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СФРЮ Йосип Броз Тито вт 
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 графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.

6ЪЛГлрснлг * «АРООНОСТ е сдар ЮГОСЛАВИЯ ♦

ГОДИНА XXV • БРОЙ 1139 ф 27 ЯНУАРИ 1984 Г. • ЦЕНА 4 ДИН.

ОТ ОБЩИЯ СЪБОР
НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ПРНЕТД РАЗВОЙНА ПРОГРАМА 3» »4 ГЩ.
ОТ РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДА
ТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНА
ЛНА СКУПЩИНА В НИШ

На борба за повечеСТВОТО КАТО ЕгаЗУЛТАТЛНАТПРИГ ЧЕСКИЯ ОБЕМ НА прОИЗВОД
СКОТО СТОПАНСТВО КЪМНт™тгП^ОБЯВАНЕ НА ДИМИТРОВГРАД 
1984 ГОЛИНА гГг;п-*-с^М,,лЦЕЛ-ИТЕ 0Т СТАБИЛИЗАЦИЯТА • ПРЕЗ 
ДИНАРА НА БЮДЖЕТА НА 0БЩИ НАТА ЩЕ ВЪЗЛЕЗЕ НА 66 296 000 храна и енергия н за по-

В миналия петък в Ди
митровград се проведе 
общ събор на общината. 
Пред делегатите на об
щинската скупщина, об
ществено-политическите ор 
ганизации, представител и 
на сдрмжения труд и само 
управителните общности 
на интересите на дневен 
ред се намери Резолюция
та- по осъществяване на 
обществения план на об
щината и бюджета през 
настоящата година. Увод
но изложение направи 
председателят на Изпъл
нителния съвет на общин 
ската скупщина Горян Ве 
лев.

си така. че производство
то да бъде 
да удовлетворява изисква 
нията на 
пазар.

Върху
развитие на 
гурно с приоритетно зна
чение те бъде и програ
мата на Скупщината 
СР Сърбия за развитие на 
неразвитите и крайграни
чни територии, в която са

пели да бъдат осъществе 
ни необходима е органи
зираност на всички субек 
ти и същевремено борба 
за по-голяма трудова и те 
хналогичес к а дисци плина. 
БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИ
НАТА — 66 296 000 динара

След като на общия съ
бор на общината бяха об
съдени Резолюцията и бю 
джетът за 1984 година, бе

висока производителносткачествено и

чуждестранния
• В Резолюцията за развитието на Нишки ре

гион в 1984 година- голямо внимание ще се посвети 
на увеличението на физическия обем на производст
вото

по-нататъшното 
общината он

® Предимство ще имат водоцентралите ,,3а- 
вой”, ..Паклещица", ..Селова” ц „Бован”

Основна задача на тру
дещите се в Нишки реги
он в настоящата година е 
— борбата за повече и 
по-качествено производст
во, като по такъв начин 
се увеличи физическият 
ебем на производството.
В проекторезолюцията за 
развитието на региона, ко 
йто беше обсъден на раз
ширено заседание ка Г1ре 
дседатс-п ството на Скуп
щината на междуобщин- 
сната регионална общност 
на 20 януари, също така 
голямо внимание беше по 
свет&но иа повишението 
на износа, обезпечаването 
на възпроизводствени ма
териали на редовно произ
водство поради предимно 
преработвателни я 
теР на стопанските обек
ти и на изнамирането на 
възможности за по-пълно 
използуване на енергийни
те ресурси.

Предвижда се промиш
леното производство да ра 
Сте с 6, селското стопан
ство с 3,8, производител

на

ността на труда с 3 про
цента, като при това из
носът нарастне с 41 про 
цента, от което на кон
вертируемите пазари ра
сте с 50, а вносът с 57 
процента.

Общественият продукт 
би трябвало да се увели
чи с 4 а националният до
ход с 3,5 процента.

Така висок ръст на про
изводството се основава 
преди всичко на постигна
тите през 1983 родина сто
пански резултати.

В течение на публично
то обсъждане на проекто
резолюцията са били на
прал з ни редица предложе
ния. някои от коию щз 
бъдат внесени в оконча
телния текст на този до
кумент.

От голямо значение е и 
това, че все повече идва 
до изява схващането, че 
всички части на региона 
— и псъразвитите и най- 
изостаналите — проявяват

— Благодарение на уси
лията на трудещите се н 
активностите на органи
зираните социалистически 
сили, през последния квар 

годинатал от миналата 
спряно е спадането на фи 

обем на пронз-зическия 
водството — изтъкна топ- 
Същевременно това е 
чителен факт. който озна 
чава постепенно

зна

приспо-
Участници в оошия съоорДИМИТрОВ-собяване на 

градското стопанство къ.м 
целите на стабилизацията. 
Тази ориентация в стопа- 

на димитров-

харач-
проведено съвместно 
с е-данм е на трите 
на общинската скупщина, 

делегатите гтри- 
програма

набелязани 
по-бързо и по-стабилно ра 
звитие на 
инфраструктурата и запаз 
ване на битовото равнище 
на жителите. В това ■ от
ношение в Дим итров градс 
на община през тази 
дина е пред видяно да се 
реализират повече проекти. 
13 областта на промишле
ността това с реконструк 

на кожара „Братство", 
тъкачен 

„Нитокс" от Ниш,

зазадачите съвета
стопанството,

на което 
еха развойната 
на общината за период от 
1981—1985 година през

нисването 
градското стопанство, тРяб 
ва да представлява основа 
та в
икономическите и гтроиз- 

ггрез

напровеждането
1984 година и взеха реше 
ние за бюджета на общи- 

Сь, гласно общество
ния договор за обезпеча
ване средства за задоволя 
нане на съвкупните общо 
егвенн нужди през 1984 
годиша, с който се разрз 
шава м.иворните. приходи 
(данък на личните доходи. 
ному1намм1 такси и АР-) да 
се увеличават с 11/7 на 

също така и обще- 
договор, с който 
възможност на

го
(На 3-та стр.)усилияводствени 

1984 година — продължи ната.
Велев.

ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА 

ТРЪГВА ОТ М06ТАР
Обшият доход, осъщес

твен през миналата годи
на възлиза на 4 Ъ))

ция
паизграждане

което е схиляди динара,40 на сто повече в 
1982 година.

цех на
(н който шс намерят ра- 

триста новиоколо
сравнение с 
Но гова е 
тати инфлацията.
НА ПРЕДЕН ПЛАН — ЗА 
СИЛВАНЕ НА СТОПАН
СКАТА ДЕЙНОСТ

бота около 
работници), изграждане на 
цех за производство на пру 

сомерсинзи !1 
който ще бъ-

ре.зул-
неии

главно Щафетата на младостта Ще тръгне тази 
година от града — герой Мостар в нрая на март. 
Тържествено изпращане 
достта от града на Неретва ведно ще бъде и 
централно републиканско тържество за Деня 
на младостта, е решено на заседание на Коми
тета на Републиканската конференция на Съюза 
на соцнадистнчесакта младеж на Босна н Хер
цеговина за чесгвуването на Деня на младостта.

Манифестациите, свързани е Деня на мла 
достта ц пребиваването на Щафетата в Босна 
и Херцеговина, ще има трудов характер- Оп
ределението Щафетата възможно по-малко да 
се пренася с превозни сРеДствв, а нолкот° се 
може пбвече да бъДе сред младежта по фаб
ричните хали, аулите на университетите и учи
лищата, в казармите на ЮНА и сред младежта- 

11ървц ще понесат щафегната палка 
добрите работници—самоуправители, стУДснтн 
и ученици, които постигат най-хубави успехи 
и най-добрите селскостопански производители.

на повишените
сто. .а 
стайнияжинки за 

Смилокни,
па символа на мла-

се дава
общините, които

допълнителни фниан 
сови средства от републи
ката, споите изворни 
ходи да увеличават и над 
11,7 на сто, бс предложе 
но, а делегатите се сьгда- 

бюджотът на общи- 
1984 годиша да 

66 296 000 динара.

одиница на 
Ниш. В об 

сто-
дс трудова 
,,Вулкан" от 
ластта на селскотопредвидена с Ре

гюлуча-
1ват

осъ-За Да може Да се 
ществи развойната провра 
ма през 1984 година в нре

панство 
ализация на повече просне 

също гака и в оста- 
изгра

при

ти, а
палите дейности - 
ждане на пътища

назасилванеден план е 
общата стопанска дей
ност, както в промишле
ността така и в селското 
стопанство. Това с нужно 
преди всичко поради съз
даване на основни 
вия за континуирано уве 
яиченис на износа и трай 
но съгласуване отиошеии 
ята па вътрешния пазар. 
В този смисъл и всички 
субекти в общината тряо- 

насочат дейността

електрп
неслоктрифи- 

телефон-
сиха,
пата през 
бъда
Общите приходи в бюдже 
та на общината се увсли, 
чапат о 14 на сто в сравпе 
мис е 1983 година, така че 
са обезпечени средства за

фикация па 
цирани селища, 
пи постове и , 
структурни обекти.

други инфра-
усло-

Най-на ге-Ос-м цествя вансто 
м цели. бе изтъкнато на
общия събор, с 
преодоляване 
т-осттл.

,всички ползуващи оредст 
вата от бюджета.

основно
па поразен-

А. Т.тезиЗа да могат'
ва да



Н АС Iи а[ПО С В ЕТА
ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ ЗА ТЪРГОВСКО СЪТ
РУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ 
СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ

Стокооборот над плана

АКЦЕНТИ ИЗ РЕЧТА НА ЛАЗАР МОЙСОВ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА В 
СТОКХОЛМ

Силата ие може да бъде 

средство на детанта тази година меиоду 
тря&ва да- достиг- 

7 на сто в
Търговската размяна 

Югославия и Съветския съюз 
ие сума от 6 милиарда долара, или 
повече по отношение на миналогодишниямаш 
Това се предвижда с протокола за сгокоооорог 
между двете страни, който протокол в Белград 
подписаха помощникъ^с^юзен секретар за въ|н- 
под МеТОд Смиленоки и Михаил Ло-

на (колегиума на

• При сложните условия и света срещата в Стокхолм излиза от реги
оналните си рамки, а нейните Резултати ще въздейстиуват върху междунаро
дните отношеиия • Югославия Ще дава пълен принос за успеха на Конфе
ренцията шна търговия 

шаиов, член 
за външна търговия на

Нашата страна тази година на 
съюз те достави цветни метали, разни 

■ ни и сьоържения, кора&п, строителни услуги 
селскостопанско-хранителни и други ст°ки, сто- 
ни за ш1И)роко потребление.

Съветският съюз, освен енергийни и други 
суровини, ще доставя полуфабрикати от черна 
та металургия, алуминий, памук, целулоза, син-

съоръжения, 
имат

М ишистерството
Съветския съюз.аспекти ма европей-Мадридската среща има

ше изключително значе
ние
сов. — Тя представлява
ше успешен опит да се 
спре неблагоприятното ра
звитие на световната об
становка и да се направи 
необходимият прелом. За
ключите лн ият документ 
всъщност представлява спо 
разумение за възобновява
не на детанта, което 01- 
разява становището, че 
споразумяването и догова
рянето нямат алтернати-

ц«\.;та, намали равноправл 
ето между големите и мил 
кит е страни, повиши раз
палването на човешки и 
ма 1 ериални рес'/,\и тол
кова дгного необходими за 
развитието.

Свикването на Конфе
ренцията по мерките за 
укрепване на доверието и 
сигурността и по разоръ
жаването в Европа ни пре 
длага нов шанс, който 
сме длъжни да използува
ме в интерес на мира 
и сътрудничеството. Зато
ва се увеличи и значение 
то на конференцията, но 
е по-висока и сложността 
на нашите задачи и наша 
та отговорност-

нните Съветския 
маши-сната сигурност. 

Конференцията ще излъ 
ако уопе-наза Лазар Мой-

лни ролята ои 
хът на първия й етап от
крие процес на общоевро
пейски преговори по разо 

Това всъщ-рт.жаването. 
пост е основното 
за успеха й-

мерило
тетичен каучук, разни машини и 
кораби и други произведения, за които 
интерес нашите 'купувачи.

бяха 
положи

Миналата година
направени повече 
тел ни усилия в 
на ООН и извън тях. Ед-

рамките
съюзният КАНЦЛЕР НА АВСТРИЯ «УРЕД СИНО 
ВАЦ ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯнай-важните сред 

беше провеждането 
на Седмата конференция 
ма шефовете на държави
те или правителствата на 
необвързаните страни в 
Делхи. На тази среща .се 
изяви съзнанието, че е 
необходимо да се напусне 
политиката на сила, и бе
ше предложена основа за 
диалог и сътрудничество 
в разрешаването на основ 
ни те международни проб
леми- Необвързаните стра 
ни изразиха готовността 
си да поемат собствената 
си част °т отговорността 
в осъществяването на об
щите цели.

Три години са до голя
ма степен достатъчно врз 
ме да се преодолеят вси
чки, немалки проблеми,, но 
същевременно и препале
но дълъг период, с оглед 
на сериозното влошаване 
на международната обста
новка. което изисква спе
шна акция и по-видим и ре 
зултати. Затова е необхо
димо час по-скоро да за
почне ефективното прего
варяне-

Ако съществува полити
ческа воля, споразуме
нието е възможно. Воля
та на европейските наро
ди се изрази 
много бройни 
ции на обикновените хора. 
ноито се застъпват за ал
тернативите на сигурност
та, основаващи се 
разоръжаването. Този нов 
Феномен представлява 
въоръжен отпор на война
та и ненасилна съпротива 
на силата. Бихме направе
ли голяма грешка, ако за
немарим тази силно 
зрейа воля.

но от 
тяхва.

Нов импулс на добросъседствотоСъбитията, станали на
основните пунктове на си
гурността и сътрудничест 
вото в Европа и света оба 
че се развиваха в обратна 
посока:

НЕОБВЪРЗАНА ЮГОСЛАВИЯ И НЕУТРАЛНА 
АВСТРИЯ ЕДНАКВО ЖЕЛАЯТ В СВЕТА И В ЕВРО
ПА ДА УКРЕПВА МЕЖДУНАРОДНОТО ДОВЕРИЕ, 
ДА СЕ ПОВИШАВА СИГУРНОСТТА И ДА ЗАПОЧ
НЕ ИСТИНСКО РАЗОРЪЖАВАНЕ.

От 24 до 26 януари т-г. ални въпроси от междуна
на официално посещение родната сиена. Необвър-
в нашата страна пребива- зана Югославия и неугра 
ва съюзният канцлер на Ре лна Австрия изграждат до 
публика Австрия д-р Фред брссъседски отношения и 
Синовац. Югославско-аве еднакво желаят в Европа 
трийският диалог на висо и света да унрепва между •

народното доверие, да се 
повишава сигурността и 
да започне истинско оа- 

на зоръжаване. И двете сгра
ни дават и собствен и съ.в 
местен принос към усили
ята за намаляване на се
гашното международно на 
прежение.

;
Мерките, които трябва 

да бъдат приети, трябва 
да бъдат потвърждение на 
принципа за неупотребя- 
ване на сила. Споразуме
нието трябва да обхване 
широк кръг въпроои, но 
и да установи известно 
равновесие между различ
ните категории мерки, пре 
ди всичко между мерките 
за информиране и мерки
те за ограничаване на во
енните активности. Наша-

международ ните 
отношения са още ло-на- 
прешати; 
надпревара е по-интензив
на; преговорите по разо
ръжаването в Европа са 
1юенрагени или суспечди-

въорьжейнатп

рани: увеличи се недове
рието между Изтока и За 
пада и се засилиха взаим
ните обвинения; нз ггабил- 
нт е обстановнати в Сре 
диземчоморието 
прежда вахц

ко политическо равнище, 
който се води в Белград, 
беше продължение на ус 
таиовената размяна 
мнения между високи ли 
ч-ности от двете съседни 
страни и безспорно може 
да се отчете като' принос 
в общите стремежи към 
подобряване на обстоятел
ствата в международния 
икономически и пол-итиче 
ски живот.

Размяната на мнения 
между председателя на 
Съюзния изпълнителен съ
вет Милка Планинц и ав
стрийският канцлер Фред 
Синовец беше посветена 
на отношенията и сътруд
ничеството между двете 
съСедн,и страни и на акту

Преду- 
е фактът, че

ПРИМЕР И ПЪРВА КРАЧКА
Всеки от нас и всички заедно трябва да 

дадем отчет, не само пред собствените си на
роди, но и пред международната общественост, 
пред цялото човечество.

Никой не може да бъде освободен от тази 
отговорност, макар че мирът и сигурността не 
в съща степен и не по същ начин зависят от 
всички нас. В това отношение великите сили 
трябва да поемат ефективната си отговорност-

Надпреварата във въоръжаването не може 
да се осуети със силна пропаганда, но със си
лата на примера и първата крачка.

По врме на посещение
то си в Югославия Фред 
Синовац разгледа Мемори 
алния пентър „Йосип Броз 
Тито" и положи цветя на 
Тмтовия гроб, беше при
ет от другарите Мика Шии 
ляк и йован Деянович. а 
също така води и разгозо 
ри с изтъкнати личности 
в политическия живот на 
СР Хърватско.та работа може да се ра

зложи ва три равнища: 
по-сериозни мерки за ин 
формиране, съгласно Зак- 
люЧ1Ителн1Ия документ на 
Конференцията за сигур
ност и сътрудничество в 
Европа, каквато е напри
мер навременното инфор
миране за по-големи воен
ни маневри; по-смели ме
рки от същия вид, каква
то е предходната нотифи
кация на п-о-големи воен
ни движения; и приемане 
на мерки за ограничаване 
на военните активности. 
Мерките за ограничаване 
заслужават особено вни
мание. понеже представя- 
ват ново качество, което 
само по себе си предста
влява по-нататъшен напра

ос '-^сгРашавл суверените
тът и терщ ор пг.,1 * м | а ии- 
Iс-1 на Речуб ика Кпчъо 
една от участничките в 
тази Конференция.

Най-новото изостряне на 
международните отноше
ния още веднъж потвърди 
становището, че политика 
та, облягаща се върху си
лата, не може да бъде 
средство за усъвършенст- 
вуване на детанта и с по
мощта на нея не може да 
се постигне оптимално ра 
внище на международна 
та сигурност.

Общото засилване на 
въоръжаването, 
да има за ефекти повиша 
ване на сигурност щз, ста
на голям 
всеобщо 
ние. намали взаимното до- 
верге увеличи нестабил-

силно чрез 
манифеста -

КРАЧКИ ЗА СБЛИЖАВАНЕ НА АРАПИТЕ

Мубарак ще посети Йордания
Египетският ■*

Хоони Мубарак 
сец февруари ще 
Йордания, съобщава 
ция Асоишетед прес 
говете, близки 
телството в Аман.

върху
Ирак идва непосредствено 
след обявяването на пред
ложението за провеждане 
на една конференция на ви 
соко равнище за проблеми 
те в Близкия Изток. В 
Ще участвуват освен крал 
Хюсеин и президента Му
барак —

президент 
през ме- 

посети 
аген- 
в кър 

на . прави-

не-

неямзра-

Президентът Мубарак 
най-1веро,ятно, в разговори
те с йорданския 
Хюсеин

Като необвързана евро
пейска страна Югославия 
проявява жизнен 
към работата 
меката конференция. На 
нея, за пръв ш>т на общо
европейска основа, се тре* 
тират военните аспекти на 
европейската 
Разоръжаването
йна цел.

иракският шеФ 
на държавата Садцам Хю~- 
сенн и водачът на Орга
низацията за

интерес суверен
на стокхол- освобожде- 

нието на Палестина Ясер 
Арафат.

ще потвърди под
крепата на Египет във
зобнавяваното на

вместо
въ-

йордан-гготенциа ч за 
самоуки ноже- сюо-палестиноките 

вори. Обявяването 
новете за посещението на 
Мубарак .в Йордания и

прего- 
на пла-

Също така се 
Арафат 
посети Аман

очаква 
в скоро време да 

и да води ра
зговори с крал Хюсеин.

сигурност с 
като нра-

дък в процеса, започнал в 
Хелзинки на плана на вое

СТРАНИЦА 2

Братство • 27 януари 1984



Преди 60 години престана да тупти сърцето на Ленин ОБЕДИНИ СЕ ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 
В ЮЖНАТА ЧАСТ НА СР СЪРБИЯ

Предпоставка за удвояване 

на продукцията
Велин, най 

велин човек
• Към края на миналата година 4500 работещи 

в Памуковия комбинат във Враня изгласуваха обе
динение с Конфекция „Слобсда”, а след това и е 
конфекционните организации от Владичин хан и 
Срудулица и с Тринотажната трудова организация 
„Вранянка” • И работещите в тези колективи се 
съгласиха обединението, което трябва да бъде осно
вна предпоставка за стабилно стопанисване на 
текстилната промишленост в тази част на републи
ката

Така най-сетне се реали 
зира и формално идеята 
за съвместно стопанисва
не на текстилните трудо- Затова провеждането на ре 
ви колективи от Враня и ферендумите и интеграци-

Преди шест десетилетия престана да тупги 
сърцето на най-великия марнсист на XX век Клади- 
мир Илич Ленин, на великия революционер по тео
рия и практика, чието непреходно дело продължава 
да влияе силно върху обществените процеси и съзна
нието на хората по всички меридиани на нашатапланета.

Като последователен 
рксист, стратег, вожд и 
философ на социалистиче
ската революция, Ленин 
откри и лоста, и 
на прогресивното развитие
на съвременното общест
во, лост и опора за разгро 
мяване на експлоататорска 
та капиталистическа сис
тема и за успешно осъше 
ствяване на социалистиче
ската революция- Револю
ционната партия на проле
тариата, въоръжена с пар

налите обществени отно- . 
шения в монополистичния 
етап на капитализма. При 
конкретни те икон ом/ичес- 
ки и оЗществено-политиче 
ски обстоятелства в Ру
сия, наблюдавали в светли 
ната на положението в 
Европа, Ленин заедно с 
много други революционе
ри е водил жестока и сло 
жна политическа битка. 
Става дума за класово стъ- 
л к н о вение между прол е - 
тарските маси от града и

ма
на борба са се допълнява- 
ли с основната цел: да се 
създадат съществени пред 
поставки за освобождане 
на работническата класа л 
всички трудови слоеве от 
и кс1:том'Иче оката 
та-ция и други видове гнет 
и отчуждаване- За целта 
е било необходимо да се 
разгромят 
ските и остатъците на фе
одалните отношения и да 
се установи власт на ра
ботниците — диктатура на 
пролетариата.

дини осъществяват плодо
вито сътрудничество в 
стопанската ои дейност.опората

експлоа-

каггиталистиче

Тито за Ленин
Комунистите и всички 

борци в Югославия за со
циализъм и национал но ос 
вобождение винаги високо 
ценеха и винаги ще це
нят ревоюлционното дедр 
на Ленин. И винаги ще се 
борят енергично против 
онези, които се опитват да 
търсят причини за стали- 
низма в делото на Ленин 
и Маркс и по този начин 
да подкопват научния и 
моралния интегритет на 
научния социализъм и на 
всички пролетарски рево
люционери.

,3а мене Ленин беше велик, най-велик чо
век. С Октомврийската революция т°й откри 
нова епоха на човечеството. Идеите на Октом
ври, идеите на Маркс, Енгелс и Ленин и днес 
действуват в целия свят в различни форми, но 
все пак с една и съща цел: да се създаЕат 
по-добри отношения между народите в света 
и работническата класа да има важна роля.”

Текстилците обединиха
околните места, която се 
роди оше преди десетина 
години. Казваме „и форма 
л-но”, защото 
колективи вече няколко го

силите си
ята, като комплексна об
ществено-политическа ак 
ция, не срещнаха нито 
открити, нито пък закаму 
флирани отпори. Впро
чем, на всеки работещ в 
посочените колективи бе
ше ясно, че с обединява
нето на текстилната про 
мишленост може само да 
се спечели.

Обединената текстилна 
промишленост сега е сло
жен колектив от 6000 ра
ботещи. „Вранянка” Що 
стопанисва като основна 
организация на сдружения 
труд, а конфекционните 
цехове във Владичин хан 
и Сурдулица като тРУА°ьи 
единици.

С интеграцията се от
криват възможности за 
удвояване на продукция
та. за разширяване на мо 
щностиге и за откриване 
на нови работни .места, 
което е от особено значе
ние, понеже в т°зи край 
са без работа няколко хи
ляди души) само във Вра
ня има 7060 безработни). 
С обединяването на общи 
те служби ще се повиши 
ефективността в работата 
им и ще бъде 
„издръжката” :: 
страцията.

селото и капиталистичес
ките относно феудалните 
експлоататори. И двете на 
соки в Лениновата творче 
ска работа и революцион

ксическата те°рия и опи
тите от историческите кла 
сови борби, беше истин
ски лост за задвижване 
на многомилионните маси 
работници и селяни, на це 
ли народи, угнетени поли
тически и икономически, 
в социалистическа револю 
ция и народоосвободител- 
на борба. Следейки Маркс 
овите идеи за свобода, ху
манизъм и ръководейки се 
от идеите на комунизма и

посочените

На борба за повече храна и енергии 

и за по-висока производителностмаркси- 
Влади- 

Илич Ленин със соб- 
отнри

революционната 
чесиа диалектика.
мир
ствено творчество 
възможностите и истински НОВИ ВОДОЦЕНТРАЛИ Какво ще стане с по- 

малките водоцентрали, ка 
ютдто също се планират да 
бъда |' изградени в регио
на?

(От 1-ва стр.)те сили на социалистичес 
ката революция в царска 
Русия. Работниците и сел
яните бяха силата на га- 

Всликат.т

взаимно разбирателство и
интерес за сътрудничест
во, като по такъв начин се 
създава възможност и изо 
станалите да хванат крач
ка с по-напредналите в 

развитие об- 
отношение,

Съгласно основните раз 
войни насоки на страната 
към производство на поне 
че енергия, храна и суро
вини, в Резолюцията за 
обществено 
кого развитие на 
регион през 1984 година го 
лдмо внимание е посвете
но па раздвижване на не
използуваните 
ресурси.

зи резолюция-
октомврийска
откри нова епоха в съвре- 

световна история. 
Ленин има

Окончателен договор по 
този въпрос ще се напра
ни в Регионалната стопан 
-ска камара, нато в тази 
насока съдействие окажат 
професионалните служби 
ма Самоупралшгелната об
щност по електростопанст 
во и водно стопанство з 
Региона.

революция
инономичес- 

Ниш.кистопанското 
щини. В това 
вече се правят и кон-крет-

мемната 
Делото на

основни насоки: науч-двено-изследователска и теоре 
тична работа и активна и 
конкретна политическа ре 
волюпионна борба за оово 
бождаване на пролетариа
та и всички трудови слое
ве. Настоявал е Да изучи 
и обясни основните

относно лроти 
в развитието на 

общество, сис

ни мерки.
Разместват се някои сто 

паноюи обекти от големи- 
центрове 

краи-

еноргийни
те промишлени 
в по-изостаналите
ща. По този пъ,| 1Рос се нро- 

предстаритвли 
на Самоуправителната об- 
ШНО1СТ по слектростоаиш- 
стчто и Сдруженото елек- 
гростопанстио в Сърбия. И 
те дадоха подкрепа 
продлЪжашато до 
дина в Нишки регион АД 
бъдат завършени водоцеп- 

„Завой", „Пакле- 
„Тогши дол”, а

Прн изграждането на та 
1<|И'Ва обекти преди всич
ко ще се води сметка да
ли ще бъдат доходни.

В изграждането -на мал
ките водоцентрали ще бъ 
дат включени средства от 
Фонда за насърчение раз: 
вимето на изостаналите 
краища, средства за разви 
тие на водното стопанст
во и селскостопанското
производство в региона.

по-евтина 
на админи-Само Електронната нро- 

Ниш в цо- 
50 раз-

ивнесоха
мишленост ОТзако-
следно време към 
войни програми ще реали
зира извън Ниш, някои до
пи и извън 
Нишки регион. Съществу
ва и инициатива за съдда 

голям сея-

номериости Обединението ата конфе- 
промишленос т 

комбинат 
още едно 

потвържде-

воречия 
човешкото 
циално на капитализма, да 
изнамери отговори на най- 

обществени въл- 
време. Ее 

борба на Лс 
насочена ньлт 

разработка на

кщюнната 
с Памуковия 
във Враня е 
практическо 
ние на определението 
нашето общество за създа 
пане на промишлени шган 
ти с напълно оформен 
производствен процес.

нарамките на 2000 го

важните 
роси на своето 
волюционната 
нин е била

наване па един 
скостопанско 
обект за да са обезпечи 
по-сигурно снабдяване на 
населението със стоки от 
храинтелио^вкусовата про 
мишленост.

пралите 
илица” и 
от водоцентрали от така-

републиканско
влезнат „Бо-

промишлен

конкретна
революционната теория за 
същността и характера 
производствените и

наречено 
значение да 
ван” ц „Селооа". Драган Вслновична М. А.

оста-
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ИЗ ДЕЙНОСТТА ИЛ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦ ИЯ ИА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
С1.ЮЗ В БЕЛГРАДВ СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Синдикатите - дейни по 

вснчкн палми въпросн Приета програма за работа
РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ ИА ОБЩЕСТВНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И САМО 
УПРАВИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ СА ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ.

дикатнте. Изхождайки от 
1984 година е

След изборите в пържим
организации на Съю- факта, че 

синдикатите в Сур- първата годи1на на претво
ряване на тези мерки е 
живота, от воички субек
ти в общината се изисква

ните 
за на
дулишка община,' акциите 
1Не стихват. Изборите бя
ха началния тласък, който 
до голяма степен разнооб 
рази дейността на тази об

с по-ефикаснаШе успеем 
работа, себеотрицания и 
по-голяма трудова и

равителни отношения Ще 
бъдат задачи, с предимс
тво.

— Съзнанието, че и на
стоящата година ще 
де трудна, както в стопам

В сегашните условия, 
когато самоуправлението 
овладява всички пори на 
обществено-политическия 
и стопански живот, Соци
алистическият съюз, като 
н а й-ши рока обществ е,н о -
политическа организация 
на трудещите се и гражда 
ните, става все" гю-силен 
фактор в съгласуването 
на различни интереси я 
мнения - 
се води 
борба за изнамиране на 
подходящи решения и раз 
решаване на обществени 
противоречия. Но макар, 
че с всестранната си ах 
гивност Социалистически 
яг съюз все повече се 
потвърждава, все още не 
стана същинско анционно- 
политичеоко яДР° на тру
довия народ, пряко участ 
вуващ в самоуправително- 
то и политическо разреша 
ване ма ежедневните въ 
проси.

Изхождайки от този 
факт общинската конфе
ренция, нейните органи 
и тела, през настоящата 
година своята дейност ще 
насочат към по-нататъдп.о 
укрепване на обществена 
та функция на фронта 
на социалистическите си
ли. При т°ва осъществя
ването на целите и задачите 
от Дългосрочната прог
рама по икономическа 
стабилизация и по-ната
тъшното развитие и ук
репване на обществено- 
икономическите и самоуп-

личмаксимално ангажираше. 
Основните пунктове на 

оо икономическата стабили-
подчерна дисциплина 

та между другото лредсе 
ОК на ССТН

бъ-ществено-политическа 
гашизацйя. Трудещите се“ запия остават всеизвестни 
в предизборната и избор- те и подкрепени от тРУДс- 
на дейност просто наче- щите се в изборната дей

ност решения: по-гол яма 
трудова дисциплина, уве
личение на физическия 
обем на производството и 
повишаване качеството на

дателят на

ШИРОК КРЪГ НА ВЪПРОСИ
наха много върроои и се
га нм предстои изнамира- 
«е на най-подходящи ре
шения.

Безспорно заетостта и 
проблемите във връзка с 
трудоустрояването на неза 
етите лица е един от най- 
парливите въпроси. Тора 
се дължи на обстоятелст
вото, че в общината има 
над 1200 
работа, а и поради реди
ца неправи лности, помък- 
•вали се досега при заема
нето на работа.

По почин на общинския 
оиндикален съвет и в съ
действие с общинската 
конференция на ССМ е ра 
здвижена инициатива за 
приемане на обществен до 
говор по заемане на рабо
та, чийто проект вече се 
намира на публично обсъ
ждане и който трябва да 
бъде приет през март г-г. 
Според проекта занапред 
биха били приемани на ра
бота първите, които се 
намират на ранг-листата.

Мерките на Дългосроч
ната програма по иконо
мическа стабилизация съ
що са в центъра иа вни
манието на Съюза на син-

които 
в лрог-

вьпроси,
място

Между набелязаните 
също та на заемат отделно 
рамата за работа през настоящата година на 
ОК на ССТН, Председателството и въобще на 
Социалистическия 
шина е и въпросът, отнасящ се До увеличението

За тази

място, където 
д ем ок ратичес»«аувеличениепродукцията, 

на дохода и прилагане ма 
дело разпределението 
личните доходи според ре
зултатите на труда, изос
тряне на колективна и ли
чна отговорност-

об-съдоз в Босилеградска
на на селскостопанското производство, 

цел Социалистическият съ,°з ще положи макси-
цялостно реализиране на лро 
2", реализиране плана по се-

малши усилия за 
окта „Морава —
ибта, последователно прилагане закона за 
ползуване на обработваемите площи и пр.

Снабдяването, формирането във 
местни общности съвети на потребителите и 
отбори за следене на цените, здравните услуги, 
опазване на жизнената среда, са също така въ 
проси, които през годината Социалистическият 
съюз чрез своите органи и тела ще обсъжда и 
взима съответни мероприятия за подобряването 
им.

души, търсещи из-
Бдно от изборните опре 

деления е повишаване на 
жизненото равнище на тРУ 
лещите се. За целта об
щинският синдикален съ_ 
вет от членския внос е 
отделил 300 хиляди дина
ра и ги е върнал на пър
вичните организации да 
подпомогнат злестоящите 
(не по тяхна вина) работ
ници. Такива средства сз 
вече дадени на ООСТ „25 
май", ООСТ „Зидар", Мод 
ната конфекция и други.

Счита се, че Съюзът н? 
синдикатите и занапред 
трябва да поддържа енту
сиазма на работниците да

всички

Осъществяването Закона за задължител
но приемане на стажанти и Закона за прие
мане на работа, както и по-нататъшното укрепва 
не на всенародната отбрана и обществената са 
мозащита са въпроси, набелязани в плана и 
програмата за работа на ОК, Председателство
то, комисиите и секциите на Социалистичес
кия съюз,

решават и допринасят за 
Решаването на всички ос ения, така и в обществе- 

но-политическия живот, 
задължава всички орга
низирани социалистически 
сили, следователно и Со 
циалистическия съюз, да 
се влезе в открита и все
странна борба за преодол 
яване на възникналите про 
блеми. Разбира се, това

в Босилеград, Иван Ла-танали належащи въпроси, 
които вълнуват трудещи
те се-

заров, на неотдавна про
веденото заседание на ОК 
на ССТН, на което меж
ду другото бе приета про 
гралгата за работа на ОК 
и Председателството на 
ССТН през настоящата го 
дина.

Ст. Н.
БАБУШНИЦА

С лице към проблемите
М. я.

Социалистическия т 
юз в Бабушнишка общи
на е началото на новата 
година е раздвижил с©ри 
озна акция по установява 
Не на точните площи, ко 
ито се засяват със зърне 
ни нултури. Това беше 
необходимо, защото напо 
следън често възникваха 
недоразумения, когато ста 
не дума за площите, коя
то се засяват с пшеница, 
овес, ечемик или цареви 
ца. Според статистичес
ките данни — цифрите са 
едни, а реално положени 
ето е по-друго. Едновре
менно с тази акция, както 
изтъкна председателят на 
Общинската конференция 
на Социалистическия 
юз в Бабушница Славолюб 
МилаДинович, по местни
те организации и по под 
ружниците на ССТН в об 
щината е раздвижена за 
бележите ли а активност и 
във връзка с избирането 
на нови скупщина на мес 
тните общности. Също 
така, подчерта Миладано-

такъв начин и Социалис
тическият съюз навлиза в 
конституционната си роля, 
като упражнява и своята 
контролна функция- 

Неприемането на стажан 
ти и неизползуван ето на 
земята, както повелява 
най-новия закон за изпод 
зването на обработваеми 
те площи, са също в цен 
търа на вниманието на ор 
ганизациите на Социалис
тическия съюз. Той 
пълна подкрепа на пред
приемането и на законни 
мерки срещу ония орга 
низации на 
труд, които не 
изпълняват 
предписание. ССТН ще 
настоява по-широко да от
варят вратата на младите 
специалисти и изобщо на 
младите хора. Социалис
тическият съюз се стреми 
по-широко да 
всички субективни сили 
общината в разрешаване
то на съществуващите тру 
дности.

съ- вич, се води акция за ак 
типизиране на 
към местните конферен
ции.

Преди всичко, през зи 
мния период трябва да се 
използуват всички сили и 
възможности за съживява 
«е на селското стопанст
во в общината. Есенната 
сеитба е завършена, оба
че планът е изпълнен еД 
ва със 78 процента. Вър

не са 
достатъчни ко 
изкуствени то 

рове и затова сега се 
предприемат допълнител
ни Мерки, за да се под
хранят посевите, за да мо 
же през лятото да се оча 
ква по-добра реколта.

Ведно с посочените ак 
ции. в Социалистическия 
съюз в Бабушнишка общи 
на се подемат акции за 
раздвижване на делегации 
те, съветите на потребите 
лите, като се действува 
срещу необузданото 
'Щение на цените «а някои 
СТОКИ и произведения. По

секциите
ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

Заседание на ОК на ОСТК
Днес в Димитровград делегатите на общин

ската конференция на Социалистическия съюз, 
председателите на кадровите 
при обществено-политическите 
общинската скупщина, директори на трудовите 
организации и обществени дейности, секретари 
на Самоулравителни общности, обществени 
ганизации и дружества на гражданите и пред
седатели на формите на действие на ССТН на 
съвместно заседание ще обсъдят задачите на 
ССТН в осъществяване политиката на обществе 
но-икономичеоко развитие на 
1984 годиш а.

комисии и тела 
организации и

ху засетите площи 
хвърлени 
личества

дава ор-

сдружения
искат да общината презтова законо-

Съадевремено ще се разисква и върху непо
средствените задачи на Синдиката и Социалис
тическия съюз ов запазването 
внище на трудещите се, както и за осъществя
ване на кадровата политика в

съ-

на жизненото ра-

общишата. На 
заседанието ще бъде приет и правилник за ра
бота на общинската конференция на Социалис
тическия СЪЮЗ.

организира
в

пови

А. Т.М. А.
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ПРЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СК В БАБУШНИ 
ЦА: РАЗГОВОР СЪС СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНСКИЯ 
КОМИТЕТ ТОМИСЛАВ СТАНОЕВИЧ ЗА ИЗБОРНА 

ТА ДЕЙНОСТ

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

ПАПКА С „ДОКАЗАТЕЛСТВА" Пълна мобилност н активно 

участие на членовете на СКапартамента” ’’кп1'1аГповЪ1Ща ВЪ1Р‘Н|И нощува възрастната ми ръщеря апартамента , която преди една година ния ми пим Но .
Димитровградска община раздвижи на време дохажшя п гт3 МИ °Т дреме 

общинският синдикален съвет и която ползуват квартирата 5““1р№рая и 
приеха всички ооществено-полмтичеокм вам чр н . ц
оилаг в общината даде значителни резул
тати. Досега са върнати седем обще- ^ ^ ^
стаени апартамента, с което постиже
ние общината се нареди вореД първи
те в републиката. Всъщност тук дойде 
до изява работническото съзнание, мо
ралът на работника, който разбра тру
дностите на съратника си в борбата

и невръст
в

така изявя- 
— местожи- На първото си следващо заседание до края на 

януари общинският комитет на СК в Бабушница под 
робно ще обсъди приключилата изборна дейност в 
82 първични организации на общината |с Юбщо 1836 
членове (573 работници от материалното производ
ство, 491 селскостопански производители 456 младе
жи, 271 жени).

документи — 
и че в квартирата се намира по- 

^ къщеината -ни ..
Регулирането на местожителството 

не навли-е друг въпрос в когото сега 
заме, но дълго време трябваше 
не, за да получи решението 
не на апартамента. Първият път също- 
то на адрес в Ниш му е изпратено на, 
23 кунш 1983 година. След една седми
ца пратката се връща в Димитровград 

няма такова лице. Решението още 
еди-н път е изпращано -на „погрешен ад
рес Получава го едвам на 10 септем
ври литналата година.

Обжалвайки

да ми
за връща-

Как оценявате 
чилата изборна

разискванията по време на 
изборната Дейност, кои 
бяха най-чести теми на еъ 
щите, примерно, в стопан 
ството?

В отчетите за работа и 
разискванията на първич
ните организации от мате
риалното производство (об 
що такива са 21) особено 
внимание бе посветено на 
проблемите и трудностите 
в стопанисването и на мя 
стото и ролята на първич
ната организация на СК 
като цяло и на членовете 
отделно, в надделяването 
на проблемите, произтича 
щи от затрудненото сто 
пакисване поради липса
та на суровини и възпро- 
изводствен материал. Осо 
бено ударение бе сложено 
върху предстоящите 
дачи в икономическата ста 
би лизания, обезпечаване
континуитета на произвол, 
ството, повишаване произ 
водителността на тРУД3» п0 
добрява-не на трудовата 
дисциплина, намаляване 
на отпуоютте по болест, 
акционното свързване на 
първичните организации 
на СК както в рамките на 
организации с повече ос- 
нсснтт организации в общи 
нато така и по-широко и

приклш- 
дейност 

в първичните организации 
на СК, въпреки че официа 
лна

за изграждане на самоуправителните со 
циалистически и хуманни отношения, а 
който е без покрив над глава.

оценка тепърва гряб 
ва да даде общинският ко 
митвт?

С провеждането на под
готвителните и предизбор
ните събрания бяха съз
дадени всички

В акцията обаче има и трудности. 
Но, хода й не забавят работници, а ня
какви си „смлмици на деня", които под 
сянката на авторитета си искат обще
ственото да „ползуват” и когато им не 
е необходимо. Тези постъпки са прнчи 
на за нарастване негодуването на оне
зи, ксито с години създават доход в 
производствените халета и конто все 
още нямат възможност да решат жи
лищния си въпрос. Един тристаен апар 
тамент в Димитровград на улица „Ни
шава" 15/5 не само че затруднява 
цията, но получи и по-широни мащаби.

Васил Тодоров, понастоящем съдия 
в Общинския съд в Ниш, този апарта
мент на ползуване получава от общин
ската скупщина в Димитровград през 
1973 година. По това време той е пред
седател на Общинския съД в Дими
тровград. От тази длъжност през

1981 година заминава за съдия

решението Тодоров 
повдига нови въпроси, преди всичко 
лични, всред които че дъщерята му 
(студент в Ниш) когато не следва ре
довно по-гол ям а част от времето про
вежда в Димитров град, „което показва, 
че тя трайно ползува квартирата". — 
..Трябва да се има предвид — казва 
т°й в жалбата — че съдийската функ
ция е реизборна и че след изтичането 
на осемгодишен мандат, доколк-ото не 
се преизбера, ще ми престане тРУДОво-

условия 
за пълна мобилност на 
първичните организации 
и па всички членове 
СК за успешно провежда 
не на изборите

на

тоест за
ак-

то отношение, което значи че в конкре
тния случай аз не съм в постоянно ТРУ 
дово отношение". Секретариатът по 
правови и инспекционни работи кь.м 
Междуобщинската регионална общност 
обаче през ноември миналата година 
отхвърля жалбата, а .причината е — 
същата не е доставена в определен 
срок. Но апартаментът все още не е 
освободен.

Не навлизаме и в това колко е ис- 
к-рено -намерението на Тодоров да се 
завърне на работа в Димитровград. Оба 
че под въпрос е протакането на време-

за-

ок-
гомври
в Ниш. Съпругата му с двете деца в 
квартирата остава още една година, а 

заминава на работа в Томислав СтаноевичслеД това и тя 
Ниш, където имат собствен 
комфротен апартамент- 
почва Гордиевият възел във връзка с 

апартамента в Димитров- 
търси

тристаен 
Оттогава и за- всестраненкритически и 

анализ и оценка на пости 
гнетите резултати, съглеж 
да-не на актуалните проб
леми и утвърждаване 
конкретните задачи и на
соките на бъдещите

връщането на
град — общинската скупщина 
съшият да й се върне, а Тодоров на 
всяка йена да не направи това.

В отдела по стопанство и фпнам- 
в Дими

те, под въпрос са големите стремежи 
ако квартирата трябва да се задържи 
още пет-шест години докато не изтече 
мандата, докато не се решат лични въ
проси ... Сега въпросът с апартамента 
може би ше решават съдебни органи, 
с ноето, разбира се, ще се открие още 
една папка. Сигурно е, че с това още 
повече ше се забави ходът на общопри
етата акция и ще се направят нови ра
звалини на нарушения в случая морал. 
Сега този морал, според онази народ
ната: „ако може той, мога и аз" може 
само отрицателно да влияе върху оста-

обще-

на

ак- пр.ции.си къ.м общинската скупщина 
тровград се намира една папка с Ре- 
шения, жалби, писма. -. Тя е един от 
свидетелите за възникналите труднос
ти, за протаканото време, 33 офицмал- 

желанията и доказа- 
Тодоров. Последните са 

се върне. През 
изя -

В местните общности 
на територия на община
та има най-много първич 
ни организации — 53. То 
ва значи че тук най-мно
го действуват комунис
ти. Върху какво те най- 
мнопо разискваха?

Тази изборна дейност 
даде особен принос в по-
нататъшното гкционно сс 
пособяване на първични
те организации за осъ
ществяване на пелите и 
задачите от дългосрочна
та програма по пкономиче 
ока стабилизация във 
всяка «конкретна среда- 
Обаче, въпреки че всичко 
бе подготвено добре, все 
пак имаше неспазване на

ните мнения и за
телстззта на 
— апартамента да не

1983 година например, той
секретариата за урбани- 

дейност към обшии- 
Ниш казва и слеД

Тук най-много се гово
ри за решаването на ко
мунално-битови проблеми, 
каквнто са изграждането, 
реконструкцията и модер- 

срокове (при предизборни- ^«низанията на пътища, ули 
те събрани 1я), но поради

юни
влението си в 
31 ’Л
ската скупщина 
ното* С нас апартамента ползуваш,, и

налиге които трябва да върнати комунална ■отвел м 1те апартаменти.в Васко Божилов

ОК НА ССТИ В БОСИЛЕГРАД ПРИЕ КОИЦЕП 
„ДРУГАРЧЕ” ЗА 1984 ГОДИНА

Опи, водопроводи, електри- 
^чески п канализационни 

и други видове 
благоустрояване на мест- 

обтности. Обаче, 
най-много и тези среди 
изпъкваше въпросът за 
развитието на селското сто 
1панство. Есенната сеитба, 
[изкупуването на пшеница
та от последната реколта, 
|ролята на земеделските 

развитието

- 01 ирцвдател-! МI 11р 11ЧИН.11 
отсъствието на някои чле Ммрежи 

на раУ
общината. ВъМннтеПеложитеяна оценка на миналогодишната работа попе намиращи се 

бога извън
траки чс изборите са кру1*«1 
гина идейно-политическа 
задача на членовете на 
СК, имаше среди, където- 
сьбранията -не бяха 
ре подготвяни, па дори бя 
хн и импровизирани,
рова бяха само осамотени 
случаи. Все пак

лапланунаната рубрика „По следите "» 
нова рубрика „Въпроси н от-Бяха изнесениддвеопроедложения: ^ ^

доб-заключенията" да 
говори” но

Iкооперации в 
на селскостопанското про 
изводство и изобщо всич 
ко което а във връзка с 

напредък

ските комунисти. Посоче
ни бяха и -известни пропу
ски в писането 
от Бооилеградска обмшна.

На заседанието на Пред 
седателството на 
ССТН -се водиха разисква

СФРЮ и значе- 
общестюоно-

дност в 
нието ои 33 
политическата и културна 
та дейност в Бооилеград- 

Сурдулишка, Бабуш- 
<и Д'Имитро1ВПР ад-

мо жем 
изборната

минало го- 
Изда-

Обсъждайки 
дишната работа 
телство „Братства и пре 
дложениятл на нонпепт- 
ите на „Братство „Мост 
н „Другарче ва «984 г

Председателство го
ССТН в Боси- 

констзнтира, че из 
изда- 

ПОТВЪ

да кажем, че 
дейност в първичните ор 

на СК в Бабуш

на темп

по-интензивния 
на нашето село и селско
стопанското производство 

ползотворни 
разбира

1-аншацми
ИНШМ1
у смешно. По опношение на 
чредппгнпгс избори този 
път се забеляза по-голя.ма 
мобилност на членовете

ека, община приключи
ОК нанишка

с*ка общини. В мIгналогочи 
шната работа са осъщсст-

бе повод за 
дискусии, които 
се, бяха оунова и за изго 
твинето на програмите за 
работа в препсюящия не- 
рпод.

дина, 
на ОК на ния дъ.в връзка е->с ста- 

Има (ли) дейци ;ремулта- 
идейни 

от политика-. 
югослае-

леград 
данията на нашето 
телство ежедневно 
рждава-г мястото

пени значителни 
ти и не е имало 
отклонения 
та ма Съюза на

тим те м по-актн-вно участие на 
16 функции” и „Калкулау комунистите в разионшани- 
тс к о изобретен те”. ига.си в жм Теодора НиколоваК. Г. Когато пече еноменахгс

българската наровота на
СТРАНИЦА 5
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йтопанотво*> ироизк^аство чтмоумптлтт
СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ТО „БРАТСТВО"25 ГОДИНИИЗ ДЕЙНОСТТА НА ООСТ „УСЛУГА” В БОСИЛЕГРАД

ПРЕДСТОИ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

И РАЗШИРЯВАНЕ
От февруари — автосервиз
• ФИЗИЧЕСКИЯТ ОБЕМ НА ОБЩАТА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ ИЗТЕКЛА 

ТА ГОДИНА РЕАЛИЗИРАНА СЪС ПО НА СТО • ПРЕЗ ФЕВРУАРИ НАСТОЯ 
ЩАТА ГОДИНА ЩЕ ЗАПОЧНЕ С РАБОТА СЕРВИЗА ЗА РЕМОНТ НА ПЪТ 

ОТ АПРИЛ И НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ. „Братство” през юли 
25-гОдишнината от съ-НИЧЕСКИ КОЛИ, А • Трудовата организация 

тази година те ознаменува 
ществуването симмналогодишния ще бъде 

по-голям, за около 40 па 
сто. В структурата на то
зи доход най-голямо учас
тие 'Де има нанпо и досе
га хлебопекарницата — 
21 500 хиляди динара, те
некеджийската работи двк- 

12 300 хиляди дина
ра. сервизи — 5560 и лр.

Естествено, че заплану- 
,паната обща продукция е 
достатъчно амбициозна и 
за осъществяването й тРя 
бва по-гол яма трудова дпс 
анилина, по-ефикасни и 
бързи услуги И ЦЯЛОСТНО
зачитане мерките по ико
номическа стабилизация. 
В това отношение пече, 
мак го ни уведоми Стойнев 
са предприети съответни 
мерк и. к оито сти м ул ати в - 
но ще действуват ма тру
дещите Се. Именно, <в на
чалото на настоящата де
лова година в правилника 
за лични доходи между дру 
гиде елементи конто влия-

ри трябва Да започне ав 
тосерзиза за ремонт на пь 
тнически коли, а през ап 
рил за ремонт на селско
стопански машини: трак 
тори, косачки, мотокулги 
ватори и пр. Приемането 
на работници — спениалч 
сти автотенекнджия, ме 
ханмк, автоелектротехиьик 
•и др. е в ход. Със започва 
нето с работа на тези ,ра 
б от' птици пред ви ждаме
продукцията до се увепи 
чи с 14 на сто в отноше
ние на миналогодишната. 
Освен тоюа през настояща 
га година имайки пред
вид, че броят на заетите 
в общината ще бъде уве 
личен, запланували сме 
производството на хляб 
•и хлебни изделия да се 
увеличи с Ю на сто, а уве 
личението на дохода от 
изразходването на водата 
с 20 на сто — сподели ди 
ректорът на организация 
та, Райко Стойнев.

Основната 
на сдружения труд ./Услу
га” от Босилеград, въпре 

условия 
дейност,

организация

и увеличение на дохода и 
70 паСъздадена през 1959 го

дина тази трудова органи
зация за преработка на аг 
пешки кожи и изработка 
на кожна галантерия в сво 
ето си развитие е бележи 
ла променливи резултати. 
Имало е години на възход, 
но и години, когато е сто 
паниовала със загуби, 
заетите са получавали ми 
пимални лични доходи. Ус 
лехите и неуспехите на 
колектива 
били резултат на субекти
вни слабости и лоши ме>к

чистия доход със 
сто. За развойните възмо
жности и планове дирек
торът на

ки затруднените 
.на стопанска 
през изтеклата година по 
стигна сравнително добри 
стопански резултати. На 
истина, заключителният го 
дишен баланс все още не

ООСТ „Братсг- 
Васил Ранчев казва: 
Имайки предвид че

по
па

част от машините доста 
са застарели и изхабени, 

а изготвили сме необходима 
та документация за рекон 
струкция и модернизация 
на производствения про
цес. Не се касае за уве 
личение на мощностите, а

е готов, но според мненп 
ето на директора на орга
низацията се очаква об
щата акумулация да бъ
де преизпълнена с 10 на 
сто. което е добра основа 
за добро стопанисване и 
през настоящата година. 
Още повече ако се има 
предвид, че през 1984 го 
дина се очаква да започ
нат с работа запланувани 
те работилници в новопос 
троения Услужно-занаят- 
чийски център, където ве 
че работят тенеджийскага. 
шлосерската, ковашката 
и водоинсталаторската ра 
ботилница.

най-често са

се цели преди всичко по
добряване качеството надуличмостни отношения.

От 1982 година „Братът- преработената 
оо" работи в състава на

кожа, за 
да бъде конкурентноспо
собна за западните паза
ри. Едновременно ще се 

Сп- премахнат тесните месра
и значително ще се подо 
брят условията на труда.

Според изготвената доку 
лгентация, предвижда се 
подменяне на износените 
.машини, реконструкция на 

в помпената станция, цеха
за сушене на кожи и пр.
От дРV^а страна, изхожда 
йки от усилията на общ 
ността за развитие на от
делните райони, „Братст
во" е запланувало да пре
мести в Трънски Одоров- 
ци цеха за производство 
на защитни средства. Тъй 
като досега преработената 
кожа не е конфекционира 
на. предвижда се също та 
ка изграждане на такъв 
цех.

сложната организация на 
сдружения труд „Котекс" 
(експорт-импорт) от 
лит. Заетите тук 140 рабо 
тника преработват сурова 
агнешка кожа и правят 
защитни сРеДст-ва. Тъй ка 
то организацията не разпо 
лага с достатъчно оборот 
ни средства, тя не е 
състояние да дава готова 
кожна продукция- Сурови 
кожи за преработка купу
ва ООСТ „Кожа-текстил", 
стопанисваща също в със 
тава на „Котекс", а в Же- 
люша тези кожи само се 
преработват-

Понастоящем с „ Коте
кс” от Сплит се водят ра 
зговори не само в кожара 
„Братство" да се преработ 
ват дневно два тона ко
жи, а двете организации 
да установят доходни от
ношения, които ще дадат 
възможност на тази сто 
папска организация да се 
развива.

Въпреки честите застои 
дейност 

през изтеклата година, ко
ито са резултат на липса
та на сурова кожа и го
лямата разлика в цената 
на суровата и преработена 
та кожа, „Братство” очак 
ва, че заключителният ба 
ламе за 1983 година ще 
покаже остатък-доход от 
около пет милиона динара 
Инак средният личен 
ход на заетите в тази сго

ят върху личния доход е 
запланувано 8 на сто 
редовност в работата, за 
икономисваме на материа
ли и др.

Инак. в ,,Услуга" счи
тат. че общият доход през 
настоящата година ще въз 
лезе на 45 450 хиляди ди
нара или в сравнение на

— През настоящата го 
дина очакваме да започ
нат с работа и останали
те работилници в Центъ
ра. Именно, през февруа

за

М. Я-

В КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" В ДИМИТРОВГРАД

Валута^за работно място
Както е известно, в кон 

фекция „Свобода" в ход е 
третата фаза на изгражда 
нето. Строи се нов съвре
менен сняад за готови дре 
хи с полуавтоматична тран 
спортна система. Тъй като 
подобна транспортна си
стема не се произвежда 
в страната, запланувана е 
вносна. „Свобода" наисти 
на изнася и на конвертира 
емия пазао. (тази година 
в Канада;, но това не поз
волява да се осъшествят 
достатъчно валутни сред 
ства за купуване на ма
шини и съоръжения за бъ 
дещия склад. Все пак на- 
мерно е решение. Именно 
тези дни вече са подписа 
ни договори с пет лица, 
временно заети в чужби
на, коит? ще се завърнат 
-в най-скоро време. Спо
ред подписания договор 
всеки от тях дава на „Сво 
бода" по 10 хиляди запад- 
'ногермански марни, с кои 
то ще бъдат набавени пре 
двидените машини. За сме 
тка на това осигурено им 
е работно място в кон
фекцията. Дадените валу 
тни средства се връщат 
след шест месеца в ди
нари.

По този начин, може да 
се каже, че печелят и 
„Свобода", и споменатите

Според думите на Ран
чев, сега предстои да се 
положат усилия за 
печаване на средствата, за 
да може да отпочне 
лизацията на

обез

реа 
развойнатастопанскатав

програма. За целта 
обходим и 150

са не-
милиона ди 

нара, от които 80 за 
машини и 
обектите и 70 милиона би 
ха били оборотни

Н 0*3/1
изграждане на

_ сред
ства. I ази сума обезпеча 
ва Репуоликанският фонд 
за насърчаване развитие
то на недостатъчно разви 
тите краища на република 
та, банките, производите
лите на оборудване за 
жарската

Детайл от Конфекция „Свобода"
ДО-с които ще може навре

ме да оборудва с машини 
новспостроения склад, а 
те получават работни ме 
ста без да чакат. Как го 
ни осведоми директорът

на конфекцията Бранко 
Пейчев предстои подписва ланска организация е око

ло десет хиляди
ю-

промишленост
и изпълнителите На рекон 
струкцията. както и с обе 
динените средства на „Ко 
текс".

не на договор с още един 
временно зает в чужбина 
за същата цел.

динара. 
През 1984 година се раз 

чита на остатък-доход 
над шест милиона динара

отА. Т.

Ерма“ — за топливо?п в резултат на то-ва бро
ят на трудоустроените трл
бва да 
ло 80

Има изгледи и напусна
тия през 1963 година ре 
©ир на мина „Ерма" 
с. Ракита, е Бабушнишка 
община, наскоро да бвде 
■пуснат в действие. Стре
межът
не от износ на 
въглища вече кара 
зациите на 
труд да търсят

сти за повторно активизи 
ране на мина „Ерма". Спе 
циалистите 
ни ли, че „Ерма" 
га с около 30 милиона то 
на каменни въглища с ка 
лоричност от 5—7000.

тях би се приспособила за 
гориво в топланата в гр. 
Ннш, която от ден на ден 
1Все по-трудно обезпечава 
мазут. В план

се увеличи с озо
нови работници. А с 

Реконструираните 
сти и подобрено 
на преработената 
..Братство"

в вече са оце-
разпола мощно-

качество
кожа

е също та- 
ее включи и „Огре-ка да 

винвест”.към освобождава ще стане кон 
курентноопособна за 
нос

каменни 
органи 

сдружения, 
възможно

излет временно заети в чуж 
бина: конфекцията 
гурява валутни

Въглищата от ,;Ерма” 
биха се кежоирали -и бри
кетирали а една част от

и ще увеличи общияТози въпрос 
обсъжда в 
енергия в Нишки

оси- 
средства,

сериозно се 
Комитета за 

регион.
доход.

А. Т.
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Пролетарии от всички_ ^^^^страни, съединявайте сеКомунист
ИЛ

Илюзии и действителност
м притежателите им сумата разна на четириме същите да се провеждат в практиката. Така 

ни отне мНо сечните лични дохода на всички заети югосла не бива само да констатираме аномалиите. 
, да ни отне- идни). Какво означават например забележките по

,ива не пяиг.6 о" ВДГ; Т°ва ^РВДУпрежденио адрес на прокуратурата, правосъдните и дру
мяс о *- °Т С юзната общност за пени- Има много причини да се изрази-страх гите органи, ако те не произвеждат ефекти,

' ‘ пгтио'г,КОеТО Е В ценТъра на вниманието поради окова, което още утре може да ни които са релевантни за тяхното отношение 
п кп родването на официалните данни за сполети. Сегашното движение на цените и за отношението на другите обществени ор 
ре рдната инфлация у нас и решението на е хакова, че не може да с издържи, а нмто гами. Майсторството в „рисуването" на не- 

ъюзния изпълнителен съвет за замразяване механизмите на системата на цените (чя- социалистическите явления без тяяното 
на цените. Било би необходимо споменатото кои я наричат антиоистема) не може да *и осуетяване създава илюзия на политическо 
прединянолко дни води^ разговори с комуни- ооуздаят- Най-вече проблеми и неизвесгнос дейстауване, а всьщността ни отдалечава от 
силно да^ се_ чуе и разбере на всички фрон- ти има във връзка с приемането «а програ- целите на стабилизацията. Макар че знаем, 
тове на борбата против инфлацията, особе- мата за изход от периода за замразяването. че поради такива отношения плюс, разби- 
но там, където се приемат стратегическите Подобни опити вече неславно се проваляло- ра се^ крупните грешки от икономическо и 
Решения. Още повече, защото и миналата Ха, а инфлацията по правило, остро наказва- политическо естество, плащаме „сметката" 
година бе сигнализирано за опасността, оба ше такива пропуски. Защото, междувременно с наличната икономичеока криза, това поз-

Действуват механизми, които малко имат наниз твърде малко помага. Освен това, 
Работната група на ЦК на СЮК, която нещо общо с икономиката. Освен това, в об- ; а стоящия момент — канто бе казано на 

преди няколко дни води разговори с комуни- ластта на цените се водят осем политики, де споменатото заседание — като че ли още 
стите в Общността за цените, бе осведоме ветата е така наречената обща. Тези поли- „ сме съзнателни, че високият инфлацио- 
на за причините, довели до високата инфла тики повече взаимно се изключват, откол- Нен процент се заканва пряко да застраши 
пия, преди всичко в сферата на съвкупната кото да се пропиват, за което ни уверяват системата на социалистическото самоуправ- 
икономическа политика. Касае се, следовате многобройните примери, а след замразява- ление- 
лно, за още едно допълнително реагиране, ко нето на цените към това се прибавят постъп 
ето подтикна един от участниците в разгозо- ките, конто нямат много връзка с общите ин 
ра да забележи как „всичко знаем, а не из тереои на страната. Републиканските и пок- 
намирадте ефикасни механизми за осуетяване рацнипските общности за цените в навечери- 
на инфлацията”. В последно време се забел- ето ня замразяването за половината одобрени

иналогодишната инфлация 
го, тазгодишната би могла

вче не се успя същата да се смекчи.

Ако многостранните поуки от миналото 
се натрупят със своята сила и логика, 
ако съзнанието за тях мобилизира вси

чки призвани структури в нашето общество 
«а направят коренен завой в работата и по- 

воички „черни предчу-
нетцо по-сериозно да направим, за бъде първостепенна секретност, с оглед па вегвия” които сега имат място, наскоро би

ефектите, които трябваше да има инак ну- Сили излишни. По-добре е този оправдателен 
жного решение на Съюзния изпълнителен съ,- песимизъм да се насочи към продуктивна 

колко ни струваг вет, е „намерило пролука" и поради осъше акция, отколкого да се сеят илюзии. Вина-
ограничените регионални ин- ги когато е правено обратно, винаги когато 

стар- тереси. Г1о този начин са нарушени стратеги нормативното несериозно заместваше дей- 
ико- чесните пели на политиката в сферата на ствителното състояние в обществото, трупа-

язва, далече повече успявахме да констати- в декември поскъдвания приели решения от 
ра.ме многобройните грешки и пропуски, от 20 до 23 декември! Това, което трябваше да -веден-ието си, тогава
колкото 
да не се стигне до тях.

С ега отлично знаем 
пъпното пренебрегване на Антиинфла- ствяването ла
ционната програма, закъснялото 

тувене на Дългосрочната програма по 
номическа стерилизация, бавността в дого- цените. ха се пропуски и допълнителни анализи за
варянето между републиките и автономните ■ в това къде се е грешило. По времето, когато
покрайнини. Знаем съшо така, че лихвите и Изглежда, че не е било неумеоно пред- Дългосрочната програма по икономическа
курса'на динара най-вече подпомогнаха ин- | | |оженнсто на члена на работната гру- стабилизация и партийните заключения пред
флацията и още други неща, но каква полза па при ЦК на СЮК, според което така лага ясна насока на изхода от трудностите,
имаме от” всичко това, когато’ доживяхме рс- утвърдените цени да се вършат на предиш- татето общество има шанс своевременно 
корана инфлация жизненият стандарт сведо ното равнище, защото това би било доказа- да постигне утвърдените цели. Оттам, дей- 
х.ме то самия ръб на социалната издръжли- телство за решимост последователно да се ствително много повече от по-рано, трябва 
вост и което с най-лошото, продължаваме прилага договореното и общественото опре да намерят сили, за да компенсира пропусна 
по старому При това, огромно са задълбо деление. С такива и подобни начинания със тото. 
чени социалните разлики (само курсовите ра тоянието може да.сс изменя, а ше с простото 
зтики от спестяванията в банките донасят на деклариране за становищата и отбягването Слободан Куюнджич

V.
Излиза, че в Титовоужмшкн 

Регион, вместо разискванията за 
„глобалната политическа обстанов 
ка” се мина към конкретните про
блема и към онова, което става в 
средите, където организациите дей 
ствуват. За една такава ориенти- 
ро1Вка допринесе наблягането вър
ху 1 провеждането на Дътесрочната 
програма но икономическа стаби
лизация.

службите, конто общуват с 
някои сенокосго

ти п
гражданите, а
папски организации и т*н.

ТИТОВО УЖИЦЕ

СЪВСЕМ КОНКРЕТНО
искаха да приемат Ф°Р- 
организации на СК

В заключителната част от ра
ботата, приемането на програмите 
за работа и избора на секретари
те и членовете на секретариатите, 

имаше (нередности. Че
комитети т°зи п«»т не 

на първичнитеОбщинските
отчети за работата също тяжа 

ше 0 сигурен в избора си и пан 
дмдатът, конто е сам на бюле
тина помаза примерът в Здравния 
дом в Байта баща, където секре
тарят бе избран едвам при повтор 

В ООСТ „Галени-

мални адоговори на секретариатите — 
такива примери имаше и в Ритото 
Ужице — бяха организирани нови 
събралия.

л гре; (изборните събр анш я 
отчетите не „минаваха лесно. В 

първични организации в Ива 
документи бяха повтор-

в (началото изглеждаше, чс из
борната активност ® "я^лммнис 
организации на Съюза н ‘ 
тите в регион Титово Ужице ще 
преминат в рутинно избираше 
секретари и членове на се Рс 
агите и ввд формално приемате

;л,.™ »
за бъдещата работа. •
подготвителните събра я,- 
ше да се забележи гго-инаква а,
мосфера. Там, ^"^Гла 
ните събрания се бяха с

В анализа на изборите по-по- 
доробно ще боде оценена съвкуп
ната актнпиност- Но, въз 
на информациите от първичните 
организации и общинските коми- 

каже, че Съюзът
Тнтовоужишкч 

излиза

Ма основа
на ното гласуване, 

лса" и Нова Варош за сеюРетар 
бяха кандидатирани двама члено-

п Гя НОИ
цица тези 
но писани, защото Общипоюият но 

и ок а да приеме формал- 
досегашната работа;

по-подробно

на тети може да се 
на комунистите в 
регион от тази активност 
по действен.

ве па организацията, обаче при 
гласуването нмто одпн не получи 
достатъчен брой гласове. Вита из-

митег не 
ни оценки за
потърси в отчетите 
ла се говори за състоянието в 
нянои от органите на управлеиме-

С. Максимовичбран трети кандидат.
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РАЗИСКВАНИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ РОЛЯТА НА СЮК
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възгштателно-образо- 
като елементОнова, обаче което е необходим-.» обществото; 

е в ьрху само управител ните осно- вател ната оиствма 
ви и чрез делегатената система из на развойната политика на < е- 

и действуват ството и т.н.цяло да заживеят 
демократическите форми на сьгла 
суване на различните интереси и цесИ в обществото, един от клю- 
по този начин да се осъществява ловите задачи е изграждането на 

идейна платформа, единствено 
Свободно изразените разлики в мне за сЪдЪр>канието и начините за пе
нията и становищата са естесгве- нататъшното развитие на единег- 
<ио състояние на демократичесно
общество, което егзистенцията и вад> кант0 0т становищата на 
политиката1 си обосновава върху 
плурализма на самоуправителните задачи 
интереси. Нашата политическа си- т0 развитие. 
стема дала, обаче, достатъчно въз „^-значителна защото на практика 
можности различните частични ин има разливи и по отношение на при 
тореси, дори и конфликтите, успе- лага,нето на демократическия цен- 
шно да се разрешават и сьгласу- т,ралИзъм в СЮК. Присъщи са 
<ват с общите интереси, разбира тендеНции, според които принци- 

социалистически път за споразумяване и договаря
не, като фундаментален и ненадо- 
местим принцип на делегатската 
система, по инерция Да се преиа- 

СЮК. От друга страна, има 
явления принципът на демократи
чески централизъм от СЮК да 

и се пренасят в практиката на
шаване в политическата система, 
;:реди всичко на равнище на фе
дерацията. Явява се и тенденция
та принципът на демократическия 
централизъм да се прилага са.мо 
до равнището на републиканските 
и покрайнинени организации и ор
гани на СК, а не и на по-високо 
равнище. Явяват Се и мнения, че 
в СЮК има тенденции на федера- 
лизация, при което съществуват и 
разлики по въпроса на „партийния 
федерализъм”. Така се счита, 'Ц; 
сегашната позиция на Съюза на 
каменистите в републиките и по
крайнините блокира осъществява
нето на единството на СЮК, г.е. 
че само по себе си води към фе- 
дерализация на СЮК, при което 
се забравя, че СЮК е единствена

С оглед на такива сложни про

становищасъзнание,единствената

на СЮК в сегашните усло-вото Ус
тата на СЮК, така и от сложните 

на този етап в обществено 
Тази задача е още

организираните
се, с непосредствено участие 
сили, значи и на Съюза на кому

на

нистите*
ся вС оглед, че номунисгите рабо

тят, живеят. Действуват и 
същи грижи и проблеми както 
всички трудови хора и граждани, 
естествено е че и тях на местата 
където работят и в оредите в ко
ито живеят погълщат и парциал
ни интереои, при ноето трябвада се 
има предвид разликата в степента 
на съзнанието им. Но, като числя 
щи се към ревоюлционната ному- 
нистичеока организация на 
ствеиото работническко движение.

.имат
ре-

едик-

в артикул и рането на своите час
тични и общи интереси, комунис
тите не трябва да действуват ка
то атомизиран индвид в общество
то, но да действуват као състав
на част на единствен организъм и 
тъкмо основната им задача е да 
не позволят натрапване на чийто 
и да е частичен интерес вместо 
общия- Те, по-иататък, трябва да 
бъдат способът с цел по-лесно, 
по-добре, по-далновидно да ст>блю 
дават автентичността на интереси 
те, да се издишат над ограниче
ността на частичните интереси на 

■■-маг- „ средата си, да съблюдават техна-
‘-'Ч', Г-ЮК е взел единствено станови- та свъ;р3аност и взаимната обуело 

органи- ще. Това най-добре илюстрират веност с интереоите на други има 
зациовно и акционно единство на колебанията в осъществяването йки предвид и интереса нацялост- 
СЮК, като съществен фактор на на взетите мероприятия на първия ха, а преда всичко единствения 
единството на югославската работ- етап «а Дългосрочната програма интерес на работническата класа 
«ичеока класа и всички наши на- по икономическа стабилизация и и самюуправителното общество, 
роди и народности и условие за връщането на ня<кои въпроси, ко- 
по-нататъшнохо развитие на социа ито в Програмата 
ли етически те самоуправителни от- определени. Това 
ношения, в сегашния етап на раз- имплицира и 
витието на революцията получава на
нови съдържания и форми. Това е към този задачи. Обективно 
един от ключовите, изходни ста- ните проблеми пред които сме из- 
новища в подготовката

Към нови съдържания 

и форми на единство
Обективно сложните проблеми пред които сме изправени изи

скват по-натагъшна разработка на политиката на СЮК и търсене 
на отговори на проблеми в по-нататъшното развитие, се изтъква 
в подготовките за по-широко разискване и за предстоящото засе
дание на ЦК на СЮК

организация, съставена от съюзи 
на комунисти от републиките и 
покрайнините- От друга страна, 
има и мнения, че СЮК е прост 
збор на съюзи на комунисти от 
републиките и покрайнините, кой
то трябва да действува по прин
ципа на нонсензус, коет° на само
то понятие „федерализация на 
СЮК" дава противоположно зна
чение на нейното уставно опреде 
ление. Практическите

И дей*н о-политическото

поведения,
са вече ясно СЮК — ЕДИННА ОРГАНИЗАЦИЯ обосновани върху тези изходяща 
противоречие отрицателно влияят и върху рабо-

определена степен за единството на СЮК в ор- тата на ЦК на сюк- 
идейно-политически подход танизираната идейна и политичес- 

слож- НАУКАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО 
СЪЗНАНИЕна акция от значение е и отноше- 

00 «нието му към някои крупни обще-
клане в СК и за предстоящо^ ^а“^ТнТсК К В™' 33 КОИТ°
седание на ЦК на СЮК което ще смисъл на идейно и теоретическо ч^^оонодГт^Т донкретед*' 
бъде посветено на идеино-полити- и идейно-политическо съблюдава- общГсгведПко^мичеока 
ческото единство и акционното не същината на проблемите и тъо 6110 ИКОНОЛ11Ическа
действуване на Съюза на номуни- сене на нови отговори на тези про Т 60 практика се явяват разли стите в осъществяването на в^де- бл^и.^кГте нГГреме Т се 21ГСЪЗдаВат ^ 
щата ииеино-полнтическа роля в осветляват и разясняват, прояви- гя и
обществото. . те на неединство са неминуеми. “ “ :“П ™ =™телно нееди

Между другото се подчерта- У негво. ь кръга на тези въпроси отт_|11л
ва, че В СЮК съществува единст ОСНОВНА НАСОКА — РАЗВИ се намиРат: съдържанието и хара и пов0Дения влияят върху
во по отношение «а стратегичес- ТИЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО Ктера на '>сойиал1Истичеокото сто- * на общественото сър
ните, програмни определения за ково производство" и на „общест- ие’ вр ХУ осъществяването на
понататъшните насоки в развити- Различните мнения лоои и па 'ВеИО'го имущество"; смисълът и ^°™РегНИте заДачи на СЮК и 
ето на социалистическото самодп зликите в начина на осъществява сгдЪ|Ржа,н,и^то на „националните р‘^ степента на неговото идей- 
равление, и останалите обществе- не на идейно-политическата плат ик,ономик'и : факторите и механи- ческо- организационно и
ни цели които произхождат из то- форма — ако са на линията за ра зм'Ите на икономическата полити- нционно единство, 
ва основно отношение на вътреш- житие на самоуправлението — не К~ ” ст0пан°к°™ Развитие на Един от факторите на изграж- 
ния и международен план. Но, в трябва винаги да значи че пред- ‘'враната; «ачинът На осъществя- дане и развитие на единството на 
осъществяването <на конгресните ставляват идейно неединство Съ- В, то и Деиствуването на един- Сюк е неговата способност във 
определеия и заключенията на щеедауванего на разлики и проти- ™Р“Г°?Ла!оюи "азар: Д®*»1*8*- вс»ка фаза на нашето развитие 
ЦК на СЮК на практика Не се поречия на интереоите трябва да ? аоп°собяването на „фак да се потвърждава като творческа
постигат резултати, които би ТРяб влияе и върху вътрешните проце- \и “«“«“Че на политм- оила, сочеща пътищата на раз_
вало да съответствуват на това си в СК. Още повече, че стихия- „ГЧ Т система на социалистмчес Решаване на актуалниТе обшестве 
общо и стратегическо единство на та, частичните интереси и парци- Т самоуправление, особено на ни противоречия и затруднения и 
СЮК. Анализът на практиката по алната съзнателност, които особе- неговата делегатока основа; цели- на перспективите и насоките 
казва, че съществуват разлики в но ни съпътстшуваха през послед- те, съдържанията и факторите на "“Нататъшното развитие 
подхода и начина на решаването .ните десетина години, влияеха и социалната политика отделно с ЛИСтическ°то самоуправление? 
на обществените задачи за които върху съзнанието на камуцистите. оглед социалното разсложжГ на (На 3-та стр.)

Неосъоцествяването на един
ните насоки за пролгяната на 
ложението на работническата кла
са в смисъл на нейното овладява
не с цялостта на дохода е после
дица от явлението на неединст- 
во в практическото осъществява
не на тази крупна задача. Такива

по-
и подм

или подякога

на
на социа
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ГОЛЕМИЯТ СВЯТ И НИЕ нашето (и на всичките) , ■ 
вание и развитие. Никога не мо
же да е излишно да се повтори, 
че в този овят, пълен със заряди 
и опасности, напредъкът става без 
предметен, ако не се осигури съ
ществуванието. Не трябва, разби
ра се, в този и такв овят повече 
някому да се доказва, че застра
шената от когото и да е Югосла
вия би се облягала на собствени 
сили, и това упорито и безкомлро 
мионо. Обаче, проявлението 
зи решителност, подкрепена със съ 
ответна

съществу-

В вааигяа
вен това е разбираемо 
има

навечерието на
на репортерът наНова годн- 

Телеви-
минувачите 

предстоящата 
по-малко

зпя Белград попита 
какво очакват от 
1984. Хората

ос-
- Никой разумен човек, напри-

ж»»„Г Д| че юг°сла1В»ните до- мер, поЛ1Итш<ата на „облагане аър 
тсул^п^. ,своите Днешни жизнени ху собствени сили" в стабилиза- 
трУ пи.1* кат° СКъ'Оване с други- дията, преструктуирането и ожи- 

яд и на възход и нараства- вяването на югославското стопан- 
ЩО благосъстояние и — разбира ство, няма да тълкува 
пп Желачт Да се разберат и зив за автаркия или още по-ло- 
оез' ПХ”=Г-“Р'1ЧИНИте Н3 Т03И раз' ШО’ към затваряне. Напротив, по ' е ]з гл г 1е посвещава по-хгал- латат се големи политически 

внимание нито на голямата ди лия да се разбере и 
ема воина ли мир, нито на 01- 

нищата на д ждународните 
фликти о тко.

ако се
пожелаха 

скъпотия и принудителен 
домовете, а повече 
та и стопанска

мрак
хора на рабо- 

ефикасност. Стру 
ва ми се, че само две от анкети
раните личности споменаха мира 
Спомних СИ за военния анекдот за 
оснръжената партизанска част, Ня 
къде в Черна гора, която разиск
ва за с®оето почти безизходно по
ложение. След като обяснил на бо 
ищтте

в
на га-

като при- подготовка винаги бе
само част от югославската стра
тегия на „отвръщането”. Другата 
част е сътрудничеството с всич
ки, които мислят да сътрудничат, 
създаването и грижливото издига
не на приятелството, залагане го 
на миротворителните, градивните л 

ме от същинската дума: агреои- /-еформаторските цели на необзър 
визионната прогчача оен и™1Н;°^и'чеС1СИ п'Р°бив » света, ззността, последователното и кон
то е по-тобор ОСПРТГ.П нСТа° р36 СЕ П ’Д бре се РазоиРв и това, кретното противопоставяне на по- 
та за ця ют гш - Че наш1ите д,неш,ни «еволи предим лиТИцаТа на силата, било да сега за цяло 1 о му разнообразие ч но имат домашно потенло, а в маншЬетиоа н наттамяпя
зватеТнТ' услупп°Т°в сРеДНИя 1т°л еАна част са взети от световната оръжапането или като интервен- 

на услуги |С и значително криза и нееднаквата размяна, зне- ционизъм Така брт^ тяня ~ 
по-развитите информационни оис- сени от главните средища на ико- га. Но и' в това отношение изве-

номическата мощ, ноито правят стни политически разисквания по 
всичко каквото могат (а могат 

Може да имаме различни впе- твърде много) собственото си сто- 
чатления или мнения за качество паноко оздравяване да заплатят 
то на тая или она^ из формация От онези, които са по-наранител- 
за света или за благов; оменност- ни и по-болни. В този смисъл ло
та и досега на тая или 
нополитическа

уси 
възприеме

гледището, че този крупни 
не може да се осъществяват без 

| ;ого по-рано, а ос-ме обмислен, решителен — да не бяга 
лявам се да ттъ-рдя, че югослав
ският читател к^и зрител

цели
коп

нялата тежест на 
нието, командиръх иска да .знае 
има ли какъв годе въпрос. Борко 
от полумрака пита: „А какво 
вят китайците?м Този 
ползвал (ползувах 
като доказателство

положе-

пра- 
анекдот се 

го често и аз)
1 за това кол

ко жителите на нашата страна са 
съзнателни
свързаност със света.

за своята съдбовна

някога и прокламации, по-малко 
са сухи анемични, под равнището 
на практическото

Намалява ли 
тясната връзка между нашия на
предък и обстоятелствата в света? 
Югославските народи доживяват 
най-дългия период на мир в исто
рията си. Прави ли ни това по- 
малко чувствителни от 
та от всеобща военна 
фа? Може би повече 
дръти се занимавахме с драмите 
на човечеството, пък — изправени 
пред собствените си неволи —зее 
пезече се обръщаме към себе си?

съзнанието за
външнополити

ческо ангажиране на Югославия-

я външ литичеоки е рационално най-голе- Познати са, например, вътреш 
акция, г. сигур мите сили да се насочат към пре ните конвулсии в движението на 

но е, че домашният полее.-». »ус око махване на домашните причини за необвързаността 
ло основните начала и ч.юо.чи на слабостите — били те „обективни” 
югославската

опасност-
катастРо-

отколкото
които намаляват 

неговата акционна способност и 
усилията на Югославия за према 
хване на тези крупни трудности, 

на мира, а това колко несгоден или отолъскващ в политическото представяне на 
на н;гич- понякога биза той. Впрочем, няма проблемите 

никаква опасност, че ще отслаб-

политмка со п »каза или „субективни” — и към по-до- 
като траен и солиден. Действува- бро справяне в света, без разлика 
нет° за делото 
подразбира и изменение 
ното състояние в международ *ию
отношения е съществен елел^нт не вниманието, с което граждани- та роля и влиянието на политика-
на този твърде малко оспорва : ге ],а_ Югославия днес реагират та на необвързаността, (което са-
консензус. Все пак мисля че е огг нп_Д°брите или лошите вести от мо по-себе е точно, но недоста-
П0[МЧ|1„ ' с«>ос1 вената среда. Въпрос е само тъчно)
Р Д о да се разлгисля за това как т03н събуден сензибилитет,
как да се пази и развива за нас който най-после 
абсолютно необходимата хармо- гръша в стопански „специалисти”,

успешно ще се използува за пре
махване на лошото и насърчение 
на доброто.

не помагат при тоза 
нито общите места за нарастваща

Непринудителните ноговоди- 
шни разговори на улицата не да
ват, разбира се, достатъчно дан
ни за преобладвашите настроения, 

колкото ми е 
има сериозни изследва

нито простото привежда
не на слабостите в движението 
(които без първия факт, засенча- 
ват действителното значение на 
политиката на необвързаността).

всички ни пре-
а много малко
познато ния между домашните, вътрешно-
.заоо=саа2оаазооаааппппасса::5аасшаасшс)ооосюооааоаосюасшс1оаос>оас)стсюпстстС)оСшаск

Необвързаността за Югославия не

Към нови съдържания 

и форми на единство
Но, въпреки изобилието ог е само политическа акция, но на- 

информацип за икономическата о5 чин на живеене- Следователно и 
становка в света, мисля че и по
литическите фактори, нито печа
тът посочват достатъчно на взаим

нашите политически размишления 
за необвързаността, особено за 
нейната възможна роля в замъте- 
ните международни отношения, ка 

което днес значи, без- кто и за дилемите на движението

мата връзка между многостранна 
та криза в международното дви
жение

(От 2-ра стр.) ните изпълнителни органи и профе спорно, много повече от кризата 
сионалните служби. Това само но

на необвързаните страни, биха мо 
гли да бъдат малко по-ведри и 
по-малко отделени от нашите до
машна! трудности и цели.

на капитализма или от кризата на 
съществуващите сопиалтзлт — 
от нашата югославска криза. Още

Резолюцията на Дванадесетия себе си свидстелствупа за сориоз 
конгрес на СЮК сочи, че в изгра- ната слабост в идейно-политичес- 

нолитиката на Съюза ката работ а на самия Съюз на но-ждането на
комунистите двата фактора тр- муниетитс и другите 

ябва да придобият поголямо зна- социалистически сили. Не са са ва&ки усилието да се премахват 
чение отколкото имаха досега. Го достатъчно изявили опия съацест- домапниито причини на кризата, би

на обществената

субективни по-точно, пи най-мал«о не намаляна Не би трябвало, надявам се, 
да се браня от евентуалното обви
нение, да се застъпвам, че ютоста 
вя«ите, тежко обременени със 
собствените си главоболия, си 
правят развлечение занимавайки 
се с „големите” световни грижи.

ва на една страна, науката и мар вени дим онзи и
ксическо-теоретичната работа и роля на СЮК, сред тях и негопа- 
на друга общественото съзнание та идейно-теоретична дейност, мо- 
на трудещите сс, техният опит иго в действителност го правят 
в непосредствената самоуправител водеща идейно-политическа 
на практика тяхната к.рит-ина и на работническата класа и на на- 

Изтиква се, също шата обществена общност.
Яижо е тогава защото в насто

ящата фаза на нашето развитие 
сс стъЛ1К1Н0иихме с някои ноти нро
блеми и във връзка с тях и с от- аргументи подкрепвана, 
критите I[ДС11НО-1ЮЛИТ-ИЧССКИ въ,п- и И1Нс|)0рмаЦИИТС и някои 
роси, които досега не бяха по-лсе- 

изучавани. Около тях за
туй се явяват- дилеми и различни
становища. По-зздълбочено идеи- ротния икономически ред 

в но-тооретично осветляване на те- действували по-малко 
зи въпроси е важна съставна част 
от изграждането на единни стано 

СЮК във ирт^на с иасо- 
тяхного разрешаване, сс 

между другото, в матерна- 
ггодготвен за предстоящото за 

ЦК на СЮК.

хме могли нероятно да бъдем ао- 
'1УД|.,\)Ноисни и оше ло-агилни (и 
политичес,К|И и научно) в търсеме

сила го п подтикването на решения за 
големигге жлзненл цроблелш на чо
печеервото. Ако тяхната връзна е Международните отношения са з 
нашите собствени неволи би била достатъчно лошо състояние за да

предложения.
така, че СК 7'Рябва упорито 
се бори тези два фактора непре- 

взаимно да се проник

на

повече изгълтана и ио-добре с бъде нужно по който и да е на- 
може би чин да ги драматизираме. Велини 

анализи те книпи се налагат сами- Доста-
къснато и 
ват и коригират.

например — световната бе- тъчно е, Мисля, да останем при 
да, за ратуването около междуна- констатацията, че на жителите на

биха пашата страна не може да отго- 
схоластич- варя никакъв междуиародно-поли- 

но и „отчуждено”, о-тнооно упраж- тпческн провпяциализъм и че не 
пявалм би по-1'олямо иолитичесио могат да ен позволят един такъв

лунсоз. Днес по-малко отколкото

Що се касае до пщрвия от те- 
фактори (науката, марноичес- 

творчест- 
се показва, че не 

изразен
СЮК. В подхода

странно
зи
ко-и/дейпо-теорстпчното
во) практически 
е но съответен 
дейс-твувзнето на
па СК към актуалнитс икономи (0- 
ски и обществени твроблемш и г 

тяхното действуваме 
прагмагизъм, / фона 
пърх у норм атичш а

У и ней- сеДвние на

начин

в ищца в въздействие.
мит-е на 
казва кагато и да е-начина яа 

има оше много 
лено облягаме 
дейност, върху държавата

Подобно стоят работите и с 
другите международни условия нала, Д-р Гввро Алтмян
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филираието на детето, едно чуд
но клише на принуда да се успее 
преждевременно, за да може ут
ре да сс говори на съседа иди 
колегата от работата какво означа 
ва успешна родителска „дресигров- 
ка".

опагюсшопсшасюсшсшоосшсшаапсшааапаарсшаасишасшосшаааоасшааоасюпсюпасшВМЕСТО ДНЕВНИК

Жарко Джуровнч

Нашите нрави (не)ежедневни И какво се случва? Детето, 
което е възприело такъв диктираи 
темп на профилиране, е станало 

тъп психологически раздразнително ипо този начин съществува само Миналата седмица имаше 
между хора с еднаква замож- жес-гво в едно предприятие. Сос- “ мношго случаи е нужна ингео- 
носг). Дори и Някой от тези неща тите бяха от авторитет и важ- венцията на лекаря. Не напразно 
стипци да успее е големи мщки да мост: директори, началници, шефе нашият народ е казал: Всичко в 
се добере до виеше образование, ио • ■ • яИеха и пиеха. От грамофо- свое време. Но какво да се пра- 
чака го нерешима енигма дри за- на извираше рязка мелодия- Носе ви, «огато родителят е сляп, за 
е-мането на работа. Предимство ха се съдове с изобилни гощавки, да съзре опасните последствия на 
получават синът или дъщерята на Щастливите да ознаменуват щас- еразумнид преоинг? Детето става 
виден баща, а бедните остават за тието си. Чупеха чаши. Радостта халка в манипулативната верига на 
някое друго, по-щастливо „тегло- мм се удвояваше от звънтенето на 
не” което може да продължи и счупените чаши! Някогашен мая-- 
по няколко години. чуган (онзи, на ного-то сиромашия

Триксманите залагат на карта- та ограничи века на школуването) 
та „задоволяване на силните, влия смълчан стоеше край прозореца, 
телниге". По този I 
обезпечават някакви
стават уважавани. По електричес- между себе си и тях. Мисълта сс 
кия кръг на трика циркулира си превърщаше в тъга. Тъгата в инат. 
лата на изкуствено създадения ав Дълбоко в душата ои почувству- 
т-оритет. А до авторитета се сти- оа, че бедата е причина за него- 
га по преки ш-тища. вия неуспех. Гледаше през прозо

реца. Отекваше музика от грамо
фонните плочи. Чуваше се звън-ге

Отколе вещината беше на по- 
от човешкото уси 

вещина е бази
висока цена 
лие. За мнозина 
ключ, с който се отварят врати те 
на щастливия изход. Народът сви 
кна да казва: по-дооре да умееш. 

Често пъдиотколкото да знаеш, 
обаче вещината се корени в сис
темата на трика: от кърта 
вешките проверки се 
онова лице, което държи сметка 
за скромност и достойнство. За да 
съществува, трикът се огъРща с 
плаща на законните норми, -въпре 
ки че с тях, поне за по-промгца- 
телно оно, няма нищо общо. Зато 
ва „лшмкричността” му е още йо

на чо родителските желания и постъпки. 
Отвзето му е правото да бъде де 
те, защото с волята на родители
те се лретваря в послушен субе 
кт, койго само храни ненаситната 
суета на диригиращите.

С детето се манипулира още 
От най-ранни дни. Третират го зее

изключва

начин те си Наблюдаваше подбраните хора и 
вид защита, подбраните ястия. Търсеше връзка

повече като машина, а все по-мал
ко нато личност. Не се държи 
сметка за неговите предиспози- 
ции, но под носа му се поднася 
трябва. Па когато се изчерпи 
репертоарът на училищните задъл 
жения, тогава то се управлява 
кт-.м други източници на „самопо- 
твърждение”, които са, да кажем, 
понякога изграждани и върху при 
ннипа на материалната изгода. То 
ва от Детето прави личност с из
разен егоизъм.

Много детски вестници обяв
яват конкурс и за най-успешни ри 
сунки, досетки, разкази. Озоват се 
ГОЛЯМО ЧИСЛО Любопитни, които ИС 
кат да „докажат” таланта си. Ри
сунките са предимно добри и 
трудно е да се разграничават сто 
йностите ИМ. Селекцията е свърза 
на с броя на наградите, а те оби
кновено са ограничени. Детето се 
надява, че ще получи награда, още 
повече, че родителите и възпита- 
чът са изразили всичките си сим
патии именно към рисунката му.

Резултатът на конкурса пора
зяващо въздействува 
художник”. Детето се

опасна.
Погледнем ли нашите конкур

си за разни ръководни и други ра
ботни места, ще забележиш 
узаконяването им се провежда от 
иноваторите на трика — трикома 
ните:хПо г°зи начин те осъществя 
ват немалка полза за себе си 'л 
за своя клан. За да се осъществи 
по-ефикасно тази сделка „въз ос
нова на почиващи върху закона 
мерила и критерии”, трмкоманите 
.могат, в зависимост от волята и 

анулират или 
или

че
А ТОМ СЕ САМОИЗЯЖДАШЕ

Погледнем ли картата на на- него ,на чаши, пълни с напитки, 
шата обща образованост, ще от- нс забравяйте: тържеството е гьр 

нейния необикновен релеф, жество. Хората ядеха, а той се
самопзяждаше. После му светнакрием

Много са децата, които изкараха 
определена степен образование (ос идеята да счупи прозореца. Завър 
новно училище), а тогава ги пооре тя камъиица и — фляс. Стъклото 
щ;на пълна житейска неизвеСт- ,се превърна в безброй парчета. По 
ност. Тъй като не бяха заможни, добно на неговата душа.

Наложено му беше наказание
интересите си, да 
засилят валидността на този подлагатте вече ле можаха да 

на проверка знанието и духа си, за счупеното стъкло. За разгроме- 
макар че ако живееха лрл по-дру вата душа никой не го попита, 
ги и по-добри условия, Щяха да се ДЕТЕТО ДА БЪДЕ ДЕТЕ 

Това са пре-

онзи конкурс.
Трикоманите са завзели много 

важни пунктове 'В обществения 
живот, наположили са се нався
къде, дето се чувствува пулсът на 
обществената и стопанската дей
ност. Ако случайно се намерят под 
ударите на закона, те и оттук ще 
изплуват, разбира се, с помощта 
на подадения им спасителен пояс. 
Най-голямо число трикомани най- 
напред си обезпечат алиби, па 
след това тръгват в своя машина- 
тороки поход. Не понасят хора, 
които не се превиват. На такива 
им пришиват лоши етикети, за да 
се чувствуват по-безопасно в цар
ството нк измамите и машинаци
ите-

Това, че децата участвуват визявят и потвърдят, 
димно деца на работници с низки множество акции в живота, гово- 
доходи или деца на бедни селяни, ри за -необходимостта да бъдат 
Основното училище е техен обра- подвижни и духовно да се самола 
зов а тел еи максимум. А тези деца сочват- Тези акции съдържат л 

Обаче един вид подготовка, която пола- 
осъществят га на детето да свикне с все гю- 

Влрочем, народът изразителните изисквания за изпъ.п 
не може да нение на трудовите

Покрай това, което узнава в учи- 
е лището, детето проявява интерес 

воичко, мисъл и цел, тогава е не- да открива и в друга, по-достъпна 
обходимо да се обезпечат поноси- среда.

искаха да вървят напред, 
нямаха условия да 
плановете ои. 
казва: една кожа 
даде два пъти месо.

Ако наистина човенът ни
задължения.

на „малкия
чувствува 

излъгано, по простата причина, че 
работата му не е овенчана с на
града. Чичко-режисьорът,
Щта на

А родителитеми условия за по-нататъшни духо твърде често
вни крачки и на онези деца, на тъРсят от детето успех на всяка 
които беднотията е ограничила цена, който, завиоимо от природа 
къргозорите на творческите изяви, та на детето, може да се претво- 
1ова, че едни с пснполям, а други ри в изходи с травматични послап, 
с по-малък успех решават ни най- ствия. Често пъти 
малко простото уравнение на леи- търси повече, отколкото му позво 
вота, е последица и на тези при- ляват възрастта и последователно 
чини. Да бъдем искрени и да ка-

с помо-
мението на родителите, 

става лице, което измамва. Злоко 
бнестта на такова

По този начин вещината полу
чава значение на измама. А изма
мата -не е умение, но най-долен 
вид човешки порок. Нали нашето 
общество иска да усъвършенству- 
ва областта на състезаването, да 
ускори създаването на конкурен
тен климат чрез знание и спо
собност, а не чрез произход,, на
следство и подобни предпоставки. 
И на пръв поглед е очевидно, че 
групата с факултетска диплома 
се състои най-много от деца на 
заможни родители. Така мисълта 
за осъществяване на конкуренция 
със знания и способност става ил
юзия. Защото бедните още на ста
рта са изхвърлени от терена на 
състезанията и на други проверки 
на качествата. (А конкуренцията

схващане влияе 
орицателно върху по-нататъшното 
съзряване на детето, на неговата 
морална ко.\птонента. То обръща 
гръб на дотогавашните възгледи, 
с нсито се тачи правдивостта. СТа’ 
ва неверен Дюма. И то, защото ро 
дителят от всяка акц-ия на детето 
очаква преждевременно 
ран успех. С участието 
къв конкурс, където наградите са 
парични

от детето се

стта на неговото съзряване. Дете
то се стъписва от тези сервира- 

а покрай
жем. че немотията повишава ам
плитудата на човешкото недовол- ни „ у казания”, 
ство, бързо разклаща волята

онова,
на което преодолява в училището, му 

човека и го прави безучастен към додават и други задължения, ко- 
всичко, което го заобикаля- Зане- гаранти-ито, с оглед на тяхната сложност 
мареният човек, а той е онова де- и тяжест, психологически го раз- 
те, на което бедата е попречила късват и разпъват, 
без възможност да си избере ис
тински жизнен ш>т. За него жи
вотът е нещо странно. Недостъп
ността при задоволяването -на жм Обаче всеки 
тейско-то потвърждение само ио-

в един та-

и с други предмети, по
степенно се извращява 
на състезателния дух. Могат да 
се изнамерят други видове награ
ди. Пене децата трябва да поща
дим от ко.мерчеоката треска. До
статъчно е, че от ■ - 
чат техните родители.

Като че ли се забравя фактът, 
че на младото същество е потреб
на почивка

величието
след напрежението, 
моме-нт го притруп- 

ват с изискванията на префорсира 
дтиква у човека чувство на нес- ното ангажиране. Така 
по1койст1вие. ме, получих- 

когато става въпрос, за гвро- тева се увли-
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ПРЕД СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В СУРДУЛИШКА

За по-голямо пронзвопство храна
ПРЕДВИЖДА СЕ3РАЗВАИТИЕ НА ОВи1тп?тГ° ДКА ЗА НАПОЯВАНЕ, 
ПАНСТВА НА ОВЦЕВЪДСТВОТО И РИБНИТЕ СТО

Проеткъх „Морава II" 
откри пред селското сто 
панство в Сурдулишка об 
щина добри перспективи 
Понастоящем

стопанският комбинат 
„Власинапродукт" полага 
усилия да приключи 
пех акцията 
на овчарници на 
и Чемерник.
Два етапа досега 
Роени

ция в ,,Масуриш-ко поле”, 
гфедвндяно е да се пост
роят 116 м'И'ни—ферми за 
отглеждане на
■мле/конадой 
свдефермтг. Вече 
са построени 84 
ферми и към 50 овцефеР- 
ми. Акцията е в ход и с 
оглед на разполагаемите 
средства -в програмата 
-Морава И” трябва да се 
очаква, че успешно 
приключи.

С доза обаче частният 
сектор нс изчерпва вт.змо 
жноетите си. Производст
вото на индустриални ра 
стения е под възможно 
Стите, а има добри из
гледи п за засяване на ле 
КОЕ1МТИ билки и други кул 
тури.
Оказаното произтича.

С ус- 
по С7>здаване 

Власина 
В първите

крави за 
и 60 мини— 

досега 
краве-

в равнинни 
те села на общината по 
почин на

Лукавчани !на сцената |в Гоиндол
Социалистичес- 

раздвижема В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ЗАПОЧНАХА 
ПЕТИТЕ „СРЕЩИ НА СЕЛАТА”

са пост-кия съюз ,е 
широка акция 
не на селскостопански 
сив, които где се напоява 
и ще даде възможност за 
няколкократно

овчарници 
хиляди овце. През третия 
етап е попълването 
щнсстите с нови 
както и обезпечаването на 
достатъчно фураж за до
битъка. Предвижда 
яване и

8запо Създава ме на мо 
стада, Първи се представиха лунавчанв

увеличе- 
II при- 

р е кол ти. 
се напояване

ще Тазгодишните, пети по 
ред, срещи на селата запо 
чнаха ма 21 този месец с 
представяне на лукавчани 
в Гоиндол. Срещите откри 
председателят на Общинс
ката конференция на Со
циалистическия съюз Мла 
ден Димов. Той подчерта, 
че освен развиване на съ
трудничество в областта 
на културата и самодейно 
стта трябва да минат в 
духа на лозунга: „важно 
е да се участвува, а не и 
да се победи”.

В та.31 одишните срещи 
на селата от Димитровград 
ска община участзуват 
само четири села. Това 
са Лукавица, Желюша, 
Гоиндол и Белеш. С.милов 
цн се отказа, въпреки на 
стоянията на организа-о 
ра да вземе участие. Мо 
же би с.миловчани напети 
на сами не могат да се 
представят, но идеята ог 
ранена на Забърдието да се

ние на приносите 
биране на две 
Предвижда 
на „Масуришко поле”, а 
носител на капиталовложе 
ннята е

направи един екип, сигур
но е могла да се осъщес
тви. Градинчани също са 
се отказали, докато отсъс 
1-Бието на селата от райо 
на на Дерекула е опраз- 
дано поради положението 
в долината на Ерма и пре 
къснатите връзки с този 
район на общината.

се зае
мелиорация

пасища на площ от 15 
ляди декара, 
ва Да осигури храна за око 
ло 12 500 овце, 
се предвижда да бъдат на 
пасищата в тази част 
общината.

на
хи-

което тряб
селскостопански- 

„Делишес”
КОЛКОтОят комбинат 

от Владичин хан. на
Системата за напояване 

ц:з обхване селищата: 
Масурица — 1800 дка. Ала 
кинце — 1500. Дугойница 
— 1300, Житорадже — 

дка, и Калабовие —

Благодарение на благо
приятните условия (буйни 
планински потоци) в общи 
ната запгочна 
тс на рибници, за 
ждане на речна пъстърва. 
Общо ще бъдат построени 
пет рибника, а първият ог 
тях на р. Върла в с. Топ 
ли дол е предаден на упо 
треба на 5 септември м.г. 
за Деня на освобождение 
то на общината от фашиз 
ма. Неотдавна започна из 
граждането на втори риб
ник, в който с7,що ще с~
произвеждат 120 тона пьс
търва годишно, 
телството на рибници уча 
ствува и , Рибокомбинат” 
от Белград.

Първи тази година се 
представиха лукавчани 

пред публиката в Гоиндол. 
която изпълни залата на 
културния дом. Имайки 
предвид, че това е първа 
изява на екипите в сре
щите, програмата на лукав 
чан и бе сравнително доб 
Ре подготвена и добре 
приета от публиката. На 
края на програмата за раз

че селското стопанство е 
богат резерв за икономи
ческото развитие на об
щината. Налице са и уси 
л-пята на обществено-поли 
тическите 
заинтересуват 
папските 
към производство па по- 
го ляха
продукция, която освен ка 
то храна за хората, може 
да намери и успешно при 
ложенне в промишленото 
производство, като незаме 
нима суровина.

изграждане 
отгле-550

90 дка. На тези площи до 
сивите от пшеница тряб 

над 600за да достигнат 
кг от декар, а добивите 
ст нарезица над 1000 кг 
от Дна. Капиталовлоежнич

организации да 
селокосто 

производители

селскостопанската за тоза начинание 
достигнат сума от общо 
190 милиона динара.

В настоящия момент се 
води широка разяснителна 
акция, а наскоро трябва та 
се проведе референдум ме 
жту селскостопанските 
производители, след което 
ще се пристъпи към пра 
ктическа реализация па 
проекта.

ще

лика от досегашните сРе 
щн, бяха съобщени 
зултатиге- Лукавчани сне 
челттха 123, а 
ни 74 точки.

ре

гоиндол43-
В строи- А. Т.Ст. Н.

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО БРЕСНИЦД

Електрификацията приключи — селото без токГРИЖИ ЗА ЧАСТНИЯ 
СЕКТОР

В АКЦИЯТА ПО ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА СЕЛОТО ВСЯКО ДОМАКИН 
СТВО Е УЧАСТВУВАЛО С ПО 10 ХИЛЯДИ ДИНАРА И СРЕДНО ПО 15 ДО 
20 ДОБРОВОЛНИ ТРУДОДНИ. ПРЕЗ 1984 ГОДИНА МЕСТНО САМООБЛАГА 
НЕ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЯ ОТ БРЕСНИШКИ МОСТ ДО ЦЕНТЪРА НА 

СЕЛОТО.
След двугодишен упорит 

труд на местната общност, 
първичната партийна оща 
низания и останалите ор
ганизирани с о ц и ал и стичес 
ки сипи, акцията но елек
трификация и село Брое
ница приключи. Ия.ма съ 
мнение, че топа бе голя
ма трудова победа. Еле
ктрификацията на селото 
си, брссиичани започнаха 
още през 1918 годиш, а 
най-гол яма част от рабо
тата бе извършена 
1982 годиш.
на рабо тата бе Електрораз
пределителното от Субо- 
гица, а дъжлипата на мре 
жат& с високо напреже
ние изнася около 7 км а 
на низкото около 17 кило
метра.

По повод
нацията, а <и във връзка с 
предстоялите задачи и адс 
ци>и пред местната общ
ност п село Броеница, 19- 
зм дни разговаряхме с пре 
дседателя на Съвета

ОВЧАРНИЦИ И 
РИБНИЦИ В програмата за интен- 

зивиране ма селското сто 
панство, 
отделя на частния сек-тор. 
Освен акцията по колгаса-

Едновременно с акцията 
за създаване на масив с 
,,Масуришко поле", селско

важно място се

местната общност Боян ; :.ез идущата година, За 
Зарей. се-в па преден план изтъ

— Искам веднага да ка . ква доизграждането на 
жа. макар че приключих- пътя от Бреснишкн мост 
ме с акцията по електри- до центъра на селото, 
фикацията на селото, код 
го пече две години е за
дача номер едно, къщите 
ки псе сте са п мра”..
Именно, веднага след тех
ническото приемане на 
мрежата на един от двата 
трафопоста настана дефе
кти, т»ка че няколко дни 
работи само единия. 
слеА десетина дни и него 
опряха, така и сега въДРе 
Iм I, че акцията доведохме 
до края. пак сме без ток.
Докога така ще бъде и 
сам незная. но май-всроят 
но така «не остане до 
пролетта.

ИДо се касае до остана
лите акции и задачи, кон 
то местната общност, съ,п 
местно с останалите 
щбС'гвено-|пол1 етически ор 
гошизащпи о селото, е зап
ланувала да осъществи

И в Градище ток
— В тази акция голя

ма помощ очакваме от на 
шенци, отселени във вът
решността. Те и досега по 
чтп всяка акция която ние 
« селото 
радушно приемаха и все
странно участвуват в нея. 
Очаквам така да бъде и

Голяма :юно ма къщите, 
мг-;;[ II тази благоустрой
ствена акция в Градите 
оказа и Републиканският 
фонд за насърчение

И последното сс-Ю 
Бабушнишка община I ра 
дюше — получи тези дни 
електрически ток. Ист«- 

аниия за електрифика 
ция на Градите беше раз 
движена още преди десе
тина години, но тя върне 
ше бавно, а селото е мат 
ко и нямаше сила лесно 
Да се справи с тази ТРУД 
на задача.

н

раз- 
изостаналите

предприемахмена,
витието на 
краища и „Елентродистри- 
буция" в Бабуишица, та
ка че общата стойност на 
елек трификадията 

Градище възлиза на оноло 
40 милиона динара.

НоI |,роЗ
Изпълнител сега — добави председа-

ОбЩ-местнатав с телят на 
кост Боян Зарев.

Разбира се освен тези 
няма да изостанат и оста

комунално-битови— Наистина дълго „чака 
хме” тока. Най-близкото 
до Градище село. Студа 
на, отдавна има ток, а ние 
сме малцина, 
бяхме организирани 
Ре, но сто, разрешихме то 
зи проблем — казва Нови 
па Манич от Градище.

Благодарение усилията 
Електро палите

акции в селото, както и 
екипите във връзка с по 
нататъшното развитие на 
селското стопанство, 
легатската система, 
народната отбрана и 
ществената самозащита и

на градишници и 
дистрибуция" в Бабушни- 
па — и в Градище свет
наха електрически круш
ки. Всяко 
това малко планинско се 
лб с внесло но 40 000 ди-

елоктрифи-нъ,к и не 
доб-

де-
всв-семейство в
об-об

пд пр.довежданенара за
тока до селото и по 
динара за електрифицира-

М. я.60 000 ичМомчило АНтИЧ
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П Р □ С В ЕТА^- И з ка С} КВАТВРА
Краят на първото полугодие в нашите училища

БОСИЛЕГРАД:БРОЗ ТИТО” В ДИМИТРОВГРАДВ ОВО „НОСИИ Голям брой 

слаби бележки
ВСЕКИ ВТОРИ УЧЕНИК С ЕДИНИЦА

в ОТ 458 УЧЕНИЦИ САМО 17 БЕЗ ОТСЪСТВИЯ
Очевидно е, чс през след 

па'Щого полугодие ще бъде 
нужно много по-голямо ан 
га-жпрано, за да се .подоб 
ри успеха. И то не само 
•ма учениците, но и на ро 
дителпте и преподаватели
те, а отделно на младеж
ката организация. Доиол 
кото е известно, в програ 
мага е внесено обсъжда
не на успеха на три месе
ца. Такъв, накъвго е на 
кран на полугодието, успе 
хът заслужава да се об 
ст.жда всеки петнадесет 
дена. И не само да се об 
сьжда, но и да се търсят 
причини за неуспеха. Че 
се полага определен труд 
от страна на преподавате 
л/ите говори щ факта за 
проведените 215 допълните 
ями часа по 14 различни 
предмети. Частично това 
допълнително обучение е 
и за тези ученици, кото 
са отлични и търсят до
пълнителни знания, но най- 
много е за слабите- От 
резултатите личи, че ефек 

От друга 
страна, почти всички пре 
домети са застъпени с 
квалифицирани кадри. Ка 
сае ли се тогава за тяхна 
та недостатъчна ангажи
раност или за голяма неза 
интересованост сред учени 
ците е въпрос, който ча
ка отговор през второто 
полугодие.

ученицитеса постигнали 
от Ш, а най-слаб ученици 
те от I клас. 
всичко това .добав-им и фа 
■кта, че °т 232 ученици със 
слаби бележки, дори 128 
1лмат три и повече едини
ци, тогава е съвсем ясно, 
че успехът на учениците 
•в димитровградското сре 
дно насочено образование 
в края на първото полу го-

Донато в основното учи 
лище над 80 на сто от 
записаните ученици са без 
слаби бележки, в образо
вателно-възпитателната ор 
ганизация повече от поло
вината — 50,65 на сто, имат 
по една, две '«ли повече 
слаби бележки! Само 73 
(15,93%) отличници, само 
17 ученика без отсъствия1. 
Безспорно, това са резулта 
ти, които тревожат.

И тази година особени 
промени няма. Пак най- 
слаб успех показват уче
ниците от първи клас. От 
158 зтписани, 62 са без 
единици. И второкласници 
те в средното образова 
ние не са много по-добри: 
от 148 ученици само 68 са 
с положителен успех. Оче 
видно е, че в I иИ клас 
повече от половината са 
показали незадоволяващ ус 
пех. Вече в трети клас е 
обратно, така че от 63 за 
писани, 44 са с положите
лен успех или почти 70 на 
сто. В четвърти клас от 
89 — 52 или 58,42 на сто 
са без слаби бележки. Оче 
видно най-добър успех

Ако към ЦЕИ

сл
ВЪЗ» ОСНОВГО “Г
ПОЛОЖИТЕЛЕН УСПЕХ ИМА I 531 УЧЕНИК.

С проведените в мина
лия петък учителско-роди 
телски срещи в основното 
казали положителен 
пех, докато 69 на сто са 
ученици със слаби бележ-

училище ,,Георги Димит
ров" и средно-насоченото 
училище „Иван Караива
нов" в Босилеград, всь-

дие не задоволява.
УС-Една от причините най 

вероятно са и отсъствия
та. Само през

приключи първотощност
полугодие от настоящата 
учебна година. С

първо Iо
ки.успеха

постигнат през първото 
полугодие, който преди да 
бъде съобщен на родите
лите, бе обсъден от стра 
на на класовите и учител

направени 
това 

Дали

полугодие са 
6371 Директорът на средно

школския образователен 
център Асен Стоев във 
връзка с успеха сподели: 
„Според възложения труд 
с постигнатия успех ни 
как не можем да бъдем до 
волни. И тази година най- 
много слаби бележки има 
в първи и втори клас- 
Основното е. че ученици
те особено тези от първи 
клас, нямат трудов на
вик. Към т°ва тРябва да 
добавим и недисциплина- 
га, бягане от часове, не 
посещаване на часовете 
по допълнително обучение 
и пр.'\

И докато успехът, в сре 
дношколския център е по- 
слаб от тоя през първото 
полугодие на миналата 
учебна година, успехът 
в босилеградското основ
но училите е на минало
годишното равнище. Имен
но, от общо 681 ученик 177 
са показали отличен ус
пех. 152 много добър, 136 
добър и 66 ученика имат 
задоволителен успех, или 
сбщо 531 ученика имат по 
ложигелен успех (78,2 на 
сто),а 148 ученика имат 
слаби бележки (21,8 на 
сто. Двама ученика 
оценени.

Какт° и досега, 
бър успех са 
учениците в долните кла
сове със средна бележка 
-5,48, а в горните класове 
3,3. Инак, най-добър 
пех в долните класове има 
1У.а с
тел Андон Николов, а з 
горните ^-б, с класен ръ
ководител Радка Ангелова.

отсъствия, от 
5366 са оправдани, 
всичките отсъствия са би
ли наистина по болест или
става дума за .нещо дру
го? Че отсъствията са в 
„тясна" връзка с успеха го 
вори и 
клас, който е -най-добър, 
•има само 283 отсъствия (а 
1—1 817, във И—2 336 ч 
IV—1 723). Не е трудно да 

всеки

можем дасви съвети, не 
бтдем доволни. Особено с 
успеха ма средношколци
те, където от 
ученика само 
слаби бележки. От тях, 43

факта, че в Ш
общо 500 

155 са без

ученика са показали отли 
чен успех или 8,6 на сто. 
58 много добър — 11,6 нз 
сто, 44 ученика са с до
бър успех — 8,8 на сто, 
а 10 ученика имат задово
лителен успех — 2 на сто. 
Останалите 345 ученика 
имат по една, две, три и 
повече слаби бележки, а

се пресметне, че 
ученик има по 14 отсъст тът е малък.
вия. от които две са нео 
правдани.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „МОША ПИЯДЕ”

Първолаците пак най-добри
има и такива които имат 
и по 11 слаби 
В проценти успехът изгле 
жда така: 31 на сто са по

• В СРАВНЕНИЕ С МИНАЛАТА УЧЕБНА ГОДИ 
НА, УСПЕХЪТ ПО-ДОБЪР

бележки.

А. Т.Вече една седмица учи
лищният двор е празен, не 
се чува училищният звъ
нец. Започна дълго очак 
ваната зимна ваканция. Ми 
наха и родителските сре
щи. За по-голямо число 
ученици ваканцията ще 
бъде безгрижна, защото са 
показали положителен ус 
пех. Една част и през ва 
канцията ще „загреява 
стола”, за да поправи ела 
бите бележки. Все пак ус
пехът през първото полу 
годие е по-добър в сравне 
•ние със същия период на 
миналата учебна година- 

От 1376 ученици :в осно 
вното училище „Моша Пи 
яде" в Димитровград, по 
ложителен успех са пока
зали 1149 или 83,50 ,на сто. 
Отличен уопех имат 384 
ученика или 27,91 на сто, 
много добри са 312 
22,67 на сто, добър 
са показали 329 или 23,91 
иа сто. С ,двойка" са за
вършили първото полуго
дие 124 или 9,1 на сто.

така и тази, най-добър ус 
пех имат първолаците със 
средна бележка 3,83, след 
тях са второкласниците 
— 3,61. а трети по успех 
са третокласниците — 
3,59. Най-лош успех са по 
казали учениците от VI 
клас — 2,86. Сравнително 
добър успех са показали 
шестте ученика в специ
алната паралелка.

ДИМИТРОВГРАД

Изложба на Октомврийския салон 
от Белград

В течение на една годи
на известният Октомврий

дожественото 
всички ‘ достижения, ко
ито в последните две 
години се направят. От 
друга страна, Салонът е 
и най-добрият пътепоказа
тел, какво се създава в 
атилиетата на художници
те- Октомврийският салон, 
от друга страна, е истин
ски портрет на различни
те „отношения в общество 
то, отношенията между 
художниците, техните на-

изкуство

ски салон на художестве
ното и приложно изкуство 
на СР Сърбия от Белград 
по трети пьти се предста
вя с нови изобразителни и 
художествени

не са
Предвидената програма 

е напълно реализирана 
въпреки известните съкра 
щения на часовете през 
декември и януари, пора 
дм недостига на 
чески ток. Напълно 
вадена и програмата по 
таканаречения обществе
но-полезен труд. Именно, 
проведени са акциите за 
събране на шипков плод, 
залесяване на голини и съ 
бира не на вторични суро
вини.
акции са събрани 3079 кг 
шипков плод, за който са 
получени над 16 милиона 
стари динара. За засаде- 

6000 фиданки на 
- | получени са 

от 5 милиона и за събраната 
стара хартия (4700 кг) 
два милиона. Събраните по 
този начин 
бъдат

ло-до- 
п оказали

стойности
пред димитровградската пу 
блика. На 16 януари тази 

на Култур
ния център „25 май" в Ди 
митровград, бе открита ху 

-дожествека изложба, коя
то спооед съдържанието, 
на ч. ле жените
представлява високо 
турно художествено

електри- 
е про- У~-година в хола

класен ръководи -

травления, скромност, упо 
ритост и непоколебимост- 

В Димитровград са пред Учителските съвети 
ставен и платна на три де- едното, и в другото учили- 
сет художници, които ни ще обсъждайки 
предлагат достижения от през първото полугодие 
най-различни художест®е приеха сериозни мерки, съ 
ни жанрове (реализъм, екс щият през второто полуго 
пероио. 1изьм. надреализ ьм, 
модернизъм и др.), а в ли 
цето на художниците как 
вито са ^смила Вешович,
Милутян Драгоевич, Сава 
Петкзвпч, Келена Шипск,
Оливеоа Гърбич, 
диимитр ззгоадчанин 
Колев и редица други.

К. Тодоров

платна 
кул- 
дос-

тижение па художниците, 
които се представят пред 
Димитров гр адската ггубл и

или и вуспех По време на уези
успеха

ка.
Извяно е. че Октом

врийският салон на изобиаСред слабите с една еди 
ница са
7,29 на сто. С повече 
две са 127 или слаб успех 
са показали 227 ученика, 
което е 16,50 на сто от 
записаните. Средната беле 
жка за всички е 3,30. Ка- 
кто и миналата

дие да се подобри. В то<ва 
отношение допълнителното 
обучение със слабите 
ници ще има приоритетна 
задача. Освен

ните 
1,5 хектарасто ученика или зителчото и приложно из 

кус'1 во от Белград е, най- 
значите'пият, най-голям и 
н ай-н е по с оед ствен

уче
към

Ще се
засили контрола над учени 
ците, а ще се подобри и 
сътрудничеството с роди
телите-

товапрег
лед на художественото цо 
могване в 'Републиката. 
Чрез Салона се предлагат 

любителите на

средства ще 
използувани за про 

веждане на ученически ек
А. Т.

нашият
Иван

година.скурзии. II т ху М. Я.
СТРАНИЦА 8

Братство • 27 януари 1984



Младежка трибуна * Младежка трибуна 1зшж:
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТОР АНСКОТО ДВИЖЕНИЕ В СУ РД УЛИЦА

ОТ ИЗБОРНАТА СКУПЩИНА НА ТИТОВИЯ 
ФОНД В НИШКИ РЕГИОН1У1ежду най-добрите По-взискателен подбор на 

стипендиантите* ВИСОКО НА ПОСА
На първата изборна Скупщина на Тито- 

вия фонд в Нишки регион, която се проведе на 
19 януари т-г., беше изтъкнато, че от създаване
то на тази институция до днес са получили 
стипендии нъм хиляда млади работници и сту 
денти. Във фонда са зачленени към 900 тру
дови колективи, обществено-политически ор
ганизации, сдружения и общности и 67 000 гра 

През

Горансното движение в 
Сурдулишка община има 
богата традиция. Младите 
от тази община с много
броен ите си залесителни 
акции създадоха условия 
акциите по залесяване на 
Власина да получат пир 
во републиканско, а след 
това и съюзно значение, та 
ка че вече три години се 
превежда съюзт1а младеж
ка (залесителна) акция 
„Власина".

1984
разполагат с над един ми 
лион фиданки. Запланува 
но е Да се засадят 
450 дка . 
бо.р и елхи.

година горани-ге ще залесят над 15)00 дка го 
лики, а въ® всички среди, 
к*Дего няма условия 
засаждане на паркове, ще 

дръвчета в

за
още

със смрика, черен засадят по 88 
акцията ,,88 
ДРУгаря Т 
ог Сурдулишка

дръвчета за 
ито". Гераните 

община 
през пролетните и есенни 
дни ще окопаят 
2000

Според плана 
ката конференция 
април и май в настоящата 
година трябва да се сфор 
мират към 20 постоянни 
горански бригади при ор 
ганизациите на сдружения 
труд, местните общности 
и училищата. Всички го 
рани ще дадат по два доб
роволни трудодена за за 
лесяване.

ждани. изтеклите девет години за стилен 
диране на ученици, работници и студенти са вне 
ели над 42 милиона динара. Обаче оценено е, 
че във фонда все оше не са зачленени достатъ
чно работници — самоуправители сред стипен 
диантите и това остава като главна задача зана 
пред — увеличение на броя на стипендиантите 
работници.

на горанс-
през

около
дка, засадени с мла

ди фиданки.
За младите произволите

ли на посадъчен матернаа 
особено е радващо, 
хи и фиданки се ползуват 
като паркови култури и за 
засаждане в
среди на територията на 

Южноморавоки

че теБаза затова са и създа 
дените три разсадника 
Власина с обща 
над 100 декара. Като един 
от най-добрите в републи 
ката разсадникът на 
сина ще обезпечи посадъ-

СъЩо така трябва да се мени нещо в по
дбора на стипендиантите: трудовите колекти
ви и младежките организации трябва повече 
да се ангажират в предлагането на най-добри 
работници, ученици и студенти. Също така ня
ма оправдание стипендианти на Титовия фонд 
след нато завършат, да останат без работа.

За председател на Титовия фонд в Нишни 
регион е избран висококвалифицираният рабо
тник в МИН Александър Цветкович.

на
площ

училищните

регион. 
Косово и Войводина. С ед 
на дума, досегашните 
зултати дават

Вла- Подготовки вече са нап 
Ровени и резултатите не 
ще изостанат. В потвър
ждение на това говори и 
полученото през миналата 
година високо признание 
от страна на републиканс
ката конференция за учи
лището в Масурица. Имен
но, това училище е получи 
ло сребърен емблем на 
Горанското движение за 
най-добре уредена учили 
щна среда, а учителката 
Надица Вучкович е полу
чила диплом.

Ре-
основание 

за още по-високи успехи.
Ср. Н.

чен материал и за пред- 
„Власинастоящата акция 

84". Тук посадъчният ма

Нова учебна програма но български еш за 

учениците от основните училища
се подготвя със 

систе
ма, така че процентът на 
прихващащите се фидан
ки ». твърде висок.

териал 
залитна коренова

По предложение на Про 
светния съвет на СР Сър
бия. Републиканският за
вод за развитие на възпи
танието и образованието, 
тези дни предложи на Ко 
мисията за училищни въ
проси за българската на
родност в СР Сърбия — 
Проекто-програмата по бъ 
лгарсни език за ооновните

ли в областта на литера
турното поле и изобщо на 
литературното поле без 
оглед на тяхното величие 
и известност, не са били 
равномерно застъпвани, а 
случвало се е, че в някоя 
от републиките, те изоб
що не са се изучавали от 
страна на учениците. С 
цел да се изградят при 
всички ученици в страна
та единни погледи в обла 
стта на литературата, а с 
това и единно възпитание, 
образование и нужните 
знания, републиките са на 
правили нужното съгласу
ване и от идната учебна 
година на тева поле ще 
се работи в общо съзву
чие с програмите.

Що се касае пък до изу 
чаването на българския 
език в нашите училища, 
предложителите са изгот
вили две програми, спо
ред конти едната ще се 
отнася до изучаването на 
българския език като май 
чин, а другата като чужд 
език. С една дума, прог
рамите предлагат нов под

училища.
Комисията, която неот

давна проведе свое засе
дание най-щателно се запо 
зна с предложения текст 
и съдържанието на прог
рамата и взе решение съ
щата да се даде на пуб
лично обсъжда.<е за след
ващите Два месеца. Рази
скванията ще^ се проведат 
по воички училища, къде- 
то обучението се провеж
да на български език, а 
отделно по този въпрос 
ще се изяснят съответни
те езикови активи, заводи 
те за развитие на учеб
ното дело в Ниш и Лесно 
вац, относно Враня, накго 
п други заинтересовани ин 
ституцни.

Новата 
ма е плод на раздвижена
та дискусия и разиоква- 
ния отнасящи се до утвъо 
ждаване на общите ядра, 
ксито би били единствени

Понастоящем гораните о 
Слрдулииа отглеждат 650 
хиляди фиданки, смрика, 

могат да се ползу-които
ват за засаждане тази го 
дина. Засети са и 
площи с още около 
ляди, така че общо през

нови 
600 хи През настоящата година 

на частния сектор ще се

„ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ ’84"

Телефонен спор Блатист път...
Разговор за младини — 
см ЯХ— Да, люля! Частна квартира, кажете! 

Защо мълчите? Сигурно е грешка. 
Твърде е късно, учтиви бъдете!
Нощта е ужасна, кошмарна и тежка.

Кой? Ти си!!! Не мога да вярвам. 
Гласа ти е чуден, някак далечен. 
Сериозно казвам. Защо се замайвам.'' 
То, никой не може да бъае вечен.

Питаш ме как съм? Учтиво от Вас. 
Какво да кажа — че, живея ® рая.-'! 
Разбира се, вече не мисля за нас, 
понякога пиша, работя... играя-

А ти? Как ти живееш със нея?
... Ох, интересно! Значи хубав шанс! 
Не се обиждай, на теб /не се смея, 

всичко прилича на фарс.

проектопрогра-и
шепот,
шепот
и
въздишки...
Пауза.
И пак разговор — 
го студен

за всички училища в стоа 
ката. Както е известно до 
тази учебна година същ е 

разнообразие на
II
ТЪНЪК,
без смях...
Млъи.
По блатистия път 
остана 
една следа 
на мъж

ствува
учебните планове и програ 
ми по отделните републи
ки и поккрайннни, а осо
бено в програмите на от
делните народности. Юго-

ход към езика, което ще 
гарантира и нови методи 
в овладяването му за все
кидневна употреба.

К. Тодоровслевските творци и деяге
II

ДОЛНА ЛЮБАТАжена — 
без рожба!

Радко СТОЯНЧОВ
(БЕЛЕЖКА: Тъй натз в 

миналия брой на вестника 
стихотворението беше пе
чатано в безредие, в този 
брой го поместваме в ис
тинската М'У форма. Мо
лим автора 
да приемат нашето изви
нение)-. '

макар че

На фзре, разбира се! На как/во би друго, 
иогато ношсм
И пренебрегваш своята съдруга 
за да ми .кажеш, че сам си ,навън.

Аплодисменти за ранчиловскнте 
самодейцнме събуждаш от с7>н

дежп се представиха с на 
родни песни, едноактоаки 
и китка народни хора.

Гостуването на райчи- 
ловските самодейци беше 
значително събитие в куп 
турно-забавишя живот на 
10ЛН0Л юбатча ни.

Младите танцьори, 
з-»икални и 
самодейци от соло Райчи 
ловци
сгушеха в село Долна Лю
бета, к/ьдето изнесоха под 
брата
програма. Талантливите ра 
йчиловсми девойки и мла-

му-
драматнчески

случи? Не СИ станал Бог!Какво се 
Никога, мили, то®а нс “(е бъдеш.
Не казвай нищо! Падам пъп възторг,

„любима" идеш.
3ДЕНКА ТОДОРОВА

миналия петък го

и читателите
културно-забавнакъм своятаче съ/крупщяг

(М. ЯЛ
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ОТБРАНАПО ТЕРИТОРИАЛНАОБЩИНСКИЯ ЩАБИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ ШИНАСолиларност с посгралалиге на Копаоник

СУРДУЛИЦА За всестранно военно обучение
воешю-лрофесио ■СОЛИДАРНАТА ПОМОЩ 

ЕЖЕДНЕВНО НАРАСТВА
Спасов,1983 и 'Приета прог-1983 го обучение, възлипрез

рама за работа през нас- 
година. В работа 

съвещанието, °свен 
ОЩ по тер-и

През изтеклата 
година поделенията на 
риториалната отбрана в 
Босилеград ежа община по 
стигнаха значителни ре
зултати. Чрез 
еднодневни и многодне-вни 
обучения, които имаха за 
цел да се провери боегото 
юостта, познаването на ра 
зл ютиите видове оръжи я, 
оръдия 'И техшика и други 
те военно-тактически док 
трини, бяха обхванати по 
чти всички командири и 
лица, числящи се към те
риториалната 
общината. Цялостно са ре 
алиоирани планът и прог
рамата тю военно и профе 
аномално обучение и въз 
питание на териториалпи-

налното 
тание и усъвършенствува- 

командирите ще бьтоящата не на
де насочено н%м успеш- 

изпълияване на осно 
задачи на функцио-

та на 
членовете на

.НОТОотбрана участ- 
командирите на

По почин на Съюза на синдикатите в Сурдули- 
шка община е разгърната шнрона акция за помощ 

от земетресението на Копаоник.

ториална 
вуваха и 
териториалните поделения 
в общината и. Милутин Ма 
нич, представител 
тоналния щаб по терито 

отбрана в Лесно-

различни вните
налните си дължности 
за ефикасно командуване 

с боевите
на пострадалите

Най-вече оредства е от 
делила стоманолеярната и 
фабриката за .машини ,Да- 
чкатлщаТази стопанска 
организация е отделила 
около чии хиляди динара, 
а средствата са обезпече 
«и чрез доброволен труд 
■на раоотницнте в свобод
ните съботи. След тях са 
трудещите се от Влаоин- 
оките водоцентрали със 
сума от ззо хиляди дина
ра, като при това 330 хил 
яди е дала организация
та, а ЮО хиляди са събра 
ли трудещите се- На тре
то място е Медицински
ят център — 1ЮСТ дис- 
ианзерски служби със 
сума от 67 6зЗ динара. Ра 
ботещите в тази служба 
са дали 50 на сто от ед
нодневната си заработка.

За отбелязване е, че всн 
чии ученици и просветни 
работници на образовател 

център „йосип Броз 
Тито" са взели участие 
в тази благородна анция 
и са събрали сума от над 
47 хиляди динара. Учени
ци и преподаватели и от 
основните училища „Йовшх 
йовановпч Змай’’ и ,,Вук 
Караджич” общо са събра 
ли и изпратили 
38 21)0 динара. А и най-мал 
мите от детската градина 
са се приобщили към со 
лидарната акция, като са 
събрали 
Зчоо динара.

По еднодневна заработ- 
ка са дали служащите в 
обществено-политически
те организации, работници 
те от трудовата организа 

номунална
„Влаоина", ООСТ За 

овод за ТБЦ при Медицин 
свия център и редица още 

органи

и управляване 
действия, чрез постоянно 
следене развитието 

мисъл,

на Ре-
на во

риална науката, 
различните 

технически постижения, не 
на нашите вюръже-

енната 
техниката и

ния вац.
И през настоящата го 

дина, каито се 
на съвещанието ще се про

по-нататъшното

подчерта
само
ни сили, но и на евентуал 

агресори. Обучение- • 
възпитанието ще се 

обосновава и върху ценно- 
на нашето социалис-

самоуправително
придобивките 

на Народооовободителпа- 
та борба, а преди всичко 
върху концепцията по все 

отбрана и обще

■дъджи с 
укрепване па боеготовност 
та на числящите се

отбрана в ■ните 
то икъм

отбрана,териториалната 
чрез различни форми 
военно обучение* курсове, 
се-м-инари, учения и пр. При

военно-професионал-

ститенапомощ тическо
общество,

те. това
ното и идецно-политичес- 

усъвър- 
ще бъде в

Тс|ва бе изтъкнато и а
неотдавна проведеното съ,- 

общикския кото издигане и 
шенегвуване 
центъра на 
Както подчерта Глигория

помежду си навещан ме 
щаб по териториална от
брана, на което бе лама- 

работата

народна 
стаената самозащита.вниманието- М. я.

лен анализ за

ИЗ СОИ ПО ЗДРАВНА ЗАЩИТА В ДИМИТРОВГРАД
дей-ция за

■ Капиталовложения за по-добро 
здравеопазване

И останалите стопанс
ки организации и трудови 
общности са се откликна 

на акцията за събира
не на материална помощ 
за населението от Копао
ник. Така например ООСТ 
„5 септембар" към автомо 
билните заводи „Дървена 
застава” от Крагуевац са 
отделили 40 хиляди 
ра, относно 1 на сто ох ме 
сечната си заработка. Гор 
ската секция също е от
делила едно на сто от ме
сечната си'заработка, или 
сума от над 17 хиляди ди 
нара.

ност

по-малки трудови 
зации и трудови общнос-

ли
да се строят нови здравни 
станции или пък да се 
приспособят други обек
ти, с което не само че ще 
се спестят средства, ^но 
същите и по-рано ще бъ
дат открити.

За реконструиране на Здравния дом в Димит- 
орвград и изграждане на здравни станции в Погано 
во и Долна Невля през настоящата година са запла
нувани към 20 милиона динара

ти.
Да напомним нанрая, че 

акцията все още е в ход, 
така че общата сума на 
помощ за пострадалите от 
земетресеснието на Кола- 
оник ежедневно нараст
ва и все още не се знае 
крайната сума, с коятд 
Сурдулишка община ще 
помогне населението от Ко

вния дом около 15 милио 
на. Понастоящем се търси 
отговор на въпроса

За подобряване на здра 
веопазването в Димитров 
градска община се пред
приемат редица меропрн 
ятия. В тази насока не изо 
стават и усилията за до 
ближаване на здравната 
защита до населението. 
През настоящата година 
е запланувано и реконст
руирането на старата част 
•на Здравния дом в Дими 
тровград и изграждането 
на здравни станици в По 
ганово и Долна Невля.

Секретарят на СОИ по 
здравна защита в Димит
ровград Цанко Костов ка
зва. че за целта са необ
ходими към 20 милиона 
динара, от които само за 
реконструирането на Здра

дина

В. Б.дали
1нп:

Комисията за трудови отношения при ос
новната организация на сдружения тРУД в Здра
вния дом в Босилеград

паоник.
Ст. Н.

д а з а

БОСИЛЕГРАД

за попълване на работното място:
1. ГОТВАЧ за неопределено време — 1 

изпълнител
Условия: Квалифициран или полу квали

фициран работник, с една година трудов опит.
Молбите, с доказателство за изпълняване 

на условията ох обявата се подават на следния 
адрес: ООСТ Здравен дом — Босилеград — до 
Комиоията за трудови отношения-

Непълни и некомплектувани мобли 
да се разглеждат.

Ооявата е открита 8 дни от деня на пуб
ликуването.

Работещите отделнха по 

еднодневна заработка
• В местните 

рана най-добре
Раздвижената от ОК 

на ССТН и Общинския син 
дикален съвет в Босилег
рад акция за събиране 
■на солидарна помощ за 
пострадалите от земетре
сението на Копаоник все 
още е в ход. Досега са 
събрани общо 417 155 ди 
■нара. Заетите в органи
зациите на одружения труд 
и трудовите общности вне 
соха въ|в фонда на соли
дарността с пострадалите 
«ад 370 000 динара относ 
но целокупната ои едно
дневна заработка.

местните общности 
анцията не е орга

низирана .най-добре. Имен 
■но, от 37 местни общнос 
ти в Босилеградока общи 
на, само 9 събраха парич
на помощ. Останалите ме 
егни общности трябва

общности акцията не е организи

най-сетне да схванат, че е 
крайно време да се вклю
чат в тази хуманна акция.

М. Я.

няма

Да защитим Нишава хйг пр"Все по-честото замръся 
ване на река Нишава и 
притоците й вече сериоз
но загрижва. В края на 
миналата година Съ,ветът 
за защита на човешката 
среда към Междуобщин- 
оката конференция на Со 
циа ли стическия съюз з 
Ниш изготви проектодого- 
вор във връзка със защита 
та на р. Нишава.

Текстът на този 
мент е представен на пуб
лично обсъждане на обще

ствено-политичеоките 
ганизации,

ор-
организациите 

на сдружения труд и др 
заинтересовани организа
ции, които до 
януари трябва да изнесат 
свои забележки

изпълнителю ^ еДИН ^«ЕЛЕКТРОТЕХНИК,

ВДран рабО1Щик°К0КВаЛИ^ИЦИран ‘или кпалифи- 
и трудов опит °4 една года^1“3™ специалност 

Молбите, със

края на

и предло
жения във връзка сВ него.
След това проектодогово- 
рът ще бъде изнесен 
обсъждане и 
Скупщината на

Ция трупоя свиАСтелство за квалифика-
подават на адрес ТО^Б^1110 свидетелСтв< 
жба - Боси^град в с^Г^ГР8ад °бЩЗ 2”У' 
куването на,обява?а въвТестнина °Т ПУ°ЛИ‘ 

Некомплектуваните ие°ТНИКа*
молби Няма да се

обаче
на

приемане в 
Междуоб-

щинската регионална об-доку-
ЩНОст. ненавреме подадени

Разглеждатм. А.
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СЛЕД ДЕСЕТГОДИШНО ИГРАЕНЕ 
,,АСЕН БАЛКАНСКИ”

В ОТБОРА НА

отддпен иДИМИТЪР КАМЕНОВ 

ЗАВЪРШИ ФУТБОЛ 

ИАТА СИ КАРИЕРА
Надали има професия, 

която може да се отьжде 
стви с една личност, да 
се каже, че\ представля
ват неразривна цялост- А 
именно за Еленко Вщцано 
Бич може да се каже га-

кШг М
ШШ

Ел. Виданович (в средата) начело на един 
физкултурен парад

Виданович не е само 
учител, тРсньор, той е и 
добър педагог, обществе- 
но-политичеоки деец. Съз 
дава и развива любов 
<къ,м предмета и към спор 
та изобщо. Затуй е ценен 
и обичан. Особено се изди 
га авторитета му сред мла 
дежта и влюбениците на 
спорта. Раздвижва редица 
спортни акции. Организира 
различни спортни състеза 
к*ия. Застава начело ма 
футболния, на баскетбол
ния, на волейболния, на 
хандбалния отбор... Отбо 
рите под негово ръководст 
во се състезават с други 
отбори от различни градо 
ве. И постигат завидни ус 
пехи.-

А в Деня на младостта 
остават незабравими глед 
ките: начело на букети 
.младежи и девойки от нев 
лянски район в пъстри на 
родни носии изпълняват 
гимнастически упражнения- 
Имало е години, когато и 
по триста души участву
ват в двадесетипетомайс- 
ките тържества само от 
този край-

деца, между които и гой, 
неговият живот изця- • всекидневно се състезават 

на „Средището” пред Ра 
шините- С пър рави н ата, ло

НО НЕ КАЗВА ЗБОГОМ НА ФУТБОЛА И НА 
своя КЛУБ. КАТО ЧОВЕК С БОГАТ ФУТБОЛЕН И 
СЪСТЕЗАТЕЛЕН ОПИТ ЩЕ ДА ПОМАГА КАТО 
ТРЕНБОР НА ЕДИН ОТ ОТБОРИТЕ НА „БАЛКАН
СКИ ' И КАТО ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО НА 
КЛУБА

ка:
ло е отдаден на спорта, 
или спортът в Димитров
град е свързан с неговото 
име. Щом в Димитровград 
се спомене името „Лен- 
ко”, всички знаят, че то
ва е човекът, който десе 
тилетия наред се грижи 
за физическото 
ние в основното 
ще. за спортното 
ство в града и спортния 
клуб „Асен Балкански”, за 
дружеството на спортни
те ловци, за масовите фи 
зически упражнения-..

вкостта и умениет0 да 
прониква, да съдейсгвува. 
винаги е търсен от друга
рите-

По това време дружест
вото на бившите „соколци” 
дейно работи в Соколскня 
дом. Еленко, макар и ма
лък, постоянно се отбива 
там. С постъпване в пър
ви клас на тогавашната ни 
сша гимназия, тогавашни
ят учител по гимнасти
ка Раде Ранджелович вдъ 
хва ново доверие на мла 
дия спортен „запалянко
вец”, като му разкрива 
красотата на спорта.

Последният мач на ди- работното място не' се ра 
митров градския футболен зличават- Димитър е не- 
клуб „Асен Балкански” в жен татко на две момиче

та и примерен съпруг. По 
строи си къща, завърши 
училището и се хвана на 
работа в ООСТ „Димит
ровград”. Вече 10 
е член на Съюза на югос
лавските комунисти.

възпита
учили-
друже

есенния полусезон от таз 
годишно го първенство бе
ше и последен лгач на дъл 
гогодишния член на отбо
ра ДИМИТЪР КАМЕНОВ. 
След десетгодишно акти 
вно играене в спортната 
фанелка на „Балкански”■ 
Каменов реши да каже 
сбогом на футболните те 
рени в нашата република.

години

Еленко Виданович е 
висок и плещест, възруси 
чък. същински атлет. Це
лият си трудов век е пос
ветил на спорта. За него 

свободен сле 
празник, 

почивка. Без

Поотраснал Еленко се 
оформя като спортист- В 
гимназиалните класове и 
в класовете на учителс
кия институт, той се наре 
жда между младите, та
лантливи футболисти, ка 
то едновременно е и в че 
дните Редици на спортно- 

чувствува то дружество „Партизая”.
А след отбиване на воен
ната повинност учителсг- 

на всяко вува в димитровградските 
села (Пъскашия, Долна 
Невля и ПъртопопиншО- 
Като млад учител 
назначен за учител по физ 
култура в димитровградс
ката гимназия, а сетне 
в основното училище „Мо 
ша Пияде”.

Каменов беше уииверса 
лен футболист и изпълня
ваше всички роли в от
бора, освен ролята на 
вратаря- Прощалните 90 
минути игра на мястото 
на десния защитник, на 
неговото любимо място. 
Като десен защитник гой 
имаше най-много блестя
щи игри през изтеклите 10 
години. Отличаваше се с 

висок съсге- 
топкзга

не е имало 
добед, държавен 
празнична

изтъква, 
винаги е бил челна фнгУ 
ра, около която и през но 
ято се „пречупват” спорт 
нпте дейности. Винаги 
чувствувал и 
душевно (и обществено) за 
дължение да дава свой при 
нос за Успеха 
физкултурно или спортно 
начинание.

желание да се

е

ГПОрИТССт и 
зателен дух. За 
се бореше все до послед 

атоми на силите си,

Еленко съумява да нас
леди любов у младите, осо 
бено към ритмичните уп
ражнения. Често пъти е 
хореограф.
Неговите танцови съста
ви с представянето си из 
вън Димитровград отне
мат дъха на бройни зрейте 
ли. Неговото име с ува
жение се изговаря не са
мо в Димитровград, но и 
и Уздин, Чанта вир, Кула. 
Ковачица, Ниш. а подоб
но е и в селищата в съ
седните па Димитровград 
крайгранични общини Дра 

Годеч, Сливница

бива
Роден е през 1929 годи

на в с. Росомач. Ппротс-
ко. Челопекът в пазвите 

Стара планина не обе
щава добро бъдеще на се
мейството, в което расте. 
Е го защо баща му се 
селва в Димитровград, къ

ните
за него не съществуваше 
загубена топка, 
ние на тези

Благодаре- 
качесгва бе- 

люби-
композитор...на

дългогодишен 
мец на димитровградската 
публика. Често пъти 
ше и капитан па отбора

ше Димитър Каменов зазър 
ши футболната си карие 

каза сбогом на 
о» °я нлуб.

Тук наред с часовете, 
упражненията и трениров
ките в училището, дейно 

з работи в спортните Дру
жества на града и едно
временно задочно следва 
физическо възпитание ч 
биология и за твърде къс 
срок става специалист за 

тва огромно влечение към физическо възпитание ч 
топка. Орляк спорта.

бе за
ра, но не 
футбола и на 
Като човек с богат футбо 

състезател ски опит 
остане да помогне ка 

то треньор на един от от 
„Балкански” и 

член на ръководство

Тази есен Димитър Ка 
менов беше най-добрият 
футболист на „Асен Балкан 
ски”. Зашото реши да за
върши- футболната си

в момента, 
във висо

дсто открива кръчма 
„Магншюто” в „Строшена 
чешма”. За Еленко наеха 

Започва да

лен и
ще

ват нови дни. 
учи. но едновременно изпи

на борите на
•риера тъкмо 
когато играеше 
ка форма?

като
то на клуба.

Димитър Ставрон кърпената
— По-добре сега, откол 

кото в някой друг момент,
гоман, 
в НРБ.

С една дума, целият ои 
трудов век Еленко Ввдано 
вич живя и живее със сп°Р 
та. Днес като 
на общинската самоупрявн 
телна общност 110 физпче 
ока култура и секретар на 
общността за отдих и по
чивна твърде дейно работи 

спортното поле и под
помага всяка спортна изя 
•па в града.

ФК ЛЛРШ“ ШИ СЪПЕРНИКкогато може би ще играя 
обислабо. Публиката ме 

ча, обичам я и аз, 
що да я принуждавам' да 
ме изпраща със свиркаме 
— обяснява с тъжни нот 

Каменов. — За

и за-
състеза- 

съ.пернпк имаха 
резулта

дина в този вид 
ние за
„Морава” когато

бе »,тесен”. Обаче же

секретарТечи п междуоабщ- но разположени и се нзд-
футболен съюз Вра „пат, че първият иръг въ 

Г 2а и®”сни двой- преки че ФК „Морава" са 
' купата на Маршал състезава в по-горен ранг, 

футболистите "я ' Успешно ще пребродят- 
ФК Мла гост” от Бооилег Още повече, че мачът ое
! ':1а съперник получиха к,-пае в Ьоонлепрзд.
ФК „Морала” от Владич-ич Оптимистичното

. Мачът ще се преведе 
на 19 февруари т-Г. в Ьо- 

Футболистите 
и Р'ъво 

са омтимистич-

тътки в гласа
едно такова решение имам 
доста обективни причини, 

се понатоу

ките за 
Тито.

линията са едно, а възмо 
яаностите ДРУГО. За да мо 
гат да се класират 
втория 'кръг трябва още 
сега сериозно да отпоч- 
нат с тренировки, 
миналата година 
го липсваше, при тях.

във
пък и годините 
паха. Вече пи имам

разпо- 
босплеградс-

но32. ложение на 
ките футболисти в състе
занието за купа-га на Мар 
шал Тито не е без ооно- 
нанме. Те и миналата го-

коетоханчовешки 
Каменов на' тс- 

Каменов в с^мейгс 
компаниите и

По основните 
качества 
рена и 
гяото,

най-мно
оилеград. 
на ФК „Младост Кирил ТодоровМ. >1-
модегвотона
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хумьр • сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОМШКИ към

вестна по нелюбезмото ОРН0^И|;о.,11Са. 
потребителите, настРъ^нал‘1 ^ е.

— Какво пъ,к сега 'Ионаш. Вие с 
ляците, напълно сте изветрели, ‘‘‘ 
нс знаете какво ни трябва,

влизате и излизате — зала )нала 
той да каже на-

Пари и аир
селскостопаи-Седеладесетгодишен

оки производител от едно бооилеорад- 
ско село дошъл в магазина на „Слота' 

царевица. Взел 6 чувала. Про- КлисурсЙепът и
да го упреква, преди 
мерен мето сиг. я пп

— Чувалите не е трябвало да тгЛс 
Допдох да ми върнеш парите 
^ .казал селя'НИ1Нът.

да купи
давачката му изчислила дължимата су- 

му взела отце 120 динара за. чу
валите (6x20 ди'Н.). Селянинът платил 
и царевицата, и чувалите, натоварил ги 
на дървените ои кола и търгнал в къ
щи. По пътя го срещнал продавач 
„Слога", но от друго село, и го попи-

ма и
тя-
без да се стеснява,

Продавачката му се скарала жес-
- жес муАетона, но п селянинът упорствуоал 

токо. Накрая била принудена да му 
върне парите. Давайки му ш, „благосло 
пила” го:

— Ете 'пм ш, и аир да не видиш

на

тал:
— Плати ли « чувалите?
— Платих ги отвърнал селя- Одавна несъм одил по дая край, а имаейо 

добри приятел,е там. Ама де дънъска че оти
дем, де йутРе и йедва се накани преди две 
шедеже-

■от тях!НИНЪТ- Селянинът взел парите, сложил ги 
о кесията ои, поуспокоил се и казал.

— Сега, когат0 парите са в джо
ба миг, аирът нена остане при тебе!

Замисъл: К. Г.

Продавачът се усмихнал под мус
так и си заминал. Обаче селянинът мпо 
го добре разбрал усмивката му, и тръ
гнал обратно — към магазина. Когато 
го видяла в магазина, продавачката, :тз Дадо си твт,рду думу ка беше рестрикция 

на струкну, Дена че идем при бай Петра. Зна.м 
дека су они близка до хидроцентралуту и си
гурно имаю струю колко очеш...ВМЕСТО АНЕКДОТ!явм»йЯ§а»яш Прекъснал околийския,.. Е, ама ядац.

През първите години на 
■излизаме на вестника 
,,Глас на българите в Юго 
славия”, в Димитровград 
■не съществувала автомати 
чна телефонна централа. 
Затова, предимство в раз 
говорите винаги са има
ли съобщенията за метео 
рологпческите условия и 
на журналистите- По т°ва 
време са прекъсвани всич 
иси вече започнали разго
вори.

Така ,един Ден на поща 
та идва кореспондентът на 
..Глас на българите" от 
Димитровград за да съоб 
щи до редакцията, че из 
купуването на вълната в 
Царибродска околия е за 
вършено. След като се 
представил, телефонистът 
моментално прекъснал ве 
че започналия разговор 
на председателя на око
лийския Народоосвободи 
телен отбор, който по 
това време нещо важно 
съобщавал на правителс
твото на република Сър
бия в Белград. После пре 
дседателят, вместо да мъ 
мри телефониста, измъм- 
рил кореспондента и му 
наложил до редакцията 
да се обажда само в оп
ределено време, от 11 до 

А. Т.

Да ви не замарам млого одма да ви ка
не работата там* Убаво село, големо, 

закасали със
Истинското мъжество е предпазливостта.

Бауст жем ква
рабогл>иви човеци, ама изгледа 
усукани еизове па ни натам, ни на овам. Веру- 
вали ли ели не най-близката мала до хидроцентра 
луту нема струю. Море мани све друго него из 
туя малу течу и вода у йезер°то та да се про
изведи струя за целу Югославию, а за Кабапо 
ву маалу нема струя- Нема и това ти йе. За 
кво ли? Те затова, що Сизат из Сурдулицу по 
струюту нече само жицете да развлече по бач- 
Дерете иако су мойите приятели със женете 
и децата одавно, преди неколко године йоще, 
побили бандере. Море само това да йе-

Твърдоглавието е глупава слабост. Ако сте 
прав, намалява вашето тържество, ако греши
те, покрива със срам поражението ви.

Стерн

Преди да скочиш — погледни.
Руска

За добродетелта няма непроходими пътища.
Овидий Они човеци и мое заправили, ама пай Си

зат пусти нече да им помогне и това ти йе- 
Незнам кво су се зайели клисурчан>е със Си- 
зовете за струю и комуналийе, ама знам дека 
нейе убаво тека. Бре, па срам йе стварно. Па 
бива ли и Сизат тека да се односи? Ега 
некако нагоде 
уведу струю и не направе мосат више у Кли- 
суру нечу да идем.

Който има много пороци има много госпо
дари.

Петрарка се
рекъл сам им, све док не

Щастието е на страната на онзи, който е
доволен.

Аристотел А иде ми се пай- Млого добри човеци, бре. 
Имаю си и три, четири меане и продавнице, и 
автобуси иду и све, ама бре ете със струюту 
истина су млого смешни.

Щастието на следващия век се гради през
този.

Китайска
И тека се я лроведо у Клйсуру.

Они ми се жалите, я им обейа дека че 
пишем у „Братство", а , 
ло да се малко повечКе 
будемо задоволени.

Шега, която отива далеч, води до кавга.
Суахили на-

са Оизовете би треба- 
активираю и сви че

В усмихнато лице стрела не пускат-
Японска

12 часа.ш
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