могат да поемат с 
пълна отговорност-

Почти една година з ра
ботата на организациите 
на Социалистическия съ
юз и на местната общност 
в Димитровград се чувст 
вува неактивност. Най- 
често тя се потвърждава 
ше с малкия брой присъс- 
твуващи на заседанията. 
Не рядко се случва едно 
заседание да се отсрочва 
по няколко пъти. Забеляз
вайки тази вредна проява 
Председателството на об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз 
насрочи съвместно заседа
ние, в работата на което 
да участвуват няколко се
кции, председателстваха 
на трите местни организа 
ции на ССТН в трите ра
йона на града, както и 
секретариатите на първич 
ните партийни организа
ции в тях. С покани са 
повикани членовете на 
секцията за развитие на 
местните общности, сек 
цията за политическа си 
стема, за комунално-жили
щни въпроои... Повикани 
са около 120 души. На за
седанието, което бе насро 
чено за миналия пеътк се 
отзоваха само 27 души! 
Естествено, и този път за 
'седанието бе отсрочено. А 
тъкмо на това заседание 
трябваше да се разисква 
за организирането на рабо 
тата в местната общност.

за нови съдържания вдей 
ствуването на районните 
организации на Социалис
тическия съюз.

Трудно е да се каже за
що не се отзоваха, защо 
това често се случаваше 
и по-рано, защо това не се 
премахва. Но, може да 
се каже, че проблемите 
върху които трябва да се 
разисква са от интерес на 
гражданите (разрешаване
то на комунално-битовите 
проблеми, уреждането на 
града, разпределението и 
изразходването на сред
ствата от местното само 
облагане и пр.). Също та
ка не може да се каже. 
че в ръководствата на ор 
ганизациите на ССТН не 
се намират опитни и до
казали се лица, които мо 
гат да се справят с проб
лемите.

Въпросът заслужава още 
по-голямо внимание ако 
се има предвид, че от 
120-те повивани 60 
нове на Съдоза на комуни
стите, сила, която да тла 
ска напред, гаранция за 
успешно решаване на ка- 
къвто и да е въпрос. Ока
за се обаче, че и кому
нистите не дойдоха. Без 
оглед на това да ли се ка
сае за бездействуване или 
за безотговорност, тези, 
които трябваше да дойдат 
представляват „елита” на

идея.

А. Т К. Г.

ПРЕД СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА

На дневен ред: Сеитбата и 
противпожарната защита

Изпълнението на плана 
по есенната и пролетната 
сеитба за 1982/83 година и 
състоянието на противпо
жарната защита са основ
ни теми, които ще обсъ
дят делегатите на общин
ската скупщина, на сесия 
та си от 3 октомври тази 
година. Що се касае до се
итбата и добивите през на 
стоящата година, трябва 
да ое отчете, че резулта
тите не задоволяват. И 
покрай редица обективни 
затруднения, лошо време, 
недоимък на изкуствени 
торове и пр. е имало и 
известна 
ност, така че планът по 
изкупуване на пшеница е 
изпълнен едва с 20,4%. На

еца", „Лужница" и др. про 
тивпожарната защита из
пълняват лица пред пен
сия или с намалена 
доспособност, вместо да 
бъде обратно.

Има и случаи в някои 
трудови организации леко 
избухливи и залапими ма
териали да се държат спо 
ред предписанията, което 
също довежда до опас
ност от избухване на по
жари.

Делегатите на общинска 
та скупщина ще -набеля- 
зат мероприятия, които 
ще съдействуват за нама
ляването на опасността от 
избухване на пожари. 1

сесията на скупщината ще 
бъдат обсъдени и приети 
мерки за успешно провеж 
дане на есенната и пролет 
на сеитба за 1983/84 годи-

тру-

на.
Поради невнимател ност, 

незнание, пък и неспазва
не на законопредпи сан пя
та само през последните 
три години в общината от 
пожари са нанесени щети 
на стойност от 
динара.

са чле

2 666 000

Дали е могло в повече- 
то случаи да се вземат 
мерки да не се стигне до 
такива загуби? Отговорът 
е положителен, защото з 
някои
сдружения труд като „Ли

неорганизира-

организации на
М. А.
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синдикален СЪВЕТ в бабушница за задачите на
ЩЮтакднс ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В ОСЪ 
билизация НА Дългоср°чната програма по икономическа ста

какво става с конкурса за приемане 
на работници в цеха за овощия и зе
ЛЕНЧУК В БОСИЛЕГРАД?

Одш се имкпЗАНАПРЕД Ш ВЕРБАЛНЗЪМ юли да се завърши подго
товката за приемане на не 
обходи-мата работна Ръ
ка, но срокът не беше спа 
зей. Това не хможе да бъ 
де оправдание и ние се 
застъпихме за най-отговор 
на реализация на конкур
са.

Междувременно пробно 
то производство в цеха за 
върши и машините спря
ха. Сега се чакат сурови
ни (има само 40 тона кро 
М1И-д) и — работници.

— Съгласно законните 
разпоредби, в „Здравлье" 
се правят ранг—листи за 
всяко работно място. 
Ранг—листите трябва да

„Само ои думаме — не- 
ма да се приемат човеци 
с дебели връзки, но най- 
закасалите... Еве, пак се 
направи шашма у бил кара 
та. Расписая конкурс, а 
некои -направили спи сок и 
у него натура ли черки на 
руководителье, жени на 
доктурйе и директорйе, 
приятелье на буджи... Ве 
рно е общинските руково
дителье не -дали да се ра 
боти тека, ама са се утаи 
работата и тия с връзките 
че найдат начин да 
бетаят у фабриката”.

Тази чаршийска приказ
ка беше „хит на месеца” 
в Босилеградока община.

СИ АКПКМУТмчп^дтС,ИНДИКАТНТЕ не МОЖЕ ДА ОПРАВДАЕ РОЛЯТА 
ТРАНСТВП^ндИр§ос^5?,АТ КОНКРЕТНИТЕ ЗАДАЧИ, АКО ОСТАВЯ ПРОС 
АКЦИИТЕ НА ВЕРБАЛНАТА ПОДКРЕПА, КОЯТО ЗАБАВЯШЕ И ЗАБАВЯ

Рг~-
Разиокв ай-ки за задачи- 

те на органите и органи
зациите на Съюза 
д-икатите в общината в 
осъществяването н-а 
госрочната

лизал -на 9327 и в сравне- 
ние с тоя в републиката 
е по-малък с 31,8 на сто.

Положението в стопан
ството сега даже е по-тру 
д-но отколкото през първо 
то шестмесечие, подчерта
председателят на ОК на 
СКС в Бабушница Новица 
Любич. Загрижава оба
че факта, че организации
те на сдружения труд, 
следователно и оиндикални 
те и партийни организации 
чакат някой друг да им 
каже какво не -им струва 
и какво трябва да се ме
ни. Все още, подчерта той, 
нито в една ООСТ не е 
изготвен анализ за отсъст
вията, за «Отпуските по бо 
лест, за това кои са тези 
лекари, които дават болни 
чни дни на здравите... За 
напред са необходими кон 
кретни акции, а не само 
вербална подкрепа, която 
забавяше и забавя хода 
на акциите.

Понастоящем в органи 
зациите на сдружения 
труд се готвят дългосдоч

■ни програми по икономи
ческа стабилизация и се 
очаква те да посочат пъти 
щата за премахване на 
трудностите- Но труднос
ти има още в самото на
чало. Както подчерта пред 
седателят на Акционната 
конференция на Съюза на 
синдикатите в ТО „Лужни 
ца” Драгослав Я-начкович 
в деловите групи работят 
и онези, които недостатъ 
чно разбират стопанските 
процеси, даже <и онези ко 
ито са дали принос кьм 
лошото стопанисване. То 
гава в програмите често 
се казва „тРябва да се 
направи това, трябва да се 
предприеме онова...”- но 
ие се казва как да се нал 
рави. От такива програми 
няма полза, каза той- 

Общинският синдикален 
съвет взе решение на еле 
дващото си заседание да 
приеме програма за, актив, 
постите си в осъществява
не на дългосрочната про 
грама по икономическа 
стабилизация.

-на син-

Дъл- 
програма по 

стаоилиза-икономическа
ция, общинският 
Лен сьвет в оаоушница 
проведеното през минала
та седмица заседание взе
няколко -решения,
осъществяване ще 
принос към

синдика
се нана

чието 
даде 

стабилизира
нето на стопанските про
цеси в оощ-ината. Преди 
всичко първичните син
дикални -организации, съв 
местно с партийните орга 

• низации и самоуправител- 
ните органи в организаци
ите на сдружения труд 
трябва да изготвят анализ 
за общественсникономиче 
ското положение в орга
низациите си, анализ за 
снабдяване със суровини 
и възпроизеодствени мате 
риали и месечно да разис 
кват и взимат решения за 
физическия обем на ирои 
зводството, дохода, за пес 
тенето... Една от настоя
щите задачи на синдикал
ните организации е дей 
но да се включат в изгот
вянето на дългосрочни про 
грами по икономическа 
стабилизация.

Затова обаче са неофсо 
дими нови усилия- Както 
подчерта председателят 
на този съвет Видойко Г1е 
трович трябва да се скъ
са с всички несамоуправи 
телни прояви. С цел пък 
да завоюват ролята 
първичните синдикални ор 
ганизации без колебания 
трябва да премахнат слабо 
стите в работата си и да 
извършат значително по- 
голяма мобилност всред

Причината е проста:

Цехъх е пуснат, но работници все още няма
39 места в цеха са пода- месеца, а след това ще се 
дени около 600 молби, а извърши приемане на ра- 
трудоустрояването и тук ботници — сподели Боян 
е твърде чувствителна об Миланов, секретар на са- 
ласт- За съдбата на всяка .моуправителната общност 
молба се грижат не само за заемане на работа в Бо 
кандидатствуващите, но и 
техните родители, родни 
ни и приятели — няколко 
хиляди души.

Както и обикновено, 
чаршията и този път пре 
кали, служейки си с „на 
чути” факти и предполага 
не. Но народната поговор
ка казва: „Къде има дим, 
има и огън”. Имаше ли в 
случая „огън” или ,ди
мът” настана от напреже 
нието в атмосферата?

— Конкурсът беше об
народван късно, а цехът 
трябваше да бъде пуснат 
в пробно производство. За 
това беше направен опит 
да се намери временно 
Решение — да се примат 
Ш—15 души, докато се ре 
ализи-ра конкурсът — об
яснява ръководителят на 
цеха Сотир Сотиров. —
Може би подборът "на кан 
цитатите не беше най-обе
ктивен, но решаваща роля 
трябваше да изиграе ре
довното приемане по кон
курса.

В. Б.
В ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Подготвят се нови статути 
на местните общности силеград.

Да се върнем пак към 
чарпхийската приказка. Тя 
е и един вид протест про 
тив нередностите в заема 
нето, които бяха редовни 
спътници на почти всички 
Д-щгашни конкурси и об
яви. Затова реализацията 
на посочения конкурс е се 
ри-озен изпит за комунис
тите и компетентните ор 
гани и форуми. От този 
изпит Ще зависи успехът 
на борбата на организира 
ните социалистически си
ли в общината за последо 
вателно осъществяване на 
политиката по заемане на 
работна Ръка. „При изгот 
вянето на ранг-листите, 
казва Миланов, не може 
да има „сделки”, 
листите ще дойдат на кон 
трол в нашата СОИ и ние 
ще настоим да забележим 
всички пропуски”. Най-ве 
роятво дотук битката ще 
бъде спечелена, но гласу
ването на кандидатите Ще 
си остане най-важен мо
мент и — възможност за 
действуваме на .дебелите” 
връзки. „Засега това пре
доставяме на отговорно
стта на самоуправителни- 
те органи в .Здравлье”, ко 
ито са компетентни по то-

През втората половина на октомври във 
всички местни общности в общината ще 
учредят скупщини

се

В общинската скупщина в Бооилеград се 
подготвят проекти на нови статути на меса ни
те общности. С новите статути трябва да се 
въведе ново устройство на местните общности, 
съгласно разпоредбите на Закона за местните 
общности, Закона за самооблагане и Закона за 
помирителните съвети

През втората половина на октомври 
се учредят скупщини на местните общности, ко 
ито след това ще разгледат и приемат проек
тите на статутите.

Досегашните статути на местните общ
ности бяха приети през 1974 година и вече 
оказаха за нефувкционални в сегашния етап на

си,

ще

трудещите се.
Съвместно с мобилизи- 

както бе подчер 
започне

се
рането,
тано, трябва да 
безкомпрол: йена борба за 

осъщссгв

развитието на сам ©управителните отношения в 
основната клетка на нашата система.

Ранг—К. Г.последователно 
я-ване на стабилизационна
та политика. Акцията тРяб 
ва да бъде 
ако се има предвид,
•все още се чувствува лен 

безотговор чост

ДНЕС В БАБУШНИЦА
по енергична

Заседание ма ОИ на СВТИче

тяйство,
към задачите и липса 
суровини. Още повече 
се има предвид, че се чув 

намаляване на фи- 
обем на произ- 
и дохода и че

на
ако

Делегатите на общинската конференция на 
Социалистическия съюз в Бабушница иа насро
ченото за днес заседание ще разискват за пред
стоящите задачи на ССТИ в общината за осъ
ществяването на Дългосрочната програма по ико 
ном/ичеока стабилизация. Изхождайки от роля
та на тази обществеио-нолитичеока организа
ция очаква се акцията да получи гго-голям мо
билизирал; характер.

Временното решение, 
което от обществеността 
беше посрещнато като 
оггит за пробутване на ня
кои хора, не мина, благо
дарение интервенцията на 
общинските Ръководители.

— Нямахме предвид пи

ствува
зичеокия
водството 
личните доходи не могат 

запазванеда гарантират 
на жизненото равнище. 
Осъщественият доход 
стопанството на общината 

първото

подчертавази въпрос 
Цане Тодоров. — Ако се 
случи грубо нарушаване 
на утвърдените принципи 
п становища, общинският 

СКС, съвмест

в

какъв списък, никакви 
хора — казва председател 
ят на ОК на СКС Цоне То 
доров. — Списъкът и име
ната в него не бяха най- 
важни. Бяхме против нес 
пазването на 
и договорите.

. лье” се договорихме до 1

например през 
шестмесечие -в сравнение 

миналогоди-
На дневен ред Ще се намери и информация

та за реализиране на есенната и пролетна се
итба в общината през икономическата 1982/83 
и изкупуването на пшеницата, което засега ме 
върви с желан темп. Очаква се делегатите ДА 
приемат и акционна прграма за предстоящата 
есенна и пролетна сеитба в общината.

със същия
шен период е увеличен

2,4 на сто (в релуб
комитет иа
но с най-отговорните хо
ра в общината, ще настои 

принципите нарушенията да бъдат пре 
Със „Здрав махнати най-енергично”.

К. Георгиев

са
МО с
ликата с 32,8, а в региона 
с 31,1 на сто). През .това 
време сродният личен до 
ход в стопанството е въз-

I В. Б.
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ПРИМЕРЪТ НА „МАЧКАТИЦА" — СУРДУЛИЦЛ В ООСТ „ЛИСЦА" В БАБУШНИЦА

Възнаграждавана на производствения труд Произвеждат все 

повече за износ• РАБОТНИЦИТЕ ОТ ПРЯКОТО МАТЕРИАЛ 
НО ПРОИЗВОДСТВО ВЪЗНАГРАДЕНИ И ДО 40 
НА СТО ПОВЕЧЕ В СРАВНЕНИЕ С АДМИНИСТРА 
ТИВНИТЕ РАБОТНИЦИ

Производственият 
в стоманолеярната 
катица” в Сурдулица е на 
особена цена. Години на
ред ръководството на та
зи сУРДулишка фабрика 
полага усилия производст
вените работници да бъ
дат възнаградени за своя 
труд реално. С няколкокра 
тно изменение на правил
ника за възнарраждаване 
„стартните основи” на ра
ботниците от прякото ма 
териално производство са 
покачвани, така че днес 
те достигат и до 40 на 
сто повече в сравнение с 
административните работ 
ници.

Ръководството на фаб
риката по лично настоява 
не на директора Гаджич 
се застъпва, с оглед на 
условията на труда, про
изводствените работници 
да бъдат материално за
интересовали и стимулира 
ни да произвеждат повече 
и по-качествено. Целта е 
постигната: днес „Мачка- 
тица” в цеха на леярната, 
а и в останалите производ 
ствени цехове, работници 
те получават изключи гел 
но добри лични доходи.

Да посочим няколко при 
мера на заплатени лични 
доходи през август т-г. Ра
ботникът Бора Димитрие- 
вич е получил 5 (и с думи: 
пет) милиона и 386 хиляди 
стари динара за тоя ме
сец. Неговите колети Ста 
менко Симонович е полу
чил 5 280 000 стари дина 
ра, Благоя Станкович 

4 086 000
т.н. Средният личен доход 
на работниците в леярния 
цех' е над два. милиона 
стари динара.

ца” онабдява десетина 
май-гол оми потребители в 
страната със стоманени 
лагери от всички републи 
ки. А само преди година 
—две тези изделия бяха 
внесен пи от чужбина за па 
лутни средства.

— До се произвежда по

# През първото шестмесечие на годината на 
чуждестранните пазари изнесени сутиени на стой
ност от 14 милиона и се полагат усилия до края на 
годината износът да се увеличи с още 20 милиона 
динара ф Във фондовете отделени към 10 милиона 
динара

Основната

— Такива лични доходи 
са постигнат! I благодаро- 
ние на правилното норми 
райе на производствения 
труд и материалната заиш-

труд
„Мач-

шестмесечието във фондо 
вете са разпределени към 
10 милиона динара и в 
сравнение с миналогодиш
ните по същото време тези 
средства са увеличени до
ри със 113 на сто. От те
зи средства в деловия, 
фонд са внесени 8,5 мили
она динара.

Тази организация, посве
щавайки особено внима
ние на износа, през шест
месечието на чуждестран
ните пазари е пласирала 
сутиени на стойност от 14 
милиона динара, от които 
10 милиона динара е обез 
печила на конвертируемия 
пазар. Тук изтъкват, че 
производството и сега е 
стабилно — суровини са 
обезпечени и същото до 
края на годината не може 
да бъде доведено под въ
прос. Считат, че дотогава 
на чуждестранните паза
ри ще изнесат стоки поне 
за още 20 милиона дина-

организация 
сдружения ТРУД //Лис- 

ца” в Бабушница все 
успешно се включва в сто 
ланските процеси и пости 
га положителни делови ре 
зултати. През 
шестмесечие на 
217-те заети, главно жени, 
са осъществили общ до
ход, възлизащ на над 48 
милиона динара. Докато 
този доход в сравнение с 
миналогодишния по сьи*°- 
то време е увеличен с 37, 
чистият доход е увеличен 
с 44 на сто и възлиза на 
25 милиона динара.

Домакинското отноше
ние към разпределението 
на чистия доход е една 
от характеристиките на 
тази организация, която в 
стопанството на общината 
заема едно от значителни 
те места. Средният личен 
доход възлиза на 9250 ди
нара, а укрепването на 
акумулационната база по
лучава постоянна подкре
па от работниците- През

на

Лагери за „Велики криваль" П.О-

След няколкодневни разговори стоманоле
ярната „Мачкатица” в Сурдулица установи де
лови връзки с един от нашите най-големи ги
ганти Велики Криваль за чиито потребности 
вече са сключени договори за производство на 
над 200 тона стоманени лагери.

Вече през идущата година за потребнос
тите на този гигант трябва да се произведе ня
колко хиляди т°на лагери. С това „Мачкатица” 
ще спести на обществото значителни валутни 
средства.

първото
годината

тересованост на работни
ците. През август посоче
ните работници усвоиха 
производството на зъбчати 
части за потребностите на 
„Цер” от Чачак. Не са
мо, че напълно изпълниха 
търсената доставка, но я 
и призпъдниха. При това 
особено е важно да се 
изтъкне, че нито едно пар 
че не е брак, а според ка 
чеството си са на равни
щето на световните стан 
дарти — изтъкна Гаджич.

Такова възнаграждава- 
не твърде благоприятно се 
е отразило и върху отсъс 
твията по болест, които 
рязко са спаднали, така 
че в общата сума на зап
латените лични доходи те 
представляват само една 
стотна.

От друга страна „Мачка 
стари динара и тица" си спечели автори

тет на твръде качествен 
производител на стомане
ни лагери за циментови 
фабрики. Днес „Мачкати-

вече и качествено допри
нася, че се произвежда в 
големи серии. Донеотдав- 
на произвеждахме малки 
количества, а това забавя 
ше процеса на производст 
вото. Сега от един вид ла
гери се произвеждат и по 
няколко десетки, па и сто 
тици тонове, 
възможност 
но да нарасне производи
телността на тРУДа 
яви Гаджич.

което дава 
чувствител-

за- ра.
Ст. Н. В. Б.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С НОСИТЕЛИ НА ОСМОСЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ

Успех, спечелен с труд и усърдие
СВЕТИСЛАВ МИЛКОВ 

от село Горно Тлъмино е 
висококвалифициран ав
томеханик, член на Съю 
за на комунистите от 1959 
година, и един от онези 
работници, чийто жизнен 
път неразривно е свързан 
с развитието на Автотран 
спортната организация в 
Босилеград. Преди 28 го 
диви, като петнадесетгоди 
шно момче, идва от Гор
но Тлъмино, и оттогава на 
сам годините, които про
вежда тук, като чирак, ра 
ботите, автомеханик и се
га като високо валифици- 
ран автомеханик, са пропи 
ти с много трудности, но

Тук малкото селско мо 
глче, закърмено още от 
рано с трудолюбие и пос- 
лушност, следи всяко бръ

по-млади и неопитни коле 
ги, със своите правилни
разисквания и заключения 
почти на всички заседания 
в организацията, бил е 
член на деловия отбор, 
трудовия съвет и в разли 
ч н и самоупра ви тел н и ко
мисии. Поради тоза, 
с още няколко свои 
колеги, по предложение 
на трудовия колектив Све 
тислав Милков по повод 
Осми септември — Деня 
на освобождението на Бо- 
силеградска община от 
фашизма общинската ску 
година го удостои с Осмо”- 
септемврийска награда.

— Осмосептемврийска- 
та награда за мене пред
ставлява голям подтик за 
още по-съдържателно и 
по-гол ямо 
работното място 
непосредствено ще дадем 
принос всички

V♦ ДРЕБНА, НО ПОЛЕЗНА ИНИЦИАТИВА

За по-добро информи
ране на работниците
Общите периодични и заключителни анализи на 

Службата по обществено счетоводство в Босилеград 
за финансовите резултати в стопанството т обще
ствените дейности занапред ще бъдат изпращани и 
в основните организации -на сдружения труд и трудо
вите организации. Инициативата е раздвижена с цел 
да се подобри информирането на трудовите хора за 
общото положение в стопанството и извънстопанска- 
да се запознават всички заети.

— Възможностите ни позволяват да (изпращаме 
само по няколко екземпляра —- казва Спаско Спас- 
ков, директор на филиала на СДК в Босилетрад. — 
С оглед на този факт, компетентните лица в трудо
вите организации трябва да настояват с анализите 
да се запознават воички заети.

В общинските органи и политическите форуми 
често се правят забележки за ниското качество на 
тези анализи. Ще има ли подобрение в тази насока?

— Анализите се изготвят по точно утвърдена 
методология и докато не се измени методологията, 
формата и съдържанието на анализите ще останат 
същи — отговаря Славков. — За да има ефекти по
чинът, на помощ трябва да се притекат аналитично- 
плановите служби в самите организации на сдруже
ния ТРУД-

С. Милков

мчене на моторите и дви
жението на ключа в ръце 
те «а първите негови учи
тели в занаята: Митко
Стоянов, Тотко Душанов, 
Стоичко Арсов и друри.

Оттогава па до дн ес, 
съвместно с развитието 
на Автотранспортната ор
ганизация, се развива и 
уст дършенствува и Свети 
сдав като прилежен работ 
ник, добър автомеханик и 
другар, винаги готов да 
пренесе всичко, което е 
научил на подмладите ко
леги. И още нещо, в досе 
гашния ои 26-Ф0Д1Ишен тру 
•цов опит. Светислав рядко 
е отсъствувал от работа.

Със своята постоянно ст, 
готовност да помогне на 
всекиго и да научи своите

и с трудови и лични успе
хи. Защото, от селско пас 
тирче, завършил първона
чалното училище в родно
то ои село, тр.инадесетго- 

Светиюлав
ангажиране на

с което
дишният 
пва в стопанското учили
ще д Босилеград. Обаче, 
след две години, същото 
се закрива и той 
на жизнен кръстопът: 
се заврне е Горно Тлъми—

постъ
превозни 

средства, с които разпо
лага нашата организация, 

аварии 
и стигнат до определено 
място. От постигнатото до

остава да се движат без
да

но и да помога на родите 
лите си или да поеме дру 
га посока. Но бедният сел 
оки живот не му позволя 
ва на това. Затова Решава 
да остане

сега съвсем съм доволен. 
Изучих занаята, построих 
ои къща в Босилеград, две
те ми дъщери следват 
Белград, а съпругата ми 
Душанка е добра къщов- 
ница — със задоволство 
сподели събеседникът ни 
Светислав Милков.

в

„далеч” от ро
дния дом и като петнаде
сетгодишен младеж пос
тъпва в Автотранспортна
та организация.К. Г. М. я.
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Пролетарии от всички страни, съединявайте се Брой 1384

Комунист
- гет,п 33 на югославските комунисти и  на Съюза на комунистите в Сърбия

Доверието се пази с резултати
Н въ^Я а Аъ'лго Аа се чака и да се по- пост, от която , както потвърждава гиракт-и- 

т рди оправданието на предулрежде- ката, няма някоя голяма полза. Създава се 
Т * 46 ^г0^°-ата програма по ико- /илюзия. че се работи, а в първите редици на 
еска стабилизация ще може успешно' всекидневните битки за по-гол яма продукти- 

да се осъществява само ако — покрай обми- вност, 'икономии, законност и подобно, ня- 
иконом1ичеоки мероприятия и ма достатъчно членове на Съюза на комуни- 

уоилия на всички стите, не е събудено онова необходимо масо- 
потенциали на общест- >во състояние на активност- Всичко това го- 

СъЮзЪт ,на комунистите раздвижи вори, че Съюзът на комунистите не е док- 
решителна революционна акция, съответ- рай напуснал метода на работа и съзнанието, 
ствуваща на една такава радикална програ- характерни за партията на власт и че — за 
ма, каквато съдържа този документ. В само- съжление — доста далече е от това успешно 
то начало, когато трябваше да се направят да осъществява своята водеща .идейно-нап- 
първите твърди стъпки в тази насока, които равляваща роля в обществото и в политиче 
биха изтиснали обективно нарасналия песеми ската система на социалистическото самоу- 
зъм, нетърпението, пък и тенденциозния де- правление, в която е залегнал, 
фетизъм, срещаме се обаче, в някои облас- ‘Т' 
ти с покушения, дори и с отклоняване от ут
върденото трасе. Безсилието да се обюздае 
галопиращата инфлация и да се спре анар- идейно единство върху основните стратегиче- 
хията на цените, които обезценяват и онези, ски въпроси, ако желае успех. Но, трябва 
значителни, почти удивителни резултати, веднага да се предупреди, че единството по- 
които се постигат в съживяването на иконо- стигнато върху приемането на Дългосрочната 
ложата (осигуряване на външната платежос- програма по икономическа стабилизация не 
пособност, поддържане на нивото на прсиз- се показва много крепко. Не би трябвало да 
водството), обективно значи тежко пораже се позволи, че това единство да трае само 
ние над вярването, че не е възможно да се на заседанията, когато се утвърждават ста- 
осъществи политиката по стабилизацията, новищата и определенията, или законите, а 
Било би политически невежо да се мисли, в практиката да се показва крехко и недос 
че с това не е сериозно доведено под въпрос татъчно отпорно, особено пред силите на 
и самто доверие в способността, готовност- автаркията, партикуляристическите и груно
та и знанието на ефективния политически во-собственичеоките или монополистически- 
фактор, преди всичко на Съюза на кому ние- те позиции и интереси. Това говори, че идей
ните, че решително и успешно ще издържа в ната битка не е спечелена

трябва да бъде постоянна, а също така гово
ри и за това, че нашият хомо политикус не 

ставаше се е освободил от дволичието. Сигурно е. че

говорност поради покачване на цените- 
Ако по някой си начин е „амнистирана" от
говорността за грешки, незнаене м неспосо
бност, които са допринесли да се «намериме 
в една така тежка обстановка, не поради 
алтруизъм, но в стремежа повече да се обър
нем с лице към предстоящите задачи, тога
ва по-нататъшното толериране на всеки об
лик на безотговорност, 
касае за носителите на най-големи права и 
отговорности в обществото, би рушило из 
основи политическия авторитет на Съюза на 
комунистите и целия морален фундамент, ко
йто държи самата комунистическа идея.

слените
творческите 
материални и умни 
вото

трудови

особено когато се

якои от началните проблеми на ожив
яване на Дългосрочната програма по 

икономическа стабилизация на най-висока
нака както и във всички досегашни съд

боносни битки, Съюзът на комунисти
те и сега трябва да обезпечи пъдно та вертикала на критическото съзнание с 

пълно право изнасят и кадровия /въпрос. На 
множество сектори, особено на сектора на 
ръководенето на стопанството и икономичес
ката политика се показва безсилие, незнаене 

Същевременно, по-и неготовност да се учи. 
грешната кадрова политика, убиваше знание
то, способността и ентусиазма на младите по
коления, не позволявайки им да дойдат до 
позицията, където Ще могат да изяват твор
чество, под предпоставка да дойдат до рабо
та. Никаква мъдрост не е да се заключи, че 
само с „изобилна” трансфузия на учени, ум
ни и готови да се борят за самоуправление 
реално може да се очаква по-бързо излизане 
от трудностите-
р ъв всеки случай, кадровият „кардиог- 
° рам” на Съюза на комунистите показва.

че той разполага с огромна интелекту
ална оила и многочнелена армия решителни 
активности. Обаче, на мнозина от тя*

достатъчно знание, способност пък и

докрай, че тя
провеждането на договорената политика.

Р прочелт, всичко онова, което
и става с цените, включително и начи- още не са пресечени материалните корени 

на, по който с този проблем се бори Съю- на едно такова съзнание. Трябва ли ни по- 
зът на комунистите, е един от най-красноре- силно доказателство за това твърдение от 
чивите тестове, които ярко показват, че той следното: Решението за покачване на цени- 
— макар колко обсурдно да звучи — не е те поддържали не само деловите органи в 

подготвен и оспосбен сдружения труд, но и органите в общините, 
по републиките и покрайнините, пък и в тела- 

обществено-политически ор-

няма
вече
воля да се борят. Някои от тях е сломило
недоверието или просто трудно вървят ® крак 
с изискванията и духа на времето, много от 
големите интелектуални (и морални) капита
ли са износени. В положението, когато в Съ
юза на комунистите, особено в ръководства
та са потребни идейно-теоретически способ
ни кадри, с пресни идеи и готова! да работят, 
правят се абсолютно легитимни искания за 
връщане тъкмо към такива кадри.

И това е едно от необходимите усло
вия. щрто Съюзът на комунистите успешно 
да положи и този тежък, исторически изпит- 
Защото, ше трябва никога да се забрави, че 
с приемането на Програмата по стабилизаци 
ята Съюзът на комунистите получи „мандат 
на доверие", който единствено с резултатите 
може да се оправдае. При всички слабости 
в досегашната акция изказани са още повече 
големите възможности и охрабряващите Ре
зултати, конто са гаранция, че Съюзът на ко 
муниерите държи положението в ръцете ои, 
че знае какво иска, и че хце намери начини 
и да осъществи това, оставайки на равнището 
на историческата си задача.

стъпил достатъчно 
идейно да направлява и води акцията
осъществяването на сложните задачи на ста- та на отделни 
билизацията.

Въпреки постоянното словесно изтъ,к- 
ване на сложностите, дори извънредните по- постоянната бдителност над 
ложения в обществената обстановка, не е чеокото единство, Съюзът на комунистите 
изменен методът на работа, който би гаран „днес и тук", трябва да посвети на отговор- 
тирал повече успехи в раздвижването на ми лоста. За отговорността се говори повече 
лионите партийни членове и всички обнюст- принципно, академически, без адрес, е не
вени сили КОИТО са кръдано заинтересовани позволена доза на ояортюнизъм. Без радика- 
за по-нататъшното развитие на соадиалистиче- лен обрат по отношение на този въпрос, 
ската гамоуправителна демокрация и съвку илюзия с да се очаква мобилизация на тру
пното обществено преобразование. М-нозин- даните хора и разбиване на разпространения 
сивото първични организации, а това се отна- скептицизъм, как всичко ще бъде ,ло ста- 
сГи до Форумите и ръководствата, и пма- рому". Ето, как се знае че във всички оРга- 
тати/се'придържат на установения „мир- ни, които са приемали решенията за прцко- 
иовтюменен’’ темп на работа, много о-г орга- морните покачвания на пените са седели по- навременен т - и ‘ ил С80И чти само членове на Съюза на комунисти те,
«изацимте все още не са изготви ^ително, д ^ едан, член ,на ЦК, на ПК, на обший
програот заседания особено са про- ом и комитет «ито пък на първична органи-
«ма много ™вече заседве,рбализмът. запи* на ОК не е поставил въпроса за тяхна 
дуктивни |> РУ ’ аг,ств0т0 на доку- та отговорност- Относно на общеотвеноср- 
фразеолояията ум на дру. та е познат само елин случай (Бавялука),

актив- че някой е повикан на политическа от-

ганизации.
Почти еднакво внимание както и на 

идейно-пол мти-

Панче Зафировски

Единадесетото заседание на Централния 
комитет на СК на СърбияВ Т03И БРОИ:

Единадесетото заседание на ЦК на СК в 
Сърбия, състояло се на 19 септември 1983 го
дина, а посветено на предстоявште избори в 
първичните организации на СК.

кадровата 
план не бъде въпро-

Не може да се говори за 
политика, ако в пръв 
сът за отговорността — заяви в уводното си 

членът на Председателството 
ЦК на СК в Сърбия Момчило Виченгиевич

наизложение
на



^Комунист
ЗАЦИя°РМАТА за косово И ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИ

Вавно се осъществява 

договореното
Картината на косовското стопанство с нюанс е по-малко 

сива отколкото преди, обаче неговото общо състояние и нататък с 
твърде неблагоприятно и загрижа ващо. Увеличават се разликите в 
степента на развитието :М
0 ез малко двегодишната актив

ност по изпълняване на зада
чите от Платформата на ЦК 
ОЮК за Косово в областта на об- 
ществено-икономпчеокзгте отноше 
ния бе доста интензивна. Тя е на
сочена. преди всичко, към Създа
ване на условия за 
само-управително развитие на тези 
отношения, към осъществяване на 
политиката на най-бързо развитие 
на тази покрайнина чрез все по- 
голямо ангажираме на собствени 
материални и кадрови оили и въз
можности, с помощта и 
ността на СР Сърбия 
югославска общност, към промяна
на стопанската структура, към на- на сто и е по-висок от същия в 
сърчаване сдружаването на труда първото полугодие на миналата 
и средствата, към премахването година с 33,3 на сто.

Производителността на труда,

кар че трябваше 7,7 на сто), чи
слото на отраслите, в които тро

на дукцията намаля е намалено с 15, 
а особено е положителен фактът, 
че относително високото увеличе
ние на производството е -писмо в 
най-важните промишлени отрасли 

по-нататъшно — електростоланството — 6,3, про 
изводегвото на въглища — 9,8 про 
иоводството на цветни метали — 
19 на сто. Разходите се увеличава
ха по-бавно от съвкупния приход, 
така че икономичността се увели
чи с 0,7 на сто, а увеличи се и 

солицар- рентабилността в стопанисването с 
и цялата -6,9 на сто. Размерът на акумула- 

тивната способност възлиза -на 1,2

на множеството и с години на
трупвани субективни слабости. Ка- обаче, намяла с 0,5 на сто, макар 
кто и в цялата страна и в Косово че толкова трябваше да се ,увели- 
се води битка против явленията на чи. Във външнотърговската размя- 
волунтаризма и субективизма и на нещата, също така, не са до-
нереалните искания в обществено- бри - износът е по-малък с 6,6 Кти)_ чият0 „роектносметна сой- гите републики и автономна по- 
икономичеокото и материалното на сто, вносът е по-голям с — ност бе 68 248 237 000 динара и с крайнина Косово а че сдружава- 
развитие, против дългогодишната 10,7 на сто, а двата са далече ЯОсега ^6^ превишения от не извън него почти няма 
практика на затваряне развитието под заплануваното. Инвестициите 34 800 743 000 динара. А само пет
на стопанството в покрайнински се увеличиха с 51,3 на сто и въд-
предели, което благоприятствува- лизат на 6629 милиона динара. Дъл централите „Косово Б" Ферони-
ше на явленията на национализма, говете за кредитите в този и след Къл," хидро-системата ’ ,Йбар _
бюрократизма и технократизма. вадц-ия период възлизат на 7598 ми Лепенац”, Фабриката 

Докъде се стихна с всички те- лиона динара и са 
зи стремежи? Факт е, че са пости 30,4 на сто. На всеки 100 налични

Сива картина на косовското стопа четво: в леярната Звечан

те големи обекти (теРмоелекч ро- ОТГОВОРНОСТТА НА ВСИЧКИ

Най-гол ям дял от отговорност- 
за дампер-. та за такова състояние в стопан

ството и за бавните процеси в^ гуми в оуворечки „Балкан” и ре
конструкциите и модернизациите 
в „Трепча”) носят повече от една 
четвърта част от проектносметни- 
те стойности на съвкупните инвес 
тиции в Косово и почти три пети 
от одобрените превишения. Преви 
тенията на сроковето също така 
са много големи, а последиците 
за производството, дохода, заето
стта са огромни. Ясно е тогава, че 

и поради това и не е могло да се 
стигне до по-значителни промени 
в структурата на стопанството до 
реализиране на ориентацията към 
преработвателната промишленост, 
селското стопанство, дребното сто 
панство*, туризма.

по-големи
развитието за това че производст
вото далече не тече със заплану
вания темп и количество (оттам и 
големите загуби), за крайно не
благоприятния реален баланс на 
външнотърговоката размяна и за 
неплатежоспособността на банки
те, за това че инвестиционната ак 
тивност Реално намалява (макар 
че поради определенията за най- 
бързото развитие би трябвало да 
бъде обратно), че неблагоприятна
та стопанска структура се проме
ня едвам с пълзенето на охлюв, че 
безработицата е голяма — отговор 
ността за това сигурно пада на ко
мунистите и трудовите хора в Ко
сово. Защото, точно е, че произ
водителността на тРУДа в Косово 
е изключително ниска, така както 
степента на отношението към ра
ботата, че в осъществяването на 
инвестиционната политика имаше, 
а може би малко и сега има, ме
галомания, бюрократично насочва
не и харчене 
динар, без действителни 
чески мотиви, че това е жумува- 
ло”, (а чрез последиците „кумува” 
и сега) на неблагоприятната струк 
тура на стопанството, и по този 
начин и непосредствено и на про
блема на незаетостта.

инати Известни резултати и че за- динари на инвестициите се падат 
почнаха определени промени в об- 114,6 динара кредитни дългове, ко- 
ществено-икономическото разви- ето говори за твърде високата сте
тие в Косово, че се увеличи деес- пен на зъдълженост на косовското 
пособността на основните субекти стопанство, 
в стопанисването. Но, общото със- >
тояние на косовското стопанство НЕОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
и нататък остава твърде неблаго- ОБЩОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
приятно и затрижаващо. Ниското 
производство и неблагоприятните 
процеси във 
размяна, инвестициите, 
съвместното и личното потребле
ние, производителността на труда, ставляват 10,4 на сю от дохода, 
след това доста големите загуби, осъществен в стопанството: увели 
проблемите на динарОката и валут пението им, лоправо, е почти 
ната платежеспособност — макар спряно (по-големи са от същите 
че в по-малка или в по-голяма сте- миналата година само с 1,3 наето),

И найпосле, неизбежни са
външнотърговската вече хронично високите загуби, ко 

общото, ито в првото полугодие възлизат 
на 2175 милиона динара и пред

ящ е един процес с изключи
телно може би и съдбовно значе-пен са характерни за другите кра- но това изключително е резултат 

-ища на страната — в Косово, по
ради специфичността и тежестта 
на условията, са по-драстично из
разени.

на покачването на цените. ние за по-нататъшното по-ускоре-
Картииата на 1кос01вското сто но развитие на Косово, макар че 

панство, следователно, и нататък п0 отношение на предишния пери- 
е доста сива, макар че за някой 0д са постигнати определени ре- 
нюал-гс по-малко отколкото по-ра- зултати, още тече твърде бавно, 
но. Обаче, ваднага тук изпъкват Касае се за сдружаването на тру- 
предупреждаващите данни, които да и средствата «а косовското 

За това, -впрочем, най-яоно го- говорят, че производството е пак СТОПанство еьс сдружения хруд от 
ворЯт данните- През 1982 година, бавно за осем месеца се уве- другите краища на страната върху 
първата година в осъществяването- личи само с 1 на сто (според по- съвместни интереси и приннипи- 
на Платформата, промишленото лугодишната равносметка увели- те на дсшвда ,и доходното свързва 
производство беше с 3,3 на сто чението бе 1,9 на сто). Не. д0сега са подписани само 39
по-малко отколкото в предходната Всичко това, макар че -не са- самоуправителни споразумения за 
година и бе намалено в 19 от 31 
промишлени отрасли. Разходите се 
увеличиха по-бързо от съвкупния
приход, така че и увеличението на не определение, което не се осъ,- 
дохода бе значително по-бавно. За
губи бяха отбелязани във всяка пе
та основна организация на сд-руже тие и нататък се увеличават, 
ния ТРУД- в които работят почти
една пета част от работниците, значително побавна отколкото в 
Възлизаха на 3,835 милиона дина
ра и бяха по-големи отколкото в 
предходната година с 37,4 на сто.

Тази година, изглежда, поло
жението малко се поправя, по-то
чно по-малко е лошо от миналого
дишното. Промишленото произвол 
ство в п-црвата половина на годи
ната се увеличи с 1,9 на сто (ма-

БЛЕДО ПОДОБРЕНИЕ на инвестиционния 
икономи-

мо това, има за последица, че по- 
ускореното развитие «а Косово, 
макар че бе общоприето, да оста-

сдружаването иа тр-уда и средст
вата. С оглед на потребите, въамо 
жностите и безспорното съществу 
ване на съвместни интереси — 

Ществява. Напротив, разликите в действително малко. От подписани 
степента на икономическото разви сам01унрав1Ителни споразумения

24 са обоановани върху кредитни 
отношения, а само 15 на доходни. 
Това най-добре говори за качес-

Не само за ирипо-мяне, но за
ради Истината, трябва да се каже, 
че Федерацията чрез |Иятер®ептви 
решения освободи (или протака
ше) на Кооово ануитети за някол
ко пристигнали кредити -или дъл
гове, чиито финансови ефекти 
изобщо не са. за занемаряване. Но, 
ако имаше повече последовател
ност 'в осъществяването на догово 
реното, най-<голяма част от тези 
допълнителни мерки би била изли
шна. Така — квадратурата на кръ, 
га почти е комплектна.

Инвестиционната активност е

страната цялостно, което затруд
нява динамизирането на общата 
стопанска активност. Освен това. 
голяма част от инвеоитционните 
средства и нататък е насочена 
към завършаване .на няколко капи 
талии обекти. Именно, в Косово 
се строят 348 стопански обекти 
(общо иначе се изграждат 729 обе-

твото на сдружаването и за това 
колко далече сме от неговите съ
ществени цели. Тук разбира се, 
трябва да се добави и това, че и 
това досегашно сдружаване се осъ
ществявв въд оонова на средства
та от Фонда на , федерацията за 
развитие на недостатъчно разви- Жарко Бакнч
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трябва да бъде двустранно и вссс-рането

тракно — от първичните организации до Ден 
тралния комитет 'на СК в Сърбия, и това по 
всички съществени въпроси на персоналната

единадесетото заседание НА ЦЕН ТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СК НА СЪРБИЯ
и кадрова политика като цяло.

Решителният прелом в 
при изпълняване задачите на стабилизацията 
ще даде принос към укрепване доверието в 
Съюза на комунистите на най-широките сло
еве на трудещите се и гражданите, ще съз
даде условия за масова акция, каквато днес 
ни е необходима във всяка среда. С изостря
не отговорността в собствените редици, пър
вичните организации на СК ще дадат при
мер, че това може да се търси .и от остана
лите прогресивни субекти на обществото.

Налага се и този ш>т да подчертаем, 
че е 'необходимо да обезпечим най-широка 
организирана акция и участие на комунисти 
те и първичните организации в изборите и 
в осъществяване на кадровата политика в 
Съюза на комунистите. Необходимо е да сьз- 
дадем всички предпоставки, че комунистите 
да могат на събранията по всяко предложе
ние на кандидатите свободно да изнасят мне 
ния и убеждения и да могат и трябва да кри 
тижуват слабости в работата и отделни лица 
и отделни организации и органи. За такива 
постъпки комунистите «е могат да търпят 
последици от страна на отделни лица или 
групи. До кол кото някъде дойде до такива 
последици, тогава първичните организации, а 
и органите на СК в Сърбия трябва да защит
ят тези комунисти и да предприемат всички 
мерки срещу онези, които поради различни 
причини искат да узурпират кадровата поли
тика и да натрапват свои за сметка общест
вените интереси.

поведението

Последователно н цялостно
Не може да става дума за кадровата 

политика, ако на преден план не бъде въп
росът за отговорността — каза в уводното из 

на Председателството на 
ЦК на СК в Сърбия Момчило Вичентиевич 
на Единадесетото заседание на ЦК на СК на 
Сърбия, проведено на 19 септември 1983 го
дина, а посветено на предстоящите избори в 
първичните организации на СК

актуално и предимстввно задължение и сега
шното поколение па комунистите и общест
вото като цяло и с необходимостта от оспо- 
собяване на нашата социалистическа самоу- 
правител1на общност за своето успешно пот 
нататъшно развитие да търси е собствените 
сили — /изисква последователен класов под
ход в кадровата политика и в нейното по-на
татъшно демократизиране (със забележка, че 
осъществяването на посочените изисквания 
не трябва да се наблюдават само чрез очите 
на статистиката, но чрез действителното вш 
яние на събитията и © СК и в обществото).

С призиване на вече известните избо
рни критерии (с акцент за същинска комуни 
етическа определеност, трудова и обществе
но-политическа ангажираност, резултати в ра
ботата, в изграждането и осъществяване по
литиката на СК), необходимостта от пълното 
осъществяване на кадровата политика и в 
континуитет. и с твърде откровен критичес
ки обзор върху отрицателните прояви и в та
зи област, Единадесетото заседание /на ЦК 
на СК в Сърбия приключи с единствено въз 
можното заключение — не ни са нужни ника 
кви нови критерии и нови задачи; необходимо

ложение членът

КАЗАХА
ЗА ОТГОВОРНОСТТА ДА ГОВОРЯТ САМО 
ОТГОВОРНИТЕп ървите вече изречения за предстоящи

те избори, казани на Единадесетото 
заседание на ЦК на СК в Сърбия предвести- 
ха, че тазгодишната смяна на ръководните ор 
гали в Съюза «а комунистите трябва да до
несе промени, защото досега главно рутинно 
се подхождаше към тази работа. Вместо 
обичаената схема на уводно изложение ,,има 
ше успехи, но и слабости”, основният тон в 
разискванията определиха, преди всичко, са 
мокритичността, предстоящите задачи и Ре
шимостта кадровата политика в СК занапред 
да се осъществява по-последователно и по- 
цялостно. Да се избират най-добрите — не 
може да бъде занапред подходящ лозунг на ед 
на преходна кампания (в която нерядко имаше 
комбинаторика, изневеряване на критериите и 
слабости), но възможност за откриване на но
ви полета за ангажиране на хора, нови проз- 
странства за творческа /инициатива, нов зах- 

ширех кадров потенциал на Съюза на 
комунистите. Тази, не нова задача, която про- 

битие на СЮК,

ум е лая да изтъкна едно явление, което по 
мнение е характеристично за по-широ
ка област на действуването. Именно, 

за осъществяването на кадровата политика 
най-често разискваме в рамките на подготов 
ката и провеждането на избори. И това е 
добре- Но тези въпроси трябва да се разгле
ждат не само когато провеждаме избори. С 
тях трябва да се занимаваме с пълна отго
ворност и във всекидневната работа и дейст- 
вуване на Съюза на комунистите. Значи, не
обходимо е продължително наблюдаване, шко 
луване и подготвяне на кадри, за да се избег
нат възможните несполуки при избирането.

Напоследък във всички сРеди и на вси 
чки равнища се говори за укрепване на отго
ворността в работата. Но за отговорността 
могат да говорят само отговорните хора. За 
това не може да говори онзи член на Съюза 
на комунистите, който не изпълнява срочно 
трудовите си задачи и останалите задълже

ни е само последователно да осъществяваме 
съществуващите, правейки това откровено, 
храбро, комун1И1Стичеоки. Това трябва и е не
отложно да бъде лайт-мотив /на целокупната 
бъдеща избор/на дейност, оценяване на досе
гашната и програмата за работата занапред 

всички Щ|рв1ичи1и организации /на Съюза 
Л. Муминагич

лае на
иия и чието поведение е по-инакво от отго
ворното. Александар Йовановичосвежена

най-
във
на комунистите.

излиза от самото 
с икономическата стабилизация, като

ЗАДЪЛБОЧЕНО КРИТИЧЕСКО ОТНОШЕ 
НИЕ
КД исля, че днес вече не става дума далц 

сме сговорни при оценяването на обета 
новката, а за това, че познанията за слож
ността на положението не могат да се тре
тират глобално каю сбор на трудности, но 
превъзходно като задълбочено критическо от 
ношение към собствената практика, от което 
произтичат нови решения .и поведения, създа
ващи възможност за действително подобре
ние и промени в много неблагоприятни и 
критични области на икономическия живот- 
Единствено така може докрай да се утвърди

МОМЧИЛО ВИЧЕНТИЕВИЧ

Отговор иа предизвикателствата 

иа всекидневието
не на егоистически интереси на отделни ли
ца или трупи и пренебрегването на грешките 
в кадровата политика разоръжават и онес- 
лособдаат Съюза иа комунистите и органи
зациите му успешно да изпълняват ролята си.

Макар че в досегашната работа е 
стигнат вадим напредък «з съблюдаването на 
осъществяването на кадровата политика осо
бено когато се касае за изборната дейност, 
за предложенията на кандидати за длъжност 
в Съюза на комунистите, за изборните резул
тати и пр., оценката за положението трябва 
да бъде значително разширена с 
данни и об,разложения за всичките кандидати 
за отделни длъжности, а особено за техните

Необходимо

осъществяването на кадровата полити
ка Съюзът на комунистите и днес из
държа нов изпит на революционната си 

способност да предвожда работни-
об-

В
ЗРЯЛОСТ 1И
чеоката класа в борбата за прогресивни 
Шествени промени. Нашите основни принци-

/която нямаме 
получават нови зна

къде и защо съществува съществен разрез 
между прокламираните принципи и практи
ката.

ПО-
Миленко Петровичполитика,пи яа кадровата 

причини да лреизучаваме, 
чения яз унисон с предизвикателствата 
всекидневието. За тях не бива да се борим 
само вербално и да се минава през фактите, 
че жизнената и политическа практика често 

-разрез с тях- Крупен адейно-политичес- 
Съюза яа комунистите в сегаш- 

с бездел-ие-

и ие провеждаме избори в първичните 
Г! организации на Съюза на комунистите- 

Обаче изборната дейност е удобна 
възможност да се разгледа и оцени дейност
та, не само на секретариатите и секретарите 
на първичните организации на Съюза на ко
мунистите. но и на всички, които са избрани 
от,е форумите и телата на Съюза на комунис
тите, от общинския до този Централен коми- 

Това трябва да стане редовна практика

по-пълни
е в
КИ въпрос в
ните условия е .разграничаването 
то, неспособността, пруповособствевическо- 
то поведение и съзнанието.

Няколко примери от обществената 
от историята на Съюза на 

комунистите свипвтелствуват за това, не не
последователността в осъществяването на 

основни принципи, идейните комп-роми- 
'или тихомълком приема-

досегашии трудови резултати, 
е, също така, по-пълно и по-редо®но инфор
миране на изборната база за това 
как работят избраните, с какви .резултати из
пълняват доверените им длъжности. Па та- 

членовете на Съюза на комушети- 
оцендоат работата 
органите. Инфор-ми-

-колко и тет.
и начин за даване отчет 1,8 онези, които 
избраха. Отчети за работа или бездействува- 
••!с трябва да се дават, преди всичко, в сре 
дите, в които избраните кадри работят и дай 

Радиша Гачич

ни
практика, както и

м -основа 
те ще могат пълда да 
на -всекиго отделно и натези

си, толерираното
ствуват.



Комунист
НА КОПАОНИК, ТЕЗИ ДНИ

ЗЕМЯТА СЕ ТРЕСЕ, А 

ХОРАТА ОТСТОЯВАТ
Д ко по което и да е време по-

сетите хората от подкопаоии- ята, хората тук да бъдат оспобо- 
шката област, ще ви посрещнат 
топло, приятелски. И няма да ви 
се оплакват. Ще ви кажат, че са 
тук, и че няма къде другаде.

Тук

то. Затова се размисля изържу иде-

дони от връщането на кредита-

Сега на всички е ясно: напук
валите къщи трябва да се ©Рутят

земята се тресе, а човек 
остава там където е. отстоява. 

Посетихме тези дни

и да се построят нови.
Очевидно е, че след последно- 

селата, то земетресение трябва да се ра- 
които последните години се затре боти по-инак, което ще рече: гю- 
соха над седем хиляди пъти. Раз- обмислено и по-опетематично. За
говаряхме с хората от подкопао- щото в 98 на сто случаи трябва 
нишкия край и искрено им се да се построят напълно нови обек- 
възхлвдавахме. Накривила се к*ь- ти. тъй като старите не са годни 
ща, начумерила, а човек край нея, за ползуване. В последствие на зе- 
със собствените си ръце, строи метреоечията се появиха свлачи- 
нова. ща, така че в близостта на тези

„Къде са специалистите", за- места е рисковно да се изграждат 
питва се един от членовете на обекти. Известно е, че 30 семей- 
селския щаб за цивилна защита в ства трябва да се евакуират от 
Джерекара „да ни кажат да ли с влачиш ат а. 
може тук да живеем или не?"

Заваля дъжд. Пътят е кален, 
вече е мрак.

Стигнахме тека до дома на 
Момир Милисавлевич, председа
тел на Съвета на местната общ
ност, в Джерекаре. В къщи са 
единадесет,. Покайват ни вътре и 
черпят с каквото имат. Казахме 
за какво сме дошли. Мило му е 
но това не казва. Новата къща,

стоки от първа необходимост и 
да се построят складове.

Пострадаха много села и зато
ва е прав председателят на Изпъл 
нителния съзет на общинската 
скупщина в Брус Цветко Радуло- 
бич, който казва, че не може да 
предени кое село пострада най- 
много. Състоянието най-напред гРя 
бва да се санира временно — да 
се обезпечи на хората покрив

Да се изнамерят трайни решения
Р азисквайкн между другото за последиците и състоянието 

след земетресението на Копаоник, Председателството на 
Междуобщинската конференция на СКС в Крапевашки ре

гион оцени, че в 29 селища животът постепенно се нормализира, 
но седем хиляди жители от този край все още се страхуват откоято е построил преди земетре

сението — 1980 година, е напука
ла и в нея не смее да се влиза. 
От камъни и тухли е, чевръста. 
Нито това не помогна. Последното 
земетресение бе на десети септем 
ври, сутринта. Най-напред се чул 
тътен от Копаоник, а след това — 
срутване. Всички са навън. Гледат 
как се руши, онова, което щто- 
годе са кърпили.

А какво ще стане ако земя
та отново започне да се тресе?

„Няма накъде”, казва Момир. 
„Когато започнат снеговете, къде 
ще ходим?"

Н/ито едно домакинство в Дже 
рекаре, а подобно е и в останали
те села, не е безопасно. Живее 
се за да се преживее.

„Трябва да живея тук, къде 
другаде" — казва Момир с разши
рени ръце м стиснати устни. ,Па 
каквото иде, да бъде".

Последният трус теЗи хора не 
смути. Онези, които се завариха 
в селото веднага се организираха 
и договориха какво трябва да се 
работи.

нови разорения, понеже земята продължава да се тресе.
Това беше причина повече Председателството 

пълна подкрепа на мерките, предложени от Социалистическия съ
юз на региона, които имат за цел изнамиране трайни решения 
за проблема на този трусен край. Предложено е пред трудовите 
хора в Републиката да се изнесе иск за отделяне на еднодневна 
заработка за потребите на санацията, след това ССТН да разд
вижи инициатива за освобождаване на СР Сърбия от облаганията 
за санация на земетресението в СР Черна гора и тези средства 
да се използуват за санация на Копаоник. Освен на община Брус, 
която трябва да получи особен третман като община, намираща 

епицентъра, отделно внимание трябва да се посвети и на

над главата и основни условия за 
живот- След това трябва да се по
строят около 1000 нови обекти. 
Голям проблем представлява път
ната мрежа 
же да се пристигне само пеш или 
на кон. Например, до село Стану- 
ловичи няма никакъв път- Далеко
проводът беше повреден още в зе
метресението От 1980 година, но 
все още не е поправен. Също та
ка е повреден и водопроводът в 
Брус, трябва да се прокара нов, а 
изворите се намират в епицен
търа.

да окаже

в .много села мо-

се в
останалите общини в тази тРУсна област-

Също така е предложено СР Сърбия да изнамери възмож- 
разрешаване на проблемите във връзка с 

електрификацията, учебното и
Доколко се обезпечат сред

ства за трайно саниране на тази 
община, изграждането на нови 
обект ще стане под строг кон
трол. Както ни осведомиха в 
Брус, най-гол ям проблем ще пред
ставлява самото изпълнение на ра
ботите. Съвсем е ясно, че в под- 
копаонишюите села трябва да се 
прилага монтажно строителство и 
да се работи планово. Че този 
вид строителство е най-сигурното 
Решение показва и училищната 
сграда в Джерекаре, която беше 
построена от трудовите хора в СР 
Словения и на която земетресение

ности за дългосрочно 
ПТТ—съобщенията, пътищата, 
здравното дело и с кредити от банките да се помогнат организа
циите, които изпълняват тези работи на Копаоник.

Гражданите, засегнати от земетресението през 1980 годи
на, според това предложение, трябва да бъдат освободени от 
връщане на кредити. Социалистическият съюз ще раздвижи ини
циатива за обща солидарна помощ от всички трудови хора и 
граждани на Югославия, а от Републиката ще бъдат потърсени 
средства за построяване на стабилни обекти. До Скупщината на 
СР Сърбия ще бъде изпратено предложение за освобождаване на 
гражданите в застрашения край от данъци и облагания все до
цялостното саниране на последиците ох земетресението.

Р. Типсаревич
Още при първия силен трус, 

през 1980 годана, жител 'Ите на 
Джерекаре и останалите разруше
ни села разсъждаваха какво да 
правят УтРе- Помощта не изоста- Тези хора се сродиха със сво- що-доде сигурен живот. Наред с 
на Пристигаше и по-късно, обаче ята платина и не им минава през това трябва да се положат и 
сега отиде безвъзвратно. Как да ум да се изселят- А освен трепе- грижи за добитъка, за да не ста- 
взимат иови кредити за кърпене, вещата земя, трудности им създа- не плен на вълците. Снеговете 
когато ни тези не еа отплатили. А ват и студените нощи. Тук зима- „умеят” да .изолират, напълно те- 
и когато 5иха искали това, от та едва ли не е пристигнала. До- зи села. Затова се налага да се 
какво да ги ерънат на общество- тогава трябва да се подготвят за обезпечат достатъчни количества

то не можа да навреди.
Тук 'наистина много очакват 

от помощта 'на цялата общност. 
Хората от този край умеят да це
нят онова, което за тях направи
ха или правят другите.

Милентие Вуксанович
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БОСИЛЕГРАД:
СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ПРОЕКТЪТ „МОРАВА 2“
НЕ ВЪРВИ С ЖЕЛАНИЯ ТЕМП

МАЛИНАТА
Е

В миналия
циатива на председателя 
на ОК на ССТН Иван Ла
заров в Босилеград се нро 
веде заседание на Коор- 
динационшя отбор за сле 

осъществяването на 
проекта „Морава 2”. В ра 
ботата на заседанието 
ствуваха председателят на 
общинската скупщина Лю 
бен Рангелов и председа
телят на ОК на СКС 
Босилеград Цоне Тодоров. 
Обсъдени бяха досегашни-

Обща констатация е, 
проектът „Морава — 2" та 
ва извънредна перспектива 
за по-интензивно разви
тие на селското стопанст
во за което има и природ
ни възможности, обаче съ 
щият не въ,рви с желания 
темп. Именно, според пла
на през следващата годи
на сЪ1шият трябва цялост
но да бъде реализиран. По 
всичко личи обаче, че про 
ектът няма да бъде реали
зиран ти с 50 на сто. За 
това говорят фактите от 
досегашното му реализи
ране с 30 на сто, а тъкмо

петък по ини ДОХОДНА,зират всички субекти в об 
щината преди всичко зае
тите в основната органи
зация на сдружения труд 
„Напредък” и до края на 
годината посочат възмож
ните кандидати за мини- 
фермери, а онези които 
пък вече са сключили са-

че

НОшиш
дене

С години наред Петър 
Митов
от Поганово е сред най- 
добрите малинопроизводи 
тели. За предадени

Петър Митов

От Ю 000 динара би могъл 
и без малините добре да 
си живее-

пенсионер-миньоруча
моуправителен договор ця 
лостно да ги зачитат. 2274

М. Я. килограма малини е полу
чил над 90 хиляди динара. 
Питаме го има ли се смет 
ка в малинопроизводство- 
то?

в

— Считам, че земята 
трябва да се обработва, да 
дава плодове. Тук в Пога- 
ново малината е доходна 
култура и защо да не се 
постарая да си заработя 
някоя пара повече. Счи- 

- там, че и други малино- 
производители могат да 
получат по-голямо количе
ство малини, само много 
от малиновите градини са 
остарели и се нуждаят 
от подмладяване 
деля П- Митов, като до
бавя, че е нужно да се 
предприемат мерки за съ
живяване на малинопроиз- 
водството в Поганово, ко
ето преди години беше 
много по-силно.

Рейс и за 
Драговита?те резултати в осъществя

ването на проекта „Мора
ва — 2” и — Как да не? Само 

трябва повечко да се ра
боти. На 4 декара площ, 
колкото заемат моите ма
лини, аз изкарах тази го
дина 90 хиляди динара. С 
каквато и друга култура 
да съм засял тази площ — 
не бих взел толкова.

предстоящите Може би в скоро 
време и жителите на 
село Драговита ще 
пътуват 
Именно, местната об 
щнсст е положила 
много труд и пътят 
от Драговита до Ио- 
ганово е поправен.

Сега се очаква ав
тотранспортната тРУ 
цова
„Ниш-експрес” да пу
сне рейс и до рова 
бурелско село. Сак- 
тически касае се за 
продължение на рей 
совата линия Дими
тровград — Поганово 
с още 3—4 километ-

»г>«г по-удобно.
ч .

1
Малиновата градина на 

Петър Митов се обработ
ва добре. Това са предим
но висакодобивни сортове 
малини, но и те искат го
ляма грижа.

— В производството на 
малини най^много ми пома 
га съпругата ми йоваНка 
— казва Петър. По време 
па най-уоилена работа — 
взимам и работници. За
плащам им по 800 динара 
дневно за окопаван е на
пример, но това са само 
няколко надници. Остана
лото ои е наш труд — 
изтъква П. Митов.

Петър Митов дава хубав 
пример как от земята мо
же да се вземат хубави 
плодове. С трудолюбието 
си тази година е изкарал 
90 000 динара, а инак той 
с миньорската си пенсия

спо-

организация

'Г.ч-ЛГр

И наистина е така. Днес 
са остарели и малините, 
пък и малинопроизводите- 
лите. Може би затуй и та
зи година са изкупени в 
Поганово само 61 000 кг, в 
Драговита 46 000 кг и в 
Бански дол 16 000 кг мали 
ни. а преди десетина го- 
дг ■?. имаше и няколко пъ
ти по-добър малинобер. 
Вероятно вече и в ООСТ 
„Кооперант” в Димитров
град обсъждат този въ
прос-

Добри възможности за развитие на животновъдството
ра.задачи в тази насока.

Отчех за досегашните ре 
зултати в осъществяване
то на проекта изнесе ди
ректорът на ООСТ „Напра 
дък” Димитър Йораднов.

през първите три години 
трябваше да бъде реализи 
ран с над 80 на сто.

Затова както беше зак
лючено на заседанието 
още веднаж да се активи

Драговитчани се на 
дяват, че е набли
жил денят, когато 
ще бъдат улеснени.

М. А.

ДИМИТРОВГРАД: В СЪРЕВНОВАНИЕТО ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ Е НУЖНО

По-голямо ангажирано на обществения сентор
предадено на „Кооперант” 
или е в хамбарите.

Според сведенията за 
района на Понишавието, 
най-високи добиви пшени
ца е осъществил Чедомир 
Иванов от село желюша. 
Той е получил 4000 килог 
рама пшеница на хектар. 
След него е Слободаи Ни 
коло в от с- Градини с 
3580 и Видойко Георгиев 
от Радейна, Невен ка Пет
рова от Градини с по 3500 
килограма на хектар. На 
заседанието на комисията 
към общинската конфе
ренция на Социалистичес
кия съюз за слледене ре 
зултатите ох съревновани
ето при липса >на точни 
данни за района на Забър 
дието, неофициално бе да 
дено сведение, че Архан
гел Наков от село Пърто 
Т10Ш1НЦИ е осъществил 5028 
килограма на хектар, кое
то при условие да е точ
но, те представлява абсо 
лют&н рекорд в община
та. Но, тоиа ще се узнае 
на следващото заседание 
на комисията насрочено 
за началото на октомври. 
До тогава специалистите 
от „Кооперант" трябва»

въз основа на обиколката 
на нивите и тяхната офи
циална преценка да съоб
щят и резултатите от съре 
внованието за високи до
биви царевица.

Ако в областта на земе
делието специалистите на 
терена имаха някакво оп
равдание за своята неакти 
вност. то в областта на 
животновъдството оправ
дание няма. Като община 
в която на животновъдст
вото се гледа като на ос
новен отрасъл в селокото 
стопанство, те би трябва
ло да се ангажират мно
го повече за да заинтере 
суоат и повече състезате
ли в областта на овчар- 
ството или краеарството, 
където още не са извест 
ни резултатите*

Комисията за следене 
резултатите от съревнова
нието за високи добиви в 
селското стопанство уточ
ни и някои критерии за на

За пръв път тази година 
в Димитровградска общи

М. А.

на е организирано съревно 
вание между селскостолан 
ските производители за ви 
соки добиви в различни 
отрасли на селското сто 
панство. Интересът сРед 
селскостопанските 
водители е сравнително до 
бър. Както изтъкна дире

на „Кооперант", 
Цветан Сотиров, от анга
жирането на специалисти
те на терена които тряб
ва да следят Резултатите 
от съревнованието, 
си успеха на 
Въпреки че 

на съревнованието, дого
ворите бяха ясни 
се, че някои селскостолан 
ски техници па терена не 
знаят (или така им е по- 
лесно) какво се търси от 
тях. Не може по друг на 

обясни факта,

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНИЯ СЪВЕТ В 
СЕЛО ЦЪРНОЩИЦА

В качеството на 

истинсни съдпроиз

кторът
В нашата самоугьравнте- 

лна практика, в обстанов
ка на всеобщо никои омис- 
ване, помирителните съ
вети в местните общнос
ти заемат важна общес
твена роля. С години на
ред възникващите проб
леми, които до преди фор 
м:ирането им, се решаваха 
само атред съда, днес твър 
де успешно се разрешават 
в местната общност- 

Тези дни присъствувах 
ме на един „съдебен" про 
пес 'в село Църнощица. 
Решаваше се за незакон
но присвояване на част от 
ливада. Тук на самото мя 
сто в исачеството на истин 
ски съд пред свидетели 
председателят на помири
телния съвет Даиче Тодо
ров, внимателно слуша и

едната и другата страна и 
накрая се взе миролюбиво 
решение — синура бе пое 
тавен на право място.

Инак, за дейността на 
помирителния съвет в ме
стната общност в Църно- 
щица председателят Дан- 
че Тодоров, ни уведоми, 
че в течение на настояща 
та година е „гледал” 15 
различни спорове. Най- 
много опорове има от

зави- 
същого. 

началото

оказа

имуществен о-правово есте 
ство. От тях 13 са успеш
но разрешени, а само за 
два е потърсена помощта 
на редовния съдебен път.

Да кажем и това, въпре 
км че се губи много вре
ме членовете на помири
телния свет, работят 
доброволни начала.

чии да се 
че резултатите в получа
ване високи добиви пше
ница са известни само 
района на 
(Димитровград с околните 
села) докато за останали
те все още не се знаят*
А жътвата 
приключи, житото е или

ще полу-градите, които 
чат най-добрите. Но, това 

се знае след като бъ-

за
Понишавието,

ще
дат направени ранг—лис 

във всички области натите
на съревнованието.отдавна вече М. Я.А. Т.

СТРАНИЦА 7БРАТСТВО ф 30 СЕПТЕМВРИ 1983



I л к' >‘3 лт а‘#.К: Ш п р о с в ета'# и зкнств □I
РАВНОПРАВИЕТО НЛ КУЛТУРАТА 
ОБЩИНА

СРЕЩИ С НОСИТЕЛИ НА СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГ 
РАДИ И ПРИЗНАНИЯ

НА НАРОДИ ОСНА В СУРДУЛИШКА

Добри постижения
Народният умшерситет 

«е е единственият, е 
главен носител -на култур
ната дейност в Сурдулиш 
ка община. В годишните 
си програми особено мя
сто отделя на развитието 
на равноправието на наро
да и народността в област 
та на ккултурата. В ре
зултат на това са и доб
рите постижения в тази
област-

Така например библиоте 
чните пунктове в двата 
района, в които живее 
българската 
Божица и Клисура, книж
ният фонд тази година е 
обогатен с нови 1500 за
главия. Освен това в тези 
райони са организирани по 
4 концерта сериозна, за
бавна и народна музика и 
по две изложби на млади 
художници от общината.

Разбира се, с това не 
се изчерпват културните 
изяви в тези два района. 
При основните училища 
действуват няколко сек
ции, от които по-дейни са 
фолклорната, драматична

та и рецнтаторската. Ня
ма държавен празник, в 
чиято програма да не са 
включени учениците, кои
то тачат и развиват кул
турното наследство на 
своя край.

Следва да се изтъкне, 
че културните прояви в 
тези два района материал 
но подпомага самоуправи- 
телната общност на инте
ресите по култура в общи 
ната, която отделя значи
телни средства. В своята 
програма за работа кул
турната общност също 
предвижда по-нататъшно 
стимулиране на всички об 
лици на творчество на на
родността и насърчава 
творците към по-широка 
изява.

Важно е да се отбеле
жи, че в книжния фонд 
на районните библиотечни 
пунктове в Божица и Кли 
сура, броят на книгите на 
български език е равно
правен с броя на книгите 
на сърбохърватски език.
Ежегодно Народният уни
верситет отделя средства

за попълване на книжния 
фонд с новоизлезлн книги 
от автори на народността, 
които издава Издателство 

Братство" в Ниш. Д но 
повод Месеца на книгата, 
до 10 ноември който тра
диционно сс провежда от 
ю октомври предвижда се 
организиране на литера
турна вечер с участието 
на автори от българската 
народност-

Досеганп ште пости же
нил в равноправието на 
културата на народността 
в Срудулишка община са 
плод на правилната поли
тика, която Съюзът на 
комунистите в общината 
има по отношение на на
ционалния въпрос. Редица 
съвместни изяви на само
дейците от тези райони с 
останалите самодейци в 
общината претворява в 
конкретни дела тази поли 
тика, като допринася за 
задълбочаване на братст
вото, единството и съдру
жието в тази национална 
смесена ореда.

Винаги начело на параданародност:

Синоним на спортния 

живот в Димитровград
— Помня най-много физ 

културните фестивали в 
Вагреб през 1953 година, 
в Крагуевац и Белград 
през 1901), когато водех 
нашите участници на физ
културните упражнения. 
Струва ми се, че тогава 
спортуването беше много 
по-масово и по-качествено. 
Интересът за различни 
видове спортувания беше 
по-голям. В подкрепа на 
това мога да кажа, че 
физкултурното училище 
от Ниш много често идва 
ше в Димитровград и из
насяше специални програ 
ми, защото най-много уче 
ници в него имаше тъкмо 
от Димитровград. Тогава 
в нашия град имаше мно
го лекоатлети, гимнасти
ци, споделя своите споме
ни с нас Никола. Мнози
на обаче поджят спортни
те манифестации с много 
повече участници, които 
сами подготвяше Никола 
Георгиев. Помнят и това, 
че след всяка манифеста
ция, всеки 25 май, той по 
една—две седмици едва 
говори. Но винаги дово
лен от уопеха, който е 
постигнат-

— Кое е главното, кое 
то отличаваше вашата про 
фесия и което ви е опре
делило да я изберете?

— Човек в нея винаги си 
остава млад! Сега да запо 
чна отначало, пак бих си 
избрал тази професия. — 
Колегите му, които присъ- 
ствуват на нашия разго
вор гласно потвърждават 
това. Между тях има и та 
кива, на които той е бил 
преподавател, на техните 
деца също.

Разговорът не свършва. 
Но понеже моментално 
има пауза между часове
те той е 'Нетрпелив. Шах- 

заели
местата и той бърза да 
им се приключи.

Помнят го поколения на 
някогашната Учителска 

школа в Димитровград, къ 
дето най-напред започна 
своята вече 33-годишна ра 
бота с учениците. В обра 
зователно- възпитателната 
организация ,3. Б/ Тито” 
донеотдавна гимназията, 
той е възпитател на мно
го поколения. Мнозина ог 
някогашните му възпита
ници вече няколко годи
ни са негови колеги, из
брали неговата професия- 
Без него са незамислими 
физкултурните упражне
ния по повод Деня на мла 
достта. По неговите следи 
тръгнали около тридесети 
на физкултурници (толко
ва той можа да посочи 
без да се замисля, по-дъл
боко, а те са може би и 
повече).

Става дума за Никола 
Георгиев, преподавател по 
физичеоко възпитание в 
образователно- възпитател
ната организация „йосип 
Броз Тиго" в Димитров
град, лауреат на тазгоди 
шната Септемврийска на 
града в областта на физи
ческата култура и спорта.

Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАД

Възрастните (не) искат да седнат 

в ученическите скамейки
Самоуправителната общност на интересите 

основно образование подготвя обществен договор за 
ограмотяване на неграмотни и образование на лица с 
непълно основно образование.

ства и определени препо
даватели. Училището има 
възможност и да обезпечи 
безплатни учебници за оне 
зи, които се намират в не
завидно материално състо 
яни е.

Инак основното образо 
вание за възрастни се про 
вежда по съкратена про
грама, така че за една го
дина се завършват два 
класа. И тази година обу
чението ще започва в 17 
часа, а заетите „ученици" 
ще бъдат освободена! от 
втора смяна, съгласно ста 
новището на

за

През 1971 'година. дължава, но началото на 
учебната година (за въДра 
стните), като че ли не обе 
щава успех. До 20 септе
мври се записаха само 4 

Очаква

спо
ред данни от проведеното 
тогава преброяване на. на
селението, в Димитровгра 
дека община е имало 1532 
лица до 40-годишна лица в И1 клас. 

се в IV клас да се запи
шат всички 14 лица, кои-

въз-
основнорасът с напълно 

образование. При последно 
то преброяване е утвърде 

общината има 207
то миналата година завър 
шиха Ш клас. Слабият 
отзив засега попречи на 
ооновното училище да от
крие паралелка за образо

но, че в
такива лица.

Ръководейки се от фак- 
повече от тези' ли-та, че

ца работят в организации- 
хе на сдружения труд (а 
>на стопанството са необ- 

©се по-образовани

общинския
•вание на възрастни, ма
кар че са обезпечени сред

синдикален съвет- Роден през 1926 година 
в село Изатовци, Никола 
завършава ДИФ в Белград 
и бива разпоределен на 
работа 1950 година в Учи
телската школа в Димит
ровград. След закриване 
то на тази школа минава 
,на работа- в гимназията, 
днес образователно-възпи
тателна организация за 
среднисти, където ра
боти и днес. Тук на също 
то работно място сигурно 
ще дочака и пенсия след 
няколко години. 'Той е 
един от първите радетели 
за идването на хандбала 
аз Димитровград. Дълго 
'време той азоди хандбал- 
ния отбор „Асен Балкан
ски”, който по това вре-

А. Ташков
ходими 
работници), общинският ои 
ндикален съвет и ооновно- 

„Моша Пия-

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ И ОБРА 
ЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР СЪБРАХА

то училище 
де”, съвместно със самоу 

общност на 
за основно об-

Над 20 тона шипков плодправителната
интересите Осъществени са средства от над 1,1 милион ди

нара, които ще бъдат използувани за образователно- 
възпитателни и туристически екскурзии

Миналата седмица уче
ниците от основното учи
лище „Георги Димитров" 
и средношколския цен
тър „Иван Караиванов” в 
Босилеград проведоха дву 
дневна акция по събиране 

шипков плод. Събрани 
са общо над 20 тона шип 
ки, които веднага бяха из 
купени от основната орга ществено-полезен труд на 
низация на сдружения учениците, 
труд „Напредък" по цена

миналата го-разова/ние, 
дина раздвижиха акция за 
школуване на възрастните 
с непълно основно образо 
вание. В резултат на 
цията 14 лица завършиха 
III, а 17 — четвърти 
клас- Обаче само едно ли
це е било заето. Останали 
те са били безработни и 
в допълнителното образо 
вание са видели възмож
ност Да увеличат изгледи-, 
те си за заемане.

Акцията на ОСС, основ- 
СОИ за 

образование про-

55 динара за 
По тоя начин. са осъщес 
твени средства от над 1,1 
милион динара, които ще 
бъдат използувани за об 
р азов ателночвъзлитател ни и 
туристически екскурзи и.

Акцията по събиране на 
шипков плод беше предви 
дена с програмата по об-

килограм.ах

на
матистите вече са

ме постига добри резулта
ти в Нишка регионалнаното училище и 

основно М. я. А. Т.ДИВИЗИЯ.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ВкМЛЛДКЖКЛ.Л ОРГА НИЗАЦИЯ НА СУРДУЛИ I ТРЕТИ ПИОНЕРСКИ ПОХОД „ПО ПЪТИЩАТА НА СВОБОДАТА"$

I „Растем под знамето на Тито"Провеждат се 

предизборни събрания |
Пионерският поход ,,По пътищата 

на сврбодата" е изключително масова и 
организирана манифестация в рамките 
на общоюгославските пионерски игри 
„Растем под знамето на Тито”. Мани
фестацията е силен израз на преданно- 
стта на нашите най-млади поколения 
към основните придобивки от Народо- 
освободителната борба и социалистиче
ската революция — братството и един
ството на всички югославски народи и 
народности

9 ИЗБОРНАТА МЛАДЕЖКА ДЕНЙОСТ ТРЯБ
ВА ДА ПРИКЛЮЧИ ДО 10 НОЕМВРИ Т.Г.
Пред младите от Сурду 

лишка община се намира 
твърде отговорната зада- 

да се оцени едногоди 
шната дейност на младеж 
ките първични организа- 

ръководст 
изберат нови 
ръководители

с едногодишен мандат и 
да се набележат основни
те задачи, които трябва 
да се изпълнят в течение 
на една година.

Според приетата прог
рама целокупната преднз 
борна и изборна дейност 
в младежката организа
ция трябва да продължи 
до 10 ноември, относно ще 
трае два месеца — подго 
твителните работи започ
наха на 10 септември т-г- 
С оглед на обстоятелство 
то, че предизборната и из 
борна дейност съвпада по 
време с интензивна дей
ност по провеждане пели 
те на дългосрочната ико
номическа стабилизация, 
младите от Сурдулишка 
община, чиито немалък 
брой членове работят в не 
посредственото материал 
но производство на сто
панските организации, мо 
гат и трябва да дадат 
свой значителен принос 
са реализацията на този 
цели.

В редица първични ор
ганизации на Съюза на со 
циалистическата младеж 
се проведоха и са насро
чени предизборните събра 
ния, които трябва да при 
ключат до 10 октомври.
На тях се разглеждат из
пълнението на едногодиш 
ните планове, резултатите 
от конкретни акции (по за 
лесяване, комунално-бито
во строителство, на 
тУрното и спортното поле 
и пр.). Налице е стреме
жът на младите критичес

ги тачат и задълбочават. В рамките на 
похода пионерските отряди посещават 
историческите места в родния си край, 
републиката и страната, на които слу
жат своеобразни и незабравими 
от нашата славна история.

ки и самокритически да 
оценят тлзи дейност, за- 
щото има и такива първи 
чии организации, които са Ф 
бездействували или към т 
изпълнението на отговор
ни задачи са се отнасяли ф 
формално.' Следователно, ф 
младите от Сурдулица в ф 
настоящия момент на лре Ф 
дизборните събрания ана- $ ДИМИТРОВГРАД 
лизират и добрите резул-

лекции

ча:
Тазгодишният Поход беше трети по 

ред. Премина под знака на 40-годишни- 
ната от Второто заседание на АВНОЮ 
и 40-годишнината от славните партизан- 
си епопеи на Неретва и Сутйеска.

щш и техните 
ва, да се 
младежки решимостта даи на

тати, но говорят и за зво ф ПИОНвОИ И 
ите слабости и пропуски, ф ^ ■

Може би никога досега ф ООИИИ НЙ 
с такава откровеност не Т ^ ^
е говорено за кадровата X ИЛПППШ I |ЙИ 
политика в младежката ^ 19 ' П
организация. За председа Втели и секретари на мла ф " тазгодишния пх д 
дежките първични орга- ^ ва пионеРите от СР Сь,р- 
низации в предстоящите ♦ оия ПОА назва1^1е пъ"
избори трябва да се пз-*тищата на свободата ак- 
берат честни, храбри и ♦ тивно се включиха и дими 
способни младежи, готови ▲ тровградските пионери, 
да раздвижат нови иници ф състава на сдружения пи- 
ативи и да .мобилизират ♦ °«?Р0К« отрвд „Сирогои- 
членовете за изпълнение- ♦ н0 ’ коит° на септ м; 
то на небелязаните за«а- ♦ аРи РР^на °т Радан краи 
чи. Без оглед дали се ха-1 лесковац, се намериха и
сае за ученици, работници, | ™°Н™ °тд Миланова, 
студенти, селскостопанс- ♦ | д Станкович. Дейан 
ки производители. А това ♦ * Душан Джурич
I течение° Га ^сна ^доро-а.^о

та активност. Инпциатив- :
ност. откровеност, анали- ф и I . р ^ и Но_
тичност, творчески Раз-ф^ Сад Тданимети Терпе 

с ф ши", който тръгна от Печ, 
ф те са участвували на пио- 
ф керския митинг в истори- 

„Шума

В

Походът бе масов и
ръчение против войната и 
въоръжаването. 271 пионе
ри от трите сдружени от
ряда на път до Белград, 
където пристигнаха на 28 
този месец, посещаваха 
исторически места от 
НОБ.

добре организиран
та „Изворище" край село 
Сенокос. На мястото за 
формирането на Цариброд 
ския партизански огряд 
„Момчил Войвода", бойци 
те разказаха свои споме
ни от НОБ. Пътьом до 
„Изворище" пионерите по
сетиха и положиха цветя 
на възпоменателните пло
чи в Смиловци, Изатовци 
и Сенокос. Останалите пи
онери от основното учили 
ще този ден направиха ед
нодневна разходка в окол
ността на Димитровград.

мах, отговорност 
само част от достойнства 
та, които трябва да крас-
*т бъдещите младежки ръ ф ческата местНа
козодители. ф рице" край Крагуевац под

За предизоорната и из-ф ^ Р МиР ИУ сВобода 
борната младежка де„-1 р
ност сред младите сгщес| Га,низаци’та на Обединени- 
тзува голям интеРес, за * изпратено по
което свидетелствува и ф к "
масовото присъствие на ф
гладите, разискванията и О БОСИЛЕГРАД: 
богатството на предложе- ^ 
мия за бъдещата дейност, V 
ксито характеризират се- Ф
гашните предизборни съ
брания-

Поддържайки 
тази акция на пионерите 
от СР Сърбия, ЮО пионе
ри от ооновното училище 
„Моша Пияде" в Дими
тровград, заедно с група 
членове на общинската ор 
ганизация на бойците, по
сетиха на 24 т.м. местяос-

активно

А. Г.

Час по история на „Кин - стан"кул- I нов, председател на общин 
ския синдикален съвет-

ф В ранните утринни часо 
ве на 24 септември учи
лищният двор на босиле* 
градското основно учили
ще отекваше от весела пи 
оиеРска врява. Пионери и 
пионерки с червени 
нерски забрадки и 
на, весели и горди, се го
твеха да тръгнат по пъти
щата на свободата. Тук ве
че бяха дошли и пионери 
от останалите основни учи 
л-ища, които влезоха в съ
става на сдружения 
нерски отряд 
ха", който посети паметни 
ка ма загиналите партиза
ни на планина Църноок.

ща масово се включиха в 
акцията, като направиха 
посещения до 
гранични застави, или пък 
до различни исторически 
места в околността. Уче
ниците от босилеградско- 
то основно училище посе- 

граничната 
„Сушица”, където се запо
знаха с граничарския жи
вот и прекараха няколко 
часа с граничарите-

Ст. Н.
! близките

Между другото тоя из
тъкна, че пионерският по
ход „По пътищата на сво
бодата 83” е най-удобен 
ломен? пионерите да ее 
запознаят, не само с исто
рическите места, които 
символизират героичпата 
борба на Тптооите парти
зани, но и с 
красоти на

■— Походът има, продъл 
жи Константинов, особено 
място и значение за таче
нето и задълбочаването на 
революционните традиции 
от Народоосвободителна- 
та борба, за по-нататъшно 
то укрепване на братство
то и единство между на
шите народи и народнос
ти, което е и една от ос
новните цели 
социалистическо 
вание и възпитание.

И учениците от подведо 
мственитв основни учили-

БРИГАДИРСКОТО ЛЯТО ЗАВЪРШИ...

в Димитровград акциите 
продължават

пио-
зиаме-

засгаватиха
образовател но-въз- 

организация
ф Димитровградската 

бригада „Братство и един 
ство", отбелязвайки за
вършването на съюзната 

акция „Парачин" 
септем

те от
гштателиата 
„йосип Броз Тито" в Ди
митровград проведоха трУ ф 
дова акция на овцефбрма- ф 

Бачевско поле. Уче-Ф

природните 
родината ни.трудова

'83", проведе на 
ври акция в спортния цен- 

„Парк" в Димитров
град. С цел да се разшир
ят помощните игрища 
обекти на спортния 
тър, бригадирите извадиха 
и почистиха около стоти 
на разни дървчета и шу
брак. На следващия ден 
бригадирите от Димитров 
градската бригада приет»* 
ствуваха на тържествено
то закриване на тазгодиш
ната трудова акция в Па-

Учениците от основното 
училище в село Бистър и 
Долна Любата също така 
посетиха паметника на за 
гиналите 
планина Църноок, където 
съвместно със сдружени^ 
отряд „Бошко Буха” пре
караха три часа, а за зна
чението на тази битка и 
въобще за революционния 
път на Босилеградския пар 
тизански отряд говори Сто 
ян Евтимов, един от чле
новете на този отряд•

23 пио- 
„Бошко Бу

та в
ниците почистиха ливади
те и пасбищата 
делската трудова 
зация „Сточар”, намиращи 

фермата. Сцщо

на земе- 
органи-гьр

родолюбци наи
се около 
така прокопани са и кана 
ли около обектите на фер
мата. Тази акция на обра

цен-
След като председате

лите на класовите общно
сти рапортуваха, че отря
дите са готови да тръгнат, 
за значението на похода и 
приноса на пионерите в На 
родооовободителната бор 

■и социалистическото 
строителство на страната 
пред ггрионерите и гости- 

А. Т. те говори Раде Константи-

!
зователно-възпитателната 
организация е своеобразна 
помощ ма ,.Сточар" за са- 
нация на последствията от 
пожара, в който напълно 
изгоря

на нашето 
образо-

ба
адм ти страти ина

та сграда и част от доку
ментацията.

М. Я.рачин.
• Същия Ден учечици-
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В БОСИЛЕГРАД, ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА 
МЛАДЕЖ

ДИМИТРОВГРАД

Започна 

строеж 

на бентове
Проведено военно 

обучение
В рамките на изгражда

нето на малка вощоцеигра
ла па мястото на старата 
оодоелеистри-ческа дентра 
ла в Димитровград, тези 
дни започна строеж 
бентове, с помощта на ко 
иго (водата да со насочва 
към главния бент- 

На територията на Ди
митровградска община ще 
бъдат построени няколко 
малки вододонтрал|И, ед
на от .които е и тази с 
мощност от 0.1 мегават. С 
доброволни младежки тру
дови акции, в които взеха 
участие и числящите се 
към ЮНА от пиротскид

Титовата концепция за 
всенарод!га отбрана и об
ществена самозащита в 
нашето социалистическо 
самоуправително общест
во, постоянно се потвърж
дава и развива. С това се 
дават големи възможнос
ти всеки субект да бъде, 
ако се наложи и бранител. 
С тази цел от 
септември т.г. в Босиле
град се проведе военно 
обучение за извънучилищ
ната младеж, родени през 
1966 година. Този път над 
двадесет младежи и девой 
ки под ръководство на Би 
нко Евтимов, зает в от
дела по народна отбрана 
при общинската скупщина 
в Босилеград, на военно
учебните терени получиха 
основни знания по ръкува- 
не с оръжие, оказване на 
първа помощ, употреба на 
различни- противотровни 
средства, и други видове 
военни знания.

Обучението се проведе 
по единна програма за 
всенародна отбрана и об
ществена самозащита в
СР Сърбия, а осъществени 
те резултати въ*в всички 
области, както ни уведо

ми Евтимов са на високо 
равнище.

— Всичкаг, без разлика 
и момчета и момичета под 
черта Евтимов се старае
ха колкото може повече 
да научат и овладеят с 
боевите оръжия и другите 
задачи, произлизащи от 
концепцията по всенарод
на отбрана и обществена 
самозащита. Особено тря 
бва да подчертаем дисци
плината и съвестното из
пълняване На всички зада
чи, което е сигурна гаран 
ция, че те успешно ше се 
включат в системата на 
всенародната отбрана.

на

Голяма с ползата от малките водоцентРали

средствата на стойност о^ 
2260 хиляди обезпечи Реги 
оналната 
дно
сключения
ние" трябва да завърши бе 
«топете в течение на след
ващите три месена-

гарнизон, старата воденич 
на вада бе почистена оше 
през лятото. С известно 
закъснение сега започва и 
строеж «а двата бента за 
да се навърне водата във 
вадата.

Бентовете строи трудо
вата организация „Ком- 
нис” от Бела Паланка, а

1 ■ДО 21 общност за во- 
стопанство. Според 

договор „Ком

А. Т.

БОСИЛЕГРАД— Обучението за мен, а 
считам че е така и за ос
таналите, бе от голяма 
полза. Научих много не
ща, за които до вчера 
имах съвсем други поня
тия. Оспособих се да ръ
кувам с оръжие, да оказ-

Нараства броят на кръводарителите
Единздравни работници, 

просветен и здравен работ 
н-лк, ксито дадоха кръв, ни 
как не могат да олравда-

В акцията по кръвода
ряване, която се проведе 
в Здравния дом в Босиле 
град, на 22 септември т.г. 
се отзоваха 63 души. От 
тях поради здравословни 
причини 8 лица не можаха 
да дадат кръв. Между се
га шиите 55 кръводарите
ли над. десетина са нови, 
т.е. за пръв път подариха 
цопната си течност. В пър 
вата тазгодишна акция по 
кръводаряване, 
на на 19 май, бяха се от
зовали 45 души и със се
гашните 55, общото число 
на кръводарителите в Бо- 
силеградсжа община тази 
година нарастиа на 
души. Наистина, баче то
ва число според броя на 
заетите е все още малко.

И сега, както и в про
летната акция по кръвода 
ряване отзивът на труде
щите се от цеха за чора
пи. който работи в съста
ва на текстилната фабри
ка „Зеле Велкович” от Ле 
оковац, беше най-масов. 22 
работника бяха между 
първите 
След тях, са участниците 
от образователния пентьр 
„Иван Караиванов". — 17 
момчета и момичета, от 
които над половината се
га за пръв път дадоха 
кръв. Не изневериха ни 
трудещите се 
„Изградил", както и в Се
кретариата по вътрешните 
работи.

Не изостана обаче паси 
внсстта на просветните и

помощ ипървавам
друго — казва Милица За 
рева една от най-добрите- 
Нейното мнение споделиха 
и Любимка Янкова, Слав
чо Стоянчов, Станиша Ста 
нойков и други.

ят останалите които се ог 
лушиха в тази хуманна 
акция. Те трябва да я ра
здвижват и омасозяват със 
своя личен пример. Сери
озна забележка по тозикръводарители.
въпрос може да се налра-М. я.
ви и на трудещите се в 
Автотранспортната органи 
зация и Горската секция, 
както и на трудещите се 
в общинската скупщина и 
обществено

проведе-

политически
от ООСТ те организации, които все 

още с личния си пример 
неблагоприятно 
ствуват върху омасовяна
нето на тази хуманна ак- 

М. Я-

100 въздей-

ция.

Ерма е победена - на ред е Гребен. ■ ■

Така най-кратко може да се рапор
тува за състоянието на пътя в долината 
на река Ерма, недалеч от Погановски 
манастир, който след сРУтването на ог
ромна скала маса е пресечен на 
март тази година. Тези дни е изпусната 
водата от създаденото езеро.

По предложение на комисия от °пе 
циалисти ще бъде необходимо да се из- 
вьрши допълнителен геоложко-изследо

вателски анализ и направи допълнение 
на главния проект на трасето в полите 
на Гребен. В регионалната самоупра- 
вителна общност за пътища в Ниш ни 
уведомиха, че се очаква за идната 1984 
за изграждане на пътя от Погановски 
манастир към Трънски Одоровци, за 
най-критичния участък, да бъдат обез
печени още Й0 000 000 динара.

М. А.

14
>ДИМИТРОВГРАД

Нови жилища за 
пенсионерите

ТАЗИ ГОДИНА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ДИМИТРОВ 
ГРАД ПОЛУЧИХА НАЙ-МНОГО КВАРТИРИ.

(петобщо шест
сега, а една до края на го 
дината). Четири са еднос 
тайни и две гарсониери от 
220 квадратни метра. Стой 
ността на квартирите 
5088 хиляди динара. Сред
ствата са обезпечени 
пенсиите на пенсионерите 
1в Димитровградска общи 

като всеки месец, от
делят по два на сто 
■принадлежностите си. От 

средства 40 на сто се

ри;21 септември за пенсио
нерите Грозда Станчич, 
Милан Бабич, Цветанка 
Маринкова, Мица Бошко- 
ва и Ценка Милчева ще 
остане като един от най- 
«цаетливите дни в живота 
им. Този ден те получиха 
ключове от новите апарта
менти, които с шдини оча 
кват-

Връчвайки им ключове
те на малкото тържество, 
организирано по този по
вод,
председател на сдружени
ето на пенсионерите с удо 
волствие подчерта, че та
зи година дружеството по 
лучава най-много кварти-

е

от

на,
от

тези
отпускат за частно жили 
щно строителство, а с о,с- 

60 на сто всяка

Любомир Мишев,
<■.

таналите 
година се купуват готови
квартири-

А. Т.
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шМЕЖДУРЕГИОНАЛНА 
ЛИГА — ГРУПА ,,СЕВЕР" Физическа култура ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" В НИШ 

ОБЯВЯВА

КонкурсВажна победа на „А. Балкански" за попълване на вакантното работно място СЪТ 
РУДНИК—ПРЕВОДАЧ—КОРЕКТОР в редакци
ята на списание „МОСТ" и книгоиздателска Де
йност.

„СЕНЯК” (ПИРОТ) — „А. БАЛКАНСКИ” 1:2 (1:1) 
Пирот,

1983 г. В
„Раднич1К1и", 
лен за

тровградчани трая съвсем 
кратко: самок след три ми 
«Ути домакините израв
ниха.

През второто полувреме 
се повтори същата кар ки
на. Привидно домакините 
държаха превес, «о „А. 
Балкански” с контратаки 
застрашаваше постоянно 
врата на 
След една такава контра
атака е отсъдена дузпа, 
понеже Югослав Анджел- 
кович бе съборен при по
ложение да отбележи гол. 
Сигурен реализатор отно
во бе Синиша Иванов. Та
ка Завърши този слаб мач 
с две важни точжи в пол
за на „А. Балкански”.

следващ 
Балкански” отново ще го
стува. Този път той ще се 
срещне в Нишка баня с От 
бора „Турист”.

25 Анджелкович —).
Футболистите на .,А. 

Балкански” донесоха и

септември 
торият терен на 

тревист, идеа 
игра. Зрители око

ло 300. Голмайстори Сини- 
ша Иванов в 32 и 82 м. за 
,А Балкански", а 3. Це- 

за „Сеняк”. 
карюии Оиниша 

Иванов, Стамен Пешев и 
Милован Тодорович от „А. 
Балкански" и Оиниша Цве 
тков от „Сеняк". Съдия на 
срещата Мидокович отШ 
рот.

Освен общите условия, предвидени според 
закона, кандидатите 
следните условия:

1. да са завършили виеше или полувисше 
образование, филологическа специалност»

2. солидно да знаят български литерату-

трябва да изпълняват и
първите точки като госту
вай.- отбор в този полусе- 
зон. Те победиха слабия 
отбор „Сеняк” от Пирот. 
Самата игра не бе на осо
бено' високо равнище. Беи 
чаен условия за добра игра 
обаче

нич в 35 м. 
Жълти рен език,

3. да имат най-малко една година тРУДОВдомакините.
ОПИТ.съществуваха, но 

липсваха двама добри Съ
перници. Домашният отбор 
игра слабо, въпреки че ага

Кандидатите подлежат на проверка 
отношение знанията им, необходими за изпълня 
ване на основните трудови задачи на посочено
то работно място.

Молби и други необходими документи се 
подават до ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО", 18000 
НИШ, КЕЙ 29-ТИ ДЕКЕМВРИ БР, 8 в сРок от 
15 дки от обявяването на конкурса. Молби с не 
пълна документация не ще бъдат разглеждани.

по

куваше почти през цяла
та игра.

„А. Балкански”
„А. Балкански": Милко 

Соколов 7, Димитър Каме 
нов 7, Зоран Христов 6, 
Милован Тодор ович 8, Ста 
мен Пешев 7, Новица То
доров 6, Синиша Иванов 
9, Александър Станков 9, 
Кръста Кръстев 7 и Нови
ца Алексов 7 . (Югослав

откри
Резултата в 32 м. с гола 
на най-добрия футболист 
на срещата Синиша Ива
нов, който 
на метра изпрати бомбен

В „Д.ия кръг
от двадесети-

удар към вратата на дома 
кините. Радостта на дими- В петък, на 7 октомври 1983 година в 10 часа 

на градските гробища в Димитровград 
ще дадем

ЧЕТИРИДЕСЕТДНЕВЕН ПОМЕН 
на нашия мил и непрежалим съпруг, баща, све
кър, тъст и дядо

д. с.
БАСКЕТБОЛ

МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — „ИЗТОК"

„Асен Балкански" „Озрен" (Соко баня) 87:70 (46:32
Димитровград, 21 септе-

Г. Спортният
лига — „Изток" баскетбо 
листите ва „А- Балкан
ски” в истинска егзибипио

ните. Твърде добри бяха и 
младите 
Драган Петров и СърдЖан 
Тошев.

Общо тази среща задо
воли вкуса на присъству- 
ващите зрители. А с тази 
победа „Асен Балкански” 
и по-нататък уверено се 
закрепва в средата на та
блицата.

В последния кръг дими
тровградският 
лен отбор ще гостува в Бе 
ла паланка, кодето ще се 
срещне с отбора „Мла
дост — Веона”

1983 баскетболистимври
център „Парк” — теренът 
за малки спортове. Зрите
ли около 200 души. Съдии 
на срещата Милан Златко- 
вич от Пирот и Бора Джо 
кич от Бор.

Мирно
Цветков

на игра високо сразиха от
бора „Озрен” от Сокоба- 
ня- Тази среща показа, че 

бас-димитровградските 
кетболисти могат да игра
ят добре, само когато по-

„А. Балкански”: Жан 
Цоневич, Зоран йосипович 
19, Златко Захаров 8, Го
ран Вешович 21, Иван Си
мов 1, Сърджан Тошев 4, 
Спасен Рангелов 23, Иван 
Леков и Драган Петров 8.

В предпоследния кръг На 
баскетболното първенст
во е междурегионалната

ложат максимални уси
лия. Също така пролича, 
че освен стандартната пе 
торка, има няколко юно
ши, които ще бъдат до
стойна смяна на стандарт
ните първотимци. В този 
мач особено се изтъкнаха 
Спасен Рангелов и Горан 
Вешович, което едновре
менно бяха и най-ефикас-

баскетбо- от Димитровград
Умоляваме роднини, приятели и познати да
присуствуват на помена

СПЕЧЕЛЕНО СЕМЕЙСТВО:
съпруга Верица, син Гоша, 
дъщеря Виолета, снаха Весна, 
зет Лазар, унука Елизабета и 
останали роднини

д. С.

бор на „Младост" претър- 
гтия и второ поражение в 
шестия кръг, юношеският 
отбор отбеляза още една 
победа. В събота на 24 
септември, по слънчево и 
подходящо за игра време, 
те нанесоха високо пора
жение на своите връстни- 
ця от Алактпце с Резул
тат от 4:2, голмайстори: 
В. Захариев, В. Гл-игоров, 
ГГ. Стоянов и И. Рангелов.

В следващия .кръг фут
болистите на „Младост"

Недопустима постъпка В събота, на 1 октомври 1983 година в 10 часа 
на гробищата в с- Градинье 

ще дадем
ПОЛУГОДИШЕН ПОМЕН
на нашата мила и непрежалима майка, свекър- 
ва и баба

ПРЕКЪСНАТА СРЕЩА МЕЖДУ „ИНДУСТРИЙСКИ” 
„МЛАДОСТ" (2:0) _! - -

то на отбора, преди всич 
ко треньорът, върху пове
дението на някои свои 
футболисти тРябва сериоз 
но да се замисли. Поведе 
нието на М. Чипев в 55 
минута при резултат от 
2:0 за домашния отбор, ко 
гато . физически

Футболната игра за лю
бителите на футбола е 
привлекателна ако. тя изо- 
билствува с вълнуващи ми 
гове, когато футболистите 
и на единия и на другия 
отбор спортменсгси се над 
преварват- При това, естес 
твено е, че единият отбор 
ще бъде победен, в което да 
е и същността на играта- 
Истинските любители на 
футболната игра знаят, че 
и поражението е съставна 

на играта. Затова те

Василка
Леков

па своя терен посрещат 
футболистите на „Челик” 
от Бело-иоле (Сурдулица).

Първият отбор на „Мла 
дост” игра в следния със■ 
Д. Златко®, Б. Тасев, 3. 
тав: М. Чипев, Б. Иванов, 
Младенов, Л. Гли-пгоров, Р. 
Венков, Б. Воинович, В. 
Чипев, Д. Младенов и М. 
Цветков.

А юношеският отбор: В" 
Ганев, Л. Алексов, В. Сго- 

П. Стоянов, П. Гли 
Г. Стойков, С. Сто- 
И. Рангелов, В. За-

иска
„грешка-направи 

та” на съдията, никак и с 
нищо не може да се опра 
вдае. Изходът сега е съв- 

ясен. Сревгата ще бъ-сем
де «айнвероятно регистри
рана със служебен резул
тат от 3:0, а М. Чипев на
казан със забрана да 
играе на няколко срещи. 
И да заключим: футболи
стите трябва да играят, 
спортно да се надпревар
ват, а не пресъждат за 
„грешките” на съдията. За

част
от своите любимци не гьр 
сят победа по всяка цена.

Публиката не 'допуска 
и некоректно поведение на 
някои футболисти на тере
на. Затова за прекъсната
та игра в 55 минут 
ду „Индустрийоки” от Зла

.Младост'' от 
Босилеград, всички казват 
„Случило се — Да не се пов 
тори". Обаче управление

от с. Градинье
Умоляваме роднини, приятели и познати да при-
съствуват на парастаса.

ОПЕЧЕЛЕНО СЕМЕЙСТВО:ичков, 
гор.ов, 
ичков,
харис®, И. Рангелов и В. 
Глигоров.

а меж-
син Симеон, дъщери: Павлина и 
Цветанка, спаха Лиляна, зего- 
ве: Братимир и Йордан, внуци 
и останали роднини.

дичин хан и
това има други, компетен
тни лица.

И докато първият от- М. я.

СТРАНЙЦА 11
БРАТСТВО • 30 СЕПТЕМВРИ 1983



Хулцер ф сатира • забава
НА 25 СЕПТЕМВРИ Т. Г. 
БЕ ОТКРИТА СВЕТОВНА 
ГАЛЕРИЯ НА КАРИКАТУ 
РАТА — „СКОПИЕ '83"

Ко свием» 

тека че ниъемо
Поместваме 
на Любомир 
(Австралия)

карикатура
Постружнн

Бащата гледа вестник, а 
синът го пита:

— Татко, какво нещо е 
брако ломството ?

— Иди, че питай майка 
ти, тя има повече време 
за това ...

нещоНе съм пророк ни вражалъц, ама 
па ме буни ка си помислим за йесеньуту сеитбу.

И са кико лаии — само оратимо по съб
рания од региопат до общинуту дека требе да 
се пооре и засейе свак декар, дека требе да се 
боримо за по-големи добиви. И све тека: требе, 
требе, требе-.

И я кажем дека требе. Айде да остави- 
мо са това требе. Първо и първо, да се дава то
чна евиденция колко декара можемо да посейе- 
мо с пшеницу, а нейе кико лани. На събраните 
у местнуту общност техиикат пита:

— Ти чичо, колко можеш да посейеш? 
Можеш ли 5 декара?

'— Че могу.
— А ти, пита другога — че посейеш ли 8?
— Абре я съм стар и Бечав, ама ега по- 

мегну нещо и децата, а и щом йе потреба —- 
да посейем.

Приятел се доверява на 
приятел в предсмъртен 
час:

— Оставям ти жената 
и лулата. Особено ти пре
поръчвам лулата, защото 
тя ще ти достави по-голя- 
мо удоволствие ... ЛГ Мъдроетта през ввневетв. •

Един младеж, дълго вре
ме ухажвал една мома, но 
тя си оставала хладнокръв 
на. Най-сетне, един ден й 
поднася букет цветя, и 
тя радостна, го разцепва
ла. Младежът веднага за
почнал да тича, а момата 
го попитала:

Баща на думата е умът, майка — езикът.
Калмикска И тека: декар по декар, и моята местна 

общност наби стотина декара — у лланат. Ка 
дойде оранье — оно излезе малко по-другояче. 
Едно би лоше време, друго нема довол>но Бубре, 
не посеяше сви колко заявише. И немаше да 
буде толкова страшно, ако с тия хектаре се не 
улезе първо у общинският, а после и у региона
лният план...

Дън по дън, нещо ,с Бубре, нещо без 
нега, малко и времето насмита, и ка дойде вре
ме за жетву, нийе се почемо ударамо у главу: 
бре, ама па работа! Не можемо да изпълнимо 
планат за откупат. Немамо толкова пшеницу, 
колко би требало според заявените декари да 
се предаду. Едва некико наглавимо работу...

И затова предлагам нещо. Наближи лак 
време за оране *4!сеидбу.

Дай тУя годину да пооремо и посейемо 
колко йе реално, ама да га уработимо людсБи.

Да се не деси кико летоска да цървейе- 
мо и да се чудимо кво да правимо. Нека тУя 
йесен и кооперацията по-старателно се односи 
къмто нас производителите и колко се може 
по-навреме ни обезбеди семе и Бубре.

«
Юздата на езика е главата.

Руска

Два пъти помисли, веднъж кажи.
Азърбейджанска

Книгопечатането е артилерия еа мисълта.
Бауст

Нима не се ораму-
ваш?

Перото е по-остро от меч.— Не... но ще ида за 
сине цветя! Арабска

Човек може толкова, колкото знае.
Бейкън

— Ах, колко са чисти 
вашите прозорци — възхи 
щава се жена, дошла ^ на 
гости при своя приятелка. 
Какви средства употребя
ваш?

Знанието е средство, а не цел.
Л. Н. Толстой

За да добиеш една кошница знание, трябва 
една кола ум.

Румънска+— Никакви .. . само съ
пруга си.

И истината е -скромна също като светли
ната.

Маркс
«

Невежият е като безводен канал.
Казахска
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