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С указ на ирезидентта на 
СФРЮ Йосип Броз Титв #т 
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

* НАРОйиосг е са>р югосддвиг. . и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.ГОДИНА XXV ф БРОЯ 1141 * ю ФЕВРУАРИ 1984 Г. » ЦЕНА 4. ДИН.

ЗЖ8ЖЕМ ср с™ « — в ЖДРЕЛОТО НА Р. ЕРМА

Положението се влошаваНационалистите нападат 

придобивките От цеха
прес” 1в Димитровград 
л учихме
ректорът на ООСТ „Приг- 
рад” е издал нареждане 
веднага да се опре движе 
ни-гето на рейсовете на ре 
лация Димитровград — По 
ганово.

ма „Ниш-екс- средство, тежки и двойно 
повече.

Това съобщение, 
рай всичко, изненадва. Пър 
во, то е последвало от 
страна • на „Ниш-експрес" 
вместо от компетентния 
орган — Републикански я 
комитет за връзки и съоб
щения, и второ, с ултима 
тивния си тон: съобщени 
ята веднага да бъдат пре
къснати, без да се мисли 
откъде да се мине за Вла 
си, Поганово, Драговита и

Бански дол, пък и за се
лата в Дерекула: Т. Одо- 
ровци, Куса врана, Пета- 
чинци и Искровци. Жители 
те в тези села използуват 
рейсовете на „Ниш-експ
рес'’ поне до Погановски 
манастир, а сега им се съ, 
кр&щава превоза с още 3 
километра.

На всичко отгоре — 
дерекулоките села — 
Одсровци, Куса врана, Ис 
'Кровци и Петачинци не мо 
же да се влиза и откъм се 
ло Звонци понеже тези дни 
край Звонска баня

по-
лоша новина. Ди и пок

лика й^СеДаТеЛСТВОТО на с°Циалистаческа РепсГ
- ■— "»»>■

■видове на вражеска дейност от 
позиции в СР Сърбия. Уводно
Ьелко Маркович,

ло чеКнаДД,СЪОбЩеНО’ Г1р‘Исадателството е оцени- 
но’ яияич. въпроси и досега е било лосвещааа-
резуттати г^Рюп1-"'3™6 И 46 С3 ПОстИгнати завидни резултати в оороата против общата
ност, както и против дейността 
ски позиции.

от 6 февруари някои 
националистически 

изложение направи 
на Председателството.

относно линията 
да се съкрати до Комйе- 
Причината е — издържам - 
■востта на Влашка кюприя. 
Мостът може да издържи 
5,5 тона, а по него се дви 
жат моторни

член
е

Т.

вражеска дей- 
°т националистиче-

превозни

на пъ-
Сегашната дейност на Председателството и на 

другите органи и организации в републиката във 
връзка с тези въпроси, представляват по-нататъшно 
реализиране на задачите, произтичащи от политнче- 
ската платформа, както и от Заключенията на. Десе
тото и Единадесетото заседание на Централния ко
митет на Съюза на комунистите в Югославия и реа
лизирането на по-рано взетите становища на Пред 
седателството и другите органи в републиката.

тя се е свлякло голямо ко 
личество земя и камъни. 
И този път, макар и него 
Ден за съобщения, значи 
трудно се подържа, защо 
то свлачището действува. 
С една дума, 
жители на Дерекула са на 
пълно

1000към

изолирани от све
та. а същата участ изглеж 
да ше сполети и жители
те на райсн Поганово.

Кгкво да се прави? В 
регионалната 
телна общност на интере- 
^ :те за пътища в Ниш ни

Председателството също така оценява, 
чки видове действуване от националистически 
чии в настоящия обществено-икономически и полити
чески момент представляват в действителност — 
вражеско действуване. В своето действуване наци
оналистите нападат най-значителните придобивки от 
нашта революция — най-жизнените стойности на об
ществено-политическата и обществено-икономичес
ката система с Дел да я дестабилизират и обезценя/. 
Това действуване е и антисамоуправителна, антисо 
циалистическа и антикомунистическа активност.

Всяко действуване на врага от позициите на 
който и да било национализ7,м представлява пряка 
нападна върху братството и единството като едиа 
от най-големите придобивки от нашата революция- 
Те всички има? свои твзиси и свои изходни основи, 
при които в определен обществен момент ио-силно 
се изявява един или друг национализъм, но обектив
но, за безопасността и цялостта на нашата страна,

че вен- 
пози-

са.моуправи-

\ лс -миха, че не могат да 
сс справят с всички труд 
ксс.и, предизвикани от ред 
псичини в 
Ерма. Те още не са по
лучили никакво 
ние от Републиканския ко 
мнтет за връзки и съобще 
ния за спиране на движе
нието на рейсовете 
„Ниш-експрес”, но също 
твърдят, че движението 
по Влашка кюприя е край 
но опасно.

От друга страна VI най- 
новото отказване на „Мав- 
рово” от Скопие да разчн 
сти пътя в ждрелото на 
река Ерма и сключването 
на договор със „Сърбия— 
пут” довежда търпението 
на населението в този 
край до крайна граница. 
Именно, навършва почти 
цяла година откак стана 
злополуката в ждрелото 
на Ерма край Погановски 
манастир, а превзетите ме 
рки за саниране на поло 
жението и изграждането 
на тунел под гребен се ока 
зпаг неенершчни, пък и не 
навременни. Средства за 
разчистване на евдачпщето 
са обезпечени. Отпуснати 
са 80 милиона динара, но 
някак строителната опера 
тива много разтака, а хо
рата от Дерекула мъка 
мъчат със снабдяването, с| 
оказването на медицинс
ка 1ГОМО<Щ и пр.

Крайно време е да се 
действува по-енергично.

М. Андонов

долината на

съобще-

Засега козите пътеки са единствената връзка
на

ЛЕСКОВАЦ
за по-натат'ъшното самоуправитолно развитие на на
шата република, за братството и единството и съ
дружието на народите и народностите в нашата ре
публика — всички имат една и съ*ча цел— се казва 
между другото в съобщението-

Като има всичНо това в предвид Председател
ството счита, че борбата против вражеското дейст
вуване от /националистически позиции изисква и йо

на най-широките

За по-съдржателни 

гранични събори
:::::::За понататъшното подобрение на програ 

мито на праигичнапц събори На населението на 
югославоко-българоката граИНЦа се разисква 
на съвещание ! 1а съборянскиуе коми сипи на гра 
личните общини, организатори Иа тези събори, 
моето .н Лсоконвц на 30 януари устрои Репуб
ликанската конференция :на Социалистическия 
съюз н сътрудничество с другите републикански 
органи и тела.

Съгласно 1Вр|»ншно-политичвската насока па 
Югославия да развива добросъседски отноше
ния и сътрудничество с всичка, съседи, беше 
.изтъкнато на съвещанието, съборите на грани- 
Ч1НОТО население имат свое място и значение в 
югославско-българските отношения. Във връз
ка с това беше посочена необходимостта от 
предприемано ща необходими мерки и действия 
с цел почпататън да се обогатява съдържанио-

::нататък непрекъснато ангажиране 
обществени сили в републиката. От огромно значе
ние в тази насока е ролята на Социалистическия съ
юз, Съюза на социалистическата младеж, на образо- 
вателните и възпитателните организации, на сродст
вата за масова информация.

По оценка на Председателството, като се иод- 
необходимо много по-на-

:;
:::::чертава в съобщението, с

се разяснява,- националистическите мроя- ::/нироко да 
■ви, техните позиции и искания.

Така също е необходимо да се води всекиднев- 
цояитиката па Съюза

■
■:

на борба за реафирмация на 
на югославските комунисти по националния въпрос, 
за се афирмират придобивките от Народоосиободи- 
телната борба, братството и единството и съдружи
ето в републиката и ;в страната 'Изцяло.

На заседанието на Председателството отделно 
беше посочена ролята на службата по сигурността, 
;(ранг/раздавателните и другите държавни и снмоу/г- 
равителни органи в защитата на самоупраигитслната 

конституционно утвърдения порядък. ГГрод 
свдатслстгвото вън връзка с ТОЗИ въпроси прие и кон-

::
::■
:
■

Т0 'ИМ. :В работата на с-ниощанието взе участие и 
посланииси' на Социалистическа федеративна 
република Югославия в НР България Илия Джу

■

:система и кич.
■

кретни заключения.
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шпиляк СЛЕД завръщането му
АКЦЕНТИ ОТ ИЗЯВЛЕНИЕТО НА МИКА 

ОТ САЩ
ПОСЛАНИЕ НА САРАЕВО И ЛОСЪВМЕСТНО

НДЖЕЛЕС V;

ПЪПНА 0ТНР11ЕЖЙСТ И ВЗАИМНО УМЕНИЕНЕКА БЪДЕ МИР{

ИГРИ 1984 ГОДИНА

на диа-
• Потвърден двустранният интерес да бъде запазен континуите/ т 

най-високо равнище, започнат от президента 1ито

• Президентът Рейгън приел със задоволство
лога на Югославияпоканата да посети

1984 го- пол-итически и иконо 
отношения. Под-

XIV на че игрите в 
дина да донесат нов пери 
од на мир и международно 
сътрудничество за целия 
свят, и то не само в спор 
та, но и лз отношенията ме

иитеПред началото на 
зимни олимпийски 
(от 8 до 19 февруари т*г- 
в Сараево) градоначалнн- 

Лос Анджелес (до 
маши на XXIII летни олим 
пийоки игри) Том Бредли 
и председателят на Град
ената окупщина на Сарае
во Углеша Узелац изпра-

изграждаме отнош&ш 
с всички други„Желая особено да из

тъкна, че югославоко-аме- 
ринаншите разговори пре
минаха в приятелска атмо 
сфера и се отличаваха с 
п-| дна откровеност и- вази- 
мно уважение, което е и 
характеристика па делоку 
дните ни билатералнн от

пие 
ята ои мически 

чертахме неразрешаването 
на кризисните 
света и 
влошаваме на

Европа като сериоз-

игри
страни . огнища в

по-нататъшното 
обстановка-„Разговорите на теми от 

отношение 
югослав-

кът на
двустранните

леду държавите.
Позоваваме всички ше 

фове на държавите в све
та да прекъснат военните 
действия по време на зи 
мната и летната олимпиа
ди 1984 година. Умолява
ме времето на игрите да 
се провъзгласи за период 
на мира. в който всички 
хора те следят примера 
на младите спортисти в 
състезание без враждува- 
не. В сегашния критичен 
момент на международни 
те отношения твърде необ 
хедимо е едно такова об 
лекчемие, за да се устано 
ви спокойствие в света.

Апелирайки от името 
на гражданите «а Сарае
во и Лос Анджелес, увеРе 
ни сме, че в този благо 
роден стремеж против во 
йната и агресията с нас са 
народите от целия сявят-

Днес. 1984 година, тряб
ва да положил! усилия за 
оживяването, на тази тра
диция. ако искаме да обез 
печим бъдеще за младежи 
те и девойките 
ници в игрите, както и за 
целия човешки род".

та в
на заплаха за мира и си- 

Изнесохме пре*
потвърдиха, че 
ско-амери канското сътру
дничество се развива бла
гоприятно, без оглед н§ 

обшертвено-

гурността. 
дложенис час по-скоро Да 
бтдатмошеник" — заяди предсе 

да-геяят на Председателсг 
СФРЮ Мика Шии

възобновени диало
гът и преговорите гго най- 
актуа дните проблеми, за 
което активно се застъп
ва политиката на необвър- 
зване. Една от токите на

тиха до генералния секре 
тар на ООН Перес де Куе 
ляр съвместно послание за 
мир, приятелство и сътруд 
ничество между народите.

„Олимпийските игри в 
древните времена са озна
чавали примирие между 
две воюващи страни. Днес 
те представляват пример 
на международно сътруд
ничество в целия овят, при 
мер как хората могат да 
се състезават в мир без 
оглед на
или идеологическите 
лнки. Човечеството е из
правено пред опасността 
от термоядрено разорение 
и затова този пример е 
по-значителен от когато и

различните 
политически системи и ра

вото на зли чн ите межд V н ародн и 
1голожения на двете стра
ни”.

лян след завъртането си 
в Белград от официалното 

Съе-делево посещение в 
динените американски ща

американски 
беше и об- 
света след

югославско - 
те разговори 
становката в 
прекъсването на женевски 
те преговори по разоръ
жаването."

„Желая да изразя задо

„И този път президен
тът Рейгън потвърди го
товността на американ
ското правителство да 
предприема и занапред ене 
рпични мерки за осуетява
нето на терористичните и 
други видове вражеска де 
йност на антиюгославски 
тули и отделни лица на 
американска територия".

ти.

„С домакините направих 
ме твърде съдържателен, 
полезен и всеобхватен об
мен на мнения за двустра 
нното сътрудничество и

велство от Успеха на на
шето посещение- Непосре
дственият и откровен диа 
лог беше хубава въЗмож 
ност и двете страни да 
обяснят позициите, инте- 
цесите и целите си, което 
представлява насърчение 
в развитието на двустран
ното сътрудничество и ше 
има положително въздей
ствие върху международ
ното разбирателство".

националните 
раз-

най-важните между народ 
ни въпроси. По време на 
разговорите бяха реафир-
мирани принципите за рав 

ненамеса и взада било преди.
От името на граждани- 

олилшийски

„В размяната на мнения 
с президента Рейгън вьв 
връзка (с международната 
обстановка изразихме на
шата дълбока загриже
ност от неблагоприятното 
състояние на междунарол

ноправие, 
тъмно уважаване на разпите на двата 

града в 1984 година — Са 
раево и Лос Анджелес —

ките, които принципи са 
трайна основа на отноше
нията и сътрудничеството 
между нашите две стра
ни, а въз основа на които

изказваме желанието да 
се върнем към древната 
гръцка традиция: да 5ъ 
де мир в целия свят, та-

участ-

НОВ КРИТИЧЕН ЕТАП НА ЛИВАНСКАТА КРИЗАПО ПОВОД СЪЗДАВАНЕТО НА ДИСИДЕНТСКА КОМУНИСТИЧЕСКА 
ПАРТИЯ В ИСПАНИЯ

Остра полемика между ИНИ н КПСС Вехто предложение 

на президентавражеоко действие против рат, защо да не поддър- 
Испанската . . комуниртиче- . жат отношения с тезиис- 
екд партия". Ибарури и Иг пански комунисти, които

крепко стоят на кла
сови позиции и последова-

Между Мадрид и Мос
ква се завърза остра поле 
мина по повод присъстви
ето на представители ну леЬиас припомнят на ръ- 
КПСС на проведения неот ководството на КПСС за След оставката на правителството, ливанският 

президент Джемаел предложи да бъдат възобнове- 
преговоритедавна учредителен кон- решенията на конгресите телно прилагат тцршнш-ши- 

прес на дисидентоката „Ко на'- съветската партия 33 те на 
муннетмчесна партия в Ис- „нормализация, 
пания". Разменени са и не и консолидация на от
писана между Испанската ношенията с воички кому- 
КП и Комунистическата нистически и работничес-
партия на Съветския съюз. ки: партии въз основа на присъствието на съветска 
В най-новия брой на орга принципите за независи- та партийна делегация на 
на^ на ИКП „Мундо обре- * мост, взаимно уважаване „ разединителния конгрес’' 
ро" се изнасят позициите и ненамеса в живота на като ,на*меса в проблеми-

кодто и да било партия", те на испанската партия_и 
Въпреки предупрежде- подкрепа на ония, които 

нието, делегация на КПСС целят да я разединят", 
присъствува на конгреса ИКП, изтъква нейното ръ. 
на; дисидентската1 партия. ководство, се бори „за 
Ръководството на КПСС социалистическо преобра- 

генералния секретар на ЦК обяснява постъпката ои (в зованйе на испанското об 
на КПСС Юрий Андропов писмо, изпратено до Доло- щество съгласно конкрет- 
преди провеждането на Рее Иоарури и Херардо ните условия в Испания" 
конгреса на дисидентска- Иглесиас) с „реалното по- 
та партия, първите личнос ложение в 
ги на ИКП Долорес Иба кото движение 
рури и Херардо Иглесиас ни$", което 
предупреждават ръковод
ството на КПСС, че при
съствието на съветока пар 
тийна делегация на този 
конгрес би било „грубо 'и

ни за национално помирение, Но 
удовлетвори основния иск на опозицията — да с^ъ- 
са договора с Израел

непролетарския цнтеР- 
укрепв?^ национализъм".

В дълъг и остър отговор 
на ЦК на КПСС, ръковод 
ството на ИКП. оценява

V*

С оставкакта на прави
телството на Шефик 
Вазан политичеоката кри
за в Ливан навлезе в нов 
критичен етап. Вместо ди
алог за национално поми
рение. в Бейрут и окол
ността се водят жестоки 
сражения 
оката арл-гия и шиитските 
милиции, 
тази малка страна продъл 
жгва с нови действия.

лага да бъде възобновен 
националният диалог в Ж 
нева, посочвайки 27 фс,- 
руари като дата на 
лото. Президентът обаче 
не удовлетвори основния 
иск на опозицията 
окъса договора с Израел 
за изтеглянето на израел
ските войски от Ливан, 

на . сключен през май минала
та година при американско 
посредничество. Макар че 
Джемаел предложи

ел

на^-~

на двете партии, които по 
своето съдържание са от да
значение за процесите в 
работническото движение 
в света.

В телеграма, изпратена до

между ливан-

Трагедията

В такава обстановка ли 
банският президент Амин 
Джемаел, по вълните на

план
с 8 точки за разрешаване 
на ливанската криза, в 
него не се намери, нищо 
ново, което би събудило- 
надежда, че в

и затова прилага маркси
зма. не като „догма", а 
като „ръководство за ак- 

„таксхва, че ция”. „Да бъдеш верен на 
огромно мнозинство иопан- марксизма и на Ленинова 
скй комунисти са извън та мисъл значи да разби- 
оежовете на ИКП", така раш днешната действител- 
че о „съветските комунисти ност и нейното преобразо- 
са -загрижени, те не разби вание”.

комунистичес- 
на Испа- национал!ното радио, пр,1гз- 

ва водачите на политичес
ките, етническите и рели 
гиозвите общности да по^ 
могнат

е
страната 

ше завладее мир и че ще 
бъде намерен 
дълбоките национални 
дори.

създаването на 
правителство ,на национал
ното единство. Той пред

изход от 
раз

“

СТРАНИЦА 2
и -7 Г с V' Ч А V * «. 1 V «

Братство "10 февруари 1984



™М?ТИ Зл КЛЕНОВЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО КД СФР ЮГОСЛАВИЯ
Веселин Джурановнч

тачи Председателството на СФРЮ ох
Република да се кандидатира членът на Пгл седателството на СР Черна гора" Вее™ Дж^о-

. АI
< 1 : Ср ХЪРВАТСКО:,шж • к:>

р Иосип
ВърховенПредложението е утвърдено въз опнала 

~~ ШИ?°,КИ к°ноуот1ции в органите 
участниците в ооществевия договор 
ване на кадровата политика в 
циите в републиката.
САП ВОЙВОДОНА:

ГЛна
на

по остществя- 
органите и организа- Изхождайки от предварително утвърдените кри 

терии и направените консултации в рамките на Пред 
седателството иа ЦК на СК в Хърватско, Председа
телството на РК на ССТН, ръководствата на общест- 

организации и всички подшени- 
ци на Обществения договор за кадрова политина в 
републиката, Председателството на Републиканска
та конференция на ССТН предложи председателя 
на Председателството на ЦК на СК в Хърватско йо 
сип Върховен за кандидат за член на Председателст
вото на СФРЮ.

Радоваи Влайковнч вено-политическите

ПОГй и с _инициатн®а на Председателството на ПК на 
данац„с„ТяОДИНа И пР«ваРИтелНо допитване з Коор 
Войводи наИЯ тГ,ИТеТ За кад,Ров” въпроси в САП■45». йетжс
двдатурата на Радован Влайкович 
седателсивото на СФРЮ.

По-широко обсъждане 
стане в организациите на
общности Въ;в Воцводина, а окончателно решение ше 
вземат делегатите на Скупщината На САП Войводи на.

БЕЛЕЖКА: За Бранко Микулич,
Председателството на СФРЮ от СР Босна и Херце- 
говина писахме в миналия брой на вестника

съюз издигна кан- 
за член на Пред- нандидат за член на

на тази кандидатура «це 
сдружения труд и местните

ИЗБИРАТЕЛИТЕ ИМАТ 

ДУМАТАСАП КОСОВО:
. ..Т7Ж -3

Хасани Имената на кандидатите 
за членове на Председа
телството на Социалистиче 
ска федеративна републи 
ка Югославия са известни. 
Предложенията са резул
тат на доста широки кон
султации в обществено-по
литическите организации 
-на републиките и локрайни 
ките направени след про
веденото преди двадесети
на дни заседание на Пред 
седателството на Съюзна
та кс>нференция на ССТН, 
с което беше открита из 
бодната процедура. Си
гурно е обаче, че консул 
тайни е имало и преди, в 
един по-дълъг период.

Фактът, че във всяка 
република относно покрай 
нина в първата фаза е 
предложен само по един 
кандидат, не означава, че 
в предстоящата процеду
ра не може да бъдат пред 
лагани и други лица. За- 
щото в следващата фаза 
думата имат избиратели
те- Съгласно Конституция
та, на всяко изборно съб
рание в рамките на Соци 
а ли етическия съюз на тру 
довия народ (и всички ор 
гатизащии в състава на 
фронта на социалистичес
ките оилп), наред с оценка 
та на евидонтирания кан
дидат, може да бъде пре 
дложен и друг кандидат.

Но ако се изхожда от 
пан град ен » 1те консултации
в републиките и покрайнн 
пи ге, ко-щ-о „слизаха” все 
до общински равнища, 
трудно може да се вярва, 
че ще се поя ват нови име 
и а с реални изгледи да 
бъдат „конкуренция”. Вп
рочем, от М1НОГО Общ|ННсК11 
и междуобщинени събра 
и-иия напоследък пристигат 
нормчетия в знак на подк 
реша на кандидатите, евп- 
дс1Ь1тирани с Решения на 
■рс1публи1коиокитс и покра- 
йнинскпте ръководства на
сети.

Членовете на Председате 
лството на СФРЮ тРябва 
да бъдат избрани до 15 ап 
рил т.г. относно един ме 
сец преди да изтече ман 
датът на колективния шеф 
на държавата в сегашния 
състав. Избирането се вър 
ши чрез тайно гласуване 
на заседание на всички съ 
вети на скупщините на ре 
публиките относно покрай 
нивите. За да бъде предала 
вител на своята федерална 
единица в Председателст
вото на СФРЮ, кандида
тът тРябва да получи дву 
трзтижжо мнозинство. Ако 
някой от кандидатите не 
получи най-малко 2/3 от 
гласовете на скупщинските 
делегати, изборната проце 
дура ще се повтори и ще 
се търси нов кандидат-

Координационният отбор при Покрайниноката 
конференция на ССТН на Косово прие на 6 февруа
ри вечерта, след проведените консултации в об
ществено-политическите организации на Покрайни
ната, предложението за Председателството на СФРЮ 
от Косово да се кандидатира Синан Хасани сега е 
член на Покрайнинския комитет на СК на Косово.

СР МАКЕДОНИЯ:

Лазар Мойсов
ПРедседателството на Републиканската кон

ференция на ССТН на Македония на заседанието си 
от 6 февруари т-г. въз основа на консултации в ор
ганите и организациите в републиката за възможен 

Председателството на СФРЮкандидат за член на 
единодушно изтъкна Лазар Мойсов, члена на Съюз
ния изпълнителен съвет и съюзен секретар на вън
шните работи на Югославия- Но да се върнем към 

предложените кандидати 
за членове на Председа
телството на СФРЮ. Няма 
никакво съмнение, че репу 
бликите и покрайнините 
са спазили последователно 
основния критерий: „да по 
лучат доверието, не само 
на своята сРеда, но и на 
по-широка общност, на ця 
лата страна”. Наред със 
завидното обществено ан 
гажиране в своите репуб
лики и покрайнини, всич 
ки кандидати дълги годи 
ни изпълняваха функции, 
конто подразбират макси
мална готовност за ефи
касно изграждане на юго 
с ловеното социалистичес-

СР СЛОВЕНИЯ:

Стане Доланц
Председателството на Централния комитет на 

СК на Словения на заседанието си от 6 февруари мре- 
Председателството на РК на ССГН между 

П редсодатслствотодложи на
възможните нандшшти
СФР Югославия и Председателството на С1 Слове
ния Та предложи следните кандидати: Станс Долапи 
като възможен кандидат за член на Председателство- 

СФР Юго сляния от СР Словения и Янез Станов 
Председателството па СР Словения-

на

то на 
ник за член на

Ф V'*’
;а'>'СР СЪРБИЯ:

ко съдружие- 
Тържественото 

гласуване на новото Пред 
СФРЮНикола Любичич ■ Провъз-

седателството на 
■ще стане на 15 .май т-г- на 
съвместно заседание в а два 
та съвета на Скупщината 
на СФРЮ. Същия Ден 
Председателството ще из 
бере председател и подпре 

едногодишен

Председателството на Републиканската конфе
ренция на ССТН на Сърбия предложи Никола Лю. 
бичич като кандидат за член на Председателството 

СФРЮ. Сънното предложение е дадено и от Пред- 
Централния комитет «а СК на Сър- 
Коовдияшционшя отбор по кадрова 
Републиканската конференция на

на
седателството на 
бия, както и от 
политика при 
ССТН на Сърбия-

дседател с 
мандат (от СР Черна гора 

САП Войводана).относно
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СУРДУЛИЦА
СКС В БАБУШНИЦАОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА Успешно проведена 

изборната дейност в СК
НАЧЕЛО ВЪВКОМУНИСТИТЕ ДА БЪДАТ 

ВСИЧКИ АКЦИИ
. м

организа- 
ръ,ков<вдствата на 

политиката 
СК, развитие

то на делегатската окоте
на за

на първичните
кин и 
СК, на 
приемане п

па

• Раздвижени много акции и налице е отгопор-
задължения. •ността на комунистите към техните 

От 82 новоизбрани секретари на първичните оргаии-
избрани 59 души. • 

СКС наложи идейно-поли-

• Изборите преминаха в здрав "0]'И(1“^ 
ки климат и с критически ««ализ иа извърне 
ния път * Отчетът за работа иа 
митет на публично обсъждане до 20 фенруар"

ма, осъществяването
по всенародна от-дачите

брана и обществена само
защита, информирането и 
публичността в работата 

нататък. Предизбор 
изборната дейност 

следена, като 
и известни 

с тРябва-

зации иа СК — за пръв п;,г 
Общинският комитет на
тически мерни против разпуснатата първична орга
низация на СК в кооперация „Будучност" ладията на програмата по 

стабияиза- 
дей-

На заседанието си от 31 
януари Общинският коми
тет’ направи анализ .на из-

и така
та на труда и създаване- пата и 
то на условия за 

на билно развитие върху са- 
моулравителни основи.

Решаващ завой в пове- 
Обащнсният деипето на членовете на 

Съюза на комунистите на 
линията на политиката по 
стабилизация допринесе и

икономическа 
ция. Забележителна 
пост е разливана за лю-иа

организадион-
и идейно ук- 

общинската
СК е чел

В Бабушнпшка община 
навреме започна подготов 
ката за провеждане 
изборите в първичните ор 
ганизации ата Съюза на 46

по-ста- радовно е 
са посочвани 
слабости, които 
ло да се премахват.

В течение на изборната 
дейност са създадени че
тири нови организации 
С1С в „Първи май" и в три 

ООСТ па „Шести

избори в пързп-миналите - 
чните организации на СК 

за рабо-
тзтъ.шного 
но, кадрово 
репване на 
организация на
по-последователно да се 
осъществява водещата й.

икономическото, по 
и целокупно-

пр Ос-кг
Г1 редевдател ствот0 

па ОК на СК за измина
лия двугодишен период.

Говорейки за изборната 
дейност в първичните ор- 

СК в Сурду

и прие
мунистите, а
комитет на заседанието си 
От 6 февруари анализира 
изборната дейност в СК.
На предизборните събра
ния поасрай излъчването на 
кандидати за новите ръко- тите 
водства на първичните ор- маси иа трудещите се и гра 

Съюза на дани, което създава усло- 
■критически ' вия за масова акция, необ 

ходим а във всяка среда. 
В първичните организации 

на на Съюза на комунистите 
в местните общности 

най-голямо внимание е по
светено на проблемите на 
селското стопанство, как-

та на
на

към укрепването на дове
рието в Съюза на комунис 

сред наи-шцроките

те нови
септември".

В 82 първични органшза 
СК в общината —

роля В 
литичеокото 
то обществено 
Осъществени са доори ре- 

в стопанската Де-

ганизации на развитие.община, продседатз 
на Общинския комитет 

СК. между другото из- 
нсички подготов

лишка 
лятЦИ'11 на

23 секретари на С1ч. са 
работници, 22 селскостопа 

производители, (от ко 
8 са сдружени произ

водители), 5 инженери и 
техници, 4 икономисти и 
юристи, 9 просветни работ

9 административни

ганизации на 
комунистите,
беше анализирана двегоди 
шната дейност на органи
зациите и членовете 
Съюза на омунистите, Об- и 
щинокия комитет и него
вите органи и тела.

Членовете на Съюза на 
комунистите в материал- то и на разрешаването на 
ного производство голямо множество актуални въп- 
внимание са посветили на роси преди воичко на из- 
проблемите и трудности- граждането на обекти от 
те в стопанисването и за- комунално-битово 
дачите на Съюза на кому-* ние: пътища, водопроводи, 
нистите в преодоляването подмяна на електрическа 
им. Отделно внимание * мрежа, въвеждане на те

лефони и под. (Д. Къри и- 
но. Студена, Ясенов дел, 
Проваленпк, Нашушкови- 
ца, Завидинци, В. Бенинци 
и др.).

В изборната дейност зна 
чително внимание е пос
ветено и на идейната и 
акционната

зултати 
гност. въпреки сложнитеи а

тьнна, че \нски
ИТО 11 ЛЛI! I т*т
ници, 
работника и т.н.

■ • щ
ПАРТИЙНИ МЕРКИ 
В „БУДУЧНОСТ” ш щ пОбщинският комитет на 
Същза на комунистите в 
Бабушница оше на 7 АР- 

,миналата

значе-

жгодинакември 
разпусна първичната орга • 
нмзация на СК в „Будуч-' 
ност”. когато беше и съз
дадена рдботна група съ7- 
задача да утвърди поотде 

отговорността на все- 
там. Както вече 

пъти информирах-

V 4било посветено на задачи
те на първичните органи
зации на СК върху реали
зирането на Дългосрочна
та програма по икономиие 
ска стабилизация и обез- 

. печаването на непрекъсна| 
то производство, увеличе
ние на производителност-

В конфекцията в Бело поле

ки са добре проведени и 
че изборите са преминали 
в здрав политически кли
мат. в критическо прераз
глеждане на двугодишния 
опит, което послужи като . 
основа за определяне на 
предстоящите задачи.

П-ри избирането на нови 
Ръководства са спазвани 
приетите критерии на ка
дровата политика, така че 
в ръководствата са избра
ни най-дейните комунисти.

От общо 70 избрани се-, 
кретари за пръв път са из
брани 52 души. Между тя>' 
са П другарки, 29 Са от 
редовете на младите, ра
ботници са 40 и петима 
са селскостопански произ 
водители. В секретариати
те на ПО на СК са избра
ни 196 членове, а от то
ва число — 49 са жени, 
55 млади, 116 работници,
5 селскостопански произ
водители и четирима участ 
ници в НОБ.

Предедателството и Об
щинският комитет на СК 
в Оурдулица през измина
лия двугодишен период 
пооявиха значителна актив 
ност в разрешаването на

условия на стопанисване. 
И в областта на селското 
стопанство, което за Сур- 
дулишка община има стра 
тегическо значение, през 
изтеклия период, благода
рение на организираната 
обществена акция, са по
стигнати вече определени 
Резултати.

В Съюза на комунисти 
те е осъществено работни 
ческо мнозинство. От об
шия брой членове на СК 
— 2172, работници са 932 
и селскостопански произ
водители 163 души, кое^ 
то представлява повече от 
полсЕината от общото чи» 
сло. *

лно 
ки член
повече
ме. положението в коопе
рация ..Будучност” беше 
обременено с 
слабости, които са допус
нали членовете на СК, а

подготвеност

множество
РЕШЕНИЕТО НА СИВ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЦЕ 
НИТЕ ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СТО ПАНСКИ И 
УСЛУЖНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЧТИ ПОСЛЕ 

ДОВАТЕЛНО СА ПРИЛОЖИЛИ
организацияпървичната 

не приемаше оценките и 
заключенията на ОК СКС,Трудности все пак има но пи игнорираше, и това 
доведе до разпускане на 
организацията на СК.

От 29 членове на СК в 
„Будучност” работната гру 
па беше предложила 11 
души за изключване от ре 
довете на СК, а общин
ския комитет слеА обсто
йно и всестранно обсъжда 
не поотделно отговорност
та на всеки член, реши 10 
души да бъдат изключени, 
а на един преустанови 
предложението на работ
ната група на последно 
предупреждение, с ноето 
са наказани общо 7 члено 
в е на СК. С предуггрежд^ 
ние са наказани 4 члено
ве на Съюза на комунис
тите.

За отбелязване е, че по 
вечето членове на СК в 
„Будучност1' не са проя
вили самокритичност- Вси 
чки решения ОК на СКС 
е гласувал единодушно.

Приключва 
та за провеждане на засе
дание на ОК на СКС, на 
което да бъде избран 
председател на ОК на 
СКС. .

Решението на Съюзния 
изпълнителен съвет за за
мразяване на цените от 
23 декември миналата го 
дина, като един от инстру 
ментите за осъществяване 
на стабилизационните за 
дачи, стопанските и ус- 
лужни организации в Ди
митровградска община са 
приложили почти последо
вателно. Изключение са 
направили само две орга 
низации. което потвърж
дава че обществено-поли
тическите сили сериозно 

' са разбрали обществените 
и политически размери 
на решението на СИВ.

ществената прехрана. По 
решение на инспекцията 
обаче цените са върнати 
на равнище отпреди 19 
декември.

На същото заседание Об 
щинският комитет разгле
да и предложението за 
най-отговорни функции 
общинската 
на СК за

Но, докато няма труд
ности в прилагането на ре 
шението от страна на
димитровградските органи 
зации, цените на стоки ко 
ито формират 
ции

в
организация 

предстоящия дву 
годишен период. Единоду
шно е подкрепено предло
жението сегашният пред
седател на Общинския ко
митет Славолюб Маринко 
вич

организа- 
във вътрешността на

страната а които са 
оборот в Димитровградска 
община са увеличени и с 
към 400 на сто. Почти вси 
чки тези организации имат 
оверен ценоразпис, най- 
често от 19 до 23 декемв
ри- — казва Николов.

в

да бъде преизбран на 
същата функция, както и 
сегашният секретар н? 
Председателството на ОК 
на СК Аца Миладиновигч 
да изпълнява тази 
ност още две години.

Общинският комитет на 
СК прие решение за фор
миране на ПО на СК

Общинският инспектор 
По пазара Владимир Ни- сложните [въпроси по раз

витие на общината, се ка
зва в проекта на отчета 
за работа който до 20 фе 
вруари. т.г. ще бъде на пу 
блично обсъждане 
в и чните
СК. Първичните 
Ции на СК »и

За въвеждане на по-гол 
колов подчерта, че реше- ям .ред в тази област мно 
нието не са спазвали са- го се очаква ;и от .заключе 
мо ООСТ „Кооперант" и нието на Съвета на репуб 
гостилничар ската органи- лините и покрайнините на 
зация „Балкан”. Тези две Скупщината на СФРЮ от 
организации са увеличи- 31 
ли цените с около 20 на

Дъллс-

в пър^ 
организации на

вподготовка-януари, според 
в срок от седем дни 
ки цени да се върнат на 
равнище отпреди 19 декем 
ври 1983. година.

трудовата 
„Власинатурс”, 
змерът на членския

което
всич

организация
организа- 

суб| както и ра 
внос

за селскостопанските. про
изводители от Нова година 
Да бъде 20

всички
ективни сили са били 
лючени в борбата по 
ществяване на по-добри ре 
зултати в 
производство чрез

сто— първата това е нап
равила. с цените в гостил- 
ничарските ои обекти, а 
втората с цените на об-

нов вн-
осъ-

динара.В. Б. материалнотоБ. Костадинов.
реали- С. Ми кич
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леггадДзд Изборната Идейност СКС в боси
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОО НА СУБНОР В БАБУШНИЦА

С ЯСНИ Н ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА Бойците посочват актуални въпроси
• На проведеното неотдавна заседание бяха 

обсъдени отчет за изтеклата дейност и програма за 
работа през настоящата година, както и информация 
за проведените избори в сдруженията на Съюза 
ооиците • Доклад за предстоящите задачи на бор
ческата организация в общината 
лят й Божидар Стойкович

он подчертавайки, че бой- 
шите трябва да бъдат 
бдителни в разрешаването 
на трудностите изтъкна, че 
тазгодишните юбилеи тР*| 
бва да имат тържествен, 
но преди всичко делови ха 
рантер. Новица Любич, 
председател на ОК на СК 
подчерта, че отрицателни
те прояви трябва да се 
ооуетяват на източниците 
си и без отлагане, задното 
пожъсно е много по-труд
но да се справяме с тях.

^Председател Ството 
общтгноки 
юза на

на по-трудностите, които са об- 
р ем ен яв ал и д ейноста [ 
както в трудовите органи
зации, така и в местните 
общности. На 'изборните 
събрания първичните пар
тийни организации са прие 
ли ясни и определени про 
грами за двугодишна дей- 
ност, със срокове и носи 
тели на

я комитет на Съ 
комунистите в Бо- 

проведеното
им, на

силеград, На
през миналата седмица ра 
зширено заседание обсъ
ди и прие информаЧдия 
връзка с, изборната 
ност в 62-Хе първични
гийни организации
ната. Обща

изнесе председаге-

Най-плодотворната част цехове в селата. Освен то
на заседанието, впрочец ва, което е едно от усло- 
като и па изборните съ,б- вията младите да остават 
ранил в сдруженията, бя- в селата, подчертана е и 
ха твърде откровените ра- необходимостта от изграж 
зиокнания. За .въпроси-^, дане на обекти из област- 
оосъдени в сдруженията е та на инфраструктурата.

ВЪВ
актив

пар 
в общи

оценка е,
изборната активност в пър 
вичните^ организации на 
ОК в общината приключи 
•спешно и по отношение 
на предишните се забеля- 
зва по-гол яма
билнсст
както в

че активността за 
осъществяването им. Осно 
в ната пън задача на пар
тийните организации е бор 
бата за осъществяване на 
задачите от Дългосрочна

На заседанието бе пов
дигнат и въцрос във връз
ка с информирането. Мир
но Златанови ч подчерта, 
че в борческата организа
ция и в останалите обще-

№ фУ\Шакцйонна мо 
на * нолтун истите, 

организациите на
сдружения труд, така 
местните общности. Почти 
във всички партийни

> ,та програма по икономи
ческа стабилизация.

Обаче, бе изтъкнато, че 
има и та нива първични 
партийни организации, чи 
ито програми за работа не

•;/

1 *
И В

Ч -орга

, ч , ^
ствено-политичеоки орга
низации тсхва информира
не трябва да бъде по-съ
държателно. Той подчер
та, че трябва на достоин- 
ствен начин да се озна
менува и денят (13 април) 
на формирането на младе

шшПри избирането 
но единство, така че не е имало повторно гла
суване, което също така е добра гаранция за 
успешна работа на 
през следващите две години. Охрабряващ е и 
фактът, че в новите ръководства са избирани 
млади хора и че_ между избраните лица 23 са 
завършили Политическата школа на ОК на СКС 
в Босилеград, а 3 Политическата школа на 
МОК на СКС в Лесковац. Инак между 62-та 
новоизбрани секретари 9 са завършили виеше 
образование, П полувисше, а 21 средно обра
зование, което съшо така е добра основа за 
успешна и съдържателна дейност на партийни
те организации в собствените им среди.

I
на нови лица е имало пъл- •;ч

1«Ч .
•-.V * ’ ■ -I

се грижат за революционнитеБабушиица: Бойците 
традиции

партийните организации

изготвена къса, но съдър
жателна информация. От 
нея пренасяме 
части.

ТЪРЖЕСТВЕНО И ДЕЛО
ВО ОЗНАМЕНУВАНЕ НА 
ЮБИЛЕИТЕ

Джура Златкович, пред
седател на борческата ор
ганизация в Нишки реги-

жката трудова бригада в 
Раков дол, която е първа
та формирана бригада . в
Сърбия-

известил

МАЛКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ 
НИ ЦЕХОВЕ В СЕЛАТА М. Антич

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СК В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА

Всички сдружения на 
бойците в общината под
чертават необходимостта 
от таченето на революци
онните традиции и ох опа
зване на паметните места. 
Бойните

Сказка за секретаритенизации откровено и кри
тически са изтъквани про 
блемите и е изявена голя 
ма решеност същите да се 
преодоляват възможно по- 
бързо и по-успешно. С ма 
лко отсрочване при изве 
стно число организации 
са спазвани сроковете, на 
ккто на предизборните та
ка и на изборните събра-

дават гаранция за успеш
на дейност- Още повече, 
ако се има предвид, „че 
това са партийни органи
зации в онези трудови ор 
ганизации, където самоуп 
равитедиите 
не са на завидно равнище 
— „Автотранспорта", Здра 
вния дом и др.

Да кажем и това, че за 
изборната дейност ще се

По време на неотдавна 
завършените избори в пъР 
вичните организации на 
Съюза на комунистите в 
Димитровградска община, 
в две тРети от 72-те пър
вични организации са из
брали секретари, които за 
пръв път ше изпълняват 
тази длъжност- Изхождай
ки от това, общинският 
комитет на СК в Димит
ровград на първи февруари 
т.г. организира сказка за 
венчнм секретари на пър
вичните организации.

Говорейки за съдържани 
сто и метода на работа о 
щ рей чн ите орган изащ ш, 
секретарят на Председател 
ството на ОК на СКС з 
Димитровград Иван Ден- 
чев изтъкла, че съвкупна 
та активност в Съюза на 
комунистите зависи от ак 
тииността в базата, т-е. 
от първичните оргализа- 
ции. Тук, в базата, актив
ността е в пряка зависи
мост от подготовките за 
събрания .а подготовките 
пик от способностите на 
секретарите и секретариа
тите. Да се намери истинс 
ки активен комунист на 
челно мяс то във всяка пър 
влчна организация — всъ, 
щшост бе и основната цел 
на миналите избори (а не 
само формално избиране). 
В най-толямо число пър
вични организации това е 
провелото » дело.

Но, освен личните спо
собности ла секретарите 
в основните клетки на пар

в селата често са 
разисквали за икономииес 
ките процеси. Този въпрос 
п повдиган

идейното и акцио-тията.
но оспособяване на чпено 
вете на СК е едно, също таотношения

преди всичко ка, важно преДУСловия за 
Успешна работа. Въпре
ки съществуващите видо 
ве политически школи, са 
мооспособяването трябва 
да бъде основен вцц на 
идейно-политическо изди
гане.

с цел да се увеличи про
изводството на храна. При 
това е посочена недоста- 

организираносттъчната
на сескостопанските орга
низации и ла негоговност- 
та им да оказват помощ 
на индивидуалните и сдру 
жени селскостопански про 
изводители.

ния-
На предизборните събра 

ния, когато комунистите 
са разисквали за досегаш- 

работа, особено

разисква на първо следва
що заседание 
ския комитет на 
Ессилеград.

на общин- 
СКС в

Говорейки за слабостите 
в работата на известно чие 
ло първини организации, 
Денчев изтъкна неосъщест 
вя валето на вече приети
те заключения и станови
ща. Затова, като редов
на задача на всички пър
вични организации (и не 
само на тях, но и на всич 
ки организации, органи 
и тела) трябва да бъде 
обсъждането на реализа
цията на приетите заклаю- 
чения. Разбира се, те ви- 
наш да са конкретни и 
съдържателни, с яС«о по 
сочени цели и изпълните
ли. Само по т°зи начин и 
активността в първичните 
организации ще бъде по- 
конкретна, а работата по- 
ефикасна.

ната си 
внимание са посветили на М. Я.

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА СЛЕД СРОКА 
ЗА ЗАЯВКА НА ОБЩИТЕ ПРИХОДИ НА ГРАЖДА 
НИТЕ

Положението на изнемо- 
щелите членове също така 
е обсъждано, преди всич
ко итьв връзка с реализира
нето на решението на об
щинската скупщина за ма 
термалното им осигурява
не. Изтъкнато е, че е не
обходимо да Се смекчат 
критериите на решението 
и помощ да получават не
голям брой бойни. Бойци
те посочват и търсят да 
се премахнат различни зло 
употреби,
НО1-0 забогатяване, лошо- 

стопанисване ('напри
мер с обществените гори).

Особено значителни 
311склания са водени, из*а
връзка с проблемите на 
дребното стопанство, кое
то в селата тече и не съ
ществува. Повдигната

откриване 
производствени

Няма данъкоплатци?
сандър Свиленков 
че през миналата 
дгнт.к върху общия доход 
е заплатил един занаятчия, 
а че сега за законопредпи 
санията в тази област сс

мазна,
година■ 45-3 -Срок за зая_;го 

купниге приходи на ! 
даните, осъществен през 

година бе доминалата 
31 януари т- г. Да напом 
иим, че всички лс-. с интересувал един

нар. Но, тъй като е 
за горната граница не е 

заявка, с образ

гражда- 
са заработили узналкоито

над 503 856 динара са ои 
длъжни да заявят ПРИ 

ходите си, без оглед дали 
след облекченията шв бъ
дат освободени от Данък 
В7,рху общия си доход.

ни

отправил 
ложенис 
тава Стоименов —, чс -жс 
подлежи на заплащане на 
далгак върху общия ои до 
ход".

ли както иодчер неоиравдател-

то

За секретарите на пър. 
вич.пите партийни органиДали в общината нямг{ 

нито един, чийто общ до
ход да подлежи па запла
щане на данък Остава 
сиоро да се узнае, 
рай останалото тази общи 
,нсна служба разчита н 
на помощта от страна па 
организациите на сДРУЖс- 
лия ТРУД- Б. 6.

ра-До определения срок, по
точно и до първия леш на 
този месец, 8 Службата на 

обшест 
към общинс 

в Димило

зацин е заплануван и се
минар. Същият ще се про 
веде през март т*г., а па 
неIX) най-вероятно ще при 

останалите

на-
но Пок-уттравление то 

вени приходи 
ката скуттищна 
в град не е пристигнала

Директо-

съствуват и 
членове на секретариатите 

организа-
на СК в общината.

е на първичните 
цип

ли
птици атша за 
на ма лисито Су'ща заявка. А. Т.

служба, Алекрът на тази
СТРАНИЦА 5
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ВИНИ1'ЗАГРФАРМАЦЕВТИ КА” Ненавременни подготовкиПОСТ „Напредък“ носител кв акцията за-отношение къмново
дълженията- Вече е мшалнаред

съ,ща
„Ня«ол«о години 

повтаряме адиа и 
грешка: в юрая на делова
та година бързаме Да 
приключим доставките, без 
да държим сметка за на- 

дело

Но ако се иматна ръна.
-преработка растения. 
Може би проблем ще и бъ 
де в недостиг на селско 
стопански машини и рабо

те производители с печал 
бата от

когато е
: едно позвън 

на телефона да се 
необходимия ма

периодът,
достатъчно сНяма съмнение, че с из 

граждането и пускане и 
производство
роения Цех 
тика”, чийто дневен 
пацитет на преработка е 
около 24 т°на различни се 
лскостопаноки произведе
ния, преди всичко кромид 
и праз лун, картофи, мор 
нови, горени плодове и 
пр. се откриват 
можности в селското сго 
панство, . което през по
следните няколко 
в Бооилеградока

производството за
им. яваяе 

Осигури 
тсриал или суровина.

на новопоог 
на „Фармацев организацияОсновната

за 'селскостопанскана чалото на идущата 
ва година. Затуй закъсня 

старта, така че 
година се за-

Ш Ръ Оттук все повече нара- 
план сватасцва ролята на 

служба, нато съществено 
звено за обезпечаване на 
работа без заст°и.

останалите съпът-
производството

по-отго

ваме със
сетне дяла 
дъ,х/ваме да догоним и пре 

последиците от 
началото на го

Естестмахнем
застоите в 
дината". Тези думи изгово 
ри директорът на конфен 
ция „Свобода” в Димит
ров прад не без горчевина 
в гласа си.

„А вината — продължи 
изключат

вено и 
ствиващи 
служби 
•ворно и

НОВИ БЪЗ

следва 
навреме Да из» 

своите задълже- 
и пла-

ГОДИНИ
община пълняват

ния- С други думи,
комерДиа л,ната•развива с по- 

от го
вместо да 
ускорени темпов е, 
дан а на година намалява. 
Когато казваме това има
ме предвид, че според пла 

40 на сто от су-

нсвата. и 
и службата на пласмента^ 

други субектив
ни. фактори, които имат 
ггряко отношение с ооезпе 
чаването на суровини и

матери

тей — като се 
обективните трудности: не 
достатък на суровини и 
възггр оизводствен и 

немалка

и всички
ма*ге-

частна около риали
трябва да поемат и съот
ветните служби, ВКЛЮЧИ- 
телно с директора" — 
мокритически се изказа Пе 
йчев.

необходими заро вините, 
преработна, трябва да се 
обезпечат на територията 
на Босилеградска община. 
Изхождайки 
факт, Изпълнителният 
вет към общинската оку 

Босилеград фор.

По производствената лента ежедневно трябва да ми 
нават по 24 тона продукти

възпроизводствени
пък имат опреде-али или 

леноса- щевлияние какво 
се произвежда през даде- 

трябва навре-
видове необходими 

средствата.ност „Напредък", също та 
ка се задължава да раздви 
жи инициатива за органи
зирано производство на об 

Още 
пред- 

об 
почти

всички
ОТ ТОЗИ коипредвид

то са изразходвани в 
граждането на цеха и, че 

е един между те

на година, 
ме да реагират.из-съ- годиниВ предишните 

този проблем не се е изя 
вявал със сегашната ост- 

благоприят- 
пазара. Изост- 

условия «а стопа 
преди две — 
възложиха и

В конфекция Свобода' 
това. Посф4

гтщина в 
мира делова група от 
дрофеоионапни лица да из
готвят производствен план, 
т.е. кои суровини в кои 
села могат да се отглеж-

същият 
зи който трябва да даде 

на об
сектор.ществения са схванали 

в а се, че производството 
трябва да се

повече ако се има 
вид, че тя притежава 
работваеми площи

■всички села в община 
възмож-

рота, поради 
ностихе на 
пените 
нишан е от 
три години

подтик в развитието 
щината. проблемите тряб
ва да се разрешават с об 
ща мобилност ка всички.М, я.

за идната 
планира през август на те 

Една за-във
кушата година, 
дълбочена навременна под 
готовка е гаранция, че Де 

няма да

та така, че има 
ност за производстводат, а селскостопанската 

организация „Напредък" 
която ще бъде носител на 
производството, да разд
вижи между селскосто - 
папските производители 
инициатива за производст 
во на този вид селокосто 
папска продукция.

Деловата група в това 
отношение е превзела из
вестна инициатива и с до
сегашната активност не
отдавна бе запознат Из
пълнителния съвет към об 
щинската скупщина в Бо 
силеград. Именно, въз 
основа на извършения раз 
говор, химическо-фарма
цевтичната промишленост 
„Здравлье" от Лесковац, 
в чийто състав работи и 
цеха в Босилеград, се за
дължава на всички селс
костопански ■ производите
ли, заинтересувани за про
изводство на нужните за 
преработка селскостопан
ски произведения да обе 
зпечи качествено сортно 
семе и изкуствени торове. 
Освен това предложени 
са и гарантирани изкупува 
тел ни цени на същите. Та 
ка ^например килограм кар 
тофи ще бъдат изкупувани 
по 20 динара, кромид лук 
по 19 динара, моркови по 
10 динара и праз лун гто 
13,50 динара.

на

„АВТОТРАНСПОРТА” В БОСИЛЕГРАД ловата година 
започне със застои, или с 
пссиззодство в малки се
сии. с чести изменения в 

прекъсва-

ВРАБОТНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ

По въпроса на кадровите промени
асортимента, 

ния и прочие, което не
посредствено влияе вър
ху интензитета на произ
водството. А това от своя 
страна предизвиква загуби 
и нанася воеди. които тру 
лно се компенсират в те
чение на деловата година.

наръководителят
пътническия

ница,
товарния и
транспорт. Покрай тях 
други работни места се 
разпореждат и досегашни
те контрольори, както и 
някои водачи, а да се об
народва конкурс за секре 
тар и счетоводител.

общественото имущество 
и други видове борба оре 
щу воички несамоуправи- 
телпи и незаконни прояви, 
които имат дългогодишни 
корени в тази 
организация- 

Между другото, 
вете на работническия съ 
вет подкрепиха предложе
нието от ръководните ме
ста да бъдат сменени до
сегашният ръководител на 

работил -

Работническият съвет в 
„Автотранспорта" в Боси
леград на проведеното през 
миналата седмица заседа
ние, обсъди и прие пред
ложените 
работната група кадрови 
промени в организацията. 
Става дума 
промени, които преди вси 
чко трябва да дадат при
нос в укрепването па тру
довата дисциплина, по-от
говорно
СТОПАНСКИ НОВИНИ

на

стопанскаот страна на
члено-

за кадрови
Нито един от тези, ко

ито трябва да заминат на 
ново работно място, не се 
съгласи с това.

Една от задачите на 
дългосрочната икономичес 
на стабилизация е именно 
тази: да се измени отпо 
шението, относно схваща
нето, че лесно ще преодо 
леем трудностите. Мнози
на все още разчитат, че 
това са временни труднос
ти и че сами по себе си 
ще изчезнат- Предизвика
ни от редица нарушени 
закономерности, направо 
е илюзия да се мисли, че 
със стари схващания и от 
ношения към задължения
та ще премахнем сегаш
ни остри трудности и зат
руднения.

М. я.авторехмонтнатаотношение към

л
Още два големи потребителяАкумулацията подобрена

Фабриката за машини и стомано
леярна „Мачкатица", стопанисваща в 
състава на Индустрията 
„Иво Дола Рибар" в Железник, има 
15-тина по-гол ами потребители в стра 
ната, ползуващи .виооколерирани сто- • 
мамени отливки, огнеупорни и до 
1100 градуса, или стоманени лагери.

е
Тези дни е сключен договор за 

онабдяване с тези изделия и на ци
ментовата фабрика в Лукавац итер 
моцентрала в Колубара. Именно за 
фафбриката в Луковац „Мачкатица" 
през годината ще рпоизведе >200 тона 
лагери и отливки от водородна и х\ган 
ганова стомана. Стойността на дого
вора е около 80 милиона динара. И 
за терхчоцентрала в Колубара ще бъ
дат изработени лагери и различни ви 
дове качествена стомана на стойност 
от около 40 милиона динара.

Власинските водоцентрали в Сур 
ду лица миналогодишния 
милиона (Киловатчаса електроенергия 
преизпълниха само с 1 на сто. Глав
ната причина за това е недостатъч
но вода в акумулацията. Тази годи
на 4-те |водоцентрали съЩО трябва 
да произведат 279 милиона киловат
часа. През януари, според плана, е 
трябвало да се произведат 35 мили
она, но с оглед, че турбините рабо
тят с намален оборот до 26 януари 
са произведени само 9,3 милиона 
квч електроенергия, което е под пла-

Инак моменталните резерви във 
Влаоинското езеро са достатъчни за 
производство на над 30 милион квч 
електроенергия. Най-новите снегова
лежи обаче допринесоха, че на те
рените на власинското плато има ре
зерви за около 50 милиона киловат
часа, което ще върне акумулацията 
на заплануваното ниво.

план от 279
за машини

Първата крачка за прео
схващането,долясване е 

че нещо трябва да се ме 
•ни. Без оглед дали се ка

на.Покрай това деловата 
група задължава специа
листитеоост
февруари във всички се
ла да изнесат подходящи 
сказки как и под кои ус
ловия се отглеждат съот
ветните зеленчукови рас
тения, кого при т°ва за 
познаят селокостопански-

сае за организация на 
трудов а, . видоизмен ен ие
на производствената про
грама, или за издирване 
на вътРешни резерви.

— агрономи в 
„Напредък" през

В конфекция „Свобода” 
са убедени, че грешките
от предишните години нл 
ма да повтарят.С. М.

V. у От. Н.
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Пролетарии °т всички
:дь^:.уЛ — ст1>ан". съединявайте се

® Брой 1401
Година ХЬН

I Белград 10 февруари 1984комунист
НЕ Е ДОСТАТЪЧНО САМО ЕДИНСТВОТО

така канто трХГ сТ^нстаТирГГоС кар™ не°бГ™ ж*а 6 пГ о но5щестаен°г0 "а ЧР?№* всичка на онази нейна част и оне- 
РИТО вече -Няколко гадГ Е „У те м ™ “ постоянно със същи зи трудови хора, които найнвече има да оча-

вна причина за глабот>™ АИНИ‘ като осно- Ютоди и сь.с съ-щ-ия успех да извършава юзат от бъдещето” (Кардел) Ето затпп тойТО се посока н^остатъчноПе1Гаа °ябщестовени "« п°™ги- (Съюзът\на^Шо^гТтряЬвГ^Тпове^
казва се, единство в пкпиятя Т ° ипп ч 1 И Мет0ДИте» които преди пет да отвори вентилите за проникване на напредВ своите н^ерен,°я чес™ не \,Ип3аТ0Ва СК ственото птзТГ ВИС°Ка "Ц%т" °бще ”~те идеи " искания идващи от база?а
Да осъществи нитоЯ кГгГесни^^ Р оГщГи1 н~. РаЗИ™е “УеМ0 е ТРЯбВаЛ° на обществото, трябва да’прави крачки
НИТО актуалните заключения Почти панично РВД В СВ°Ята раоота’ да помага вси™ субе
се предупреждава, че на заседанията на ЦК К На 0Оществ°т° аа ДОйиат на своите кон
■на Сюк има голяма „разлика в мненията", ®ояещата роля яа Съюза на комунисти- 1™™'итт позичии< а не да ги замества 

е се федералязира и . подобно. те е в опаоност, следователно, да бъде зае-
Загрижеността е обща. За хова защо е грашена поради други неща. „Недостатъчното 

застрашено единството откровено, все пак, ВДимство ” и всичко, което се подразбира под 
недостатъчно се разискква, липсват същинс т(>ва понятие, е само една от манифестаци- 

разиоквания и за това, защо не се осъ- Ите на по-дълбежите процеси. Ако се продъд. 
ществява договореното. „Пресилват” 
стина, някои сродни теми —

нап-

Затова и разискванията в Съюза на ко^
• пистите и вниманието на членовете м/ 

трябва да се върне на същинските теми: 
тряова да се откриват перспективите татса, - 
к«.ото да се изпълняват исканията 
тъшна демократизация на изборите 
вата политика, а на отговорност да 
лагат всички онези, които не работят канто 
тряова, оез разлика на .мястото им в общес
твената йерархия, по този начин 
сдоляват отчуждените центрове г 
те технобюрократичеоки монополи.

ки
за по-ната- 

и кадро- 
се под-

жи със сегашната стагнация 
на обществените отношения, тази роля още

в развитиетосе наи
зачитане на де

мократическия централизъм и под., но и то- псвече “'е бъде доведена под въпрос. Защо-
то Съюзът на комунистите поради големите 

да икономически и други трудности бива при
нуден обществените промени да извършава

гава рядко се отива по-далече от повтаряне 
то на познатите констатации, че трябва 
се преодолее големият разрез между думите 
и делата, че грешките няма повече да се то 
лерират^ че в редовете на СК няма място 
за колебливи хора, опортюнисти и носители 
на различни ..изми”, че в СК трябва да се 
проведе диферешшяшгя, че е „обезателно”, 
че „трябва”.

да се пре- 
и различи и-чрез държавната администрация и технокра 

тическите органи (а по-малко чрез действу- 
ване в делегатската система и ССТН) и за 
своята политика да се бори главно с агита-

Г
^ледователно, трябва по-бързо и по-реши 

телио да се изпълняват исканията на оне 
зи, „които най-вече очакват от бъдещето” 

бегне тази опасност: новите потреби на об- 111 върхУ това да се изгражда единството, защо 
ществото колкото е възможно по-скоро да ТО вся,ко лруго единство, освен това, коею

идва на вълните на исканият3 на работничес
ката класа би означавало 
сваляне на СК от историческата 
прогреса. Когато стане още 
към импулсите от работническата класа, Съ
юзът на комунистите ще бъде способен и по
да/, ече да вижда и обществото да води по пъ 
тпщата, които ще укрегзат обществената по

ция и повтаряне на заключенията.
Съществува само един начин да се из

^ т всички тези поръки често произтича, се УД°влетворяват с нови и по-добри самоу-
правителни решения. Всичко и когат0 на по- същевременно и 

арена наче основният проблем всъщност е недости- литическия хоризонт има нави мощни соцпа- 
гът на партийна дисциплина. Неооходимо е, листичеежи идеи, ноито в партийната работа 
следователно само да се подобри партийната довеждат до по-добри резултати, с които се 
дисциплина и да се обезпечи щото във всич- издига и акционната способност на СК, и то
ки репуолики и автономни покрайнини да се гава с голямо уважение, трябва да се прие 
осъществява договореното на по-висшето рав- мат поръките от най-широките слоеве. В 
нище и всички проблеми ще бъдат решени. сложните положения тази потреба става и 2ИЦИя на тазИ класа- Тогава и протагониСти- 
Такъв тезис, ясно не може да издържи една още по-голяма. Комунистическо-маркоистката те на лшогопаРтиината система, на национал 
малко по-сериозна проверка. Впрочем, ясно мисъл не бива да тъпче в място, нито да НИте Хегел,°нии или сепаратизъм, на догма 
е, и без по-голяма аргументация, че това ко угажда на навиците, субекгивиетическите кон тИЧ^Ите* технократически или бюрократичес- 
ето се подразбира под понятието „недостатъ- стРукции и догмите. Ите РеШения
чно единство” е последица на определена об чвата исд краката си. Следователно, на Съьъ
шествена стагнация и ' за на комунистите не трябва единство заращест е т гн ц я. Ц срастващите потреои на ооществото ди единство, всяко -пЪ;к и акционното единст

Ако е истина, че отделни ръководства на Съюзът на комунистите -не може да но ще дойде Успоредно със стремежа тсъдг по-
СК Са станали .много самостоятелни, че е следи и удовлетворява чрез „простото” бързо ц по-решително осъществяване на ин-
«а дело федерализацията на СК и всичко ос постигане на единство, или само чрез зазд- теРеспте па работи 1гчеоката класа. Към един-' 
т;анало, което се посочва в критиките, асе раняване на партийната дисциплина, макар чс 
пак трябва да се признае, че това не е мог- и това е необходимо. Своята роля, така ка- 
ло да стане само от себе си. Възможно е, кто е дефинирана в Програмата и разработе- 
в тези ръководства да и.ма и хора, които нс па па конгресите, Съюзът на комунистите
заслужават доверие- Но, и когат0 ръковод- може да осъществява само, ако остане деГг та на работиическата класа, 
егвата би били идеални, организацията, коя- сивите лен авангард на работническата класа,

повече отворен

далече по-бързо ще г\^бя'т по-

ство тогава ще ,^кара” и двигателна енергия 
му ще бъде Действително най-силната дви
гателна сила в нашето общество — енергия

Мнливое Томашевич

КАКВО СА ЗАБЕЛЯЗАЛИ ЧЛЕИО ВЕТЕ ИЛ ЦК НА СЮК ПО ВРЕМЕ ИЛ ПОСЕЩЕНИЯТА СИ В ОБЩИНИТЕ?

ЖИЗНЕНИТЕ ВЪПРОСИ 

НА ПРЕДЕН ПЛАН
Усилие да се уиньрии какъв оп- оценки, което е от непреденима 
чук са 1толм отделни зцеедакия стойност за активността на Пред-, 
на Ц1С на ОЮК, но и да сс оцени, седателството на ЦК на СЮК, осо 
сщиместна с дру^а-ритс от ЦК в осно когато разисква за осъщест 
Републиките, ПК ц общинските ко пя нането на конгресните решения 
м-и готи на СК, по кой начит се и заключенията на заседанията на 
е реагирало във връзка с конгрес- ЦК на ОЮК и когато оценява ак- 
ниге решании и заключенията на тивността на СК в осъществяване-. 
ЦК на ОЮК, как Съюзьт на кому то им. Благодарейки на такива 
пистите подхожда -към решаване- познания от командировките, Пре 
то на антуалните стонашоки и об- дседателстиото е в ход на всички 
тестени проблеми, каква 'е актив теаи събития, защото отчетите аз 
ността му, какви резултати се но членовете на СК, покрай узнава- 
егигат, какво се предприема труд нето за положението след прове- 
иосците н слабостите възможно Деннте конгреси и заседания, до- 
по-рано да се премахнат и т.н.

Членовете на ЦК на СЮК са забелязали бройните положи
телни промени, които потвърждават готовността на трудовите хора 
да изтраят в осъществяването на задачите от Дългосрочната прог
рама по икономическа стабилиза ция
.. ха довод за установяване на га-

лед Дванадесетия конгрес на къв нонтаиг с базата, обусловиха 
СЮК членовете на ЦК на и формиране на един нов вид връз 

СЮК бяха два пъти на комамдиро- кв между «ай-висшето рмконодст 
ока в общините. Първият иът след во на СЮК и ръководствата на СК 
Тостото а втория сле!Д Десетото в републиките, иокраишините и 

на цк на СЮК. Разби- обшитите, непосредствено комуни 
ра се и по-рано членовете на. циранс с членовете на Съюза на 
ЦК /госещаваха общините и т.Р- номунистите. Вече не се касае за 

на Съюза на посещения, дел с

насят и драгоценни данни и за
поло-СН-четите на членовете на ЦК полптичесно-сигурностпото 

ма СЮК след посещенията — да- женпе и останалите явления, кон- 
ват точна картина на работата и то емп-гствуват определен актуа- 

запознапанс с ж-ищо-га в общините, н кон-го то лен -момент- 
обаче, че работата иа СК. По щ>еме та пре са пробиваща ли. Те също така са 

бя- бинавамето на з-ерена се полагаха ангентичон източнин на данни и
ничии организация 
комунистите. Струва се 
обстоятелствата, които тънмо
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Комунист
НАШИ ДНИ

★★★★★★★★★★★★★★********★★★★★★★★★★★★★★★★★★********
к**Ис'.М- • бе видим разредът между Ра

чикалисдачеовите «рекламации я 
осторожната, но не и особено ан 
■пивната китайска външна полити
ка — днес ТРУДНО може Да има 
съмнение, че тази голяма и мно
голюдна страна желае от-наряне 
ускоряване на глобалния 
процес, изявлението на творците 
'^ сегашната китайска в*ншйац° 
яитика са освободени от страхУ 

.евенутаоното америкса
би мо-

_ _ - _ _ _ наш и Я те една СРеоцУ ДРУта амбиции и
Г1 О I ^ И 1 1 И Л И И ЛЖ X |м [ постъпките на носителите им. Ми- 
Щ I 1г1 яГ I в I шГ I ■ сля че тРябва неуморно
мшЯ|■ II ■ ^ подчертава, че тоюв в днешните ус

-=рниге Л0.в,Ия предимно са политическо 
В деградацията на взаимните отношения на така н ре 1 оръжие, относно ореДства за раз-

свърхеили нато че ли е доноейата хлъзгавата почва под която се н00бразни политически натисци
откриват кръговете на ада. В търсенето на малко по-здрава основа (1К0Ит0) разбира се, мотат винаги 
^де е мястото на Стокхолмската конференция за военните видове да посслужат за действителното 

*" - _ „ сигъпногт^ разоряване или просто да се из-на европейската сигурност- [.тгъзнат от контрола). В този сми-
Рейгин повторно да се каиди- съл и взаИ1М1Н0то доверие в евро 

датира за президент на САЩ и пейспште или които да е ме>ВДУ- 
индикацията, 'че тази година външ народни отношения не може 
ната политика ще има по-голяма сс разглежда само във 

изборното състезание от на равновесието на
Всичко това го условно отдавна съществува, а 

пън е нещо. някога не може да бъде идеално.
Кан-го изтъкват необвързаните 

имоотношенията на така нарече- и неутралните страни в Европа с 
ните свърхеили е докаоното хлъ- гю-малкото и но-толямото съгласие 
згавото дъно под което сс откри- на някои сгРани, които не са ни- 
пат кръговете -на ада и започва да г0 едното нито другото, сигурно- 
се търси твърде острожно врь7 стта е много по-комплесно на 
щането на малко по-здрава почва, нание от уточняването ороя

Къде в това търсене се нами- осните проелстили, а издигане- 
конференцията за ю на4 сътрудничеството 

европейската" мото доверие не бива да

да се

миров

нането, че
но-съветско споразумяване 
гло да вреди на Китай, но яс о 
се казва и това, че такова спора
зумяване, колкото ,и желателно би
ло, далече не е достатъчно. С та- 
кива т"ьл нувания на своите ся 
щания и с много по-в всестранна
та и по-активната .външна полити 
на Китай е очевидно на път е дае
те свърхеили да изгради ако н 
барем еднакви а т° поне донякаде 
уравновесени отношения- Тя ясно 
каза на Америка, че е заинтересо 

твърде интензивно съТРУД~ 
ничест»^0/ обаче не по цената 
занемаряване на нянои сйои интс- 

цената на обезатеД- 
ненормални отношения със

Съветските забележ 
Вашингтон настоява да по 

забе-

наВ ел1И1КНте сили почакаха среда
та на януари за да оповестят не
що, коет° поне донякаде личи на 
новогодишни желания. Роналд Ре 
йгьн изрази жалене, дет° ,делови
те отношения1' на Съединените ща 
ти с"ьс Съветския съюз не са та
кива какаито би трябвало да бъ
дат и готовността да излезне на 
половин път в новите преговори 
за контрол на въоръжаването — 
винаги когато Съветският сЪ1°з по 
каже такава готовност. Не каза 
къде е точката на този половин 
път на състезателната пътека, къ 
дето воеки състезател желае уж 
само да настигне съперника, а не 
да го победи. Но, след по-дълго 
време тонъх на президента бе спо 
коен и набожен. Юрий Андропов, 
макар и отсъствуващ от общест- 

отговори с

да
функция 

кое-силите,тежест в 
колкото обикновено.
не е много, но все 
Като че ли в деградацията на вза

на
вана за на

и по-голя- 
чака на 
спогодби

ра мястото на
военните видове на
сигурност? Изчерпва ли се нейно . преговори и евентуални 
то значение с това, което един на за тези оръжия. Овърхсилите тря- 
друш си казаха или не казаха с'ь- бва да се подсещат на отговорнос 
ветокият и американският мл-инис- тите, произтичащи от величината 
три на външните работи? Значи им, оилата и способностите за у ни 
ли наблягането на това, че конфе щожаване, обаче мирът е прекале 
ренцията в Стокхолм не може да но сериозно нещо за да може да 
бъде замяна за прекъонагите жене се предостави само на великите и 
веки преговори — наблягаме, но- мощните- Апелите за обновяване 
ето в такъв или онакъв вид има и на толкова потребните непосреАст- 
при Шулц и при Громико — фак- вени контакти и преговори на свь 
тичеоко' изтласкване на Стокхолм рхеилиге и непосредствените поот 
оката конференция на сляпата ли- делни и общи, миро творите лии 

международното общуване? усилия на всички останали стра- 
Не би струвало ако отговорите на ни, следователно, не 
тези въпроси би трябвало да бъ- конкурентни, но

реси и не по Съно
ветския съюз.
ки, че
лзва Китай за свои дели

подразбира, чележки, в които се 
и Китай би могла да бъде склон
на да приеме такава роля сигур 
но няма да импресионират Пекин 
нито да променят курса на 
тайската външна политика. Припо 
мних на това място, 
една година, за това как по вре
мето на дефектния ..ефемерен” де- 
тант Съединените щати уверяваха 
Съветския съюз, че няма да 
опитат да си служат с 
та карта", макар, да се каже ис
тината, вдеята за шрата с тази 
карта никому не е била 
Написах, че всъщност 
тоя, който мож да играе на„ки
тайска карта" и че така ще бъДе 
и в бъдете. Днес, струва ми се,

вените активности, 
посочване на познатите съветски 
предложения за отказване от упо 
треба на силата и за Редукция 
на въоръжаването. При това и 
той и министърът Громико (от три 
буната на Стокхолмската конфе
ренция) повториха становището, 
че първо би трябвало да се въз- 
постави състоянието, което бе пре

ки-

почти преди

ния на са взаимно 
ком пл ем ентар н и. 

Хубав пример за едно такова 
разбиране на света и собствената 

Не може, разбира се, конфе си роля в него дава тези дни На- 
ренциите каквато е тази в Сток- родна република Китай. Отхвърля 
холм, да заменят преговорите и йки последните останки на няко- 
евентуалните спогодби на овърхеи ратното схващане за неизбежно - 
лите в обюздаването на надпрева стта на америнано-съоветски въоръ- 
рата във ядреното въоръжаване, жен конфликт', Китай призовава 
нито Европа ще бъде сигурна по- Вашингтон и Москва да се дого- 
сигурна огколкото е сега, ако не ворят за мерките за намаляване 
се постигнат такива спог°дби. Вся на военната опасност- Ако в овое 
ка рампа за изхвърляне на раке- време -и можеше да се съмнява в 
ти, по-малко — по-добри шансове това, колко ръководството на НР 
за мира. Сигурността на човечест- Китай е вярвало в собствената те- 
вото, обаче, не застрашават сами- ория за неизбежността на съвет- 
те ракети, но взаимно изправени- око-американската разплата — за-

седи поставянето на първите пер ши- 
нг-2 ракети в Европа. Въпреки ос
трите думи на Громико по адрес 
на Съединените щати и тонът ка 
съветските политически изявления 
цялостно е по-малко полемически 
отколкото преди няколко седми
ци. Към това трябва да се при
бави петчасовият разговор Шулц 
—Громико, за който малко знаем, 
обаче знаем че е добре ако се 
поне разговаря и съгласието към 
редата на този месец във Виена 

да продължат преговорите за на
маляване на войоките в Средна 
Бвропа. На фона на този събития 
покрай останалото е решението

„китайскадат - потвърдим.

чужда. 
Китай" е

натова твърдение е още повече 
мясго отколкото миналата година. 
Китай се придружава, със значи
телен свой принос, към останали
те фактори на стабилността в то
ва мътно време на твърде неста- 

отношения- 
Д-р Гавро Алтман

Оилни международни
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§ нудително плащане на танса за телевизори (Белград), поради малко § 
киловат-часове одобрен електрически ток (Враня), а не рядко до § 
същия форум се обръщат с мобла за ..спешна интервенция” онези, 
които се безправно настанят в апартамент с голямо семейство, и 8 
търсят ЦК да ги защити от принудително изселване.

Жалбите от т°зи тип компетентната комисия най-често връ- а 
ща в местата, откъдето са пристигнали, на някоя от компетентните □ 

овечето от жалбите до Централния комитет на СК на Сърбия общински служби, а авторите на същите осведомява кому са доста- | 
о посочват на твърде сериозни проблеми: на своеволие, на повредено вени.
§ самоуправление, на опортюнизъм, технократизъм, бюрЮнратизъм. •. 
о Затова жалбите имат голямо значение за създаване на една цялост- пристигат нови пратки писма: няной се съмнява че пощенският уп- °

ЖАЛБИ
§
■ МЩШШ. СЪСЕД!, МИ а

§%
§ §■ ■■5
§ §! п
§ §

С това кореспонденцията главно свършва. На следващия месец §

° на картина за отношенията в някоя трудова организация, община, равител в някое градче отваря чужди пратки, някой се жали дето | 
| Пък и регион. Но, сред жалбите, които пристигат в ЦК има много дъщерята му в Белград с години не може да получи квартура, а ° 
□ такива, които са изпратени на погрешен адрес. някой предлага нова организация на Лотарията. _ 8

Канво да се прави с тежи жалби? Комисията няма право да 3Р. Г. от Бела паланка, например, отправя жалба до Централ
ния номитет поради нечовешко отношение на началнина в Общин- ги слага в коша, защото хората се обръщат нъм Централния коми- 
ската скупщина, който не искал да й даде на заем „общински въ- тет доброжелателно и трябва да им се помогне нолко е възможно 

§ глища” по време когато температурата била под нулата, а тя не това.
□ обезпечила въглища за своето семейство.

М. П. от Белград се жали до същия орган поради присъдата леми от онези ноито се жалят и търсят от ЦК да им помогне в 
| на Онръжния съд в Белград за плащане на алиментация на дете, конфликта със съседите. Много семейства 
8 за което той счита че не му е баща.

8
8 8
8 8

8
Познато е, обаче, че хиляди хора имат много по-големи проб- 8

8
8се намират на границата ° 

на жизнения минимум, има много хора, чието незавидно положение 8 
Н. О. от Пожаревац не е доволен от поведението на секретаря е п°следица на бюрократическото отношение: 88 на местните органи, а

8 и касиера в първичната организация на СК в местната общност и те ниному не се оплакват. Затова тежко може да се разберат жал- 8 
§ търси от ЦК против същите да предприеме съответни мерни. Ка- бите за поведението на пощаджията и за Решението, колко 
° сае се за недоразумение във връзка с партийния членени внос. МОЖе Да се използва.

Но, една е истината:

□

ток 8
8

В жалят се те, а не хората за които знаем, § 
са в големи неволи, а комисиите са длъжни да изслушат всяко- 8 

го, които им Се обръща, писмено или устно. Б Р "
Хората пишат до Централния комитет поради недоволството че

| си с някои ученически награди (Пожаревац), поради закани с при-8
□
адааоасюоосшааасшсшааоасшсша1зооасзсшоа[1аоааасшсюс1асшааоаоааааааоппооа0ааоаасшаас аапааапапаоопапааапаааааап □□□□□□□□□□□□□ ааа

□□□□□□□□□ооппоо □□□□□□□□ □□□□□□ поеше !□ сапа ас



Комунист 3

ЖИЗНЕНИТЕ ВЪПРОСИ 

НА ПРЕДЕН ПЛАН
(От 1-ва стр.)

жирали в предприемането на ак
ции. Имало тируемите пазари. Сред трудещи- 

е и отделни схваща- те се укрепна съзнанието, че-само 
ния, че онова, което сме правили 
миналата година — е било обик-

по този начин могат да се премах
нат настоящите затруднения в на
шето стопанство. Обаче ония 
ООСТ, които се приспособяват тру 
дно към острите изисквания на 
световния пазар, по-лесно се ре
шават Да живуркат на домашния 
пазар.

н овен а кампания и то от кратко
време. Такива становища, естест
вено, бяха критикувани, а техните 
носите ли бяха извиквани на отго-

ите решения и заключеният 
на посоченото

ворност.
Посещенията

н айчвисшето
заседание на цк. П 

известно Ч'Исло места Ценлоупната 
активнюст на организациите и ко- 

пистите е сведена на разисква
ния тъМго да се задоволи форма
та. до

на членовете на ръководство В отчетите се привежда, че 
известно число ООСТ и почнататъ 
шно нб се владеят стабилизацион
но, в тях се нарушават законните 
норми, пък и законите, не се за
читат договорите и споразумени
ята и т-н. Затуй се изтъква необ 
ходимастта от изостряне на вълро 
са за личната и колективна отго
ворност
отделно на функционерите. Дотол 
кова повече, защото въпроса за 
отговорността, и покрай ясните 
становища на СК и обществото, в 
:.:'пОго среди се сх1ваща като — 
лозунг- В процеса на разграничава 
не по-лесно се утвърждава отго
ворността на работниците от непо 
срсдствеигото производство, откол- 
кото на „чиновниците’' и ръковод
ните кадри. Също така, още има 
примери да се изчаква решаване

В областта на разпределение
то на средствата за лични доходи 
з много ООСТ и трудови общнос
ти продължава практиката да се 
разпределя повече от заработено
то и то да се погаова с повише
ние на цените. Раздвижени самно 
го акции, насочени към премахва

накоито, както бе 
низиранш. д©а 
сетия конгрес,
това, че по този 
голям орой 
на всички

казано, бяха орга
пъти след Аванаде- 
са интересни 

1 повод се събират 
ръководители на СК

но ля Г равнища, с Цел подроб 
и» 0бсъ,дн активността на иъюза на комунистнте в базата, 

оатова са и най-слолучлива 
на взаимно информиране.

Наистина

и по такава нееднаква актив- 
нос г на първичните 
на СК организации 

и на комунистите в 
дохажда поради значителните 
злики в техната идейно-лолитмчес 
ка, организациони-ш и анционна спо 

форма сооност по, отношение

тях
ра

йе на такива отрицателни прояви.
Забелязва се и увеличение на 

тези, които работят със загуба. 
Техният брой е много голям, а 
непо гасените средства — са значи. 
телим. Това явление става все по- 
озразително. Макар че се чувству 
ва стремеж тези загуби да бъдат 
погасени чрез прибягване и към 
солидарност,, все пак и по такъв 
начин събраните средства не са до 
статъчни във всички случаи.

на членовете на СК,
на други.

Ь повечето ООСТ са изготве- 
: ни програми от активности, в кон

то са обхванати пестенето, изно
са, създаването и разпределението 
11 а дохода и средствата за личен 
доход, сдружаването на труда и 
средствата в ООСТ, по-широки и 
пр. и тях на преден план са рабо 
шта, дисциплината, производител
ността, пестенето на материали

е щета, че тези по
сещения имаха така малък публи 
цитет- Печатъ,т, радцщ-о и телевц 
зията ..успяха” на широката обще 
ственост да ..представят" 
кои от тях, и това - 
зи, които направиха 
МК, ккоито

само ня- 
по принцип опе 

членове ьа 
се намират на „по-вис 

Щите" функции в ДК или 
налите
организации и държавни органи.

в оста- 
общесгвено-политически

«П
ВТОРИЯТ КРЪГ

Вторият кръг обиколки на
тези иоесещения потвърдиха, че голямо число членове на СК ЧЛенсве на ЦК на СЮК по общи- 

все още имат двойно поведение. По един начин пред лицето на об- НИте беше направен след Десето 
Ществеността и на партийните събрания, а по друг — когато гласуват го заседание на ЦК на СЮК. Мно 
наю членове на трудовите съвети и на комисиите за повишаване на зина членове на ЦК вече изпъл- 
лични доходи. Първото поведение обикновено е обобщено и във връз- елха задължението си и състави- 
ка с това най-често няма забележки, защото е в унисон с обществе- ха съответни отчети.

Така например, в тях се кон.

И
ПЪРВИЯТ КРЪГ

Първият Кръг посещения на 
членовете на ЦК последваха вед
нага след Третото заседание на 
ЦК на СЮК. Направени са над 
педесет посещения на общини в
почти всички наши републики и с първото, и обикновено отстъпва от утвърдените обществени норми, провеждат студийни 
покрайнини. В разговорите, конто Такова двойно поведение на някои комунисти недостатъчно се кри- 
се водеха по този повод, участву- тикува и наказва. Затова такива прояви не се и премахват. Напротив, Рама пз икономическа стабилиза- 
ваха значителен брой комунисти, такова поведение показва тенденция на увеличение. Дия. Трудовите хора се запознават
Разисквано е върху повечето те
ми, преди всичко върху онези, ко
ито бяха свързани с токущо про
веденото заседание на ЦК и за 
решенията на Дванадесетия кон
грес на СЮК.

В отчетите, които са доставе
ни на Председателството на ЦК 
на СЮК се подчертава, че Съюзът 
на комунистите в повечето среди 
се занимава със съществени въпро 
си, отнасящи се до развитието на 
социалистическите самоуправител- 
ни обществено-икономически и по 
литически отношения, стабилиза
ционната политика, развитието на 
основните организации на сдруже
ния труд, като и с въпроси за
идейното издигане. трудовата и техноложка дисциили т0,ва единодушно се изгьнва, че в

сюща е оценка, какго се - на а по-рационално се ползува и та31И насока би трябвало да се жаване^ жизненото равнище на ра-
тъква, че заключенията на 1ре; о- работното време- върви много по-бързо, отколкою ботниците, но и от снижаването
то заседание на ДК на ь л досега. Членовете на ЦК на СЮК на обществения стандарт. Работ-
мерките на СИВ, които въз с - СЛАБОСТИ И ГРЕШКИ ц своите доклади сочат необходи- нпците все по-остро реагират оре-
Ва™ тя* ^сГГ=ви” Миналата година беше харак- мостта от решителна борба про- *у завтардаето на югославския 
СТРгГ гпяж^нГе гГносоешнаш терно, че воични резолюции на тно затварянето в рамките на ос- пазар, а оооено когато сдава дума
хора и гражданее са но р щ републиките и покрайнините за поените организации на сдружения за снабдяването със суровини и

политика бяха /рул. в общиненси, регионални, но за трудоустрояването. Решително
крайниски и републикански рамки се търси да бъдат предприети съв

местни акции на всички обществе

ното поведение. Обаче, онова второто поведение, което, най-често ста
ва като резултат на собствения интерес и тежнения, няма нищо общо стантира, че в много общини се

събрания,
1-ссЕЗтени на Дългосрочната прог-

___________________________________________________________________ непосредствено със съдържанието
на отделни сепарати. Въз - основа

енергия, кант0 и задължението на на прзолемите „отгоре", а в рабо- ма теза се подготвят общински и 
всеки член на СК с личен пример г^та на СК още се забелязва пре- градски резолюции за провеждане 
да даде принос в решаването на ко,мерен либерализъм, сетне погре на икономическата политика в та- 
икономическите проблеми. В ня- шно провеждане на кадровата по- 2-л годила. С параметрите на тези 
кои оощини са формирани ксюрди- литина, недоверие, а воичко тоза резолюции и тази година са обхва 
национни тела, които се съоират смущава комунистите в първични- нати по-голямо производство, уве 
един път седмично. Провеждат се те организации на СК и отрица- 
акционни конференции на СК в 
различни стопански области и от-' ност. 
расли. В повечето общини оживя 
работата на активите на комунис
тите работници — непосредствени 
производители. С това е засилена Трудовите 
вътрешнопартийната дисциплина 
и е увеличено доверието на тру
довите хора и гражданите в Съю
за на комунистите. Повишена е

личзние на износа, създаване ус- 
телно влияе върху тяхната актиз ловил за пз интензивно продуктив

но трудоустрояване, увеличение 
Въпреки големите трудности, на личните доходи, но само при 

постепенно укрепва процеса на повишаване на производителност- 
здруажавне на тРУД и средства, га и увеличение на изйоса и п\>.

Във връзка с това се поооч-организации все по-че
сто здраво се свързват взаимно, за, че стопанството тази година 
Все по-ярко се изразяват усилия трябва да бъде освободено от ня- 
та за интегриране в самите общи- кои разходи и облагания- Все по
ни, пък и по-широко. Но и покрай често се критикува и изявява не- 

задоволство от постоянното сни-

Също така се по-единодушно. 
гвърждава, че тРУД°вите хора и 
гражданите изявяват готовноспа 

лишеиия и усилия в реали- 
на тези заключения. 

то®а търсят всички,

V» к он ом ич еск ата
всъщност стабилизационни с ос но 
ина насока’ към увеличение на из-

Но носа, по-качествено производство, Те също тока утвърдиха, че ™ и политически сили в стр® т 
п к'1 м повишение мрои:июдитсДнос1- !1ромпшле1ното производство ми- за Аа се преодолее сегаш то 

та на труда, подобрение на сея налага година предимно беше неу състбянме. Също така енергично 
скот0 стопанство и облагането вър рашновесеиго! Затуй и Резултатите сс критикува неизпъп идването -на 

собствени сили. Мшого повече са много разнообразни. Причини-, приетите самоуправителни спор - 
След от по-рано, е търсено по-пълно ан те за това са в обезпечаването на зум©ния, така че в

гажиране на работно място, пес- необходимите суровини и възпре», трудовите среди все по- есто е 
тенс на всички равнища, ад екват- нзаадствен материал, но и в недо- издигат решителни искове за прд 
„о разпределен^ според труда, имъка на динари и валута. Подчер приемане на накупи мерки, 
ио-очтоворно поведение, укрепва- тано беше и че се чувствуваше и 1 'Рои се да ^ ^

со цн а листи чеоките само у п- неплатежоспособност и трупане канареченала ^ 0’ШС-
обществсно-икономнче на загуби, които предимно става- ят0 съществува в зак мте, Р

ха в търговията, така че подсигу- пията и предписанията. Критикува
се лшнеарността на законните ме
роприятия.

Твърде интересно е сведение
то, че работниците искат работа- 
та им да се оцонява с помощта 
на физически, а не финансови по
казатели. Втормте показатели, каз 
пат те, не с« Реални и не Отразя- 

нашвто ангажиране и усилия. 
(На 4-та стр.)

и мери..
си за 
зирането

ате при
най-гол яма степен най-чистите ор 

изтраят в последователно
заключения- ХУ 
СЮК.

гани да 
го осъществяване на 
га и политиката на

изтъква сетова заседание
в повечето среди е направена иъД 
на мобилност на тРУДСДИте сс и 
1 гоаждамите, деловите, )грофеоиона 
лните и самоупрааиггелиите оргаш'
и общесггвсмо-псшитичвоните 011И ОПНОШ0ния и но-гол яма антин-
ности. В повечето мес^а е * ност на членовете на СК. Минала- ряването па поиснваниятп е помес
ната твтьряе богата дейност н - година слабостите и грешните тоно от максималните I4 до наис-
муниститс и ортаиилациите, с на комунистите, които *е даваха тнна неприемливите 90 дни. 
лагаие на мноюброини нош11 н- „ изпълнението на задачи- На износа през из„
ми и нилс?»е на работа и бяха критикувани тю-открито, .'циНа беше пбовегано голямо ини-

ог когато и да било по-рано. Забе маиив. В много труда™ организа- 
лязано е въД връзка е това, че еД- ции л тази област бяха постпгна- 
на част от Съюза на комунистите, ти забележителни резултати; кои- 
'иключвайки тук и отговорни «ад- то съйсйству.паха за чувствително

увеличение на износа но ковкер-

не на

ност- имаше 
на СК, иои-

Но ;>а съжаление, 
ш/овични организации 
гп ш с сипе не са разисквали 
Г * сготвените

ни- ваг
пълна стопен са сс ан гето за 

тичал ри от
ри, ис встанови1цата



4 Комунист
★★★★★★★★★★★★★***★******ПАРТИЙНИЯТ УСТАВ И ПРАКТИКАТАЖИЗНЕНИТЕ 

ВЪПРОСИ 

ИА ПРЕДЕН

Съюза
член

отговорността на члена на 
па комунистите, а самият 
не търси образуване на съвет".КОГА (НЕ) СЕ ОБРАЗУВА 

ДРУГАРСКИ СЪВЕТ С това обяснение се премахва 
и недоумението за тона как да се 

членът на Съюза на 
комунистите за когото става дума 
не присъствува на събранието при 
решаването за формиране на дру- 

уставни въпроси гараки свсг, Прецизира се: „Коха-
на Съюза на комунис- 

прист*ствува на събрание- 
а писмено или по друт начин

постъпи ако

с-двет се иоя-При решаването за образу ванс на другарски 
пък Комисията завяват различни недоумения, 

нъм ДК на СЮК даде и допълни гелно обяснениеПЛАН го членът
тите нс

ош съРет. Също тзка: трябва л-и 
да се образува другарски съвет ако Не е оове»домил първичната органи- 
воичнои факти за поведението и зацИя че е съгласен да не се фор 
поетапните на члена са утвърде м,ира другарски съвет, първичната 
ни, 'нсзаеиоимо от неговото изясня организация на Съюза на комунис 
нане за това лока ли или не лека тИге е длъжна, да формира съ
да се формира другарски сьвет. вот”-

|| жалбите, които пристигат до 
Кю>АШСлята за уставиш въпро

си на СЮК често се посочва не
зачитане 'на основните 
норми за форлиираапс на другар- 
оки съвет, членовете на ОК чес
то се оплакват, че са ггм наложе
ни 1 идейно-политически мерки оез 
предварително формиране на дру
гар ои съвет, поради което възни
кват нови недоразумения,
,и тези, до конто се изпращат жал 
бите тълкуват Устава различно 
именно, най-често се явяват ди
леми как да се иостъди в кон
кретни случаи, когато първичната 
организация на ОК трябва да се 
изяонл за това дали съществуват 
всички условия за прилагане на 
гРета алинея от член 33 на Уста 
ва на СЮК, (който определя кога 
първичната партийна организация 
не е длъжна да формира другар- 
оки съвет).

то,

(От 3-та стр.)
уставни

Посочват се и трудности в 
трудовите организации и ненаход- 
...востта на ООСТ и други органи
зации и общности при конкретиза 
цадта и операционализацията на 
Дългосрочната програма по иконо
мическа стабилизация. Това е °т 
особено значение, понеже се еква
ща, че и тази година ще се ха
рактеризира е твърде сложна об
становката в стопанството и сго- 
паниоването, така че конкретиза
цията на съдържанието на тази 
програма би било от голяма пол
за на ООСТ при полагането на 
усилия за неминовното собствено 
престрояване*

В много общини се готви или 
вече е приет план за работа вър
ху осъществяването на Дългосроч 
ната програма по икономическа 
стабилизация, а в ООСТ програми, 
в които са утвърдени конкретни 
задачи и активности в тази об
ласт.

И тази, както и миналата го
дина, Съюзът на комунистите з 
общините и трудовите колектизи 
отделя голямо внимание на акци
ите за осуетявай е на корупцията. 
В това отношение единодушно се 
търси да бъдат предприети мер
ки за изкореняването на тези 
явления — неоснователното забо
гатяване, протекциите, привилеги
ите, незаконното присвояване на 
обществено имущество. Също та
ка твърде решително се търси да 
бъде повлечена черта между кри
тиката на онова, което не е доб
ро, и критикарството, което взе 
размах. Търси се да бъдат нало
жени остри санкции против носи
телите на националистически л 
партикуляриетични стремежи и 
затваряния.

Следователно, и вторият кръг 
посещения преминава в конструк 
тивна атмосфера, при изследова
телско творчество на комунисти
те, без разлика дали са обикнове
ни членове на първичните органи
зации, или заемат високи постове 
в органите на СК от обищната до 
федерацията. Тази работа се обла 
городява от кристално ясната и 
принципна работническа дума, ко
ято трябва не само да се уважа
ва, но и да се претворява в жи
вота. А в .това Съюзът на комунис 
тите трябва да бъде пръв.

На тези въпроси досега са Да 
вани различни отгоозори, и поради 

това не се е постъпвало

Разискванията водени за мет° 
съдържанието на работата нада и

комисиите за уставни въпроси на 
, 0 Съюза на комунистите посочиха

разуване на другарски с^вет- Вп-ро между друГ0т0 и тенденцията за 
чем, случва се отделни първични тОЛ0раНтНО отношение на някои 
оргакизации при решаването дали органи п0 уставни въпроси, кои- 
тРя|бва да се формира другарски ,р0 в процедурата по обжалването 
съвет да взимат предвид само ед 
но от условията, а най-често пър

во и чко
еднообразно при решаването за обзащото

не обръщат достатъчно 
на нарушаването на разпоредбите 

вото — че са утвърдени всички на устава на СЮК за другарски 
факти, при което се забравя 

че самият

внимание

съвет, считайки при това, че по
ради тази формалност не би тряб
вало да се анулират Решенията, 
относно да се смятат за неустав- 
ни и връшат на повторно реша
ване.

второто условие 
член търси формиране на другар
ски съвет.

Понякога, под претекс, че зси
и обстоя- чко е познат°. другарският съвет 

на се изоставя и идейно-политическа 
та мерка се присъжда веднага, по 
така наречена съкратена поцеду- 
ра. Има и случаи ролята на дру-

Ако воички факти 
телства за грешните на члена 
Съюза на комунистите са познати 
и утвърдени, а самият член търси 
да не се формира другарски 
вет, положението е лоно. Първич- гараюия съвет да поема секрета

риатът на първичната организация 
на Съюза на комунистите, който 

и без по-широко изучаване на състо 
яниет“ и обикновено когато се

Следователно, ясно е, че в 
много случаи недостатъчно Се 
схваща същинската роля на дру
гарския съвет, което често довеж
да и до формализране на неговата 
работа и в случаите, когато се 
формира. Вместо да допринася за 
емократизацията на отношенията

съ.

ната организация на СК може про 
сто да заключи, че не е нужно да 
се формира другарски съвет 
след това разисква за постъпките 
И поведението на члена на СК, предварително реши, предлага на 
за когото се решава, разбира се, първичната организация да произ

несе ииейно-политичеока мяркка 
или излюпване от Съюза на кому
нистите- С това пряко се наруша
ва споменатата уставна разпоред- 

Но не винаги и всякаде е та- ба. Това има за последица реше- 
ка. При раздвижването на инициа- нията, които се приемат главно 
тиеа за утвърждаване на идейно- Да бт-дат обобщени, в тях се да- 
лолитичеока отговорност на члена ват само квалификации, а не се при 
на Съюза на комунистите се *в- веждат конкретни факти и обстоя 
®ват различни положения и обсто телотша, поради което тежко мо- 
ятелства, поради които не е така же да се види ооновната причина 
л есно да се „пресече” дали да се_ за налагането на вдейно-политиче 
образува или да не се образува" оката мярка, 
другарски съвет. Комисията зд ус 
тавни въпроси на СЮК неотдавна

и развитието на колективната ра
бота и решаване в Съюза на кому 
нистите, другарският съвет се за
нимава с простото събиране на 
Отделни материали, а не и с про
верката и утвърждаването на фак 
гите и обстоятелствата, които са 
от значение за обективното оценя 
ване на съвкупното поведение, по 
стъпките и отговорността на чле
на на Съюза на

с неговото участие, което право 
му дава член 35 на Устава на 
СЮК.
Кг-

комунистите. А 
това може да се постигне само в 
едно Демократически конструктив 
о и критическо Обсъждане и съ
поставяне на всички потребни 

ноито семнения по въпросите 
■ разглеждат.След по-широки разисквания 

въпроси Комисията за
се намери прек искането да при уставни въпроси на СЮК неотдав- Ет0 за1Ч°. с посочването на не 
еме съответно обяснение на споме на даде свое обяснение: че при обхедимата потреба от зачитане

Решаването за тсква дали трябва на 33 на Устава на СЮК и
или не трябва да се формира дру на споменатОто обяснение, Коми- 

Един от въпросите, които на- гараки съвет, трябва да се имат СИяата иска да даде принос да се 
ложи практиката е следният: как предвид двете условия, съдържа- премахнат забелязаните пропуски 
да се постъпи когато членът на (V1 в нея три на член 33 на 11 слабости, явявали се в начина 
Съюза на комунистите макар че УствВа на 0ЮК‘ В обяснението е 'на формирането и работата на дру
-------  У ' Р н ед в о сми ол ено подчертано, че „пър гаРския съвет, на по-нататъшната

е редовно повикан, не присъству- вичната организация (относно ор- Демократизация и ефикасност в 
ва на събранието на първичната ганът) на СК не е дължен да об- работата при повдигането 
организация на СК, така че тя по разува другарски - ждаването
.ращи това не може да узиае дали 
той търси образуване <на другар

по тези

•напито уставни разпоредби.
«йй-

и утвър 
на идейно^политмчесна 

та отговорност в СъЮза 
нистите.

съвет когато 
оцени, че са познати и утвърдени 
всички факти и обстоятелства за

на кому-
Влайко Кривокаппч

М. Додич
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И СЕЛСКОСТО БАБУШНИЦА

ЬЕЗ ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ Пред реорганизация в 

селското стопанствоКакто е известно, в края 
на миналата година организация на 

иите селскостопански 
изводи тели

сдруже- 
: про 

„Кооперант” 
организира общи събрания 
със селскостопанските 
нзводители, в селата 
общината. На

рания се обсъжда 
ложената нова 
тя на селсното 
во. пролетната

по инл
циатива на Социалистиче 
ския съюз, във всички ме 
стни общности бе Дадено 
предложение за 
ганизация
стопанство

п/ред- 
организа- 
стопанст 
сеитба и

Колко погрешно може 
да се върви в селското 
стопанство ако се иде са
мо на своя ръка дето се 
казва, най-ярко говори при 
меРът на кооперация ,,Бу- 
дучност" в Бабушница. 
Колкото и да се правят 
опити да се покаже, че 
последните събития в то
зи .колектив не се отраз- 
яват зле върху развитието 
на селското стопанство, 
не може да се опровергае 
горчивата истина, че коо 
перацията така да се ка
же, върви към несполука 
с най-новите капиталовло
жения.

Именно, касае се за из
граждането на нов моде- 
оен овчарник в с. Горно 
Кър1 нино и ферма за угоя
ване на юнци. Както неот
давна беше изнесено на 
компетентно място, коопе 
оацията вече е изготвила 
проект за този голям 
обект и вече е направила 
ддълг" от 7 500 000 динара 
(за изготвяне на проекто
сметната документация и 
др. материали), а стойнос 
тта на същия Ще надмине 
оума от 400 милиона ди
нара.

И какво се оказа? Ко
операцията 
слабо координира действи 
ята си с обществено-по.
тигичеоките ръководите 
ли в общината и когато 
директорът на „Будуч- 
ност” изнесе докъде се е 
~титнало с този проект 
— председателят на общи

ноката скупщина му пока
за. че според най-новия 
закон за използване на-зе 
мята (това и в коопера
цията би трябвало да зна
ят), на предвиденото мя^ 
сто в Горно Кърнино не 
може да се строи, защото 
тази земя не може да се 
използва за такива цели.

Очевидно . е, че коопера
ция „Будучност" трудно 
ще осъществи своя зами
съл за създаване на фер
мите и комплекс от 560 
хектара.

Може би

средстватанова ор 
на селското 
в Нишки ре

гион, отделно в Димитров 
градска община. Още то
гава селскостопанските 

производители се 
ха, че не са доволни от 
сегашната организация на 
селското

от „зеленияплан”.
тези Такова събрание неот-

изказа

стопанство 
конкретно с организацията 

.сдружения 
рант". За това недоволство 
говори и фантът,
15-те общини

1;
на „Коопе-

скорошното 
сдружаване на коопераци
ите в апрокомп л екс на 
регионално равнище, като 
в него влезнат освен зе-

че ог 
в Региона, 

селското стопанство в 
Димитровградска община 
е най-неорганизирано. 

Следейки неделените кооперации и 
ООСТ „Таламбас”.

Може би това ще бъде 
н а й-осъществимо 
ние за интензивиране на 
селокото стопанство и в 
Бабушнишка община, защо 
то от обединяването на зе
меделските кооперации и 
„Таламбас” на общинск^ 
равнище не излезе нищо.

От първите разговори на 
тази тема личи готовност
та за предприемане на ед
на такава крачка в сел
ското стопанство, защото 
ако нищо друго, както из 
несе директорът на една ко 
операция, поне ще преста
не нелоялната конкуренция 
между
„Таламбас”, от която пол- 
г"* единствено са имали 
.\га:?апазите.

инициативата 
отноза реорганизация на 

шенията в тази област на 
стопанството.

Градинчани 
панство

са за нова организация на селското сто
реше-основната

давна се проведе в село 
Градини. Въпреки че село 
то е само на два—три ки 
лометра от града, че все 
пак миграцията тук не е 
толкова налице, на събра 
нието се отзоваха само де 
сети на градинчан и. Може 
би десет часът преди обед 
не бе най-подходящо вре 
ме за такова събрание, 
но очакваният интерес изо 
стана. Присъствуващите 
все пак се съгласиха, че 
сегашната организация не 
е подходяща. Между тях 
и „Кооперашт” не същест 
вува взаимно доверие, а 
теза е предпоставка за ус 
пешно сътрудничество и 
сдружаване. Недостигът 
на доверие резултира във 
факта, че от Градини са 
мо един селскостопански 
производител е одружен. 
Те се съгласиха с предло 
жението, на равнището на 
Нишки регион трябва да

Б И
Чии са кооперати

вните домове?
Такъв въпрос може да зададе почти всени 

босилеградчанин. А как и да не когато от ком 
петентни органи в общината и от председателя 
на местната общност на село Бресница, Борян 
Зарев узнахме, че сградата на кооперативния 
дом в дова село е рухнала. Ако си припомним, 
че в по-г°лемите села (в центровете, така да 
се каже), се намират големи и за условията на 
село великолепни сгради така наречени КООПЕ 
РАТИВНИ ДОМОВЕ.

Може би, че тяхното название днес да 
не съответствува, понеже те наистина нямат 
функция на някакво кооперативно сдание освен, 
че в някои ох тях са поместени селските мага
зини.

напоследък

кооперациите и

М. А.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В 
БОСИЛЕГРАД

Обаче по-гол ямата им част е запустяла, 
а някои дори са напълно запустени и дори не 
се знае в чия са компетентност. Когато би 
някой попитал — кой се старае за който и да 
било кооперативен дом — същински отговор 
няма да получи. Значи в момента когато се 
влагат усилия за икономичност, пестене, до
макинско отнасяне към средствата и общест 
веното имутеспю, с една дума казано когаю 
провеждаме задачите ог Дългосрочната стаби 
лизационна прохрама — за кооперативните домо 
ве, които трудещите се и гражданите на вре
мето ударнически изградиха, 
да не се грижи за тях?

МЕСТНО САМООБЛАГАНЕ ЗА
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯтрудовасе създаде една 

организация (СОУР) ;в обла 
стта на селокото стопанс
тво, (а в общината органи 
зац-ии на нооперантите във 
всеки район) по при усло 
вие такава организация да 

селското

• Въведено петгодишно самооблагане за 
изграждане на канализационна и водопроводна 
мрежа • Всеки гражданин над 18-годишна въз
раст подлежи на самооблагане • Годишно ще 
се събират около един милион динара 

С цел тто-бързо и ефика 
01 ю да се разрешават ко
мунално-битовите пробле
ми, местната общност в 
Босилеград въведе петг° 
дтншно парично местно са 
мооблагане
мийте се и гражданите® та 
зи най-числена местна об 
милост в общината на не
отдавна проведения рефе
рендум с необходимо мно 
зннетво се тгзяютшха за вь 
веждане на самооблага
не- Именно, всеки тРУДещ 
се и гражданин, работна 
и трудова организация, 
през следващите пет годи 
ни ог дохода ои ще отдел 
ят известни средства. По- 
точмо казано, заетите и 
пенсионерите ще отделят 
I на сто от личния си до
ход, а селскостопанските

неправи ред в производители по 4 на 
сто годишно на кадастра
лния си доход. Основни
те организации на сдру
жения труд и другите об
ществени институции ще 
бъдат обхванати с отдел
ни ‘ самоуправителни спо
разумения и договори, <а 
занаятчиите според осъ
ществения през годината 
чист доход.

По този начин годишно 
ще се акумулират около 
един милион динара и съ
щите етапно ще се израз 
ходват за разширяване на 
канал пзаш гойната мрежа

му.
на питейна

по-конкретностопанство 
в областта на изкупуване 
то на добитък и 
излишъци. С една дума ка

тРяОва ли никой
пазарни

Факт е, че в някои села тези общество 
ни сгради са търсени от страна на дадена ме
стна общност за събрания, било младежки или 
селски и подобно. А за повече ог тях, ще ви 
кажат че се намират в собственост на 001-1 
за гьрювия — „Слога” (която ли ползва за мага 
зини). Обаче това и не е толкова важно колко 

очебиешо че никой не се грижи за пои
Значи

пашо. и гРЗДиичвнм, както 
и останалите 
пански производители, гь.Р 

килограм
„живо тегло” да струва ед 
накво във всички общини 
на региона. И нс само го-

селскосто- т-е. 1'Руде-
телешкосят

то е 
разката

ва...и подържането на тези домове.
обезпечи нужнитекой трябва да Голям интерес ирадинча 

ни проявиха и за средства 
га от зеления плат, нои- 
чо през 1984 година възли
зат ’
предназначени за развитие 
на частния сектор и 
главно в областта на живо 
тнопъдстното.

въпрос е:
средства за тази цел. В момента е готова да се 

кооператипния дом в Дол-
ТОЗИ

срути и страдате на
Тлцмино, чий то покрив рухна, и 

дом понастоящем с поместен сслския магазин 
и кафенето. Това сигнализира, чс е време ком 
потентните по тоя въпрос ог общината да об
съдят този проблем като предприемат съот
ветни мерки.

но на 8 400 000, а са в града и кварталите 
за довеждане 
вана в махалите и за раз 
ширяване на 1гьтя към ма 
хала ..Липа”.

то

Милко Александров М. я.А. Т.
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ЛТУРА В БОСИ
ДЕИНШ21 1А ИЛ 
ЛЕГРАД ПРЕЗ 1984 ГОД.ПО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕПРЕД СКУПЩИНАТА НА СОИ 

В ДИМИТРОВГРАД Обогатяване на кни
жния фондПодобрява се мате 

риалното положение на соцйалио-зъм, в духа 
гическат3 революция 
традициите от Народоосво 
бодителната бррба.

Не по-малко
отдели и върху са-

Ооновните, насоки на Дей 
Центъра за култ у 

и зана-
и

] юст на
ра в Босилеград

към потгуляриза- 
ция на книгата, филма и 
драматичната дейност- 
ч-ази цел, канто ни увеД°на центъра

на Самоуправитвлната През деветте месе 
ци на миналата г°ди- 

личеи
Проектофинансовият план 

общност на интересите по основно образование е на 
публично обсъждане, а делегатите на Скупщината 
'на тази общност Ще го обсъдят и приемат към 
х-м. Особено внимание се посвещава на материално
то укрепване на основното образование

ггред са 'внимание
на средният 
доход по условен ра
ботник в димитров
градското стопанст
во възлизаше на 
динара, в обществе
ните дейности 7373, 
а в основното обра
зование — 7504 дина 
ра. През това време 
средният личен до
ход на преподавате
лите в долните кла
сове възлизаше 
14 633 а на тези в
горните

20 ще се
модейните а ктивности 
геетуванията на различни 
театрални и музикални съ
стави от страната и чуж
бина — НР България. ‘За
планувани са пет такива 
концерта, от които винаги довол-

и

ми директорът 
Захари Стоянов, през на

годила ще бъдат 
окбло 800 кни 

тана

6545
са запланувани за дейнос
тта на основното училище 
„Моша Пи яде" в Димитро 
в црад и подведомствените 
му училища. Запланувано 

личните доход на зйе- 
основното образо-

Дедегатите на Са.моуп
равители ата 
интересите по основно об
разование и възпитание в 
Димитровград покрай при 

миналогодиш-

стодщата 
обезпечени 
Г1И с нови заглавия, 
че книжният фонд ще се 

около 30 хиля 
По-голям , брой 

книги, за които ще 
около

общност на

оставатзрителитеувеличи на 
ди книги. ни.е и касае до разви

ка самодейността, 
изтъкна директорът

емането на 
ната финансова равносмет 
на, според ккоято се от
читат положителни резул
тати (излишък от 832 хиля 
ди динара) ще обсъДят и 

финансовия

Що се 
7*иетоот тезитите в 

вание в общината да сс 
най-малко с 25

изразходват 
75 000 динара, ще 
областта на ученическата 
лектира и селското стопа 
мство. През настоящата го 

Центърът за култури 
СОИ по

се бъдат из както
Сто«но®. в течение на го- 

~ Центъра за култу-
наувеличат

на сто. Той подчертава, че 
с"*»ЩеСт®Уват и други ус
ловия за увеличение на 

укрепване 
положение

дината
са тясно ще сътрудничи със 

дружество 
Средношкол- 

цен-

16 269 дина
ра.приемат и 

план на тази общност през 
Спо-

самодейното
„Младост", 
ския

средствата за 
материалното 
на основното образование. 
През миналата година 
■пример, основното образо
вание в общината бе осво 
бодено от заплащане об-

.дина 
в съдействиера и физическа култура. 

Въз основа на това основ
ното училище допълнител
но е обезпечило около 1,5 
милиона динара. Сега се 
предприемат

съснастоящата година, 
ред проектоплана самоуп- 
равтггелната общност ще 
разполага с над 51,5 ми
лиона динара. В сравне
ние с миналата година те-

образователен 
основното училище ■ 

изо-
ще организира икултура 

три изложби на книги.
кинофи-

на- гър и
Разбира се, няма да

сътруд н и чеството 
младежи-

В областта на 
кацията, според плана и 

се предвиждат
стане и 
с армейците имероприя- занапредпо Две кинопредс-гавления 

седмично. От 100 до Юо 
филми ще бъдат прожек- 

Босилеград, а по

те.зи средства ,са увеличение 
25 на сто. Повече-го от 
тях, т-е- 43,8 милиона ще 
се обезпечат в общината. 
Средствата от Републикан 
ската СОИ по основно об
разование и възпитание, ко 
ито тя отпуска като до
пълнителни средства, щд 
възлезнат на 7,39 мили;' 

•на динара (увеличение с 
21 на сто).

Секретарят на СОИ по 
основно образование и въ.з 
питание в Димитровград 
Цветан Еленнов казва, че 
в изготвянето на проекто- 
фииансовия план особено 
внимание е посветено на 
материалното 
на основното образование 
От целокупните средства 
над 44,4 милиона динара

товаЕстествено, с 
не се изчерпава културна 
та дейност на Центъра за 

Босилеград- Поч 
немислимо декорира 

в «авече-

Въпреки успехите в материалното укрепва 
не на основното образование в общината, шко
луването е, така да се каже, доста скъпо. Гла
вната причина за това е малкият брой ученици 
в подведомствените училища. През миналата 
година, например цената на школуване на един 
ученик (ако въобще може да се изказва в па
рична сума) в СР Сърбия без територията на 
покрайнините възлизаше на около 20 хиляди ди
нара. В повечето училища в Димитровградска 
община тази цена е увеличена два-три пъти, в 
Г. Невля даже пет йгьти. Но, полагат се усилия 
училищата и с малън брой ученици да не се 
закриват.

тирани в 
десетина в районните Ц&н 

Долно Тлъмино или 
Горна

култура в 
ти етрове:

БистъР, Долна и 
Любата и Горна Лисина. 

За отбелязване е, че над 
филмите

нето на града, 
р-ието на държавните праз 
ниши и другите видове тър 

манифестации.50 на сто от
бъдат от домашна ■ про 

съдържание
Н ародоосвобо дите л н а -

та борба и революцията,
социалистическо -

жествени 
без участието на Центъраще
за култура.

От казаното
съсдукция. произтича, 

че пре.Д Центъра за кул
тура стоят твърде отговор 
ни задачи, които, разбира 
се търсят обща мобилност 
и добра организираност на 
всички заети в тази кул
турна институция-

от

както и 
т-0 изграждане на страна
та ни. С това, Центъра за 

ще въздей-
лаганията за железопътен 
транспорт, от Републикан 
оката общност за наука. 
Регионалната СОИ по сре 
Ано образование и от об
щинските облагания за ос
новно образование, култу-

тия основното образование 
в обищната пак да се ос
вободи почти от всички 
тези облагания, с което 
разбира се, материалното 
му положение още пове
че ще се подобри.

култура пряко 
ствува върху 
то на младото 
в духа на югославския со
циалистически патриоти-

1възпитание-
поколениеукрепване

М. Я.
В. Б.

ИЗЛОЖБА

Археояожко богатство 

на Понишавието....
■

. I ж ■ Тези дни населението в 
■, Бабушнишка община има 
5 възможност да се запоз-
■ нае поне с една малка
■ част от богатото култур-
5 ио-историчеоко минало
■ на овоя край. Именно по 
2 повод ЮО-годишнината от 
н създаването на Сръбското 
; археоложко дружество,
■ Музеят в Пирот организи- 
2 ра изложба на предмети 
“ от археоложката сбирка
2 на Горно и Средно Пони- 
I шавие. Показани са пред-
1 мети, от праисторическо, 
н античеоко и среднов©ков-
■ ното време в този край-
в Посетителят с помощта
5 на регламента на наход- 
“ ките, може да узнае мно
2 го за историята на нашия 
5 край, който в свободното
■ бурно минало е бил изло- 
'■ жен на различни преселе

ния на народи, 
проникване на култури от 
най-стари времена до на
ши дни.

Освен показаните 
мети, намерени в 
стта на Бела паланка, Пи. 
■рот, Бабушница и Димит
ровград, посетителят 
тава с
нашият край

взаимнои

ШШШтмЩ Джордже Андреевич —
Кун:
»»По време на почивка”

Р;а пред-
околнош8Шй ос-

впечатлеиието, чел все още не 
е достатъчно изучен, ма
кар че разполага с много 
богати и интересни култу 
рно-историчеоки паметни
ци. За това е налице необ
ходимостта в

ШШ'
:■§’ • :*-Х **

V

й
Г.

§§
най-близко[г_ време да се предприемат 

мерки за \лреждане на му 
зейните сбирни и в Дими 
тровград, и в Бабушница, 
като по такъв начин 
ва богатство стане по-до 
стадно.

А ‘

то-

1В II М. А.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна Iшшт IОРГАНИЗАЦИОННО И

Да не Фигурира по на хартия
НА МЛАДЕЖКАТА МЛАДЕЖТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗА 

ЦИЯ

Младежки1ниви и
39

край Нови Сад
Електрификацията

ции, които трябва
предизвикателство
Затова 
да стане 
нето

разбрахме, че
време нашата организация 
да съществува, не на хар
тия, а като действен обще 
ст 'Вено-пол итичеоки субект 
в селото. Затова предприе 
хме редица мерки за 
нкзадоонно и 
укрепване на организация
та. Най-напред 
ме евиденция на членове-

е кркайнои други комунални 
Да се проведат

Младежта от главния град на САП Войводина ис 
на да обработи напролет 30—-40 (хектара обществени 
площи, които вече с години не се обработват
Градската конференция 

на Съюза 
ческата
Сад е раздвижила 
широка акция с цел тази 
пролет да бъдат 
всички необработваии или 
запустели площи в окол
ността на града.

ак-
в селюто са 

и сериозен изпит за младите 
„ организация на ССМ трябва
Действителен субект на благоустроява-

първичната
иска да обработи напро
лет 30 — 40 ха обществе 
ни площи в околността' на 
града, които вече с го-ди
ни остават необработени. 
Това са градини или стро 
ителни плацове, на които 
все още няма да започне 
строеж на заплануваните 
обекти. До местните об
щности и изпълнителните 
съвети на седемте ново- 
садски общини са йзпрате 
ни искове, с които се тър 
ои на младежта да бъдат 
представени големината и 
състоянието на тези пло-

на социалисти- 
младеж в Нови 

най-
орга 

акционно
Кораго 

пт.р-Еичните
става дума 

организации 
на ССМ в Босилеградска 
община, 
младежките

за
засетиустроих

те. ксито проявяват воля 
и смисъл за работа. Започ 
11ахме

по-специално за
организации 

по селата, може би повече 
може да се говори за безде 
йствуване отколното за ан- 

обществено-по-

Родо-вно да прове
ждаме събрания, а 
вн1Ите редове

Преценява се, че във Во 
йвадина всяка година ос
тават необработени око
ло 20 000 ха площ. Става 
дума преди всичко за пар 
цели на остарели домакин 
ства без работна ръка или 
за имот на земеделци, ко
го. се намират на времен
на работа в чужбина. Те 
зи ниви нерядко са обект 
па различни спекули и 
други облици на таканаре- 
чения „агробизнес". С раз 
дг. и жената си акция млади 
;с от Нови Сад са обявили 
.война" именно на това 
е родно г.вление, като съ.ще 
временно са решили да да 
дат най-конкретен принос 
за икономическата стаби 
лизация-

Младежта от главния 
град на САП Войводина

в дне 
включваме

най жизненитегажирамо 
литическо действуване. В 
това отношение досега не 
беше изключение и първи 
чната организация на ССМ

въпроси 
на селото: електрификаци 
ята, състоянието на път
ната мрежа, снабдяването, 
раздаването на писма и 
други пощенски пратки и

Щ1И.
в село Църнощица.

Основният смисъл - на 
тази акция е в стремежа 
да се създаде възможност 
на една част от безработ
ната млад,еж (в Нови Сад 
има около 8000 безработ
ни младежи и девойки) 
да си заработи известни 
парични средства. Същевре 
менно. се. очаква „младеж 
ките ниви” да допринесат 
и за по-добро снабдяване 
на новосадските, пазари 
със зеленчуци. и. други сел 
сксстопански продукти.

пр.Тази зима обаче млади
те ог това село решиха да 
излезнат от пасивността

ИВАН БОРСКИ: „Започна 
хме Редовно да провежда 
ме събрания, на кои-ро ра
зискваме по жизнените въ 
проси на селото".

Младежите и 
те от Църнощица са зап
ланували да изнесат пред 
съселяните си една 
лве културно-забавни про 
грам и, а през пролетта и

девойки-

си- или
— По време на избори

те, казва председателят
БЕЛЕЖКА

на първичната младежка 
организация Иван Борскн,

есента да проведат трудо
ви акции по залесяване на 
голини. Ще вземат актив-Защо заглъхнаха 

„Срещите на селата“?
но участие и в акцията 
„Нищо не бива да ми иг* 
ненада". у

М. Янев

Една хубава инициатива в Бабушнишка 
община заглъхва. Вече тРега година някога по
пулярните „Среши на селата" не се провеждат. 
Исчти изцяло замряха младежките самодейни 
групи по селата, които преди десетина години 
бяха основата за създаване на културно-худо- 
жественото дружество ,,Младост" в Бабушни- 
ца, което разнесе навред из страната славата 
на лужнишкия фолклор, песни и танци.

На „Срещите" се провеждаха съревнова
ния между селата в комунално-битово изграж
дане, културно-художествени прояви, 
даше се и акцията ,Д1лад селскостопански 
изводител-самоуправител", а не изоставаха ни

В СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В СР МАКЕДОНИЯ

Слизане“ в младежката база55
на, в която Дългосрочната 
програма по икономичес
ка стабилизация се'опреде 
ля като първостепенна за

Тези дни работни групи на Републиканската кси 
ференция на ССМ в СР Македония Ще посетят об- 
щинените конференции на ССМ, за да бъде напра
вено двупосочено информиране 
обществено-икономически и политически 
да бъдат утвърдени приоритетните 
мическата стабилизация

по нац-актуални. е
дача на младежта в ре 
публиката. Същевременно 
е издигнат решителен иск 
да се мени методът на ра
бота на Републиканската 
конференция и нейните 
органи и тела* За крите
рий на депетвеност ве
че не може да се 
само броят на проведените 
събрания и заседания- Не 
сбходпмо е да има пове
че непосредствено включ 

младежката акция-

I въпроси II 
задачи в нконо-ировеж-

про

на ССМ в СР Македония 
е приета програма за рабо 
га през настоящата годи-

На състоялото се неот
давна заседание на Реиуб 
; I н канската кон феРсн I1»ги

спортните прояви.
Обективна причина е, че на село има все 

по-малко млади хора, но факт е, че и там де/о 
ги има, не се правят усилия за разгръщане на 
тази активност- Към обективните причини 
же да отнесем и недоимъка на средства, но ано 
съществуваше активност, средства биха се 
мерили. Както и по-рано, биха се включили Со
циалистическият 
политически 
притекли и местните 
мерили начин и път тази хубава анция да не 
секне.

взимаI дю СОРОЗНАМЕНУВА!ГА 40-ГО ДИШНИНАТА ОТ 
МИРАНЕТО НА VII СРЪБСКА БРИГАДАни-

Митинг в Ябуковинсъю^ и другите обществеио- 
биха се вшс в

Всички членове на Репуб
ликанската конференция и 

нейния по-

! организации, на помощ
общности и биха се на-

членовете на 
лптически актив* трябва 
да „слезнат’’ в младежка 
та база.'

през Тагмопжа крайна и 
Белград, Босна и Хърватс 
ко до окончателното осво 
божденне на нашата роди

Но 4 февруари 1944 г. а 
Ябуковик край Цьр! предприема нищоАко и занапред не с©

„Срещите на селата" да се съживят, т°гава би 
трябвало да се търси друга възможност за раз
гръщане на акция по подобрение на селското 
стопанство, като се дава насърчение специал- 

младите селскостопански производители, 
„Срещите" имаха шанс Д» дойдат Д<>

село
.на трава е (формирана ела 
ината Седма сръбска удар 

народоосвобод! ггелна 
бригада. В нейния строи 

имало 550 бойни

Съгласно този иск рабо 
.на РК на ССМ 

общинските

на.па По повод 40-годиш!ннна-, 
та от формирането .на бри 
гадата на 4 февруари 1984 

Ябуковик

тни групи
ще посетят 
^конференции на ССМ, за 
да бъде направено двупо- 

ашформиране

тогава е 
от Луж1нишния н Цъ,рно- 
травск1ия батальони. Тази 

Народоошобо-

но на
които в 
пълна изява. година в село 

край Дърпа трава се със
тоя тържество с голям на 
роденI митинг, на , който го 

генерал-полковник

поизбегне впечатлението, че об 
преди

сочно
най-антуалните -обществе
но-.икономически и полити 

въпроси и. да бъдат 
приоритетните

единица на 
дителшата войона о извър 
вяла дълъг, тежък и славен 
боен пъ,т- Водила с 
стотина битки с българи, 

четници, усго- 
други врагове, от Лу 

трапа,

Не може Да се
ществеио-политическите сили на село, 
всичко Съюзъг на младежта и Социалистически 

нишките в тази акция и 
се организират и започнат

Ч0ОК1Ппори
Алсксанда1р Ямич, един от 
организаторите на 
ното въстание в гази част 
на Сърбия-

надят съюз са изпуснали

м. л.
уцвъодони 
задачи в (х«'кетя*панст° 

стаби
народ-герман-щн, 

ипи и 
Ж||тица и Цьриа

на икономическата
лизания-
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СРЕШИСОЦИАЛНА ЗАЩИТА В ДИМИТРОВГРАДВ СЛУЖБАТА ЗА НМ1М Е ЗАСЛУЖИЛ ТОМИ добрата дума помага
дрехи е всеин- 

той
готовите
диеета задача, която

върши двадесетина 
той е

организа-грижа в В трудовата 
цид за производство ( на 
конфекция „Свобода" и 

най-дероя т 
не може точно 

каже колко хиляди яре 
хи са произведени от съз 
даването на организацията 
досега. Това може би и не 

за Ни

21 лице помощ 
къши (за П слепи и 4 е 
психофизичесни недоста
тъчно развити). През 
налата година в специали
зиран и домове са настане
ни пет лица, от които 4 са, 
на издържна на самоупра 
витална общност за социа 
лна защита, а едно е на 
издършка на роднини- За 
този вид помощ има голям 

е и най-скь

гневната илиСпоред договора, наме 
сутрин в

на Иванка

ма успокоява
вече
години. Всъщност, 
магазионеР и

ентка.
Най-чест вид социална 

помощ са паричната
настаняване на от 

специални

рихме се една
канцеларията 
Мердович, завеждаща слу 
жбата за социална защита 
в димитровградска общи 
на. Иванке, 
стигнала на работа, раз- 

квижата по бюро

ми- Димитровград 
НО 'НИКОЙ

отговорник
„Свобода".

по-
за склада в 
През неговите ръце са ми 
! |али всички готови изде
лия от 1965 година насам. 

„Чичо Коля", канто оби 
викат всички,

МОЩ,
делни лица в 
домове, помагаме на стз* 

.изнемощели лица по

да
току-що при

ри и
домовете им и помощ 
вид на продукти.

помощ осъществяват 
лица, които не разполагат 
с никакъв имот и нямат 
деца или б ли оки роднини. 
Правото пък на помощ и 
грижа в къщи имат воич 
ни напълно слепи лица не 
завиоимо от роднини и при 
ХОДИ, 'ВСИЧКИ бодни от 
строфия и монтално 
статично развити 
Оовеи 1Ч)ва на лица наме 
рили се внезапно в тешко 
материално положение по 
ради елементарни злополу 
ки, дава се моментална по 
(мощ, която не 'надминава 
гарантирания личен 
ход в стопанството.

въвгърщаше Право е толкова важно, но 
пола Петров броенето

кневено го 
е на шестдесет години и 

след тридесетго- 
трудов стаж ще 

се пенсионира. През 
теклите години той лоч- 

години е бил ко- 
предвоенного 

на добро 
Пет години

то. Междуобщин екият 
център за социална 

общините Пирот,

нана
заши наскоро

дишенинтерес, но тяБата в
бушнмца и Димитровград 
започна да работи 
февруари 1978 година, ра 
зказва
края на същата година и 
службата в Димитровград, 
с основна цел да 
непосредствена 
защита и помощ на лица, 
нуждаещи ое от 
помощ, да 
посредствени 
бт значение 
та защита да следи 
влните проблеми в общи-

па. из-
И доекзто слушаме вси 

чко това от Иванка, вли
за една баба. За разлика 
от първата посетителна, ба 
ба Ката тихо, като към 

бъ,рща към

през
ти десет 
мавдир на 
обучение, и то 
волни начала, 
е бил шеФ на 
канцелария в с-

Иванка, а към

езое Дете се 
Иванка с молба да полу
чи нова квартира, защото 

стаичка е

недо
лица!

местната
Барйе, а 

от 1965 година става ма- 
„Свобода”.

оказва
социална

всегашната 
„Чуй петьл" и ие 
да се изкачи до там. За 
къюо време проблема е ра

такава газинеР на 
„Свобода" досега не е 

имала истински склад за 
готовата продукция. Но 
това не е пречило на „чи
чо Коля" дрехите му ви-

можеорганизира не 
активности 

за социална 
соци зрешен.

Питаме Иванка има 
много социални случаи в, 
общината. Отговора й е, че 
не става дума толкова за 

(манър

лидо-
ната— наги да са на брой- Кога 

то „Свобода" започна даПрез 1983 година на те 
дтшитров-

Иванка не довърши 
сълта си. На вратата 
мощ, която не надминава 
на възраст и веднага 
висок тон започва да спо 
ри нещо. Очакваме да избу 
хне и Иванка. Но, тя оста 
ва спокойна и дума по ду-

МНЕНИЯ-------

ми социални случаи 
че има и такива) но за ста 
ри и изнемощял и лица. Тя 
е обиколила всички села 
в общината, влезнала 
чти във всека къща и поз, 
нава повечето стари хора, 
чиито деца са някъде във 
вътрешността, 
ят сметка за тях. 
кт.о че на всички и спо, 
ред закона не може да се 
даде парична или друга 
пемющ, те са доволни. За

разширява мощностите си, 
той се надявал, че най-сет 
не ще може да работи по 
„на тена”. Неведнаж 
е споречквал с директора, 
понякога е казал и по-ост

Никола Петров е 
роден през 
дина. Член на СЮК 
е станал през трудна 
та 1948 година. Бил

риторията на 
градска община парична 
помощ са получавали 48 

всеки месец по 
Тридесет н

нах
1924 го

на
селица

2629 динара, 
пет души са получили ед 
нократна парична помощ.

по-
е партиен секретар 
в с. Барйе, преД°еда

съъбранието
ра дума, но въпреки „тес- 
нотията" винаги е намирал 
място да вкара още един 
„Щендер" в склада. Това
рил е и разтварвал фур
гони и преди, и след ра
ботното време, отивал е 
на годишна почивка, но ни 
кога не я е изкарал док
рай.

тел на
на трудещите се 
„Свобода”. Командир 
ох запаса е. На Ос- 
мите срещи на само 
управителите „Църве 
ни байрак” е оглавя
вал делегацията. Три 
кратно е награжда
ван от конфекция 
„Свобода” и от Съю-

Г но не вод- 
И ма- в

Да помогнем па помирителните 
съвети

тях е помощ и това, 
някой все пак поне мис
ли за тях, знае за пробле 
мите им, посети ги от вре 
ме навреме. Защото често 
пъти и добрата дума 
мага.

чеВ Босилеградска община помирителните съ
вети имат дълга традиция. Те са станали орга
ни на самите граждани, без които на село е 
немислимо изглаждането на разни спорове. И 
трябва да изтъкнем, че когато се касае за по
миряване на граждани в спорове за направени 
полски щети, вади, пътища и прочее, помири
телните съвети действуват с успех.

Почти 85—УУ7о от споровете се решават 
по мирен начин.

Не е така обаче, когато се касае за спо
рове, възникнали за нанасяне на обида, или лека 
телеона повреда и под. В такива случаи положе 
нието е обратно.

Црез 1983 година от 62 съдебни дела, кои
то съдът по-къоно е препратил на помирителни 
те съвети, само в два случая скараните страни 
са помирени. За отбелязване е, че за обида кле 
вети, или един плесник и под. — хората първо 
се отнасят към съда, а оттам биват препраща
ни до помирителните съвети.

Естествено, стига се до съд. И за съвсем 
незначителни работи хората се разкарват с де
сетина дни, прахосва се време, хвърлят се па
ри, късат се нерви, вместо с едно извинение 
пред помирителните комисии

В постоянна „борба” с 
търговските представите
ли, начинающите в комеР- 
ческата служба, с шофьо 
рите и шефовете, но вина

за на запасните старпо-
шини.

.уА. Т. ги прав.
и точна работа от 
ки унижаван. Той винаги 
ще забележи пропуските 
на контрольорите, въпре- 
ни че е шивач по профе
сия. И винаги знае, 
реки претъпкания 
ной модел къде

зарад почтената 
всич-

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ ПРИ ТРУДОВАТА 
ОБЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТ 
ВЕНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНСКАТА СКУП 
ЩИНА В БОСИЛЕГРАД зъп 

склад, 
се на\ш-обявява

ра.К8НКУРС — За едно 
остане голяма

нещо Ще ми 
жал: ето

пред очите ми 
но-з склад, 
трябва да се
А това наистина ще бъде 
голямо улеснение, 
то в склада вече няма 
влизат „Щендери”, 
вата

се строи 
тъкмо когато 

пенсионирам.за приемане на един стажант на неопределено 
време, за работа по установяване данъка и об
лаганията и местното самооблагане 
доход в селскостопанската, дейност и установ 
яване на данъчните длъжници в Управлението 
за обществени приходи при общинската 
Щина в Босилеград.

от личния защо-
'давсичко да свър

ши. „Засегнатата' страна винаги обича да по
лучи „възмездие" пред съда, да излезне там 
като „победител”. Защо е така и има леи въз
можност тази практика да се преустановява?

Тук наред с помирителните съвети е нео
бходимо много по-активно действуване на об 
щеетвеночполитическите организации, 
всичко на Социал истическия съюз.

В рамките на Социалистически 
трябва да се разгърне широна

а гото
продукция по специ

ална подвижна
скуп-

-пента ще 
идва дори до Фургоните. 
Дано

Освен общите условия, кандидатите трябва 
да изпълняват и следното отделно условие: Директорът 

на думата си, 
полушеговито

отстои
която
Даде, че ще 

поне един пъг 
Да опитам как се работи 
»на копче".

уж
Дз им&г полувисша икономическо образова

ние, У(1 схепен на професионална подготовна.

Заедно с молбите, кандидатите трябва да 
подадат кръщелно свидетелство, 
завършено образование и 
са под следствие.

преди
ме повикая СЪЮЗ

акция за изграж
дане и на нови обноски между хората, 
вече търпимост и разбирателство.

Защо е нужно
за по-

диплом за 
удостоверение, че неза една псувня -да се стигне Вярвам, 

ще изпълни
че директорът 

дадената ду 
лентата 

„чичо
при тържествено от 

криеане на склада. Защото 
наистина той е 
това.

до съд?
Освен това успехът на помирителните но

мисии, нато овоеобразни самоупраеителни 
дове, до голяма степен зависи и от състава 
Ако в тях се избират активни, авторитетни 
ра, и помирителните съвети ще работят по-добре.

Ив. Андонов

Комплектната Вярваме, че 
ще пресече именно 
Коля"

документация, без танса, се 
дава в срок от 15 дни ,от публикуването на 

конкурса до конкурсната 
Управлението за

ма.
С1,-
им.

комисия при ТО на 
обществени приходи при общин 

ската скупщина в Босилеград.

хо-

У заслужил— -'Тгг;,

А. Т.СТРАНИЦА 10
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Шнзическа тт&яФъФ ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА „АСЕН БАЛКАНСКИ"

Да се ангажират всички 

обществени фактори
\

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ Т.Г I
в ДИМИТРОВГРАД

Шести олимпийски 

т на СР] Сърбин
селски Редовното годишно 

брание на футболния 
бор „Ас&н Балкан оки”

съ на футболисти за предста
от-. вителния отбор, необходи-
се -мо е час по-скоро да се

започне с професионална 
подготовкка в пионерския 
и юношеския отбор. 

Моменталният успех на 
по клуба -изисква оте по-за-

Дълбочена работа и по-гол 
ямю ангажиране, защото 
постигнатото леко може да 
се изпусне.

Откак съществува фут
болът в Димитровград, на 
лице са някои проблеми: 

да пое- финансиране, заетост на
футболистите, работа по 
смени и пр., които досе 
га не са решени. А край
но време, ако желаеме 
един здрав колектив, те
зи проблеми да се решат- 

Клубът има кадри и 
лайне, но те трябва да сре 
ггнат подкрепата на общ
ността и обществено-поли 
тическите организации. 

Според обша оценка, ду 
мата по тези въпроси имат 
останали структури в гра 
да. Оше повече, че бяха 
предложени и решения 
кгк да се уредят въпроси

Именно, планира се форми 
ране на единно спортно 
дружество, което да обе 
донява- всички спортове 
в града. Това е необходи
мост и поради обстоятел 
сивото, че проблемите да 
леч по-леко биха се реша! 
зали.

В по-нататъшната* си ра
бота събранието коопцира 
някои нови членове, а на 
неколцина благодари за 
тяхната досегашна рабо
та. Сформирано е и пред
седателство от хора, кои 
то искат да работят й в 
бъдеще цялата работа да 
не ляга на плещите на три 
ма—четирима души, но ця 
лото председателство от 
13 души равноправно да 
поеме бремето.

Събранието единодуш
но прие решение предсе
дател на председателство
то вследващия едногоди
шен мандат да бъде Петър 
Милев, икономист, 
делегат на ООСТ „Тигър— 
Димитровград". Съ.бр 
то приключи след тричасо 
ва работа с желание клу 
бът да мине във висш ранг 
на състезание и съществу 
ващите проблеми да бъ-

състоя на 2 
1984

февруари 
г. в малката зала на 

културния център „25 май”. 
Събранието се очакваше 
с. нетърпение, понеже 
следните успехи оповес
тиха прелом в работата на 
клуба и донесоха някои но 
вини. Откликването на де
легатите, приятели и сим 
патизпращи клуба бе тол
кова голямо, че малката 
зала бе изпълнено 
лед но място.

След поднесения отчет 
за работата па клуба и фи 
кенсовата работа през 1983 
гедина, бе прочетен и плз, 
нът за работа и финансо
вия план за 1984 година. 
След това се пристъпи 
към разисквания, които бя 
ха твърде богати и всест
ранни. В дискусията взе
ха участие почти всички 
делегати на клуба. За ду
ма се обадиха и сегашните 
играчи от по-старото по 
колеиие, а и някои си.мпа 
тисирагци клуба.

Отбори поР фу^о,ГнабмалкА0МаКИН На най-Д°бРите 
они в републиката^ ^кра^ини^” °Т

Желанието 
бавният,

културно-за 
спортно-рекреа- се разширява 

и единството между наро- 
на СР

братството
ТИВНИя живот и останали 
те ооществено-полезни ак 
тивности на селското 
селение да

да и народа гостите 
Сърбия.

на-
Въпреки че до започване 

на игрите в Димитровград 
има доста време, тук се 
превеждат необходимите 
подготовки.

се повдигнат
на по-високо равнище, е 
основният _ лютив за раздв 
изказан е и приемане на ини 
циативата за организира
не на Селските олимпийски 
игри. Масовостта на

Вече е нап
равена проектопрограма и 
подготвени 
за образуване на няколко 
комисии, които ще се сга 
раят за отделни активнос 
ти до започване на игри
те и по време на същите» 
Същевременно трябва до

предложенияигри
те дава възможност да се 
реализират и други 
ствени програми, 
свързани с реализацията 
на програмите по всенаро 
дна отбрана и обществена 
самозащита, в чиито осно 
ви се намира физическата 
подготвеност на населе
нието.

обще
ПРЯКО

юли месец да се проведа 
общински преглед 
ските местни

на сел- 
общности,

инак

за да се излъчи най-^о-
брия отбор за регионалния 
преглед през месец юли. 
Тъй като шестите селски

ание-
В тазгодишните, шес

ти поред игри в Димит
ровград, ще вземат учас 
тие най-добрите отбори 
на регионите от СР Сър
бия и двете покрайнини 
по футбол на малки в?.д 
та. Цо този начин на Дело 
ще се реализира идеята 
за непосредствено сближа 
ване на народите и народ 
ностите на република Сър, 
бия, те се разширява гхри 
ятелегвото и другарство
то. ше се обменя опит, пре 
ли всичко на спортното по 
ле, и като най-ценно, ше,

то-Във всички разисквания 
като червена нишка се 
поомъкваше мисълта, че 
за по-успешна работа тряб 
ва да се ангажират всич 
ки заинтересовани в гра
да. в чиято компетенция 
се намира развитието на 
спорта. Съшо тана бе из
тъкнато. че трябва да се 
подобри работата с по- 
младите футболисти, по
неже напоследък тази ра 
Сота с тях позаглъхна. С 
оглед че това с единстве 
ният извор за набиране

олимпийски игри ще пред 
ставляват най-голя ма ма 
нифестация от такъв вид. 
добре е че подготовките 
започват навреме. Въпре
ки че Димитровград има 
определен опит в органи
зирането на подобни про
яви. каквито са „Майски
те срещи", все пак пред
стои сериозна задача преД 
ерганизациония комитет» 
на игрите.

На събранието бяха из 
с.ргч-ш 10 делегата за го
дишното събрание на дру
жеството -А. Балкански”.

дат Решени..
Димитър Ставров

ва1а:сс1асозаввипвЕВ1ав1ЕЕСзоквз:Б13 1сваЕ1

ОБЩИНСКОТО ГЕОДЕТСКО УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

В БОСИЛЕГРАД 
о б я В д в а

Конкурс
за приемане на ЕДИН СТАЖАНТ.
УСЛОВИЯ: Освен условията предвидени в чл. 
150 на Закона за държавно управление, кандида 
ти те трябва да са завършили:
* Средно геодетско училище,
* Средно икономическо училище, гимназия, или 
същите специалности на профилираното обра
зование.

А. Т.

БОСИЛЕГРАД: ФУТБОЛИСТИТЕ НА „МЛАДОСТ" ЗАПОЧНАХА С ПОДГО
ТОВКИТЕ

С усилен интензитет Молбите с удостоверения, че кандидати
те изпълняват условията на конкурса, се пода
ват в срок от 15 дни от деня на публикуването 
на конкурса.

)

С; I ед тов а I натенза ггетът 
ма тренировките щс нам а 
ли, но за сметка на това 
повече ще се обърне вни
мание на концепцията на 
играта и функционирането 
на отделните лапи пи в от
бора.

Инак треньорът Георги*
©в през пролетта разчита 
на следил то футболисти:
Д. Захариев, В. Иванов, Д. 
Злтоков, В. Тасев,
Риеш, Р. Вонкои, С. Я1М-1- 
меш, Р. Захариев, П. Стои 
йон. М. Цветков, С. Дими 
тР'ов, В. Пейчов, И. Ра>н* 
голов, В. Пий торов и Л. 
Глипоров, а след Десетина 
дни към тях ще се прик
лючи и В. Захариев, кой
то тези д«и трябва да се 
завърне от ЮНА.

Да кажем и тона, че в 
първия кръг на първенст
вото, който ще се играе 
•ма 18 март, футболистите 
на ФК „Младост” гостуват 
на „Моравац" в ПреДвине- Вм. и. 1

Основното, 
сваше в играта на повече 
то среши през есенния по 
лусезон на тазгодишното 
футболно първенство при 
футболистите на ФК „Мла 
дост” от Босилеград, беше 
недостатъчната

което лип- ггкизпрани.
— За някакви задълбо

чени подготовки не може 
да говорим. За това нито 
имаме възможности, ни 
то средства. Все пак таз
годишните подготовки, сно 
ред това, което показват 
футболистите » досегаш
ния ход, те бъдат по-ор- 
гаиизирани и почкачестве- 
ни. И ако всичко върви

1ааакз1 1301: — п |

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 15 февруари 1984 година се навършават 
три години от смъртта на нашата дъщеря, се
стра и внучка

физичес* 
Това кон -ка подготовка, 

стзтираха и делегатите на 
на ФК „Мла-скупш ината

дост" на неотдавна мрове- 
годи шно-отч етн о Габриела

Джурова
Л. Захаспоред приетия план,, см* 

сем е сип/рно, че начало
то на пролетната част °г 
първенството ще поорсн- 

подготвени, 
заяли

деното
-•-ьбрание. В потвърждение 

сочат и Резулта-на това 
тите ма няколко срещи от 
есенния полусозон -на таз- 
годишното футболно т,р - 

когато босилегра 
футболисти загуо-

неу/ напълно 
— МСЖДУ другото 
Георпие®- 

Понастоящем, боеиле- 
футболисти тро-

от Димитровградвенство,
Iлеките

ваха но една или две точ- 
минути 

Имайки пред-

гадските 
пират четири пъти сеДмич 
но на игрището „Пссиара” 
и според думите на Геор
гиев е този темп ще тре
нират все ДО срещата с 
„Морава" 41 рампите на 

на Маршал Тиго.

Нейната весела де
тска усмивка н мил 
образ вечно ще но
сим в нашите сърца.

ки в последните
на срещите- 
вид това, 
подготовки

тазгодишните 
за предстоя - 

полусезои 
А как-

Скърбявш:
майна Ката, баща Драган, брат Бане, дядо Цве
тан и Сотир, баба Цветанка и Лоза и останали 
роднини.

шия пролетен 
започваха навреме,

уведоми треньорът
същите

купата
която "се се състои на 18
Февруари.

го ни
Георги Георгиев, 
ще бьдат и далеч ио-ор- 1

СТРАНИЦА И1984Братство * 10 фелрУаРи



хщ/цер • шира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

зашочнат да режат брестз.
Партията?Черковният бряст явели да

— Ти член ли си 
— обърнал се попа н'ми момчето, ко 
еТо държало моторната пила.

— Да — отвърнало то.
— Ами защо тогава се 
— А, бе, попе, неудобно ми е 

Някак... Не'«0 ме стяга п гърдите- 
За да го окуражи попът взел да 

го убеждава, че дървото няма нищо с 
Бога.

на

Дълго димитровградските касагьн 
се интересували къде да си намерят 
брястово дърво за пън. То е твЪ|РЛ° 
и хубаво за такива цели. Дума по 

и бай-Тончо от

боим ? „Култура" за 

телци
дума, тоаза дочул 
с. Радейна. В един петъ1К той се озо
вал при касапите.

— Момчета, вие ли тъРсите бря
стово дърво?

— Да, чичо.
Старецът се поогледал, а сетне 

доверчиво им съобщил:
— В село Радейна, в черковния 

двор има хубав стар бряст... Но 
кому не казвайте, че аз ви го

Разтичали се касапите да търсят 
попа. Едва го сварили в една бръснар 
ница. Договорили се. Попът 
овоя „фичо”, а касапите с 
един ден се озовали в 
двор в Радейна. Първо попът се раз 
питал по селото дали дървото не е 
„мироовасно”, а сетне направили и 
„пазар" и седнали да си отпочинат 
на оия*ка под стария бряст и да из- 
пушат по някоя цигара. По едно вре
ме попът Рекъл:

— Момчета, времето лети. Взи 
майте пилата!

Касапите обаче никак не склон-

— Ето, ако нма някакъв грях, не 
ка се свали върху мене и взел

започнал да реже големия ствол
пила

та и
на бряста. Като се поуморил, поп*»т

СтарецСод Брш.ковцТчо^ко си чува с &^ата 
две-три нравушЬи и тека си мърляви. Преди 
некос време скарал у дентаро теле Да г° 
дава. А оно не е теле, но «ела бичина, дигл 
глава утвърдило шия, ерчи се, бочи се, копа с 

' нагледаш, ама от
како

казал:
— Нека сега друг продължи.

След малко — брястът рухнал. 
Сетне полът седнал .във „фичата" и 
отбръмчал през Козарица, а след ие- 

касапите с колелата. Някъде над 
дорязало

ни-
,казах...

го и
казармите, момчето което 
бряста паднало и си навенало коля
но. Куцайки, то отишло при попа и 
още от вратата заревало:

— Попе, как стигна от Радейна!? 
— Много хубаво — отвърнал по*

взел
колела и 

черковния нодзе, оД мил Ьев да му се 
подалечко, да се чудиш и да се дзвериш 
го е свел низ ония върляШ*.

Без да го мери, без да лрашуйе за цена, 
старецо си върнал телето. Че ли го водиш да 
дорасне — како на подигравиа го прашували 
бранковча,ье. Старец си мучал и си вървел. Ми 
нали неколко дъна и старецо пак докарал би
чето. И си го върнал. Е, цената ли е слаба, та 
си го върна — сега од друга стран го залетели. 
Старчето си вървело и си йутало. Било некое 
време и старецо пак се задал с юнето. И пак 
си го върнал. Ама сега вече старецо се опу
шил, а телето отънило клъкове и вече не вуджи

ПЪТ
— Е, виж, поле, тебе не те 

каза Бог, а на мон, я ми виж коля
ното!... Отмсъсти мм, дет° рязах чер 
кооиия бряст...

на-

Кирил Тодоров

Вмирисало 
се млякотоМЪАРОСТТАЛЩпя

на нос.
Най-краткият отговор е отговорът на действи
ето.

Съсипа убаво тепе — почели да си пгушу 
чат бранковчанье. А и телето него го направи 
за нигде, че си умре човек без дън, не дай бо
же. Що му биде, та га порази марен? Що му 
биде, како му биде, бранковчаше не умеяли да 
обяснят, а старецо не научил да расправля ка 
село за свои гайлета. Нема како... човеко... е

Градинчани, покрай же- 
люшани и лукавчани, са 
главени снабдители на Дими 
тровград с мляко. Някои 
предават млякото и на 
„Кооперант”- Тъй като в 
„Кооперант'’ не са много 
•активни в контрола на мля 
кото, то мнозина градин- 
чани „кръщават” мляко
то с вода.

Един ден. обаче дош-

Хербърт
Победа в сраженията постигат тези, които вяр 
ват в нея.

Хигинсън
Трудно бихме одобрили деянията си, ако зна
ехме какво причиняваме с тях. малко... мръднал с акъло...

Видели оранковчан>е дека старец че си ой- 
де без време и дали зор на бабата: — Старецо 
ти е болан, води го при донтур. Що да чини 
баба, она и без това се прекъснала за старе
цо, и почела да го мол»и: — Дедо, ти си ми бо
лан. ай да идеме при донтур Да ти даде иляче. 
А старец ка рипил нак.о да е наступил змия:

— Нема я да идем у болница, но ти че 
идеш у Бусилеград да кажеш на одговорните да 
изкасат сточната вага из салоно на културнийо 
дом. Ние сме правили дом за народ, а не за 
стона, нас ни требе култура за човеци, а не 
култура за телци, я мое

Сол Белоу
Мирът е тюлксва благодетелен, че дори самата
дума ласкае слуха.

Цицерон
Скъперничеството губи всички, искайки да спе 
чели всичко.

ли сутринта да контроли- 
млякорат маслеността в 

то. Колата малко скрили 
\/ж да не ги забележат- 
Един градинчанин,

Лафонтен
Всичко в света е нетрайно, освен любовта.

Джек Лондон
Най-важните и най-откровените разговори чо- 

' вей води със самия себе си.

който 
бил „кръстил”здравата 

млякото,, с вода, щом за
белязал колата, обърнал се 
назад с пълни кофи мля-

Оксенщерн
Не можеш да бъдеш справедлив, ако не си чо-

теле не Vводим увечен. ко. дрмо, та тамън да цръкнем.
Бабата е вече ишла V Бусилеград 

додека „одговорните" дойдат у Бранковци да 
несът вагата крово че падне како на домовете 
у Долно Тлъмино и Брестница. Сам0 това може 
да спаси бранковсКио старец.

Клапис
Не може да бъде ръководител онзи, който се 
страхува от отговорност-

— Защо се върна? — по 
питали го после в „Коопе 
рант".

— Вчера мълзох мляко 
то, па ми се струва, че 
малко се е вмирисало — 
отговорил градинчанинъ.т.

А. Т.

Ама
из-

111. ТЗорез
Яснотата, това е правилното разпределение 
светлината и сянката.

на

V..Гьоте
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