
ШттВо С указ на ирезидеитта на 
СФРЮ Йосип Вроз Тит* ат 
14 февруари 1976 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 дейпост и за принос в 
развитието на братството и 
единството
народи и народности.

нарооност в сфр ЮГОСЛАВИЯ о.»

между нашите
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От ПредседателстяпТО на ЦК на СКС ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ 
ЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС В БОСИЛЕГРАД

НА ОБ-

ИВАН СТАМБОЛНЧ
ЗА ПР.®ШИ НА ЦК ННКС

ПРЕДСЕДАТК1СтаоРГЕоЙАЦкНААСКСКРРТАР НА 
Председателството 

ЦК на СК в Сърбия 
седанието ои от 1 март 
утвърди предложението 
Иван Стамболич да бъде 
кандидатиран за председа
тел на ЦК на СКС, 
секретар на Председател
ството на ЦК

УНРЕШ ДИМНОТО 

ПЕШ
• При сегашните икономически и други за

труднения СъЮза на комунистите трябва 
да укрепва акционното си единство, 
отговорност и демократическия 
т*кна членът на политическия антив при ЦК на СКС, 
Восилав Попович.

на резултати, способности, ав 
т^ритет н доверие са' 
изявили като успешни ръ
ководители и Че това
лог че в настоялите твър
Де усложнени 
киж услозия иде изпълня-

още повече 
политическатадат с успех най-отговор- 

•нитс постове в Съюза на 
комунистите в СР Сърбия.

Иван Стамболич досега 
беше председател на Град 
ския; комитет на СКС в Бе 
лгоад.

на за се
централизъм — из-

е за

• За председател на Председателството на ОК 
на СКС бе преизбран Цоне Тодоров,
Асен Милчев.

обществе-
а за а за секретар —

-на СКС е 
предложен досегашния се 
кретар — Радиша Гачич.

На егчетно-изборното за 
седснио на Общинския ко
митет на Съюза на комуни 
с.итс в Босилеград, което 
сс гтроведо на 1 март т-г. 
ччленезете му обсъдиха и 
г риеха отчета за двугоди
шна г а работа, приеха 
тленната програма за ра
бота в

Сюк, Деветия конгрес на 
СКС й становищата 
шенията на висшите пар
тидни органи и тела.

Осъществевд са, значи
телни резултати в благо
устрояването на селата, в 
областта на образованието 
социалната и здравната за
щита и пр. Всичко това е 
Резултат на мобилна ак
тивност на

и ре-

Вгв връзка с тези пред 
лежения са. направени ши 
Рени консултации въ~. вси 
чкг; междуобщинскн 
ференцин на Съюза 
мукистите, в Градския ко 
митет на СКС

кон
на ко ак-

предстоящия пери- 
С‘Д и; избраха председател 

секретар на Председа- 
.. чслстзото на ОК. на СКС. 

В работата на заседание
то участвуваха Воислав 
Пспззич. член на полити
ческия актив на ЦК на 
СКС, Живко Младенович, 
секретар на Председател
ството на МОК на СКС в 
Лескован и ръководители
те на обществено-полити-

г. Белград, 
както и в покрайнинските 
келмтети на СК. въг- Войгво
рула и Косово.

! . комунистите 
както в организациите' на 
сдружения труд, така и в 
местните 
бави председателят на ОК 
на СКС в Босилеград.

Въпреки видимите резул 
тати, както изтъкнаха ня- 
к°И участници в разисква
нията върху отчета и за
дачите за предстоящия пе 
рнод, организацитяа на Съ 
юза на комунистите в об
щината може 
още повече да мобилизира 
своите членове, още пове
че да укрепва акционното 
единство. Нужно е Общи
нският комитет, председа-

В обоснованието на пре 
длежекието се изтъква, 
че Стамболич и Гачич в 
досегашната си дейност.

ООЩНОСТИ — до

Иван Стамболич Радиша Гачич

ЖИКА РАДОИЛОВИЧ
председател на РК на ССТН

вободителната борба от 
ГМ3 година.

месните организации и об
щинската скупщина.

-• Организацията на Съ
юза на комунистите в Бо- 
силеградека община —под

и трябва

и член на Изпълнителния 
с/бср на Главния отбор на 
ССТН в Сърбия и предсе
дател на Републиканската 
конференция на
представител в Съюзната 
и в Скупщината на СР Сър 
бия, член на Реиубликан 
ския изпълнителен съвет- 
Бил с и посланик на СФРЮ 
г. Кения.

Член на Съюза на кому
нистите е от 1944 година. 
Участвувал е в Народоос-

След единно изразената 
подкрепа при допитване- 

Жика
единодушно е преизбран за 
председател на Релубликан 
ската конференция на Со
циалистически# съюз в 
Сърбия в предстоящия ед

черга в уводното си изло
жение председателят на

‘ на СКС п Босилеград 
Цоно Тодорог. — в перио
да от март 
тази година интензивно де 
• с-цвуна вю всички обла
сти на обще'ствено-полпт1и-

Радойловичтс. ' 1 *с
ССТН, телството му и останали

те негови органи и тела 
да водят по-решителна бо 
рба против всички несамо 
управителни и незаконни 
явления, които по един

1982 до март

ногодишен мандат.
Обосновавайки това пре 

дложение о г името на Пре 
дседателството на Репуб
ликанската конференция 
на Социалистическия съ 
юз Вит°мир Петкович от 
делно подчерта приноса на 
Радойлович в досег^шната 
колективна работа в Соди 
алистическия 
затруднени политически и 

обстоятелс

ческия и стопанския жи
вот в общината.

До значителна степен 
укрепна акционното и по
литическото единство, ко
ето о предпоставка за ре
зултатно дейегвуване, не 
само в областта на обще 
срвено-1 ЮЛИТ1 игеекото, но 
и в самоуправптелното И 
делегатско разви тие. В от 
четния период, организаци
ята на Съюза на комунис
ти го в Босилеград ска об
щина раздвижи редица ак 
пгвности за осъществява: 
не на икономическата ста
билизация, укрепвано ма
териалното положение но 
тРУДСЩ1И те сс, понт папано 
на производителността на 
труда, увеличение на до 
хода, умкреивано и по-яш- 
вино на всенародната от
брана и обществената са
мозащита и други задачи 
м активности, произтича
щи от заключенията на 
Дванадесетия конгрес на

или друг начин са пречка 
в развитието на самоулра 
вителните обществено-
икономически отношения. 
Немалък брой заключени# 

Общинския комитет 
или Председателството му 
— бе изтъкнато все още 
са инициатива без конкре
тни резултати. Това нещо, 
преди всичко непровежда 
нсто на заключенията, ко
ито са от превъзходно зна 
ченис, какви то са напри
мер заключенията, отнася
щи се до заетостта и тРУ
доустрояванет° на незае
тите, и до изострянето на 
личната и колективна от
говорност, отслабва роля
та и авторитета на Съюза 
на комунистите, коет° не
благоприятно се отразява 
върху социално класовото 
укрепвано на общинската 

Съюза на 
общината.

Жика Радойлович
налг

НА 9 ТОЗИ МЕСЕЦ В ДИМИТРОВГРАД

Сесия на Общинската 
скупщина

съюз при

икономически 
гва. Социалистическият съ 

с -и нини а На съвместно заседание на Общинската 
скупщина в Димитровград, което ще сс проведе 
на 9 март (петък), ще бъдат обсъдени отчетите 
за работа на: общински» съд, съдията за нару
шения. секретариата на вътрешни работи в Ди 
митровград и други органи.

Делегатите на скупщината "1е се запозна 
отчета за работа през 1983 и програми

юз наетояваше 
тиви и дейегвуването си 

насреща на реда излиза 
идните искания за разре-

обществените
жизнените по

шаване на 
проблеми и 
треби на трудещите се и ят и с

та концепция на вестник „Братство" през 1984 
,-одина, нанто и с информацията за прилагане на 
закона за ползуване па обработваемите площи. 
Ще бъде прието и решение за провъзгласяван з 
на някои стари черкви и манастири в общината 
за паметници от значение за нултурага а също 

находище „Гоинсно нале”.

гражданите-
Жика Радойлович е Р°- 

1925 година вден през
Църна трава. Свършил 
Висша школа на лолитиче 
оките науки. Бил е свЩ>в 

Общинския и Око-

е

орган, юапих на 
комунист:но в 

(На ! стр.)
и археологическотогер на

лийсния комитет,
Облас-гния комитет

инегрук
тор на



НАС 1* И нI ПО СВЕТА
ИИДИРЛ ГАИДИ ЗЛ НЕОБВЪРЗВАИЕТО

ОБСТАНОВКАТА В ЛИВАН

Движение на мира и сътрудничествотоАнулирано споразумени
ето с Израел във вътрешни ра 

рав-„Ние сме против разделянето на свстлна^ гР ненападаието,
различни светоне, против делби на Изток и ’ нолравието, взаимната по-
Сенер и юг, защото човечеството може да сьщес и мирното съвместно
нува само ако не позволи да бвдс разделено е я- ,цествуваНо съчиняват 
вила Индира Ганди пред китайското сииса е крайъгълния камък на необ
аонанг" вързването. Без разлика да

големи, оо

заседание на правителство- 
възобновят преговорите за на

ново
На извънредно 

то решено да се 
ционално помирение и да се сформира 
правителство

ли са малки или 
гати ил"А бедни, силни или 
слаби, необвързаните с-рра 
ни трябва да спазват тези 
принципи. Тъй като са за 

по-голямо

„И еобиърз а н ото д в иже- 
нц.1е ще удвои уоилията си. 
за да осъществи напредък

За необвързаното двмже 
ние Индира Ганди казала, 
че о „най-голямото дшиже 
нио за мир и сътрудничес 
тво между народите от 
всички страни, което е с» 
ществувало в историята на 
човечеството”. Тя изтък
нала, че е необходимо да 
се направи -всичко възмо
жно за укрепвано незави
симостта на необвързани
те страни. Влизането в 
който и да било блок е 
от вреда за тази независи 
мост.

Отговаряйки на въпрос ка 
кво ще бъде направено, за 
да бъдат запазени прин
ципите на необвързването 
и да се повиши ролята на 
движението в междунаро
дната дейност, Индира Га 
иди между другото каза-

цкята Джумблат и Бери 
заповядали на бойните си 

борбите. В 
понеделник сутринта обаче 
израелски 
рдирали .

около град Бамбук на 
двадесетина километра из-
ючно от Бейрут.

Междувременно от Да
маск пристигнали охрабря 
ващи вести. Кръговото око 
ло президента Джемаел, а 
също така и представите
ли на опозицията твърдят, 
че са премахнати 
нитс пречки пред възобно
вяването на 
диалог.

В .началото на седмица-^ 
та ливанският президент 
Амин Джемаел и неговото 
правителство анулираха из 
раел о-лива н ското споразу 
мение за едновременно из
тегляне на чуждестранни
те войски от Ливан, склю
чено през май миналата 
година. На извънредно за
седание на правителството 
е решено да се възобно
вят преговорите за нацио
нално помирение в страна
та и да се сформира ново 
правителство.

В Бейрут е в сила „нео
фициално прекъсване на 
огъня”. Водачите на опози

грижени от все 
то прилагане

до прекъснат
на сила и на 

гря-: самолети бомба 
планинската обла-

всички страни
съобразяват с

да бъде 
запазен мирът, стабилност

к сътрудничеството .

меса
бва да сс
необходимосттаст

необвър-Какво направи
движение в опасла но-го 

ната
ката на движението отто-

годииа? Председател

оонов- ворила:

„Седлгатз сре^а беше по 
мира и развой-

националния
Индира Ганди светена на 

ни те въпроси, понеже се 
касае за егзистенцията и

в осъществяването на сво
ите цели. Суверенитетът, 
териториалната цялост, не добруването на човечест-

като цяло”. Срешата

КРИЗАТА В СРЕДНА АМЕРИКА —: -
Засилен натикс срещу Никарагуа ла:

вото
призва великите сили да 

прекратят въоръжената 
надпревара, да осуетят 
приближаването към ядре 
на война и да се насочат

ТЪРЖЕСТВО НА ХЪРВАТСКОТО МАЛЦИНСТ
ВО В УНГАРИЯПравителството на Ни

карагуа отправило към Хо 
ндурас остра нота, с коя
то се търси незабавно да 
бъдат прекратени гранич
ните инциденти, предизви- 
■катели на които са едини
ци на хондураската регу
лярна войска, и да преста
не оказването 
на никарагуанските контра- 
Революционери. В собще- 
ние на Министерството на 
външните работи на Ника
рагуа се възразява срещу 
засилената 
на хондураски войски и 
групи контрареволюционе- 
ри -край границата между 
двете страни.

Серхио Рамирес, водач 
на никарагуанското прави
телство за национално въз

становяване, заявил, че ми 
нпрането на пристанищата 
Блаф и Коринто са непри
емлив акт на междунаррд 
но пиратство, с който се 
застрашава сигурността на 
международното плаване в 
никарагуанските води. Той 
обвинил правителството на 
съседка Костарика. че ло* 
ззолява на контрареволю 
пионерите да имат бази 
на нейна територия и че 
им е помогнала да мини
ра? никарагуанските при
станища.

Според мексикански ве 
стници, Костарика е потър 
сила оръжие от САЩ и

Общонационален обичай
Тези дни в унгарския град Мохач се състо

яло традиционно тържество на хърватската на
ционалност в Унгария пад название „Мохачке 
буше”, което вече прерастна в общонациона
лен обичай и атрактивна туристическа манифе
стация. На тазгодишното тържество присъству- 
вали около 10 000 гости от страната и чужбина, 
сред които и голям брой югославяни от край
граничните области.

Това тържество се провежда от 
времена и с него се тачат спомени за изгон
ването на турците от този град. При изгонва
нето голяма роля са изиграли „страшните бу- 
ши”, сплашвайки турците със застрашителните 
си маски. Обичаят се допълва с редица подхо
дящи манифестации и по същността си е ста
нал културна и забавна манифестация на юго
славските народности в южните краища на НР 
Унгария.

към приемане на реалисти
чни мерки г. интерес на 
общото разоръжаване”.

,.На икономическото по
ле изготвихме план за ока 
зване помощ на развива
щи се страни, като се за
стъпихме за свикване на 
кснференпия на всичг^ч 
страни в света по валутни
те проблеми в интерес на 
развитието”.

на помощ

далечни
концентрация

,някси приятелски наро
ди, за да се отбрани от.

агреоия”.никарагуанена 
Представител на Ми ни етер ИНДИЙСКО-СЪВЕТ 

СКИ ОТНОШЕНИЯството на сигурността на 
Костарика заявил, че оръ
жието се купува за потре
бите на полицията и ще

ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ 
В САЩ „Война" около реформата на 

образованието
Устинов 

в ДелхиВтора побе
да на Харт

служи единствено за от
бранителни цели”.

Във Версай в неделя 
католическата черква орга 
низирала големи демонст
рации с участието на 
500 000 граждани. Демон
страциите били организира 
ни с цел социалистическо
то правителство да бъд^ 
принудено да се откаж 
от проекта на реформа I 
образователната система.

Целта на реформата е 
„велико, единно общо об
разование”. Това е отдав
нашен стремеж на левица 
та във Франция- В подго 
товката на проекта социа 
листическото правителст
во обаче коригирало 
кои от най-важните замие 
ли на левицата в тази об 
ласт- Направени са изве

стни отстъпки на католиче 
ската черква. На дневен 
ред не е затварянето на ча 
стните училища. Проме
ните имат за цел према 
хване на привилегиите, ко 
ито се даваха на тези учи 
лища докато беше на 
власт десницата.

Споменатите демон стра 
цип се считат за една спе 
челена битка на поборни
ците за гаканаречено сво 
бодно училище. Това 
обаче не означава победа 
във „войната” около ре
формата, защото след де
сетина дни с°циалист>ичес 
кото правителства ще до
стави на парламента зако 
нолроект на реформата.

ПО ПОКАНА НА ПРЕДСЕ 
ДАТЕЛСТВОТО НА ЦК 
НА СЮК

В началото на сед
мицата в Индия при 
стигна съветският ми 
нистър на отбраната 
маршал Дмитрий Ус 
тинов на петдневно 
официално 
ние. Устинов 
нал с Индира Ганди 
още в първия ден на 
посещението си в Де 
лхи. Съветският ми
нистър ще посети 
индийскките фабри
ки, които по съветс
кия лиценз произвеж 
дат самолети „Миг— 
23” и „Миг — 27” и 
танкове „Т—72”.

Гари Харт, сенатор от 
Колорадо, извоювал втора 
победа в надпреварата за 
президентски кандидат на 
Демократическата партия. 
Той спечелил 50 на сто 
от гласовете на демократи 
те в съюзния щат Мейн, 
докато 43 на сто от гласу 
валите дали доверието си 
на Волтер Мандейл.

Резултатите на прелими 
нарното гласуване в Мейн 
внесоха неизвестност в из 
борната надпревара на 
поетимата кандидати на 
Демократическата партия 
пред насроченото на 13 
март гласуване в 9 съюз
ни щати.

ЯН0Ш КАДАР В 

ЮГОСЛАВИЯ посеЩе-
се срещ.

По покана на Председа
телството на Централния 
комитет на Съюза на юго 
славските комунисти на 
официално посещение в 
Югославия в сряда приети 
лна първият секретар на 
Централния комитет на 
Унгароката социалистичес
ка работническа 
Янощ Кадар.

ня-

партия
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ДОГОВОР ЗА ЧЕСТВУВ
АНЕ ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА „Казаха

ТИХОМИР ВЛАШКАЛИЧ:Тържествен преглед 

младежкото творчество
1на Без решаване зад кулисите

За по-нататъшно
шето общество въз основа на самоу- 
правителните производствени отноше 
ния, за пробиване на своеобразната 

в блокада около общественото разви
тие, в която се намерихме, е необхо
димо да се промени съотношението 
на силите в обществото. Тази промя 
на не може да се осъществи чрез 
вербална диференциация, а само чрез 
повишаване на материалната сила на 
сдружените работници 

Цел на критич-еокия 
политическата оиотема не е дебата 
за Конституцията на СФРЮ, дали тя 
е добра или не е добра, дали трябва 
или не трябва да се мени. В съоб
щение на Председателството на ЦК 
на СЮК се кон стан тира: „В критиче- 
оките творчески разисквания трябва 
да се изхожда от Програмата на 
СЮК, конституционните цели, реше
ния и интенции и от фак/кта, че Кон
ституцията е израз на революцион
ния опит на нашето общество в ут
върждаването на собствен ш>т в со
циализма, че тя е цялостна програма 
за излизане от статистическата кон
цепция на обществено устройство”. 
Целта е да се направи анализ на 
действуването на политическата сис 
тема от аспент на конституционните

развитие на не определения, как и нолко конститу
ционните решения стават обществе
на действителност, как и колко обще 
ството се мени в проектираната насо
ка. Веднага трябва да

МОМРНТ4ЩАФЕТИАТ А ПАЛКА
теОЛпТшттаКОМТО ЦЯЛАТА ЩЕ СПРЕ САМО В 

тт д ^ СТРАНА ЩЕ ПОЧЕ
НА ДРУГАРЯ ТИТО се кнаже, че 

с такъв подход не се създава ореол 
на неприкосновеност на конституцио 
нните решения. Ако се

Автор на 
щафетна палка, 
пъх по Югославия Ще 
гне не 24

тазгодишната е предложен нов Цялостен 
кскцепт, тазгодишният пра 
зник на младостта ще се 
чествува според 
нат?. концепция- Ще 
стъпваме, заяви 
телят на Съюзния 
тет ГОРАН РАДМАН, 
дежта да бъде 
на всички активности, 
всички работи, включите
лно и охраната, да участву 
гат

която на утвърди, че 
някои конституционни решения тряб 
ва да се менят, усъвършенствуват и 
допълняват, затуй, че не могат да се 
приложат или пък дават лоши резул 
тати, това ще се предлага. Обаче до 
този извод тепърва трябва да се 
стигне и затова не може да се изхо
жда от такива искове. Следователно, 
изходна точка трябва да бъде фак
тът ,че ние имаме развоен проект на 
обществото, а не, че го нямаме и че 
не е правилен.

Според мен,

тръ
март от Мостар,

е> скулпторът МИЛОМИР 
МАРКОВИЧ от 
беше Съобщено 
ялото се 
кио

досегаш 
с© за- 

председа 
коми- 

мла 
носител 

във

Сараево, 
от състо 

тези дни заседа
нг'* Съюзния комитет 

по чествуване Деня на 
младостта.

анализ на

Говорейки
32-гсдишният
яви, че при 
на Щафетата

за делото си, 
скулптор за 
изработката 

се © ръково-

най-голямръзможно
брой младежи и девойки. 
След това

основна интенция на 
програмата е да се направи критиче
ска проверка на действуването на по
литическата система в три основни 
области: приемането 
обществото на всички

ще настояваме

на решения в 
равнища, нак 

се провеждат приетите решения и 
положението, ролята и поведението 
на субективния фактор при 
нето на решенията и тяхното 
ждане.

■

приема
прове-

1ПВЕЕ1ЕС;

ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА СКУПЩИ 
НАТА НА МЕЖДУРЕГИОНАЛАТА ОЩБНОСТ И 
В НИШ

СТОПАНСКАТА КАМАРА

За създаване ва една мощна банка
* ПОДКРЕПА НА „ТИГЪР” ДА НАДДЕЛЕЕ 

ТРУДНОСТИТЕ загуба от 1,1 милиард ди 
нара. Беше взето единоду
шно решение да се вземат 
спешни мерки, от региона 
до Съюзния изпълнителен 
съвет- да се помогне на 
досега винаги успешната 
гумарска промишленост 
•Тигър” да стане на здра- 
зи крака. Що се отнася до 
изявените субективни сла
бости в работата на „Ти
гър” през последните ня
колко години, то следстве 
ч:гге органи в скоро време 
ще трябва да си кажат ду 
мата.

Двете Председателства 
обсъдиха и някои въпроси 
въ.в връзка с бъдещата ек
сплоатация на мините 
..Мъзгощ” край Димитров
град и ..Ерма” край Бабу- 
пгница.

На състоялото се на 29 
февруари съвместно засе
дание на Председателства
та на Скупщината на меж- 
добщинската регионална об 
щност и Стопанската реги 
спална камара в Ниш до
минираха въпроси, свърза
ни със раздвижената ини
циатива за създаване на 
една здрава мощна банка 
в региона и на преодолява 
нето на трудностите, с ко 
ито се бори гумароката 
промишленост „Тигър” а 
Горно Понишавие.

Оценено беше, че вмес
то няколко слабоорганизп
рани банки в региона, 
ТРябва в скоро време да 
се създаде една здрава и 
мощна банка, ноято със 
същия волумен на сРеДст- 

Ще работи мноро по-ус
пешно. Именно, новосъзда 
дената банка, за каквато 
се определиха всички уча- 
стнц|ци в разискванията, 
ще бъде в състояние да ра 
боти по-съвременно, като 
се постигне и основната 
пил — ефективно изпол
зване та банковите сред
ства, което досега не вина 
ги о било случай. Бъдеща
та банка в такъв случай 
би била в състояние Да да 
де по-силен тласък на сдру 
жавансто на труд и сред
ства в региона.

вече, отколкото разедине
ните и удребнени банки 
досега. Тя щ-е сътрудничи
и със съществуващите <кло 
кове на банки от другите 
републики в този край. 

Немалко интересование
сред присъствуващите пр° 
дизвика и информацията 
във връзка с положение
то на гумарската промиш
леност „Тигър1' в Пирот 
който има свои основнис 
ганизации на сдружения 
труд в Бабушница и в Ди- 
митровград. Поради небла 
гоириягни 
вия, както и

М. МаркоЕич с макета иа щафетната палка

дел от три мотиви: мла
дост, съдружие, труд. Ос 
новата на щафетата е цвят 
със затворено венче, сли
ващо се в единно с-гьбло. 
Върхът ни палката симво
лизира плодовете на тРУ- 
да. Висока е 45 см и ще 
бъде изработена от бронз.

Представителите на Ре
публиканския комитет на 
СР Бссна и Херцеговина 
по чествуване Деня на мла 
достта съобщиха, че Щафе

по-голям бройвъзможно 
брой млади да носи щафе 
тната пална, а не да я пре 
возвамо с автомобили,

пазарни усло- 
поради фа

лита на западногерманена- 
та фирма „Райфен Хесе", 
изтеклата
Тигър” е приключил

да
не се задържа много на 
трибуните, да не се пре
късва работното време за 
ради присъствие на труде
щите се на посрещането, 
да има по-малко иолитичес 
ки речи на тържествата.

Заключителни/© мапифе 
стации по повод Деня на

делова година
М. А.със

ва
В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

Добър старт на износа
младостта ще се проведат 
от 20 до 30 май. Това ще 
бъдат срещи на югославс
ката младеж, с които те 
сс обхванат всички аспек
ти на младежкото ангажи 
ране. В Белград, града—до 
мамин на срещите, ще се 
състоят прегледи на младе 
жкото творчество, спорт
ни срещи, концерти и изло 
жби. Заключителното тър 

Стадиона на

За първите 50 дни на настоящата година 
югославските организации на сдружения труд 
изнесоха в чужбина стоки на стойност 1 мили
ард И 172 милиона долара. В сравнение 
ЩИЯ период на лисналата година износът отбеля- 
за увеличение с 5 на Сто.

Същевременно нашият внос от чужбина 
е намален с 14 на сто и възлиза на 1 милиард 
155 милиона долара.

По този начин

тата на младостта Ще тръ 
гне на 24 март в П часа 
от стадиона на „Вележ” 
в Мостар. Тържеството 
по повод тръгването на 
Щафетата няма да бъде 
класическо гимнастическо 
упражнение, а преглед 
младежкото творчество в 

на четири

със съ-

на

е запазен началният успех 
в стокооборота ни с чужбина. На заседание на 
Изпълнителния отбор на Стопанската камара 
на Югославия беше оценено, че този успех в 
голяма степен се дължи на значителното намаля 
пане на вноса, особено на вноса на суровини. 
Ох стопанството обаче пристигат предупрежде
ния занапред да не се намалява вносът на суро
вини и вьзпронзводствен материал, понеже това 
намаляване ще се отрази неблагоприятно върху 
производството и износа.

продължение 
дни.

Членовете и а Съюзния ио
запознаха със 

Предсе- 
КоифеДОн- 

пията на ССМЮ във връз 
ка с Щафетата и Деия иа 
младостта- Тъй иа то в до
сегашните разисквания не

Беше изтъкнато,жество на 
ЮИА иде бъде само един 
пунит на тези манифеста
ции. Тържеството що пред 
ставлява преди всичко ху
дожествена манифестация 
с ио-малио гимнастически 
упражнения-

също
така, че бъдещата банка в 
Iникакъв случай не смее да 
се затваря в някакви си

митет се 
становищата иа 
датвлството на

регионални рамки, но те 
трябва да се стреми да ра
зшири своята дейност и 
сътрудничество много по*
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ОК ИЛ ССТИ и ДИМИТРОВГРАДНА ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НАЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН 
СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД Предложени кандидати за 

най-отговорни постовеУсилия за по-висока нроиз- 

волитепност и отговорност общности на 
С изключение

вителните 
интересите, 
на две-три изменения# по- 

акумулация на фум>к

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА СКУП
ЩИНА ОТНОВО ПРЕДЛОЖЕН ПЕТЪР ТАСЕВ• ________

Осъществяването на задачите от Дьлюсрочка- 
икономичесна стабилизация и унреп- 

самоуправителните обществено-ннономичес- 
ки и политически отношения — приоритетни задачи 
на синдикалните организации в общината

; к“
Най-иалред на заседа

ние на комисията за кад
рови въпроси при Социа
листическия с’>юз бяха еви 
донтирани, а след тота на 
Координационно тяло за 
кадрова политика бяха ис- 
тъннати възможните

за най-отговорни 
в Общинската

съвета Мио- 
нон-

ради
ции, и тук отново са пред 
ложени досегашните носи- 

оъохветните фунн-

седател на 
драг Живков зает в 
фекция „Свобода”. Дими
тър Веселинов, зает в тру 
довата организация „Град- 
ня” отново

та програма по 
ването на

тели на 
ции.

о предложен Председателство™ У®- 
за председател на общест- тзнови и броят на члено- 

нанг- нено-политическия съвет в сте на нандидационната ко 
на общинската скупщина, нференция (63 делегати), 
а за негов заместник Ли- която трябва да установи 
ляна Николова,
„Свобода”.

на средствата за личиш до 
резултатите 

на труда,' откриване на 
нови работни места, усъ- 
вършекствуване на сам°Уп 
равителните отношения. С 
една дума — доминираха 

инономичес-

На заседание, състояло 
се на 28 февруари т.г., Об- ходи според 
щинският оиндднапен съ
вет в Босилеград направи 
анализ на проведената из
борна дейност в първични 
те синдикални организа
ции, прие проектоотчег за въпрооите на

дейност ката стабилизация. Укрен

дидати 
функции 
скупщина и скущдинитп 
на самоуправителнито об- 
щностиз а мандатния пе
риод от 1984 до 1986 го-

списък на 
за най-отгово-

заета в окончателния 
кандидатите 

Пред рни функции в общината.
конфе-,На заседанието на 

седателството бяха устано 
предложения за

Кандвдационата 
ренция ще бъде проведе: 

нрая на март т.г.
А. Т-

двугодишната си 
и програма за работа през ването на всенародната От

брана и обществената са- 
изборната мозахцита, инфорлшрано- 

дейност, Общинският син стта на трудещите се, по- 
дикален съвет консантира, добряването на трудовще 
че тя е проведена в здрав условия и жизненото рав- 
политически климат. По нщце на заетите са въпро- 
време на изборите всее- си, които съдцо така има- 
транно и критически е об- ха важно място в дейност 
съдено общото състояние та на синдикалните орга- 
във всички трудови орга- низации в Босилегра^ска 
низации и въз основа на община, 
досегашните постижения 
са утвърдени предстоящи
те задачи и активности.

дина.
На заседание на Предсе

дателството на Общинска
та конференция на ССТИ 
проведено на 29 февруа
ри, бяха установени тези СУРДУЛИЦА 
предложения, които ще 
бъдат публично обсадени 
във всички местни общно-

вени и
най-отговорни функции 
скуггщините на самоуггра-
■ооооопооооопоовоооооооаооооопоопоаоооаооооопаоооооаоооопоооооос

В на ДО
настоящата година. 

Оценявайки

Още 440 нови работни места
стп и трудови организа
ции.
. За председател на Об

щинската скупщина отно
во е преложен Петър Та
сев, делегат в обществено- 
политическия съвет, а за 
заместник-председател Ра 
дован Пешич, делегат на 
същия съвет от името на 
обащнената 
на бойците. За председа
тел на съвета на местните 
общности е предложена 
Валентина Тричкова, коя
то и сега изпълнява тази 
длъжност, а за заместник- 
председател Костадин Сто 
ев от село Мазгош. За пре 
дседател на съвета на сдру 
женил труд отново е пред 
ложен Никола Стоянов, де 
легат от ООСТ „Димитров 
град”, а за заместник-иред

с 79, а следсреднисгите 
тях са: тези с първа и 

70 души, 
ще бъ-

На последната сесия на 
Общинската скупщина 
Сурдулица бе приет план 
гго заемане на работа в 
1984 година. Планира се 
с настоящата година заема 
пето на нова работна ръка 
да се увеличи с 8 процен-

Във ведомостите на Са- 
моуправителната общност 
по настаняване на работа 
в Сурдулица в края на из
теклата година имаше 
1248 лица търсещи работа.

в
втора степен — 
а без подготовка 
дат приети 47 лица. С фа
култетни дипломи ще бъ
дат приети 46 лица, с по- 
лувисше образование само 
9 души.

Най-много

В продължение на засе
данието членовете на Об
щинския синдикален съвет 
приеха акционна програма 
за работа на съвета през 
настоящата година, в коя
то осъществяването на за
дачите от Дългосрочната 
програма по икономическа 
стабилизация и укрепване

При избирането на нови 
ръководства са спазвани 
приетите критерии, така 
че в ръководствата са из
брани действени членове

та-организация работници 
, ше приеме пеха на вран- 
ската обувна фабрика ,,Ко 
щана” в Бело поле — 150 
души, предимно квалифи
цирани работници, след то

на иендикалните организа 
ции. От общо 169 избра
ни лица в 28-те първични 
синдикални 
(97 в изпълнителните от
бори и 72 в контролните 
комисии) 94 са членове на 
СК, 8 ВКВ работници и 
28 КВ

салюуправителнитето на
обществено - икономичес
ки и политически отноше
ния ще бъдат приоритетни 
низации на Съюза на син-

организацйи

V. ....
'<. *Сг:-1.

Сред задачи на първичните орга 
динатите в общината.

работници, 
избраните има 63 жени и 
11 младежи. ш

Щ§Общинският 
лен съвет, Председателст 
вото му й останалите него 
ви органи и тела црез из
теклия двугодишен пери
од са разгърнали интензи
вна антивност за осъщест
вяването на задачите, про
изтичащи от партийните и 
синдикалните конгреси и 
от програмата за работа, 
се казва в проектоотчета, 
прета преди две години — 
който ще бъде предмет на 
обсъждане в първичните 
синдикални 
През отчетния период Об 
щинският синдикален съ
вет е провел 15 заседания, 
Председателството 18, а 
3 заседания са проведени 
съвместо с изпълнителни
те органи на обществено- 
пол итическите 
ции и Общиноката скуп
щина.

м. я.синдика- !И§:
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В 
БОСИЛЕГРАД ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАН-ОТГО 
ВОРНИ ПОСТОВЕ В ОБЩИНСКАТА СКУПЩИ 
НА

,
шшт

; .. ■ :

До доверие с резултатна дейност 'Ж Кг - ;■ . са М шПредседателството на Общинската конфе- , 
ренция на Социалистическия съюз в Босилеград 
неотдавна обсъди и прие предложението на Ко
ординационното тяло за кадрови въпроси и Ко 
мисията за кадрови въпроси нъм ОК на ССТН 
според което Любен Рангелов да бъде преиз
бран за председател на Общинската скугацина в 
Босилеград. Председателството прие и предло
жението Павле Илиев да бъде преизбран за 
председател на Обществено-политическия 
вет, Любен Костадинов за председател на Съ
вета на местните общности, а Пенно Найденов 
за председател на Съвета на сдружения труд 
към Общиноката скупщина, Всички кандидати 
тези длъжности изпълняваха и досега.

Сурдулица

Тази брой е с 6,52 на сто 
по-голяма 
работа през 1982

През изтеклата 
Сурдулишка община 
ети 400 нови работници, а 
това ще рече, че е осъще
ствен планирания размер 
на заетост от 8 процента.

Според потребите, кои
то са заявили организаци
ите на сдружения труд в 
общиндта, през настояща
та година ще бъдат заети 
общо 444 работници. Ох 
планирания брой нови ра
ботни места на преопреде- 
лено време- На определе
но време ще бъдат заети 
114 работници и 177 ста
жанти. Най-търсени са ра
ботници, притежаващи тре 
та степен професионална 
подготовка — 193, следват

ва 47 работници от 
дообработващата 
ност за потребите на „Ма- 
чнатица”, която общо ще 
приеме на 
ши.

мета-организации. от търсещите 
година, 

година в 
са за

елециал

работа 80 ду-
съ- В ООСТ за производст- 

микро-мотари „5 се 
птември * ще намерят ра- 
°°та 25 монтьори на еле
ктромотори и т-н. За по
требите на
чия ще бъдат приети 
работа 20

во на
организа

торската сек-
В конкретната дейност 

на първичните оиндикални 
организации са доминира
ли редица актуални въпро
си: изостряне на трудова
та, личната и колективна 
отговорност, 
производителността на тРУ 
да, увеличаване на дохода, 
прилагане на практика при 
нципите за разпределение

Предложението на Председателството 
се обосновава на досега постигнатите ре

зултати на предложените кандидати, а което е 
гаранция за по-успешна дейност занапред. Пре
дложението тези дни е на публично обсъждане 
след което Председателството на ОК на ССТН 
ще сумира резултатите, а общинската кандида- 
циониа конференция на ССТН

на
дървосекачи сглавно

моторна пила.
Цехъх на „Симпо” в Су

рдулица има нужда ох 50 
предимно квалифицирани 
стовари за работа в трета 
смяна. Модна конфекция 
която работи в състава на 
ООСТ „Юмно” с двадесе
тина конфекционери,

С. Микич

повишаване
ще утвърди лис

тата на нандидатите за най-отговорни длъжно
сти в Общинската скупщина.
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® БОСНЛЕГРАДСКА
ОБЩИНА ПРЕЗ ТАЗИ И ИДНАТА СЕДМИЦА

Учредяване на Скупщнннте на 

местните общности
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СК В СУРДУЛИЦА

ПРИЕТИ ЗАДАЧИ 

ЗАНАПРЕДПрез настоящата и сле 
дващата седашща в Боси- 
леградона 'община трябва 
да се учредят скугащини 
на всички местни общнос- 

■ ти. Инициативата, съглас
но новите статути на мест 
ниго общности, раздвижи 
Социалистическия 
Босилеград, а

нито
легациите в местната 
щности. Покрай това 
седанието на . 
общност се избира отбор 
за обществена самозащита 
и всенародна отбрана. Ос. 
вен избиране делегати за

председателите на де ще се водят разговори и 
за предстоящата пролетна 
сеитба, като при това осо
бено ударение се 
върху производството 
различни видове зеленчуно 
ви растения, необходими 
за преработка на новопос
троената фабрика за су
шене на зеЛенчун. Ще бъ-

-V

об
на за 

скупщината ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА 
СК Е ИЗБРАН СЛАВОЛЮБ МАРИНКОВИЧсложи

на

На 2 март в Сурдулица гатоката система трябва 
бе проведено разширено да намерят централно мя- 
ззеедание на Общинския сто в работата на 70-те 
кОдЧитет на Съюза на кому първични партийни органи 
чистите ,на което присцет зации в общината. Въобще 
вуваха Сима Суботички, няма да бъдат по-малки и 
секретар на комисията за задълженията в по-нататт,- 
Статутни въпроси към ЦК шното идейно-политичеоко 
на СК на Сърбия и Ягода и марксистко издигане на 
Стоянович и Зарие Димит членовете на СК, работата 

| риеви, изпълнителни секре- с младите, а намун,истите 
( тзри на Председателство трябва постоянно да се по 

то на МОК на СК в Юж- гвърждават в акциите на 
' номоравоки Регион. Гово. Социалистичеокия съюз,
, Рейки за предстоящите синдикатите, младежките 
> идейно-политически зада- организации, метоните об 

чи на общинската органи 
1 зация на Съюза на комуни пр. 

стите в Сурдулица, в която 
Действуват около 2170 ду
ши, Славолюб Маринкович 
председател на ОК на СК

съюз в 
организатор 

и носител на акцията в ме 
стниге общности са

. скупщината на събрания 
та избирателите трябва

мест
ните конференции на Согщ 
алчгстическия съюз. 

Избирането Ц ..
на Скупщи 

най-виещ са- Уна та, като 
л гсупр а в ителен 
местната общност се 
ши на делегатски принцип, 
нато едиш брой от преден 
д вийте делегати в скупзди 
ната. делегират обществе 
н о - пол итическите 
зации действуващи в мес 
тните общности. Остава
лия брой делегати се изби

орган в
вър-

органи- щности.! делегациите и

Говорейки за заемането 
като за твърде значителен 
политически й социален въ 
прос Маринкович подчер
та: — В тази област поло
жихме усилия, но 
•съветите резултати 
скромни. Такова 
ние имаме затова и

рат от страна на избирате 
лите. След избирането на 
делегати в скупщините, на 
отделни заседания същите 
се учредяват и избира 
своя председател и задгее 
тник-пред седател. От редо 
вете на Скупщината се из
бира Ст.вет на скуттщина- 
та на местната общност, 
а с- редовете на членове 
те на съвета се избира пре 
дседател и заместник-пред 
седател на съвета. Да при 
помним, че в съвета не мо 
же да бъдат избрани пред 
седател с и заместник-цред 
седателя на скупщината.

Босилеград
покрай останалото изтък
на, че комунистите се на 
м ир ат пред множество за 
дачи, от чието осъществя 
ване зависи по-нататъшно
то обществено^икономиче които търсят работа, а 
око развитие на общината, има й такива които изби- 
Въпро.оите, свързани с осъ Рат работа, се ползуват с 

най-различни, - главно, 
риемчиви начини да стиг 
нат до целта. От друга 
страна имаме непоследова 

селското стопанство, зае- телно отношение,
всичко на комунисти, на 
отговорни длъжности, ко 
и то дават 
привилегии.

да изберат 
съвети,
контоол и съвети на потч 
Ребителите.

Да кажем, че за всяка 
.местна общност срокове 
за събранията определи 
Председателството на ОК 
на ССТН. Определени са 
и политически активисти, 
които ще оказват помощ 
при избирането. Съвместна 
с избирането на членове в
скупщините на местнит* 
общности, на събраният

помирителни осъщеде засегнат и въпроса око 
до реализирането на прое 
кта ,,Морава 
то според досегашните ре 
зултати не върви с жела
ния темп.

са.моуправителен са
2”, ной- положе- 

тези

На събранията избирате 
литб ще кажат думата си 
и за предложените канди- 
датк за най-отговорни фу 
нкции в общината, репуб
ликата и федерацията, ко 
ито се делегират от СР 
Сърбия.

ществя-ването на Дълго- 
орочната програма по ико 
номичеона стабилизация

неп-

преди
л;а.нет° на нова работна ръ 
ка, социалната политика, 
осъществяването на деле възможност заМ. Я.

УКРЕПВА ДКЦИОЙНОУО 

ЕДИНСТВО
На заседанието бе приет 

и отчет за досегашната ра 
бота на Общинския коми
тет на СК. Първичните ор 
ганизации на СК работата 
на общинската организа
ция на СК, нейните орга
ни и тела и на функщюне 
рите са оценили положите 
лно. Едно число първични 
организации считат, че Съ 
юзът на комунистите тРяб 
ва да бъде по-енергичен в 
реализирането на овоите 
решения и заключения. В 
твърде съдържателните 
разисквания стана дума за 
необходимостта думите по 
вече да се превръщат в 
дола, за необходимостта 
от по-голямо взаимно ин
формиране в СК, за кмора 
лнмя лик на члена на СК, 
а особено за отговорността 
за неизпълнителните зада
чи. На заседанието бе при 
ега и ориентационна прог 
рама за работа на Общин 
ския комитет до края на 
март гадната година.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА ПО ОКАЗВАНЕ 
НА ПРАВНА ПОМОЩ В БОСИЛЕГРАД

Незаменима помощ(От 1 стр.) на договореното, без коя 
то няма и не може да има 
резултати в осъществява 
нето на Дългосрочната про 
грама по 
стабилизация.

Взимайки участие в ра
зискванията, членът на По 
литическия антив на ЦК 
на СКС Воислав Попович 
се застъпи за още по-с-ь- 
ществено укрепване на ак- 
циенното единство в орга
низацията на Съюза на ко-

Изаеклата 1983 година е 
плодотворна за Службата 
по оказване на правна по
мощ при общинското уп 
равленис в Босилеград. Об 
що са оназанц 695 правни 
помощи, за 161 от които 
не са наплатени такси. Об 
сегьт пън на прашите по 
.мощи наистина е твърде 
разнообразен: ог област
та на трудовите отноше
ния, социалните осигуров 
1си, жилищните отноше
ния, имуществено-правни 
те огношени. Съставяни са 
най-различни тъжби, жал
би, предложения, исково 
и прочие. Освен това на 
1427 липа с*а дадени устни 
съвети.

браковете не са били еви- 
дентирани.

Службата е съставяла и 
различни жалби срещу при 
съди и решения на отдел
ни ортани и в това отно
шение не е могла да от
кликне на ВС1ГЧКИ. Служ
бата съшо тана е състави 
ла 65 договора, особено за 
ку| ю-продажба, подаръци, 
или за доживотно издържа 
не. Гражданите чрез та 
з:с служба са съставили 44 
частни тъжби и наказател 
ни заявления.

икономическа

мунистите, да се води по
следователна борба срещу 
опортюнизма, за цо-голяма 
политическа отговорност
на всички, за по-нататъш
но развитие и усъвършен 
ствуване на демократичес
кия централизъм. 
иакто каза Попович, сила
та на Съюза на кому ние- 

се цени по броя

Зашото

Немалък е броят и на 
различни до-преписи на 

кументи и съставяне на ра 
:мшч'Ни видове искове и до

тите не 
на проведените заседания 
и раздвижените на тях въ
проси, а по това колко ко- 

ангажират в

Цоне Тодоров

куимен-рц.
За отбелязване е, че при 

наплащонет0 на определе 
•ни видове услуги служ
бата е взимала 20 на сто 
по-малко от официалните 
ценоразпис и за този вид 
услуги.

В продължение на засе
данието, след като бе при
ет заключителният баланс, - бата, 
членовете

Според оценка на служ- 
най-много- домий и - 

на Общинския ■ рат тъжби за нарушения и 
на СКС в Босиле-1 собствен остга на гражда-

мунистите се 
провеждането на догово-

За председател на Об- • 
щинския комитет на СК с 
двегодишен мандат е пре 
избран Славолюб Марннно 
пич, дипломиран машинен

реното.
В тази насока и Общин- комитет 

ският комитет занапред град, изораха Цонс Годо- 
тРябва да насочи своята ак ров за председател на Об 
тивност като при това по- ' щинския комитет, а на от 
дд/.ржа' крепни връзки с делне заседание члепове- 

наргийни орга те на 
само в орга- за

сдружения
труд. но и в местните об
щности, защото тук, каза през 
Попович, се води конирет 
на борба за осъществяване

ните, за компенсиране на 
нанесени щети и други 
от имуществено-правните 
отношения. През първата В общи черти може да

ое каже, че службата за инженер, а за секретар на 
правна помощ на населе- Председателството Аца Ми 
«пето в общината оказва

Председателството ; половина на годината в го 
секретар избраха Асен 

Милчев. И двамата нзнт.тн 
яваха тези длъжности, и 

изтеклите две годп-

първичиите ляма степен са съставяни 
тъжби ?а сключен брак,низации, не 

ииаациите на
к01'гго също таладпновпч,

ко досега изпълняваше та
незаменима помоли, нато 
пести, на хората и време, 
■и средства.

понеже много от киприте 
—регистри преди войната 
и по време на войната са 

М. Янев ■ били унищожени, тана че
:>и длъжност.

С. М.ни. Ст- Н.
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„ГРАДНЯ” — ДИМИТРОВГРАДИЗ ДЕЙНОСТТА ИЛ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

ОБЕКТИ ЗА СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВОАвтотранспорт“ пред сериозни нзпнтаннян
• През изтеклата делова година „Автотран

спорта" от Босилеград е превезъд над 870 хиляди пъ
тника и окол!о 46 860 хиляди тона различни стоки. 
Пътният транспорт и авторемонтната работилница от
читат загуба от 4 272 210 динара, а товарният тран
спорт и бензиностанцията имат печалба от 1 885 750 
динара. Загубата от 2 386 460 динара се номнеисира от 
средствата на амортизацията.

КОИТОнеизплатени суми,
понастоящем възлизат на 
иа!д I милион и 100 хиля
ди динара. Ако към това 
добавим и запаса от разви

през настоящата година. За 
нуждите на селското сто
панство също ще бъдат 
построени още два летни 

единият в

Строителната трудела ор
ганизация „Градил” в Ди
митровград, според все 
още неофициални данни, 
п(е приключи деловата 
1983 година с положител
ни резултати. Изтеклата 
година е една от пореди
цата години, в която зае
тите положиха додта уси
лия в изострените условия 
на стопанска дейност да 
зав/^ршат срочно обекти
те, които са строили.

година за 
„Градн^." е характерна и 
по това, че построи някол
ко обекта за селското сто 
панство в Диимтровград- 
ока община. Построена е 
ферма — летен овчарний 
— на стойност от около

чии резервни части и дру 
го на стойност о-г около 
8 милиона и 700 хиляди ди 
нара, деловито ни резулта 
ти нямате да бъдат ,тьй 
лоши — изтъкна Николов.

оючарнпка
местността „Забел”, а дру 
гият в Горни Криводол в 
местността 
Стойността на тези обек
ти е около 4,2 милиона ди-

„Равншце"..възлиза на 33 754 020 ди
нара, а чистият доход въз 
лиза на 23 695 000 динара 
който също така бележи 
увеличенно от 22 на сто. 
За лични доходи са израз-

Може би заключителни 
ят баланс за изтеклата де 
лова година на ,.Автотран
спорта” от Босилеград ще 
ше да бъде съвсем друг, 
ако навреме се бяха прев
зели спешни мерки за 
преодоляване на субекти-в 
нит© причини: все по-чес
тите посегателства към
общественото имущество, 
незачитане на трудовата 
дисциплина, незачитане на 
мерките по икономическа 
та стабилизация и пр.
Инак, в затруднените об
ществено-икономически и

Що се касае до въпроса 
:«а осъществяването на гша 
новите задачи, канто 
\зедоммха

нара.
Следва да се отбележи, 

че и тези обекти трябва 
да бъдат завършени за 
три месеца, но по всичко 
л ичещо, зарад продължи - 
телците снеговалежи, то
зи срок едва ли ще може 
да се спази.

Договорено е също така 
при съществуващия склад 
в Желюша да се постро
ят съобщителни, артерии и 
плато. Стойността на тези 
обекти възлиза на 1,7 ми
лиона динара. Срокът за 
тяхното построяване е два 
месеца.

Тук трябва да се изгьк- 
не и фактът- че отноше
нията между строителната 
организация „Градня” 
меделекзата

ни
в „Дв']'0-|ранс-

Милалата

три милиона динара за зе- 
модел оката 
„Сточар". Този обект е за 
вършен в предвидени;* 
срок и предаден за Деня 
нг. републиката — 29 но
ември. Всъщност, този обе 
кт е строен само тр* ме
сеца, а в него ще могат 
да се отглеждат около 600 
овце.

Във фермата „Липинско 
поле" са построени два на 
веса, чиято стойност въз
лиза

кооперация
стопански условия на сто
панисване което особено 
се чувствува,. въобще при 
автотранспортни те органи 
зации. „Автотранспорта" .в 
Босилеград отчете загуба 
от 2 386 460 динара. За
губата, както ни уведоми 
шефа на счетовъдството 
Славчо Николов

Автогарата в Босилег рад на пазарен ден
изеход-вани 26 081 496 динара 

и същите бележат увели 
чение от 24' на сто, а оРе 
д-ният личен доход възлиза 
на 8647 динара, с увели
чение 19 на сто.

—• Състоянието ни може 
би нямаше да бъде тъй 
лошо, ако бяхме успели 
да наллатим всички наши

порта”, те цялостно са реа 
визирани. Така 
през изтеклата година 
автобусите на „Автотран
спорта в Босилеград 
превезени над 870 хиляди 
пътници и различни стоки 
от около 46 860 хиляди то

кооперация 
„Сточар", след някои недо
разумения ири построява
ни ето на овцефермата в 
„Липинско поле", се разви
ват по възходяща линия.

Безспорно един от обек
тите, които през настояща 
та година ще се строят, е 
сервизът за

напримере навакса 
на от средствата на амор 
тизацията, което е и поз 
волено според Закона 
сдружения труд. За отбел
язване е, че и тази година 
загуба
кия транспорт — 3 490 800 
динара и авторемонтната 
работилница — 781 410 ди 
нара докато товарният тра 
нспорт отчита печалба от 
641 800 динара ,а бензино 
станцията — 1 243 950 ди 
нара.

с

са на 8,1 -хиляди динара. 
И този обекКт е построен 
срочно.

Деловите отношения със 
земделсната 
„Сточар"

на

отчитат пътничес
на. кооперация 

продължават иМ. Я. технически 
преглед и обслужване на 
моторни возилаПОМПЕНС-АКУМУЛАЦЙОННА СТАНЦИЯ „ЛИСИНА" при грани
чно-пропусквателния пун
кт „Градини". Този обект 
ще има ползваема 
От 347 квадратни метра. 
За строителството на този 
°°ект Автомото дружест
вото на Сърбия е обезпечи
о^т.гт21 „лгили°на динара. ЗОИЛ „Дунав”
на динара и пр. Когато бъ- 
де построен обектър (сро
кът е до края на юни) тук 
ще работят 14 работника. 
Тук не само ще се върши 
технически преглед на мо
торни возила, но Ще ее пр- 
рат и ще _се лонраИ^ 
ла, а ще бъдат обезпечени 
и помещения за обучение 
на водачи на

Готовност на високо равнище
у.. : .......  —-------  ■ ■

площ
През миналата делова го 

дина 164-те трудещи 
„Автотранспорта в Босиле 
град са осъществили общ 
доход от 170 217 266 дина 
ра ' и същият по отноше
ние на 1982 година е уве 
личен с 32 -на сто. В стру 
ктурата на този доход най- 
голямо участие има пътни 

транспорт —

се в
Непълни шест години— 

от ноември 1972 година до 
септември

ооекта, навярно ще се връ 
щат пак, за да „възобнов
ят” урока за онова, което 
у нас се нарича новинд. 

Инак, както изтъква Ми 
Сурдули- одраг Ристич, председател 

състав е по- на деловия отбор на Вла 
строена и помпено -акумула синевите водоцентрали 
щгонната станция, огнооно Сурдулица, готовността на 
язовир ,, Лисина", за което това съоръжение -е на ви 

изразходвани около соко

1 065 000 киловатчаса еле 
ктроенергия. Запланувано 
е „довеждането” на р. Цър 
нощица в Лиоинското езе
ро, както и построяване на 
канал на река 
яа дължина о-р 11 километ 
ра. На изхода на Божищ- 
•КИЯ канал на Властна 
се строи още една малка 
Бодоцентрала с мощност 
1,5 мегавата, или производ 
ството на 4,2 милиона 
ловатчаса електроенергия.

ло
1978 година,

строен е и завършен вто 
рият етап на Влаоиноките 
водоцентрали в 
ца. В негов

пет милио

Лисинека

вческият 
72 552 000 щединара, след 
това бензиностанцията с 
48 704 000 динара, товарни 
ят транспорт — ,38 546 000 
динара и авторемонтната ра 
ботилница с Ю 414 000 ди 
нара. За осъщестВяването 
на този доход са 
двани 136 463 246

са равнище. През' изтек
лата година планът е пред 
виждал да се препомпат 
74,6 милиона куба-ска вода, 
относно да се осъществи 
производство от 138 милио

604 коми л йона динара. 
Да напомним, 

за изпомпаване на
станцията ки-

водата
е построено във вид на ши 
ше на чиято долна страна 
са поставени 2 помпи, ко 
ито „издигат" водата 
340 метра височина (7,5 ку 
бика вода в секунда)1 и гра 
вита циан на система и 
вод през канали, тунел 
рофон прехвърлят 
във Власинокото 
построяването на 
©Ръжения мощностите 
Власин,ок1Ите

моторни во
зила.

Понастоящем г 
на града „Г.радня" 
Делово-жилищна

Всички тези обекти тряб 
построят през 

средиосрочен 
период 1986—1990 година. 

С тяхното

ов центъра 
строи 

сграда, в 
която ще бъдат поместена 
и ПГГ

изразхо 
динара

и^ отчитат увеличение чс 
35 на сто. Безспорно

на киловатчаса електр 
нергия. „Прехвърлени" са 
77 милиона кубически мет 
ра вода, а от нея са поду 
че ни 142,5

ое- ва да се
на следващия

е, че
големият Ръст на израз^р 
дваните средства е после
дица на прекаденото увели 
чение цената на горивото, 
автогумите и 
резервни части. Обаче уве 
личението им немалко за 
виси и от Редица субек
тивни фактори, които., че 
сто в организацията ее из 
тъкват. ко не с© и разре 
шават- При това доходът 
е увеличен с 22 на сто и

съоържения. Доиз
граждат се и някои други 
обекти, като например де

тската градина в квартал 
„Казармен район".

построяване 
едновременно се дава 
■регден шанс за развитието 

• на спортния туризъм, осо* 
бено на спортното риболов 
ство. В предстоящия 
од Листнското
стане любимо
мношбройни любители на 
природата, а за риболов
ците място, където 
мотат да хващат п-ланинс 
«а пъстърва.

милиона нило-от- оги ватчаса, което представля-*, 
ва 103,2 процента от зап- 

С лануваното.
водите 

езеро, 
тези съразличните Вл воинските 

на рали в Сурдулица
планували по-нататъшно ра 
звитие на Лисиноката сис 
тема. Планира се 

у яване на преградна стена 
Ьвропа) тРяб- яа река Любатока 

ва да се .види, а специа- хидроцентрала, която го- 
листи, които са водели дишно ще

водоцент- 
са за- В „Градня” посочват, че 

занапред трябва още 
пълноценно да 
мерките на ниономическа- 
та стабилизация, като ед
на от възможностите да 
се надделеят някои субек
тивни слабости

пери 
езеро ще 
място наводоцентра

ли нараснаха от 56 на 29 
мегавата електроенергия.

Единствена 
нас (втора

по-
заживеят

постро
оистема щев с малка

произвежда С. М. Ст. Н.
СТРАНИЦА 6
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Пролтащш *т мични сгряна, оъвдинявайчч» —~зКомунист
Г-------

Не са достатъчни само —л

ш ести път В поспмии „ оп тт и Не ги провеждат, или ги провеждат части
чният комитет на СЮК Р^иДа^за шш' ЧН°' °ТН0СН° П° НаЧНН' Н°ЙТ° 1Ш °ТГМШря" 
тозгГ^лт^73 Стабизтизация. Заключения по — «Реализират се горе долу всички ре- 
нппя ^ чя В?Че и не пРави> тези които го- тения, които се приемат в републиките и 

1 очнаха да се повтарят. покрайнините, обаче цялостно не се реали
зират решенитяа и законите, конто се прие- 

криза, ^епователноТГГв^де^.ГпътяТна р' "" 1—№Т° на Ф«еРацията.'' 
изхода колко Централният комитет е в съ- ^ ледоиателно, всичко се свежда на ксн- 
стояние да види добре и прецизно е оп- сгатацията, че имаме .дсостюм за по-инаква 
ределен. Но, все пък, не върви, дв реализа- действителност". Постоянно се прави съумее 
цнята на Програмата по стабилизацията ед- (!на (югославска) политика за изход от труд- 
вал! ли с.ме в началото". , постите. Съюзът на комунистите се застъпва

за такова (съвместно) и, разбира се, самоуп- 
рагаително решаване на проблемите, а в пра

лите, следователно, ако осуетят самоуправи- 
телните прониквания и „ветровете” на заед- 
шчеетеото. Целта им е лона: да се отбранят 
опечелените привилегии, така щото тясно, 
групово, по ооновните организации на сдру
жения труд, частично ще се провъзгласят 
за нантоляма светиня, че в борбата за това 
ще се ангажират всички сили, че „своята" ра 
бошическа класа ще се убеди 
ллоатира някой отвъд „междата” и че един
ственото й спасение е а отбараната на сво
ето, най-тясното и това отбрана не с тРУД 
и увеличение на продуктивността, но на пър
во място — чрез справяне”.

Диагнозата

нак я екс-

Защо?
Примери, за съжаление, има много. На

пример, преди няколко дни бе оповестено, че 
Югославия през април те получи още една 
рафинерия и това в обстановка когато съще
ствуващите работят с една трета от мощно
стите си. Тъй като

и _ ктиката мнозина искат да решат само своите
^ ° аседание, разопра се, не може проблеми и най-често без оглед на обстоя- 

Д е ветлят всички проолеми и всички об- телствого дали с това засягат интереси- 
щесгвеш! процеси, които съпътствуват (и спи те на останалите. Тази двойност, убедени сме 
Ратб Усилията страната икономически да се в това, е една от ооновните, вероятно и най- 
стаоилизира. Може, обаче, да се посочи и на твъ.рдите бариери да се тръгне напред. Този 
няккои от основните, да се предупреди 
главните препятствия- И това нещо на 12-то 
заседание на ЦК на СЮК бе направено. По- 
изострено отколкото досега бяха дадени от-

разпределението на нефта 
инак се върши по „глава” (рафинерия), не би 
ни учудило ако на същата идея дойде още 
някой-

на егоизъм е и причината за нарастване на спо
менатите и другите „изми” и монополи.

нмСкроеният ..косиш , следователно, неот- а Съ10за на комунистите, 
предстои еАинствено непоколебимо, с Рево- 
люциснпи методи, да почне да скъсва с под- 
ривачите на нашата страна и системата. Да 
повтаряме фразите, как това по 
ди и в някои средства сме принудени да 
правим ,напстнна. е вече безсмислено. Обаче, 
Действително трябва да се сепнем, трябва да 
отворим и протрием очите си, трябва да- по
гледнем малко лодалече откоса си. Защото 
-бзз открит конфликт сто силите,
Рито защищават монополните си позиции 
п без /лиференцияция с тях, не може да се 
спечели битката за стабилизация".

Обективно, сшш и възможности има, що
то и без чужда помощ да преодолеем труд
ностите. Когато тази помощ пристига, тогава 
изход |<т е сигурно по-лесен. Обаче, сам.о при 
Условие да не тегли всеки под своята риза.

Миливое Томашевич

следователно,говори на въпроса защо заключеното и дого- товаря на сегашната практика, не отговаря 
вореното не се осъществява. Посочваме ня- нито на убеждението и желанието иа мнози- 
колко характерни препятствия: на всичко да решат сами за себе си, спра

вяйки се по познатите начини, които ни до 
— „Съзнанието за потребата на радикал- това и доведоха. Тогава драстично трябва да 

ни промени ... у мнозина (е) още ••• в сфе- се проимени или общият ..костюм" (Програма- 
рата на принципни обсъждания и вербална та по стабилизацията) или действителност- 
подкрепа".

някои пово-

та, която упорито не го приема.
Н— „Тревожно е ниска степента на влмя- ародът е отдавна казал, че „ризата е по 

ниег° на субективните оилн ... върху учре- близко от палтото”. Това правило и тави пси
хология и днес са много разпространени. „Ри
зата” сигурно и ще остане по-близна. Но да 
се преживее не е достатъчно само по-близко- 

— „С бюрократично-технократичните за- то, пое пък палтото е по-важно. И народът 
грабвания на властта администрацията и мо- знае това и вштапи и във всички тежки по- 
гълште хора от професионално управленчес- ложения знаеше, и бе принуден да се бори, 
кия слой До голяма степен са установили тъкмо заради личното, и за съвместното.

които упо-дяванетз на съвместните югославски инте
реси."

принудително опекунство над сдружения 
труд ... СК спря пред нарастващите етатис- 
тко-б:орократи‘ши стру ктури ■ ”

А какво става днес?

Онези, конто въведоха споменатото „при
_..Отделни среди... според ингересте нуднтелно опекунство” могат да останат са-

пре.писанията и решенията, пък мо ако остане и наличното отношение на сп-си тълкуват

впития Деопотовац. В опита от стремежът на МОК на СК в Шу- 
пвспАлучливата фабрика в Двори- мадия и Поморавие съгласно зак- 
"Ю Да со опаси, което може да люпенията на ЦК на СК на Сър- 
се спаси) съотцзжоншята са предло оня за задачите на комунистите в 
жени на фир-мит-б, които достави- осъществяването на политиката по 
лн и продали технологията. Обаче, икоподшческата стабилизация, да 
ни тези върли чужди партньори се утвърди отговорността на до-

ИНВЕСГИЦИИ

Несполуки йез етговааност
не им пречило да дадат по-малко принеслите да се стигне до тази

.......... . от половината нари, конто паличи- неополуна. Въз основа на заключе-
Изче.чна една голяма развойна илюзия на ед ч ■ , ’ ли за тях. И контактът с една ита нията на Председателството, тРяб-

остава дългът да се утвърди иои е шговорен лиажжа фирма бил ялова надежда, ва по-конкретно да се Утвърди от- 
тьй като купувачът не дошъл гонорността на деловито органи в 
на разговор, насрочен през януари Горското стопанство н Югобанка в 
тази падина. Опитът да со намери Светозарево и на функционерите и 
купувач орей домашните дървопре изпълнителните тела на общински- 
рабошателп Смцо се провалим.

Деспетовац. И занапред 
за всичко това

но състоялото со зйседвиие и рази 
сипанията водени на сшдото, ме
жду другото се казва:

„...Утвърдените акции но да
доха задоволителни резултати пи

тащите за продажба и изна-

„ гкаг
“д—,.

Овотозарево, Градския кюмтегш 
СК в Белград, Стопанската камара 
и т.н бе изпратено писмо, в к 
0,0 се нригюмня “
ГадГин^ги/И^нната^шогтолука

ЯЗГИГ*»

те скулщмни. Оценено е, също та
ка, чо голяма част от вината пада 

Преди десет месеца в „Кому- иа „Минел”, Института -по химия, 
шк:т” писахме: „Фабриката за ме технология и металургия...” 
тиган табли „Деспотовац” в Дво Какво е трябвало да се напра- 
рище, ноято по всичко личи лико 1(и цр0д имналата година се виж- 
га няма да заработи и в ноято до- да и 0ч. иечо цитираното писмо, в 
сега са мнвсстмрани 1.22 милиарда

то в
мирене иа средства да со; зъвър- 

обакггьт, накто и в стремежа 
да со изнамерят вкзможности за 
преариентировка към нови провра 

произтичи ниобхиди-

ши

което со казва:
Общинските кохгнтети на СКщинара. о типичен пример нак по

ради безоттошорпосст и ямаш една „ Деспотовац и Светозпрево пов- 
голяма надежда се превръща щ по- торно трябва до разглеждат отго- ч 
1Ч.ЛЯ1МП мвестиционна несполука.
Новото, поето може да бъде, е

мм, от което 
.мосттв за провеждане на ^ процейу 

ликвидация."в
ра до редовна

Таня изчезна една голяма раз 
пойна илюзия на недостатъчно.ра-

Десгютовац.
В писмо-то, 

формациите
на ии 

за иеотдав
(На 4-т« стр.)въз основи 

Ц370ТВСНЙ
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ОТНОШЕНИЯТА В СР СЪРБИЯ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★************
то осъществяване от този аспект, -моуправлението « цялата югослав- 

полезно и необхо- она общност- Не само от аспекта 
на , историческите претенции и 
програмните определения на обще
ството, но и в сегашната общесгве

което е твърде 
димо.Съгласие и разлики

! ..
— Всичко, което е лостигна- 

Вишнич — дава ос-то — споделя
нованне за оптимизъм. Трябва о,ба на ярактина държдвата все по-мал 
че да се иаже, че това са само но трябва да бъде средищна ин- 
църаите резултати, имайки пред- ституция на обществото, а нейни 
вид необходимостта и действител- те функции все повече трябва да 
ниге възможности за -изграждане поема организираната еамоулрави- 

В осъществяването на конституционното положение на СР Сър. на сам0уПравителЧ0 съдружие и гел-на структура. Това е счцеетве 
бия по много въпроси досега са постигнати общи оценки. Разликите единство на Републиката въд ос- но определение в развитието и осъ 
в основата си пронзходат от два конституционно-правни концепта и новите на Конституцията на СР ществяването на конституционните 
виждания на СР Сърбия като цяло. Единият — който Републиката и Сърбия. Освен това останаха някои функции на всички общественочю- 
нейните отношения с покрайнините свежда до минимум занонодптел- значителни -и принципни разлики дитпчески общности, от общината 
на регулатива, утвърдени с - Конституцията на СР Сърбия, давайки й по отношение- на .едно число с*ще- до федерацията- Погрешно е оба- 
при това само формални белези на държава и нсизградена обществено- стаени въпроси. Разликите и -по- че «а това оезспорно определение 

1 1 съществуват за съдържат, да се лротивопЬставя ролята на
на тази

ност вижда в осъществяване на цялостта на конституционната система ^ 1Ю в-мфосн и отношения, ко- необходима и с Конституцията ут-
ито се уреждат единно за цялата -върдена. А тъкмо за това се касае, 
Република; за функционирането па когато става дума за осъщеспвя- 
някои републикански органи и за ване на единните функции, които 
начина на осъществяване на тези Републиката, въз основа и в рам 

съдружието и конституционното мен и многостранно приемлив на- функци.и „а цялата територия на осите на Конституцията -на СР Сър 
положение на Републиката. Анали- чин да раздвижва някои от така да Републиката; както и по отноше- бия, трябва да изпълнява. От ул- 
за, след двугодишна работа възос се каже до вчера -изключително ние на едИН.ната регулатива на Ре роотените противопоставяния на 
новата на отчети на свои 15 под- „чувствителни" въпроси за лоложе дубликата самоуправлението и държавата се
групи и хиляда страници изходен , нисто, правата, длъжностите и от- Сега се подготвя или е в про- раждат тогава -изкуствени по-дел- 
материал, състави отделна работ- говорностите на Републиката и со цес на процедура приемането на би, че някой е за самоуправител- 
на група на Комисията по конста- циал-истическите автономни покрай - двадесетина закони, чиито отделни на, а някой за държавотвсхрИа репу 
туционнц въпроод на Скупщината нини Косово и Войводата — от- разп0реД5и трябва да се прилагат блика. СР Сърбия не може да има 
на СР Сърбия без претенции на крива реални оптимистични перспе >е 0 на цялата тер1№орИя на Ре- повече, но Ни по-малко функции, 
всеобхващащ начин да съблюдава ктиии за преодоляване на разлики публиката а за чиет0 съдържание отколкото това с Конституцията е 
и оцени състоянието в-цв всяка от-■ те в гледанията по осъществяване 'шестВуВат различни виждания предвиадно.
делна област на обществения жи- на съдружието и конституционно- на съответните рпеубликансюи и 
вот, както и общото състояние в то положение на СР Сърбия? Не покрайниноки органи,
СР Съроия. са ли тези разлики по-големм от н изявяват ли се разликите в

изходния оптимизъм и желания да 
се постигне съгласие?

П ред делегатите на Скупщината СЪДРУЖИЕ И ЕДИНСТВО 
-на СР Сърбия ще се намери нас«о 
ро анализът по осъществяване на край безспорните -фанти на разу-

Кол-ко обаче' анализът — по-

Около същественото -разясня
ване на понятията съдружие и еди
нство стана дума и на споменато- 

погледите още по съществено схва то заседание на Комисията за кон 
щане на така често употребявани- ституционни въпроси на Скупщина 

Разговаря,ме за тава с Д-р Ми- те думи — съдружие и единство? та на СР Сърбия- Бележим думи- 
Излълни- Изглежда, че няма спорове, кога-

на то се говори за осъществяване на волюб Рашкович:
—- Съдружието 

на републината не

Комисията по конституционни 
въпроси организира в края на яну
ари разисквания, на които според
обща оценка са постигнати редица одраг Вишнич, член на 
съгласия по някои съществени въ- телния съвет на Скупщината
проси на изграждане на самоупра- СР Сърбия. Той подчертава, че ана самоупрааителното съдружие в Ре 
в-ителното съдружие и единство в лизът има изключително значение, -публиката, но питаме .Вишнич, не
СР ^Сърбия. Изявените разлики понеже в него твърде -конкретно са ли тези разлики очевидни, ко- се гфотивопоставят, както що не 
са били повод да се формира нова са идентифицирани въпросите, за гато се говори за единни функции е добро преизтъкване - на едното а
работна група със задачата след които съществуват различни мне- на Републината като държава? пренебрегване на другото. Не е ра
един месец за Комисията и Скуп- ния. както и становища на репуб- — Конституционният концепт збира се спорна самос-гоятелност- 
щината, въз основа на допълнител ли-канските -и покрайнинските ор- -на развитие на нашето общество
ни забележки, да съчини редакти- гани:' С това, изтъква Вишнич, пра предполага на воички равнища и
рана версия на анализ на отноше- ктически за пръв път от приема- въз всички сегменти постоянно да
нията- в СР Сърбия. него на Конституцията на СР Сър укрепва .адхезионната и интеграци

бия цялостно е анализирано нейно онната сила на сдружен труд и са

те от уводното изложение на Сла-

и единството 
бива взаимно да

та и отговорността на социалисти
ческите автономни покрайнини Ко 
сово и Войводина, но тези особе
ности имат особена стойност, нога- 
го. се асае за СР Сърбия. Също 
така, докато е от капитално зна
чение фактът.

Какво е направено от тези до
пълнителни работи досега — пита 
ме д-р Радослав Раткович, замест
ник-председател на- Комисията за 
конституционни въпроси и предсе
дател, на новоформираната работ
на група. Въпреки че групата до
сега не се е срещала, Раткович по
твърждава, че вече са подредени 
онези забележки, пристигнали до 
пълнително. Ще бъде обаче необхо 
Димо да се редактира и подобри 
анализът там, където е или не е 
постигнато съгласие- Едва тогава 
през март ще се подготви оконча
телна версия на анализа за Коми-

- сията и Скупщината на СР Сърбия.

Раткович същевременно изтък
- ва, че когато се касае за такава 

работа наистина -няма причини за 
бързане. Очевидно е необходима 
задълбочена работа в атмосфера 
на пълна толеРа-нция -и усилия да 
се дойде до -разяоняване на стано

■ вищата, да се постигне съгласие, 
където това е възможно, а където 
не е възможно — 'необходимо е

-принципно съблюдаване в какво е 
-същността на разликите. Най-важ 
нота е, подчертава Раткович, рабо 
тата в новата редакционна 
да продължи в онази атмосфера 
на -разбирателство, съгласие и раз
ясняване. която е била в прениш- 

■ната работна прупа и която със 
самйя-този факт, е била непооред

■ ствен-принос -към положителните 
процеси в съгласуването на разли
ките в • Р-ейуйлйката и покрайни
ните-

че самоуправител- 
ното споразумяване и договаряне 
се свързват и в действителен само 
управителен, смисъл укрепват на- 
ЩВта вътрешна кохезия, 
да се губи от предвид нито това, 
че се намираме на степен на раз
витие на обществените отношения, 
-на която държавата, 
ституцията дефинира, има свой ре 
ален смисъл и рол.., ’па' самоупра
влението и такава държава не мо
гат механически да се противопос 
тавят-

Какво е постигнато
не бива

п остигнати са определени резултати в по-широкото сдружаване 
на труда и средствата между трудовите организации от теРитория- 
та на СР Сърбия извън териториите на САП и трудовите организа
ции от териториите на покрайнините, което е съществена предпо
ставка за изграждане и укрепване на единството и съдружието 
републиката като цялост. Съгласно утвърдените съвместни интере
си и цели в Обществения план на СР Сърбия, а имайки пред вид 
потребата от по-бързо договаряне по икономическата политика със 
съвместен интерес и Реалните потреби на сдружения труд, склю
чени са договори за основите на Обществения план на СР Сърбия 
за периода 1981—1985 в областта на развитието 
агрюпромишления комплекс, производството на суровини и редрома- 
териали, металопреработвателния комлепне, водостопанствого 
общенията. Освен това, сключен е и договор за насърчаване само- 
управителното сдружаване на труда и средствата върху доходност- 
ни основи в СР Сърбия за осъществяване на съвместна политика 
по по-бързото развитие на Косово в периода 1981—85, което се 
реализира. -

както Кон-

в

Когато се изтъква, че е съАРу 
жието в Републиката част 
нен процес на осъществяване 
съдружието на цялото югославско 

. пространство, необходимо е, доба 
вц. Рашкович, особено да се под- 
чертае, че е СР Сърбия като об
ществено-политическа и самоупра 
вителна общ-ност единен

на еди
нана енергетинат а,

и СЪ-

оргаяи-
зъм/ па е необходимо при зачита
ме на нейните сложности, решите
лна дистанца от всички тенденции 
на сравняване с югославската фе
деративна общност. Затова е необ 
хгодимо да бъдем критически ори
ентирани към термините „'общо ут
върдена политика", „приемане на 
закони при пълно равноправие на 
републиканските и покрайнински
те органи” и подобно —- които ка
то категории съвсем отговарят 
югославсата федерация, но внасят 
неяонотии, Когато се прилагат към 
конституционната система на СР 
Сърбия.

След Осемнадесетото заседание на ЦК на СК на Сърбия ин- 
тензивира се и обогати сътрудничеството между републинанените 
органи и органите в покрайнините. Осъществява се сътрудничество 
във всички етапи в изготвяне и приемане на законите, 
прилагат единствено. Гласувани са

група
които се

законите за Изпълнителния съ
вет на Скупщината на СР Сърбия, за организацията на републикан
ското управление, за измененията и допълненията на Занона за по
данството, а пред приемане е Законът за общонародната отбрана и 
Законът за изменения и допълнения на Закона 
боти, в които различите мнения

наза вътрешите ра
са сведени на минимум.

Д-р Миодраг Вишниич
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Г" Сърбия. Всъщност, , съгласува- та позиция на СР Сърбия все пък И д-р Найдан Пап,™ 
нията най-често са ставалц извън по «ай-голям брой въпроси се е гледище иа заюеданието^я

Най-мн:оГо' разисквания за 'от- ^: Е2г*!“-Л° с'ЬВМестни 0—. Из, сияха, според моето т^Й в
• «бйтенията Чг ЕР Сърб1« -са групи, дагани —ИГЯ7. П^ГИИеН0НИте че ^ЛРужието не може да изграждането .на съдружието в ре
- рани '•■Ьколо'- но-нцепирането на ‘ре- но становилте л2ъ р°тивопо*>ж' се свежда и стеснява само на дър публиката .върху конституционни
• публиканското ® 0ЦеНкаДа за бпо- .жавно-правен аспект. Ет0 защо би възнимват-в рез^тат ня ^

'• най-често споменаваме членове *а и° 'би -необходимо- в осъществява- щесгвуването-на два ■ подхода; дее
300 и 301 на КЬнсгиту11И5гга ня СР -IIпак- я е -едностранчива. 'Нето' на - Шстигущонмия концепт тнт в гледищата как да се осъ-

■'Сърбия: 'С^ваНе № нагрепубяикатаг но-и по-широко единството^4ружи°то
••дааа^ой^и^ ^ .ГЖ: ; и3а’-'П0'Г0?? наач*™я •оглавени прокад *»» линия -в-иръвпланужОДша
дат едимЯо с "репубтикангки ГъпЯм ^ В к^П1ЦИ1Ната на СР -..винаги.-да----имаме- -предвид, че те- Държавно-правната страна на отноза :М:па 4ЙЙГК ^пП^ВДЩет° ”а аа0~тоо^’е в осъ ™>та и -в^роод«»
ката-;--а Член 301 предаиждГръз об^им^ гчи я за,коните' Не-•••ник.твиванетю. на интересите на ни с разпределението ,на ккомпе- 
^овата ша-д^о^^ж^ Ре^ '^^'«;™0МН‘1Те """"Т?“-*»".' върху асоциации- тенциите и отношенията между
«ската-й-САП - с реод^^окПГ • да "с0 ДВД0'пРеД'имст- те-и общностите,, кодто създава Рапублиата- и -покрайнините;'' друга
йон могат-да се идруги 'С на па съгласуване- сдруженият труд, отиооно в рдаа та -уж-се- отделя за самоуби
отношения 1,а цяла^Г територия м -над™Г^™ Н2? ,пр“ата ва1«а™ Р™Я на трудовия човед в телно договорно решаване Нй 
на СР Сърбия. р щйщЛйй „ъпппт ° «якои. съ- едруже№я труд: СъируЖиет0 в чки въпроси по изграждане

^вет^.-въщадои з^р^актието на СР Сърбия не може да се цени дружието в републиката върху те-
шенията в СР Сърбия. само или предимно по отношения- зи оонови. Така' поставеното де-

1ШИ чиито отделни глаоуваие^ с® ,касае н'ит° 3? ”1Над‘ та между -републиканските и по- ление,. в същност представлява ед- 
разпоредби се прилагат единно на ция Уполчеота^яТ 3& '.'маиориза‘ кРзин®нскиТе органи, - нито може на твърде вредна дилема. Но, Па- . 
цялата територия на Реп^блината стодаяадв™ „Д*“ „°та,дрУгата да « обезпечава и по-бързо раз- пгич подчертава, че няма самоул- 
от Кбито цялостно се прилагат 12 еятато' е тчнони . п<^уч ’ непри" вива изключително или предимно рааителна• интеграция ано заръча- , 
въз основата на член ЗОсГи два въз чоез зогонтип пТе А С пр’иемаТ чрез приемане на държавно-правни та-не са обезпечени поне държав- 
основата на член 301 покато ■ л™~пТРГ Решаване на |>епУб •**■*. 00 преда всичко, чрез раз- но-правни основи. Не можем успе 
патите се Лртагат лаинно в о-гле "литни Тг^кд1 _,-по^раиненсКИ!г® ску витието на самоудравителните со- шн'о да развиваме съдружието на

•:ляи разпоредби Фак^ ^ ир чп °И бИЛЗ СВОе^бразна ^иал,истичесш отношения сьс спо самоуправителни и~ договорни осно
а <-т\о. ^ те, д се а Ре я на утвърдената с Консти- разумяване и договаряне с ноето ви,-а съдге'врем,енно да се стремимва ГГе^Т00ОТ1С™^тОя “а делетатсма щ>оцедура. СР укрепва свързването Гс-к^ към изДМане8 три ’ отдХП 

ГР Гъппча „г, СТ т-ВДята р я е единна обществено-по- та на обществено-икономическата, взаимно достатъчно несъгласувани 
оЛ^°Г в™ро»‘те и -Етическа оощност. а не е сложна -политическата и самоуправителна- правни системи. Защото и от това
отношенията в областта на народ- федеративна държава и законите та структура на републиката в произтичат много от трудностите 
ната оторана и Онези, за чието уре се гласуват непосредствено с демо която социалистическите авгс^ном в осъществяването на процеса на 

-Ждане досега не са" раздвижвали кратично болшинство. - ни--покрайнини имат с Конотиту- самоурпавитедната интеграция и
инициатива НИТО ретбликанските, пията дадени права и отговорнос- множество негативни явления и
нито покраининсните органи. НЕ САМО ДЪРЖАВНО-ПРАВНИ т. контраверзи, констатирани във вой

- Разликите в . оценките обаче НОРМИ Своето становище Руди Сова чки политически документи
настават по отношение обема, ха- Руди Сова на заседанието на подкрепи с данни за сътрудничес- следните години, пък и в Дълго- 
рактера и съдържанието на реше- комисията по конституционни въ- гвото между основните организа- срочната програма по икономичес- 

. нията на закона, които в смисъл проси, изнесе убеждението си че ции на сдружения труд във войво- «ата стабилизация и в заключени- 
на член 300, отношения се \реж- в законодателната активност в Ре- диненото стопанство с голям брой ята на Десетото заседание на ЦК 
дат единно. Според, мнението на Публиката като Цялост, при прие- ООСТ във всички наши републики, на СЮК.
членовете на работната група от подчертавайки че взаимната свър- Ключов проблем в по-нататъш
републиканските органи, републи : .мЛ заност на сдружения труд в ра.м- ното разясняване — счита д-р Ра-

’канските закони, които се ирила- 'Шщ кпте на републиката е значително дослав Раткович — и занапред ще
гад единно не отговарят на съдър . 1 по-геляма и по-развита от по-рано бъде около отношенията на само-
жанието и досяганията на с Кон- '• . изнасяните оценки и станаища по управителната и дъражвната ди-
стит1’пията ^твърдените единни . '/шШшШ този въпрос. Подобни
функции . на Републиката, с оглед ^Ц1|ТТ|ТХж-'' Нй сг.трудничество се
на развитата в добра степен поли .•АнЬЩ * I I м бат и и сферата на обществените на факта, че СР Сърбия е не само
тическа практика, която затрудни 1яи^ШЯ де: ностп.
развитието на икономическото, об ^
щественото и политическото един- 

СР Сърбия. В покрайнин-
на А

ИЛЦуПРЕРЛАСУВАНЕ1’

вси 
на съ

От 1974 година са приети 48 
закона;- които

на

от по-

отношения мензия в СР Сърбия. При това ня- 
осъществя- кои тенденции водят Към отричане

само самоуправителна, демократи
чна общестзена общност, но и 
държава. Наблятането на установ
яването на заедничеството и един 

Защо, макар че минаха десет ството да се гледа изключително 
години от прие-Мането на Конотиту ПР83 самоуправителните канали и 
цвята, със закони не са регулира- методи, поставя под въпросителен 
ни някси съществени

ДЕЕ СТАНОВИЩА
‘а,>Щство на

ските органи противоположно 
това изтикват, 
определени резултати 
уреждане на отношенията и посоч 

48 закона.

че са постигнати 
в единното :'Л въпроси по знак Утвърденият с Конституцията 

отношенията в републиката? Как характер на държава на СР Сър- 
РЯИ така. че и покрай изричното зала- бия като република, която в сто- 

гане в заключенията на осемнаде- тава си обхваща и соцлалнстичес- 
сетото заседание на ЦК на СК на кц автоно.мни покрайнини .
Сърбия з алриемане на закони
глаоно член 301, които разширяват страна в гледането на същността 
пространствата-на съдружието и по разви тието на отношенията в 
единството в републиката'— отно СР Сърбия. Според другата, която 
оно. до сега да бъдат приети об- на заседанието на Комисията ме- 
що шест таива закони? В накво наду останалите изтъкна и Байрам 

СР мането на законито «ад основа иа е с'ь»Д'Ината на различните станови- Селими, необходимо- е да се има 
член 300 от Конституцията на СР |,(а в договарянето и споразумява- повече пред вид самоуправителния

колпюнент. относно дали и колко

шват примера на този 
Това значи’ подчертава се, че за
конодателната активност по обем 
и съдържание на решенията съгла- 
сно Конституцията утвърденото но 
ложение на Републиката и автоно- Ш 
мните -покрайнини и когато става Л”
дума за политическата практика, Щ_____
която е затруднявала __ ра-«ттис-то . 
на икономическото, общественото
и политическото единство на

отнася само до от

Щ ш
Все пък, това е само еднасъ-

%
I •

Сърбия, тя се 
делни предписания-

Сърбия, трябвало би и занапред да «ето по отделни конкретни въпро- 
сс поддържа и развива методът «а

Досегашната пРаиги1ка^про покрай ността на тези разлики е поел еди- и
цедурата по приемане най яртсо пини та сътрудничат тяоно, «а ра- па на две конститущгоннощравнп нпя. Селими при това добавя; при
те „единствени зак >л ми а ботят заедно във всички етапи на становища и представа! за СР Сър- емането на законите въз оонована 
говори за това, колко ти> тази работа като се почне от «ни- бия като цялост. Едното, което член 300 на Конституцията на СР
разликите-в глейьмата1 меадчу Ц1тшата и' първия проект, до републиката и нейните отношения Сърбия все пък е държавна нор-
крайненскиге и реауоли оформяването на проек-то предло- счг социалибтичеоните автономни ма, а ние се стрвмем колкото е
органи. Така, според раяюрт тс жешята на законите. Дори сътру покрайнини свежда иа минимум възможно общест-венпте отноше-
на Конституцията и ]1Р®щ^й йа янйчеотво-то е необходимо още в законна регулаггива, утвърдена в ния да регулираме и със самоупра

■ за процедурата при приемането н МВНОстиГ|.е КОИт0 иа всичко, то-- член 300 на Конституцията на СР вителни споразумения и обществе 
законите въз оснсмза иа.-чяен^ , Г1редшес1,в,уваа.,. разиоквания- Сърби*, давайки й при това само ни договори. Този въпрос има своя
Скупщината на СР Сърбия-п /V 0 обществено-политическите ор фа|1мал1ни белези на държава и не- тежест и трябвало би да ,бъде рав
та на оценка мненията на ену^т-. ' адии „рИ оценяването на по- иаградена общейтвенфполадичес- ноправен в прилагането на тези
ните на автономните' покра^ни и,. _ съществено-политическото «а общност и друтото — ноето членове на Конст-итуцията.
обече тези "мнеийй йе я 0'„0шение да ср регулира с™ за- позицията на-СР Сърбия като дър-
ват. Все пък, в практиката «Мел съ3дшюнотр иа идейния про, жава и общественощолитичеюка и
ни закони не са влизали » Рад°а_ - 0кЧ’ . самоуправителна общност вижда
на гкюцеАУР3 Д°кат° Нс с '„П11Я Ио, подчертава Сова, и по- в остдцсатвяването на цялостта на 
гне пъл-ио съглаоие край разликите втълкуването на конституционната система в рамйи
г„гйьггр И коясиит^аията и. ,разл1кч1ията в гле т.е на Конституцията на СФРЮ,
ните Покрайнини, иовт» ~ дщцата за досегашното стлтоя-име Конституцията на СР Сърбия и кон
мнеииечо-на ре<'Убд1ИИан0К'и(3'пп^па- • и ирактинка е оемцестадванотона- от«гуЦиите на автономните нокрв
“'до голяма . съдРУ^ето и на конституционна- ..йнини,. , *

активността на Сиу; щ

сн? можем отделни въпроси да реша- 
За Миодраг Впшнич съвшуп- ваме чрез обществените договори

самоуправителните споразуме-

Но, остава да се види колко 
във ппреостанапото време до изяс 

на делегатите в Скуп-няването
шината на СР Сърбия ще бъдат 
съглаеувони теаи различни гледи
ща. О. Кович 

Б. Радивойша

ло



4 Комуцип
в ора, гумите да б-ьдат собственост 
на „Тигър" все дона/го не б-ьдат про 
дадени на крайния нупувач. Кол
ко важна е тази, (не)нарочио из- 
пусната вая фактурите клауза, се 

„доказа сега, иогато фалира фирма
та „Хесе"., В складове $ Германия

НЕСПОЛУКИ

»Тигьровият« ход по мъките
се намират непродадени гуми на 
стойност няколко милиона марки. 
„Тигър” сега тРябва да докаже, че 
това са негови гуми.

Как беше възможно да бъдат 
направени тези пропуски? — поли 
тахме Славолюб Николич.

— Преди всичко затова, защо 
то сделката беше „затворена" в 
тесен кръг най-лисши ръководите
ли, защото трудовите организации 
и основните организации на сдру- 

на жения тРУИ не получаваха точни 
информации и защото, това стана 
известно сега, отношенията , между 
„първите личности” на „Тигър” не 
бяха винаги и по всичко коректни.

Като илюстрация за това Ни
колич взима примера с о-гтегдяие- 

това те сами, -го па молби за преизбиране от 
без помощ на обществото, не мо- страна на някои досегашни дирек 
жеха и да направят, ни каза той.
Обаче деловата несполука със за-
паяногерманската фирма не може поради тежите условия за стопа- 
да оправдае нито един ръководи- нисване в 1984 година и поради 
тел на „Тигър". Ние няма да за- голямата „планова загуба”, с коя-
щитанаме или отбраняваме никого то влезохме в настоящата година.

бил „принуден" да Сега обаче ни става ясно, че кя-
този начин. Напротив, кои от тях са имали възможност,

канали, да

обществено-политическитеКомунистите в „Тигър” от Ни- тумори със запздногерманената фи 
рох търсят да бъдат подведени под рма, която преди един месец бан 
законна и политическа отговорност крутира и остана длъжна на „Ти- 
ВС11ЧКИ участници в сключването гьр”, конно се преценява, околоде- 
на нерегулярната сделка е фирма- вет милиона марки. Наистина, с1'- 
та „Райхен Хесе”, от конто пйрог- щеспаува цзпестен шанс да се на- 
чанцнте претърпяха Щета от девет домести част от дълга и да се на- 
милиона марки

ва на
общности.

В рамките на собствените въз 
можности, според думите на пред 

ОК на СКС в Пиротседателя на 
Властимир Потич, пирточанците 
хм успешно решаваха. Миналата 
година осъществиха износ на стой
ност 32 милиона долара на коивер 

произведоха
малц загубата, мо това намалява
но що бъде. дълга, неизвестна и те- 

Окръжнаят прокурор и Пи- дока работа за юристите и икоио- 
рот възбуди на 16 февруари с-лед- мисцште. 
ствие против Владимир Лазаре-.
пич, бивеш съветнин в „Тигър”, се- 111*01 «ЛЕМИТЕ НЕ СА 
га зает в-ъв фирмата „Райхен Хе- ■ ВЧЕРАШНИ 
се”, Новдща Кръстич, заместник- 
председател на Деловия отбор, и

пазари,тируемите 
твърде качествени автомобилни гу 
ми, намалиха брака и отсъствията 
по болест и спряха спадането 
производството, поето отбелязваха 
до 1982 година.

Миналата делова година „Ти- 
Слободан Данкоанч, председател гър” завърши с обща загуба от 
•на Деловия отбор на СОСТ „Ти- около 10 милиарда (стари) динара, 
гър”, поради основателно съмне- като со нареди сред колективните 
ние, че са извършили углавно де- е най-големи загуби в страната, 
ло оклоючванс на вреден договор, с Ако не се взима предвид загуба- 
коего известният пиротоки про из- та от сделката с „Райхен Хесе”, 
водител на гуми е ощетен с 420 всичко останало, се твърди в Пи- 
,милиона динара. За Владимир Ла- рог, е последица от обективни об- 
зареввич и Новица Кръстич окръж- стоятелства: екипи и за произиод 
ният прокурор е наложил време- егвото на гума незаменими вносни 
нен затвор, понеже основателно се суровини, разлики между цените, 
предполага, че начинът на изазърш инфлация на динара, големи валут- 
ване на делото и тежките после- ни задължения към обществото, 
дини за СОСТ „Тигър” могат да- курсови разлики и 
обезпокоят гражданите-

НЕОПИТНИ, НАИВНИ ИЛИ 
„НЕЩО ТРЕТО"

Повече от

тори.
Молбите си гювлекоха уж

затова, че е 
изнася и по
ще търсим да бъдат подведени под чрез свои специални 
законна и политическа отговор- получат точни деформации за ле
ност всички, които по който и да ловите ни връзки с „Райхен Хесе”. 
било начин са ощетили колент-и- Че тези връзки не бяха по всич

ки полезни, може би предупреж- 
Засега никой в Пирот не може даваха и слуховете, които се раз- 

да каже дали някой от обвинените насяха по Пирот миналия ноември, 
е имал някаква лична материална че някои ръководители на „Тигър” 
полза от сключването на вредния са ограбили организацията си и 
договор, но е очевидно, че стопан избягали от страната.

Разбира се. слуховете бяха лре

недостатъчно
използуване на нанацитетнте.

Ето тана на официален, юрме- 
тически езин би могло да гласи на иго малко или много измъчват вси 
чалото на развръзката и краят на чии гумари в Югославия и с кои- 
..неславната сделка на пиротоките го са запознати всички ръководст-

Впрочем това са проблеми, ко
ва.

Несмукн без отговорност ските ръководители на „Тигър” не 
са били дораснали на деловите си увеличени и официално бяха оп- 
партньори от Германия-

— Очевидно е, че в сътрудни
чеството с „Хесе” е имало небди- Гава ръководители днес се намират 

преценява в затвора.

ровержени и във фабричния вест
ник. но някои от споменаваните та

(От 1-ва стр.) телност. и* незнание, 
Потич.

чната партийна организация оцени 
ла да не търси идейно-политичесна 

ворността за тази недовършена ин- отговорност за ръководителите на 
вестицня, а съгласно заключения-! банката, 
та на Председателството на МОК 
на СК от 21 април 1983 година, за- на заседанието на -МОК на СК. ди- 
щото е констатирано че не е щадя ректорът на Горското стопанство 
вена достатъчна енергичност в тъР „Морала” в Светозарсво ои дал ос- 
сенето и утвърждаването на идеи- тавка на тази длъжност в юни 
но-политичесна отговорност на но - миналата година. В регионалната 
сителите на инвестицията”.

Въз основа на този цитат ста
ва ясно каква е съдбата на отго
ворността.

В Деолотовац оценили, че тя
хното пряко участие в реализация-

— Изглежда и тогава някой в 
— Небдитолност имаше, но Пирот беше запознат по-добре със 

считам,- че не става дума за нез- положението във фирмата „Хесе” 
напие, е на мнение Славолюб Ни от трудовите хора в „Тигър”, пре- 
колич, координатор на секретари- ценява Николич. 
те на първичните организации на
СК в „Тигь,р”. Повече може да се КАКВО ДД СЕ ПРАВИ СЕГА? 
говори за ,уизнос на всяка цена , Вестта за банкрута на деловия
а не трябва да се изключва евев- партньор от Германия и възбуж- 
туалната лична полза на отделни даването на следствие против Ла
вица. коет-о ще установи съдът. За заревич, Кръстим и Данкович 
сега с още рано да се говори за

След оценките и становищата

стопанска камара и другите орга
низации и учреждения за отговор 
ността на „заслужилите^’ за фабри 
ката в Дворище не е и разисква
но. Познато е още и това, че Какви забележки се правят на ротчанци. Голямо е 
Прокуратурата в Светозарсво по- обвинените от „Тигър”? Покрай ос от голямата материална 
дала заявление на отговорност за таналото и гова, че са с© съгласили в 
углаязло дело против някогашния допълнителния договор да изменят 
директор на Горското стопанство клаузата за плащане с авалирани 
и директора на строещата се фа меници (това са меници, гаранции 
брива за медияпан табли. за които дава банка) със ооло-ме-

Очевгадно е, че мнозина, които нищи (това са меници без „покри- 
до като имало надежда 1в развитие- тие на бан(ка”), че не са достатъч 
т°, фабриката в Дворище присвоя- но проверили бонитета (платежо- 
ваЛ|И като капитал за кариера — а способността) на партньора, но са 
сега искат да си измият ръцете се задоволили с „декларация” на 
от всичко. Гоненето на отговорност банка, ноято е един от собствени 
за тази несполука, обаче, ,не е ка- ците на фирмата „Райхен Хасе”,

из
ненада и учуди, не само работни
ците в „Тигър”, но и мнозина пи- 

огорчеиието
това.

щета.
та на инвестицията, след начални
те договори, в осигуряването- на 
строителна площ и приемането на 
програмата, било незаначително, 
допълнително и частично били за
познати с проблемите, така че ни
кой не може да се вземе на от
говорност. В „Югобанка” в Свето- 
зарево приели заключенията на 
МОК на СК, със забележка че та
зи инвестиция имала предимство 
е развойните планове на СР Сър
бия, региона и община Деснотовац, 
а имало и меродавни оценки от 
научни институти, така че първи-

*— Основната ни задача сега, 
казва Николич, „е дг\ успокоим по
ложението и да създадем делова 
атмосфера. Съюзът на комунисти
те. Синдикатът и ОьюЗът 
дежта трябва да насърчат членове
те ои към изпълнение на производ
ствените задачи. А след като бъ
дат направени заключителните ба 
ланси, ще повдигнем въдроса. за 
конкретната отговорност 
ки за деловите Резултати. Това ще 
го изкарам докрай, особено 
кого следствените 
шат работата си.

на мла-

на всии-
приз, но принцип, в чисто прила
гане тРябва да се изтрае- •

че в доставените през последните 
години фактури не е внесена кла 
узата, която съществува в дого-

след 
органи завър-
В. Филипович

М. Огоилоиич

Комунист рен редактор Влайко Кривокапич, главен и 
отговорен редактор на републиканските и 
покрайииискихе издания: Дубравко Дурач 
(СР Босна и Херцеговина), д,р Живорад 
Дясордгкевич (СР Сърбим), Деджеа Жайрулаху 
(САП Косово), Петър Караяноа (СР Наведе
ния), Янвз Керешец (СР Словения), Мирно 
Микалевич (СР Жървагско), Матяя Повесел 
(СР Черна гора). Калкан Петкович (САП 
Войводаша) м Алберт Души (редакпгор на из
данието за ЮНА).

ф Председател На Издателския свет на ,кому
нист*', изданието за СР Сърбия д-р Богдан 
Трифунович, заместник-председател Драгата 
Павлови чь

Ф Адреси на редакциите„ н* всмч** издания на„Комунист : площад „Маркс и Енгелс”, 11 
телефонна централа 335*061 Белград. Адрес 
на редакцията на изданията аа СР Сър
бия: Нови Белград, булевард „Ленин” С те
лефон 637-703.

\
ф С указ на Президента на Републиката от 23 

декември 1964 година „Комунист” е отличен 
о Орден братство и единство със златен 
венец.

• Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Велко Мила
диновци.

• Урежда единна редакционна колегия: дирек
тор и главен и отговорен редактор Велко 
Милад и иоиъч, «амоетнше и главен и о*г<

■

• Издава Иадателска трудова организация -Ко
мунист”.

ф Печата се в четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватсио-еръбсии ( 
тииаци), словенски, 
езици, .а в съкратили иждаяпми, на български, 
унгарски, словашки, 
езици.

ри ли да н ла- 
македонски и албански

румъмени и рус



КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА ЗАКОНА ЗА ЗЕМЛИ ЩНИЯ МАКСИМУМ РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИ 
: АЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ Е СЪРБИЯ ЗА САМОУ1Т
; РАВИТЕЛНОТО ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕЛСКОСТО 
; ЛАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ ТЕЛИДа се уголемяват 

площите МНОЗИНА ИЗВЪН
! ШОПЕРАЦНИИ

пия сектор, от общината 
като цяло. Селскостоианс) 
ката организация „Нагтре- |, стопанското производство 
Дък” разполага с нсмалиш ■ е и самоуправителното ор 
площи, но засега ги дава ■ ганизиране на селокосто- 
на ползу.ване. чрез публи- ; панокито производители, 
чен търг, при което соб □ В последните, две години 
ствениците на мини-ферми 1 ■ са създадени редица нови 
нямат никакво предимство. |1 ■ кооперативни организации, 
Общинската скупщина мо 2 но все още броят им е не 
же да окаже значителна 5 достатъчен, 
помощ, като намали обла ■ Това нещо потвърждава 
ганията върху стокооборо 2 и фактът, че извън сдружа 
та с недвижими имущес ■ ването се намират около 
тва. Вероятно ще се наме ; 3/4 селскостопанските до- 
рят и други възможности ! мак!И1НСтва. 
да се помогде на животно ; Тази констатация^ 
въдите- !1 носена на проведеното на

Накрая ще посочим още [ 29 февруари заседание на 
един важен въпрос. Сигур ; Републиканската конфе- 
но е добре да се притока I Ренция на Социалистичес

ки* съюз в Сърбия, на ко
ето е разиоквано за само 
управителното организира 
не на селскостопанските 
производители, върху при/н 
ципите на сдружаване на 
труд и средства. Изтъкна
то е, че сдружаването на 
селскостопанските произ 
водители е тръгнало с по- 
уокоренц темпове след 
8-то заседание на Централ 
пия комитет на СКС. От
тогава до днес са създаде 
ни още 36 кооперативни ор 
ганизации, така че понас 
тоящем в Социалистичес
ка република Сърбия та
кива организации на сдру 
жения труд на .селскосто 
ланските производители 

има общо 604 (без покра 
икинитс), ио създаването 
на нови организациите на 
селскостопанските произ
водители и занапред е ед
на от главните органлза 
ционни задачи в селското 
стопанство.

Съществено предусловие 
за повишение на селоко-

— Средно една органи-Подготвя се нов Закон за землищни» ман- 
симум. С конто на селскостопансните произво
дители от полупланинските райони ще бъде да
дено правото да притежават и до 20 хектара 
ооработваема площ.

При това за полупланински краища се счи- 
чинаВСИЧКИ Места с над м надморска висо

зация на кооператорите об 
хваща седем села. относно 
слоло 1 200 домакинства, 
а това са два ггьти по-мал
ко. отколкото би трябвало 
Да бъдат — изтъкна в уво 
дното си изложение Свети 
слав Симич, член на Пред 
седателството на Републи
канската конференция 
Социалистическия

I
Цяла Босилеградска об 

щипа е с надморска 
чина

на малък брой стопани, на 
по-късно Общиноката скуп 
шина . им ги върна на пол- 
зЧлване. От казаното лесно 
се прави извод, че собстве 
ниците 
останалите 
животновъди трябва да пре 
дприемат действия за уве 
лнчаване на собствените

на
: съюз в 

Сърбия. Отделен проблем 
бавното създаване на ко 

оперативни организации на 
селскостопанските
водители в полупланински
те райони,

висо
над 400 метра, 

ще рече. че новият Закон 
ще бъде документ 
ключително значение за 
развитието на селското 
стопанство в общината. 
Още сега с голяма точност 
може да се каже, че бъде 
щите • законопредписания, 
отнасящи се до големина
та на обработваемите пло 
щи в частния сектор, най- 
много ще благоприятству- 
ват на интересите на час 
тните животновъди > по- 
специатно на собствен!ши 
ге на мини-ферми (в общи 
ната вече ги има към 70), 
Зашото едва ли е възмож

което е

от из-
произна мини-ферми и 

напредничави е из-
където все 

още има случаи една ко
операция Да „покрива” по 
50 и повече села.

Осъществяването на коа 
цепта за по-ускорено ор? 
ганизиране и сдружаване 
на селскостопанските про 
изводители забавя и „нера 
збирателството” от стра
на на известен брой сел 
скосюпански 
и комбинати, както 
имъка

организации
и недо

на дългосрочен 
план в аграрната политика 
изобщо.

Не са редки

но да се поддържа лшни- 
фер.ма или да се бъде нап 
редничав животновъд с 
10 ха обработваема площ. 
Пък и първите опити на 
собствениците на мини-фе 
рми са в подкрепа на това 
твърдение: повече от. тях 
взимат под наем ниви и 
ливади от съселяни или от 
земеделската кооперация- 

На пръв поглед въпро
сът може би „ изглежда 
прост: земеделци, законът

и явления
та на взаимно грубо нару 
шаване на поетите с дого
ворите от ОООТ 
водителите
копго задълбочавах

недоверие, внасят по
дозрение и нарушават 
кн вид сътрудничество. Ни 
мерките на икономическа 
та политика, които често 
пъти .биват ненавременни и 
непълни, не предлагат до 
статъчно сигурност, коя-

на Църноок все още не се 
използват добре

Просторните пасища и произ-
задължения,

взаимплощи. Единственият на
чин за това е купуването 
на земя- Лесна работа, ще 
рече някой, а та нали та
ка си пустеят имотите на 
мнозина нашенци, пресе
лили се в градовете- Те ще 
бъдат благодарни някой да 
им купи земята, само да 
не й плащат данък. Тук 
е и имотът на старческите» 
семейства, и те ще склон
ят да го продадат- Да, но 
'увеличеното търсене ще 
има за последица значите 
лно поскъпване на площи 
те. Пък и градската скъпо 
тия "Сс си вземе данък — 
„нашите" граждани ще гле 
дат да вземат някой динар 
повече, за да попълнят ня 
коя .дупка" в семейния 
си бюджет- А нашито жи
вотновъди все още са в 
етан на оформление на ми 
ни-фермите ои, построяват 
необходимите обекти, ку 
пушат добитък и съоръже- 
ния, тагка че не ще им до
стигнат пари и за купува-, 
не на имот- Следователно, 

трябва да им сс помог 
Тъй като развитието на 

жшютновъдегвот0 в част
ния сектор, особено съз
даването на мини-ферми в 
рамките «на проекта „Мо
рава П", сме провъзгласи 
ли за
•/•ерес, логично в помощта 
да пристигне от общество

ват 20 ха площ, но е още 
по-добре имотът да бъ
де „на куп”, понеже това 
е основната предпоставка 
за съвременна обработка. 
Затова е крайно време да 
се раздвижат акции за уго 
лемяване на площите, как 
то в частния, така и в об 
ществения сектор.

все

ви дава правото да прите 
жавате 20 ха площ, запов то да насърчи производите 

лите- 4ядайтс да си използувате 
това свое право. Обаче не 
е така. Този въпрос докос 
ва редица друга въпроси 
от съществено значетше 
за най-пълноценно прилага 
не на Закона. Най-нанреД 
трябва да се вземе пред
вид факт, че в Босилеград 
ска община надали може 
да се намери селскостопа
нски производител с над 
10 ха плоЩ- При прилагане 

досегашния Закон за

И. А. С. П-

БЕЛЕЖКА

ДА СЕ МАХНАТ ПОТНИТЕ!
битък, а и не могат да об 
работват имота си, взимат 
че от ранна пролет ги „за 
нотни ват”. Побиван ето на 
нотки е знак, че тук доби 
гче не смее да се пуска, 
а оня който пусне добить 
ка, може да си има нопри 
ятностн, да наваксва ще 
ти, дори понякога се стига 
и до съд.

Какво да се нрави? Как 
мимифермито в общината 
да пасат добитъка си, но- 
гато нямат прогони, орн- 
щота Ш утрините „заиот- 
пони’1? Да пи хранят по
стоянно, едва ли ще имат 
сметка, а а род нацията и
момасациятй вървят много 
бавно.

В случая — решението 
о само в създаването на 
1го-големи масиви (площи) 
чрез арондация и комаса-

Пасенсто на добитъка и:м 
село в Бооилсградсжа об 
липа в днешно време е 
затруднено. Именно, дви
жението на гораните, зе-* 
мсделскага

„Напредък” и др. К0МЧ1СТСП 
тН'1 ( органи и организа- 
1 цип слабо се договарят и 
затола се случва да се за 
леедаат моста, годни за 
пасища, дори да со залеся 
ват прогони .и.^елски сс 
зонни пътища, и.'ония кои 
то отглеждат добитък мъ 
ка мъчат как да стигнат 
до пасищата.

Налице е и проблема Ь'ьс 
залесяването .на площи, ко 
ито са годни за зърнени 
култури.

Напоследък възникна и 
друг проблем. Мнозина при 
тежа/ели на имоти, въп
реки че но отглеждат до

пия, защото и тези които 
,-запотват” имотите си до 
голяма степен имат право, 
защото те плащат данък 
върху тези имоти. Друг е 
въпроса -дали тяхната земя 
най-рационално се изпол^ 
ава, съгласно най-новите 
законоцредписания в обла-, 
спа на селското стонанст-

кооперация
то на
землищния максимум

минимални, най-
бя-.

ха, отвзети 
долнокачествени, площи

НЮ.
Очаква се с най-новия 

закон за поземления мак
симум в планинските и 
полупланинските райони 
за притежание на 20 хек
тара обработваема земя 
значително да спомогнела 
се недобри положението- 

В се донато не се сузда- 
дат крупни 
ки ре” ще създават големи 
неволи на хората.

ще
не.

парцели, .лот-

важен обществен ин
Ив. Андонов
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КУ ЛТ а РА-^ П РОСВЕТА^- изкуство!I

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОУПРАВИ- 
ТЕДНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО КУЛ- 
ТУРА
(• ?

По-голяма културна 

изява сред селското 

население

ДИМИТРОВГРАД

ОБЕКТИТЕ НА МАТЕРИАЛНАТА КУЛТУРА 

ь; И НАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЯХ
ху ТЯХ. Голям брой ОТ ТЯХ 
ня1мат историческо мина
ло, не са свързани с бита 
и просветата на хората от 
по-далечното имнало и ка
то такива и но заслужа
ват нужното внимание да 
се тачат като такива иаме 
тници. с»г друга страна има 
ме и такива, чинто оонови 
са положени в далечното 
минало от преди 21)0 или 
300 години, многи заишсц 
по каменните кръстове, в 
старите черковни книги, по 
иконите или на стените на 
тези черкви, говорят за 
най-различни събития от 
това време, говорят за да
рителството на нашите 
прадеди, за различните бо
лести, за отношенията на 
турците към нашата ,урая" 
и др.

Хората по селата, обще
ствено-политическите ор
ганизации, различните кул 
турни институции от гра
да най-често тези обекти 
считат като нещо, което 
принадлежи на миналото, 
а от друга страна щом ка-

жение да бъде изключена 
веРоизловедта .и религио
зното му значение) то ка
то обект би трябвал да се 
защити и за нас и за ид
ващите поколения. Други
ят пример също така за
служава внимание. Точно 
през тази 1984 родина чар 
ината в Пегърлаш пълни 
150 години. Повдигната в 
центъра на селото през 
1834 година. Иконостасът, 
който е вграден бележи 
датата 1846 година. В са
мата черква се намират ре 
длца стари икони нарису
вани на дъска, платно или 
кожа. Тук се съхраняват и 
голям брой черковни кни
ги с редица запиои, тук се 
съхраняват и реликвитети 
във вид на колони или ка
менни кунки (бани). В та
зи черква към 1860 година 
една тълпа от черкезките 
племена е събрала всични 
хора от селото (младо и 
старо) и под заплаха, че 
ще ги запалят заедно с 
черквата, ако не съберат 
нужния данък. Тук край 
черквата одолява на вре
мето повече от сто години 
старата елха пренесена чак 
от Рилския манастир, тук 
са и бройните каменни за
писи. Като-обект заслужат 
ва да продължи века си. 
но напукалите стени, нада 
ли ще издържат още -няко
лко години.

Всичко това ни довежда 
до заключението, _че към 
паметниците на културата 
би трябвали да имаме ува
жение, защото т© сами по 
себе си заслужават това.

От маркоическа гледна 
точка под понятието мате 
риална култура подразби
раме всички онези ценос 
ти, които човек в течение 
е създавал за свои нужди- 
и нуждите на поколения
та. С най-прости думи, тук 
се касае до създаване на 
исторически паметници, 
черкви, манастири, укреп
ления, сгради и пр. Всичко 
т°ва е от Ьвоя страна и 
обусловено с материални
те проивзодствени отноше 
ния на хората в даден ис
торически период. Що се 
пък касае до новата, дне
шна, социалистическа нул 
тура може да се каже, че 
тя е нова, висша форма 
появила се като резултат 
на социалистическата ни 
революция и с нови съ
държания, но и с право и 
задължение да уважава и 
цени наследената матери
ална и духовна култура с 
определено критическо от 

'ношение.
Търсейки отговор на въ

проса какво е нашето от
ношение днес, в новите 
ни социалистически и са- 
моуправителни отношения 
към паметниците от мина
лото, овободни сме, да кон 
статираме, че бройните им 
ституции, организации, об 
щности на интересите, а и 
обществено - политически
те организации имат поло 
жителки отношения с кри 
тически становища към ма 
термалната култура. Тъй 
както в паметниците от 
миналото четем нашата ис 
тория, култура, обществе-

• Самоуправигелната общност на интересите 
по култура в Босилеград, през изтеклата година из
разходвала 5 106 044 динара. Заплануваните културни 
активности през изтеклата година не са цялостно ре
ализирани.

Делегатите на Скупщи
ната на СОИ по култура

Тези дни в Босилеград 
се проведе годишно-отчет
но събрание на Скупщина имайки предвид, че култу 
та на СОИ по култура, на рнитс изяви представляват 
което делегатите обсъди- широка област, в която 
ха отчета за работата и по най-непосредствен на- 
заключителния й баланс за чин с© реализира интере- 
1983 година. Изтъкнато бе, съ.т на младите, взеха ре- 
а това се посочва и в от- шенид през настоящата го 
чета, че заплануваните, ку- д/на значително по-голямо 
лтурни активности, през из внимание да се обърне за
теклата година, тази само развитието на културното 
управителна общност, в 
рамките на която действу 
ват Центъра за култура и 
СКХД „Младост”, 
цялостно реализирани. Осо 
бено онези културни мани 
'фестации и активности с 
които трябваше култура
та да се доближи до сел
ското население. Така на
пример, поради лошо със
тояние на кооперативните 
домове, от които някои ве 
че са пред рухване. Цен-

творчество сред селското 
население. Затова неотло-

не са ’ жна заДача е поправката
и реновиране на коопера
тивните домове, които до^ 
сега позечето от тях са 
ползувани като складове. 
Съпщте да бъдат освободе 
ни, а за онези които са 
в най-лошо състояние да 
се извършат необходими 
поправки. Затова СОИ по

то са те свързани с ре
лигията, а религията е от- 

■ делена от държавата, то 
по „заблуда" или „страх" 
за да не се замерят на 
властта или партията не 
искат или просто не жела
ят да предприемат никак
ва крачка такъв обект да 
се запази от рухването му. 
Въпросът изисква по-сери 
озен подход. Изисква р^ц 
и дисциплина, становище 
на съответните общински 
органи и обществено-поли 
тическите организации. Тъ 
Рси и формиране на коми
сии от специалисти, кои
то да провъзгласят или не 
провъогласят някои отчеР 
квите и манастирите, че 
имат или нямат определе
ното

търът за култура не е Ре
ализирал плана по кинофи култура за реновиране на 
каци* на селото. Прожекти кооперативния дом в село 
рани са 21 кинопредставле До.тно Тлъмино те 
ния по-малко по отноше
ние на. 1982 година. Наде-

обез-
печи. покрай миналогоди
шните 300 000 динара 
130 000 динара по 300 000 
динара ще бъдат обезпече 
ни за поправка на коопера 
тизния дом в Долна Лиси- 
на и Бранковци.

ощеждите, които в началото 
на 1983 година се полага
ха в развитието на само
дейността също така не се 
осъществиха.

ни и социални отношения, 
прогрес и упадък, 
ност, завоеватели и освобо 
дители

пиеме- Кирил Тодоров
то по опреде

лен ред на морала и наше 
то отношение към памет
ниците на културата е да 
създаваме и наши станови 
ща и ново отношение къ,м 
тях.

Освен това делегатите 
взеха решение 
наж да потърсят от Заво
да за защита на паметни
ците в Ниш да изучат има 
ли такива в Босилеград- 
ска община и доколното 
има и тях да зашити.

културно значение, 
случая Ще си послужим 

само с два примера отса- 
сящи се до манастира „Св. 
Ов. Кирик и Юлита" край 

Смиловци и черквата 
„Св. Георги" в село Петър 
лаш. Манастира нрай Сми
ловци е строен към 1700 
година и като такъв 180

още вед-В

Що се касае до Димит
ровградска община, идва
ме до реалното заключе
ние, че далечното и по-бли 
зко минало е оставило 
свой печат на културния 
план, което личи в голя-' 
мо число паметници на 
културата, каквито са чер
квите, манастирите, укреп 
ленията, архиеологичеоки 
те находки, надгробните 
паметници и други. Всич
ко т°ва е само до някоя 
степен евидентирано, но не 
и изучено с изключение 
на Погановския манастир 
„Св. Иван Богослов", кой
то е прееъзглаеен като, па
метник на културата и е 
под заздита на държавата, 
и донянъде Болевската че
рква. Но, в същата общи
на почти колкото има се-' 
ла, толкова са и черквите 
и манастирите. В дадения 
случай спирам се само вър

село

Що се касае до заключи 
телкия баланс изтъкнато 
бе че, СОИ по култура от
чита положителна равно
сметка. От общите през 
1983 година 5 759 293 дина!

изразходвани 
5 106 044 динара, от тях Це 
нтъра за култура за свои 
потреби е 
2 927 764

години е преживявал тур
ското робство. Той е бил
духовно и световно среди
ще и училище на угнетени 
те маси. Тук е повдиган 
духът да се запази нацио
налния бит на хората, тук 
се е намирала богата биб- * 
лиотека, в него

ра са
едно вре

ме в началото на миналия 
век е било открито и 

. но от първите килийни учи 
лмща в този край- От по
лагането на

ед-
изразходвал 

САХДдинара, 
„Младост” 603 324, 
вия фонд . са 
565 448 динара, а останали-

основнте му 
до днешни дни са измина
ли три века, одолявал е'на 
различни исторически пе
риоди, одолявал е и на вре 
мето, но вече и пред рух- , 
ва-не. Ако

в дело- *•
отделили

те са изразходвани за ра
злични други видове кул
турни активности.се счита, за кул 

турен паметник (прц поло- М. Я.
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ССМ В ДИМИ ТРОВГРАД по ПРОБЛЕМИТЕ НОВИНИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ИВАН 
КАРАИВАНОВ" В БОСИЛЕГРАД

Да се повиши влиянието 

на младежката организация Избран нов трудов 

съвет на училищетоПРОБЛЕМЪТ С НЕЗАЕТОСТТА НА МЛАДИТЕ ХО
РА СЕ ИЗОСТРЯ И СТАВА СЕРИОЗЕН СОЦИАЛЕН
ЧИЕТО РАЗРРтд^нс°МИЧЕСКИ ПРЕЛЕЙ, ЗА

Р=ЖЕСТВ-« ОСОБЕНО

НО-ВЪЗПИТАТЕШ^ 
края на 1983

на сдружения труд. В пот 
върждение на констатаци
ята бе приведен доста го 
лемият брой незаети бю- 
ротехници и машиннотех- 
ницн. Налице е и недоста
тъчният интерес на мла
дите към производствените 
специалности, може би 
като последица от традици 
опната възпитателна насо
ка „учи сине да не рабо
тиш".

Насоката на бъдещото 
дейсгвуване в тази област 
най-добре с© очертава в 
следните думи на предсе
дателя на ОК на 
..Положението трябва да

• ПОЛОВИНАТА ОТ НОВОИЗБРАНИТЕ ЧЛЕНО 
ВЕ НА СЪВЕТА СА УЧЕНИЦИ

На 29 февруари т-г. в 
образователния

листа на учениците обаче 
имаше 18 кандидата за 15 
места в Трудовия съвет- 

Предизборната дейност 
беше добре организира
на, особено сред пър
вокласниците и второкла
сниците които за пръв път 
участвуваха в тези избори. 
Изборите се проведоха в 
тържествена атмосфера. 
Всички кандидати на учи
телския колектив получи 
ха необходимото число 
гласове, а трима кандила 
ти за членове на трудовия 
съвет от редовете на уче
ниците не получиха доста 
тъчно гласове. В Трудовия 
съвет бяха избрани най-де 
Г.мите и най-прилежни уче 
;:ици. •

център
„Иван Караиванов” в Боси 
леград се проведоха избо 
ри за нов Трудов съвет на 
училището. Съветът набро 
ява 30 членове — 15 от ре-

В
Скупщината на 
вителната общност на ин
тересите за заемане на ра 
богна ръка няма нито един 
младеж или девойка доста 
тъчно говори за недостать 
чното влияние на младите 
върху разрешаването 
проблема. А 
заемане на млади квалифп

година самоупра-в списъка на 
имаше 825 незаетите 

лица (в края -на 
февруари 848), около 300 
от които са млади 
Миналата

хора. 
работни 

-места намериха 233 незае 
ти, което е със 103 лица 
по-малко в сравнение 
1982

давете на преподавателите 
и училищния персонал и 
15 от редовете на учени
ците-

година

в на
ССМ:с ускореното

относно с 427 лица в Кандидатската листа на 
учителския колектив, ут
върдена на събрание на 
I п р'ви ч и ат а си нд и кал н а ор 
ггшзация, беше единна 

\ с: месно колко места, т°л- 
[ ксса кандидати: 15 за 
! трудовия съвет. 7 за само 
| \праолтелния контрол и 
| 5 зг. дисциплинарната ко 

На кандидатската

по-малко 
1981

по отношение на 
година. С оглед на 

трудностите, с които се 
среща стопанството, е пое 
тигнат сравнително добър 
успех. въпреки че броят 
на незозаетите намалява. 
Сред, незаетите обаче 
сто броят на среднистите

ра

и нг. кадрите с полувисше 
висшо образование. Ня 

кс:: о-_- тях са завършили 
такива професии, че б дл 
митровградското 
ство не могат да намерят 
работно място дори за сле 
дващитс Ю години. За тях 
единствен шанс е преква 
лификацията.

Любен Захариевмиси,;
1

Мерки за подобрява
не на успеха

стопан-

От заседанието на ОК на ССМ в Димитровград

наблюдаваме от всички ас 
пекти, а не само въз осно 
ва на числа и проценти, и 
непрекъснато да изнамира 
ме възможности за намаля 
ване на незаетоста 
младите”-

цирани кадри е трайна за 
дача, произтичаща от Дъл 
госрочната програма — 
изтъкна в уводното си из
ложение председателят на 
ОК на ССМ Иван Божилов.

— В заемането на рабо 
тна ръка често пъти по- 
силна роля играят разни 
познанства, приятелства и 
връзки, отколкото квали
фикацията на кандидатите 
или ранг—листата. — кате 
горично твърди Никола 
Костов, председател на 
първичната организация на 
ССМ в Желюша. където 
сред 150 млади има 25 не 
щети.

На заседанието беше из 
/ъкнато, че в приемането 
на стажанти са постигна
ти добри резултати: прие
ти са 90, а според 
трябваше да бъдат приети 
105 стажанти. Обаче

организации

На заседанието на 
ОК на ССМ бяха по
викани представите
ли на всички трудови 
организации, но при 
съствуваха само пред 
ставители на „Тигър- 
Димитровград” и »Ус 
луга”. А младите ис
каха да чуят от пред 
ставителите на сдру
жения труд точна 
информация за броя 
и структурата на не
обходимите кадри и 
работници. В случая 
пак останаха без те 
зи важни данни.

Особено незадоволителен 
беше успехът на ученици 
те от 1 и П клас. Затова 
възпитателно-образовател
ният съвет в началото на 
второто полугодие взе ко 
нккретни мерки за подобр 
яване на успеха. В учеб
ните съботи вече не се 
провежда Редовно, а до
пълнително обучение по 
специална програма с уча 
стие на почти всички уче 
ници. По този начин се из 
бягва пренатовареността 
на учениците. Чрез така*^ 
организация се премахва и 
проблемът с недостиг на

В края на първото по
лугодие на настоящата уче 
бна година успехът 
учениците в образовател
ния център „Иван Караива 
нов” беше много

на

сред
Ал. Ташков слаб.

„ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ ’84”

Балада за мама
.-У'*'- г'' '

Пораствах в люлка вълнена, 
в кмца сред поточета игриви.
Ма майчини си ръце бях носена 
лете по зелените баири.

И като запознах чудесата, 
мълниите, горите и птиците в тях, 
тръгнах с майка си след стадата, 
а, още тъй малка бях.

Тапа вече и простора заобичах; 
вятъра, слънцето и трудовия народ. 
Всичко с думата „мама" наричах, 
милвайки е очите синия небосвод.

помещения и термини за 
допълнително обучение, 
възникнал от провеждане
то на обучение в две сме 

По инициатива на пъР

най-Ето това са само 
основните данни във връз 
ка с проблемите на незае 
тостта, по които разисква

Общинс
ки.

плана личните младежни органи 
зации, класовите общнос
ти ще оформят групи от 
добри ученици, конто щр 
помагат на изоставащите 
по Отделни предмети уче
ници. На всяко събрание 
на класовата общност ще 
се прави обзор върху ус
пеха.

И учениците, и препода 
вателите се наддаат, че ме 
рните ще допринесат за по 
добряването «а успеха. 
Третият класификационен 
период, който 
през април, ще покаже ка 
нви са ефектите на взети

ха членовете на 
ката конференция на 
за на

Съю ни-
социалистическата 

Димитровград 
на 2 март

кои трудови 
все още приемат етажен- 

опреДслЬто време,
младеж в
на проведеното 
заседание на ОК.

—Ако е безспорно стано
вището, че съдбата на не
заетите е в ръцете 
тите. тогава важен фактор 
в разрешаването на въпро
са трябва да бъдат имен
но младите в 
труд с активността си в 

органи

ти на
което не е в улис°н със 

Тъй като тазизакопа. 
практика предизвиква из
вестно недоволство у мла 
ди-ге, необходимо е да бъ 
де премахната.

Като се пукнеше пролет зелена, 
и разтворят утрата звънтящи,
грабвах стомничиата шарена 
и тичах към поточета шумящи.

на зае

Едно от централните ме 
тази проблематика

сдружения
ста в
заема школуването на кад 
ри в образователно-възлита 
телчета организация 
Б. Тито” в Димитровград. 
Участниците в заседание
то единодушно считат, че 
това школуване вее още не 

съгласувано с нуждите

Все тъй от майна си научих, 
да помня скърб и радост, да жадувам... 
От нея първия зов получих, 
с книгата нататък да другарувам-

самоуиравителните 
и тела. Но най-често 
изобщо не са членове 
комисиите за приемане на 

работни пи, а ония, ко 
иго са избрани в гази ко
мисии, бездействуват. 
ктът, че сред Делегатите

завършва
те „й.на

то мерки.нови ДИВНА ТАСЕВА
Пено ДимитровФа

ев
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ДИМИТРОВГРАДСПОМЕНИ НЛ ПРЕЖИВЕЛИ БОЙЦИ

ЗАПОЧВА (ОТНОВО) ПОЧИСТВАНЕ 

НА ЖДРЕЛОТОВ СКОК)ПОСТЪПИЛС ПЕСЕН
тността Ябука, 
загинал 
кю Буха, да бъда приет в 
редовете 

И несполуката на чичо 
Тоша о твърде интересна. 
Същата година през де- 
кемори били на „почивка” 
в село Латвица, край Ари 
лье. — На утрешния дея 
четата мм трябваше да 
участвува на парад в Ива 
минца по повод годишни 
ната от формирането на 
бригадата ни. По този слу 
чай получих нови ботуши, 
а новщ вълнени чорапи 
имах в торбата си. През 
нощта ме назначиха за по 
мощмик-дежурен. Иаползу 
вах това и реших да дока 
рам ботушите по-добре. 
От готвача взех лой, на 
мазах ги и ги сложих до 
печката малко да засъх
нат. Но уви! Задрямал съм 
и когато се събудих от тях 
бяха останали въглени и 
ужасен вон, от който се 
събудиха всички. Останах 
и без нови ботуши и без 
парад.

къдетю е 
легендарният Баш

посред нощ"?х одоъ' МпХАЙДОВ, по 
наетоящам е пенсионер и 
председател на оощинока- 

анизацид на
и «цуиигхршцрад. г> пародо 
ооьоооди гелната оороа е 
лосхшшл на ноелшрц , 

година в състава на 
-хешьрта оанджаижа ори 
хода. оа досегашната 011 
йон аха оогдеихвено.долихи 
чесаа дедносх и хрудоази 
резултат е награждаван 
попчето пъти. шедалъ,т 
народми заслуги, медалът 
оа храорост и 'орденьх на 
родни заслуги със среоцр 
нон венец са салю едни ох 
досега получените от
ш ОТЛИЧИЯ.

— & пих) заминах, каз 
ва тихаилов, от родното 
си село иласи. тогава оя* 
нозчощникнартечар- Първо, 
хи ми сражение ое 
село нистрица крал пова 
ьарош, а последното в ос
вобождението на Сараево, 
оа акциите, сраженията и 

ори гадаха

„кой пее 
Другарите мазаха, че аз 
сьм пея-л. Изплаших се и Според отчета на Регионалната общност 

за пътища досега са изразходвани над 22 милиона 
динара, а все още пътя е непроходим Нуж
ни около 30 милиона само за разчистване-

■иа СКОЮ.ОИ ГГ0МЧ10ЛИХ, 40 ще МС из 
вика на отговорност- Оба
че комисарят песента М1И

труднено, а да не говорим 
проблеми, 

това

От 27 февруари текат 
сроковете за разчистване 
<на пътя Суново—Звонци 
в ждрелото на река Ерма. 
Именно, подписан е дого
вор с'1*с специализираната 
трудова организация „Сър 
бия-път” да освободи пътя, 
след като ,,Ма»рово" е от
казало (всъщност търсели 
са допълнителни средства). 
От 14 март миналата го
диш а , когато се срути ог
ромна оиална маса и прег 
ради Ерма, две трудови ор 
ганизации се опитаха да 
проправят пътя но без ус
пех. 'Т ова бяха най-напред 
„Църнотравац”, на която 
са платени 12 689 295 дина 
ра. След това нов опит на 
прави ,,Ешергопроект", ко 
йто взе 9 469 000 динара. 
И едната и другата орга
низация при започване на 
работите обещаваха „кули 
и градове", даваха точно 
определени срокове пред 
гражданите на района на 
Тръне ко Одоровци. Но, 
както казва нашият народ. 
,,от обещания дом се не 
разтура" и ден днешен, ед 
на година почти след зло
полуката положението не 
е променено. Хората и за 
напред минават по кози пъ 

разонът е 
„отсечен”, снабдяването за

XI за останалите 
които произтичат от 
положение.

„Сърбия-път" трябва да 
започне най-напред да оси 
гурява първия тунел преди 
срутилия се (трети по ред 
на цялото трасе), защото 
същ Пя е доста „разтресен 
и съществува опасност от 
нежелани последици. След 
това псе организира лочис 
тване на срутената скална 
маса. За това са нужгги око 
ле 30 милиона динара. Сре 
дства се обезпечават от 
три извора: Изпълнителния 
С7>вет на СР Сърбия обез
печава 50 на сто од сред
ствата или 15 милиона, ре 
публиканската общност за 
пътища 7,5 и регионалната 
общност също 7,5 милио
на динара. Що се отнася 
до трайно решаване на 
този проблем в регионална 
та общност за пътища (в 
отчета за 1983 година) се 
казва, че са направени два 
идейни проекта, които се 
га са пред комисията на 
обсъждане. СлеД приемане 
на един от тези два вари
анта и обезспечаването на 
средства, ще се разпише 
конкурс за окончателното

не-

кран Тодор Михайлов

разбра като повод 
диган е на моралния 
на бойците, 
бяхме докрай 
недостатъчно облечени, до 
ри и гладни. Този 
„подвиг" бе повод на мес-

за по в 
дух 

А наистина 
изморени,осевия път на 

мц досега много е назано. 
оатова ще ви кажа за ня
кои моц „сполуки ' и ,,нес 
иолукн".

—- през есента на

МОЙ
Записал А. Ташков

1945
СУ Р ДУ ЛИЦАпопулярния 

чета
година, казва 
чичо Тоша, моята 
имаше усилен марш 
приеполье към Фоча. През 
една нощ между Ябука и 
плевля спряхме да си °т- 
починем. Седнал, загледал 
се в ясната месечина по 
инстинкт запях: „да знаеш 
ме^ечинко кое либе лиоя, 
за една година не би съм
нала—”

Детсни добавъчни за ползващите 

социална помощ
от

Любен Величков, секре
тар на Самоуправителната
общност 
та в Сурдулица, воички 
деца на ползващи социал
на парична помощ ще осъ 
ществяват право на детс
ки добавъчни по първа гру 
па, без оглед на това дали 
притежават имот или не 
което не е случай с Депа 
чиито родители осъществ 
ват право на детски доба 
вт.чни въз основа на тру
доустрояване, пенсия и пр. 
Счита се. че лице което 
има право на социална по 
мощ е нетрудоспособно и 
по такъв начин и не може 
да осъществява приходи от 
селскостопанска дейност, 
въпреки чо притежава 
имот.

Това право, според да
нните които получихме, в 
С-урдулишка община пол 
зват 46 момчета и моми
чета от предучилищна и 
училищна възраст- В сът 
рущвичество с Центъра за 
социални грижи е събрана 
документация във връзка 
с осъществяването на пра 
•во на детски добавъчни и 
е представена в Общно
стта по детска защита за 
обсъждано и издаване на* 
решения. На 
социална 
добавъчни 
Центъра за социални гри 
жи. като следи едновре
менно и изтичането на пра 
вота на социална помощ и 
евентуални други проме
ни, като прекъсване на обу 
чението например 
причини.

От 1 януари настояща
та година право на детски 
добавъчни имат и деца, .щг 
ито родители не осъществя 
ват приходи, относно полз 
ващи социална парична по 
мощ.

по детска защи-
теки. напълно му изграждане.

А. Т.
Отведиаж чух сърдития 

Милан
.аааапасшоаааеппасшстоаоасЕшсзпозаааааасшасспслсааспсс^асооаааог.
и I-а оглас на комисаря 

Чулкович, който извика; Като ни ооведоми ТО „БОСИЛЕГРАД”
СОСТ„УСЛУГА” БОСИЛЕГРАД

Комисията за-трудови отношения в ООСТ 
„УСЛУГА” в Босилеград, дава

§ 8§ ;§
В ТО ИНЕКС „СТОЧАР” ООСТ „НИШАВА” 

въз основа решението на трудовия съвет от 17 фев
руари 1984 година. Комисията за провеждане на ли- 
цитация чрез ПУБЛИЧЕН ТРЪГ ПРОДАВА следните 
основни средства, машини, резервни части и инвентар:

88 88 п
8 ОБЯВА §. 88
§ 8За приемане на:

1. ШЕФ на водопровод, един изпълнител
УСЛОВИЯ: Средна професионална подготов

ка с една година трудов опит.
2. ИНКАСАНТ, един изпълнител
УСЛОВИЯ: Средна професионална подготов

на с трудов опит от шест месеци.
Молбите с документи за изпълняване 

предвидените условия от обявата се изпращат 
на адрес: ТО „Босилеград” — Обща служба 
срок от осем дни от деня на публикуването.

Изборът ще се извърши в срок От 30 дни 
от деня на публикуването на обявата.

Непълни и не навреме изпратени молби 
ма да се разглеждат.

8 □начална цена 
3.000,000 д. 

700 000 д.

1. ПЪТНИЧЕСКИ КОЛИ 
„Застава ПЗ—125” '74 г. (във возно съст.
„Волга—стар тип” ’66 г. (неизправна)
Джип—„Лендровер” ’57 г. (във возно съст. 8 000 000 д.

2. ТРАКТОРИ
„Гусеничар БНТ-60 
ИМТ—533—фергусон (неизправен)
ИМТ—533—фергусон (във возно съст.

а
8

88
88
88
88
88
811 000 000 д. 

10 000 000 д. 
15 000 000 д.

(неизправен) на 8□
8

8в8
88

3. ДВИГАТЕЛНИ МОТОРИ 
„Перкинс” БНТ—60 (неизправен)
мотор за „Волга” 
мотор ПЗ—125 
мотор „Перкинс”—6 (неизправен) 
и самоходна тревокосачка „Адриа” в части

□8400 000 д. 
200 000 д.

1 000 000 д.
2 500 000 д. 

400 000 д.

88 88(стар тип) 
(неизправен) 88 ня- 88

88
8Р

оопаааааасюпааппааоааааааааааааоааапсюпаасюаааааааааасюааааавас

Чрез публичен тръг ще се извърши продажба 
на стари плугове, прикачни машини, резервни части 
за трактор „Зетор” — 50, „Газа” и останали различни 
типове дрешове. Списъците, с предметите, които ще 
бъдат обхванати с публичен тръг ще бъдат изтъкна
ти на осведомитлните табла на основната организа
ция, в управлението и централната машиннека рабо
тилница.

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

Отчетно-изборно събрание на 
съюз на пенсионеритеползващите

помощ . детски 
ще изплаща Днес в Босилеград ще се проведе отче

тно-изборно събрание на Скупщината на Съюза 
■на пенсионерите- Членовете на Скупщината, 
ще обсъдят и приемат отчет за едногодишната 
дейност >на Скупщината, нейните органи и тела и 
ще изберат председател и секретар. Очаква се 
да бъдат обсъдени и приети акционна програ- 

за работа, както и измененията и допълнени
ята в Статута, съгласно Статута на Съюза на пен 
споя ери те на СР Сърбия.

Публичния търг ще се състои на 16 март 1984 
година в нръга на Централния машинен парк в Дими
тровград, с начало в 10 часа.

Машините, инвентара и останалите части могат 
да се видят във времето от 8—10 часа на 13, 14 и 
15 март, а изложени са в кръга на Централната ма- 

работилница, с изключение на „Гусеничар”, маи др.шинна
който се намира в икономическия двор на овцефер- 
мата „Бачевско поле”.

С. М. м. я.
СТРАНИЦА 10
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8 □ ооаастасшсшсш «УТБОЛ
-а члТ^а Зако3:;' 3Сае НУЖДа' а "* основата 
^ужа^н^:аОУТВИ^Н™^^^еИЯ за
«ат орган^-аГ-Лв-

^з-%«==®1*ад:-

8 8
8
8 А. Балка-8

§ в трудо- 
Босиле-8 I Г!

88 /V88 нскн88 -8 8-
8 готов за■

8

Конкурс8 88 8
8 8
- 8

8
8 Отбор7,т на ,,А. Балкански”8 (Снимка: А, Тодоров)

2^-^?ЪЛВАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО _ РР- 
ФЕРЕНТ НА ТОВАРНИЯ ТРАНСПОРТ И кп 
МЕРЦИАЛНИ РАБОТИ _ С ЕПНА Тппмнд' 
ТРУДОВ ОПИТ ИЛИ СТАЖАНТ ” НА ДНЕО 

ПРЕДЕЛЕИО ВРЕМЕ -
Покрай Общите условия, утвърдени със За 

кона, кандидатите трябва да изпълняват и след I 
ните отделни условия:

Да имат завършена Полувисша 
чесна школа.

— Да са регулирали военното

8 8
8 Димитровград, март 1984 г. ТАБЕЛКАТА8 8
8 8 на есенния полусезон от първенството 1983/84 годинаПодготвителният период 

° за футболистите 
8 тров градския футболен от-
8 бор „Асен Балкански" за-
8 "върши. Сега са наред пър 

венствените мачове и бор
бите за Юго—купата.

8
8 един изпълнител на дими 15 8 4 3 29:12 

15 7 5 3 36:22 
15 8 3 4 31:20 

15 8 2 5 36:24 
14 7 3 4 .14:20
14 55 4 23:18
15 6 2 7 31:30 
15 6 2 7 23:22

14 6 2 6 15:18
15 4 6 5 16:20
14 5 3 6 27:25
15 4 5 6 27:37

14 3 6 5 19:21
15 6 0 9 20:34 
15 3 5 7 22:38 
14 3 3 8 14:22

20 (+17) 
19 (+14) 
19 (+11) 
18 ( 12) 
17 (- 6) 
15 (+ 5) 
14 (+ 1) 
14 (+ 1) 
14 (- 3) 
14 (- 4) 
13 (+ 2) 
13 (—10) 
12 (- 2) 
12 (-14) 
11 (-16) 
9 (- 8)

1. Хайдук Велко
2. Единство П.
3. Асен Балкански
4. Рудар
5. Рьтан
6. И.М.Т.
7. Единство (Бп.)
8. Сеняк
9. 12. фебруар

10. Новоселац
11. Бродоремонт
12. Будучност
13. Хемичар
14. ястребац
15. Турист
16. Рудна глава

8
8
□

88
8 8икономи-8 8 В8 последния етап на 

подготовките „А. БалканС- 
§ ни” изигра два контролни 
8 .мача, а са запланувани 
§ още два В първата

.ща „А. Балкански” нанесе 
поражение на отбора „Дра 

о гощ" с резултат 4:0, а пре
8 тгГ>пя загуба от „Единст

во" с резултат 4:1. И два 
та мача показах, че дими 
тровградският отбор има 
сили, но.до пълна форма 
трябва още време- Затова 
о необходимо да се изпг- 

8 раят възможно повече ма:
чове и по този начин да 
сс излъчи най-добрата еди 
надесетерка. За отбелязва 
не е. че няма голям избор 

8 на играчи, главно това са
футболисти от предишния 

8 полусезон. Очаква се
връщащият се от ЮНА Ни 
гала Найденов да заеме 

8 мястото сп на стандартен
щгвотимен и да прояви 
особеностите си на опора 
з защитата.

8
8 8си задълже-
8 ние-
8 — Да не са наказвани 

не са под следствие.
— Да иамх трудов опит от 1 година.
С молбата за конкурса .обгербена с 4 дин. 

административни марки, нандндатите трябва да 
подадат следните документи:

8 за углавни дела и да оре-
8 88 88-
8
8 88 8□
п — Диплома за завършена Полувисша ико

номическа школа — заверен препис или фото
копия.

§

§§
§ Конкурсната комисия на Трудовата общност 

на Управлението за обществени приходи към 
Общинската скупщина в Босилеград обявява

§ — Кръщелно свидетелство.
— Удостоверение за регулирано военно за

дължение-
— Удостоверение от съда.
— Удостоверение от Общността по заемане. 
— Удостоверение за трудовия опит от 1 го-

§
□
□ 8 конкурс□ 8□ 8□

за приемане на един стажант за инспек- а
циенни работи на неопределено време. ■

Понрай общите условия кандидатите тряб- 
ва да изпълняват и: да са завършили икономи- ■ 
чески факултет или полувисше икономическо *
училище, седма, относно шеста степен профе- 5 
сионална подготовка. ^

С моблите кандидатите трябва да прило- ■ 
жвг: кръщелно свидетелство, диплома за завър- в 
шеното училище, удостоверение да не са под ^ 
следствие. I

Молбите с документи се доставят в срок от ■ 
15 дни ст Деня на публикуването до конкурсна- - 
та комисия на Трудовата общност на Управле- ■ 
нието на обществените приходи към ОС Боси- ■
леград без такси.

с 8□ 8дина.
8 — Лекарско удостоверение.

Предимство при избора на конкурса
които покрай изпълняването на вси-

88 имат
8 за-кандидати,

чки останали условия имат и тРУД°в опит °т 
1 година.

Доколкото не се обадят такива, изборът г' 
кандидатите без трудов

□

8□

88
88□ се направи между 

опит- 8□
88 необходнЗаявленията за трудоустрояване с 

мите докуемнти се подават в срок от 15 дни 
от деня на публикуването на конкурса в „Брат
ово” _ Ниш, а на адрес: Трудова организация

до Комисията

8 88 8
8 Следователно, периодът 

на експериментирано ми
на. а сега на програмата 
са сериозни мачове, от ко
ито на самия старт ще се 
шии дали може Да навли
заме в борба за първото 
място или не. За такова не 
ига е необходимо ото в 
първия кръг да се постиг
не победа срещу водещия 
отбор в групата ,,Хайдук 
Велко”.

8 8„Автотранспорт”, Босилеград 88□ за труд и трудови отношения. Ненавременни и ^ 
8 игкомплектни заявления няма да се разглеждат. §
зоааааоассапоопасаааааайааасайпаааааоааоаааааоааааааааоаоасааа(. ‘

8 Конкурсна комисия на Трудо
вата общност на Управлението 
за обществени приходи към ОС 
Босилеград

■

ТЪЖЕН ПОМЕН
Па 11 март 1984 година се навършават 

ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНП
от внезапната смърт на нашия скъп съпруг и
родителДълбокият СНЯГ, ко 

йто тази зима падна 
и в Димитровградска 
община принуди и 
вълците да напуснат 
планините и да 
сешават" населените

Александър
Михалков

-Цака

д. С.

,,по-

Съобщениемест3- 
Обаче 

край квартал „Сате- 
вълн до-

неотдзвна
Молим абонатите 

да издължат дължими 
те су
гво” в най-скоро вре
ме, за да не прекъс
нем абонамента им.

Суми-го внасяйте 
на текуща сметка 
62500-603-9529 СДК 

Ниш, НИРО „Брат
ство”, ней ”29 декем
ври” № 8 18000 Ниш

лит” един 
шъл на 500 меТРа ДО 

къщи. Гъй
за в-н ..Братс-ми дългогодишен предан про

светен работнин от Дими
тровград, починал на 72-го 
дпшна възраст

градските 
като 
вс-ца

попаднал па ло 
Ранко Иванов, 

бил и неговия 
край- Иванов дигнал 
пушната и го улучил.

Опечелени
съпруга Цветанка, дъщеря Елена, син Георги, се
стра Милка, брат Ангел, снаха Ана, внуци и ос
танали.

тук

Убитият вълк е те 
жък 80 кг-

СТРАНИЦА 11

1984 NБратство * ^ март
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКЙ

Беринска ,мечка“ Някой съобщил в Берин ■ извор и 
веднага иалезнали ловджиите с нади
гнати пушки.

Заобиколили ,,меч<ата".Тръгнал си беринеч от пазара в 
Звонци, като се бил здравата напил. 
По някаква случайност, носел със се
бе си черно кожено палто и някаква 
червена драха. Както паднал в нал- 
та, така и заспал.

Минал един човек и като го ви
дял в таносва .състояние”, силно се 
изплашил. На първите хора. които сРе 
щнал започнал да разправя:

— Елате да видите мечка?
— Каква мечка? Къде? ...
— Да бе ... мечка!

Тъй нвто тя нито мърдала, нито 
шавала, нито глас издавала, доближи
ли я съвсем. Точно по това време бе- 
ринепът се превърнал и 
избягали — дим да ги няма.

По-късно един по-ербап беринец 
решил да види наква е тази „мечна”. 
Като я наближил — видял съседа' 
си. Взел, че го завел у дома му, но 
оттогава този беринец получил проз
вище „Беринсна мечка".

Йордан Миланов

Благдънловджиите

Тия дни отидо на госйе при синатога и 
онауту у убав замай. Б-цш на Осми март. Ютрото 
ка се съвну, нема ко друг пут да се нараю кой 
че иде у саяиоуслугу, него синат полъиа се ди- 
жс да не пробуди нинога, па отърча. Беше на
купил и за доручък, а и за убаво ядеъье пренодъ 

пийенице- Преди да отиде на работу,нът, па
направи по навентде и однесе на невестуту-

Я не ли с'ъм стар човек, а на сел° не пи- 
йемо толкова каве, понеже не могу да спим. 
гледам сеир.

— Тате — рече синат. Немой да се чу
диш. Долъшният дън йе за това. Мора да по- 
щуемо женете по-убаво...

— Требе, гребе сине — кажем му я и си 
мислим, добре дека бабата йе далеко, па ме не 
може са и она збързи да се съплитам по ижу

шшш№ШАкПР@Ш
Блаженството на тялото е в здравето, бла

женството на ума в знанието.
Талес

Млада жена и мъж се 
намерили нато норабокру- 
шеници на пуст остров.
По едно време жената съР 
д<ито го пита:

— А бе, другарю, 
можете да почакате дока 
то са осушим?

Истинското знание не е вродено, то се при
добива.

Демокрит

Никой не може да бъде нито всезнаещ, нито 
всемогъщ. и да тражим едно друго.

Синат узе та одмързе мееде оди замрази- 
вачат, спреми и ручък у некинви експрес—лон- 
ци (е що тая техника не беше у мое време!) и 
отиде на работу.

Децата се издизаше, доручкуваше и — V 
шиолу. я се измъкну та излезо у град и купи 
нсвине. па се върну.

По едно време, ааайдееее — ~— 
снаахата. Бучава оди некикве папилотне,
•нзлеже на телефонат. Поче да се явля на свойе 
лрутарГге, а видим дека ву мило—мило, дена тия 
дни Ьи оладисали оди работу, Нели йе благдън 
— Осми март.

На едну казуйе кикво че облече, на другу 
кикво че тури на главу, на тРе^у куде че иду с 
друштво (ама без мужете) на вечеру. Расправля 
се талю йош за много и много работе, ама я

Вергилий

И малкото знание е по-добро от незнанието.
Аухади

не

Дейността е единственият път към знанието.
Б. Шоу

Не е важно колко знаеш, важно е как го знаеш.
Френска

Искаш ли да получиш умен отговор, питай умно.
Гьоте

диже се и 
одма

— Случва ли ви се да 
срещнете нормални хора?
— Шта един психиатър до 
макиня по време на прием.

— Естествено.
— Какво правите тога-

И истината е скромна също така светлината.
Маркс

Работата се страхува от решителния човек.
Китайска

Търпението е лекарство за всичко, но 
нетърпението лекарство няма.

ли съм неписмен, не разбирам све.
Около обед първо надойдоше 

целиваше \гайкю си, а после долете и синат, 
заметнул поклон не може да улезне на вратата, 
па цвеНе.

ва?
за децата, ис-

— Не ги оставям докато 
не ги излекувам.Арабска

С търпение и горчивото става сладко.
Турска

Капките дъдбаят камъка, но не със сила, а 
с честите си падения.

Седомо та ручамо, синат 
за, а онаата саде се усмивка и накрай исцели- 
ва синатога и рече:

— Нели знаеш

тура, синат ди-

Овидий
Не падай духом; не успееш ли, започни кино смо се договорили за 

денъска. Я че идем с Убавку, Цецу. Каравилю...
— Арно. арно — промърмля он, а види.м 

дека му нейе бъш право.
После ние

— На колко години ои? 
— На шест.
— Пушиш ли?
— Не.
— Пиеш ли?
— Не.
— Ти още нямащ 

нова години... хлапако.

пак.
М. Аврелии

Твърдоглавието е сила на слабостите.
ЛаватеР

За великите дела е необходимо неуморимо 
постоянство.

си пивнумо с нега, убаво си 
пооратимо. Усред ноч дойде и она. Ние беомо 
пияни, та не видо пияна ли 
беше нещо зачепила с очи.

Па^ нещо ночту си мислим: добре дека 
тева йе йедън дън у годинуту, па че се истър- 
пи некико. Й л .

е, ама кока и она
Волтер

Непредвидените случаи удивляват велики
те хора. утол-Тацит
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