
ШштЕо С указ на црезиденгта на 
СФРЮ Йосип Броз Ти те ®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 и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.

г « т * народност >» ся»р Югославия «
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
МУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ ЗА С ™отоН стопАНстеЬ НА СЪЮЗА НА КО звЕонск™н” ЛИ СРЕДСТВА ЗА ХОТЕЛА в

Нео6*одиМ решителе1,'прелоМ щ СЕРИОЗЕН ИЗПИТ
РЕНАТА ПОЛИТИКА?

Всестранното - 
часово разискване 
седанието «а Председател 
ството на Централния 
митет >на Съюза на кому
нистите в Сърбия, прове
дено на 13 феврVари, беше 
изцяло пооветено 
ското стопанство, агроном 
п леке а и селото. То пока
за, че тази тема е твърде 
апктуална. Преломът, кой
то в СР Сър5Ня тРябва да 
обезпечи 
тъчно количество храна 
за потребите на своето на 
селение, но и за попълва
не на резервите, дори и 
за износ 
правен. Защо е така, ако 
добре е известно, че по 
този въпрос съществуват 
заключения на 
СКС, коит° задължават та
н*ь» прелом да бъде на
правен?

Кой ти се е надявал, че 
така ще излезне. Та кога- 
то се започваше хотела в 
Звонска баня, се твърде
ше, че Ще бъде от голяма 
полза за развитието на ту 
ризма в стопански изо*ста 
нала Бабушнишка общи
на. че ще съдействува 
„Църни връх" да се стаби 
лизшра.

то се проведе в началото 
на февруари, този проблем 
оеше всестранно разгле
дан и беше решено:

почти пет 
на за- тел на първично пронзвод 

ство, докато преработката, 
превоза, търговията и науч
но-техническите
ния са в ръцете на круп
ните «комбинати. Сдружа
ването на селяните — ма
кар че някои начални ре 
зултати не могат да се 
считат за маловажни — 
все пак не 
кто би

ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА 
И СОЦИАЛНИТЕ 
РАЗЛИКИко- постиже

Голяма част/-***бт овоето 
изказване Светозар Рика- 
нович посвети нгг социал
ното разслояване на село
то. Той изтъкна, че опор
на точка, без оглед на то-

— да не се допусне хо
телът да бъде продаден на 
някоя трудова организа
ция извън общината или 
региона;

на сел-

вър ви 
трябвало.

ва че искаме нашият 
ляниш да живее добре, тря 
бва да бъде положението 
на работника в сдружения 
труд.

Всички

ка- се- — всички организации 
на сдружения труд в Ба 
бушнишка община най- 
обстойно да бъдат запозна 
ти с положението с хоте 
ла и „Църни връх" като се 
поиска мнението и на са- 
моуправителите за един
ствения път за саниране 
на положението — за сдру 
жаване на средства от 
фонда общо потребление, 
а и с участието на други 
средства;

Сега когато в живопис
ната долина на Блатьшни- 
ца, орещу Асеново кале 
изправя Ръст седеметаж- 
ната хубава сграда на хо 
тела, и ,,Църни връх" и 
Бабушница не знаят какво 
да правят се него.

Очевидно е, 
имоти

не само доста- че частните 
и в предстоящия 

петгодишен период ще бъ,- непраазилности, 
изтъкна Никола Любичич, 
би трябвало да се уредят и 
премахнат с данъчната по 
литика. Тя трябва да бъде

де главен производител на 
храна. За да 
количество

може това 
храна да бъде 

достатъчно за потребите 
на населението. Резервите 
и за износ, необходимо е 
не само сдружаване 
производителите, но и ра
звитието на селото да се 
подкрепя с кредитно-инвес

още не е на-

насочена към ония, които 
трупат нетрудови доходи. 
Данъчната политика тряб
ва да бъде средство, кое
то ще регулира тези отно 
шения и да пречи на съз-

Хотелът, макар че още 
не е технически приет, е 
денел към 18 милиона ди
нара дългове, а пътят Ба 
бушница — Звонска баня 
е стигнал само до Звонци 
(а още 2,5 .километра

ЦК на на

— „Църни връх" в най- 
къс срок от време да из
работи детайлен проект за 
бъдещето предназначение 
на обекта, който от чисто 
туристическо-гостилничар 
оки обект ще трябва да 
се превърне в балнеолече 
бен център, в който ще 
могат да възстановяват 
здравето си преди всичко 
работвищгте от Горно По 
нишавие: от Пирот, Бабу 
шница, Димитровград и 
Бела паланка.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕДО
СТАТЪЧНА
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

Според думите на Пе
тър Костич, който изнесе 
уводно изложение на засе 
данието. очевидно е, че в 
републиката оше не е на
правен очакваният и необ
ходим прелом в областта 
на селското стопанство и 
в производството на храна, 
което се отразява и върху 
материалното производст 
во и развитието на обще
ствено-икономическите от 
ношения- Костич това обя 
сни с недостатъчната по
следователност в осъд*ест- 
вяването на задачите от 
Акционната програма, ут-

не
водопрово-хса направени,

Д7.т, който някак е прока 
ран до хотела не отговаря 
на изискванията и ще тряб
ва наново да се строи. От

и пътятдруга страна 
по долината на Ерма вече
една година е пресечен от 
срутване на скали и земя 
при Погановоки манас
тир.

И наведнаж „Църни 
връх" оказа в голяма 
неволя- Общинската скуп
щина в Бабушница също.

Ако за късо време 
обезпечи необходимата су 
ма от 8 милиона 
за ануитети и ако се сдру 

може да се

се

динара
Развитие/о на селското стопанство ще подмлади 

нашите села ТъРои се изход от затруд 
ненюто положение.

жат сили 
очаква до 1 юни настоящавърдена на осмото заседа 

ние на ЦК на СКС. При 
това той изтъкна и наша- 

слабост 
поведение

даване на социални разли
ки, които съществуват не 
само на село, но и в града.

На заседанието на Пред 
седателството на ЦК на 
СКС също ео изтъкна, че 
обществото отделя голе
ми средства за развитие 
•на агрономия екса, но нима 
и случаи на неправилно 
влагане на тези сродства. 
Ако и занапред се ловтал 
рят някои грешки, праве
ни при даването на сред
ства от „зеления план”, 
ще бъде необходимо ‘да се 
изостри мною •мо|воче отго 
ворността на тези, които 
решават ори отпускането 
на средствата. В разисква 
ни ята участвуваха и Бог
дан Радойчич, Петър Зече- 
вич, Воя Филипович, Дра
ган Кръщич, Никола Ст«- 

Тома Младенович, Ду 
шан Чнребич и Милан Ни 

колич.

тиционна, данъчна полити
ка и политиката на цени
те. Когато се говори за 
политиката на целите, дъ
лг на Съюза на комунис
тите е да сочат, че без 
по-ускорения ръст па из- 
1купвател)ните и цените на 
финалните

та година този обект да 
бъде отворен за гостите и 

които искат да

Отчасти решение е на
мерено. Сума от около Ю 
милиона динара Фондът 
за стопански изостанали 
краища е съгласен да ре 
програмира, както и някои 
други финанопери. Обаче 
сума от 8 милиона динара 
незабавно трябва да се 
обезпечи — или пък Дър 
ни връх” и общината да 
дигнат ръце от обекта. То 
ва невсо накара най-отго 
ворнитс в Бабушнишка об 
щина сериозно да обсъдят 
въпроса и да търсят изход 
от положението.

та традиционна 
— кампанийно за ония, 

се лекуват в Звонска баня.при изпълняването на кру 
гени задачи. Освен конста
тацията, че „са твърде до
бри определенията на об
ществото за претворяване
то на задачите от програ-

стабилизация е

Дотогава ще тРябва да 
се разреши и въпроса с 
построяването на пътя от 
Звоеци до банята, в която 
акция са готови да помог
нат и армейците; да се 
доведе питейна вода. Най 
стина „Църни връх” е пред 
гол ям изпит- Ако не се 
действува бързо енергич
но и рационално, може да 
се случи с този обект вме 
сто да осъществява до
ход, да зачерьш и ,,Църни 
в>ръх” съвсем.

произведения, 
отколкото растат 
ге на възп роизводствените 
материали, не могат да бъ 

изпълнени запланира

не! ьи-
мата по 
дела”. Костич подчерта 
че сме „изправени пред ра 

и д ейио-ио литич ес 
нъдглед/и тю редица въ 

със сел-

дат
ните задачи и цели 1В агра 
рната и стопанската сгаби 
лност в Сърбия, кан то и 
да бъде едряло 
пето па селото и др. от
рицатели тенденции.

Най-важно е, изтъкна в 
0и Раденко

злични
ки
проси, свързани 
ското стопанство и село
то. въпроси които отнася- 
лги се до данъчната поли
тика, до въпроса с наше 

и земения макси

остар,я'ва-

изназваието 
О/анич, нашето 
стане по-силно, а селяните

дялането 
м ум”.

Ни в уводното 
ние, ни в разискванията, 
не беше оспорено, че сея 
ското семейство е

село да

На съвещание с дирек 
торите на организациите 
па сдружения труд, ное-

изложе- ничсе определят 
сдружаване ще

сами йена 
кой вид 
прилагат.

М. А.М. К.
НОСИ-



НА С |И н| по СВЕТА
БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИСЪТРУДНИЧЕСТВО НА

НА 14 С1ШРУАРН В МОСКВА Балканите да станат 

безяярена зонаПогребан Юрий Андролов
• На 13 т.м. в Атина започна 3^^ние На 

на Югославия, Румъния, Турция,В алеята „Революционен некропол” на Черве
ния площад в Москва във вторник, при най-висони 
държавни и военни почести, бяха погребени тленните 
останнц на починалия на 9 февруари генерален сек
ретар на ЦК на КПСС и председател на Президиума 
на Върховния с^вет на СССР Юрий Андроиов. На пог
ребението присъствуваха над 150 чуждестранни де
легации, 100 от които бяха правителствени делегации 
ка страни с различни обществени системи. Делегаци
ята на Юрославия съчиняваха председателят на Пред
седателството на СФРЮ Мина Шпиляк, председател
ят на Председателството на ЦК на СЮК Драгослав 
Маркович, членът на Съюзния изпълнителен 
Йон Сърбован и посланикът на СФРЮ в Мосцва Ми- 
лсйко Друлович.

Над гроба на Андропов говориха Константин 
Черненко, Андрей Громнко, Дмитрий Устинов, предсе 
дателят на Съюза на писателите Марков и работни
кът Малин.

Бъл-
представители
гария и Гърция

тяга за укрепваме на му- 
пгилатервлното сътрудни
чество и добросъседските

Гръдният заместник ми- 
външните рабо-нистъР на

ти Карл ос Папуляс 
13 т-м. в Атина откри за- 

експврти от ба 
пос- 

балокан-

на
Отношения-

На заседанието се
мнения, не само за 

насоките 
без-

обме
седание на 
лканоните 
ветоно на 
сното сътрудничество м ®ъ
'■•можнаетите Балканите Да 
станат област без ядрено

ПЯТ 'И
възм оггостта и 
Балканите да

страни
между станат

ядрена зона, но и за пер
спективите за сътРУАниче' 

областта >на столан
съвет

СТВО 'В
ството, селското стоттанст-

1ВОДНОТО СТО-

оръжие.
во. туризма, 
панство, в областта *на те
хнологията и ползуването 
на ядрената енергия в ми
рни дели, както и в други 
области. За сътруднич^ст- 
во. ка.кто се преценява, съ 
пдествуват големи, но все 

неизползувани възмо

На заседанието участву 
вар делегации на Югосла- 

Румъния, БъД гария, 
Турция, която 

пълнолра-
вия.
Гърция и 
участвува като 
вен член, а която през яну 
зри присъствува като наб
людател. Заседанието 
експертите се оценява ка
то потвърждение на жела

Денят на погребението на Андропов — 14 фон, 
руари в Югославия беше провъзгласен за траурен Ден.

Ръководител от модерен образец на
още 
жности.

се научи много. С негово 
то име се свързват проме 
нмте, кан вито са например 
приемането ка закон, с ко 
йто по нов начин се уреж 
дат отношенията в пред
приятията, драстичнот0 изо 
стряне на дисциплината 
на работното място (по 
време на една смяна към 
15 милиона трудещи се на 
пуснат работното си мяс 
то самоинициативно или 
с разрешение на адмиии 
страцията), подчертаният 
критически подход в инфор 
мирането и по-широките съ 
общения от заседанията на 
Политбюро.

Юрий Андропов е лич
ност, която е крепко въ
плътена -в основите на Съ 
ветслия съюз и затова не 
говата смърт е голяма за 
губа за съветските народи.

С пълноценно лично ангажиране Юрий Андро
пов за кратко време наложи нов стил на работа, като 
привлече вниманието на международната обществе
ност с ред мерки и инициативи

Андропов е шести поред 
шеф на съветската партия.
За генерален секретар на 
ЦК на КПСС беше избран 
след смъртта на Леонид 
Брежнев през ноември
1982 година, а през юни
1983 година стана и пред
седател на Президиума 
на Върховния съвет на 
СССР.

Периодът от 15 огносно 
8 месеца не е достатъчен 
за пълноценна изява на 
държавническата мъдрост 
и силата на идеите на една 
личност. Но Юрий Вла- 
димирович Андропов ус 
пя и за това кратко време 
да наложи нов стил на ра

ОПАСНО ИЗОСТРЯНЕ НА ИРАКСКО-ИРАНСКИЯ 
КОНФЛИКТ

Разменни" бомбардировкибота в Кремъл, в рамките 
на въведената преди поли 
тика на колективно ръко 
водство. като привлече. 
вниманието на междунаро 
дната общественост с ред 
мерки и инициативи. Ка 
то шеф на държавата и 
партията той Решително 
отхвърли практиката ак- 
туалната обстановка да с? 
представя в премената на 
бъдещето. Откриваше на- 
болялите въпроси и 
ните места”, не криеше 
пропуските и несполуки
те в стопанското планира 
не. С една дума: считаше, 
че от грешките може да

11
лени места от двете стра
ни на границата. В неделя 

арти-

Иранската артилерия за 
сипала с огън иракските 
градове Басра, Ханакип и 
Мандали в знак на отмъще 
ние за иракското ракетно 
нападение на Дезфул

сутринта иранската 
лерия засипала с огън Ирак 
ските градове Басра, Ха
накип и Мандали в знак на
отмъщение за иракското 
ракетно нападение на Дез 
фул в провинцията Кузис- 
тан, от което загинали 8 и 
били ранени най-малко 100 
лица. В Багдад не са изне 
сени данни за разорения
та и жертвите, но се вяр
ва че е имало голям брой 
загинали и ранени. Ирак 
оповестява, че ще изпра 
ги „остър отговор”.

Зачестилите бомбардиро 
вки на селища изглежда 
се вършат наред с подготов 
ки за силни стълкновения 
на сухоземните войски на 
двете воюващи страни.

На многобройни 
обекти в Ирак пона 
стоящем работят око 
ло 18 000 югославс 
ки работници. Пред
ставител на нашето 
посолство в Багдад 
заявил, че всички юго 
славяни, 
в Ирак, са извън опа 
^ност. Предприемат 
:е мерни за засилва
не на тяхната сигур
ност и зашита.

,/гес

работещи

ИЗ ПРОГРАМНАТА РЕЧ НА НОВОИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 
ЦК НА КПСС КОНСТАНТИН ЧЕРНЕНКО

Контияуитет на утвърдената политика Иракско-ирански ят 
ръжен конфликт навлезе в 
един опасен етап, харак-

въо-Оценявайки световната 
обстановка като твърде 
сложна и изострена, Чер 
•ненко заявил, че СССР ще 
остане верен на курса -на 
активна международна по
литика, насочен към дре 
махваме на опаоността от 
ядрена война. Запазването 
•на мира, казал той, до гол 
яма степен зависи от вли
янието на социалистически 
те страни отнооно от то
ва колко съгласувани ще 
бъдат действията им на 
световната сцена. Новият

правят това, но ние 
даме опасността от 
те на империализма и тя 
не може да ни изненада".

виж
сили

теризиращ се с разменни 
б омбард ировки 1на насе-

Константин Черненко г Лповторил известните 
нощница, за които често го 
вореше Андропов. СССР 
не иска военно превъзходс 
тзо, мито пък 
ва да налага волята си на 
други. Но, ние няма да 
позволиш казал Черненко, 
да се наруши съществува
щото равновесие. Въпре
ки острите тонове и оче
видната

ста-

КАК СПЕСТЯВАТ УНГАРЦИТЕ

Повече от годишните 

инвестиции
възнамеря

генерален секретар приз- 
вал страните от „социалис 
Тичеоката общност” да 
укрепват единството си, 
като им поръчал: „В Съ- 
ветския съюз ще имате ве 
рен и сигурен съюзник”.

Черненко остро разкри 
тикувал „авантюризма” на 
■имп е ри а листите в засиле
ната въоръжейна 
вара. „Някои

«ат “мС?оТмидиарДСаИ фо^нТи ^тГ^ Д”ес 
по-голяма с 22 милиарда фори„™ пп^ сУ“а е 
сумата на спестените пред^ една годдаа"^ °Т

ните книжки нГгражданшгНамира на спестов- 
голяма от годишните инве6' пример”°> е по- 
Вьпреки че лихвата не е по-гол я™ 
спестяването се движи по възходящи"

решеност да се 
отстояват становищата на 
Андрооов, изнесени кълг
края на миналата година в 
отговор на американската 
администрация, Черненко 
отделно 'Изтъкн ал,
СССР остава .,отворен” за 
взаимоизгодно 
ство с всички страни в 
света.

пари.
Константин Черненко

ли на 
страни

к агтита листически 
не проявяват го

товност да правят отстъп 
ки или не искат да го на

че

сътрудниченадпре 
ръководите V
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|тпЕплАт™ ФАДИЛ ХОДЖА, ЧЛЕН 
ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВ НА ПРЕД СЕДАТЕЛСТВОТО НА С<Ц?Ю 

НА „ТРЕПЧА" И ТИТОВА МИТРОВИЦА
ссгпхавс:

I ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА 
СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ СИНДИКАТИДа изкореним 

плевела
Печалба—с труд или с цените?

I Анализът на заключителните баланси не 
смее да бъде просто разглеждане на сухи циф
ри, а снимка на деловата политика в 1983 година

I
I

Дали и по какъв начин работниците 
жидват влияние върху деловата политика на 
своята ООСТ, ТО или СОСТ, по-специално при 
създаването и разпределението на дохода? Дали 
доходът е създа)ван с труд, творчество, усъвър- 
шенствуване на технологията и организацията 
или пък само чрез увеличаване на цените или 
по други начини?

Тези и подобни 
нат в основата на

упра-

Трябва напълно да разобличим и да разгро
мим албанския национализъм и иредентизъм — не 
само идеоложко-политически, но и физически да не 
му позволим никакви прояви • За всекиго във вся
ка среда тряова да бъдат обезпечени мир, свобода 
и сигурност

ното. Младите трябва да 
се намерят в предните ре 
дици на борбата против 
национализма, против мре- 
де1Нтата, и против всички 
останали вражески проя
ви. Крайно време е всички 
да се насочим повече към 
проблемите на младежка.

Албанската младеж, ка- 
кто и цяла Югославия, е 
за Титова, самоуп равител - 
на и необвързана Югосла
вия. Това го казвам, защо 
то някои се опитват да 
отъждествят 
национализъм и иреденти- 
зъм с албанската младеж 
— с албанската народност. 
Отдавна е ясно за кого са 
албанците- Те са за тази 
своя родина, за Титова 
Югославия. То>ва беше ре- 
шено в НОБ и революция 
та. а след освобождение
то нашата работническа 
класа, нашите селяни и ог 
ромно мнозинство от оста
налите трудови хора и гра 
ждани на дело потвърди
ха определението си.

:
въпроси трябва да залег 

предстоящите мартовски 
анализи на заключителните баланси за дело
вата 1983 година, които анализи, според оцен
ка на Председателството на Съвета на Съюза на

През изтеклите 
години осъществихме все
странна активност и висо
ка мобилизация, преди вси 
чко на Съюза на комунис
тите в Косово, и на всич
ки^ останали организирани 
субективни сили в борба
та против контрареволюпи 
онната дейност на велико- 
албгнския национализъм и
иредентизъм.

борба против албанския 
национализъм и иреденти
зъм се води л трябва да 
се води от албанските ко
мунисти, 
пълна подкрепа от албан
ския народ. Ние, както и 
всички
субективни сили :в Косово, 
носим великата отговор
ност за пълното разобли
чаване на иреденгата и за 
явната осъда на ония, ко
ито по един или друг на
чин, а най-много под девиз 
за национална афирмания 
на албанците в Югосла
вия, промъкват нациоиали 
зъл! по легален начин. Тр 
ябва напълно да разобли
чим и докрай да разгро-

вече три

естествено при югославските синдикати, представля®ат момен
тално най-важната общественошолитическа 
работа. Подчертани са задачите на синдикални
те организации в основните организации на 
сдружения труд и трудовите общности, свърза
ни с организираното участие на трудещите се 
в разискванията за миналогодишните делови ре
зултати, какго и в подготовката «а работничес 
ки събрания. Анализите на заключителните ба
ланси не смеят Да бъдат просто разглеждане 
на сухи цифри и проценти, а обективна снимка ■ 
на деловата политика, на деловите поведения и 
отношения, въз основа на която трябва да се 
изготвят точни програми и да се раздвижат кон * 
кретни акции.

В дебатата. водена в Председателството 
на Съюза на синдикатите, бе изтъкнато, че за
мразяването на пените до юни т.г. е отдъхва
ме”, което трябва да се използува, особено от 
страна на Синдиката, за мобилизация на работе 
щите към създаване на нови отношения в сдру 
жения ТРУД-

с о ц и а л и стич е ски

албанския

С-рпонат от офанзивата на 
нашите субективни силни 
създадената атмосфера, ка 
кто и от предприетите по
литически и законни мер
ки, врагът беше принуден 
да се изтегли в дълбока 
нелегалност и да се явява

Енвер Ходжа открито насърчава и насоч
ва великсал банските националисти, 
на Югославия, враговете на нашата обществено- 
политическа система. За да скрие реакционна
та си дейност, той се провъзгласява за върхо
вен водач на албанците в света. Оплаква на
шата съдба, .много се грижи за всеки аресту
ван враг на нашите простори, но това същевре
менно не му пречи в собствената си страна да 
сваля главите и на най-близките си сътрудници 
и на стотици други, които си позволяват да не 
бъдат съгласни с неговата политина, като при 
това не се казва нито дума обяснение на света 
и на семействата на ликвидираните, интерни
раните и ареструваните лица.

враговете

:п го; !ВЕ|

ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА В ОБЩАТА СЛУЖБА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБО 
ТИ В НИШ

Стабилна обстановка
вие (5635 нарушения през 
1983 и по-малко са с 440), 
злополуките в движение
то (2571. —
543) особено на онези с 
по-тежки последици, а по- 
малко е и числото на по 
жарите и щетите от тях. 
В региона са се случили 
248 пожари, щетата въз
лиза на около 80 милиона 
динара, а главната причи
на за избухването им е су 
бективният фактор. В об
ластта на стопанския кри

На проведената неотдав 
на конференция за печат 
и Общата служба на въ 
трешните работи в Ниш, 
секретарят 'на Службата 
Пстар Радоевич подчерта, 
че през миналата година 
та; :1 служба съвместно с 
остп 1а л ите обществено-по 
ЛИМГЧС0КИ субекти е по 
стигнала значителни резул 
татп в осуетяването и от 
кризането на вредните рб- 
щестисни прояви. В раз
говора с журналистите Ра

на тези дела участвуват с 
84 на сто, което потвърж
дава последователността 
им в опазването на обще- * 
ственото имущество и си
гурността на гражданите- 
Общата служба на вътре
шните работи в региона 
това постига благодарение 
на вниманието, ноето се 
посвещава на кадровото 
й и техническо оспособя- 
вгне. През последните ня
колко години например, 
са приети млади и шкоду 
веки кедри. Над 60 на сто 
ст заетите са пжолувани 
кадри до 35 годшина въз
раст. При това 276 души 
се школуват на висшите 
•и полувисши училища. Са 
мо през миналата година 
за техническо обзавежда
не са вложени 13 милиона 
динара.

Особено значителна е по 
мощта, която оказва Слу 
жбата на сдружения труд 
и местните общности в 
укрепването на обществе
ната самозащита. Затова 
е видстел ствуват бройните 
съвещания и професионал
ни сказки, които са изне- 
ли числящи се към Служ 
бата. Тъй като постоянно 
укрепва сътрудничеството 
на тази служба с тРУДвщи 
те се и гражданите, преди 
всичко благодарение на 
взаимното доверие,

по-малко с

мим албанския национали-с лозунги, 
видове

от подземието 
пемфлети и други 
вражеска дейност- Но все 
по-многоброцни

зъ.м и иредентизъм, не са- 
идеоложко-политичес- 

ифизичеоки да не
мо

са само ки, но
му позволим никакви лрокомунисти,отвержените 

младежи и други активис- яви.
ти. които влизат смело 
безкомпромисна 
не само с врага, но и с 
опортю>:изма,

догматизма и либера
лизма в собствените ни ре 
дсве, както и с останали
те наши слабости.

в
За всякого във всяка 

среда трябва да обезпе
чим мир, свобода и сигур 
ност- И най-дребният на
тиск, и най-малкият <вра- 
жески жест в междунаци 
оналните отношения, тряб 
ма да бъде сипнал за вои-

схватка

бюрократи

— Когато се касае за издаването на нови 
лични паспорти работата е почти завършена, но 
при списваното на матнчните номера, труднос
ти все още има. Заключително с миналата го
дина с» внесени 496 хнлцди матични номера, а 
трябваше около 645 хиляди. Въпреки че срокът 
изтече, номерата трябва да сс впишат в най- 
сксро време, а ние сме готови това да напра
вим. В обратен случай онези, които това не на
правят, може Да имат различни трудности, на
пример в осъществяване на правата си по здра
вна защита, в банките, пощите и пр. — подчер 
та Радоевич.

чки ни, да с-ганом на крак 
всички, да и одс и чам е ко- 

вся>ка

Все повече се осъзнава 
необходимостта да живеем
в съдружие, равноправие,
братство и единство, пови- 

класовото съзна-

проява.рсните на 
Самият факт, че и реден та 
•/•а все оше съществува и 

национализъмшала се
отравя е 
част от младежта, доста- 

трябва

и отговорност, многоние
добре се разбира съшестве 

интерес на албанско п.чно говори, че 
повече да работим с 
дигс- Макар че лостоигна
хм е огромни резултати ю

младите

пиятто наелеиие, и *не само не- 
и интересът на

мла-

I свият, но
целокупното население 
Косово. Много повече

ясно, че кнграре-

в
•пашколуванетоот митал са направни 781 уг 

лавни дела — увеличение 
с 21%.

Заслужава да се гюдчер 
1;ае ефикасността на служ 
бата в изпълняването на 
задачите си. През минала
та година са заведени 4766 
различни углавни дела. от 
комго са открити 69 
сто. Органите на вътреш
ните работи в откриването

чо бла-дсе-вмч подчерта, 
годаре,П1не на тези взаим
ни уоил'Ня в региона пма- 

бл а | ч>11 р и ят11 а по; 1 и ги - 
обета-

именно в тазипоколения, 
област имахме големи ела 
бости. Как но-шнак можем 
да обясним онова,

случи: (врагът да за- 
от

прели е 
волюционните събития, ,гРе 

албанскитедизвикани от 
«ационалисти 

-ги, застрашаваха 
жизнените интереси на ал 
банките, сърбите, Черногор 

и на оста- 
Косово

,\;С
ческо-оигурностна
нотка.

коетом иредентис 
именно ни се 

вербува именно 
младежта,

част
1982,В ор лишение с 

през миналата година уг
лавните дела са увеличе
ни е 11 на сто, (намалени 
са нарушенията на обще
ствения род II сгюиойст-

т,прели чс е 
б’мде в 

та борба-
нормално тя Да 
ггирвите 'Редици

най-хуманиите пет

орните, тмриите 
налитс жители в

необходимо всички 
ги защитаваме 

основната

помпа е и помощта, коя
то й оказват те.

на
та за
кости, на борбата за нрот-

РОВОЛЮЦИОН-
и че е 
заедно да 

Разбира се,
В. Б.

РООИВИОТО и
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И'$ ДЕЙНОСТТА ПА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЬЮЗ 
В СУРДУЛИШКА ОБЩИНАСЪВЕТ ИЛ ОБЩИНСКАТАскУштшл^ТвосилЕ град

Условия за откриване 

ка малки работилнициЗА ПО-ТЯСНО СВЪРЗВАНЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО С ТРУДА
се казва, че ученици от 
средното насочено образо
вание могат практическо
то обучение да пропъж
дат и при самостоятелни
те занаятчии, което досе
га не бе на прантика.

Проектозаконът бе при- 
определени забележ

ки. Същевременно, 
бе възможност да се Д 
дс и оценка на досегаш

на дребно-

На сдомсетното заседа
ние на Председателството
на ОК на ССТН, Секция
та :за обществено-икономи
месни отношения и плани
ране, Отбора за стопанст
во и финанси на ОС и Се-

ствувпнето на образовате^ 
но-възп нтате-п мата систе
ма. като при това се гцри 
сиособява към потребите
на производствения труд* 

По този важен обш©ст- 
вс«м «въпрос в миналия чеф 
'1'ВХ'рт'ьп разисква и Изпъл-

Безспорно е, че рефор
мираното оредно училище 
открива многостранни въз 
можности; от една стра- 

по-непо оредСтв е н о

проявиха стремеж към то
ва. Оценява се, че органи 

сдружена тязашийте ка 
труд 1в- общината все ощр 

приели реформатане са
като собствена задача. А

на за
свързване на образование- 
то с труда, а от друга уче 
викът навреме да

наза развитиетъклз чрез нея могат да 
обезпечат кадри от конно

кцията
местните общи гости, прове 
дено на 9 т-'М. в Сурдули
ца бе обсъдено проектоза 

отиоше-

ет сизбе- товаспоред
Обаче,

ре жизнения път 
способностите ои. 
за да може образованието 
по - целес ьобразно да отго
вори на обществените за
дачи, ксито от него изтге 
ква реформата, необходи
мо е да действува съвмес

йона, регулиращ 
нията в дребното стопан
ство в републиката. На 

присъствува- 
на об

ното развитие 
то стопанство в общината 
и да се определят задачи
те занапред- Бе подчерта-

заседанието 
ха и представители

но, че досега на този план 
малко е постигнато, а че 
възможностите и перспек
тивите са големи. Поради 
това бе предложено Из
пълнителният съвет 
щинската скуггшина възмо 
жгго по-рано да формира 
комисия от най-отговорни 
лица в общината и стопан 
ските организации, която 
до 1 април т-г. да изготви 
конкретна програма за по
нататъшното развитие на 
дребното стопанство, осо
бено на онези работилни
ци. които те стопанисват 
като договорни организа
ции със стопанските орга-

политическите 
общинската 

скупщина и на занаятчии 
ската кооперация ..Власи 
най”, която е носител на 

на дребното

ществено - 
организации.тно с организациите на 

сдружения тРУД 
чрез съвместно договаряне 
да ги насърчават към оне> 
зи професии, които са не 
обходим и на сдружения 
труд. С други думи, да 
полагат усилия и да доб
лижат образователния про 
цес до производството, ко
ето е и основната цел на 
реформата. ^

Досега обаче, в Бооиле- 
градена община нито сред 
ноижолският образовате
лен център, нито организа 
циите на сдружения труд

т.с^

на образвитието 
стопанство в общината.

В разискванията бе под 
проектозако-чертано, че 

път предлага редица въз
можности за откриване на 
собствени занаятчийски ра 
ботилници. Например, за
планувано е в една рабо
тилница да работят До 10 
работника (досега до пет), 
а в гостилничарството не 
се предвижда 
число оаботнйци от 
в досегашния закон, 
бено е значителен чл. 55 
в проектозакона, в който

Реформата на средното образование е °бщ интерес 
на училищата и стопанст вото
се нуждаят- Нужно е зн? 
чи, занапред още повече 
да се менят отношенията 
и схващанията :и да се на

върху усъвършен- 
съвет на Обида*

олята 
нитвлтгият 
оката скупщина в Босиле
град. Обща констатация 
е. че средното училище 
Босилеград и организаци
ите .на сдружения труд в 
общината все още не са 
-намерили съвместен инте
рес в реформата. Изтъкна 
то бе. че години наред се 
школуват кадри (химичес 
1СИ отдел) които не са ну 
жни на стопанството в об 
шината. Това по един или 
друг начин подтиква миг
рацията не само на мла7 
дите, но и на останалите. 
Поради това, Изпълнител
ният съвет. взе решение

по-голямо 
това 
Осо

I-’,

Г низация-
СЛУЖБАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО ПО ОБЩЕ
СТВЕНИ ПРИХОДИ В ДИМИТРОВГРАД И 
ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОИЗХОДА НА ИМУЩЕСТ
ВОТО

С. Мииич
1ВЯЗ|

! НАСКОРО В БАБУШНИЦА

Неподготвени за 

новата“ задача Школа при Синдиката1
3

Наскоро в Бабушница трябва да започне да 
работи политическа школа при Общинския съ
вет на синдикатите- Материали за школата 
обезпечил Съюзът на синдикатите в Сърбия.

Курсистите е предвидено да разработят че
тири тематични области: уводна тема, социали
стическите самоурпавителни обществено-иконо
мически отношения и садюуправително органи
зиране на работниците, синдикатите и полити
ческата система и обществената роля и органи
зиране на синдикатите. Общо ще бъдат изнесе
ни 36

2
П \ е

След премахването на общинските комисии 
за изследване произхода на имуществото (през 
по-миналата година, когато бе приет и нов за- 

отношеиията в тази област), 
борбата срешу обогатяващите се на чужда сме- 

компетенция нй службите по обше- 
къцм общинските скупщини.

:компетентните органи 
о бразователн ия 
.,Иван Караиванов” с по
мощта на общинските об
ществено-политически си 
ли, в органите <в региона 
и републиката да издейст
вуват за откриване на та
кива специалности, които 
са нужни на босплепрад- 
окото стопанство. Дотога
ва трябва да се извърши 
гконсултация с организаци 
и те на сдружения труд 
по този въпрос и да се 
направи анкета сред учени 
ците от втори клас. Ос
вен това трябва обстойно 
да се изучи и въпроса — 
може ли съществуващата 
селскостопанска специал
ност, която е верифицира 
на с трети клас, да се про 
длъжи и в четвърти клас. 
Разбира се. с 'допълнител
ни часове на онези пред
мети предвидени според 
закона за тази специал
ност. Един от прблемите 
е, както изтъкна ди-ректо 
рът на образователния цен 
тър Асен Стоев, че учени-

в
2центъркон, регулиращ 2

тка мина в 
ствени приходи 
Времето, което измина оттогава и което е из
вестна мярка за (без)отговорното поведение към 
тази задача, показа, че в тази област все още 
има нерешени въпроси. Главната пъ.к причина 
за това са субективните слабости.

I

I теми, коиуо ще бъдат реализирани в 76 
часове. Предвидено е изработване на семинар
ни трудове и провеждане на тест-проверка. 

Лектори в

Е я
2школата иде бъдат обществено- 

^политически дейци, прависти и 
в Бабушница.

:• Службата на управлението по обществени 
приходи към общинската скупщина в Димитров
град например, все охце не е подготвена за 
тази дейност. Не навлизайки в това как и кол
ко е действувала бивешата комисия, ще при
ведем факта, че папката, намираща се все още 
в службата по имуществено-правови въпроси, 
показва, че изследването *не е завършено е 
ловечето случаи. Причина за сегашното бездей- 
ствуване — кажто подчертава директорът на 
управлението по обществени приходи в Дими
тровград Александър Свиленков — е, че в тази 
служба все още не е решен кадровият въпрос. 
Следователно, до службата не е отправен пи
то един иск, нито пък тя е проявила каквато, 
и да е са1\шинициати1Вност за действуване-

преподаватели 5
5
I IМ. Антич5 »I щ ц:

БАБУШНИЦА

Да се изостри борбата про
тив стопанската престъпност

Делегатите на трите съ
вета на Общинската скуп
щина в Бабушница обсъди 
ха на проведената на 10 
февруари серия на скуггщи 
ната отчет за стопанската 
престъпност през изтек
лата година, а на отделни 
заседания — делегатите на 
Обществено-политическия
Съвет и Съвета на сдру
жения труд създадоха об 
Ща комисия,

В тази седемчленна 
сия са влезли трима деле 
гати на Общиноката окуп 
щина, трима представите
ли на Обществено-полити 
чеоките организации и

коми

В настоящия момент, когато се налага тру
дът, да бъде основен източник на доход и ко- 
гато се води борба срещу незаконно забогатя
ване, въпросът за изследване произхода на иму
ществото е още по-актуален. Той, ще бъде ак
туален и без приспособяването на службата за 
изпълняване на задачата си. Но в този случай 
ще остане само на мардоните на обществената 
й отговорност.

един член на трудовия но 
лектив на „Будучност”.

Делегатите обсъдиха и 
информацияците от тази специалност 

не проявяват за изпълнени 
ето на плана по есенната 
и хода на подготовката за 
пролетната 
Информации

интерес за 
това, т-е. желаят да про
дължат, но не и 
допълнителни изпити.

която да изу 
чн въпроса с въвеждането 
на временно

сеитба и др. 
и отчети.

Да иматВ. Божиловч. управление 
1К°операция ,,Будучност’ ’.М. я. в М. А.
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ДЕПНС^Т^НД^пкп^ип^ °К НА СК В БОСИЛЕГРАД ЗА ДВУГОДИШНАТА 
НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СК, НЕГОВИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 

СЪЮЗ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Реализираните задачи насър 

чение за по-усърдна дейност
Стабилизацията на 

преден план
Дългосрочната икономи 

неона стабилизация в Сур 
дулмшка община е грижа 
не само на Съюза на син
дикатите, които полага 
особени усилия тя да за
живее пълноценно в про1Из 
водотвелите трудови орга
низации, но и на Социалм 
етическия съ,юз, най-масо
вата организация в общи
ната. именно ОК на ССТН 
полага усилия с конкрет
ни меролрнята да доприне 
се за 1нейното пълно прет
воряване на дело.

Дейността на Социалис
тическия съюз най-много 
се е изявила в създаване
то на условия за нараства 
не производителността на 
труда, по-рационалното по
лзувате на обществените 
средства, подобряване ор 
ганизацията на труда, по- 
големи' икономии на труд 
и средства, намаляване ра 
зходите на труда и пр. 
Конференцията на ССТН, 
органите и облиците на 
Действуване при ОК на 
ССТН постоянно са в дей 
стане. Организирани са 
пезече разговори и догово

не на потребителите и по
следователно прилагане на 
мероприятията в местни
те оощноеги. През изтек
лата година осооено внима 
ние е ооърнато на работа
та на помнрителните съве
ти, с което на общество
то се пести ценно време 
и материални средства.

Общинската 
ция на ССТН особени уси 
лия положи местните общ 
нос-ри повече, по редовно 
и по-конкретно да се за
нимават с проблемите за 
развитите на обществено- 
икономическите 
ния в местните общности, 
на преден план са изтък
вани изключително важни
те задачи на местните об
щности в развитието на 
оелското стопанство, за съ 
здаване на организационни 
облици и въдворяване на 
такива отношения на село, 
които ще допринасят зауве 
/.ичение на селскостопан
ската продукция, развитие 
на домашното ръкоделие 
и дребното стопанство. Ме 
смито общности също та
па оедевно следят снабдя-

Общинският комитет на СК в Босилеград, 
неговите органи и тела през изтенлия двугоди
шен период са полагали усилия и постигнали 
значителни резултати в идейно-политическото и 
акционно единство на номунистиге в общината.

четът за двугодишната дейност на публично 
осъждане в първичните партийни организации.

ния все още не са реали
зирани. Така например, 
все още бавно, а в някой 
организации ма сдружения 
труд и въобще не се осъ; 
ществяват заключенията' 
във връзка с приемането 
на стажанти и въобще за 
приемането на нови лица. 
В това отношение някак 
си бавно се напуска коре- 
нясалия се навик на раз
лични видове приятелски 
и рюдн1И'Н!Оюи връзки. Таки
ва примери има в „Услу
га", а :н ай-'мн о го в но-вопо 
строения цех за сушене 
на С1ВОЩИЯ, зеленчук и 
други видове лековити би 
лми.

организа-
В периода од март 1982 

година до февруари тази 
година, Оощинският коми
тет на СК в Босилеград, 
Председателството му и 
останалите негови тела, са 
проявили интензивна акти 
вност във воички области 
на обществено-политичес 
кия и стопански живот и 
при това завоювали види
ми резултати. Укрепнала 
е идейно-политическата ак 
тювност на Съюза на кому 
пистите в осъществяване 
на революционния курс на 
СЮК, чрез постояннотоук 
Репване на идейно-полити
ческата активност, по-на 
татъ.игното развитие на по 
лигическата система на 
социалистическото самоу 
презление, 
стопала и 
самозащита, усъвършенст 
вллването на колективната 
работа и отговорност, чрез 
постоянно укрепване на 
.материалната основа на 
сдружения труд, по-нататъ 
шното развитие на селско 
то стопанство, особено 
чосз осъществяване поли
тиката на икономическата 
стабилизация-

В този период, всеобща
та активност на Съюза на 
комунистите в Босилеград 
ска община се обоснозгза 
ше на становищата и реше 
ни ята «а Деветия конгрес 
на СКС и Дванадесетия 
конгрес на СЮК, какт° и 
на заключенията на ЦК на 
СКС и ЦК на СЮК.

Теза бе основна и най- 
къса оценка за дейността 
на Общинския комитет,

Председателството му и 
останалите негови 
през отчетния период, из
несена на разширеното за 
седанне на Председател
ството ка ОК на СКС в 
Босилеград, проведено >на 
9 февруари т-г.

тела,

отноше-

Съгласно Устава на 
СКС и Статутното ре
шение на ОК на СК 
в Босилеград, Пред
седателството на ОК 
на СК въз основа 
предложението на Ко 
мисията по кадрови 
въпроси към ОК на 
СК даде подкрепа 
ЦОНЕ ТОДОРОВ, до 
сегашен председател 
на ОК на СК в Бо
силеград да бъде пре 
избран на тази длъ
жност за следващия 
двугодишен период. 
Върху издигнатата ка 
ндидатура тези дни 
ще разискват и пър
вичните партийни ор
ганизации в община-

Общмнсюият комитет и 
Председателството през 
изтеклите две години, по
вече пъти са обсъждали 
състоянието в „Автотран
спорта ’ ’. Здр а в ни я дом, 
„Напредък" „Слога" и при 
смали известни заключе
ния- Но Резултатите все 
още не са на онова рав
нище, на което трябва да 
бъдат. Също така изтъкна 
то бе, че и някои първич 
гул паотийни организации 
:1 по въпроса на идейно- 
политическата диференци 
ация не се отнасят като 
към съществен процес за 
укоешгнето на тяхното 
единство и акционна спо
собност-

всенародната
обществената

та.
Да кажем и това, че 

отчета тези дни ще се на- 
мгои на публично обсъж-В отчетния период, 06- 

щ/.нскияг комитет, Предсе 
дателството \гу и остана
лите тела, са раздвижвали 
редица активности, които 
преди всичко са имали за 
цел, час по-скоро да се 
надделеят съществуващи 
те общеервеио-икономиче 
ски и стопански пробле
ми. В това отношение са 
взимани и редица заклю
чения. Обаче, както се из
тъква в отчета, а това се 
подчерта и в разисквания
та, някои от тези заключе

дене в първичните парти* 
:: I организации. Спед то
ва ше го обсъдят и прие
мат и членовете ма Об
щинския комитет-

____
СУРДУЛИЦА: местното самооблагане играе 
роля в разрешаването на комунално-битовите проб-

важна

В разискванията на за- леми
седанието участвуваха: 
Симеон Христов, Асен Ми 

Никола Савов, Вене 
Лазаров,

ри с професионалните ор
ганизации и дружествата 
на гражданите.

Според посочените дан
ни в ОК на ССТН, раздви 
жени са повече акции съв 
местно с организацията на 
Съюза на синдикатите и ор 
раните на ОС по осъщест
вяване на икономическата 
стабилизация, за по-голя- 
мо пестене на енергия и 
горива, по-добра работа иа 
Съвета на потребителите, 
по-добро снабдяване на по 
Т|-обителите и нр. В пове- 
чзто организации са при 
ети програми на мероприя 
тия и задачи за съгласува 
не и насърчаване на всич
ки положителни начина
ния в тази област-

сането на населението и 
организиране «а Съвети 
на потребителите.

лчев.
Велинов Иван 
Любен Рангслов и Зария Със средствата на мест- 

самооблагане и по-Д/мптриевпч. ното
голяма помощ на общнос
тта местните общности саМ. я.
ангажирани за ускорено ре 
шаване <на комунално-бито 
вите проблеми: реконстРУ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЕКЦИЯТА ПО ИНФОРМИРАНЕ ПРИ ОК НА ССТН електрничеежите 
строителство на

пос-

кция на 
мрежи,
пътища и (мостове, 
троява-не на обекти от общ 
интерес за селата. В тази 
насока са постигнати наис 
ткиа забележителни резул

ПРИЕТИ ПРОГРАМНИ КОНЦЕПЦИИ
тати.

добро организиране на 
1карооггондетоката мрежа 
на регионалните и други
те сродс-гоа .ча ,мас°'ва ин 
формация, което сито би 
допринесло и към по-гол 
яма рационализация в ин
формирането. Беше изгьи 
нато ст.що и това, че все 
още -няма достатъчно сът
рудничество между отдел 
ни оРсДстпа за масова ин 
формация в региона.

Във връзка с работата 
«а посочените средства 
за масова информация бе 
ше изтъкнато, че те успе 
Ш1Ю осъществяват
та роля. И програмните 
концепции за настоящата 
година на тези издания, 
както беше оценено, са 
добри.

на Секци- 
лри

Основното при това е 
било укенввне на делегат- 
оката база, която ежегод
но става все повече изра
зител на трудовите хоРа,
а не обикновена трвеми- 

,както досега. В рабо

На засеДа1,ие
ята по информиране 
Общинската конференция 
на Социалистическия

Бабушница. провеНр
С’Ь-

своя- Ордулишка обашна, и 
Социалисти

Ю3 В „
но на 8 февруари, бяха об 

1983
по-конкретно 
четки и г съюз, ннономичес 
ката стабилизация 'виж
дат (и се борят) за разви
тието на дребното стопан 
ство,
преобразование на селото 
и реализацията на провра

сия.
■гага на доста делегации 
все още има определени 
слабости, но именно иконо 

стабилизация

отнетите за
програмните 
Радио Ниш,

съдени 
за работа и 
концепции <на

„Народне но хшчесната 
тоябва да ускори решава
нето на този въпрос.

сочи алч 1ст1 гчеокотоТВ—журнала, 
вине", „Братство" детския 

„Другарче" мла-
заНо и на посоченото 

седанне, както и предиш- 
години, беше изтък

не е необходимо по-

вестник
деж,кия ..
яаня" и сл. мМост'.

\мага по солено стопанство 
„Морава И”, оргамиоира-„Збй- Ст. Н.ните

нато,
вестллк М. Антич
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ОРГАНИЗАЦИЯ ,,ШЕСЗАПИСАНО В ТРУДОВАТА

СЕПТЕМВРИ" В ВАБУШНИЦАООСТ „ТИГЪР—ДИМИТ РОВГРАД” ти
Недостигат оборотниМного трудности в началото средства ./>

_ НРГЪГЛАСУВАНЕТО между цените НА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНИ 
те Сериали и цените на готовите изделия предизвиква
ЗАГУБИ

кг

• КАКВО ПЛАНИРАТ В 1984 ГОДИНА?

търси валутнапри това 
партипипация, лъпре ни че 
■в строежа й е участвувал 
и „Тигър”.

Върху общата стотганс- 
дейност але се отрази 

цената на

бина. В1 ход е сключване 
«а договори 
продукция в Горманаката 
федерална република, 

Франция, Англия, Италия 
и Полша.

Очаква се също тана да 
мероприяти 

уреждане на валу

Тези дни ще бъде готов 
заключителният баланс за 
стопанската дейност на 
ООСТ „Тигър—Димитров 
град". Според непълни да 
нни, очаква се тази тру
дова организация да прик 
лючк деловата 1983 годи
на с положителни резулта

за износ на

тезгяха и пункт за продаж 
ба на млечни изделия- 
Планира се съДХО така и 

на пазарището.

Преда воичко да кажем, 
че трудовата организация 
„Шесто септември" се бо 

нвдоимъда на оборот 
средства. Известна па 

рична помощ 
сграна на Републиканския 
фонд за изостанали край 
ща, ноят° трябва да по 
лучат до края на февруа 
ри. Инак със собствени си 
ли едвали ще бъдат в със 
Юянис да се справят с 
трудностите.

РАЗШИРЯВАНЕ НА ВО
ДОПРОВОДА И КАНАЛИ
ЗАЦИОННАТА МРЕЖА

на
и покачване 
електроенергията; както и 
тенденцията «а покачвали 
пените °т страна на дома

задействуват огражданери сята за
■гния пазар, за да могат. II и СТРОЯТ ФЕРМА И 

ЖИЛИЩЕН БЛОКочаква отшиите производителида сс ползуват валутни сРети.
Началото пък на стопан 

оката дейност в настоява 
та година се среща с реди 
ца остри трудности. ПреД 
видяното осигуряване със 

домашни из 
от Ю януари т-г- 

понеже 
им са почти двой 

цените

Затрудненията, с които се 
срещат строителите 
V нас не са отминали и 
баоушничани. ООСТ „Из
градил" в
работа. Строи овцеферма 
на Църни ©ръх за потреби 
те на звонската 
ция „Ерма". Ако времето 
позволи, този обект тряб 
ва да бъде готов до сре-да 
та на годината.

През миналата 
„Изградня" е започнала да 
строи жилищен блок на 
улица „Борис Кидрич" 
Бабушница с пет бекяро
ни квартири, с©дем едно
стайни и осем двустайни 
апартамента. Блокът тряб 
ва да бъде завършен за 
Деня на Републиката — 29 
ноември.

ООСТ „Механизация" ще 
строи някколо местни и 
некатегоризирани пътища.

ОЧАКВА СЕ ПОДОБРЕ
НИЕ В ПРОИЗВОДСТВО
ТО НА ГЛИНЕНИ 
ИЗДЕЛИЯ

Във фабриката за гли
нени изделия, вместо фил 
търа за подготовка на 
глината е монтирана но
ва така наречена кол— 
машина, от която се очак 
ва да подобри значително 
качеството на глинените 
изделия. С тази машина би 
трябвало годишно 
произвеждат над 6 
лиона парчета блокове.

Модернизирането на то 
зи обект ще бъде финан
сирано
фонда за недостатъчно ра 
звитите краища и произ
водителя на тези машини 
— „Иво Лола Рибар” в 
Белград.

Край кариерата, от 
то се вади глината 
постави стоманена козир
ка, която да я защищава 
от с;лънце, вятър или дъжд 
и сняг.

днес

имамоментасуровини от 
точници * 
не се реализира,

коопера-цените
но по-високи от 
на тези материали на 
международния пазар. При 
това и занапред се търси 
валутна партиципация, а 
валутни средства неДОсти

В основната организация 
на сдружения тРУД „Кому 
налац" ни уведомиха, че 
планират да разширят во 
допроводната и канализа
ционната мрежа, като

година

гат-
Вследствие на това от 

10 януари в „Тигър—Дими 
70—

в
об-„ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД": проблемите да се 

уредят на трайни основи
дства на организации, ко 
ито изнасят, а не се нуж 
даят от валутни средства.
Предвижда се също така 
да се уредят и отношени 
ята със зреняноката фаб
рика за синтетичен кау
чук, чиято цена е с 40—
50 на сто по-висока от Че 
ната на каучука на чуж 
дестранния пазар, а която

тровград" ежедневно 
75 работника не работят- 
През януари три^ 
имало пълен застой в цеха 

Това предиз

новитехванат с тях и 
квартали на Бабушница. 
Водопроводът трябва да 
обхване и „Плужине”, а 
канализационната мрежа 
— ,,Лозище".

дни е С ог-различни суровини, 
лед, че гухмарската проми 
шленост в голяма степен 
зависи от вноони сурови
ни полагат се усилия про 
блемите в тази област Да

за обувки, 
вика огромни разходи в 
производството и изисква 
свръхусилия за комленси- 
ране на вече направените 
загуби.

Покрай това, в основна 
та организация на сДРуже 
•пия ТРУД планират да из 
вършат бетониране на па
зарището (300 кв. метра) 
и да построят още няколко

се уредят на трайни ооно 
ви, както и да се признае 
реалната цена на произве
жданата продукция.

Девалвацията 
ра също предизвика 
ности в стопанската 
ност: така например цени 
те на суровини и възпрои 

материали 
са нараснали почти двой
но в отношение на преди 
шната година, а цената на

на дина- 
труд 
дей- Ст. Н.

ООСТ „ИЗГРАДНЯ" В БОСИЛЕГРАД
зводствените

Осигурена работа за първото полугодие
готовите изделия почти 
не се покачва, понеже 
подлежат на решението за 
замразяване. Едно изчисле 
ние е показало, че ако се 
продължи така, през нас 
гоящата година „ТигъР— 
Димитровград" би имал за 
губа от около 180 милио
на динара.

Тук обаче се предприе 
мат редица акции да се 
преодолее незавидното по 
ложение. Вътрешните Ре 
зервм са почти изчерпани, 
въпреки че и занапред ще 
се полагат усилия за още 
по-голямо уплътяване на 
работното време, рацио
налното използуване на 
суровините и материали
те. и пр. С една дума, 
саде повече тРябва да за
живеят мерките на дългос 
рочната икономическа ста 
билизация.

С оглед че трудовата ор 
ганизация може да разно 
лага -само с 45,9 на сто от 
осъществените валутни 

средства на чуждестранни 
пазари, очаква се увели
чение на ’ износа, за да се 
обезпечат необходимите 
средства за набавка на су 
родини и материали в чуж

• Босилегранската строителна организация „Из
градня" през изтеклата година стопанисва успешно 
• Най-голяма част от дохода е осъществен в СР 
Словения • Обезпечена работа до средата на нас
тоящата година

работят около 150 души.
— Освен тази работа в 

Словения, очакваме,
1 имаме вече сключен 
вор с Е л ектрор азлРед ели 
телното от Леоковац зг 
изграждането на трафо 
пост ПО КВ 
рад, а очакваме да склю
чим договор и за изграж
дането на обществената 
ферма в Г. Любата. А 
«колното бъдат обезпечени 
средства ще започнем и 
работата за изграждане
то на обществената сгра
да в Босилеград — подчер 
та директорът на оргамиза 
цията Кирил Велинов.

т.е.
дого

да се 
ми-Строителната организа- добрена е и матеРииалната4 

ция ,,Изградня” от Боси основа на трудещите се. 
летрад, макар и при затРу Средният личен доход е
днени условия на стопан увеличен около 29 на 
ока дейност, намаляване и възлиза на (над 11 хиля 
на инвестициите и обтдест Д<и динара, 
веното потребление, през 
изтеклата година постигна
ла положителна стопанска 
дейност. Прилагайки ста
билизационните меропри
ятия и с по-голям ТРУДОВ 
ефект, заплануваният в на 
чалото .на 1983 година 
общ доход от около 93 
милиона динара и доход ют 
около 36 милина динара 
ще бъдат преизпълнени

в Босштег-

сто
със средства на

до-
Когато става дума за 

работата ггрез настоящата 
година, въз зоонова на 
сключените 
кто подчерта

договори, ка 
Велинов.

кояможе да се каже, че е 
обезпечена работа до сре 
дата на настоящата 
дина. Съществуват 
ни възможности

ще се
За отбелязванего- е, че и 

през зимния период в „Из 
градня" не

реал- 
същите

работа да се обезпечи и
<”“» 10 15 ш :Х.ККг^;*”.ИТ
“™* 'годишният фпш „Дя„тест,0 “
сое баланс все още не е„ СЦТ „Обнова” и „Градис" 
готов, но според мнението от Любляна ОР Слово-

е имало отпус 
кое-кане на работници, 

то не е случай при много 
друпи строителни 
зации.

Естествено, че за цяло
стно реализиране на този 
план, както подчертава В е 
линов, е ,нужна 
голяма

Наскоро в трудовата ор 
ганизация „Шести септем- 
ври" те бъдат приети 
■работа към 30 нови работ 
ници, 0т които 12 стажан 
ти. На

органи
на

■на директора на организа 
цията, Кирил Велинов, еъ 
щият се очаква да бъде 
положителен, и при това

■ния, босилеградоката 
ителна организация склю
чи договори за около 780 
милиона динара, преди вой 

значителни средства да чко на строителни обек- 
овдат отделени във фондове ти в Словения и Хъоват 
те на организацията. По-

стро
определено вре- 

ще бъдат приети ня
колко десетина 
Фицирани 
ботиици.

още по- 
трудова дисцип- 

__ бърза и качествена 
раоота. при пълно прилага 
не на стаби л изационните 
мероприятия.

ме
неясвали- 

строителнм ра-
лшна,

с-но, додето понастоящем М. Я Момчило Антич
СТРАНИЦА 6
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Пролетарии страни, съединявайте се

Комунжуг
Г Л

Надеждите н опасенията на наборната сесия
!1Р==§з штшш

I рамките на която освен волентивния съществува настроение, за изтъкване на пове 
шеф на държавата ще оъдат избрани почти че кандидати. Съществуването на един „слу- 
десетина хиляди ръководители и функционе- жебен" кандидат не лишава гражданите от 
ри в сюществено-политическите общности и конституционното и законното им драво че 
ооществено-политлческпте организации, от на предизборните събрания да изнасят не’ са- 
оощиките до федерацията. Сложността на мо мнение за предложените личности, но и 
оохдествеио-икономичеоката и политическата да предлагат и други кандидати. Длъжност 
действителност и тежестта на задачите, кои- на Социалистическия съюз 
то ни предстоят в преодоляването на криза

мата система. И точно поради потребата 
всички тези съмнения и подозирания убеди
телно да бъдат премахнати, а — което е 
още по-<важйо — да изберем хора с такива 
качества, каквито търси нашата нова иконо 
мическа, обществено-политическа, пък и ду 
ховна обстановка, днес и тук е необходима 
Да се изяви конюнктурният лозунг за дифе
ренциацията и да се проведе в живота тъ,н- 
мо сега — с конкретно закръгляне и вери
фикация на мандата на доверието. Трябва да 
се освободим ог илюзиите, че това ще стане 
лесно, сладостта на властта и удооността 
на креслото ще се противят, а те може да 
се сълоимят само с неподлштяващот° набля- 
гане върху работническо-класовите елемен
ти на кадровата политика, за което е дьл- 
жен да се бори и избори Съюзът на комунис 
тите и в своите редове, с което ще дава- 
пример, и в обществото. Било би крайно по 
литически късогледо да се правят оглушки 
към откровено и легитимно изразените иска
ния в партийната база и от страна на тру
довите хора, че не трябва още един път да 
се дава доверие на не редките отделни лич
ности, чиито политически биографии съдър
жат тежки ипотеки иа различни крупни

ясно —

е да осигури пъл 
на демократичност и всички предложения да 

та налагат, почти диктуват, тазгодишните из- евидентира и достави до републиканските и 
бери по сеси ге външни, а още повече по покрайншгските конференции на ССТН, а ра- 
с в си те съществени признаци да не бъдат ни- збира се, в Духа на утвърдените становища 
го обикновени нито рутинни. Трябва за чел на Социалистическия съюз. 
ните постове да изберем хора, които със
своите ясни определения, знания и със свои ^ азбира се, тази широчина и публичност 
те човешки и етически добродетели да да- в избирателната процедура, която тряб
ват гаранния, че могат да бъдат Успешни в ва колчеото е възможно по-скоро да се отне- 
пргмахването на многобройните трудности, ме от ръцете на затворените кадрови коми- 
Кслко е съществено да бъдат избрани най- опи и отделните личности, които искат на 
способните, също толкова е важно изборите изборната сцена да се представят с цялото 
да бъдат истински демократически акт, в сиенарио и разпределение на ролите без ал- 
гях да прогезори без посредничество волята тернативи, тРябвало би да се обезпечи, ос°- 
на трудовите хора и гражданите ни, разбира бено когато се касае за избора за другите 
се, делегатската база, ст която кандидатите многобройни функции в обществоно-гюлити- 
се и излъчват. Защото, само широката избор песните организации и общности на ' равни
на активност в Социалистическия съюз, кога щето на общините, Републиките и авгоном- 

касае за изборите в обшествено-поли ните покрайнини. Необходимо е Съюзът на

икономически несполуки, които 
имат и политическа ко.-:зтация, дори и на 
онези, които са плавали на кораба на съвкуп
ната обществена и икономическа ирационал- 
ност в предходния период, на опортюнистите 
и недостатъчно агилните, .морално опетне
ните и мисловно инертните-

то се
тическите -общности е гаранция, че кри терм югославските комунисти да изтрае и в тези 
ите на нашата кадрова политика, известни и избери да проведе своите критерии на кад- 
безспорни, ще бъдат зачитани, а избраните ровата политика, върху което особено набля 
ръководства трудовите хора и гражданите да га Дванадесетият -конгрес на СКЖ. Трябва 
приел.ат като свой избор, давайки им пълно съвсем откровено да се каже, че е нарас

нало критическото настроение към съвкупна 
та кадрова политика в обществото. Особено

Д ко днес с право казваме, че е на дело 
съдбовният конфликт между силите на 

социалистическото самоуправление и силите 
на етатистическо-бюрократическата реставра 
ция, тогава е ясно, че желаният прелом къ.м 
курса на висшите и автентичните самоупра 
вптелни съдържания може да дойде с изби
рането на онези, които са определени за 
самоуправлението. Но, не златоусти фра- 
зьори на самоуправлението, които държат в 
готовност своята твърда статистическа ръка, 
но борци за истинска с.амоуправителна прак
тика, която на работническата класа ще да
де възможност по-лесно да дойде до прина
дената стойност, до дохода. За да не бъде 
това предупреждение без покритие, припом
няме на аргументите, които за съжаление, 
предлага практиката в провеждането на Дъл
госрочната програма но икономическата ста 
б/.аизация, на която очевидно липсват борци 
на местата където са необходими. Само ако 
се даде шанс на хората, за които сигурно 
се счита, че могат да носят бремето на об
ществената функция в тежкото «време, в 
което живеем, реално е да се очаква успеш
но изпълняване на сложните задачи, 
ни предстоят. Затова трябва да разберем 
онези, конто н тези избори виждат предмос
тие дали нещата що тръгнат по-добре, или 
— далече било — по-лошо.

доверие и -подкрепа.
и сс изостря критиката на разпространенатаП редседателствата на репуоликанските

* " покрайнинскиге конференции на Социали практика по самовъзпропзпежданс и самопз- 
стичесхия съ,°з иа трудовия народ на Юго- биране па тесен кръг хора, конто с години 
елгвия в качеството на предлагащ откриха не излизат от завоюваните кадрови хоризон-

желаният пробивпредложения за най-отговорните фун тапи; ле сс осъществявасвоите\\иу.лл във федерацията и за тях, смласно с на гю-младитс кадрови потенциали към чел- 
Конститунията и Закона утвърдената проне- ните функции, ръководствата стават все по 

изясняват трудовите хора и гра- стари и по години и, разбира се, по идеи.дура, ще се
жданите. Ьез да навлизаме в по-широки ко- 
мемтгри, защото това е по-малко работа иа пя

пншште а повече на демократичната оо- 1,1 новина са убедени, че при пялото уиаже- 
;,е,,тН„чогт' която тепърва ще изкаже своето ние на' заслугите за безспорните Резултати 

и безспорно е че предложените са до- п досегашното обществено развитие, може
- с „п-няти и изтъкнати личности в нашия е основание да се говори и за отгопорност- 
орс. но_ I които — как-го е записа та на отделни ръководства и кадри за мно-
полптиче ’ им биографии — повече жество несполучливи решения и за натруиа-
/10 в ПОЛИТ' рали на отговорни фунн- ните трудности канто и за бавното иреидо-
ТОД1ШГИ са • №в федерацията. Ка- дявате на същите. Известно е, че отделни
дии в СВОИ. идейнолюлитическо хора, не се радват на пълното доверие, че
сае се за |/ис ичесНОГо самоуправ- им се приписва — е право или не — отго-
убеиздение ^ констатира, че тона е верността за определени погрешни начпна-
.тение, а можа 1 в0 _ ръководство на пия иди шшртюнизъм шии пък не ее' вярва
възможното Ръ> п за Титоиия курс на в техните оиособнооти, знания, морални каче-
кситимуитета, <Я1ра»е чиято опера- ства, необходими да продължат своя път в
ооциадистическ I > . а 'д Дългосрочна нащро»ите кола. Поради тях се създава кри-
т»«иа нолитическ ‘ I стабилизация, тикарока, обобщаваща и тенденциозна атмо-
та програма по ‘ сфера, която недоверието към отделните хо

, „пеллагащите при предва- ри започва да генерализира — все до оопор- 
Но, манар чс < Р Д нсЕ1т31вИи, избраха нането на номтшеттпото ръководство, трябва 

рителните по-широ и & обективно е да ее признае и тона, че вражеските оле-
за кандидати хора, . и са ПО,ради по- монти такива обстоятелства твърде умело
трудно да се оспорва, д обществеността ползуват за да поставят под съмнение 
пече причини, да , факт. Туй само ръководствата, но да оспорват и са-
в това, че изборите не са о» I

КОИ го

МО Панчс Зафировсни
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съответните служби вмост и а,,/Ужения ц>уд и сгь|дилищата, са 
застарели лдаого предмети, отнася- 

се да заплащането на дълго-
нетс на гражданите, с което зна
чително са прегаряли щети орга

услуги, 
цяло.пизациите 33 комунални 

и обществото иатокакто
Деформациите в областта на зае
мането още не са лреодоляни. Ьез 
посредничеството на СОИ г/о зае- 

Гн иланска обшила, през 
например, са 

лица, а такива 
и в

мане в 
миналата 
заети около
случаи е имало и в Прищина 
други общини. Освен това, не се 
уважава Законът за приемане 
стажанти и др- Също така, ограо 

облхественото имущество. Да 
г/рез течение на десет ме 

през миналата година са ус- 
765 наказателни дела на 

а това

година,
:о0

на

ва се 
кажем, 
сеца 
гановени 
стопанската 
означава

престъпност,
138 дела повече откол- 

миналата година. Това покачкото
ване наистина свидетелствува и за 

активност и по-ефика 
оната работа на органите за пре 
следване и откриване на лрестъп 
ността. Загрижва обаче фактът, 
че съвсем незначително е число
то на углавни дела на стопанската 
престъпност и други девиации, от
крити от страна на самоуправи- 

комисии на са-

повишената

телните органи и 
моугхрави гелните 
контроли. Това показва, че в ня 
кси среди тези органи, но и обще

работнически

организа-ствено-политичесните 
ции, на първо място СК, са твър
де пасивни. Още преовладава уое
ждениет0, че призвани да заши- 
щгзат общественото имущество, 
изключително са органите на въ
трешните работи, инспекциите, 
защото това не го правят самите 
работници, комунистите, онези, ко
ито с тези средства управляват- 

Активността в предстоящия пе 
риод, която трябва оше повече да 
се засили, трябва и да се обогати 
по съдържание. Тя не смее да се 
затваря във форми, а тРябва да 
се осъществява в базата, сдруже

Вредни последици от разтакането
иия труд, местните и останалите

Отделни органи — съдове, инспекции и други — не действу- това положение не се промени по общности. В средите, в които жи
ват ефикасно, нито пък са на равнище на обществената си отговор- чти през пялото второ полугодие веят, против отделни лица, които

на миналата година, след като се за действували в пропагирането
явиха няколко „доброволци” за вър на девиантните прояви тРябва да
щане на обществени квартири, ко се превземат идейно-политически

на ито са ползували незаконно. Един- и административни .мерки. Това ва- 
ще ственото изключение е малкият жи за всички, защото в тази ак

осво пия не трябва да има привилире- 
мерки бодени в рамките на администра- говани. Уважаването на законнос- 

тивни процедури.

НОСт

и изобщо на поведенията, които 
са несъвместими с нормитеА кцията за премахване на отри 

дателните прояви в обществото, 
за която говорихме, писахме и ра- 
зиоквахме много пъти — а в тази 
насока приехме заключения и кон 
кр етн и програми 
жда според очакванията. Може 
би, под влиянието на климата и 
атмосферата, в които беше раздвм 
жена акцията, и при това по луч 
п яна подкрепа, гражданите и - 

довите хора очакваха спектакуляР 
ни ефекти. В изтеклия период на 
истина са постигнати резултати, 
коию не смеят да се пренебрег
ват, особено във връзка с изпълня 
ването на обществените задълже
ния на гражданите, изострянето на 
отговорността, върщанет0 на квар 
тири. които отделни лица са пол
зували незаконно, използуването 
на обществени средства и пр. Ма 
кар че резултатите можеше да 
бгдат и по-големи, значението на 
акцията се състои във все по-кре- 
пкото съзнание, че никой не може 
да живее на чужда сметка, нито 
пък на обществена ометка.

Към акцията за осуетяване на 
отрицателните прояви пристъпих
ме с цялата си сериозност, и тя 
още отначало обещаваше много. 
Вярваше се, че с тази акция Ще 
се препречи пътят на всички ви
дове девиации, малверзации, злоу
потреби, след това на корупцията

социалистическия морал, и че 
се прилагат остри идейно-полити- брой квартири, които бяха 
чеоюи и административни
против носителите на тези огрица 
телни прояви. Защото по този на
чин ще се обезпечи превантивно 
действуваме, а това означава и по

тта е повече отколкот° необходи 
мо в тази фаза на нашето 

Фронтът на борбата против ’.ие- Кадрите, които
прояви обаче е много собни, а които се противопоставят,
отколкото го разбират трябва да напуснат функциите си

з обществото, на чието място тря 
прахосва премного време за „мол- Сза да дойдат онези, които са се

ване на пространството за девиант би” и „убеждаване” на ония кои- за свидетел ствува ли като последо-
ни прояви. За съжаление, наиосле т0 Н1мат два покрива над главата, вателни борци за развитието на

кат° при това се пренебрегват самоуправителните отношения. К.о
Ред други девиации. А става дума 
именно за неспазването на закон-

не се прове да зап
ие са спо-

вредните
висока бдителност и отговорност по-широк 
на органите, организациите, труде- 3 отделни среди. Не смее да се 
щите се и гражданите, и стеоня-

дък се получава впечатлението, че 
акцията „загубва дъх” и че някак 
ои е хвърлена на „забравата”. То- мушетите, които едно говорят, а
аа не смес да се позволи, защото ии норми, неиапъляването на съде пша° ГборбатГ коТто УЧаСТ‘
още при раздвижването й беше б«и решения, узурпираното на са организираните '
ределемие - ^ГборбатГ^адтив «“^Равителните права в сдруже-' стои за провеждане ределение хе оороата против н,Ия труд, за нередностите в заема ст Програмата
незаконността е дългосрочна зада „ет0 на раб0тНа ръ,на_ Злоупотре- стабилизация и
ча и е съставна част на работата бите с обществени средства сто- 4 и
и активността на организираните

стои пред 
социапи етически

на мерките 
по икономическа

към пощнататъш 
иото стабилизирате на политичес
ката обстановка в Покрайнината. 
Поради това

пан ок ата престъпност и пр.социалистически сили начело със 
СК, и то във всяка среда. основателно се тър

си да бъде още по-интензивна за-На съвещанието, което неотда
вна се състоя със секретарите на почнатата активност защото 
председателствата на общинските за търсят трудовите хора и граж 
конференции на ССТН в Косово, дани. Всяко протакане или неус- 

, са посочени редица такива откло- пех на този план задава силен 
е Н0НИя- ВъпРе«и, че положението е удар на доверието в Съюза на 

малко по-добро отпреди, някои ор- комунистите и останалите пропре 
каквито са съдилищата, Снвни сили, а това доверие тряб 

инспекциите и други - не са из па непрекъснато и все повече 
дигнали ефикасността ои до равни укрепва, 
щето на 
имат. Например,

ТО-
Особено се отслабна интензи

тетът на акцията „Имаш къща 
— връци апартамента”. Именно, 
според разполагаемите данни, ■_ 
върнат всеки четвърти евиденти- 
ран апартамент, а в някои общи
ни дори и по-малко, така че това 
и не заслужава да се споменава. 
Обаче следва да се изтъкне, че

гани
да

отговорността, която 
поради неажур- Р. Ахмети
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КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ШЕСТОТО ЗАСЕДА НИЕ НА ЦК НА СЮК? ването заключенията на това засе

дание, доведе и до някои кадро
ви промени в редакциите. Репуб
ликанските и покрайнинските Сд
ружения «а журналистите, както 
и Съюзът на журналистите на Юго 
Славия след това заседание 
телно засилиха своята дейност В 
ССТН

По-качественн досези на Дългосрочната 
икономическа ста- 

Ин формативн о-дропа-

провеждането
програма по 
билшация.
гандната активност, която във връ

Поак и зка С т0,ва се води с©га, се о.съ-
,„я„ои т ката показа, че това заседание не е било насочено към ре- Щертвява в сложни, дори бихме
ГГ* На °ТНОШСННЯ,а Съюза на комунистите - обществените 
формативни средства, но към по-последователно 
ма общественото информиране

значи

могли да кажем, противоречни ус
ловия- Тола без съмнение се отра
зява върху целокупната система 

впо , ... - ва информирането, върху насови-
? ' и г ш с' т0'ва оез двоумение, се те ,и осъществяването на редак-

агдера, че положението все тОРската политика, в което, за 
повече се променя. Цеховото нов е жал, още има непоследователнос- 
д&ние на отделни хора. спря пред ри, колебания и лутания. В перио- 
юва охраорено мнозинство. да непосредствено след приемане

то на Програмата се забелязваха

се води твърде 
разискване за резултатите и опи
та на сбобществяеане на средства
та за масова информация. По то
зи случай, а и иначе, се чуха кон 
кретнн искания (и .критики, разби
ра се) за приемането на 
закон за общественото информи
ране, 'който над девет години „ръ
ждясва".

В разискванията

интересноин-
издигане на систематан аскоро извършава година - 

ме от Шестото заседание на 
ДК на СЮК. На' заседание

то, както е известно, бяха обсъ
дени идейните процеси, проблеми 
и явления в областта на пнформи
райето и задачите на СЮК. Следо СЕ А ЕИ 'ГОпОЛЕ и СтМАТохиоателно, това е достатъчно ” СУ1ИАШХИ т критики които отделяха някои
период за да може анПлитичссют ,„„П„Р Це 1 На ияеинага Дифере 0т прицелите, ка-нвато е фронтал- 
да се съгледа огъщрстаяи-ш 6 и ' Циация в редакциите, номто успе ното нападение на отделни органи, 

_ е'я’ съяцествяванего на шно водят 'комунистите в у.наюр- 
заключенията па това 1
и неговите отзвуци.

Общо е убеждението, че Шез 
тото заседание на ЦК на СЮК има 
ше голямо значение п забележите 
леи отзвук в обществеността. По
чувствува се, че 
от журналистите и 
в информативната 
заседание

съюзен

по провежда 
тяхнотонето на заключенията и

претворяване в живота е подчер
тана необходимостта от по-голямо 
ангажиране върху идейно-полити
ческата и професионалната подго
товка на журналистите \и кадрите 
в областта на информирането. Все 
повече се търсят специализирани 
журналисти. Става все по-необхо- 
дпмо и подготвяне на 
ти-редактори. Така

а това обективно подтикваше де- 
заседание Активните средства, върви с^с задо фетизъм, подгряваше делбите, ра- 

в^лителен темп и, .разбира се, про зл-ц^ията, засилваше недоверчмвос 
дьлжаза да тече. подчертава
потребата същият процес наскоро даше, като че ли не е проведено 
и успешно да приключи в онези• споменатото заседание на ЦК на 
редакции, кьдею различни ог^и- СЮК. Но, за щастие, благодарени 

нац-голяма част цателни утайки и идеи са съ,зда- 
комуниститс .ши по-силни крепости. Впрочем, 

дейност това

тта и иедсверието. Тогава изглеж

журналис- 
също в тази 

фаза на провеждане на заключе
нията се констатира, че е затруд 
нено материалното положение на 
ООСТ в информативната дейност. 
А таксва положение в известна 
степен пречи и заставя по-пълното

::не тъкмо на заключенията му, 
г.с нататъшните лутания бяха опре
1!Л.-цде съществуват информативни 

доживяха като подкре средства и редакции, които в ра
па в борбата срещу натрапването 
и пласирането на

сотага си с -нищо не показват, че Кт~М САМОУПРАВИТЕЛНО ПРЕ- 
неприемливите преди една година е проведено та ОБРАЗОВАНИЕ НА ЖУРНАЛИС- 

ксза заседание на ЦК на СЮК, ко ТИКАТА 
ею означава, че в тях още има от

становища на отделни хсра и гру 
пи. Същевременно, бяха премахна С изготвяне баланса на актив

ностите, ксито води СК в област
та на информирането въз основа

ти някои дилеми по отношение на делни хора, които не приемат оп- 
становищата на СК по повод съще -еделенията на СК.
отвените идейни въпроси в разли- Съглвдавайки ефектите на то- на заключенията на Шестото засе 
цните конкретни нередни случаи, ва заседание след една година, мо дание, се стилна до ясното стано- 
Въз връзка с това, в средствата же да се каже, в републиките и зище, че те не са насочени към 
преоблада гледището, ч^ те не са аз.спомните покрайнини още иро решаване на отношенията Съюза 
просто огледало на обществото, б/.зат старите процеси, именно ла комунистите 
но негов важен субект. Но, в изве тук главно положително се оценя- информативни средства, как се ис 
отен смисъл, това послужи и като ват постигнатите резултати в соб ка, тук таме да се представи то- 
сснсва за нянои зашитнпчесни ста

конституционно определение — 
че информирането е дейност с от
делен обществен интерес.

Тези активности на Съюза Иа 
комунистите изтъкнаха необходи
мостта от по-ясно насочване на 
средствата за масова информация 
и главните насоки на действува- 
не на Съ.юза на комунистите. Във 
връзка с т°ва е обърнато внима
ние на отделни явления. Съществу 
ват известни средст-ва за масова 
информация, които различно сле
дят актуални събития от сферата 
мг общата духовна продукция- Но, 
противоположно на това, повечето 
информативни средства по-офан- 
-ив ю реагират на тези явления. 
Соачс ча~т х. позиционно настроени 
пнгелектуслги, които и по-рано тъ.р 
сеха убежище в ревиалния печат, 
~'тп „се загнездват” в теоретични 

' литературни списания. Спомена

обществените

ствената среда, а критическите ва, нито изключителната им цел е 
оценки — както обикновено би- осуетяване на по-големите слабос- 
ва, са резервирани за „глобалното ти и отрицателни явления и тен-

новпща на печата, според позна
тия тезис: когато има безредие в 
обществото и в СК, тогава не е състояние”. Затова междурепубли денции в обществените информа- 
лесно да се доведе в ред състоя канските и покрайненските отно- ги-вни средства, въпреки разбира 
нието и в самия печат- шения не се разглеждат в тяхна- се, че и този въпрос е важеи и

та сложност и цялостност, като трябва да се Решава. Споменатите
да кажем отношенията във феде- активности преди всичко са насо-
рацията и в обществото изобщо, ч©ви към по-нататъшно по-последо

Със засилването на зктивнос- но се прехвърлят на печата, ка- вателно самоуправително нреобра- 
тите по провеждане на згключе- т0 някакви негови отделни пробле зование на журналистиката и из-
кията на това заседание, в обшес ми. Касае се, следователно, за дигаше на системата на обществе-
тзените информативни средства и някакъв специфичен флуид в наши мото информиране цялостно как, 
От НЯКОИ трибуни 
се явяват и отпори от отделни хо 
ра и групи, които почувствуваха, 

акция на СК им застраша
ва позициите- В текстовете и про зност в разбиранията какво е де- 
изрзеянията (в интервютата и

съвешания и събрания

ВСЕ ПО-МАЛКО ЦЕХОВО ПОВЕ 
ДЕНИЕ

започнаха да- 2 обществени отношения, когато го ш към изграждане и укрепва- 
сс говори за общественото инфор не на отговорността на ком\нп;- 
миране, са гтбъркани някои поня- тите за общественото информира- 
гия- Изявява се, по право, кошфу не. Благодарение на това, бяха про

в е.Ден и твърде важ-нп обсаждания 
а и бе подчертана отговорността на

зг; ?с и лутания при представя
нето ка нашата най-нова история; 
язт" ква се, че днес този климат е 
ло-благсприятен, отколкото по-ра- 
нс, но се поддържат л останките на 
суче отживялото състояние-

И Косво по-конструктивно се 
третира в средствата за масова 
: нформаиия. Те действуват съгл ас 
:;о Платформата. Но има и откло 

■ 'нпя и непринципни ■конфронта
ция, както п ненужни песимистич 
ни т°нове. Още по-мзразителнн са 
ъ дните от светлите тонове, а за
бол ятлаг се и тенденции извън Ко 
оово положението в тази наша 
покрайнина много да се драмати
зира докато в самото Косово се 
изявява тенденция то да се пред
стави в по-добра светлина от Дей-

че тази

на мокрация и свобода на речта, 
на какво антис&моуправителност, ан- обществено-политическите факто

ри и организации, а специално на 
за свободата Социалистическия сЪ)оз и осноаза- 

телнте на ншформативнмте оредст 
ва. Търси се по-силно (при това

някои
сдруженията на 
бе изнасяно

журналистите) тисоциализъм и антикомунизъм, 
нешо по-инакво раз както и схващането 

биране на нашето вестникарство. и затова, че вече няма табу те- 
Бяха повторени познатите тезиси ми, пито \ао\/ институции, конто
за „свободния печат”, относно за ше могат да бъдат на прицела, от колт<ото е възможно по-скоро да
свободата” на журналистите. Из ляво или от дясно. Реализира) обществено влия:

явиха се и известни неразбрания, Сумирането на ефектите на за в тази област на нашия живот, 
най-често вт.з вид на отхвърляне ключенията ог това заседанше в което — право да се каже — не
~га възможната „вина” на печата, /смийте на резултатите, вижда се пишат зависеше от журналистите
Нп соещу тези и такива отпори, чс ан1а>к;1 .райето на комунистите и и редакцииге. Напротив. Все по-

разбира се трудов-ите хора в сферата на об- чест'0 се ■изтъкват задълженията и
,/яр.н<. .. шохови а и срещу Раз ществелгою информиране е допри отговорвистмгге на източниците на

у^а-биоания и либерали- иесло към това. щото ссга да се информирането, били колективни
личните лер^оиранпя илиои с ио.|1р ав,,;та редакторска мо- „ огделим. Във връзка с .това
етически идеи за мвЖьог»я - в н ссга ТСЖището не .мецчерк-.аат са тесните слабости ствителнагга. Тана също се подоб-
чат и подооио, ос ™а/,еная|' * , й,(Кша върху идей«о-мол1Итич0- ■ - иечестагьчма координация в Ря-ва информирането за междуна-
ле успешна пол ' е - .неополуки и уклони, все де лстоуването, отливане на твър- родната проблематика.
Но, все оше има хора, ноиго с -^1|в С(. 1фемахват .негативните а секретни Лайна, м.но.-обройн». с една дума, една година след
„омагьосани ог га сн0 гс.нденциш, а общестненште мшфор 1:зявле;.'Ия взаимно различни, без- ветото заседание на Ц
жли идеи. Носите-гите ■ ■ ' .,д,,тии ереастна все по-ангажшра отгсиорио отношенма «нм приети- 1 средствата за масов Ф Р* ‘
очакват акцията, ра>Р: ' ‘ ' ' ' 0тНасят .кт,м осъществяване те ствнтиока и т.и. Това довеж- 'шя и » общественото п 4 Р-Ф

заседание, Дв ^к«с и те но сс о еД ,на Съю да„,с и още довежда ,в обрива- не изобщо, ,са ~
,Ю РСТп1Т за на комунистите. Обаче, има и „е обществеността .и създава ат- ак.щи нмгго «да дали *«о*итеп-
по стар V- гол ебания и несигуриости, а в от- люсфвра на •недверне. При точа, Н11 резултати, род 1 ‘

тел,ни случаи и ползване на „из- забележителни са неясни и нонт- муниститс и 1 п0
Го-«и" моменти за пускане на ток гозереяж, следователно н нсирмвм- задачата ? пл-ци-

идейни поръки, иротипни липи схваитнии на принципите и 'днешно «а прод . . *
СЮК. публичността на работата. натого да о&огачтпе новццротгк

вания и сьанаипя» 'Които 
още но-блш^кш на е йо г в и тел н ат а

позиция на нашия печат в 
общество.

Влайко Крипокапич

пък и ограничения,

това
не срещайки
да продължат 

Все пък, в

ко-
настояпшя

-е
Гавсе8 п^сч-ешно се иротинопосч а
няГна
Все по-често сс 1 сг мп Н,итет ечли и ножурналистът с»оя идем , т0 и„,форматш*Ж1 сродства и

СК или в цеха-" п1,п

стоше с
на политиката но

Колко офикашо се
заключенията на това з&седа- ПО-ДОБРА ПОДГОТОВКА 
на ЦК ша СЮК, може да се ПА КАДРИТЕ

Ра з г'ранил | апанего,
мършш т.н основа на осъществя-

провеж
да г 
ние

ооля «и
са.могнраиштслнт'©внтмчшостта на общест во ето , ее

дали 
изиамира р,



4}- Комунист
В трудовата организация „Да- кандитиран вътрешният* контро- 

ка-монт", стопанисваща в рампите льор на трудовата организацдя ■ 
па „Давид Лаич” за секретар на Една първична организация от Сал

СК е оки вонац остана докрай ори нрс

ИЗБОРИТЕ В СК

Критериите на проверка първичната организация на
предложен Драгослав МеджеДо- дложоиието си — за секретар на 
вич. Кадровата комисия на ОК на първичната организация на СК 
СК в Стари град е дала сюгжес- Лелин” беше избран Миодраг Ми-

В

Анализ за изборите в цьрвич- решение и това по. принцип в мест 
ните организации на съюза на ко тиите общности. Така бе в местна тия неговата кандидатура да 
муниетате във всички оощинскп та общност „Гаврило Принцип” в преразгледа понеже не е от осно 
комитети па територията на Сатени тепащ и в местната общ- ви ата дейност на трудовата орта- 
^ъроия без териториите на ион^а ност „Пдвард Кардел” на Нови низация. 
домийте Ще бъде готов тези дни, Белград.

ес латоеич.
— Нашата първична организа 

106 членове, средция наброява
тях възникна предложението — на 

— На събранието разисквахме зва Миодраг Мил атоли ч. В „Ч-е- 
то-ва и заключихме, лик" работя 23 години и всички 

— дали някой ме знаят какщв съм работник -и 
човек. Считам, че трябва да бъде

— Тук, в Сатени венац, имаме въ,в връзка с 
твърде специфични първични орга че тези критерии
низации на~СК. Това са организа- е пз редовете на основната деи- п„лои[,цаа.яност или не, дали е работник или уважавано правото на първичната 

се схващат превалено фор организация сама >та реши кого 
малшо. Аз съм , технолог, занима ще избере. Тун, гдето човек живее 

I монтаж или работи, най-добре са извест

но вече сега е известно, че изоп
ната постъпка е била съгласна 
основните критерии на кадрова 1а
политика. 1-1 а наи-отго в орните дль. ции предимно със стари хора; има 
жиости в СК са изорани лица, ко доста болни, има доста и такива не 
ито на практика са се засвидетел конто физически ле са в състоя-
ствуваДи като примерни раоо,....- мие да изпълняват няиоя 'функ- вам се с технология на
ци, ооществеиочтолишчески деи ция. Малко са потенциални канди ми ескалатори, отивам на команди ни неговите качества, 
ци и самюуправители с необходим дати и поточето случаи на акуму ровка с монтьорите и, според то 
авторитет в оредата си. Ако се лпране на функции — обяснява па, съм работник 
съди според онова, което чухме в Миша Алексич, секретар иа Пред- Драгсолав Меджедович. ^
петнадесетина общински комитет сецателството иа ОК на СК в Сав Кадровите комисии осооено 
на СК в Сърбия редки са оили ски венац. — Така се случи в са т’г1Рссли Да се спазват критери-

общност „Гаврило П;рп.н- итс при избирането на кандидати
основната дейност когато се може да бъде избран

производните трудови ор функция в Съюза на комунистите.
кадровите комисии

0

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ С НАКА
ЗАНИТЕ?

В Устава на СЮК не е запи
сано, че член, комуто е наложена 

идейно-политическа мярка, не 
на някоя

подчертава

случаите когато кадровите коми- местната 
спи са търсили от първични орга- цип” за секретар на 
низации да преразгледат своите ка организация да бъде избран мла- 
ндидатски листи. В Земул, Ракови деж с партиен стаж по-малък от 
ца, Вождошац, Оореновац, Смеде една годила, а средният' стаж 
рево такива случаи не е имало. В организация е тридесет* годили.
Лозница, Валето, Пирот Неготил Младият секретар е Съоболюб Бо- Белград, казват, седем, на Чукари ции на СК, че има .спорни

иа шест на сто по-малко откол- ти" в биографията на лотенциал-

първичиата те от
касае за
ганмзации. Все по-малко са работ Обичайно е 

/и ници сред секретарите на първич при общинските комитети да пре- 
зитс организации на СК. На Нови дупреждават първичните организа

момен
само по два, три. Съществуват ня- госавлевмч, един от петдесетте хм 
колко основни причини поради ко ляди незаети белррадчани. Новата котя по време на предишните из- ите кандидати и препоръчват да 
иго комисиите са давали сюгжес см функция е разбрал твърде се- бори. се преразгледа всяка такава канди
тии за повторно обсъждане на как риозно. Казва че има пълна под- — Въпрос е колко са точни датура. 
дндатоките листи: къс партиен крепа от страна на по-възрастни- данните ■— коментира това Мар-
стаж на евидентираните, излъчва- тб дейци, съветват го как и как но Дуванчич, секретар на Предсе з опорни, както например напра-
не на кандидати, които не са от 30 Аз работи и вече прегьрмя ог- дателството на ОК на СК в Нови вената в Пирот забележка във връ 
основната дейност на трудовите неното кръщение — първото с*ьб- Белград. — Мени се образовател зка с кандидат, който след тежтеа

ната структура в производството, пътна злеползука се намира под
зад машините все повече има те- следствие, но има и забележки,
хници и преквалифицирани сред- които са спорни и които предиз-
ношколци, а ние и занапред гово- викват V членовете на СК револт,
рим, че работник е езмо оня, кой недоверие, изчудване. Хората оби

Когато първична организация то има класичната „КВ фирма", кнезено трудно могат да повярват,
на село всред тридесетина (селско- че някой, когото уважават, с ко-

.а стопански производители предло- ЕДИН ЧОВЕК — СТО ФУНКЦИИ ГОто живеят или работят с годи-
СВЕТЪТ ОСТАВА НА МЛАДИТЕ жи за секретар задочен студент, В „Сърболек” се случи за се- ни, с десетилетия, „не е най-под-

Ако се съди според забележ- както това бе случай в село Из- кретар на първичната организация ходящата личност" за секретар на 
ките, които надровските комисии вср край Пирот, когато в основно на СК да бъде предложен Й. С. първичната организация на СК, че 
на общинските комитети слагат училище за секретар на първична По време когато беше кандити- „може би е по-добре организация-
на евидентираните кандидати пора организация на СК е предложен ран за тази, той изпълняваше в ор та да произучи кого още може да
Ди малкия партиен стаж, следова- домоуправител, а в здравен дом ганизацията ои още три функции: предложи”. Изключително редки
телно и .малкия брой години, гору огняр, съвсем е приемчива забеле председател на Синдиката, предее 
посечената поговорка завинаги ще жката на кадровата комисия към дател на комисията по жилищни първичната организация на СК да 
остане само прекламация. В един общинския комитет, че нандида- въпроси и председател на самоуп- бъде избран член на СъЮза на ко 
изготвен анализ за изборите в Бе- гът не е из основната дейност и равителния работнически контрол. \;унистите с партийно неказание 
лцрад (Чунарица) се казва, че осем че такова предложение трябва да „Изберете го и за генерален ди- от по-нова дата За един такъ в 
на сто от новоизбраните секрета- сс преизучи. Но много повече са ректор, поне да знаете, че сте ре случай разбрахме в комуналната
ри и 19 на сто от членовете на случаите, в които забележките шили въпроса във връзка с раз- орггнизация на Нови Белград —
секретариатите са по-млади от 27 на кадровите комисии могат само оеделянето на всички функ Но захова пък е станало побило 
години. Казва се и това, че кадро условно да се минат. В трудовата — шеговито коментира неговата първичната организация по т гто 
вата комисия е изразила съмнение организация на Минел-контактна кандидатура един делегат в Кад- ръка на кадрозата коми и ля 
в младите кандидати в две първич мрежа първичната партийна орга ровата комисия при ОК на СК Са- От3овава собствени и ^ак’
ни организации (СОИ по жилищно низация за секретар е предложи- веки венац. и и 0 крадна ТС К ндида_
дело и основното училище „Влади ла Драголюб Бойович, шеф на — Право да ви кажа. члено- ди' технИте наказани * Н6 П°Ра
мир Назор") и им препоръчила да счетоводството и партиен работ- вете на СК просто не обърщаха собствената ои небоежног ^
евидентират нови. Подобно бе и ник с около тридесетгодишен внимание на тези дребни функции , т* сЪ
в Лозница. стаж. Кадровата комисия на Общи Може би това не е добре, но - „Гск първичните ор

— Според нашите критерии немия комитет в Стари град е хора сме, грешаваме... — счита заг уставно ’ КОИт°,
бе предвидено членове на СК. кр- сложила забележка, че не е еви Любодраг Вучкосвич, новият секре ПЪт годишнол °И задължение еАИН 
ито се избират в секретариатите дентиран някой от основната дей- тар на първичната организация на изнесените Да 
трябва да имат най-малко три го- но,ст, някой електромонтьор, на- СК в „Сърболек”. ~ е е
дини стаж. Имаме 240 първични ггднмер, ио след консултациите В Чукарица кадровата коми- *^1еРки' поведението на
организации и само в четири—пет ьог пак е приет кандидата на оия не можеше да се определи: вание^0136 И' ДОКОЛКОт° има осно-
са предложени кандидати с пожъ,с първичната организация. Оценено може ли секретарят на местната Кол Аа °™енят наказанието, 
стаж. Направихме забележка и т.я е, че той много по-добре ще ор общност да бъде и секретар на небое° наказания' поРади
е спазена — осведомиха нш в про- г&ш-мра. партийната работа защо- първичната организация? Пред по- м Р ж‘НОСт’ 0Стават
феоионалната служба на ОК на то не е. като електромонтьорите, добна дилема Се намериха и ком- м1е повеле’ °тколкото е необходи-
СК в Лозница. Младите кандидати по половин година на камандиров петентните в Савоки венац __ мо наи-дооре се вижда
са избирани само като последно ка. же ли за тази функция да бъде М'е Н& изоорните-

Някои от тези забележки са

организации, евидентиране на кан- ргиие- 
дидати, които вече имат обществе 
но-политически или ръководни фун ПРОТИВ ФОРМАЛНИТЕ 

КРИТЕРИИкщш и евидентиране на онези, ко 
ито са имали прекъсване в партии 
ния стаж или са им наложени 
гдейно-политически мерки.

са елл^чаите в секретариата на

поради

изпъдня-

преразглеждат про 
идейночюлитически

наказани-

такава 
в евиденци-

по вре

Ружица Плянич
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СЕИТБА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА КАК
НИЯ

СА ПОЛЗУВАНИ СРЕДСТВАТА ОТ „ЗЕЛЕ 
ПЛАН” В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Кой както си искал• ™^№?т?тГ^ГсЛ\с%°т ?,т “плд“4,»а*ите

Според акциоината 
грама за

ПЛОЩИ
ДЕКАРА Неотдавна Съветът на 

кооперантите при ООСТ 
„Кооперант" направил оби 
колка на терена за да ус 
танови кан се ползуват 
средства от „зеления 
пла«'„ дадени на селокос 
топанските производите
ли. Обиколката показала, 
че има доста случаи на 
неправилно ползуване на 
предназначените средства. 
И то става дума за два 
вида неправилно ползува
ме. Бдимият е, когато сред 
ствата изобщо не са из
ползувани за това за кое
то са предназначени. Та
къв е случаят с Веселин 
Стефанов от Пъртопопин, 
ци. Той взел сто хиляди 
динара за да направи коша

ра за отглеждане на кра 
ви. До ден днешен не 
е направил кошарата ни- 
то е върнал средствата.

Вторият вид е, когато сРе 
дствата са 'използувани за 
предназначението, но обе
ктите не се ползуват прави 
лно или изобщо. Такива 
случаи има повече: Ду- 
шан Джуров от ТръН-сни 
Одоровци, «бито е взел 
три хиляди динара е на
правил кошарата, обаче 
не отглежда крави. Той е 
обещал до първи януари 
да върне средствата, но 
обещанието не е изпълнил.

Същ е случаят и с. Никола 
Каменов, нойто е трябва 
ло да угоява юнци но това 
не прави. Стефанка Ове 
клай от Смиловци е взела 
средства от ,3еления план” 
сбаче изобщо не ги е пол 
зувала, но голяма част е
вт. онала. И още много дру
ги. В „Кооперант” са кате 
гсрични, че всички, които 
са взели от тези средства 
са проверени в това как 
са използували тези сред 
Ства. Даже и заетите в 
„Сточар”, които също са 
получили пари от „Зеле
ния план”. За тях също се 
твърди, че не са правили 
нарушения в начина на пол 
зуване на тези средства.

До всички селскостопа 
нзки производители, кои
то са взели пари от „зеле 
ния план” са отправени 
най-напред предупрежде 
ния, а някои селскостопан 
оки производители ще бъ 
Дат дадени на съд. Това 
значи, че в „Кооперант" 
най-после са решили да 
сложат край на толеранци- 
ята споямо тези лица, да 
прекъснат със сантиментал 
ността към тях. Защото 
..Кооперант" от тана даде
ните средства няма никак 
в а полза.

про-
есенната сеитба 

на територията на Сурду- 
«ка община ,
яно да се засеят
ци 5030 
4250

Региона за Сурдулишка об 
щина с 64 на сто.

Тук трябва 
чи и лошият 
селокюстопаноките произ
водители, които с есенна
та сеитба започват 
късно, въпреки че 
тическите условия благо- 
приятствуваха в I 
то. Още повече, че 
те бяха освободени от 
царевица навреме и че не 
използуваха 

срок, който трае от 5 до 
25 декември. С оглед че 
селскостопанските произ
водители нямат .малки пло 
Щц и разчитат, че есенно

та сеитба ще 
за няколко дни. неоснова 
те лно изчакват

приключа?;

началото 
на ноември, което по лрим 
шип е

е предвид да се посо- 
навик нас есенни 

декара, ох които 
с пшеница и 780 

с Ръж. Според данните 
ооаче с които разполагат 
общинският щаб

п о -н еб л агоп р иятн
за есенна сеитба.дка

От казаното 
напред
Ди по-широка акция пло
щите навреме да се зася 
ват, както и да се ускори 
договарянето на съвместно 
производство. Инак засе-

личи, че за 
трябва да се водоста

клима-за коор
днниране на селскостопан 
оките работи и Секретари 
атът за стопанство и фи
нанси при общинската ску 
пщина, през есента 
сети около 3400

начало-
площи

га не остава нищо друго, 
освен в пролетната 
ба да се компенсира про
пуснатото и да 
чат площите с

са за
оптималния сеит-дка, кое 

то представлява 80 на 
сто от плана. Причината 
за неизпълнение на плана 
са неблагоприятните 
матически условия, относ 
но ранните снеговалежи, 
които прекъснаха есенна
та сеитба.

Изхождайки от това, а 
и от общите определе- 
ления за производство на 
по-голяма селскостопанс* 
ка продукция, през пролет 
та трябва да бъдат засе 
ти 17 2з0

се увели 
пролетни-

ЦИ1.кли
Ст. Н.

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА в босилеградска ОБЩИНА

ДА СЕ УСКОРИ АКЦИЯТА
декара с проле 

тници, и то: 5470 дка с ца 
ревица, 2860 дка с яра- 
ечемик, 1710 с яра-овес, 
1500 дка с различни зе
ленчуци, както и 760 дка 
с фураж.

• От заплануваните 13 села през 1983 година 
електрически ток получиха само 3 • Електрораз
пределителното ст Лесковац закъснява с изготвяне 
на проенти за електрическата мрежа • Тази година 
за електрификация ще бъдат изразходвани 247,3 ми
лиона динара

Босилеград и един 
трафопост 110/35 в Бо
силеград. Към селата 
Грешник. Назърица и До
гади ца тРябва да се по
строи 10-киловолтов дале
копровод, дълъг 35 км., и 
14 трафопоста 10/04 КВ. 
Запланувано е и прокарва 
нето на далекопровод Боси 
легРад — Горно Тлъмино 
(25 км), който ще послу
жи за електрификация на 
Бранковци, Зли дол, Рика- 
чево, БисттР. Долно ц/ Го 
рно Тлъмино. За реализа
цията на заплануваните ак 
тпгностн ще бъдат израз
ходвани общо 247 308 000 
динара, които ще бъдат от

:а

Неведнъж досега сме 
константирали ,а такава е 
и оценката на обществено- 
политическите 
ции и общинската скупщи 
на, че електрификацията 
на Босилеградска община 
не се осъществява според 
плана. И съвсем е сигур
но, ако така бъде и зана
пред, че в края на 1985 
година, когато трябва да 
приключи акцията, някои 
села в общината ще оста-

И за тази година е из
готвен план. Но началото 
на акцията сочи. че и то
зи план ще доживее съд
бата на предишните. Раз
бира се, ако не се напра
ви коренен прелом в рабо
тата на задължените субе
кти. Все пак ние ще посо
чим някои от по-важните 

активности.

С акциоината програма 
се предвижда от територи 
ята на общината да бъ
дат изкупени 
пшеница, докато с акци- 
онната програма на регио 
на се предвижда изкупува 
нето на 145 тона пшеница. 
Известно е също така, че 
е запланувано съвместно 
производство на пшеница 
с частните селскостопанс
ки производители на площ 
1430 дна, което възлиза 
на 35 на сто от общите 
площи с пшеница на част 
ния сектор. А с акционна 
та ггък програма на регио 
на Сурдулишка община 
трябва да договори за съв 
местно производство на 
пшеница 50 на сто от пло 
щите. което според плана 
трябва да обхване площ 
от 2050 декара.

организа-
110 тона

запланувани

Крепко е определението
неел ектрифи ци раи т.

1983 година
пат
Защото през 
се електрифицираха само 
3 (Брестница, Горна Ръжа 
на и Барйе) от 13 заллану 
вани села. Акцията започ
на в Църнощица, Дунат, 
Зли дол, част от Гордо 
Лисина, Райчиловци (Ре
конструкция). Горно Тлъ- 
мино, Долно Тлъмино, Бра 
нковци, Рикачево и Би
стър. Местните общности 
в тези села изпълниха вей 
чт свои задължения, но 
Електроразпределителното 

от Лесковац все разтака

Освен посочените два 
начина на неправилно пол 
зуване на кредитите от 
„зелеапия план” съществу
ва още един, който най- 
много загрижава отговорни 
те в „Кооперант" и къде 
то са дадени най-много 
средства. Става дума за 
средствата, които са пра 
вилно използувани, обаче 
осъщественото прошзводс 
тво с помощта на тези 
средства не се реализира 
чрез „Кооперант”. Такива 
случаи са с Васил Михай
лов от Желюша. 
отглежда свине, 
ча Маноилов от 
Одоровци, конто производ 
ството реализизра чрез 
земеделската кооперация 
„Вмдл.ич" (а средствата е 
получил от ,.Кооперант' )•

А. Т.

Безспорно е известно не 
съответствие между акци- 
онните програми на общ:/

Тована та и на регион а. 
изисква допълнителни уси

съгласуват
реализацията на своите за 
дачи. Явно с, че едно та
кова отношение не изпъл
нителя на работите създа
ва V населението незадово 
лство. Важен с още едшн 
аспект на закъснението: то 

миграцията

лия, за да се
/изкупуванеплановете по 

на пшеница. Съвместното 
на пшеница

Стълбовете пристигнаха, проектите закъсняват

тази гчцина да бъдат реа
лизирани всички проенти 
от миналите гоиини, което 
ще рече да оо еленгрифи 
цират всички сола, конто 
според плаша трябваше ве
че Да имат електрически 
тож. Трябва да б'1,де про 
каран 
тов

производство
с частните селскостопанс
ки производители е дого 
корено на 1310 декара, от 
които „Власина—продукт 
е договорила 1110 дка и
земеделоката кооперация трудоспособните 
в Йелашница — 200 диа.
Следователно, аиционнага 
програма на общината 
изпълнена с 91,6 па сто, а 
акциоината програма

пусна™ от фонда за насър 
чаване развитието на нед.о 
статъчно развитите краи
ща и Сдруженото еленгро 
стопанство на.СР Сърбия, 
а една част ще обезпечи

който
Маноил-
Височно

ноподсилва
жители, 

пък неблагоприят
но нт.ЗДейепвува върху об- 

развитие на общиша-

населснисто от посочените 
села (с парични суми и 
доброволен труд).

а това

ПОе ниловил - 
далекопровод Лисп-пцото 

на та.
М. Я.
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НОВИ книги

В АКЦИЯТА ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ НА НЕГРАМОТНИТЕ В ДИМИТРОВГРА 
ДСКА ОБЩИНА

ПО-ТРУДНО СЪС ЗАЕТИТЕ Съвременни
македонски
разкази

Старата китайска мъд 
рост „Ако дшслиш за ед
на година напред — зася
вай жито, ако .мислиш за 
десет години напред — за 
саждай дърво, ако мис. 
лшд за сто години напред 
— школувай народа”, нас 
танала още преди 26 сто
летия, твърде картинно из 
разява значението на обра 
зован ието. В Димитров 
прадока община тя е акту 
ална и днес. И проблемът 
Въдз връзна с неграмотнос 
тта тук не е толкова из
разен — от над 15 хиляда 
жители само към 300 ду
ши до 40-годишна въз
раст са без основно обра 
зование.

Предложението и акцщ^ 
та на Републиканската кон 
ференция на ССТН и Ко
митета за образование, спо 
Ред които в СР Сърбия до 
края на 1985 родина да

Това чие 
много по-

мо работници, 
ло е малко и 
скърша образованието.

няма неграмотни лица, тук 
последователно се прнла^ 
га. Досега в това отноше
ние са постигнати хубави 
Резултати. През 1971 годи 
на п общината имаше око
ло 1530 лица без основно 
образование. От 
сло 1140 души бяха завъ,р 
шили само по един от дол 
ни те класове. Но от сегаш 
нит е без основно образова
ние (към 300 души) около 
200 души са заети. „Лроб 
лемът възниква, назва Ва 
сил Николов, директор на 
основното училище „Ме
ша Пияде" в Димитров
град, с образованието на 
тези логца. Въпреки безплр 
гното школуване нито те 
ннто пък организациите на 
сдружения труд са заин
тересовани да завършат ос
новно образование. Напри
мер, сега се школуват са
мо 26 души, и то не Сг

С цед този проблем да 
се смекчи т.е. до нрая на 
1985 година изцяло да се 
премахне, в общината е 
изготвено самоуправитсл- 
но споразумение за огра- 
.мотяиано на неграмотни
те- Общинската скупщина, 
местните общности, ОК на 
ССТН, общинският синди
кален съвет, ОК на ССМ, 
СОИ по основно образова 
ние, СОИ по заемане на 
работа и организациите на 
сдружения труд наскоро 
трябва да подпишат спо
разумението и да поемат 
задълженията си. Основно 
по училище с подведом- 
стените си училища е го
тово да се оправи и с то 
зи проблем.

това чи-

„Братство” 1983 г. „Сьвремени македонски ра- 
зкази", сборник

но не идерният подход 
„модернизъм", а една ши- 
рона реалистична, пласти
чна рисунка.

Тези дни излезе от пе
чат сборникът разкази 
„Съвременни македонски 
разкази". Изборът е на
пращял .изтъкнатият маке
донски разназвач Борис Ви 
ши'НОк/и. Разказите пък пре 
иедоха Донко Рангелов, 
главен и отговорен редак
тор на детския вестник 
„Другарче" и Свободан Ни 
колов, учител в средното 
димитровградоко училище-

На читателя се предлага 
разказиото творчество на 
по-възрастното и средно 
поколение македонски раз 
казвачи: Георги Абаджя- 
ев, Иван Точко, Владо 
Малески, йован Бошков- 
оки, Славко Яневски, Йор
дан Леов, Коле Чашуле, 
Бтаже Конески, Томе Мо- 
мирвеки, Сърбо Иванов- 
ски, Мето йовановски, Бо 
рис Ви ши н оки, Димзитар 
Солев, Владо Урошевич, 
Петре М. Андреевски, Та
шко Георгиевоки, Живко 
Чинго, Димитър Башев- 
оки, Паскал Гилевски.

Т/върде вдъхновено обзор 
съвременния маке- 
разказ е написал 

редакторът на изданието 
Мил е Николов — Присой- 
ОК1И. Читателят може напъ, 
лно да се запознае с дос
тиженията на съвременния 
македонски разказ и да се 
осведоми за основните на 
сски на развитие на ироз- 
ната мисъл иа тази „най- 
млада" югославска 
ратура.

Пред читателя се 
криват различни съдби на 
герои, които живеят 
различни епохи, «имат раз
лични житейски съдби, 
но с една обща устрем е- 
ност: чрез психическо изо 
бразяване и анализ на ге 
роите да се даде и пре
създаде съдбата на целия 
македонски народ ъ труд
ните условия на нациоиал 
но съществуване и отстоя
ване.

от-

в
4*1

В. Б.

САМОДЕЙНИЯТ ТЕАТЪР в ДИМИТРОВГРАД ОЖИВЯ ДЕЙНОСТТА СИ

ПОДГОТОВКА НА ДВЕ ПИЕСИ Разбира се, не всички 
Разкази .могат да се под
ведат под този общ зна
менател, защото и интере 
сът на македонските твор
ци е различен, при това 
творческият им подход от
разява едно широко разно 
образие на самобитни тво 
рчески. индивиди.

Въпреки богатата култу 
рно-забавна активност на 
центъра за култура в Ди 
митровград, през диша
лата година самодейният Новица Панич, а втората 
театър при Центъра не „Лисица и дрозд” — Мето 
подготви нито една преми ди Петров, 
ера. Оправдание за тази 
неангивност отговорните 
едва ли намират.

В началото на тази го
дина, по всичко личи ло 
ложението се мени. За то 
ва говорят подготовките 
■на две пиеси. Именно, в 
ход са усилени подготов
ки за пиесата „Хора” от 
Велимир Суботич и „Лиси 
ца и дрозд" от Гилермо 
Фигиередо. Да кажем ве
днага, че този път са съ
брани артисти от ,старо
то поколение” на димит 
равградското самдейно те 
атрално изкуство, които 
поради различни причи 
ни сравнително дълго от 
съствуваха от сцената.
Това са Николинка Ранче- 
ва, Новица Панич, Методи 
Петров и друхн. За отбел 
язване е и това, че поста

новчици на двете пиеси 
са от редовете на артис 
тите: първата пиеса, „Хо
ра" поставя на сцената

за самодейността в Цен
търа, още не може със 
сигурност да се посочат 
точните дати на премиери 
и на едната, и иа другата 
пиеса. Основното е все 
пак, че театърът оживява 
своята дейност. Инак графичеокото офо 

рмление на книгата е на
правил известният 
тровградскки 
художник Методи Петров.

Да напомним

Както «и ооведоми Сло 
бодан Алексич, отговорник А. Т.

дими-Въ.рху
донски ■илюстратор-

ОБЗОР
накрая, че 

това е първа книга от по
редицата съвременни юго
славски разказвачи, което 
издателство „Братство" в 
предстоящите години тряб 
ва да представи на 
телите о тбългарската 
редност.

Има ли надежда за 
самодейците?

Ако може да се съди за бабушнишките са
модейци въз основата на атмосферата на неот
давна състоялото с© годишно събрание 
жеството, тогава недвосмислено 
заключи, че настъпват за 

(На събранието бе

чита- 
на-на дру. 

може да се 
него „черни дни".

изнесено и в разиснеа- 
иията подкрепено, че финансовият проблем, 
неже някои подписали споразумението за ’ фи
нансиране на дружеството не изпълняват задъл
женията ои, е най-о,стрият проблем. Безспорно 
е обаче, че т°(ва не може налъдно 
Кой може да

лите-
С тази нова книга изда

телството разнообрази из 
дателоката си дейност, за
почвайки

Всъщност това е първо
то панорамно представяне 
на една югославска лите
ратура, а отделно първа ан 
тология на македонски ра 
зказвачи

по-

с панорамно пре 
съвременн атадставяне на

да се приеме, 
се оплаква за недстатьчна помощ 

От 'Страна на общността, когато се знае (ноето 
Ое и посочено на събранието), че за техниче
ски съоръжения на дружеството са изразходва
ни петстотин хиляди динара.

Нещо друго е струва «и се по-съществено. 
Няма онези (на които се дава шанс) и които 
иокат да се ангажират за раздвижване на дей
ността- На въпроса защо е така — отговорът 
ои последвал едва след задълбочен

Криза в дружеството е налице: и вероятно 
е последица на опадане качеството и отказа 
на някои подписали споразумението, да му по
могнат. Обаче предишното завоювано място от 
културно-художественото дружество „Младост” 
в културния живот на Бабушница трябва 
бъде гаранция 
вяване

югославска 
Инак

литература, 
досега са публикува 

над 70 заглавия, 
иго тематично се 
би поредицата на Титови 
книги: Тито

българокина
език.

ни От ко- 
обосо-

Въпрени 
общи черти
за творческите постиже
ния «на около

трудността в
да се говори

по национал-двайсетина 
автори, може да се каже, 
че основната нишка,

«ия въпрос, Тито за само
коя- Управлението и Тито за 

разкйзитеднаповечето °т «еобвързването.анализ.
манедонски- 

<на ма
:

те творци е борбата 
кедо1Нския -народ ,за свобо 
да от ^рско и фашистко 
иго и бита

Книгата може да се на
бави направо от Издател
ството и струва 100 и 120 
динара, виа македон

ския човек, като 1нациюнал 
но и човешко 
Характерно

завиоимост отда
лр!И всестранна подкрепа и ожи- 

ентусиазима, за да' се възвърне старата
подвързията.същество, 

при това е мому слава.
Ст. Н.

★★★★****
М. Антич ★★★★★★★* * * * * *
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ПОДГОТВЯ СЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МИТРОВГРАД, НА КОЕТО - 
Е ЛЕМИТЕ В ЗАЕМАНЕТО НА

НА ОК НА ССМ В ДИ 
ЩЕ СЕ ОБСЪДЯТ ПРО 

МЛАДИ КАДРИ
ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ФЕРИАЛЦИ

Само парите лк са причина?БЕЗ „ДУПКИ" В ОБЩЕ
СТВЕНИЯ ДОГОВОР шията като цяло.

Новото Председателст 
во дочело с председа
теля Емил Влаев най-«ап- 
Ред има сериозната задача 
да омассви редовете на 
Димитровградските фериал 
ци. Необходимо е да се 
положат усилия за фон а 
миране финансова помощ, 
която наистина им е «уж 
на. В тази насока е раздви 
жена инициатива за прена 
сочване към фериалния съ 
юза на една част от сред 
ствата, които се дават на 
туристическия съюз, а- съ 
шият бездействува дълго 
време. Разбира се, дейност 
та на организацията тряб 
ва да се издигне на много 
по-високо равнище, за да 
се осъществи изцяло прие 
тата на събранието прог
рама.

» във ФЕРИАЛНИЯ СЪЮЗ НА ДИМИТРОВ 
ГРАДСКА ОБЩИНА ЧЛЕНУВАТ 467 МЛАДИ • ТО
ВА ЧИСЛО ОБАЧЕ СЕ ОЦЕНЯВА КАТО МАЛКО И 
ЗАТОВА НОВОИЗБРАНОТО РЪКОВОДСТВО ИМА 
ЗАДАЧАТА ДА ОМАСОВИ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Младите се застъпват за изменения в обшестве 
ния договор за заемане на работна ръка, защого в 
него има доста ,,дупки", през моито се промъкват 
разни злоупотреби с избирането

На 10 февруари т-г. в 
Димитровград се проведе 
годишно събрани е на об
щинската конференция на_^ тоятелна акция. 
Фериалния съюз, на което" 

от 50

та година димитровградс
ките Фериалци не са органа кандидати
.визирали пито една самосЗа младежта в Димит

ровградска 
работицата 
нето на .млади

някои изменения в обще 
ствения договор по заема 
не на работна Ръка, защо 
в него има доста „дуп
ки”, през ноито се промъ 
киат разни злоупотреби с 
избирането на кандидати. 
За същите изменения се 
застъпва
синдикален съвет.

община без-
приюъсцвуваха 36 
членове на конференция-

отнооно заема За недостатъчната ак
тивност на организацията 
съществуват обективни 

причини, «о са налице и по 
вече субективни слабости. 
Недостатъчните материал 
•-:н средсва до голяма сте 
лс-н ограничават дейност 
та на фериалците. Освен 
това, председателят на 
Председателството Слав
на Димитров е отсъствувал 
няколко месеца, поради ко 
ето е бездействувало ръ
ководството и организа-

кадри про 
дълж&за да е един от най- 
актуалните та.

обществено-
политически 
щото на евиденцията

Едн о годишната дейност 
на димитровградските Фе 
риалци получи повече кри 
тическа отколкото поло 
Ж1Ител!на оценна. Наисти
на, членове на Фериалния 
съюз са взели активно 
участие в доброволните 
младежки акции, в похо 
да по следите на Цари- 
бродения партизански отр 
ят ..Момчил войвода”, иа 
редица семинари, курсове 
и политически школи, ор 
тонизирани от Страна на 
младежката организация, 
Съюза на комунистите и 
Социалистическия съюз. 
Обаче останаха нереали
зирани заплануваните по 
ходи до Сремския фронт 
и Кумровец, в рамките на 
които трябваше да се 
разгърне дейност под тра
диционния девиз на фери 
алците „Опознай родина 
та си. за да я обичаш по 
вече”. За една година Пре 
дседателството на обшин 
ската конференция на Фе 
опал ния съюз е провело 
само две заседания: едно 
след миналогодишното из 
берно събраиие и второто 
— в рамките на подготов 
ката на сегашното избор 
:!з събрание- През изтекла

въпроси. За
в

с г д; о уггра в н те л н ата 
нзет на интересите за

общ- 
зае

и общинският

(А. Т.)

ТАЗГОДИШНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ГОРНОРЪЖАН 
СКАТА МЛАДЕЖ

Акция аа по-добър селски бит
Сред 54 членове на първичната организация на 

ССМ в Горна Ръжана действуват 15 членове на СК, 
7 от които бяха приети миналата година

■ В изтеклия период гор- 
коръжанската младеж по
стигна значителни резул
тати в доброволните трудо 
ви активности, омаесвява- 
нето и организационно го 
укрепване 
органи за тук;;, 
тическото си подготвяне 
•1 на културно-забавното 
поле. Особено голям беше 
приносът на младите в 
електриФикаппята на се

лото, прокарването на пъ
тя Д. Ръжана — Г. Ръжа
на, накто и в построяване 
то на телефонната линия. 
Със завидна дейност се 
изтъкнаха Симеон Младе
нов. Слободан Стаменов, 
З-хари Борисов, Часлав 
Сотиров, Иванка Величко
ва, Лида Стойнева, Стоян 
Костов, Снежана Алексан
дрова и други.

Сред безработните има много средношколци

Освен трва в дневния 
рет на заседанието на ОК 
на ССМ ще се намери и 
досегашната активност 
на Председателството на

мане на работна 
Стоянно се 
— 1000 безработни лица, 
повечето от които са мла 
ди. Напоследък сред без
работните все повече 
средношколци и млади спе 
циалисти с пол\висше 
сисше образование-

ръка по 
800 па първичната 

идейно-поли
наимрзт

има

В младежката ор 
ганизация на Димит 
оо вградена община 
за в ход подготовки 
за провеждане на 
викторина под наз- 
заиие: „Създаването
на Нова ЕОгославия”. 
Викторината се орга 
низира по повод 40-го 
лишнииата от осво
бождението на обши 
:;гта от фашизма.

и

ОБРАЗОВАБОСИЛЕГРАД: В СРЕДНОШКОЛСКИЯ 
ТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ” И тази година, според 

думите на председателя 
на първичната младежка 
организация Александър Ра 
игелез, младежта от това 
село ще се ангажира в 
разрешаването на няколко 
комунално-битови въпро
си. На преден план е пъ- 
гяг Г. Ръжана — Бесна ко 
била -в дължина от 9 км. 
Горпоръжанчани са зап
ланували да го разширят 
и да го настелят с чакъл,

Този въпрос ше се на
мери в дневния РОД на за- 

обшинскатз 
на Съюза Слаба извънкласова дейнветседаиие на 

конференция
на социалистическата мла 
деж в Димитровград, ко 

трябва да се проведе
обективни

слабости.
тат на редица 
и субективни 
Най напред бих изтъкнал

Усилията, конто отнедав 
средно- 

образователен 
център ..Иван Караиванов” 
п Босилеград за интензиви 
ране на извънкласовата де 
'пост. не показаха 
ри Резултати.

А началото беше обна- 
деждващо и за всяка по 
хвала. Започнаха с работа 
сформираните секции: ре 
пито) спс к а, л<11 герату р 11 о-
ж \<оча./ 1«ис'1 ичесиа. дра матн

ето
до края на месеца и за 
което вече се вършат под 
готовки. На

на се полагат и 
шиолегаия

Факта, че учениците 
т ъп ват в нашата възпитате 
лно образователна

поезаседанието
непременно Ше 

да бъдат внесени
младите
търсят

органи 
недостатъчно под

готвени. Засега преподава 
■рели го не получават сти
мул за ангажиране в из
пънал асовата дейност, за-

доб- заг :я

му за работа впленовете
конференцията, както и 
насюяп*ия период. Същ° 
така ще бъде направен ана 
лиз на успеха през първо 

полугодие 1В образовате 
орга-

като при това разчитат на1Кото в нашита правилни 
пи не са предвидени възна Помоли от Власшнсните во 
граждавапия за такъв вид 
работа. Споменал бих и 
липсата на помещения, по 
може рабоппме в две сме 
ли — каза Стоев.

доцентралп, конто в това 
село ще пробиват тунел за 
събиране на някои 
Разбира се, младите не 
искат Да бъдат наблюда
тели. Ше проведат и две 
или три акции по залеся
ване. Запланували са

наметната гора

чна. Фолклорна, шахматна, 
сррслческа и др. Наскоро 

това обаче дейност
то води.лнемгьз? штател пата

„Носии Броз 
бъдат взети реше

Ги- следнизания та заглъхна.
За причините па незави

дното със-рояние на извън 
дейност попи- 

дмректора на обра- 
Асен

то”. Ше 
ния за образуване па нъР 
е/.ч/ии младежки организа 

Височко Одоров

Освен посочените. на
лице са организационни и 
амциопни
дивете на училищната кон> 
Фсренция на ССМ и отсъ</' 
•рвнето на координация от 
страна на общинската кон
ференция на ССМ в Боси 
легрод.

слабости в ре1класовата 
та хм е'ВЪВ

Мебелната фабри ка 
Циле" и

ци\Л
ци и
„Васил Иванов 
111в се разглеждат възмо 

за създаване ор 
младите в

центързелватедния
Стоев. оградят 

,.88 дръвчета за ДругаряСлабият успрх на 
отсъствиетожностите 

гс низания 
„Мсталац”.

Тито".учениците. || 
на каюпато н да с излтьш- 

дейноот са резул
на

(М. Я.)и. и.А. Т. класова
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СЛЕД ЗАВЪРШАВАНЕТО ПА ДОМА ЗА СТАРИ ЛИЦАШ1П1«ЯЯ1

общноНов проблем твепо-иолитически
сти се бяха съгласили, че 
гакчда обент е нужен и 
трябва да се строи. Сега, 
когато топ е завършен и 
нога-го може да почне да 
работи с почти 30 на сто 
ог мощностите, те

В Димитровград най- 
сетие приключи изгражда 
него на дома за стари и 

лица. Строен 
на Димит-

ДИМИТРОВГРАД

При пазар—без пазар г иенемощелм ва се съгласиха да надоме 
стят разликата до пъдна- 
та попа. Сега обаче ни

със средства 
.г.евградона, Шротска >и Ба 
бушнишна общини и 
Републиканската общност 

защита, (тя

Сьс започване строежа на сградата за сре- 
образование, старият пазар д Димитровград надно

престана да съществува, защото на негово мя- 
посгроопи .помощните обекти на „1рад-

спо.менатитс 
нужди

то една от 
общини, за чиито 
е строен дома, не са съг
ласни да над сместят раз
ликата. Но, не че не 
кат, а просто нямат

За Димитров-

като
незаинте 

за този обект.
че .ти изказватза социална 

даде и най-много сродства 
30 милиона дина-

сто са
жевинар” от Ниш. Една или две седмици 
зара „ставаше" на улицата, защото още не бе 
гогов новият пазар. Изминаха обаче вече няко
лко 'Месеца, откакто новият пазар получи ас
фалтова настилка (с изключение на една 
ка част), но всеки петък, когато в Димитров
град е пазарен ден, по улицата към стария 
пазар «е може да се мине. Пазарът „става" Ш~

ресованост 
Безспорно е че решение 
•, тябва да се тъ.рси,

от това дали обе 
има същото пред

па-
— към
ра), домъ.т сега е изпра-^ 

най-тежък проб 
лем — няма средства за 
да заггочне с редовна ра-

ис- неза
въз висимо

зон ПРСД МОЖ1НОСТ.
град, като 
развита община, средства 
от четири до пет милио
на годишно, са значител
на сума, а -гънмо толнова 
би се правела загуба ако 

рабо-

ата ще 
назначение, за 
строен или не- С тази цел 
е и насрочено 
заседание на представите- 

Ре.публиканската об 
за социална защи- 

изпълкявщДя длъжно-

мал- недостатьчно което е;;
й бота.

Ня1колио пъти започване 
то с работа е отсрочвано 

се знае (нито

съвместнона
самата улгща.

Защо все още не Се ползува новият па
зар? Отговор потърсихме от компетентни лица' 
в общинската скупщина. Те ни упътиха да 
потърсим отговор в '„Комунален”, конто трябва 
да обзаведе новия пазар. В „Комуналац" каз
ват, че те още не са приели пазара на ползу- 
ване, понеже още «е е завършен. А става дума 
за една част, която не е получила вт°р слой

ли от 
щ|НОст 
та и
от га ;гиректор па дома за 
стари и -изнемощели 
ца. Очаква се (би трябва 
ло) на заседанието да се 
намерят и представители 
на трите общини. А. 1-

и засега не 
някой има храброст да 
посечи време) кога пте за 
почне да работи. Обзавсж 
дг-него е завършено

90 на сто, даже до-

започне .дасега
ти с вече 
цени.
Щ1И-НИ също не са съглас
ни и нямат 
да отделят сродства^ 
тази цел. А трите общес

определените
Останалите две об ли-поч-

7111 С
лъзможностпостроен и 

само за
1П.ЛНМТСЛ1ИО е
кев графоюост 
нуждите на дома за Стой
нев т от два милиона дина 
ра. Бе обявен и конкурс 
за прием па служащи. Ми 

брой на зае-

за

I ;7 Снеговалежите затрудниха движението
ни. Рейсовете на „Ниш-ек 
спрес" се движат само до 
Комйе, понеже мостът на 

Власи

ш спалният снеговалежи,Големитеоколо тринадесет,тите е 
без пакдато и да с въ.змо 

за отсъствия по 
подоб-

станаха в нашатакоито
страна и прекъснаха за ня 
колко дни съобщенията в 
някои райони на Социалис 

република Сър-

:
ЛСН^Ст
болест или вещо 
но. Само за тях са нужни

ер. Ерма при с. 
забранен за движение-

Както се съобщава, и 
в Бабушнишка община, съ 
общенията се поддържат 
нормално. При известни за 
труднения, но все пак ре
довно. пътуват рейсовете 
на „Автотранспортно" —
Пирот и „Ниш-експрес" 
от Бабушница за Пирот и 
районните центрове — Зво 
нци и Велико Бонинци.

Въпреки големите снего

тическа 
бия и САП Войводина, за
трудниха до известна сте
пен и съобщенията в Ди- 

Бабушни-

сколо двеста хиляди дина 
оа. За останалите нужди 
:« да не говорим. Ако се 
има предвид, че цените на 
услугите, приети през яну 
гои миналата година, са 
сравнително ниски и въз 
лизат средно на девет кил 
ядш динара, тогава от яви 
л!ите се дваестина клиен
ти. нс се обезпечават сред 

нито за лични дохо

8
митровградена, 
шка, Сурдулишка и Боси 
леградска общини.

Почти една седмица бе
Хората все още пазаруват на улицата

асфалтова настилка. На въпрос защо не насоч
ват хората да ползуват поне улицата към па
зара, която също отдавна е асфалтирана, каз
ват, че не са компетентни за това и че засега 
не взимат никаква такса от тези, които

прекъснато движението на 
рейсове от Димитровград 
за Висск, донато на рела- 
цията Димитровград — 
См и ловци, движението е 
било прекъснато само че
тири дни. Рейсовете на 
„Нглш-ек спрес", макар и 
с трудности, пътуват за 
район Долна Невля-

Най-трудно е на жите
лите от Власи, Поганово, 
Бански дол и Драговита, 
които покрай жителите на 
Тр. Одоровци. Куса Вра
на, Петачинци и Искров- 

са напълно изолира

:
стза
дги на заетите. Това значи, ве и снежни преспи, раз-про- 2 чистени са пътищата и в 

Есоилеградска <и Сурдули
шка община. Както ни уве 
дс-миха в Автотранспортно 
то в Босилеград, редовно 
се поддържат съобщения
та от Босилеград до Гор
на Любата и Горно Тлъми- 
но, както и от Босилеград 
за Ниш и Белград и Боси 

Скоттйе, през 
М. А.

дават- че оборотни средства изо 
бщо няма, а необходимо 
е поне да се има запас за

Това е наистина точно, но все пак ни се 
струва, че може да се намери начин, незави
симо в чия е компетентност, да се премахне 
задърстването на улицата по време на пазарен 
ден. В края на краищата, улицата е за движе
ние, а не за пазар. Да кажем и това, че буд
ката, където ще се заплаща такса, вече е по
ставена на новото пазарище („макър че °ще 
не е готово"). Очевидно, в случая има .място 
за намеса <и на съответната инспекция, поне да 
насочи хората къде да продават стоките си.

А. Т.

с-т/н месец.
Кстато се определяха це 

г-ите на услугите, бе се 
търгнало от факта, че съ 
гоите трябва да бъдат по- 
ниски за да може да се 
съберат клиентите, които 
за сега са по домовете 
във вътрешността. Обще 
ствено-политическите об
щности, т е- общините тога

легрзд — 
Суоду.тица.Ц'И

5 2 ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ПО СОЦИАЛНА 
РАБОТА В БОСИЛЕГРАД

.сааооокю1звес1^взЕгвсв1В11ав1]оз9вв131 I Е ■ С I

За по-дбйни съвети на 

потребителите
Необходимо по-голямо сътрудничествозавидно равнище-

С една дума, Съ.ветите 
на потребителите трябва 
да -имат главна роля кога 
то се касае за снабденост 
та на населението.

За да може успешно да 
изпълнява ролята с*и, Съ
ветът на потребителите е 
задължен в състава си да 
мм а не салто делегати от 
местната общност, но и де 
легати от страна на снаб
дителните организации.

За работата си Съветът 
на потребителите дава от
чет нред местната общ- 
щност.

Дали действуват добре 
Съветите на местните об
щности? На този въпрос 
трябвало да обърнат пове
че внимание местните об
щности, преди всичко об
ществено-политическите ор 
ганизации в тях и там къ 
дето Съветите са бездей- 
нн, да ги заместват с по- 
активни хора. така че то
зи орган изцяло да изпъл
нява предназначената си 

Ив. Андонов

Центърът по социална 
работа в Босилеград, от го 
дина на година разширява 
своята активност и се по 
твърждава като обществе
на институция за оказва 
не на непосредствена со
циална защита на лица, 
-нуждаещи се от различни 
видове помощ. Освен 
ва, т°й провежда и дру
ги видове социални актив
ности. Преди всичко, ста 
рае се за деца без роди
телска грижа, деца и мла 
дежи с нарушено психофи 
зическо развитие, оказ
ва помощ -на род-ители, ко 
иго имат трудности 
възпитание на дена, 
мощ на бракове с нару- 
ше-н семеен живот, помощ 
на алкохолици и пр.

През настоящата година 
Центърът е запланувал ре 
дица

зане на различни видове 
социални случаи. Изхож
дайки от факта, че от го 
дина на година се разшир 
ява кръга на действуване- 
то му, неизоставно се наб 
ляга на въдроса за по-тяс 
но сътрудничество с вс'ич 
ки обществени субекти от 
говорни за провеждане на 
социалната политика в об 
шината.

Както навсякъде, днес и в Босилеградска 
община са твърде актуални въпросите по снаб
дяването на населението със стоки от първа 
необходимост и др. стоки, актуален е и въпро
сът с цените, качеството и асортимента ма сто
ките- По тези въпроси всекидневно се разис
ква, но не винаги се взимат съответни мерки. 
Често се питаме: кой орган е отговорен дали 
всичко е в компетенция на инспектора по па
зара? Може ли той всичко да види, всичко да 
разреши?

то-

Инак, за задоволяване 
нуждите на Центъра по 
социална работа в Босиле 
град, през настоящата го 
дина ще бъдат изразходва
ни 9 496 672

Явео е, че в този слу
чай забравяме Съвета на 
потребителите- В Бос-иле
градска община всяко се
ло има местна общност, 
със статути и други нор
мативни актове- В стату
тите, по-точно в чп. 123, 
124, 125, 126 и 127 са вне
сени задачите и правата 
на Оцветите на потреби
телите. Предвидено е Съ
ветите на потребителите

при местните общности да 
се грижат за онабденост- 
та със стоки от първа не
обходимост, сетне какви 
мерки да се предприемат 

. в случаи на природни бед
ствия, какво да се пред- 
пшача ако има неРеДнос 
ти с цените >по селските 
магазини, или ако не се 
спазва да речем работно
то време и пр. или пък 
ако обслужването не е на

динара, от 
динара за

при
които 7 080 672 
различни

по-
видове помощ, 

както и за настаняване на 
з&стрзшени лица в домо- 

ведомст-
Аинара за 

редовна дейност на Центъ 
Ра по социална работа.

ве и просветни 
ва, а 2 416 000

активности, преди
всичко, в местните общно 
сти за откриване иполя. реша- М. Я.
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ШРИХИ ЗА ПОРТРЕТ НА 
ЕДИН».СПОРТЕН ДЕЕЦ ?! Човекът н жизнената среда

ДИМИТРОВГРАДмладият председател
е известно -ча нгт „ в

председател на Футболн^ В Ое"0&ната организа-
отбор „Асен БадканоЗ" « я сдружения труд,
Димитровград За поел В пРеД1сеДател е на самоуп- 
Щия едногодишен Уганда? р‘иител'ната общност наин 

годишно-отчетното тъй тереСИте по жилищно 
рание На клуба е иабоа^ Л°‘ 3 113пъл,ндаа и редица 
Петър Милев икона** ДРтаи отговорни фуннццн 
в ООСТ „Тигър -- д,ИМ(И ° С°1ЧИалиетическия съюз. 
тровград”. Онова 
би е в '

ЗА ПО-ЧИСТ ТРАД!«_
Както

градове. Като гражданин 
и ггои това влюбена-ж в. 
спорта, боли го нерешимят 
статус на спорта в Дими
тровград. Оттук и надеж
дата иа спортистите и спо 
ртните дейци, че ще даде 
всичко От себе си в ре
шаването на спортните 
проблеми.

На последното заседа
ние 'на координационния 
комитет за обществените 
организации и дружества 
на гражданите е избран от 
ССТН за отговорник, кой 
то ще координира работа
та на спортните клубове 
в града.

Всичко това, разбира 
се. е ласкаво за един млад 
човек, но едновременно 
представлява голяма отго
ворност. Особено е трудно 
да се работи в областта 
на спорта в една среда 
каквато е нашата. Но т° 
ва не обезкуражава този 
спортен деец. който вяр
ва. че с помощта на воич 
ни ще се оправи и с та_ 
зи задача и, че се напра 
ви крачка напред и на тс 

Д. Ставров

Известно е, че чистота
та в Димитровград Не е 
на особено равнище. Не- 
Ряддоо по улиците (дори у, 
по главната) може да се 
види несъбран боклук, 
празни кутии от разни ви 
дове опаковка и т^н. Кош
ници за отпадъци едва ли 
могат да се намерят тук- 
таме. А за чистотата на 
града се старае ООСТ „Ко 
муналац”. Неговите пет- 
Шест работника чистят ог 
време на време главната 
и някои преки улици, но 
не могат „равноправно" ^ 
се носят със седемте хи
ляди жители. които 
стоянно замърсяват града. 
Наистина и средствата, во 
ито се отделят от бюдже
та на общината за тази 
цел, не са достатъчни, а 
когато към това добавим 
бройните субективни сла
бости в „Комуналац", то
гава е ясно, че Резултат 
на всично това е нечисти
ят град.

з които може да се събе 
ре по 5,5 кубически мет
ра боклук. Когато се на
пълнят, идва трактора с 
ремаркето и изкарва бок
лука на определено мяс
то. В „Комуналац” са • за
планували за начало да 
купят Ю контейнера, кои 
то ще бъдаг разпределени, 
най-!налтред 
улица и при жилищните 
блокове-

Дена

което 
пръв поглед 
това е най- 

председател на 
Дългогодишната 

■история на този клуб.
Именно, новият предсе

дател няма пълни 30 годи 
™. Със с1горт Не се е за_

НИКОГа ”пР°ФеСИ онално , но .играе баскет
бол и футбол за собегве- 

удоволствие- Въпре
ки това доста 
спортната

очи на 
е Фактът, че 
младият 
клуба в по. главната

В обезспечаването на 
средствата за тази цел 
ше участвуват: общинска 
та скупщина със 600 хиля 
ди динара, самоправител- 
ната жилищна об(цност с 
88 хиляди, местната общ
ност с 300 до 500 хиляди 
динара, а една част обез
печава и „Комуналац”. Сто 
йността на предвидените 
контейнери и трактора с 
ремарке възлиза на 1 ми
лион и 650 хиляди дина
ра. От съответната общин 
ска служба вече е потър
сено да определи къде то 
чно ще бъдат поставени 
контейнерите.

лоно
е познат е\ 

среда на Дими П. Милев: да се реши 
статусът на спорта
Съюза

тровград.
Завършил 

ки факултет 
лко години работи в ООСТ^ 
„Тигър — Димитровград”. 
Въпреки

е икономичес, 
и вече няко на синдикатите и об

шината.
Спортът му е едно от 

увеличенията и дълбока лю 
без. Не изпуска нито еД_ 
на спортна среща в града, 
а често пъти пътува със 
спортистите на своя град, 
когато гостуват в

че е сравнително 
няколко 

през последни* 
те две години е председа 
тел на работническия с1»-

лглад, изпълнява 
функции:

Все пак в тази тРУДо-' 
ва организация предприе
мат определени мерки гра 
дът да стане по-чист. В

други ва поле.
в?<Ж,^РАННЕ “«"ОГГНОТО ДРУЖЕСТВО „МЛАДОСТ”

Приета програма за работа през 1984 г. Освен това заетите в 
комуналното са запланува
ли да започнат организира 
но събиране на вторични 
сурсвини, главно стара хар 
тия и шишета. Считат, че 
това ще бъде от полза за 
гражданите, а и за тях.

ход е договаряне с тРУДо 
„Техно-вата организация 

строй" от Лютомер в Сло 
вения за набавна на спе-

На неотдавна проведе
ното отчетно-изборно съб 
рание на Скупщината на 
споргното дружество „Мла 
дост" в Босилеград, деле
гатите, покрай другото, 
обсъдиха и приеха плана 
и програмата за работа 
през настоящата година. 
Оценено е, а това се кон- 
стантира и от набелязани
те в плана и програмата 
спортни и други видове 
активности, че през на
стоящата година пред то
ва единствено

”0 турнира по малък фут 
бол, между които и тур
нир в рамките на състеза
нието „Срещи на селата”. 
По повод 8 септември — 
Деня на освобождението 
от фашизма ще бъде ор
ганизиран крос, в който 
на Бозилеградска община 
ще вземат участие и уче-

стоящия план на спортно
то дружество „Младост" 
от Босилеград, в отноше
ние на тези от предишни
те години е достатъчно ам 
бициозен и за реализира
нето му са нужни много 
повече материални средст 
ва от тези. с които пона
стоящем дружеството раз 
полага. Именно според 
Финансовия план за наето 
ЯЩата година спортното 
дружество „Младост" за 
всички видове спортни и 
други видове активности 
има обезпечени 998 000 да 
нара. Тези средства и при 
голямо пестене няма да 
задоволят нуждите на 
дружеството. Естествено, 

дружеството разчитат 
на помощ от Региона н 
Републиката. В обратен 
случай реализирането на 
плана ше остане под въ
прос.

циални контейнери за съ
биране на боклука. Става 
дума за набавка на трак
тор със специално ремар
ке и контейнери (садъци). А. Т,

ТЪЖЕН ПОМЕНници от средношколския 
образователен център, ар
мейци от граничното поде 
ление в Босилеград и мла 
дежи от града и селЬ 
Райчиловци.

Освен това спортнотр 
„Младост" 

през настоящата година 
ще положи усилия да фор 
мира и спортни дружест
ва в районните центрове, 
които освен с футбол ще 

други

ИЗМИНА ЕДНА ГОДИНА 
ог трагичната смъРт на нашия никога непрежа- 
лим син, брат, съпруг, баща и тъст

спортно
дружество в общината сто 
ят редица активности, за дружество 
чието осъществяване ос
вен намерения и воля са 
нужни и значителни сред
ства, които дружеството 
надали ше може да обез
печи.

Между другото, през те- 
чението на настоящата гр ти* 
дина запланувано е затра- 
вяване на игрището и из
граждане на съблекалня- 
И в областта на спортни
те активности набелязани 
са редица задачи и актив
ности, които
ко имат за цел да популя
ризират спорта.

Така например през те- 
1 годината трябва 

реализира инициати 
вата за спортно сътрудни
чество между „Мла
дост" и ФК „Електробос- 
на" от Яйне, да продължи 
сътрудничеството с ^

Балкански от Дими 
и спортно 

С "Вел 
Кюстендил

ЛЮБИШ
ТОДОРОВ

в

се занимават и с 
видове спортни акгивнос-

М. Яче на-Няма съмнение,
:.; пад.

на „Партзан" от Желюша
ФУТБОЛ у-

Започнаха подготовките
.-\| техник от „Градня” —
ДВрейетоминява, но’ никога не ще затгчи от спо 

мейа Твоя благороден дин. бащинна и синовна 
обич, любещо сърце, Твоята добра дума, искре 
ност, иростосърдечност и доброта 
В събота на 25 фепруарн в 11 часа т.г. ще по
сетим вечното жилище в димитровградските 
гробища и ще залеем гроба му със сълзи. 
Каним близни и познати да прнсъствуват на 
тъжния помен.

Футболният отбор „Пар- 
тизан” от Желюша започ
на преди няколко дни с 

заргяванс" за 1Гред- 
първенстно. Офи

посрещнат орснитс- * «чй
Засега още не е и.чр^сд1* .преди всич- :Но кота точно ще св прове 

Дог изостаналите мачове. 
Окончателно за нензитра- 
ните срещи ще сс приеме 
Решение на 25 февруари, 
■когато щс се проведе кои 
ферепдая на междуобщин 
ОНИЯ 'И общинския Ст.103 
13 Пирот.

Да -напомним, че „Парти 
зан" от Желюша се на
мира н самия оръх на та 
блица-га с големи изгледи 
л новия сезон да сс ск:-

„леко
стоящото
тилно подготовките

15 февруари.
за-

чение на 
да се

почват на
н спрейвиден итс 

нарушиха ри 
пвдго

тъй като 
снеговалежи 
тъма на уоилените 
7 свки. Тъй като има

несъ-стоящи се сре- 
есе-нпия полусе- 

иоито трябва да се

«я- Всчно скърбящи: 
баща Станко, майка Перса, съ
пруга Ружица, син Жина, дь- 
ЩеРя Снежана, брат Сввтомир, 
сестра Брана и останали много 
бройни роднини.

.колко 
ши през 
зон, а
проведат ДО «ечалото на 
пролетното състезание, 

футболистите на „Парти- 
заи" желаят подготвени да

„Асен
тровград. както
го сътрудничество
бт.жд" от град 
— НР България- НРсз ля 

заплануван0 ня«ол-

тез&ва в1*» ижсш ранг.
Д с.

техго е
солница а

1984
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хулцер • шира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Времето е хубаво, а? — Много ли те боли ухото?
— А?!
— Гладен ли ои?
— Прощавайте, но нищо не чу-■

Това станало преди години. Съ
седите Иван и Стоян от Поганово 
нещо се окарали, сетне избухнала же 
стона кавга, и накрай Се стигнало 
до побой. При това по-дебелия драй 
извлякъл Стоян. Получил един плес
ник по главата и той отишъл в пи- 
ротска болница. Не толкова от сил
на болка, колкото мснал да навреди 
на съседа си. Лекарите го гледали 
няколко дни и забелязали, че Стоят 
нарочно се прави да недочува.

— Откъде ои, другарю?
— А? Времето ли било хубаво ... 

казвате. Не зная . •.
— Колко деца имаш чичо?
— От Поганово, от Поганово 

съм, деца • •.

вам ...

„Градинска" 

им работа
Тогава, един лекар си послужил 

с хитрост- След «ато Стоян не му
зададе-отговорил на нита един от 

ните въпроси, той намигнал на коле
гите ои и възбудено извикал:

— Дора, пожар!

Стоян скочил нато попарен:
— Брей, къде ли е кесията ми!

]Це изгори! • ■ •
Преди некой дъи срето у чаршиюту йедно- 

га оди гаиьопривредните стручшаци на „Сто- 
чар". __________

Варна ли варка.
Йош не слю е сретли он се насмейал 

уши:
— Манчо, айде да те водим иа събранийе 

с ноперанти у Градинье.
я се зачуди, оти они немайу обичай да се 

договараю с коперанти, па реши да идем.
И отидо. Ка у Градигье школата заключе-

Понеже им успял помера, всд- 
изписали бай Стоян от болницата

пата и му издали удостоверение, че 
нищо няма от побоя .. ■

ДО
М. Андонов

ХУМОР
неприятна миризма?Връща се взломниос от 

„задача”, а съпругата му 
го пита:

— Оставих ги в банка; 
та. Дават много хубава 
лихва.

има

— Ами преди малко се 
оплаквахте, че е много ма 
стен!

на.

— Как мина ев банката?
— Отлично!
— Парите?

Повърге се натам-навам па реши чием при 
байа Колу да видим кво работи, бре да не 
съм доодил цабе.— Келнер! 

стът. —
вика го- 

Защо шницела — Да.
Ка при бая Колу распраи за кво сам до

шъл, ко ме тийа излъгал, он рече дека „сточа- 
рацат” тамън си излезал од при шега и отишъл 
на атобус. Я търчи по шега. Попут видо и дека 
се събрали пешеог градинчаше на путат преди 
школуту. Ано сам стар ама претеио аутобусат 
и върну стручшакагога. Оно истина вечи беше 
лшнул саат до заказаното време, а градинчаше 
йош си стойеоше на пут.

Придомо при н,и, ка они не знайу при кога 
йе нл,учат да отворе школуту. При тота йе, 
при онога йе, а никой нече да отиде да га 
донесе. Йа Би гледа, па си мислим кви ечо ни- 
йе човеци. Ем се преварил тия оди задругуту 
та дошъл, а они се мисле и искашуйу че отво
ре ли училището иди нема, та да има дека да 
седну и чуйу некою паметну думу.

Нагапаше се йош половин саат окол юьу- 
чат док йедно детище не отиде та га донесе. 
Унутра измързомо ко врапци.

— Аз взех, че го очистих 
с бензин...1РОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ ■сл

Съветите «а старостта приличат на зимно 
слънце: те светят, но не сгряват.

Вовнарг В малките часове един 
младеж, които вода със 
себе си русокосо момиче 
позвъ|Нява на вратата на 
един домакин.

В преклонни години събират само това, ко
ето са посели в първите години на живота.

Масилион

Не еетропоказателят мени своята посока, 
а вятърът- — Това не е хубаво — 

започва домакинът. — Пър 
во и първо, обещахте, че 
дъшеРя ми ще доведете 
преди полунощ, и второто, 
това не е изобщо дъщеря 
.МИ . . .

Демулинен

Който сам не се убеди, никой не може да 
го убеди.

Платон

Идеите мгат да бъдат обезвредени са,мо с
идеи.

Балзак

Гласовете би трябвало да се претеглят, а 
не да се преброяват.

Па са, ем сакамо да унапредимо полюпри- 
вредуту, ем ненико да може све друг место 
нас да върши работете. И на градинчавье, би
ло им казано дека че дойде човек оди задругу- 
ту, а Ьи мързейало да дойде председникат 
меенуту заедницу# или некой друг да заване 
огън>ат или бере да отвори школуту. Те тека 
се организира и Градим.

— Жени, изглежда, че 
ти е изгоряло яденето?

Шилер

От здраве никой не се лекува. наРуска — Ами? Отде ти тази 
■идея, мили? Какво яде
не?! Тъкмо гладя ризите 
ти . ..

Чистотата храни здравето.
ч^ренсиа
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