
ЕрштВо С указ на президента на 
СФРЮ Иосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 

единството между нашите 
народи и народности.

^ ВЕСТНИК НЛ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^

ГОДИНА XXV * ЮБИЛЕЕН БРОЙ 15 ЮНИ 1984 Г. " ЦЕНА 4 ДИН.

КЪМ 25-ГОДИШНИНАТА НА В-К ..БРАТСТВО" ИНТЕРВЮ НА БРАНИСЛАВ ИКОНИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. 
НИЯ СЪВЕТ НА СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ ПРЕД в-к „БРАТСТВО"

СВИДЕТЕЛ НЕ ПРОГРЕСА ЗА НЕРАЗВИТИТЕ 

ОБЩИНИ - ОЩЕ 

ПО-ГОЛЕМИ
КкЛ ^ Днешния ден преди 25 година излезе първият 
■ ■ брои на вестник „Братство”, с което се поло
жиха основите на Издателство „Братство”. Юбилея 
чествуваме едновременно с 35-годищн-ината на „Глас 
на българите в Югославия”, вестник с който беше 
положено Началото на информиране на .българската 
народност в СФРЮ на .майчин език. Това беше 
на победата за равноправни отношения между соци
алистическите страни и (комунистическите и работни
чески партии, чиято врата отвори Съюзът на югослав
ските комунисти начело о ДРУгаРя Тито. Вестникът 
изнасяше истината за външната и вътрешна политика 
на Югославия. Ведно с това пишеше и за големия 
трудов ентусиазъм на младежта и труд ©пийте се в 
изграждането на страната и на страниците му се поя
виха пъовите литературни творци.

време

ГРИЖИИ вестник „Братство” съдържа белезите на 
врвхМето и неговите опецифичности. Вестникът 
сочен към живота в общините, трудовите колективи, 
учебните и културни заведения. На страниците му 
се поместват текстове за динамичното комунално из
граждане. работата на самоуправителните органи, об- 
Ществено-политиеческите организации и пр. И покрай 
съдържателното разнообразие на вестника, действи
телността наскоро показа, че е необходимо да бъдат 
основани «ови публикации, особено за задоволяване 
на потребите на образованието и културата. Затова 
в Издателство „Братство” през 1962 година бе осно
вано „Другарче”, а три години по-късно, списание 
„Мост”.

е на-
По случай 35-годишнината на 

българската народност в СФРЮ и 25-годишнината на в-к „Братство” редак
цията на вестника се отнесе до председателя на Изпълнителния съвет на Ску
пщината на СР Сърбия Бранислав Иконичч с молба да отговори на няколко 
актуапни въпрос», във връзка с настоящия момент в обществено-икономичес
кото развитие. На 8 юни 1984 година председателят на Изпълнителния съвет 
прие главния и отговорен редантор на вестника Борис Костадинов и отговори 
на зададените въпроси
ф „БРАТСТВО”: Дългосрочната прог

рама за икономическа стабилизация, като 
документ, определящ насоките за преодо
ляване на настоящите икономически труд
ности, получи безрезервна подкрепа от 
трудовите хора и гражданите в нашата 
страна. Молим Ви да кажете няколко ду
ми за практическото осъществяване <на 
определенията от този документ, в кои 
области се постигат Резултати, а <в кои се 
забелязва изоставане, как определенията 
се осъществяват в организациите на сдру
жения труд- самоуправителните общности 
на интересите, общините и регионите?

Б. ИКОНИЧ: Изпълнителният 
Скупщината на СР Сърбия неотдавна обсъ
диха Отчет за провеждането на I фаза на 
Дългосрочната програма за икономическа 
стабилизация с цел да се сумират осъще
ствените досега -Резултати, да се оцени 
отношението на компетентните субекти 
към изпълнението на тази задача и съще- стоки от 
-временно да се утвърдят, там, където е 
необходимо, ло-нататъшпм оперативни за
дачи <н други мерки ш активности за изпъл
нението на тази безсъмнено най-важна и 
-най-крупна задача в -настоящия момент на 
обществено-икономическото развитие.

Според обща п-реценка, в първите ме
сени след приемането на Програмата до
ста интензивно започна оперативната й 
разработка и провеждането на определе
нията и задачите от Програмата. В прак
тическия подход към задачата обаче се 
получи различие в организациите на сдру
жения труд. общините- самоуправителните 
общности на интересите, а също така и 
в регионите, което ясно се вижда когото 
се сравнят отчетите, получени от органи
зациите на сдружения труд, общините <и 
регионите- Това означава, че «е всички- 
еднакво са разбрали значението и поели- 
отговорността за изпълнението на задача
та-, пито (пък (всички последователно се !Ръг 
поводят от Дългосрочната програма.
ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГРАМА 
Е ЦЯЛОСТЕН ДОКУМЕНТ

Кюгато сб касае за практическата Ре- 
влизащия на определенията от Дългосроч
ната програма, е -очевидно, че не са по
стигнати резултати, от които може да бъ
дем доволни и -които да бъдат залог за

последователно и своевременно осъществя
ване на Стабилизационната програма гтри 
настоящото поведение.

Все пак трябва да кажа, че досега и 
в нашата република са осъществени поло
жителни резултати в провеждането на 
Програмата — прекратено е намаляването

Четвърт столетие от излизането на първия брой 
«а вестника е период на пълно развитие на трудова
та организация, която с изданията си задоволява по
требите «а българската народност в СФРЮ на май
чин език в областта на информирането, детския пе
чат. публицистиката, литературата и пр. Това което 
имаме, и с което се гордеем, за което пишем тези 
редове, е плод «а последователността в провежда
нето на политиката на СЮК за пълно равноправие 
на народите и народностите <в нашата многонационал
на братска общност — СФР Югославия. Годишнина
та на вестника отбелязваме в годината, ногато до- 
стойнствено се радваме на успехите, постигнати през 
40-те години след освобождението от фашизма.

на промишленото производство, което се
га, от месец >на месец, постепенно расте; 
навреме изпълняваме финансовите 
жания към чужбина; в значително по-го- 
ляма степен вносът сс компенсира с -износ} 
>на стоки, макар че износът все ©ще не 
е достатъчен; финалното потребление 
м>алява и нато-я-ваме да го запазим в пред
видените рамки; иай-новите мерки, приети 
в Скупщината на СР Сърбия, трябва да 
имат за ефект по-нататъшно облекчване 
положението на стопанството и засилване 
на «кумулативната и възп рои звод отвелата 
му способност; състоянието

^ широко потребление е значител
но по-добро и по-стабилно и пр. Обаче 
аима области, в коиго не се осъществява^ 
•ни приблизително задоволителни резултати

задъл-

•на-
съдет и

„Братство” е свидетел на всички акции и ре
зултати, и на страниците му е разностранни журна
листически жанрове се пише за усилията и резултати
те в Димитровградска, Босилеградска, Сурдулишка и 
Бабушнишка община. С развитието на системата на 
социалистическо самоуправление, ггри което и внедря
ването на делегатската система, изисква пълна ин
формираност на трудезците ое и гражданите за тяхно 
плодотворно участие- Тази задача седмичникът „Бра
тство” изпълнява, следейки инициативите и акциите 
от основните клетки на системата. За гго-пълна ин
формираност на майчин език „Братство” пише за зна
чителните активности в Нишки -и Южноморавски ре
гион. от СР Сдоби* и страната ни., както и з* най- 
забележителните външно-политически събития.

Годините на ,.Братство” са печатаните думи, те 
са свидител и.документ. Те са съществен творчески 
субект, част на сдружения труд и фактор на социа
листическата самоуправителна демокрация. Довершг 
то вестник!,т спечелва с верни информации, аргумен
тирани и отговора ш, с такива които насърчават в 
настоящия сложен момент и ония. които носят знак 
на утрешния ден. Това говори за активната -роля на 
вестника заедно с другите обществено-политически 
субективни сили начело със Съюза на. комунистите.

Съзнаваме задачите (покрай другите средства 
за информиране на майчин език и д-р.), че още в не
голяма степен трябва да бъдем мобилизиращ фактор 
особено в съдействието за провеждане мерките и 
целите на програмата на Дългосрочната икономичес
ка стабилизация от №ято чрез демократичен диа
лог ще се проверяват дадените решения ще се. тър
сят нови и по-добри. За успеха, на вестника говорят 
излезлите 1159 броя. които са обхванали всички об
ластЦЛ на живота. Досегашните Резултатите (Нека бъ
дат предизвикателство за отне Iюч/ь държател но, не
ангажирано третиране на всички области, предизви
кателство за нови сътрудници и читатели.

Борис КОСТАДИНОВ

на пазара за

Огнищата на икономическата ни 
нестабилност все още не са потуше
ни напълно, поради което свободно 
може да се каже, че сме само за
почнали работата, ноято може и тря
бва последователно 
се завьршава според заплануваната 
динамика. Затова в същността на на
шите ежедневни активности, кратко
срочни и дългосрочни мерни, средно- 
срочни и дългосрочни планове трябва 
да залегнат определенията от Дълмчу 
срочната програма за икономическа 
стабилизация.

и енергично да

в реализацията на Програмата, како 
-пример

не
изменен и ето на 

мий решения (-валутна
стопаиско-систо 

оисгема, система 
•на данъци и облагания, кредитно-монетна 
система, система на цените и пр.), а осо
бено бцвно се менят качествените факто
ри (на стопанската дейност, недостатъчно 
се 'И1нтвнаи«И|рат износът и рационализаци
ята (в така наречената „обществена режия”.'

(На 2—3 стр.)



1959 1984 ЗА НЕРАЗВИТИТЕосвобождението на наш .те краищаКъм 40-годишнината от

ВЪХРУ ОПИТА СЕ [РАДИ БЪДЕЩЕТО (От 1 ■'ВЯ стр.)
подчертая, че Про

кат

за частично и 'Нссинхронизирано ярс^да-
но предизвиква недонумения, кодеоани ,

"Ъ“'дЖтво-“с ДВ5« »
• "Ь1/ 1981—1985 година се

! ко процеси: бешс съдена група от 30 граж
дани от с. Г. Къри-ино и Радошовац в Софи* 
на 29 юли 1942 г. като двама души бяха от
неми на смърт (единият беше разстрелян, - 
единият избяга), а трима на доживетси зат- 
нор; на процеса сре'ну числящи се от ниь 
в с Радиниадв, Масуроеац и Стол военният 
съд и Пиро-г на 27 юни произнесе смъртни 
присъди на двама души (в отсъствие), а сед
мина бяха осмени на тежка каторга, воо 
пият съд в Сурдул-ица произнесе смъртни 
присъди срешу трима души (в отсъствие), а 
неколцина църиотравци осъди на наторг. и 
гр. Шрот и околността 33 души, числящи °е 
към ПОД бяха също осъдени. На Лъягогори- 

■ бяха откарани 32, а над 1 беше 
присъда пред насъбралия 

гробища. Подобни 
Враня, Ско-

Македония.

; Капитулацията на Югославия през април 
1941 година болно отекна особено оред населе
нието в траничните райони, а идването на 
българския фашистки режим отекна още по
бол но. Беапсикойствието на хората беше толко
ва ио-голямо. защото източният ни съсед 'вина
ги 'влизаше в съюз с агресорите, които бяха 
против Югославия. Дори и помисъпа за българ 
ската окупация и злодействата от Първащ 
световна война иредпгавпнваха загриженост.
Лошата съдба от миналото се повтори. Пирот 
ски и ирански изцяло, а зайчар-ски и лескова 
щки окръг отчасти и Македонъия не само че 
бяха окупирани, но бяха и присъединени от 
страна на България. Обаче народът в анентиг 
раната област беше несигурен, и затова бъл
гарите доведоха войска и полиция, кметове, 
чиновници, учители, попове, лооничеи, дори и 
наместници по селата. Всички те бяха от въ
трешността на България и всичко, което пра
веха беше изпланирано ковкото се може по- 
успешно да се извърши денационализация на 
населението. Строго забраняваха да се говори 
и пише на майчин, сърбохърватски език. От на
рода ограбваха всичко, което -можеше да уг
рози или забави провеждането на плановете 
на окупатороката -власт. Оръжието, историчес- 
ните, културните, националните и Другите цен
ности бяха ограбвани или унищожавани. На 
сила на хората се даваха български фамилни 
имена, на публични места надписи и фирми 
.можеха да бъдат само на български езин. Сни 
мки на цар Борис и държавен герб на Бълга
рия бяха единствения символ на „царството". 
Засилена беше и фашистката националиегиче- роди. 
ока пропаганда.
НАРОДЪТ СЕ БУНТУВАШЕ

Колкото и окупаторът да търсеше безро
потна послушност, народът не се покоряваше.
Върху стратегията и концепцията на Т-итовата 
политика, накто и в осаналите среди, така и 
тук — в Югоизточна Сърбия беше развита 
идеологическо-политическа дейност на Кому
нистическата партия иа Югославия. Разраст
ваха се прогеоивните стремежи на бойците 
и народа, хакто за националното освобожде
ние, така и за -революционното преобразова
ние- Комунистическата партия зачиташе 
подкрепяше свободолюбивите стремежи на 
населението. На зачестилите физически на
казания и грабеж от страна на българския 
окупатор народът отговаряше с бунт.

Въз основа на директивите на ЦК на 
ЮКП за 'Вдигането на въстание и воденето на 
НОБ и по примера на други въстаничеоки 
краища ОК на ЮКП за Лесковашки окръг 
през септември 1941 година формира Бабиш- 
ки партизански отряд. Той между другото 
покриваше Лужница и по-широкия район на 
Църна трава. В организационно отношение 
отрядът имаше разновидни облици. Освен че
ти, към края на февруари 1942 година, на 
негова територи-я бяха създадени местни пар-

такъва

СР Сърбия за ^°м1&рно регионално разви-
изисква ускорено 

развитите общини. 
това досега?

по-гредоижда
на републиката, а то 

на недостатъчно<ие
(развитие
Какво ^"оНИЧ^В^елия следвоенен пери
од политиката на равнсл.ерно регнонално ра- 
-витис иа републиката е един ог централни 
геИвъпросиРв целокупното обществено-иконо
мическо развитие и в нея осооено място п 
лучаваха материалните Усилия, механизмите 
и мерките за насърчаване развитието на сто
пански недостатъчно развитите краища Та
зи политика непрекъснато, а особено от 198' 
година- се.обогатява с нови съдържания, ка 
то получи отражение в настоящия средносро 
чен период, в който утвърдихме инструмен 
тарий, мерни и активности за ускорено раз 
питие на стопанството, изграждане^ на ин- 
фрасгруктурни обекти, обекти на обществе
ния'стандарт, за сдружаване на т.руд и сред- 

между слепп-.твата на разветите и не-

шон катоР1 
изпълнена смртна 
се 'народ край пазарските 
съдебни' процоои станаха и във 
мие, накто и -в 'Някои градове на

Чрез такава ..българизакия" фашистите
те самопреди ювиюваха още по-гол ям гняв 

сред югослволните, но и сред българските па
триоти. чиято свобода беше доведена под въ
прос. Пред военния съд в София и по др. 
градо'ве честни граждани и патриоти доказ 
ваха своето национално потекло. В наказател 

лагерите сърби, македонци и 
борба съскитс затвори и

българи мечтаеха за съвместна 
стремеж да се забрави кървавото минало от 
Сливница и Брегалница, времето когато на
шите по-стари жители се гледаха само през 
дулата на пушките. Мечтаеха съвместно да 
коват по-нататъшната съдба на своите на-

ства
достатъчно развитите краища, геоложки из- 
следв>чия, обезпечаване на необходимите ка
дри и пр. От особено значение е теза. че ак
цента слагаме върху развойната преблемати- 

16 най-изестанали общини в република на 
ката.

842 ПРОГРАМИ 
В ИЗОСТАНАЛИТЕ КРАИЩА

бившия БабишкиКризисният период
партизански отряд завърши с приемането на 
нови бойци в района на Лужница, Църна -пра
ва. Сурдулица. Владичин хан и Враня Създа
ден беше нов Бабишки отряд <на 28. уги) 
и Вран оки партизански отряд „Симо Погача- 
ревич” (18. IX). Първият замина за Баоишко 
и Заплгнье, а вторият към Скопска черна го- 

Косово. При трудни условия се проои- 
отрядите като се свързваха с народа. 

Оттегляха се сред неприятелските охрани, из 
мъкваха на потерите- избягваха засади. С дни 

и оставаха без храна и живееха извън населе- 
места. Браненият партизански отряд чрез 

партийна връзка в Прешево установи кон- 
Областния комитет в Косово, а чрез 

„Зейнел Айдини”, 
1942 то

па

налгале-Като се има предвид реалното 
ние на .материалните възможности за уско
ряване развитието на недостатъчно раззигите 
краища, свободно може да се каже, че е 
провеждането на тази политика са осъщест
вени действително значителни резултати. Са
мо през първите 3 години на настоящия сре- 
дносрочен период започна реализацията на 
844 програми в стопански недостатъчно раз
витите краища на оста преекгос-метна стой
ност 59 416,7 \-ил. динара, ггри финансово 
участие на Фонда за насърчаване раззитието

ра и 
ваха

ни
«а стопански изостаналите краища със 
17 167,7 мил. динара. Над 41 на сто от тезитакт с

него с партизанския отряд 
с който през средата на октомври 
дина се срещна 1на Карадаг.

средства са предназначени за ускоряване ра
звитието на стсг.анстЕото в най-изостаналите 
общини.

Димитровградска, Бабушнишка. Сурдули- 
шка и Босллеградска общини, съгласно зако-ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ НА ДЕЛО

И докато Бабишкият и Врански партиза- 
150 км от Църна

«а за стопански недостатъчно развитите кра
ища на територията на СР Сърбия бе', тери
ториите на САП, се числят към групата 16 
най-изостанали общини от общо 51 изоста
ващи общини. За ускореното развитие на 
най-изостаналите общини в периода 1981— 
1985

нски отряди се намираха на 
траша, Поверенството на ОК на ЮКП за 
Църна трава успя да се свърже с представи
тел на софийския ОК иа БРП(н), който през 
ноември 1942 година пребиваваше при ц-црно- 
травсюите партизани. И тази връзка укреп
ваше. Когато през юни 1943 година беше съз
даден Тръноюият партизански отряд, югослав
ските партизани му оказваха безкористна по
мощ. Някои гранични села оказваха на този 
отряд помощ, храна, сигурна почивка, леку
ване и охрана на ранени бойци. Трънския-г 
отряд с Лужн1ишката чета и Лужвншкгля 
партизански батальон води съвместна борба 
против общия враг на тяхна и на наша тери
тория. На наша територия пребиваваше и от 
края на 1943 година и съюзническа (велико-

година е предвнаяно да се изразходват 
9338 мил. динара. За всяка от посочените об
щини се предвижда да бъде изразходвана 
съответна част от тези средства, съгласно 
броя «а жителите и степента на развитие- На
ред с това Скупщината на СР Сърбия, оцен
явайки отделно необходимостта от ускорено 
развитие на 'крайграничната територия .в пе
риода 1983—1985 година, обезпечи за целта 
допълнителни средства без 
бъдат върнати.

Благодарение на вложените 
стоящия период продължи процесът на нама
ляване разликата в -развитието между тези 
краища и Републиката като цяло. което се 
-изявява във високия размер на заетостта, 
увеличението на дохода и други стопански 
резултати. Обаче този курс >на промени не 
се следи с еднакъв услех от всички общи
ни. Известно число общини, особено най-изо- 
станали. и занапред са изправени пред сло 
ж«и развойни проблеми, отбелязват изоста
ване, но започнатите инвестиции, 
татъшни материални усилия на републиката, 
дават основание за -увереност, че неблагопри-

■ ятните тенденции ще бъдат прекратени и че
■ Ще бъде обезпечено по-нататъшно развитие

тизанени десетини, партизански стражи, ме
стни народоосвободителни отбори, политимес 
ки и партийни активи и във всички тези об
лици имаше към 600 души, предимно младе
жи. Врагът търпеше големи политически и 
военни поражения. Окупаторските и нонтра- 
Революционните сили, колкото и да бяха хе
терогенни по политичеоки -и национални убе
ждения, занемарявайки -взаимните размири
ци около подялбата на територия и властта, 
се обединяваха в борбата против Народоос- 
вободителното движение. В края на февруари британска) военна мисия посред ствол: която 
1942 година организираха съвместна офанзиъ- Трънокият отряд обезпечаваше съюзничесна

помощ. От Трънския -партизански отряд и от 
другите войници и поделения (в с. Кална) «а 
югославска територия в началото на май 1944 
година бяха създадени Първа и Втора оофи- 
йска бригада на съпротивителното движение 
в НР България.

задължение да

усилия в на

поя название „Операция иа почистване”ва
и с надмощни сили нанесоха теж-о пораже
ние на Бабишкия партизански Отряд и орга
низациите на НОД на терена. Загинаха мно
го бойци- Обаче останалите бойци от отря- 
да само 'временно напуснаха угрозената тери
тория на Бабушнишко и Загаанье се пре
хвърлиха през демарнационната линия «а 
анексираната част на Църна трава и Луж
ница -и там продължиха с политическо-пропа
гандната си и боева дейност-

В началото :на лятото на 1942 година пред 
прекия военен съД бяха организирани нянол-

С освобождението на Църна тра»а на 26 
април 1943 година беше създадена свободна 
територия, -която неприятелят преминаваше 
само по време на по-големи офанзи-вни дей-

при по-«а-

ствия, след което партизаните излизаха още 
по-могъщи-

Гюра ЗЛАТКОВИЧ
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ОБЩИНИ - ОЩЕ НО-ГОЛЕМИ ГРИЖИ От 1981 година до днес са започ
нати и реализирани повече програми с 
участието на Републиканския фонд, ка- 

например: в Босилеград — 
фабрика, която построи ТО 

„3&пе Велкович" от Лесковац, след то
ва фабрика за преработка на овощна, 
зеленчуци и лечебни билки, ноято по- 
строи „Здравйе” — Лесковац, в Сурду- 
лица е построена ферма за 12 500 овце, 
разширен е цехът на фабриката за обу- 

.Кощана”, наскоро „ТИГ” от Гър- 
делица трябва да построи тъкачница в 
село Клисура, в която ще се трудоус
троят 125 души. в Димитровград е из
вършена ренонструнция и модернизация 
на производството в конфекция „Свобо
да”, също така е реконструирана овце- 
фермата, а понастоящем се строи фер
ма за угояване на юнци, в Бабушнишна 
община е построена фабрика • за глинени 
изделия, строи се овцеферма и пр. В 
Републикансния фонд се разглеждат 

брой програми и в зависимост 
от възможностите ще се отпуснат сре- 
дства за реализацията им.

Също така за повишаването на об
ществения стандарт (здравеопазване, об
разование, култура, физическа култура, 
детска и социална защита) в тези чети
ри общини в периода 1981—1983 година 
започна реализацията на 45 програми.

:квито са 
текстилнана те.зи краища съгласно утвърдената поли

тика. Ети не може- да бъдем съвсем доволни, че 
процесът на самоуправи тел н о свързване и. 
сдружаване «не труд и средства е реален 
шанс и поле за разширяване на сравнително 
тесните материални рамки .на политиката за 
насърчаване развитието на стопански недо
статъчно развитите краища.

Що се отнася до оценката, че бавно се 
активират и недостатъчно използуват при
родните богатства и суровини, с ноито разпо
лагат недостатъчно развитите краища, трябва 
да се има предвид фактът, че в началната фа
за на развитие на тези краища материални
те и други убилия бяха насочени към према
хване на тежкото бреме на изостаналостта, 
към създаване на първоначални условия за 
по-успешно развитие и подобряване на усло
вията за живот и работа на трудовите хора 
и гражданите. Следователно, дълги години 
тези краища бяха без пътища, съобщителни 
връзки, енергийна и други видове инфрастру
ктура. която е основна предпоставка за по- 
значително задвижване на всички разполага
еми фактори на развитието, но за която, по
ради географски и други характеристики на 
тези общини, беше необходимо да се вло
жат големи инвестиционни средства, с ноито 
не разполагахме. Сега са създадени някои ос
новни предпоставки и условия, така че може _

^ш- • •

:
■Ускорява се и реализацията на Про

екта „Морава П’\ в рамките на който 
са реализирани нъм 2000 по-малки и по- 
големи програми, а

:
■
:понастоящем се 

строят оноло 1300 производствени еди
ници в агроиромишления комлекс. По
ложени са значителни усилия за прео
доляването на текущи проблеми в дей
ността на организации на сдружения 
труд, както и за безповрагно финанси
ране на определени потреби, каквито 
са: електрификацията на селища, изгра 
ждането на пътища, построяването на

:вки :::
:

::известно число апартаменти за кадри, 
геоложките и други изследвания и про
чее, но усилията за електрификацията 
трябва да бъдат още по-големи.

::::по-голям :
Еф „БРАТСТВО”: Какви са .материалните 

възможности, преди всичко на Републикан
ския фонд за насърчаване развитието <на сто
пански недостатъчно развитите краища за 
изграждане на по-важни стопански цехове?
Бавно се активират и използуват природните 
богатства и суровини. Как да се подбуди ин
терес V трудовите организации от промишле
ните центрове да реализират програми в изо
станалите общини?

Б. ИКОНИЧ: Средствата на Републикан
ския фонд. които се образуват чрез отделя
не в размер 0,5°/о от обществения ттродукт 
на общественото стопанство, свободно може 
да се каже, не са достатъчни за иреодоля- 
сснею на проблема във връзка с недостатъч
ното развитие на територията .на СР Сърбия 
без САП. При условията на преобременени 
материални баланси на стопанството и гтрп 
изострянето на обнште условия за стопани- 
озане и развитие, обективно не беше възмо
жно да се разчита на по-големи средства за 
тази цел. Но кога-го се говори за обема на 
тези средства, трябва винаги да се има пред
вид, че се касае за насърчаващи средства, 
кс и го само в известно число най-изостаналт 1 
общини представляват почти единствен из
точник на инвестиции. Искам да подчертая, 
че те изиграха изключително важна роля в 
обезпечаването на средства от други източ
ници, средства на трудовите организации от
носно банкови и други средства, които по 
обем са двойно по-големи от средствата на 
фонда. Също така трябва да се вземат пред
вид и средствата, които в настоящия пери
од се обезпечават за развитието на първич
ното селскостопанско производство, в ползу- 
ваието на които тези краища имат специален 
третман, както и средствата на Междунаро
дната банка за обновление и развитие в ра
мките на Проекта „Морава II” и други сред
ства.
САМОУПРАВИТЕЛНОТО СВЪРЗВАНЕ 
И СДРУЖАВАНЕ — РЕАЛЕН ШАНС

т - ^ Б. ИКОНИЧ: Програмата за развитие ‘на
Тряова да се съолюдава значението на крайграничната територия, приета в Скуп-

свързването между стопанствата от -изоста- щината на СР Сърбия, представлява дрпълни- 
иалите и развитите краища, относно на сДРУ- телно усилие в рамките на 
жаването на труд и средства за изграждане ускорено развитие на стопански недостатъч
на стопански ооекти в изостаналите оощини. но развитите краища, с провеждането на ко- 
Някои новини, въведени в провеждането на Ято трябва да укрепнат материалните и дру-
политиката за насърчаване в настоящия пе- ги общи възможности за развитие и иещобря-
риед. какъвто е например специалният трет- Ване условията за живот и работа в гази
ман на наи-изостаналите и крайграничните част на републиката. Делта трябва да се ос-г 
Общини, освобождаването на организациите ществи чрсз изграждане на промишлени обе- 
на сдружения труд, ноито сдружават труд и кти, обекти на дробното стопанство живот- 
средства, от задълженията да полагат дело- «сбъдни ферми в обществения сектоЬ и ми. 
рит, обезпечаването на недостигащите обо- ии-ферми, пътища, ПТТ-мрежа елевдрифика- 
ротни средства, изграждането на енергийна и ция на селища, манто и чрез създаване на 
комунална инфраструктура по местоположе- еднакви условия за задоволяване на потоеби 
ние, разрешаването на кадрови проблеми и те на трудовите хора и гражданите в област- 
други сюлици егимулативно действуване. по- та на здравеопазването, образованието ™ 
действуваха за ускоряването на този процес турата. детската защита, като се вдмшт 
г/рсо -изтеклите години. На тази основа в про- съответни обекти в местата, в к«,™ тГса 
цес на изпълнение са 199 стопански провра, най-необходими. Целта е «е само да гТ- ло 
.«и в недостатчъно развитите краиад проен- стигана нонвиоежо равнище на развитието зае 
тоометната стойност на които е 14,52 мили- тостта и дохода, но на цялата терит0№й да 
она динара, каро резултат на инициативи и се и-звърши правилно разпределение нт тю 
увеличен интерес на организации на сДРуже- пенсиите и -други антииност-и и нолкото е въ 
ния труд от Белград, Звечар, Враня, Ниш и аможмо да се подобрят условия“, 
други развити ирвища на Републиката. Тава на село, да се създадат условия да 
показва, макар че от досегашните резулта- мична комуникация между хората, по-бърз и
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по-икономичен транспорт на .материалните бла- ; 
га и да сс подобрят връзките и.м с други 
краища.
ЗНАЧИТЕЛНИ, НО НЕ И 
ДОСТАТЪЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Както вече казах, Димитровградска, Бо- I 
оилеградска, Сурдулпшка и Бабушнишна об- ! 
щини се числят към групата 16 най-изостана- ! 
лн от общо 51 стопански недостатъчно раз- ■ ■ 
пити общини В СР Сърбия без САП сЪс спе- I 
циален третман при използуването на средет- - 
ва за насърчаване, което допринесе в този ■ 
общини да започне ускорена реализация на 5 
Утвърдените задачи в Програмата за разви- 5 
тие на крайгранични 1те територии и изграж- • 
дането на известно число важни стопански; Е 
инфраструктури и и други обекти. 5

Тези резултати

да се очаква в предстоящия период в по- 
гол яма степен да се ползуват природните 
потенциали на тези краища, разбира се. съ
гласно утвърдените резерви и изследванията, 
канто -и в зависимост от средството, които 
реално може Да бъдат ангажирани.

• ..БРАТСТВО": Какви резултати очак
вате Ог реализацията на Програмата за ус
корено развитие на крайграничните общини? 
Кои са непосредствените активности —• 
цни за уск°рсно развитие на Димитровград
ска, Бооилеградона, Сурдулпшка и Бабушнп- 
шка общини?

ак-

политИ1Ката за :може да се оценят като » 
значителни, ио не и съвсем- достатъчни. За : 
ускореното и по-равномерно развитие на кра- ! 
йтраничните общини е необходимо по-висока » 
ангажиране на всички субенти ъ конкретната ■ 
Реализация ,на съвместно утвърдената поли- ! 
тика за ускорео развитие и на Програмата ■ 
:Ш |^.:*®И)1Ите на крайграничните територии Е 
до 705 година, както и в реализацията на I 
други развойни програми, приети <в самите Е 
'Общини, Наред с уоилията, които полагат Ре- ■ 
публмната, републиканските и реиюнадните * 
са.мо1управцТелни общдости, като утвържда- Е 
ват необхогцшитс системни мерки, обезпеча- ! 
ват една част от средствата и предприемат- ■ 
други. мерки, особено е важно и всички ос- Е 
ганали субекти, ноито са оттоворшг за ней- ! 
ната рсал1иоац1ия, а пречи всичко самите об- I 
щини" организациите нд сдружения труд, Е 
трудовите хора и гражданите да дават Н0ш> * 
сродствен принос и по този начин да о<5езпе- » 
чанпт условия за още по-уснорено и петефек- ; 
тавно осъществяване на програмата в рамки- ! 
те на всяка община. ■

Братство * 15 юни 1984
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10-ГОДИШНИНА НА МЕЖДУ ОБЩИНСКИТЕ 
РЕГИОНАЛНИ ОБЩНОСТИ В СЪРБИЯ ОПИТИТЕ НА ИИШКИ[РЕГИОН В

Предстои интензивно 

развитиеФактор на солидарността и
ЯЮ делегатите ни в републи-

ГЪПП1/Ш110ТП М канската и смолната скун
IЬ Д|»у тпс I ™ГмокГсс^вт” • Планове-га са едно, 

възможностите АРУ10- 
же ли всичко да бъде ре
ализирано до края на 1985 
година?

• Изхождайки от Поли
на СЮК и опреде 
на обществото за

Мо
тиката

Извънредно успешно се 
осъществява кохезпонната 
роля на МРО във псснарод 
пата отбрана и обществена 
та самозащита и из служба 
та за обществена и държа 
шза оиз'урноСт.

0 Кои са, 
най-крупните 
п региона през изтеклото 
десетилетие?

— Безспорно, това са 
начинанията в рамките на 
политиката за ускорено 
развитие на полупланинс
ките и крайграничните °0 
щипи и положителните про 
мени в отношеннрто на 
обществените

Практиката на Нишни регион показва, че ико
номическите трудности могат да се смекчат » зна
чителна степен чрез интеграции в стопанството. За
това се води интензивна акция за сдружаване в те
кстилната промишленост, агрокомшзенса и банковата 
система, а вече се раздвижват и инициативи за ин
теграция в строителството и дървообработвателната

леният 
ио-ускорено развитие 
икономичесии

на
изостана- — Трудности сигурно 

ще има, по с помощта на 
чднида за насърчение раз- 

икономичесии

настоялаталите краища 
средносрочна програма иа 
общината е допълнена с 

развойни проекти.
кои

питието на 
изоставащите краища, кой 
то обезпечава 
част от средствата мисля, 
че заплануваното ще сере 

Ьл еитрифякация 
та на неелектрифицирани- 
те села е в ход, средства 
са обезпечени. Навреме 
ще обезпечим и средства 
за онези села, които ток 
трябва да получат през 
идната година. Подобно е 
и с'4; средствата за изгра
ждането и модернизиране
то на селските и махлен-

нови
Другарю председател 
са тв?

— Има повече, а нови 
обекти са запланувани

селското 
и инфраструк-

според Вас, 
постиженияпромишленост най-голяма

Изминаха 10 години от 
създаването на междуоб- 
щдноките регионални об
щности в СР Сърбия. То
ва е период на нови завое
вания ■ във внедряването на 
социалистическите самоуи 
равителнн отношения в 
Югославия, в основата на 
които залегнаха 
пенията 
та, Закона 
труд и конгресите на СЮК. 
Същеврелгенно това е и 
период на интензивна бо. 
рба на социалистическите 
сили за надделяване на се
риозни икономически тру
дности.
0 Изпълниха ли МРО 

обществено-икономичес
ките и политическите си 
задачи през този изклю 
чително важен период?

— Въз основа на опити
те и постиженията на Ни 
шки регион — изтъква Де~ 
симир йович, председател 
на Скупщината на МРО в 
Ниш — с голяма точност

в
адизира.стопанството,

стопанство
турата. Запланувано е

110 кило-
из-

граждането на
далекопровод от

БосилегрвД'
волтов 
Лисина до 
трафопостопс от 1Ю и от 
35 ниловолта за далеколро 

75 км,
опреде- 

от Конституция- 
на сдружения

субекти
к-1,ч селското стопанство. 
Начинанията в тези общи
ни са многобройни и са 
Резултат на висока солида 
Рност и стремеж към рал-

води в дължина от 
както и низкотокова .мре
жа във всички нселектри- 
фицирани села. При това 
о запланувано и изгражда
не и разширяване на сел
ски и махленски пътища

ски пътища.
Средства се обезпечават 

и за производствените це
хове, от които и най-мно 
го очакваме в развитие
то. Те се обезпечени за 
доизграждането на цеха 
за чорапи и същото ще 
започне през следващия 
месец. Изграждането на 
цеха за производство на 
рогиращи ЛВЦ конденза
тори ще започне през сеп 
те.мври. До края на година
та ще започне и изграж
дането на съпътствуващи- 
те обекти в цеха за пре
работка и сушене на ово- 
щия и зеленчуци. Догово
рите с ДИП от Княжевац 
и с Електробосна от Яйце 
вървят по-бавно, понеже 
се касае за капиталовло
жения спг над 800, т.е. 400 
милиона динара. За тези 
проекти е необходима и 
чуждестранна технология. 
За овцефер_мата се готви 
проект. Имайки 
че за целта са необходи
ми комплекси за обезпеча 
ване на храна, Общинока-

Над 62 на сто от 
инвестициите в реги
она се насочват към 
приоритетни програ
ми в селското сто
панство, енергетнната 
и промишленото про
изводство за износ.

100в дължина от около
Д. Йович км.

• Значи ли това, че Д° 
края на идната година вси
чки села ще получат ток.

условията за жи-бряват
вот и работа на живущи
те т»м хора. В тази наоо 

оказвака ценна помощ 
и републиката. През после 
дните 3 години в регпо-

номерно развитие на ре
гиона и Републиката. Изо 
станалите общини все по
вече се насочват към се- 
локото стопанство и живо 
гновъдството, 
норечиво 
меж в развитието да се 
търсят опори 'II върху соб
ствени сили.

0 С какво Се характе
ризира настоящата общес
твена акция на социалис
тическите сили в региона?

— Усилията на органите 
и телата на МРО и региона 
дните обществено-полити
чески организации, заед
но с усилията на трудови 
тс хора и граждани в об
щините, са насочени към 
провеждането на Дългосро 
ината програма за иконо 
мическа стабилизация. На 
преден план изпъква.-уве
личението на износа, заме 
стването на вносни с до 
машни суровини, развитие 
то на агроксииплекса и хра 
нително-вкусовата проми
шленост. Централен въп
рос на стабилизацията е 
увеличението на физичес
кия обем на производство
то и износа. В практичес
ката си дейност стигнахме 
до съзнанието, че икономи 
чеок,ите трудности, могат 
да се смекчат в голяма 
степен чрез интеграции в 
стопанството. Затова во
дим интензивна акция за 
сдружаване в текстилната 
промишленост, агрокомп- 
лекса и банковата систе
ма, а вече нагряват и,ни 
циатигаи за интеграция в 
строителството и дървоире 
работвателиата промишле
ност.

на започна реализацията 
на 148 програми на обща 

стойностпроектосметна 
8729,4 милиона динара, От 
които 2407,8 милиона дина 
ра обезпечи Републикан
ският фонд за насърчаване

може да се каже, че ме
жду оощин ските регионал
ни общности успешно из 
пълниха и изпълняват ос
новната си роля- Те са ос 
навеи субект на

което крас- 
говори за стРе-

развитието на икономичес 
ки изостаналите общини.

Всички тези процеси и 
усилия същевременно са 
съставна част на политика 
та за ускорено разви
тие на полупланинските и 
крайграничните общини.

МРО е съединително зве 
но между републиката и 
общините —- продължи йо 
вич — в разрешаването на 
най-крупните обществено- 
икономически въпроси и 
в законодателната и норма 
тивната дейност- Нишки

съдружи 
ето и солидарността в пла 
нирането и осъществява
нето на икономическото ра 
звитие на общините. На
стоящите процеси в разви
тието на нашия регион кра 
снаречиво демантират мне 
нията, че за икономическо 
съдружие повече се застъ
пват неразвитите. Прскми 
шлените центрове (Ниш, 
Пирот, Прокупие и Алек- 
синац) имат икономичес-

Л. Рангелов
— Да. До края на 1985 

година всички неелентри- 
фицирани села в община- предвид.
та ще получат ток.

• Какво е запланувано 
в областта на стопанство
то? та скупщина и органите й 

час по-скоро трябва да 
раздвижат въпроса за аро- 
ндация и комасация 
площите.

• Другарю председател, 
канво тези 
представляват за 
тъшното 
щината?

— Реализирането на до
пълнената

— Запланувано е изгра
ждането на повече обекти: 
доизграждане на цеха за 
чорапи, изграждане на цех 
за производство на роти- 
ращи ПВД кондензатори, 
който ще открие Електро 
нната промишленост от 
Ниш, ДИП от Княжевац 
ще изгради цех за произ
водство на изкуствени ди
аманти от графит, 
и доизграждането на Цеха 
за сушене на овощия и 
зеленчуци. Също 
запланувано 
на цех за производство на 
резен алат, жакто и по
строение за преработка «а 
кварц.
0 Селското стопанство 

е шанс за развитие на об
щината. Какво тук се 
предвижда?

— В тази област, която 
наистина е шанс, настоя
щата развойна програма е 
допълнена със запланува
ното изграждане на овце- 
ферма за около 4000 овци 
и 500 кози.

ки интерес да помагат ра
звитието на изостаналите 
общини. В подкрепа на 
това ще приведем само 
два факта: механическото 
увеличаване на население 
то сериозно обременява те 
зи центрове, а едно работ
но място в тях струва 5 
пъри повече отколкото е 
неразвитите общини. Зато 
ва носещите стопански си 
схеми — ЕИ, МИЕ1. „Ни- 
такс”. „Тигър" и „Първи 
май” построяват собстве 
ни цехове в Бела паланка, 
Бабушница. Димитровград; 
Житораджа, Мерошина, 
Гаджин хан, Ражан и Бла- 
це. По този начин в тези 
краища вече започна ре- 
витализация на население
то. Солидарни са и усили
ята за развитие на здрав
ното и образователното де 
ло. комуналната система, 
пътната
за електрификация и водо 
снабдяване, като се подо-

на
ИЗ „ЛИЧНИЯ ПАС 

ПОРТ" НА РЕГИОНА
Нишки регион е ра 

зположен на повръх- 
нина 7719 км* и е 
трет по големина ре 
гион в Сърбия (след 
Белград и Кралево). 
В 15 общини, 10 от 
които са изостанали, 
живеят над 650 000 
жители.

начинания ще 
по-ната- 

развитие на об-

средносрочна 
програма за бъдещето на 
общината ще има огромно 
значение. Ако максимално 
се ангажираме, разбира се, 
всички органиизрани сили 
да дадат принос, с помо
щта на обществото, може 
да се очаква Босилеград- 
ска община през 
щия средноорочен план да 
■напусне кръга на икономи
чески неразвитите и да се 
приобщи към

както

така е 
изграждане

Регион успешно изпълня
ва ролята на участник в 
предлагането и съгласува
нето на решенията и пред 
писанията, които се прие
мат в Скупщината на ОР 
Сърби®. Тази роля се из
пълнява чрез самоупра/ви- 
телния механизъм ,на Окуп 
щината на МРО, рерионал 
ните самоуправителни об
щности на интересите и 
регионалната стопанска ка 
мара, и чрез секцията на

следва-

оредно раз
витите общини. Броят на 
заетите двойно ще се .уве
личи, което е от особено 
значение и за намаляване 
на миграцията на «аселе- 

Разговора води: 
Манол ЯНЕВ

и ПТТ—мрежа,
нието.Кирил ГЕОРГИЕВ

СТРАНИЦА 4 Братство * 15 юни 1984



1959 1984
КЪМ 35-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ, У НАС

~ ...... . . ШЕСТ ГОДИНИ

„Комунист“ ма 
български езикРаждане, израстване и разцвет

„Братство”.^■Ч т онзи 17 януари 1949 година, 
когато се роди тгьрвият «веоник 

на българската народност „Глас на бъл
гарите в Югославия”, до днешни дни, 
информирането на българската народ
ност на майчин език тече по «възходяь 

линия, без оглед на извести^ перио 
ди на прекъсване, настанали 
следица на обективни условия. Ако та
ка не беше днес нашата

вестникт-т рел1Истваме теченията на
11 Двадесет и пет обемисти книги с петдесет 

броя или двоброя• Интересен летопис на вестника 
на българската народност в Югославия и на раде- 
телството на редакционната колегия и «многобройнпте 
сътрудници и читатели. Ярка «картина за развитието 
на Югославия и българската народност в нея в по- 
следн-И|я двадесет и петгодишен период.

Опираме се на 1979 конгресна година. В „Брат
ство” от 16 юни — на две страници с череши за
главни букви първия брой на съкратеното издание 
на „Комунист”, сргана на СЮК и СКС. В деня на 
излизането на първия брой на „Братство” (15 ю-ни 
1959 година) се открива Нова страница в информа
тивната дейност на народността, ново издание 
партийния орган и голямо богатство от информации, 
статии, коментари, репортажи .и пр.

Първият брой на „Комунист” 
обем 1— две страници. В уводната статия на първа 
страница — обзор върху състоялите се 'конгреси « 
конференции на Съюза на комунистите в социалисти
ческите републики и автономните покрайнини под за
главие „Израз на най-дълбоките интереси на труде
щите се” и снимка 
„Дървена застава” в Крагуевац.

На 23 юни същата година „Комунист” вече 'из
лиза на четири страници по повод откриването т°зи 
ден на Единадесетия конгрес на СЮК. На първа стра-

питалистическите страни. И този печат 
доблестио изпълни задачите, борейки 
се заедно с всички субективни сили от 
другите народи и народности за превъз 
могване на положението. Дълбоката 
вяра, че Партията и Тито ни оводят по 
прав път, исти!Ната ще победи, че «ще 
дойдат дни на благоденствие и че то
ва преди всичко зависи от собствените 
сили, доведоха до победата. Историята 
потвърди становищата на Партията и 
Бито, «както в международното работ
ническо движение, така и във вътреш
ното ни развитие. Същата тази история 
напълно порица сталинизма и политика
та на Информбюро. Към това даде свой 
принос и българската «народност в Юго
славия и нейният печат. От „Тлас на 
българите в Югославия”, през „Свобо
да” до „Братство', този лечат, винаги 
подпомаган от Партията, по-конкретно 
от партийните организации и кадри на 
българската народност и видни отдел
ни «революционери, какъвто бе Иван Ка
раиванов. премина през трудно ражда
не, отговорно (израстване до пъден от
говорен, идейно-политически, професио
нален и организационен разцвет. Днес 
информирането на българската народ
ност е съставна част и опора «на еже
дневните обществени, политически, сто
пански и културни акции на салгоупра- 
вителните и политическите субекти «на 
обществото. Опора на онези акции, ко
ито «стабилизацията са схванали като 
повратен момент 33 бъдещето на само- 
управителния социализъм у нас. Пред 
печата и изобщо пред инфо«рмативните 
средства на българската народност оба
че — нека това не се разбере като 
„проповед” — днес са твърде отгово«ри 
задачи. Толкоз трудни и отговорни, ка- 
кто и през първите Дни преди 35 го
дини — така че търсят по-модерен на
чин на «организиране, използване на без
спорно числените и подготвени кадри 
и сътрудничество, което сигурно ще 
отчете качествено по-големи резултати1, 
които изисква времето. И в това виж
дам значението па сегашния юбилей.

Асен ЛАЗАРОВ

ща
като по-

народност не 
щеше да «разполага със «седмичник, дет
ски весник, списание, «радио и телеви
зионно предаване. Това същевр ем е«н«н о 
говори за упоритата последователност 
на Партията в осъществяването 
но «национално равноправие в социалис
тическа Югославия, което «още далечна
та 1937 година Тито прокламира, кога- 
то «във «вестник „Пролетер”
Югославия трябва да стане 
общество на свободни

нана пъл-

е скромен по
написа, че 

свободно 
народи. Това

дълновидно становище 
телност в НОБ, а отражение налгери 
в решенията на АВНОЮ.

стана действи-
кратка почивка в Заводите

Юбилея, който ознаменуваме п 
сега, от друга страна говори за дове
рието на ЮКП. и сега на СЮК, към 
силите, които има всеки народ и на
родност, да бъдат строители на соб
ственото бъдеще, чрез това да строят 
и едно общество, което, въпреки всич
ки трудности, въпреки всички опити та
кова да не бъде — днес е, и занапред 
ще бъде. образец на демокрация, соци
алистическа по съдържание и самоуп- 
равителна по историческа целенасоче- 
ност.

ница «вест за тази важна среща — договор на юго
славските комунисти и снимКа на председателя на 
СЮК Носил Броз Тито. След известно време »К°- 
мунист” започна постоянно да изл«иза на четири
страници.

Тези дни читателите -на „Братство” бяха осве
домени за скромното тържество в Издателство „Бра
тство” по повод излизането на съкратеното издание 
на „Комунист” на български език. На тържеството 
присъствуват най-висшите ръководители на СК и 
ССТН от Нишки и Южноморавски регион и от об- 
щ«иниге Димитровград, Сурдулица, Бабушница и Бо
силеград. По този повод произнасят речи тогаваш
ният директор на Издателство .„Братство!'. Тодор Вел
чев и директорът на „Комунист” в Белград «д-р Воис
лав Мичович, тогава вече и републикански секретар 
за информациите-

Днес органът на СюК „Комунист” се печата 
на девет езици на югославските народи и народнос
ти: сърбохърватски, словенски, македонски, албански, 
унгарски, румънски, «словашки, 
оки език.

Печатната реч на бългаРската на
родност по някакъв си начин е огледа-' 
ло на историята на нашата страна. Не 
е липса на скромност, когато това каз
ваме- Този печат именно настана . по 
време на твърде трудните външно-по
литически и условия — когато Югосла
вия бе подложена на най-жестоки дав- 
ления на сталиниетическата политика 
на Инфорбюро, «и по време на трудни 
във вътрешното развитие поради насле
деното състояние от разрушителната 
война, поради икономическата блокада 
и всички затруднения от страна на ка-

русински и българ-

Стоян СТАНКОВ

ОТ ОТЧЕТНО ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН 
СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД на организациите със загу 

ба) целите от Дългосроч 
пата програма за иконо
мическа стабилизация са 
заемали 
нитс
опре това — наза Димит
ров — необходимо е пове 
че да се ангажира взсокт 
зает, максимално да 
ползуват мощностите, и въ 
тРешнпте рез©р«в«и и паве- 
че да се пести. Само така 
11 -С увеличим производство

то и производителността 
на труда, икономичността 
и рентабилността в стопа 
нисването.До увеличен доход с по-големи усилия

Велимир Джорджеаич 
изтъкна,

едно от централ- 
места. — За да ое че основната за- 

дача на синдикатите е да 
се увеличи производство- 
то. Сред заетите 
да се развие активност.

да мени съзнание
то. защото салто със собст 
вен труд и усилия 
да се увеличи «дохода- Син 
дпкатнте и работниците 
трябва

Трябва да се създават условия за повишаване производителността на 
труда, което същевременно е условие работникът повече и да заработи

Обсъждайки двегодиш
ната дейност на общинс
ката синдикална органи за 
ция, членовете на Общин 
ския синдикален съвет на 
проведеното на 5 т.м. 
четно-изборно заседание 
подчертаха, че е необходи 
мо да се създаат усло
вия за непрекъснато и уве 
яйчено производство, с ко 
ето същевременно ще се 
увеличават и личните до
ходи на заетите.

На заседанието, на кое
то присъствуваха секрета
рят на Междуобщинокия 
синдикален съдет 
мир Джорджевич и предс- 

общинските

кия синдикален съвет. 
Между другото той под
черта. че активността на 
синдикатите е била насо
чена към създаване усло 
сия за непрекъснато пре 
зведство. увелича ването 
на дохода и разпределение

трябвато му и към осъществяване 
на едмоуправителните об 
ществоно-иконо«М'ическ'И о г 
ношения. Макар че стопан 
оките резултати незадово 
л-яюат (физическият обем 
на производство^) намали 
на, а увеличава се броят

коятосе

може
от-

винаш да знаят
колко има възпроизводст 
вен - материал, кан той се
изразходва, кой колко «и 
как „харчи”. Ако са мнфор 
м прани, 
ще бъдат 
и те търсят «и пзнамцоат 
възможности за увелшчено 
и по-качествено производ
ство.

трудовите хора 
заинтересовани

Вели-

тавители на 
обихествено-гголитически схр 
г&низа/хии, доклад за <до- 

дейност на Об 
синдикален съ- 
общинската син 
организация из 

Саша Димитро в, 
на Общин с

За председател «на Общи 
нокия сп-ндикален 
•мандат от две години бе 
преизбран Саша Димпт- 
ррв.

сегашната 
п;,тюкия 
пет и па 
дикална 

несе 
председател

съвет с

Саша Димитров докладва за дейността на общинска та синдикална организация А. Т.

Братство * 15 юни 1984
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ДИМИТРОВГРАДСКА „СВОБОДА”СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ В ДИМИТРОВГРАД 

СКА ОБЩИНА От занаятчийска работилница до 

съвременна конфекцияМясто за договаряме 

и акция Средният личен доход в 
„Свобода” е над Ю 000 ди
нара, което изобщо 'Но е 
много, но досега заетите 
съзнателно са се лишава
ли ОТ 'ГЮ-ВИСОК
ход. В 
са новите 
помещения, съвременни ма 
шини, с които се постига 
по-висока

ни. Болшинство от заети
те са доволни от труда на 
готвачките и готвачите.

канцеларията

Когато дойдете в Дими 
тровграД, било с 
с рейс, и тръгнете към цел 
търа на града, набързо пог 
леда ви ще привлече съв
ременна постройка на ора 
внително 
Няма нужда да питате ка
кво е това, защото сграда 
та е на самата улица, а 
над входа стои: „СВОБО
ДА”. Да, това е конфекци 
ята в Димитровград, през 
миналата и в началото на 
тази година, най-успешна 

организация

влак или
— Внедряването и прилагането на политическата 

система на социалистическите самоуправителни от
ношения, преди всично на делегатските е една от 
всекидневните задачи на Социалистическия съюз в 
общината, която той успешно изпълнява — подчер
та Младен Димов, председател на ОК на ССТН в Ди
митровград.

После в
на директора четем в ед
на книга ноято носи дата 
от 1959 година, че конфек 

„Свобода” е основана 
1946 година като за

личен до-
резултат на това 

производствениголяма площ.
ция
през
иаячийска работилница* 

Създават я Десет 
шии шивачи с донесените 

„сингерици”.

производител- 
труда и по-добротогававуват и трудности- Затова, 

организираните сили в Со-
циалнстнчесния съюз със 
Съюза на комунистите на 
чело полагат усилия и съ 
здават условия същите въ 
зможно по-скоро да се 
премахват.

ност на 
качество. Първите корек
ции на личните доходи ве 

А поне-
от дома 
Днес, 38 години по-късно 
и конфекцията 
над 620 дупги.

че са направени, 
же капиталовложения поч 
ти напълно приключиха, 
очаква се заетите през та-

работят
та трудова

Димитровградска общи-в — Първата реконстРук 
1964 пози година да получат 

високи лични доходи. 
— Особено

на. ция е направена през
споделя с нас ди

Бранно Пейчев,
конферсн-
Председа-
местните

Обшинсната 
ция на ССТН, 
телството й, и 
конференции разгръщат 
широка активност сред 
трудовите хора и гражда
ни да се изтрае на стаби
лизационните пътища. В 
това отношение особено

година, 
ректорът 
и оттогава започва да ра

Влизаме въгре в двора. 
Водната ни посРСПна паза
ча и пита кого търсиме. 
Взима необходимите данни 
от личните паспорти. И до 
нато той записваше в кни
гата, чу се звънец. От вра 
твта на които пише ,-прон 
зводствена зала” започна 
да тече 
ка от
да се обаждаме било 
-му, тръгнахме с тях. Озо 
вахме се в стола на 
фекцията- Някога тук е
бил производствения цех, 
а сега е съвременен ресто 
рант, уютно обзаведен. Со 
бствената кухня, която 
почти не се различава от 
тази в хотела „Балкан”, 
два пъти дневно приготвя 
топло ядене за двете сме-

внимаяие,
Пейчев, отделяпродължи 

ме на обществения стан
дарт на заетите, обаче са 
мо чрез увеличение на 
производството и повише
ната производителност на 
труда. За 'илюстрация да 
приведем някои дани: 
през 1974 г. конфекцията 
е имала само три кварти 
ри — днес има десет- Ми 
налата година десет зае 
ти са получили място за

боти, като предприятие 
от по-модерен тип. През 
1976 година е направена 
развойна програма, чиито 
две фази вече са завърше 
ни. Преди известно вре
ме се завършиха строите 

работи на новия 
склад, а сега се монтират 
съвременни уреди и маши 
пи за автоматичен тран
спорт на готовите произ 
веДения- С лривъРшаване- 
то на третата фаза завър- 
шава и цялостната рекон- 
стрмкция и модернизация 
на конфекцията. Капитало 
вложенията достигнаха су 
ма от около 170 милиона 
динара.

внимание се посвещава на 
развитието на самоуправи 
телните
отношения, преди 
на делегатските- 
вече ако се има предвид, 
че от внедряването на те 
зи отношения зависи и спе 
шността на преодолеяване- 
то на инономичеенчите тру
дности.

М. Димов

Дългосрочната програма 
по икономическа стабили 
зация
ета (всред трудещите се 
и гражданите в Димитров 
Градска община. Въз осно 
ва на нея ‘всички трудови 
колективи и обществено- 
политически организации 
и общности изготвиха свои 
програми за реализиране 
на стабилизационните це
ли. Как и колко в провеж 
дането на тези цели се 
включва Социалистически 
ят съюз. като фронт на 
организираните социалис
тически сили.

непрекъсната ре- 
работнички. Без

лнигесоциалистически
всичко

Още по ко-единодушно е при
кон строеж на частни къщи, 

всяка година десетина 
работничка получават за
ел! от трудовата организа 
ция на жилищно строител 
ство. Тази година напри
мер има около 1,2 милио
на динара за тази _цел. 
Особено внимание също 
се отделя в организиране
то на годишни почивки 
на заетите- Всяка година, 
по вече установени кри
терии. само срещу запла 
щане на пътните разнос
ки, определено число рабо 
тници ползуват своите по
чивки на море, в баните 
или планинските курорти. 
Тази година има средства 
за стотина заети.

Данните за конфекция
„Свобода” ще бъдат непъл 
ни, ако не кажем, че ми
налата година са оделени 
95 милиона за разширява 
не на материалните основи 
на труда, а в началото на 
тази са отделени още 13 
милиона динара. Инак ди 
митро вградаките конфек- 
ционери изнасят 76 на Сто 
(очакват и повече) от с©о 
ята продукция, и то в Ка 
нада. Германска федорал 
на и Германска 
тична оелублика, 
кия
Не може да не се каже. 
че осъществяването на 
всички планове, па и >на 
тазгодишния от 500 мили 
ома динара или 200 000 бро 
йки:, се дължи на всички 
заети и на активността на
обществен сьполитичеокт4те 
организации в колектива!. 
Саиию в .редовете на СЮК 
членуват към 120 заети. 
Това е един твърде млад

— Особено внимание и 
заа!аятред ще посвещаваме 
и на развитието на селско
то стопанство и съгласно 
това. на понататъшното 
социалистическо преобра
зование на селото. Още 
повече ако се има пред
вид, че и от увеличеното 
селскостопанско производ 
ство в общината зависи 
приносът ни на икономия е 
ската стабилизация. Воич 
ки възможности в това 
отношение все още не са 
използувани 
мов, като подчертава, че 
няма да изостанат и уси
лията за по-уокорено ра 
звитие на дребното сто
панство, инфраструктурата 
и обществените дейности.

ДИМИТРОВГРАД

ЗАПОЧНА ДА РА
БОТИ „ДРАГСТОР”Младен Димов, предсе 

дател на Общинската кон 
ференция на Социалисти 
ческия съюз ов Димитров
град казва: — През септем
ври миналата година ОК 
на ССТН утвърди конкре 
гни мерки и акции за ре 
ализация на задачите от 
Дългосрочната програма. 
Изхождайки от факта, че 

запо-

казва Ди-

през тази година 
чна реализирането на пър
вия етап от 
Социалистическият 
в общината трябва, а и 
действува, като организи 
рана сила и е място за до 

за ефикасно, 
самоупра

програмата, 
съюз ф За осъществяване на 

целистабилизационните 
са необходими и кадри. 
Какво е положението в 
това отношение?

говаряне и 
съгласуване на 
вителните интереси, както 
и за раздвижване на ини
циативи за 
на икономическите тРУД-

— Кадри са необходи 
ми и в общината ги има. 
Социалистическият съюз 
полага усилия кадровата 
политика да се осъществя 
ва по най-демократичен 
начин и резултатите в то 
ва отношение са налице. 
Но застъпваме се и за ед 
но друго решение: тези 
кадри, които не са в със 
тояние да осъществяват 
обществените интереси да 
отстъпят място на други, 
по-способни и действени 
— изтъква Димов.

Първият специализиран магазин, който 
работи от ранна сутрин до късно през нощта, та
ка наречения ДРАГСТОР тези дни е открит в 
Димитровград. Магазинът се намира на ъгъла ме 
жду улица ,Л1аршап Тито” и „Марко Шука- 
рев" и работи от 5 часа сутринта до 22 и 30 ве
черта. В него постоянно може да се купи хляб, 
мляко и всички останали хранителни и други 
цомашни потреби. Магазинът е собственост на 
трудовата организация „Услуга" ООСТ „Хлебо
пекарница".

дсмокра
Съвето

счоз. НР България.
разрешаване

носки-
® По-точно, какво

•досегашната практика ?
показ

ва
— Социалистическият съ 

усилия и съз- 
условия да се мени

юз полага
С откриването на този магазин обслуж-дава

съзнанието и отношение
то към производството, ди

ването на
значително е подобрено, особено ако се

гражданите с хранителни продукти,
има

предвид, че в останали те магазини млякото се 
разпродаде до 9—10 часа сутринта, а хляб чес
то пъти след обед няма. Засега магазина е

А. Т.

отговорност-сциплината, 
та в изпълняването на по- 

задачи. Резултати
колектив с хубави ттерспе 
ктиаи.етите

има. Но все още същест-
посетен над очакванията.А. Т. Алекса ТАШКОВ
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В ЦЕХА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАД

Завоюваните позиции 

отражение на дисциплината
Измина малко повече от 

година и половина откак в 
Босилеград започна с ра
бота цеха за производство 
на мъжки и Детски чора
пи и детски чорапогащни
ци — пръв промишлен обе- 
кът, построен чрез самоу- 
правително сдружаване «а 
труда и средства между 
Босилеградока община и 
развитите промишлени це
хове от региона и репуб
ликата. Макар и за крат
ко време тази 
единица, която работи с 
състава на текстилната про 
мишленост 
вич" от Лесковац, с висо

ко служи за пример на 
останалите.

младите плетачи и плетач- 
ки не отделят погледа си 
от машините- Защото и 
най-м алкката непредпазли 
вост може да направи де
фект, както на машината, 
таи а и на чорапите, а вед
но с това и в общата про- 
дунция на цеха.

— Крайната и обща на
ша цел е да изпълним за
плануваните един милион 
и петстотин хиляди чиф
та чорапи през настоящата 
делова година. От това про 
мзводство голямо количес 
гво ще се намери и на 
чуждестранния пазар: Ал
жир, Западна Германия и 
др. сподели ръководител
ят на цеха Симеон Заха
риев. А Иван Андонов, ма 
шинотехник. който се гри
жи за работата на дваде
сет машини добави, че по 
ви шаването на производи
телността и качеството са 
първата задача. При това 
девиз е: който днес рабо
ти, като вчера — изостава. 
За да няма такива от все
ки работник, на всяко ра
ботно място, се търси мак 
симален ефект.

В разговора ни, се на- 
мерсиха и Мил е Андонов, 
партиен секретар и Раде 
Венев, секретар -на първи
чната синдикална органи
зация. като подчертаха, че

Тук колективните инте
реси са над личните, а ра
ботното време се превар
ва без празни обороти. Из 
ползуването на машините 
е над 80 на сто, а всеки 
загубен трудочас се 
пълнително отработва.

за да се изпълни достой
но дълга и отговорността, 
дисциплината трябва да 
стане жизнена потребност 
при всеки зает, и че 
тя е най-краткия път към 
успеха. Само по този на
чин, заявиха те, можем за 
вою ваните досега позиции 
и занапред да запазим.

В това отношение е на
сочена и дейността на пър 
вичната партийна и синди
кална организация. Като 
при това навреме разре
шават всеки 
проблем, а когато се на
ложи. не изостават и съот 
ветни наказателни мерки, 
които в крайна сметка 
целят да поправят.

Но и нещо друго има, 
което характеризира про
изводствената дейност на 
този цех. Това е младост
та и другарството. Повече 
то от работниците тук по
лучиха първото ои работ
но място. Това нещо ти 
съединява помежду, а на
ред с младостта неетихва 
и трудовата надпревара, 
което дава основание да 
се вярва, че така ще бъде

и занапред — цехът е те
хен дам и без «его те не 
мотат.

Няма да бъдем обектив
ни ако в общата констата
ция за босилеградския цех 
за чорапи виждаме само 
доброто. Разбира се, и тук 
още много предстои да се 
направи. И за организаци- 
онността, и за производи
телността на труда. Още 
повече ако се има пред
вид. че през следващия ме 
сец ще започне доизграж
дането на още едно про
изводствено хале, за кое
то средства и всички необ 
ходили документи са вече 
готови. С това ще се съз- 
дадат условия за закръг
ляване на производстве
ния процес и ще се от
крият места за нови работ
ници. За бъдещето на то
зи цех не трябва да се без 
спокоим. Реализацията на 
производствения план през 
първите три месеци от на
стоящата година с 90 на 
сто и преизпълнението на 
същия през месец май за 
10 на сто гарантират то- 

"МЗ
М. Янев

до-

Ако трябва да се обоб- 
щи, в какво е силата 
колектива с няколко думи, 
това е дисциплината, 
дружният живот, икономи 
оването 
продукция. В тази оценка 
сами се уверихме при не
отдавнашното ни 
ние.

на
трудова

за-

„Зеле Велно- качественатаи

ка трудова дисциплина, за 
интересованост и 
вена продукция, 
в здрав трудов колектив, 
където всичко се

качесг-
израства

посеще- възникнал

Още при първата крач
ка в модерното постройка, 
посетителят ще забележи, 
че наистина тук е голяма 
заинтересоваността на вси
чки към крайните резулта 
ти. взискателността към 
работата и качеството.

В халата, зад машините, 
работеха трудещите се от 
първата смяна. Изминали 
бяха само два часа. Всич
ки работни места са зае
ти. Навсякъде привичния 
шум на машините- Посе
щението ни, не им прави 
впечатление- Нито за миг

решава 
навреме, другарски и само 
управително. С висока тру
дова дисциплина, с добра 
организация на труда и 
висока производителност, 
с цялостно прилагане мер
ките по икономическата 
стабилизация, цеха за чо
рапи в Босилеград, в кой
то понастоящем работят 
123 души, се нарежда ме
жду първите стопански ор 
ганизации в общината. И 
съвсем няма да бъде нере 
ално ако кажем, че тази 
трудова единица по врич-

ва.

Опитът на другите

Интеграцията—шанс за многостранно развитие
• ЦЕЛОКУПНОТО СУРДУЛИШКО СТОПАНСТВО СЕ НАМИРА „Спмпо” — фабрика за мебели 

В ГОЛЕМИ ОБЕДИНЕНИЯ, КОИТО ОКАЗВАТ ЗНАЧИТЕЛНА ПОМОЩ сурдулишкия цех 
ОБЩИНАТА ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ КРЪГА НА СТОПАНСКИ ИЗОСТАВАЩИ- тайли, които се вграждат в стилго- 
ТЕ ОБЩИНИ вия мебел за износ. От неотдавна

и модната конфекция „Бело поле" 
влезе в всеизвестния Памуков ко
мбинат от Враня

в храна, едно от стратегическите оп
ределения на нашата икономичес
ка политика в сегашния момент- 

Да напомним още, че Влвоин
ските водоцентрали вече досетиле 
тия Успешно работи в състава на 
Обединеното електростопанство на 
СР Сърбия и дава значителен при
нос в стабилизацията на електро
енергийното производство у нас- 

Ще бъдем несправедливи 
не посочим, че доходните отноше
ния все още не са заживели 
ноценно и че в тази насока пред
стои сериозна работа. Но същест
вото: обезпечаване на суровини, 
пласмент, производство, разделе
ните на труда и лр. са осигурени, а 
това е гаранция за успешна 
нанска дейност. Досегашните 
зултати недвусмислено 
ват това.

произвежда де-

Когато преди десетина годи- кция, която главно се пласира на 
ни общинското ръководство на Су пазара в СССР. Понастоящем се 
рдулишка обищна с пълно съгла- усвоява производството и на дру- 
сие на стопанските дейци приет*- ги електрочасти, с ноето нашата 
пи към интеграция на своите мал- автомобилна промишленост се ас- 
ки предприятия с големите едно- вобождава от внос и се спес'гяват 
родни обединения, мнозина въРтя- значителни валутни сродства, 
ха съмнително глава. Нещо пове
че: поддържащите общински пар- 
тикуляризъм пускаха чаршийоки манолеярна „Мачкатица" влезе в 
мълви, че его ръководството на състава на югославския гигант 
общината решило да ^разпродаде" „Иво Дола Рибар" от Железник. 
трудовите организации на други.

Сега след десет години ясно даРоката, циментовата и други ви
ли чни далновидността на тогашаш- дове

и вече няколко 
месеца с успех изпълнява произ
водствената ои програма.

Химическата промишленост 
„Галеника" от Земун пране „лод 
крилото си" (фабриката за шгне- 
рална вълна „25 май" от Сурдули- 
ца. С реконструкция и доизграж
дане на ггроизводствените мощнос
ти, както и с

ако

пъл-
Фабриакта за машини и сто-

видоизменение на 
производствената програма, и д 
фабрика е на път да израсти е 
една от стабилните стопански ор
ганизации в общината.

Обедниени са и друпи органи
зации. Така

За нуждите на машинството, ру- тази
в сто-

промиш леност произвежда 
правилно из- високолегирани стоманени лагери,

Ре-
Н0'Г0 Р'ЬКОВОДСтВО и 
брания икономически път на раз- които намират отличен прием на 
питие- Девизът „От Враня —
Краня" дава плодотворните .си ре, «»ват интерес и купувачи от чуж

бина. Фабриката извърши

потвържда-
например 1'уристнчес- 

ко-гостнлничарсната организация 
„Балкан" аг Лесковац прие ООСТ 
„Власина" -и с Успех разамва тури 

живописното Власинско 
езеро. Сел окостопанокх>тър1х>вс1са- 
та организация „Власина-цродукт" 
се намира в състава на оветоално 
известния ПКБ (селскостопански 
комбинат от Белград) и полага 
УСИЛИЯ с цропрамата ..Морава Н” ли 
стане истински

Очевидно,до нашия пазар, а вече за тях проя- интегратадта наис
тина представлява шанс за много
странно развитие и организациите 
на сдружения труд в Стопански 
изоставащите общини би трябвало 
да търсят начични ,и възможности 
па обеда шишане

рекон
струкция и модернизация и изгра- 

стопан-
зултати.

зма паНо да започнем от началото: с-гна в една от водещите 
„ФАЕОС” (фабрика за авточасти) оки организации в общината, 
влезе в състава на автомобилните През този период овои цехове 
заводи .Дървена застава" от Кра- ,в Сурдулица откриха обувната фа- 
гуевац и сега като ООСТ „5 сеп- брика „Кощана". продукцията 
теоибар" произвежда микромотори която намира извънреден прием в 
за сгьклочастачки „13 ГМ”, п.роду Швеция и други западни страни,

с крупните споиан- 
сцраху 

„погьлагати".
ОКИ организации без да се 
иат, че ще бъдат ...
Примерът на Сурдулица 
речнво доказателство за това.

Стефан НИКОЛОВ

на
е к.раоно-

производител на
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Културно-творческа дейност 

на Издателство „Братство''
стане по-късно двумесечно. За първите 
книжки на описанието обезпечаваха 'ма
териали главно вече познатите творци 
в областта «а литературата от „Глас «а 
българите" и първите броеве па „Брат
ство". При отделни лица от нашата 
родност съществуваше съмнение, чо спи
санието ще изтрае, зачюто творческите 
ни сили били твърде скромни и «е 5|1с 
могат да издържат то да излиза. Обаче 
въи

НАРЕД с информативната дейност 
но .майчин език, се създават и условия 
за развитие на оригиналното творчество 
и преводачество на българската народ
ност. Историческо значение за това 
имат известните .мартовони заключения 
на Изпълнителния комитет на ЦК на 
СЮК от 1959 г. за положението и раз 
витието на народностите (тогава нацио
нални .малцинства) у нас. Изхождайки 
от Авноювските решения. Изпълнителни

ят комитет взима решения за разви 
тието на народностите, като 
равноправни членове на югославската 
социалистическа общност, гарантиращи 
сигурен път към всестранен напредък и 
в духовните дейности на майчин език, 
създаване на свод култура, като, състав
на част на югославската социалистиче
ска общност-

Наистина, зародишите на творчест
вото на .майчин език на нашата народ
ност започва от времето на „Глас на 
българите в Югославия", на чийто стра
ници се обадиха първите нц литератур
ни творци. Обаче систематичната и про
грамирана дейност в областта на твор
чеството и книгонздателската работа 
се осъществява със създаването и ра
звитието на „Братство". Веднага след 
първите броеве на в-к „Братство" изли
зат първите преведени политически бро
шури, които предвестяват бъдещата 
книгоиздателска дейност на българска
та народност в Югославия. Същевремен
но на страниците на вестника все по- 
често се явяват оригинални литератур
ни творби от автори на българската 
народност в Югославия 
стихотворения, кратки разкази и статии 
на литературни теми. Освен вече изве
стните автори със стихотворения и Раз
кази от „Глас на българите”, започнаха 
да изпращат свои литературни тверби, 
пък и научни статии, съвсем нови авто
ри. ловечего от поколенията, които бя
ха пристигнали.

Практиката показа, че вестник 
„Братство” не е в състояние да задо
воли все повече нарасналите нужди в 
областта на творчеството, нито пък та
ва е негова задача. В редакцията и 
между външните сътрудници отново за
живя идеята за (издаване на списание. 
Тази идея бе подържана от обществено- 
политическите фактори, а компетентни
те институции в СР Сърбия обезпечиха 
необходимите средства за издаване на 
периодическа публикация за литерату
ра, наежа и обществени въпроси. В ре
зултат на тази активност се появи пър
вият брой на списание „Мост” през 
1965 г., което в началото излизаше два 
пъти годишни, сетне три пъти, за да

на-

всяка нова книжна на описанието
се представяха ноти автори, така че 
„Мост" допринасяше за по-нататъшното 
развитие на творческите ни сили.

Тона развитие на творческите ни 
сили и нуждите в областта на култу
рата наложиха да се създаде отделна, 

на списание

напълно

еамострятелна реда юдая 
„Мост" и кннгоиздателсна дейност със 
свой издателски съвет, която ще разви 
ва програмирана дейност в обласгга иа 
литературното творчеевто, науката, пуб
лицистиката и нрсподачеството.

Афирмацня на детската 

творческата дейност
Първата книга като издание на 

„Братство” е «Социализмът и пойната” 
от Е. Кардел, излезла 1960 гад., първа
та книга от автор на народността 
долината на Ерма” от Спас Сотиров 
(1961), а първите оригинални литератур
ни произведения — «Нашенец”, стихо
сбирка от Марин Младенов и «Безмер
ни хоризонти”, литературни есета от ав
тора на тази статия (1965). Досега 
издание „Братство” излезоха от печат 
над седемдесет заглавия (книги) — сти
хосбирки. сборници от разкази и 
ли, два романа, сборници от литератур
ни статии, изворни народни песни — 
като продукция на оригиналното творче
ство, повече книги преводи та разкази 
и стихотворения от. езиците на югослав
ските народи. Неколцина от нашите ли
тературни дейци са автори на по две, 
три, четири и пет книги. По този начин 
творците от българската народност, съз
давайки своя литература, дават скромен 
принос към общата културна съкровищ
ница на братската общност на югослав
ските народи и народности.

Едно от най-големите достижения в 
книгоиздател ската дейност на Издател
ство „Братство” представлява тематич
ната единия Титови произведения, от ко
ито три тома излезоха от печат, а ос
тават още два запланувани, 
осъществяване ни предстои в следващи
те години. С т°ва книгоиздател ската 
дейност ва „Братство” допринася Тито-

и Другарче” под назва
ние „Съвместно творим” 
се включиха още някол
ко редакции на детски ве 
стници в страната: ,,й0 па 
йташ”, пионерски вестник 
на унгарската народност 
в Югославия; от Нови 
Сад „Пионерска заградка”, 
на русинската народност 
от Нови Сад и Бунуриа 
копилор” на румънската 
народност от Панчево. На 
конкурса на сдружените 
пет редакции пристигат 
хиляди стихотворения, съ
чинения и художествени 
творби. Децата от различ 
ни краища на нашата стра 
на изпращат свои творби 
на .майчиния си език до 
която и да било редакция.

Още от началото на сво 
излизане (1962) детс- 

весткик на българ- 
в Югосла 

особено

сто 
к и яз-
ската народност 
вия „Другарче” 
внимание посвещаваше на 
сътрудничеството на учени 
ците във вестника, тоест 
на насърчаването и разви 
тието на творческата де 
йност на учениците- 
рубриките „Първи стъпки”, 
„Малките журналисти съо 
бщават”, „Албум на .млади 
те художници” и подобно 
досега са публикувани хи 
ляди ученически творби, 
което допринася за афир 
мацията на творчеството 
на пионерите.

„По

в

В
нове-

най-често

Покрай самостоятелни
те конкурси, преди едина 
десет години, редакци
ите на „Другарче” и ,,Деч- 
йе новине” от Горни Мила 
новац започнаха плодови 
то сътрудничество, в рам
ките на което особено мя 
сто има организирането на 
съвместен награден кон
курс по повод Деня на 
младостта и рождения 
ден на другаря Тито.
Още от самото начало на 
съществуването на този 
конкурс, двете редакции 
получаваха хиляди ученмче 
скат творби, посветени на 
жизнения път и революци 
оиното дело на другаря 
Тито от всички краища на 
нашата стРана. Значение
то на конкурса не бе само 
в твърде голямото учас
тие на учениците от вси 
чюи краища на наша
та страна. То е и 
във факта, че по този на 
чин с развива съдружие 
то, братството и единство 
то на югославските наро
ди и народности. В първи 
ге годшни, наградите се връ 
чазаха на наградените уча 
стници в конкурса на ,.Ма 
йоните срещи” в Димит
ровград, където учениците 
от всички наши народи 
и народности се запознава 
ха, другаруваха и сближа 
ваха.

Наскоро, 
конкурс на „Дечйе новите"

Тази година, конкурсът 
„Съвместно творим” ста
на наистина общокугослав- 
ски. В него се включиха:

?
♦ още осем: сдружени реда 

кции на пионерските ве 
,,Кенец”

♦

Бел- 
вес-

гнпк на турската народ
ност — Скопие; „Мале но
вине" — Сараево; ,.Модра 
ласта" — Загреб; „Невен" 
— Нови Сад, ,,Пионери", 
детски вестник на албанс
ката народност — Прищи- 
на; „Пиониери”, детски 
вестник на словашната на 
родност — Нови Сад и 
„Титов пионир” — Титог-
рад.

стници: 
град; „Куш”, детскиТ яхното

вата революционна, далновидна творче
ска маркоическа мисъл да бъде (по-до
стъпна на всеки читател, който си слу
жи с български език.

Миле ПРИСОЙСКИ

— ИЗРАЕЛСКИЯТ ВЕСТНИК ,,ИЗРАЕЛ СКИ ФАР" ЗА „СЪВРЕМЕННИ МАКЕ 
ДОНСКИ РАЗКАЗИ”, ИЗДАНИЕ ИЗДА ТЕЛСТВО „БРАТСТВО"

В Израел живеят повече хиляди бъл 
гароюи евреи, които имат свой ежедне 
вен вестник на български езин —
„Израелски фар”. Споменатият вестник 
в свод брой от 25 май тази година, в 
културната рубрика, е поместил по-об 
ширен отзив за книгата „Съвременни 
македонски разкази”, превод на българс 
ки език в издание на „Братство”. Автор 
на статията — отзив е известният изра 
елски писател и публицист ААРОН АССА, 
нойто се спира върху македонската ли
тература. за да осведоми своите читате 
ли за нейните характеристики, а псьгол

цоредица автори, които са ни представе 
ни в нея, са непознати на нашия среден 
читател в Израел: Георги Абаджиев, 
Владо Малески, Йордан Леов, Блаже 
Конески, Борис Вишинскм, ’1Гаснал Гя 
чевокм и много други в развитието на 
македонската литературна проза. Едно 
нещо обаче остава да доминира в (на
шето съзнание с незаличима сила: — 
необикновеният творчески образ на 
съвременния македонски писател... Те
зи са макар съвсем накратко, ооновните 
изгоди ох пъстрата разноцветна м.оза 
ика ,.Съвременни македонски разкази” 
в превод на бъдгарски език... Тази мал 
на по обем, но необикковено богата 
разкаяна мозайка изцяло постига своята 
цел: не само да ни изобрази контури 
ге на днешната македонска разкаяна 
проза, но най-вече да изгради пред нас 
варния образ на днешния съвременен ма 
кедонени писател."

Резултатите от тазгодм 
шння конкурс са изнлючи 
телно добри. В сдружени 
те редакции на югослав 
ските пионерски вестници 
пристигнаха над 14 хиля 
ди ученически творби 
от всички краища на на
шата страна, на всички 
езици.

Значението на конкурса 
„Съвместно творим” не 
е само в насърчаването и 
афирмацията на творчес
твото на децата, но и в 
приноса му към развитие 
то на съдружението на юго 
славскпте народи и наро 
дности.

яма част от статията си посвещава на 
изданието на „Братство” — „Съвремен
ни македонски разкази”.

„Трудно е, почти невъзможно — 
между другото авторът Ааронпише

Асса — да се рецензира една тъй бога- ♦

1га и увлекателна книга само <в тесните 
рамки на настоящата рубрика. Дългата в съвместния♦»м. п. Денно РАНГЕЛОВ
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СТР—1, ОМДШПЦТ) ес Година Х1Лщнрр ЯНр|Комунист
Орган на Съюза на югославските комунист* /''у ИК и на Съюза на комунистите в Сърбия

г

ШАНС И ДЪЛГ
акционнотодо л.ибералистич©ските, н а ц и он ал мстичеок'Ите т0 ,на идейнотюл-игическото м

и всички други схващания, ноито биха иска
ли да спрат и осуетят социалистическото са- Сти, имайки предвид че нашето развитие и 
моуправително развитие и по-нататъшната дългогодишната борба на Съюза на комунис- 
демократизация върху самоуправителни ооно -рите дават (Непорицаеми доказателства за 
ви или да се предлага идеята за обществено тава, че ов Съюза на югославските комунисти 
развитие без водещата роля иа Съюза на трЯбва да има единство по 
комунистите, с което се осигурява прострян- основните насоки на развитието на социално- 
ство на многопартийна система. И сега и в тИческа Югославия ,и ясна програма за Дей- 
предишните години, по точно 70-ите, когато ствуването .на Съюза на комунистите и дру- 
Съюзът на комунистите и обществото бяха гИте субективни социалистически сили в осъ- 
изложени ма жестоки националистически на- ществяването на задачите в това развитие, 
•шсци, както и по време на контрареволюци- тС1Ва единство да не се ...създава толкова с 
овните покушения на албанската мреде-нта, уставната дисциплина, колкото със съвместен 
едно такова състояние не бе израз на силата поглед на непосредствените и дългосрочните 
на националистическите, бюро врати ческите и цели на съвместната борба за по^уоав ут- 
друтите сили и схващания, но на нашите ела- Рещен ден на трудовия човек, за напредъка 
бости и условията, които сами дадохме — на социализма въобще” (Кардел). 
с неактивността. недостатъчната бдителност. уу 
отюртюиизма или застоите в развитието. Най- II

остатъчно е да се погледне първата 
страница на основния материал, подго

твен за тринадесетото заседание на ЦК на 
СЮ.К „Осъществяване на водещата роля «а 
СЮК в обществото и укрепване на идейно
то и акционното му единство” и веднага да 
стане ясно кои задачи Председателството на 
ЦК, инак доста дълго ангажирано 
подготовката на заседанието, желаеше да 
сютжестира на пленума и на Съюза на кому
нистите. Трябваше да се отговори на въп
роса: как да се постигне щото в днешните 
условия по-успешно да се осъществява воде
щата -роля на СЮК, имайки предвид реше
нията на XII конгрес и Дългосрочната прог
рама по икономическата стабилизация, и ра
збира се, съвкупното обществено развитие 
в предстоящия период. С оглед на обстоятел
ството, че се касае за комплекс от задачи, 
с които ЦК не се е занимавал от XII кон
грес и на значението на поставените за Съю
за, на комунистите въпроси, оправдано се 
предвестяваше, че на XIII заседание ще бъ
дат утвърдени конкретни задачи за членове
те. организациите и органите на Съюза на 
комунистите. При това. въз основа на съ
щите, веднага да се раздвижи и насочи ши
рока акция, толкова много потребна в насто
ящия .момент порази бавното осъществяване 
на Дългосрочната програма по икономичес
ката стабилизация и поради още изразените 
колебания и нерешителност във воденето на 
ясно дефинираната идейно-политическа актив 
ност на всички социалистически сили и на 
самия Съюз на комунистите. Обаче, същевре
менно, абсолютно оправдано се очаква да 
продължат още по-широки разисквания във 
всички структури на СК за останалите ас
пекти по осъществяване на водещата му 
роля- На пленума и в обществеността тази 
ориентация бе единодушно приета. В Съюза 
на комунистите вече се разисква за водеща
та роля на Съюза на комунистите, за ло- 
ефикасното му действуване, укрепването на 
авторитета и влиянието му, способността му 
да отговори на въпросите, които налага (раз
витието, отнооно преодолаване на изключи
телните трудности в стопанисването, пред 
които се изправят почти всички наши среди 
■вече няколко години. На заседанието тази 
активност, широка готовност и настроение 
на членовете да се ангажират получиха нови 
импулси и по-ясна насоченост, което без съ
мнение ще включи в акцията и много нови 
сили.

Д Съюза на югославските комуни-единство на

отношение на
върху

Съюза наа съблюдаване ролята на
комунистите в осъществяването на за- 

често това става когато Съюзът на комуни- дачите от Дългосрочната програма по иконо- 
стие изневери като творческа сила, която 
способна по-найдобър начин да намира ре- така изключително внимание. Всъщност, вър
шения за всекидневните, актуални обществе- ху тази комплекона обществена задача се 
ни противоречия, същевременно да открива изявяват всички онези характерни насоки на 
пътищата на по-нататъшния напредък и раз- активността, но и отпорите и застоите, кои- 
(витието на социалистическата ‘демокрация и то инак срещаме в реализацията на общест- 
да посочва на облиците и средствата за не- вените работи, пък на един такъв по-конкре- 
пооредственото и дългосрочното им осъщест- тен пример може да се утвърди в какво се

състои силата на Съюза 
(предложената и приета Програма), а в как- 

О а Съюза на комунистите и днес е пре- во е неговото безсилие (бавното ооществява- 
^ ломно по този начин да се изявява, да не на приетите становища). Овладявайки <не- 

отваря процесите и пътищата на ло-нататъ- познатот0 в по-нататъшното обществено раз- 
шното социалистическо развитие, да овързва витие и разрешавайки противоречията меж

да ду труда и управляването- Съюзът -на кому- 
печелн доверието на трудовите хора, а СъШе нистите на примера в реализацията на Дъл- 
времению да ооезпечава единството на движе госрочната програма по икономическата ст®_ 
нието. Доверието се печели с резултатите, а билизация трябва да открива и дефинира 
в акцията радвижва ясна перспектива на по- съвместните интереси на работническата кла- 
нататъшното развитие, оез оглед на това но- са. трудовите хора и целокупната наша об- 
лко в момента ни е тежко. щност и да ангажира .рс-ички свои потенци-

али и способности в укрепването
Подготвеният основен материал за засе- такова съзнание на комунистите и другите 

данието се занимава, основно, с аспектите трудови хора. в които синтезът на социали- 
за осъществяване на водещата роля на СъЮ- етическите самоуправителни интереси с де- 
за на комунистите и укрепването на идеи- мократически средства постиган Ше’ бъде
ното и акцион-ното му единство, подлагайки определящият фактор на поведение на со-
на радикална критика множество явления в циали етическите субекти Разбира .тттг
работата и поведението, не вадейки .и база- това трябва да се има предвид нашата мно 
га от форумите. И оправдано изхождайки от понационаяна общност, равноправието на ма- 
•лова. че .революционните промени в общес,- ,годите и народностите и п освободителната 
вените отношения, в развитието на самоупра- пойна изразеното желание да жи~ заедно 
идението, тоест о постоянния стремеж що в братството и единство заедно,
то Обществената мощ да се пренася към ра- Започналите разиоквп,нн„ а» 
ботническата класа, не маже да ов осъще- пане на водицата .роля «а СЮК е и
ствнва оезоолезнено и без сътресения. раз- дълг на вдачни членове, организации
бира се и със застои и отпори, което пред- подета на СК да кажат какво !,игп. 
поставя толкова ш-решителна целенвеоче- този .въпрос и а бмС ‘'0ИСЛят
ност, активност на субективните ошгн, начело жират в съответствие с тази юоля т? ^нга' 
със Съюза на комунистите. бва да ст»е нр^рГ за

С юлямо внимание бяха съчинени обзо мушените, 
рът и изводът за изграждането и укрешаме-

е мическата стабилизация бе посветено съ^Д0

вявапе. на комунистите

опита с дългосрочната визия и с това

на едно

т*ез една такава ясна насоченост оимали 
в бихме още изчакване, нерешител ност, 

„дремлгава индмферентност”. пасивност, пък 
и опортюнизъм, деления вместо 
на редиците. А 
колебания и нерешителност открива вратите 
на възможността за явяване и предлагане иа 
решения от позициите на догамтичните, исев

сплотяване
едно такова състояние /на

Велко Миладииовнч

ОТ ОТЧЕТА ЗА ЕДНОГОДИШНАТА РАБОТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮКВ този брой:
Счозът на комунистите в идейната борба 

трябва да сс постави офанзивно, ноего изисква 
по-организиранн

★★★★★★★★★★★★ Опит и поуки усилия на целия СЮК да вне
се повече светлина в антуалннте 
цесн, да преодолява инерцията н бавността в ре 
агирането и предприемането на нонкретни акции.

идейни про-



2 Камунист
ВРЕМЕННИ МЕРКИ

Поправителен за самоуправлението
то но прашило и с право отиват, 
но не би трябвало да бъдат без 
компания нито на този пъ-г), -тога
ва наист-ина е на място резервата 

допълнител-

Критическите анализи за 0т1юшанилга в нянои черногорски но- преди пет години( когато за първи 
лективи конто предшествунаха па временните мерки за защита на обще- гп-т там са въведени -\ем .мерки) 
ст-еното имущество и самоуправителните права, само потвърдиха ^ к Д»
ва, което се и знаеше, че самоуиравителните отношения в тези органи- """^„^„^ративни мерки.

Същинският досег на тези мор 
ни наистина с ограничен, и това не 

вроме. Разбира се, ако са-

к'ь,м така изказаната.
грижа на обществото. А да по

вторим, почти е нравило в тези 
колективи и по-нататък остават и 
„наши" и „чужди”, че прецизно и 
не се изанализира кои са едните, 
а кои другите, каква е работата 
им и къде е мястото им, че пър- 

СК не на-

зацш! стагнпрат
В мелницата „Мухврем ,,Аоо- м0 значеше и при трудоусгРояка- 

Никшнч неотдавна са шъ- нето, и при разпределението
(на заплатите и квартирите). Във 
всеки случай, по-добре е покрай 
себе си да Имаш свой. Ако спо
лети зло, ще се намери.

И намираха се. Критическите 
анализи на отношенията в колекти 
вито. .които с» предшествувалм 
временните мерки за защита 
общественото имущество и самоу- 
правителните права само 

на дпха онова, което се и знаеше — 
че самоуираннтелнитс 
стагнпрат. (на самоуправлението е 
нужен поправителен изпит) че ук
репва влиянието на личните и тру- 
паво-собственическите тнтвреои 
върху обществения доход и ггмуще 
сивото. Последиците са известни! 
Симптоматично е обаче, (това е и 
същинският повод за този комен
тар) че по-толямата част на тези 
анализи след .разиенванията, относ
но въвеждането на временните ме 
рган са отишли в „пенсия". Няма 
факти въз основа на временните 
.мерки да е направен дълбок пох
ват в трудовата и пол итическа ди
ференциация в колективите. (Раз
бира се, изнлючение е, задължите 
лното заминаване на деловото ръ
ководството — като че ли единст
вено до «его досяга силата на по
литическата оценка). Всичко оста
нало, или по-точно, всички остана
ли. запазват -местата си, правата 

роднински, кумовски, приятелски ..(добри и привилегиите). Впрочем, 
дори и за племенни врърки. Ако Ъаквото и да е друго променено ос 
не е решаващо това влияние, то, вен непосредствените ръководите- 
съвсем е сигурно, е било от голя- ли в мелницата „Мухарем Асович”

на

навич” в
велени временни мерки за зашита 
на общественото имущество. В ис 
торият® на нолектива — това е 
повторен опит (преди пет години 
бяха в същото положение). Поодб 
на съдба доживяват още няколко 

СР Морна

само с
мнтс производители трудово и по
литически се разминаваха с онези, 
■конто това заслужават — общест
вото не би имало нужда да пол- 

извънродни мерки. Но, вичните организации на 
мират в поведението на 
те си почти нито, ноет» се проти- 

на нормите на Програ- 
СГОК (нарушенията на Ус

зува свои, 
бе ли нужно мерките да се въве
дат, а след това обществото да 
създаде условия за приемане на 
основни нормативни актове, с кои
то се уреждат правата и задъдже 
нпята на заетите (какъвто е Ста
тутът в „19 декември” или правил
ниците за организирането и разпре 
делението в белополската „-ктлца 
на здравето"?) Ме свидетслству- 
ват ли вече и тези два примера, и 
да не са множеството други, за

членове-
надесетки организации в 

гора. Между тях най-много са п.ро 
изводителни. Но и тези от налегро 
йката не останаха пощадени. Но 
тапета на правозащитницште 
самоуправлението се намериха и 
онези, чието производство страда
ше (ООСТ Горско стопанство 
Даниловград) и онези чието произ 
водство обезпечаваше доста голям 
доход и завидно жизнено равните 
на заетите („19 декември" в Тито- 
град). Придружиха им се и някои 
оборотни организации на „Беко” 
— Титоград и образователни (Сре
дношколския център на Петине и 
Медицинския център в Бело поле). 
Кое им е общото? Накратко ка
зано (което всякак ще бъде за 
сметка на прецизността) — това 
е усилието (което даде резултат), 
вратата пред самоуправлението да
държат възможно по-добре заклю 
чени. Още нещо би можало да им 
се сложи под общ знаменател (въ
преки че не съвсем е сигурно) — 
става дума за числено малки ко
лективи. за среди, в които е има
ло условия (и използувани са) за

вопоставя 
мата на
тава са най-големият орех, до ко
гото докосват техните съзнания), 
че в шестмесечните отчети на вре 
чекиите делови органи с оцеЯка, 
че „сегашната обстановка е по-до
бра от-колкото по-рано", по прави
ло следват и скоби, че за късо 
време не е можало да се мени „ес
нафското и груповособственическо 
то съзнание".

Не е ли тогава съвсем реална 
резервата към оценката, че време 
нните мерни са изпълнили целта 
си, че самоурпавлението е издър
жало изпита си? Всъщност, струва

ма

потвър-

отношони-я

в

нарушаване на елементарните са- 
моуправигелни норми в трудоус
трояването, злоупотребата на об
ществените средства ... че за вре
менни мерки обществото се опре
деля дори след многогодишни соб 
ствени нехайства дори и не на дра 
го сърце? Не е ли това колебг/гие 
да се направи онова за което и 
законно сме задължени, последст
вие на съвестта, че тези мерки 
все пак са ремресиж, а и с при
таен дъх, че ще бъдат дочакани 
на нож и доживяни или поне тъл-

се. това е само потвърждение, че 
без пряка безкомпромисна битка в 
първичните организации на СК, ор 
ганите на управлението и самоуп
равлението няма подобрение нито 
в една среда. Никанъв временен 
ертан. с никакъв свой тРУД. и под 
предпоставката, че той винаги на
истина е най-близък до представа
та за управлението и ръководене
то, (коег° не винаги е и случай) 
и с никакви програми, дори и с 
нови машини, това не .може да 
замести.

кувани, като атака срещу са-\*>ул- 
равлението, като бюрократическо 
натрапваме-

Когато досегът на тези мерки 
би оставал на (до)Сегашното равни 
Ще след тяхното изтичане да 
останат и вълците сити и овцете 
на брой (освен директорите), кои- Н. Шаранович

КАК СЕ ДОГОВАРЯМЕ?

Все пан върви мните покрайнини, които са ней
ната съставна част и които са кон 
титутивни елементи на югославска 
та федерация.

В края на 1977 година е фор
мирана делова група на Председа
телството на ЦК на СК на Сърбия, 
която е изготвила и съответен ана 
лпз, чиет0 съдържание, обаче, на 
обществеността е останало неизве
стно. Едвам контрареволюционните 
съ.бития на Косово <в проле-гта 
1981

прави и по кой начин да се превъз 
могне съществуващото положе
ние. трябваше да се появи и съ
гласува още в края на април. Тек
ст още нямо- но съществуват н.ови 
договори. Разискванията в скутвчи 
нските тела и на заседанията вече 
за „пакета" на закони, които един 
ствено да се прилагали на Цялата 
територия на Републиката прнклго 
чват и ..хепиенда" се предчувству-

I» еотдавна, пред тържествено- 
**.то откриване на реверзибил- 

ната водоценграла „Байна Баща 
2", в хотела в Перучац седеха най- 
изтъкнати специалисти на електро- 
стопанството от Босна и Херцего
вина, Черна гора и Сърбия. Разго
варяха за всичко — освен за елек
трическия ток. Съзщевремено на 
Митровец на Тара политическите 
Ръководства на тези три републи
ки, далеч от очите на обществе
ността и специалистите, са прего
варяли и се опитвали да отвържат 
Гордиевия хидроенергиен възел. 
На сутринта, функционерите «е 
бяха в настроение, а между осве 
домените се шушукало, че до дога 
вар за Дрина и Морача няма да 
се Стигне и че разговорите Ще про
дължат ...

Това бе само един епизод от 
Редицата дотогава безуспешни сре 
Щи „на връха". Напоследък, преди 
два месеца е дадено съобщение, 
че ръководствата на трите репуб
лики са постигнали договор, кой
то има изключителено, не само 
икономическо, но и политическо 
значение. Преди една седмица, зна 
чи само след 60 дни, договорът е 
верифициран и приет на сесията 
на републиканските скущцини.

Разискванията в скущциноки- 
те съвети показаха, че м за най- 
сложните и най-чуетвителни върро 
си може да се постигне договор, 
особено ано е от витален интерес, 
както за развитието на тези три

наши републики, така и за стра- 
ната като цяло. Н 
бира се, на аптенароюи везни сега 
да се мерят неминуемите отстъп
ки, които Черна гора, Босна и 
Херцеговина и Сърбия са направе
ли с цел в близко бъдеще да обез
печат Ю милиарди киловат-часа 
електроенергия годишно. Достатъ
чно е да се каже, че Черна Гора 
не е можала да запази каньона на 
Тара и същевременно да обезпечи 
достатъчно електроенергия за себе 
и, че Сърбия и Боона и Херцего-

еуместно е. раз

на ва.
година в най-остРа форма 

предупредиха, че натрупалите се 
проблеми тРябва да се Решават и, 
че за съдружието трябва и може 
само открито да се Разисква. По
следва заседание на ЦК на СЮК, 
а на Осемнадесетото заседание на 
ЦК на СК на Сърбия е константи- 
рано, че нерешаването на тези въ
проси е довело до „тенденции на 
затваряне на покрайнините по от
ношение на съдружието в Репуб
ликата и изграждането на елемен
ти на единство в СР Сърбия като 
Република”.

От тогава за проблемите;""ко
ито отслабват нашето 
много пъци се говореше. В нача
лото на тази година и работната 
група на Комисията за конститу
ционни въпроси при Скупщината 
на СР Сърбия е завършила първа
та версия на анализа за осъщест
вяването на конституционното по 
ложение на СР Сърбия .в изпълня
ването на нейните функции. Съот
ветни комисии в покрайнините са 
дали свое мнение на 
текст. Окончателен текст 
лиза, съвместно с предложение на 
заключения какво трябва да се

Наистина, на предишната се
сия на Скупщината на САП Вой- 
водина е дадено отрицателно мне 
ние за предложените изменения в 
Републиканските закони за държав 
ното управление и за организация 
та и работата на Изпълнителния 
съвет на Скупщината на СР Сър
бия, но това никак

вина са реална компенсация на 
Черна гара за непровеждането на 
водата на Тара в Морача.

Да посочим и още един, свеж 
пример. Делегатите в Скупщината 
на САП Войводина дадоха положи
телна оценка на Предложението 
на закона за всенародна отбрана, 
Предложението на закона за .изме
ненията и допълненията на Закона 
за вътрешните работи и Предло
жението на

не намалява ка
чеството на досега 
За щ ото,

постигнатото, 
с откриването на разис

кванията за неотдавна табу-темите 
много проблеми 
Точно е : 
още много

са преодолени, 
и това, че са останали 

нерешени въпроси м 
несъгласувани становища, .между 
ноито всякак най-чувствителен е 
въпросът за употребата на знаме
то, но дали воички тези опити 
красноречиво не говорят, че прего
ворите между републиканските и 
покрай,ниноките органи, които ч& 
то траеха по-дълго от воички при
емливи срокове, и

съдружие,закона за изпълняване 
на сеизмичеоки работи. По този 
начин и СР Сърбия окончателно 
ще получи някои закони които, 
инак, другите републики прилагат 
вече десет години, по-точно от 
приемането на Конституцията през 
1974 година!

С години се чувствуваше нуж
дата всестранно и цялостно да се 
анализира осъществяването на ут
върденото с Конституцията поло
жение и функция на Социалисти
ческа република Сърбия и автоно

■разиевканията
на ръководствата 
врата, не тРябва да се заменят с 
открит демократически диалог 
делегатските скупщини?

зад затворени
съставения 

1 на ана- в

В. Мандич



Комунист 3
ОТ ОТЧЕТА ЗА ЕДНОГОДИШНАТА РАБОТА ★★★★★★★★★★★★★★★НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СКЖ

Опит и поуки
Съюзът на комунистите в идейната борба трябва 

стави офанзивно,
СЮК да внесе повече

да се по-
изиснва по-организирани усилия на целия 

идейни процеси, да 
в реагирането и предприемането

което
светлина в актуалннте 

преодолява инерцията и бавността 
на конкретни акции

О били в състояние да помогнат аз 
тчетът за едногодишната ра- разглеждането на оттределен.и про- 

ня г ^а1АРвДседателството на ЦК -блвмГ.
1ТV изг°твен за заседанието Основа за оценката, че „по- 

а ентралния' комитет от 12 юни нататък са се изостряли проблеми- 
^-ВъЗМОЖ'НОст най-шцроки- те” Председателството намира във 
те партидни редове по-добре да се Фактите:
запознаят с работата на този ор- — »На обществената арена ОК 

' 1108646 отколкото можеше от се е изправил пред различни об
ред овните, но често- и кратки съ- ЛИ1ХИ на засилена изява на нацио- 
ощения от заседанията. нализма, опитите да се легализи-

дооен е момент щото в рам- Ра алтернативата на буржоазната 
ките на разискванията за осъщест- Реставрация, след това пред бюро- 
вяване на —

бота

водещата роля на СК и кратично-дотматичната идеология 
за укрепването на идейното и ак- и практика", чийто общ знамена- бездейни организации на 
ционното му единство по-конкрет- тел На всички бе „ударът срещу Влиянието на работниците върху 
■но^да се поговори и за ролята и придобивките на народната ре©о- съдържанието и метода на работа- 
работата на Председателството. люшия, срещу самоузтравителната та в голям брой първични органи- 
1ози момент изобщо не бива да пеРспектива на обществото и зации и ръководства на СК още 
С6 пренебрегне, защото тъкмо от СЮК". е незадоволително, докато влияни*
ефикасността на работата и начи- — В общесгвено-икономичее- ето на деловите, политическите и 
на на действуването на този ор- кото, материалното и социалното техно-бюрократичните структури е 
ган до голяма степен зависи и осъ. Развитие са постигнати „определе- почти и решаващо." 
шествяванегс на становищата на 
ЦК на СЮК и осъществяването на
съвкупната политика на СКЖ. Би- ЗА „КОМУНИСТ” 
ло би наистина г- 
твърде обемист, с оценки и поръ
ки богат отчет, би бил приет без 
разисквания, ако впрочем о-р съби
тията на бурния и значителен 
ногодишен период не биха се из- 

поуки. Още
повече, че Председателството 
чеРтава. че въпросите пред кои
то се е изправяло в 
миналата година „с оглед на зна
чението и актуалността им трябва
и в бъдеще да бъдат в центъра ни Резултати", обаче те „не са за- 
на ангажирането на СК, на всички доволителни нито достатъчни с ог- 
неговите организации и органи". леД на дълбочината на нарушеното

състояние в процесите на въдпро 
ПРОБЛЕМИТЕ „И НАТАТЪК СЕ изводството". Стигнало се е дори 
ИЗОСТРЯХА” и до „изостряне на проблемите"

СК.. . вените информативни средства се 
отразява в несигурните критерии 
на редакторската политика".

С такъв откровен и критичес
ки тон който признава само части 
чен напредък, а изразява констру- 
ктивно. твО|Р51есно недоволство, Пре 
дседателството говори за всички 
области на обществения живот и 
творчество.

— „С активността на СК в Ко 
сово значително са намалели гру
бите и открити натисци на апбан-вредно ако този

Д във всички централни и покрайнински комитети или в работ
ните им тела. както и в Председателството на ЦК 

СЮК са извършени широки обсъждания по съществените въпроси 
за осъществяване на ролята на вестник „Комунист" и останалите 
издания на издателството. Всички определения в разискванията 
изразяват становището съществуващата програма да се доизграж
да и качествено издига, така че вестнинът още повече да допри
нася за идейното ослособяване на членовете на СК и на ефикас
ността на съвкупната анция на Съюза на югославските комунисти.

ските националисти срещу лично
стта, интегритета и имуществото 
на сърбите и черногорците, а с 
политическите акции и навре
менното действуване на държав
ните органи, е спряно грубото на
рушаване на конституционните и 
другите права и свободни на граж
даните и трудовите хора, от която 
и да е националност. Тези акции 
положително влияеха върху нама
ляване на изселването на сърбите 
и черногорците и върху стабили
зацията на междунационалните и 
съвкупните обществни отношения 
в Косово. Обаче, изселването и 
нататък продължава".

— В изтеклата година е пости
гнат значителен напредък в орга
низирането <и оспособяването «а 
всички субекти в обществото за 

на осуетяване на стремежите и ели
минация на извънредните състоя
ния. за водене на общонародна от
бранителна война...

на

ед-

влекли никакви
под

течение на

— В реализацията на Титовата 
инициатива за усъвършенствуване- 
то на колективната работа и отго
ворност в работата на органите на 
СК „покрай положителните пости
жения" съществува и „разрез ме
жду приетите определения и кон
кретните акции в тяхното осъще
ствяване. В практиката към този

ста-

във външната солвентност на стра 
Посочвайки, че действуването ната и в материалното положение 

му е било насочено към изпълня- на стопанството, а отбелязва се и 
ване на задачите от документите висок растеж на цените и инфла- 
на XII конгрес на СЮК и заключе- ци«та. което е било причина да 
нията на ЦК на СКЖ.... а в оре- бъде „твърде затруднено и разви- 
дището на активността е било осъ- тието на социалистическите само- 
ществяването «а Програмата за управителни обществено-икономи- 
стабилизацията’', изтеклия минало- чеоки отношения”, а „увеличава се 
годишен период Председателство- административното уреждащ на 
то оценява твърде откровено и обществено-икономическите отно- 
критичесии. шевия във всички обществено-по-

В отчета, например, се изтък- литичесюи общности, което засил
ва, че и „покрай определените ре- ®а бюрократическите отношения", 
зултати и нататък са се изостряли — „И покрай забележителни- 
проблехште в стопанството, лротиво те резултати, постигнати в осъ1 Де
ре чията и трудностите в обществе- ствяване на политичечската оисте- 
ното възпроизводство и .(в произ- ма, ноято в този гюриод потвърди 
водогвените отношения, което е своите стойности, налага се иотре- 
акгуализирало трудностите, относ- бата от нейното постоянно укреп- 
но слабостите във функциониране- ване и по-последователно остдцесгг- 
то на политическата оистема на вяване в обществената прантика... 
социалистическото самоуправле- Организациите на СК и ръководсг- 
ние и изостряло социалните и дру- вата му недостатъчно идейно-поли 
гите отношения". След това, и тически (са) се ангажирали в ра- 
покрай влиянието на Председател- ботата на ССТН .... което е една 
ството върху издигането на поли
тическата мобилизация на СК то
ва „не даде резултати и в същест- място на

по-цялостното и съгласуване на плурализма на
интереси на 

всички трудови хора и гражда
ня ...”

въпрос се подхожда само от 
нс1ви)щето на времетраенето 
мандата, а не и на колективната 
работа: и следователно и на ко
лективната и индивидуалната отго 
ворност •. . Може да ое говори, че 
кадровата политика в много сРеДИ 
представлява област, която най-ве
че е отчуждена от влиянието 
работническата класа.

— Срещу действуването на 
антг«социалистическите и антисамо 
управителните идеологии 
па но!муннстите „главно 
телно идейно-пол1итически 
рал, посочвайки на вредните 
приемливи явления в културата и 
на своите съществени програмни 
определения, а по-рядко като си
ла, която с оглед на своята роля 
в обществото направлява 
низира всички социалистически си 
ли в идейната борба против 
ционното .политическо 
действуване в тази област..."

— Процесът на идейната ди
ференциация, който е раздвижен 
в информативните средствата 
се провежда достатъчио последо
вателно, а в някои редакции дей
ствително качествено не е и 
чнал: в отделни обществени 
формативни средства г 
ВЯВ0Ч' и публикуват разни

ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛ
СТВАТА

на
Имайки ггьлен преглед на об

ществената реалност и оценявай
ки я както е вече посочено. Пред 
седател сгвото в рамките «а своите 
възможности, върху обществените 
процеси е влияело по следния на
чин:

Съюзът
ДОПЪДМИ-

(реати-
не-

— ..Полагало е уоилия свснгге 
задачи да изпълнява по начин. ко: 
нто укрепва ролята на СК в наше
то общество, относно да насочва 
акциите къ;м преодоляпане на сла
бостите. които се изявяват в това, 
(Изтъквайки при топа. че 
сът по постигане на идейно-поли
тическо единство чрез идейно-по- 
липпчсска диференциация е реио- 
вете на СК за основно мерило тря
бва да ш труда, активността и 
приноса в провеждането на Дълго 
срочната програма по отабилизаци 
ята и заключенията .па ЦК на 
СЮК".

и сирга-

реан- 
н (идейноот причините щото той все още 

не е станал най-широка основа и 
съпоставяне

проце-

издва.
венодо развитие и
осъществяване на волетата^ идей- оамоуправителнитс 
но-лолйтичеока роля на СК”.

Тези оценки Председателство 
то безспорно дава въз основа «а — И покрай „известните подо- 
твърде подробен преглед на обще- ' брения ... в много сроди о»це има 
ствената реалност, за което оигур- Доста обобнюност и всрбал из-цм в 
но е допринесло и „увеличеното работЗД. представяне и констати- 
участие на комунистите науЧ- ранс па състоянието, а недостатъч
ни професионални, културни и об- Но коннректни акции за промяна 
игествсни работници..., които са на това състояние, а има доста и

иМе

запо-
1ИН-

още ее изя- 
отрица-

голии сечения и Натисци от чуж
ди идеологии... Една от най-поле- 
“Итс слабости на чист от общрст-

За об:: юствен о-нконамнческото 
Развитие Председателството чес
то разисквало и „повече пъти цре-

(На 4-та стр.)



4 Комунист
нстгао. отговорността и псюледова- но) яоно е че не са липсвали него- !\ С̂ 
годността... п републиките и по- пито идейно-политически станови- консе тщ’ • к ю шттескит „ 
крайниците да се насочи активно- ща, но и че тези становища а пра- е щюнната позиция
ГобГ^Г^ГГ^ ГГаос.™вяГГдГ& на Ф^ГсГ-у^ЙГГп^ра

ГТ^Гослаао^^ГлГГ^ цГнЖ Г на СЮК*, в
тези въпроси да се постига еди'н- е направило воичко, което в рам- \\ че те анак и да се
стао и извършава по-последовател- леите на своите задължения и въз пой в пр о' еле„бищте оценки за
на идейно-политическа дифередаи- можиости е могло, и какви все от оценяват и »и Конституция
„оия . пори е орсОДало в своята работа, осъществяването на с Конституция-

— Председателството с „нощ- това са отделни въпроси, с които та утвърдените самоу*|рави1едни
позанимае и производителни отношения ,

— „ ... Трябва повече да се
знраността, съдържанието и резул Председателството му. 1юди сметка за и•. мехаг
татите на 'идейно-политическото ос Тъй като всички стопански низмите на самоуправитевнотМю- 
пособяване и марксисткото образо .въпроси и в бъдеще шс бъдат в румлиране ш общ я -
■вание на членовете ■ • •" Центъра по вниманието на Съюза интерес .. ■ Дълг на ьк е да до

принася тези интереси да се реа- 
| визират преди воичко чрез делега

тската скупщинска система, защо- 
то СК поема отделна отговорност 
за осъществяването на тези стра
тегически цели."

— „По-голямото участие на 
работниците в СК, особено в не
говите органи, е необходимост, ко
ято «е може вече да се отлага за- 
щото т°ва е и съществено ггред- 
условие за обособяването на СК 
да бтде начело в развитието на 
обществото.”

— „Потребно е по-последова- 
телно да се осъществява утвърде
ната кадрова политика, чрез по- 
цялостно следене и осъществяване 
на резултатите в работата на все
ки отделен човек, така че най-до
брите и най-способните да идват 
на отговорните обществени и по
литически функции. Изборът на 
кадрите трябва да се върши в ши
рока демократична процедура, а 
«е да се налага от страна на гру
пи и отделни хора. каквито приме
ри има.”

„Потребно е по-добре да се 
организира и единствено да се во
ди решителна и окрита идейна бо 
рба срещу всички видове полити
чески врагове и идейни противни
ци на нашето общество и 
СЮК.”

(От 3-та стр.)

дупреждавало, че трудовите хита 
в сдружения -гРУД разполагат и 
решават за все по-малка част °т 
средствата «а разширеното

за това и нататък 
извън стоп ви

но

производство, че 
решават факторите 
ството". на ЦК— „Председателството 

СЮК посвещавало голямо »ни 
необходимитена

мамие и приемало чертало потребата от по-обстойно би трябвало да се
Централният комитет на иок истановища и постоянно предприе

мало многобройни здейно-полити- 
за подтикване и нн- 

антивностите

и цялостно оценяване но органи
чески акции 
тензивиране на 
СК и всички обществени субекти 
за исНЗързото преодоляване на го
лемите трудности и противоречия 
в обществено-икономическото раз
витие- Наблягало се е въз основа 

стабилизационната програма и 
ЦК на СЮК по

па

Целта на заседаниетона
заключенията на 
бързо и решително да се намират 
решения за преодоляване на натРУ 
палите се обществени затрудне
ния .... търсело се е да се разгьр 
ща и осъществява политиката на 
облягаме на собствени сили..., Ре* 

анализирало обществено-

СЮК,Т> подготовката на Дванадесетото заседание на ЦК на 
® Председателството нонстатира че са се показали множество 

открити въпроси в самоулравителните, обществените, ико
номическите и политическите отношения в развитието. За иай- 
голям брой от тези въпроси са утвърдени идейно-политически оп
ределения. Касае се преди всичко за непровеждаие и несъгласу- 
ваностнте в реализирането, конкретизацията и разгръщането на въ
просите от стабилизационната програма, Конституцията, Закона за 
сдружения труд и заключенията на ЦК на СЮК. Разликите в мне
нията по тези въпроси най-вече се отнасят до материалните въп
роси на развитието, а произтичат преди всичко поради различните 
материални интереси на републиките и автономните покрайнини и 
на отделните обществени структури. Обаче, нерешаваиего на 
тези въпроси предизвика множество неблагоприятни идейни, по

добно е
икономическата обстановка в нача- 

1984 година, а особено капе 
първия

лото на
се изпълняват задачите в 
етап на стабилизационната програ
ма ..посочило е. че се закъснява 
в доизграждането на системните 
решения в сферата на цените, оис 
темата на разпределението на до
хода, разширеното (възпроизводст
во, кредитната и .монетната поли
тика. данъчната система, система
та на планирането и в други обла
сти.- ” Потърсено е между друго
то от Съюзният изпълнителен съ
вет и друште органи във федера
цията да изготвят цялостна и кон
кретна програма за излизане от 
състоянието на „замразените" це
ни и това по „начин да се засилва 
решаването на работниците в сиРУ 
жения тРУД и формирането на 
цените”.

— „Председателството с реди
ца свои становища и инициативи 
се залагало за това щото двигате
ли на творческата активност в ра
звитието на политическата сисема 
да бъдат трудовите хора и граж
даните. а преди воичко комунис
тите във (всички структури и на

литичесни и икономически последици...
...Целта на това заседание е да се издигнат всички аспекти 

на работата на Съюза на комунистите до XIII конгрес, Да укреп
не целокупното единство на мислите и акциите в целия СЮК, с 
офанзивна акция да се преодолят съгледаните слабости, а особено 
бавността и явленията на непоследователност в осъществяването 
на стратегическия нурс на нашат» революция. В този смисъл са и 
задачите по развитието и максималната мобилизация на всички 
комунисти и трудови хора с Цел да се осъществява Дългосрочната 
програма по икономическата стабилизация. на

(От Отчета) — Председателството подчер
тава и -потребата ог по-обст°йно 
и цялостно оценяване на организи
раността. сдържанието и резулта
тите на идейночюлитическото ос- 
пособяване и -марксисткото образо 
вание на членовете”.

— В областта на информатив 
ните средства Председателството 
е наблягало върху положително из 
менете на нещата, за енергично 
премахване на слабостите и отпо
рите . .. интензивиране е и акция
та в ССТНЮ ■ • •"

В отчетния период Председа
телството „е водило интензивна ак 
тивност на международен план, по 
лагайки усилия да се обогати и 
засили сътрудничеството с прогре 
оивните сили навред по оветв е 
борбата за опазването на мира и 
да се запазят и пощататък афир- 
мират принципите на нашата неза
висима и необвързана политика и 
международният авторитет и по
зиция на СФРЮ и СЮК".

на комунистите логично е, и доб
ре е. че Председателството в от
чета дава и своите недвосмислеми 
становища за по-нататъшното дей- 
ствуване в тази насока.

Така, например, в отчета 
казва, че с оглед па обстоятелст
вото че и нататък се изострят ус 
ловията «а стопанисването 
ки трябва към това да приспосо
бят оваите планове и развойни 
програми, максимално да използу
ват вътрешните Резерви в ОСТ.да 
се засили акцията ио сдружаване 
на труда и средствата, доходно
то свързване, увеличението напро 
дукцията и износа върху качест
вени основи, намаляване на потре 
блението, пестенето и ползуването
разв^вр^Родееле^Ва„аД: " Г“« по-голямо влияние вър- 
, да се поошРрГ п^тг= ^

стви това в престоящия период 
тряова да се извършат

всички равнища на самоуправите- 
лното и делегатското решаване. -.”

— „Ангажирайки се върху ста
билизиране на състоянието в Косо 
во, Председателството анализира
ше състоянието и подтикваше по
нататъшните акции по провежда
не на Платформата на СЮК за 
Косово.”

— „По инициатива на Препее 
дателството обсъждани са актуал 
ните въпроси за по-нататъшното 
доизграждане на избирателната си 
стема... Раздвижвало е -и раз
глеждало антуалните въпроси от 
областта на организационното из
граждане. акционното, идейното и 
кадровото оолособяване на СК...”

— „Указано е на потребата 
да се изтрае върху конгресните оп
ределения, решенията и заключе
нията яа ЦК на СЮК, когато се 
касае за идейно-политичеокото еди

— „Подчертана е необходимо- 
^ стта от по-широко обединяване 

и организиране на идейно-теорети
ческите и научните потенциали и 
тяхното ангажиране върху постоя
нното изучаване на по-важните 
ВДейнотеорегтически проблеми на 
общественото развитие".

„воич-

Като основна поръка може да 
се вземе становището на Предсе
дателството на ЦК на СЮК, че 
Съюзът на комунистите 
да направи завой и създаде усло
вия щото работническата класа да

„трябва

СТАНОВИЩА ЗА БЪДЕЩИТЕ 
ЗАДАЧИ

и творческия тРУД. а преди всичко 
да укрепват да се развиват каче
ствата на обществената събстве-

Макар че тук споменахме са
мо част от активностите на Пред
седателството (за които в Отчета 
се говори по-широко и покподроб-

известни
«ост в отношенията и социалистиче нгГцентоялми М.егТ,<^а 43 работата 
ОКОТО самоуправление цялостно”, то КедХ” "

Комунист корен редактор Влайко Кривокапич,
ни н отговорни редактори на републикан
ските и покрайнинскитв издания — Доб- 
ривое Пурич, (СР Босна и Херцеговина), 
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия), 
Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Петър 
Караянов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър
ватско), Магия Новосел (СР Черна гора), 
Калман Петкович (САП Войводина), и Ал- 
бврт Дупш (редактор на изданието 
ЮНА).

• Председател на Издателския съвет на ДСо- 
муннет” — на изданието за СР Сърби. Д-Р 
Богдан Трифунояич,

тел Драгнша Павлович" '—
*

• Издава Издателска 
„Комунист”.

• Печата 
относно

глав-
1
!

• С уиаз на Президента на Републиката от, 
23 декември 1964 година „Комунист” е 
отличен с Орден братство и единство със 
златен венец.

• Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Велко Ми- 
ладннович.

• Урежда единна редакционна колегия: ди
ректор и главен и отговорен редактор Ве- 
лко Мнладинович. заместник главен и отго

трудова организация

се в четвъртък на сърбохърватски,

русинскн езици. ’

за
н ла-

македонски н албанс-

заместник првдееда
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ЗВОНСКИ ИЗМЕРЕНИЯОБЩИНАНА КОМУНИСТНТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА

Много анцииВодеща и дей 

ствена сила
в ход

начала ще съберат .12 000 
000 динара. — казва Б. Ни 
колов.

НАСКОРО УЛИЧНО ОС
ВЕТЛЕНИЕ И НОВ 
ПАЗАР

ри .на предназначението ои.
. Инак в четвъртък, когато 

в . .Звонци е пазарен .ден, 
се задръства 
по главната улица.

КАКВО СТАВА С ВОДО 
'СНАБДЯВАНЕТО?

Село Звонци и има, и 
няма водопровод. Защо? 
На този въпрос едва ли 
някой може да «и■•отгово
ри. Но едно е налице. Звон 
чанм все още мъна мъчат 
с водопровода. Ето, тези 
дни, работниците на ,,Цър 
ни връх” правят опит да 
пооправят „тесните мес
та” на главната водопро
водна тръба от В учи дел 
към Звонци, но работата 
не им спори. Касае се за 
сериозни повреди на тър 
бата, така че ще трябва 
много време, докато во
допроводът се доведе в 
Ред.

— Жителите на местна
та общност в Звонци също 
чувствуват недоимъка на 
питейна вода и са готови 
да обезпечат известна су 
ма за тази цел, обаче 
трябват към 5 милиона 
динара — казва Николов. 
Откъде ще обезпечим ця 
лата сума, засега още не 
сме съвсем наясно.

— Друг въпрос, на кой 
то през следващите две 
години ще посветим дължи 
мото внимание — споде
ля Б. Николов — е изгра 
ждането на .махленски пъ 
тища. Махалите „Селище” 
и „Коняревци” са откъс
нати от центъра на селото 
и чрез доброволен 
местната общност в Звон 
ци вярвам, че ще успее 
да разреши и този въпрос.

Ето, така е днес в се 
ло Звонци. Построено1 е 
много, строи се и ще се 
строи още много, докато 
това селище комунално-би
тово не се уреди напълно.

Матея АНДОНОВ

Ако ви се удаде случай, 
посетете село Звонци. Има 
какво да видите. Звонци, 
още малко, пък. ще може 
да се равнява на по-малко 
градче. Разбира се, да сти 
гне дотам е нужно още 
много и много да се нап
рави, но...

Преди две—три години в 
Звонци е построено най- 
модерно и най-хубаво учи 
л и ще в Бабушн ишка об
щина, построена е нова
амбулатория, 80 телефон
ни постове, хлебопекарни 
ца, асфалтирана главната 
улица. В тези обекти са 
вложени над 200 милиона 
динара-

Но, да оставим какво е 
е направено. Да чуем от 
Боял Николов, председа-

движениет0
Съюзъх ща комунистите в общината ще бъде 

по-действен ано, покрай останалото, и идейно-поли
тическото Разграничаване не се разбере като задача 
само за днес, ако редовете си освобажда от онези, 
които недостатъчно изпълняват задачите и ако на 
техните^места дохаждат нови кадри и сили, които 
СК и обществото имат — каза Цоне Тодоров, пред
седател на ОК на СКС в Босилеград.

Членовете на Съюза на 
комунистите в Босилеград 
ска община, водещата 
ои идейно-политическа ро 
ля и днес по време на ико 
номическата стабилизация 150 
осъществяват чрез идей
но-политическо действува- 
не, по демократичен на
чин и, разбира се. със си
лата на аргументите и лич 
ния си пример. Днес чле 
новет на СК в общината 
(над 1000
низирани в 62 първични 
партийни организации и 
съвместно с Общинския 
ко.митет на СК и Предсе
дателството му полагат 
усилия и създават усло
вия за осъществяване ста 
новищата на СЮК.

— За Деня на освобо
ждението — 6 септември 
— продължи Николов — 
планираме да поставим и 
улично осветление в село 
то и уредба с високоговари 

поставямеката школа към МОК на 
СКС в Лесковац завърши
ха около 20, а Политичес
ката школа към ОК на 
СКС в Босилеград над 

души, преди всичко 
комунисти. Този 

сега дава при-

Катотели.
нови стълбове за тока, ще
приключим и високоговори 
телите. Сетне планираме да 
ггоуредим и мястото за па 
зар.
моето се използва не е по 
дходящо, до сами улиците 
и продуктите, които се опре 
длагат на „зеления пазар”

Засега пазарището,.млади 
потенциал 
нос в развитието на само 
управителната система 
само в средите, но и в об 
шината като цяло.

не

души) са орга СОЦИАЛНО-КЛАСОВО
ТО УКРЕПВАНЕ Е ЗАДА
ЧА И ЗАНАПРЕД

В Устава на СК на Сър 
бия покрай останалото се 
казва: „Съюзът на комуни 
стите като революционна 
организация трябва пост°
янно да се възобновява и 
кадрово да укрепва, пре
ди всичко чрез приемане 
на членове от редовете на 
работническата класа и 
младежта...” През минала
та и първите три .месеци 
на настоящата година в 
редовете на СК в община 
та са приети около 90 но
ви членове. От това чие 
ло 50 са .младежи, което

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕС
КАТА ПОДГОТВЕНОСТ — 
УСЛОВИЕ ЗА АКЦИЯ

Досегашната практика 
показва —
не Тодоров, председател 
на Общинския комитет на 
СКС в Босилеград — че ко 
мунистите в общината с 
влиянието си са всякъде 
нъдето се разисква и реша 
ват въпроси, от значение 
за трудещите се и гражда 
ните — в самоуправител- 
ните органи, събранията на 
гражданите, делегациите и 
делегатските скупщини. 
Трудности има. те се явя
ват във всекидневната 
практика, но СК с остана 
лите обществено-полити
чески сили полага усилия 
да ги преодолява.

подчерта Цо-

Изглед от Звонци

теля на местната общност постоянно са изложенибезсъмнение е резултат на 
на СК всред 

новолрие
в селото какво се строи и 
какво ще трябва да се пос 
трои в скоро време- 

— Сега вършим подмя-

вълни от прах, които съз
дават минаващите автомо 
били и други превозни сре 
дстаа.

авторитета 
младите. Всред 
тите са и 20 жени, което съ

труд.

що така е от значение за 
СК. на на електрическата мре 

жа. На мястото на стари 
тс дървени стълбове поста 
в ям е бетонни. За целта 
Елентродистрибуция 
сна 7 500 000

Още търсим място за 
пазара, ио ще тРябва >и то 
зи въпрос да уредим, като 
построил! и съответни тез 
гяхи и пр„ хигиенизираме 
го. за да може да отгово-

Сега в 62-те първични па 
ртийни 
ствуват 
жи до
раст, 170 жени, 215 селско I 
стопански производители, ! 
270 работници От матери- | 
алното производство и пр. 
Социално-класовото укре
пваме и занапред, трябва 
да бъде постоянна зада-

организации дей 
около 180 млзде 
27-годишна въз- отпу

динара, а гра 
жааните па доброволни

Факт е> че в развитието 
на социалистическото са
моуправление на трудещи 
те се и гражданите е нео 
бходим СК, който в твор 
ческо, идейно и политиче 
ско отношение да бъде р 
деща сила, сила която на 
деща сила, сила която на де 
ло да осъшествява приета
та политика. Една от пред 
поставките за осъшествява 
не на водещата роля на СК 
е и идейно-политическата 
подготвеност на членове
те му. Трудности, преди

стопански, има
по-малко в онези трда> 

ви организации и нолекти- 
които

..БРИГАДИРСКО ЛЯТО '84” □аааоаоааааоааааааоиаааааааааааааааааас111ааоааааааааааааааапааас

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС СРЕД БОСИЛЕГРАДСКАТА МЛАДЕЖча на първичните органи
зации. Още повече ако се 
има предвид, че е СК в об
щината все оше не иреоб 

■работническото
Досегашните постижения насърчениеладава

болшинство. Всъщност °т 
обвюто число само 47 на 
сто са работници и селско 
стопански производители.

Съюзът на комунистите 
в общината може и има 
сили да стане по-действен, 
особено сега ногато осъ 

стабилизаци- 
цели. Задачите ои

за нони успехи
О-т 45 50 бригадири от Босилеград ще работят 

В1.В втора смяна на СМТА „Белград '84" ите на сдружения труд. 
Председателството на ОК 
на ССМ в Босилеград вече 
откри евиденцид «а жела- 

от юшите да отидат на тру- 
акция е Белград, 

младежта се забеля
зва голям интерес и това 
е гаранция, че :и тази го
дина ще бъде направен до 

.«л бър състав на бригадата. съ 
став, който ще продължи 
успешната изява на боси- 
леградената младежка бри 
гада на трудовите акции.

Съгласно решението 
Комитета по

на трудови анции
значение. Бригадирите

на доброволни трудови ак Бооилеградока обшинп вв> 
цип при Републиканската квартмруват «з бригадир! о°Ва 
конференция на Съюза на скн,я стан „Звездани ,-ай” °Рея 
социалистическата младеж а »це работят на номунап-
в МОК на ССМ Д°ГГ но-бИ1'&ии и стопански обе в м.ок на ССМ в Леоюо- нти в града и окснпмосттч 
вац, младежката трудова му. н“стта
бригада „Босилепрад”
работи ВЪВ втора смяна на Както и досега Срита- 
съюзната младежка ТРУДО- дата ще наброява 45—50 
на акция „Белград '84". То младежи и девойки - есе 

■ва ше бъде него поредно дношколци, ученици от1* 
участие на бооилеградока- новното училище и мла^ 
та бригада в доброволни работници от ' Д

’0т съюзнопровеждане
всичко ществяваме 

ониите
още по-добре ще изпълня 
ва ако — като казва То 
доров — и идейно-полити
ческото разграничаване с 
бездомните не се разбе
ре като задача само за 
днес. ако успешно се ос
вобажда от тях, а на мяс 
тото им дохаждат нови ка 
дри и сили. А кадри и сили

но

общината, в
и идейно и поли 

подготвени на 
заловят с тру-

ви в 
членовете 
тичесгки са
поеме да се 
диостите. И обратно.

За целта, покрай инииви 
дуалното. на организира
ното идейжмтол итичееко 
и марксистко издигане се 
посвещава значително ти 
маиие. Досега Политичес

ще

има.
Васно БОЖИЛОВ органпзаци- М. Я.

* 15 юни 19Н4 СТРАНИЦА 9Братство
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• ■д113 ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИЯ БЕЛЕЖНИК

{СРЕЩИ СовСНЛЕГРАД п

иИЗМИНА много време, 
отканто за пръв път се 
отбих в ьоснлеград. Пре
листвам бележника ои. Ро
вя спомените•■•

когихо цътят от Власи- 
на се „отлепи", нашият во 
дач хващаше здраво кор
милото на джииката. Път 
*т бе лош, прахлив, тесен. 
Човек се отпусне само ко 
гето пристигне в Боснле 
град. Тогава и разбере во
лно пътуването е трудно, 
уморително.

Сега е по-инан. Асфалт- 
Колите,
Пътят прави завои, зеле
нина — нол1кото щеш. Бо
силеград стана близък с 
главните пътища, свърза 
се със света.

Времето минаваше и ... 
Новопостроената 
ка започна да работи. Го
дишно се произвеждат над 
2,4 милиона чивта чорапи. 
Една трета част от- тях се 
пласират на чуждестранни 
пазари. Колективът, в кой 
то 'работят около 120 
ши стопанисва твърде ус
пешно. Сега се предприе
мат мерни годишаю да се 
произвеждат едце два ми
лиона чивта. За машини и 
други съоръжения ще бъ
дат изразходвани 
лмона динара. Ще б-ьдаг от
крити още 80 .работни ме
ста ...

гиминак ще запише. Аз от 
бележника. Босилеград бе 
често в мрак, без ток. Ста 
рага и дотраяла електри
ческа мрежа създаваше 
големи трудности. Едни се 
ла нямат ток. Кан всично 
това да се реши?

Въпросът се реши хуба
во. Изграден е далекопро
вод. Босилеград е „свър
зан” със сигурен и силен 
източния на ток. Бетонни 
стълбове и модерни трафо 
постове, 
нсто продължава, далеко
проводи и трафолюстонс 
се издигат и по селата.

Офабри-
и

8и
а

8
8□
аду-
8а

8Електрифицпра- 8□204 ми-
просто хлъзгат. О

*

1 За здраве в Зввнска бавя!*Една вечер през април 
на улиците в Босилеград 
п възрастни и млади. Под 
открито небе бе организи
ран конпенрт на народни 
песни и хора. Изведнъж 
започна силен вятър и дъ
жд. Концертът прекъсна. 
Някои назаха: всичко те бъ 
де по-инан, когато изгради 
ме културен дом ...

Дойде и този ден. В Бо
силеград е изграден голям 
и хубав културен дом. 
Има всички условия за 
организирано и осмислено 
нултурно развитие.

Така бе и с цеха за су
шене на овощия и зелен
чуци, който стопанисва 
рамките на „Здравйе" ох 
Лсоковац. Така и о цеха 
за експлоатиране на ква
рц. стопанисвал! в рамките 
на „Електробосна' 'от Яй
це. Тези цехове са голя
ма надежда за Босилеград. 
Надежда са и фосфатите 
а Лисина, останалите суро 
вини, с които изобилству- 
ва този край — рудните 
залежи, горите, пасищата.

С помощта на общество 
то, деловите банки. Фонда 
за насъраване развитието 
на икономически изостана 
лите краища и собствени
те усилия Босилеград кра
чи нъ.м нови пространства 
— към развитите.

*
а До Звонци, и до банята, .може да се прис

тигне от две посоки. Откъм ъаоушница от една, 
и по долината на река Ерма от друга страна. 
Откъдето и да тръгвате, тръгвате припряно, за
щото красотите наистина зоват, тези дни авто
бусите са претъпкани с курортисти, които тър
сят мир и задоволство, но и с болни — търсещи 
здраве- А когато болен тръгне към овонска оаня, 
истинският диеДьоеьр" на природата, с надеж
да, че именно тук ще намери лек за своята бо
лест, никаква оариера не може да му попречи, 
за да стигне до целта. За съжаление „бариери' 
съществуват: пътят от Звонци до Оанята все още. 
се строи, хотелът и по-нататък не приема гос-, 
ти. питейната вода също така все отце не може 
да „пристигне" до банята...

Още по време на самото пристигане в Де-

вСпомням си за срещите с 
Босилеград и босилеградча 
ни. Не беше много отдав- 
но. Град без хотел. На ко
го бе и нужен? Рядко кой 
тук дохождаше. Гостите 
най-често пребиваваха при 
приятели, роднини или пък 
бързаха да привършат с 
работата и със залез на 
слънцето да се върнат на
зад.

8а
о
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Минаха тези времена. 
Новият хотел, построен на 
хубаво
Удобствне на госта — на 
случайния гост. Тези кои
то дохаждат в Босилеград, 
а идват все по-често и все 
повече не се бт*>зат да се 
върнат с първия рейс. 

Яетолисещът може би

§* 3
§Едон ден чух: в Босиле

град е запланувано изграж 
дането на цех за чорапи. 
Главна дума има . текстил
ната промишленост -Зеле 
Велкович" от Леоковац. 
Проверих. Информацията 
точна.

място, предлага
8
8
8 ренула, новодошлите гости ще срещнат усмив

ките на тукашните хора просто дланите ти ще 
вземат топлината от техните ръце.

На възхищението няма край! Вляво и вря 
сно се издигат планини, сякаш построени от мая- 
сторските ръце на дерекулчани. А пък долу, в 
подножието на една от тях, извира вода, „Чс^, 
дейна", лековита — за мнозина спасение.

Жаждата за здраве е по-силна от навика на 
луксозни хотели, най-различни световни кухни 
автомагистрали, барове. Именно за здраве тук 
идват хиляди болни от ишиас, разстроена нер
вна система, повишено кръвно налягане, 
ление на ставите, стерилитет, кожни заболява- 
ния и т-н.

8

8
8
8Властимир ВЕЛКОВИЧ
8
IМНЕНИЯ
8Младите действен субект I
8
IМладите в нашата страна, са носи 

тели на обществените трудови про
цеси. строители на обществото и за
воеватели на нови победи и като тани 
ва не трябва да се разглеждат извън 
рамните на обществената действител
ност- Те се оформят като личности 
в нея, раснат, учат се, живеят, тво
рят, изследват, създават, постигат за
видни резултати. Не напразно бъде
щето на нашето общество ое очерта
ва тъкмо в лика на младия човек.

Бурното всекидневие не е изоста
вило и младите. Непрекъснато се на
мират в някакво движение. Стараят 
се да постигнат забележими успехи 
във всички области, при което могат 
да се похвалят с постигнатите си 
резултати. Нито една манифестация 
не може да се организира без тях. 
нито едно спортно състезание не е 
без тях, нито една трудова дейност 
не е пренебрегнала участието им.

В днешните условия младежта не 
можем на делим на градска и сел- 
ока. В течение на последните десе
тина и повече години особено рязко 
е изразена миграцията 
на младото население от селото към 
града. Младите са водени предимно 
от идеята „за по-добър живот”, но 
и насоката им към по-висока степен 
образование.

С анализ «а поведението на мла
дите, ще забележим, че от особено 
значение е тяхната преданост към со
циалистическото строителство на стра

ната. което особено се изявява в 
трудовия и учебен процес, организи
ране и участие в младежки трудови 
акции и пр. В този случай не се 
пренебрегва факта, че всички са вк
лючени в трудовия живот на общест 
вото. Не прави се разлика дали уча
стие в трудовата дейност е взел 10- 
годишен ученик или 20-годишна Сту
дентка, войник или 
лекар, журналист ... Все пак, големи
ят град дава по-добра възможност 
за интелектуалното развитие на мла
дия човек. В него той се ползува от 
обществените средства за масова .ин
формация. изпитва желание 
ти някоя художествена изложба, ра
згледа някой съвременен проект, по
гледа нов филм и пр. Всички 
компоненти влцяях върху развитието 
на разума и съвестта при младия 
век.

;г възпа-
8
8
1 Мнозина казват, че това е баня с „отсе

чени крака”, защото до нея вече 2—3;
8 години

трудно се стига?! Впрочем леките автомобили, 
чиито собственици имат опит в каране по та
къв терен, и „проникнат’ до банята, цо често 
пъти и техните автомобили остават без 
долни части. Що се лък касае до автобусната 
линия

5
8
8
5млад инжинер. някои8
8 — тя не съществува, защото „пътят 

още се строи... Но и покрай всички тези, ка- 
кто често пъти казваме, субективни причини, 
беоят на гостите не намалява. Напротив, увели
чава се. Наистина броят на „уикендашите” по
намаля. но цифрата от 6 хиляди 
дишно си остава.

Хората идват

8 все
■

8
8да посе- 8
8 посетители го-
8

тези : _ от цялата наша страна, по
неже добрият глас. отнасящ се до лечебните 
свойства на водата, не знае за граници. Че това 
е точно потвърждава го и фактът, че в Звонока 
баня летуват и чужденци! Да, чужденци, дори 
от далечна Дания и Швеция. Между тях най-ре- 
м а оТе са 11 първите чужденци летували

баН„) сълружеска двойка от 
я, уго и Ани Лзкс, които За пръв път 

тукдоидохз през 1976 година и оттогава са -най-
™™яГОС™' Те’ а и гост кадват че
ук идват заради изключително чистия въздух.

Т1^ ~К№ВНа ®°Аа’ прекрасната при- 
_ ’ Ъ Редната възможност за лов и рибо-

' У ? Не заради „комфорта”...
°й знае (може би съществува и по-хубав 

край ОТ този, моя роден, но едвам ли ще се
Деоет/я^ 0411111 Иврекулчанин който би оменил
п^пРи^У а тк0и -друг КР31'*. защото той е не- делим от хората.

о
ЧО-

8□
8Те сериозно разбраха значението 

на икономическата стабилизацията и 
съвсетно изпълняват длъжностите ка
то задача на всеки честен 
нин на страната, 
ждат на дело задачите на Съюза на 
югославската 
утвъ(рден,и от Съюза на 
комунисти. Типично 
деж е, че винаги е била в челните 
Редици при изпълнението 
ните им длъжности. Това

I
§гражда-
§истински прав е- □

превъзходно §
младеж и задачите 

югосл ав оките 
за 'нашата мла-

8
8

8
8на посоче- 

т, е нашал-а
младеж. Нашето всекидневие. Наше
то бъдеще и състаната 
1-о общество.

8
8
8

част на наше- 8

Зденка ТОДОРОВА 8 те са в него и той с в тях.
Тодор П ЕТРОВ8

СТРАНИЦА 10
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Някои проблеми на трудовото 

възпитаниеДимитровградчани
възпитанието м равдателни причини — поради заетост 

на работното място, участие в общес
твеното самоуправление и подобно.

Както и да е. все пак те са най-от- 
възпитанието на детето «

С резолюцията за
образованието, приета на Десетия кон
грес на СКЖ (1У/4 г-). са определени на
соките на реформата на възпитанието в 
образователното дело у нас. Между говорни за 
другото в резолюцията се казва: ,,Тру- този период. А когато се вземе предвид,

трудовото възпитание, трябва да се яса- 
образоваиие’'. Следавате же. че от количеството и качеството

навици, придобити в се-

най-добрите
В началото на к>ни в 

Кратуевац се състоя В то 
|рият републикански прег 
лед на най-д ейните и 
най-качествени 
състави в Републиката. За 
три дни в голямата Спорт
на зала в Кратуевац се 
представиха 36 културно- 
художествени дружества 
от СР Сърбия с автономни 
те социалистически обла 
сти Войводина и Косово 
пред многобройна публика. 
Тук те изнесоха постиже 
нията си в народното твор 
чество, относно в лресъ 
здаванет° и изпълнението 
на народни хора и танци.

Завоюваният дът е незаменима част на процеса за 
възпитание и
лно, основателно на възпитанието на на трудовите

най-голямо мейството на най-ранна възраст, зависи 
почнататъшното развитие на личността.

успех на 
нултудимитровградското 

рно-худож ествено дружес 
тво „Георги Димитров”, 
по-специално.

подрастващите се отделя 
внимание- Във връзка с това трябва да 
се по(сочи и становището в Кюнститу- Получените трудови навици при работа 
цията на СФРЮ: „Трудът и резултатите 
на труда определят материалното и об-

таицови на танцовия 
състав, на младите певци 
—изпълнители на народни
песни,

и е конкретен репродуктивен и творчес
ки труд, остават трайна собственост ма 

по- н ататъшното
•инструменталисти, 

таченето на народния ме- 
лос напоследък все по-чес 
то 'намира 
рамата за 
Дейност участието им на 
Втория републикански пре 
глед е само отде едно по 
твърждение за достойното 
ознаменуване на 40-годиш 
ния юбилей
от фашисткия окупатор 

предатели, 
в течение

неговотовъз детето и в
развитие и узряване в детската градина, 
училището и по-късно на работното мя- 

Следователно, противоположно на сто. Нашата общност търси от дете-
фи- то да знае и умее да работи, за което

щественото положение на човека 
основата на еднакви права и отговор
ности”.изява. В прог 

тазгодишната
твърдението на древногръцкия 
лософ—оофист Абдерамин Протагора, че най-отговорни са родителите, които в мо- 
човекът е мярката на всички неща, на- мента в това отношение са доста инер- 
шето общество (социалистическо) про- тни.
нл валира принципа, че трудът е мерило Б) Предучилищните заведения 
на стойността на човека. Значи, труд Детската градина, като първа об-

исамо труд- А „Трудът е употреба на ществена организирана възпитателно- 
работна сила” (К. Маркс). Безспорно- образователна институция, особено вин
това е практиката, издигането, усъвър- мзние отделя ма възпитанието на де

не голото цата. Чрез разнообразни занимания де-

от освобож-
и домашните 
С други думи, 
на годината с бройни афир 
мации (и участие) на тъР-

На предварителните об 
щински и регионални прег 
лени са взели участие 
над 300 танцови състави, 
от които 36 бяха оценени 
като
на, според ооща 
дошлите на Втория репуб 
ликански преглед в Кра 
гуевац ансалгбли достойно 
защитиха реномето си и 
разкриха самобитното фол 
клорно богатство на своя 
край.

шенствуването, животът 
теоретизиране. Ако към това прибавим и цата получават трудови, културни, хи- 
мисъдта на Ф. Енгелс, че трудът е съз- гиенни, обществени, колективни, . самоу- 
дал човека и човешкото общество, то- правителни и други навици. Освен на 

| гава на този феномен наистина трябва интелектуалния, особена грижа се посве*. 
| да се въодушевдяваме, възможно паве- Щава и на мануалния труд- И как да не,
• че да го доближим и пуснем „в дейст- когато от това зависи тяхното правил- 

вие” и да му отдадем пълното уваже- но включване въз всекидневния живот
в детсната градина и семейството, за да 
се подготви непосредствено преди тръг 

ТРУДОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ПОД ване в първи клас в .^малкото училище” 
РАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ — НАЙ- 
ВАЖНОТО И НАЙ-ЦЕННОТО

жества и прегледи дими
тровградските самодейци 
целят към нови завоева
ния на сцената не само в 
Димитровград, ио и в дру 
ги градове.

най-добри. И наисти 
оценка.

ние и признание.
{

Новото попълнение в 
танцовия съ.став, наличие 
то на бройни участници 
от по-възрастните поколе
ния, стремежът да се об 
хване танцовото богатство 
не само на своята среда, но 
и на други краища, обна 
деждават и говорят за 
правилно избран път на 
развитие на този вид 
самодейност в Димитров
градска община.

за изпълняване на трудните задължения, 
които ги очакват- Във всеки случай съ
трудничеството на ре ладията възпитател 
— родител трябва да бъде всекиднев
но и интензивно, за да бъдат ефектите 
по-добри. Обаче

А) Семейството
От горепосочените сведения се виж- 

| да функцията на труда във формирането 
! и трансформацията на човешката лич- 
I ност- Но тъй като детето първото си 

възпитание и трудови навици получава 
в семейството, то родителите са длъжни 
и задължени към своето дете след 
това към себе си и цялата общност, 
най-грижливо да се стараят за малчу
ганите. Засега изглежда, че първите въз
питатели са загубили „дъх” и своята 
роля са пренебрегнали, може би и по оп-

За димитровградските са 
модейди и за културно-ху 
дожественото дружество 
като цяло, а по-специално 
за танцовия Състав при 
дружество, участието им 
на републиканския 
лед представлява особен 
успех. За пръв път те се 
съревноваха с културно-ху 
дожествени дружества, от 
носно танцови състави, пол 
зващи се с високо Рено
ме само V нас, но и в 
чужбина. Достатъчно е 
да се споменат имената 
на ..Бранно Кръсманович” 
и .уИво Лола Рибар” от Бел 
град, „Абрашевич” от Бел
град, Крагуевац, Валево 
и Лесковац, за да се полу 
чи впечатление къкъв елит 
се е бил събрал в Крагуе
вац. ,

!
] [зсл едван!сята показ 

ват- че това сътрудничество не е на за
видно равнище, ксето предизвиква и на 
чална непри способ ност на някои деца 
към училищната среда. Безспорно с 
това Се затруднява работата на учителя, 
а и родителските грижи са по-големи.
(В следващия брой: Училището и трудо
вите навици)

прег-

Проф. д-р Слободан ВАСИЛЕВКирил ТОДОРОВ

РОЛЯТА И ЗАДАЧИТЕ НА СОЦИОЛОГА В СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Пунша от оо-голяио сътрудничество
Каква е ролята и кои са задачи- ано се има предвид необходимостта сионопно ангажиране в проучаването

те на социолога в сдружения ТРУД, от търсенето на пътища и възмож- на обществените проблеми а не чоел
г.е. канви трябва да бъдат те. пока- ности за по-пьлпо прилагане знания- „„„ ......„ ^
за и проведеното неотдавна научно та на социолога в професионалното Я ° еластична роля по отношение 
ст-вещаиие във Филосовсния факул- разделение на труда в стопанските на други професии. На края на съве- 
тет в Ниш. Съвещанието, чиято те- организации, особено в реализиране- Щанието бе приета дългосрочна про- 
ма бе ..Социологът в стопанството” то на Дългосрочната програма 
организира Катедрата за социология икономическа Стабилизация, 
към този факултет, а съорганизато- Двудневните Разисивания подчер- 
ри бяха Регионалната стопанска ка- /аха значението на социолога в проу- 
мара в Ниш и Общинския синдина- чаването на съвременните стопансни промени. накт° в научната област на

социолога, тека и в по-уснореного 
отваряне на 
чии към него.

Въпреки че самият прег 
лед «яма за цел да прави 
рангиране, между лай-Ус 
ггешнитс 36 дружества бя 
ха и димитровградските 
танцьори. Срещите на са 
модейците я снтузиасти, 
поддържащи и развиващи 
богатото народно творче 
ство, преминаха в твърде 
оригинални хореографски 

размениха

пр грама за С7>тРудннчество между со
циолога и стопанството. В програма
та са изтъкнати основните насони за

лен съвет в Ниш. На него учаегву- трудности и сътрудничеството му с 
ваха около стотина представители на други специалиси. Бе подчертана 
науките, социолози, стопански и обше необходимостта от промени 
ствено-политичесни дейци от Нишки, новете

стопанските организа-изпълнения, Необходимостта отна пла-дотовориха взаимни 
което на Де 

основната

опит,
гостувахия, с 
ло потвърдиха 
цел и съдържание на прег 
леда: укрепване 
ствого и единството на ма
шите народи и народнос-

промени е още по-голяма ако се
има предвид значението на професи
оналното и научното ангажиране на 
социолога в стопанство то, което осо
бено е огромно сега,

и програмите в следването с
Южиоморавски и Тимошки региони, цел от факултета да излизат

На ст^венаднието бяха изнесени лози, които да бъдат аналитици на 
над двадесет научни доклади. Доила обществените отношения, 
дчици бяха социолози от всички на- Разискванията помазаха, че обще

университетски центрове. Целта стаената роля на социолога може да зирамв стабилизационната програма, 
на съвещанието е още по-значителна се издигне само чрез неговото ирофс

социо-

на брат- когато реали-
ши

Славица А. ВЕЛИЧКОВИЧти.
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МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „МИЛЕНТИЕ ПОПОВИЧ" — СУРДУЛИЦА

С авторитета и услугите си отдавна мина 

границите на общината и региона
Този център оказва извънболнична и болнична защита на жителите от 

Църно травска община- а болнична и снеииали 
Влади чин хан и останалите общини в Южно

Сурдулишка, Босилеградска и 
стка защита и на жителите от
моравски регион.

защита — амбулантенрно- 
поликлиничча. диспашерс- 
ка и диагностична.

Преди няколко години 
.медащинениях център „Ми 
лентие Попоапч" в Сурду- 
лица сс обедини със здра 
веопазването в Бостлочрцд 
ска и Църнотравока об
щина, така че .днес пред
ставлява една цялост и 
тези общини оказва моде 
рна здравна защита.

Организационно е устро
ен в 7 основни организа
ции на сдружения труд: 
болнично-диспанзерсжа слу
жба, завод за боледробни 
заболявалия и туберкуло
за, здравен дом „Влаои- 
на” иа Влаоина Онругли- 
ца „Аптека" в Сурдул-и- 
ца, здравен дом „Църна 
трава" в Църна 
здравен дом „Босилеград" 
и ,Аптека" в Босилеград.
РАБОТИ ФИЗИКАЛНА 
МЕДИЦИНА

В края на миналата го
дина в ООСТ болнично-дис 
панзерска служба в Сурду 
лица започна да работи 
амбулатория за физикална 
медицина и рехабилмтация. 
В службата работи лекар 
—специалист с необходи
мия брой техници. На ре- 
хабилитация идват болни

пречупвания,Медицинският център 
„Милентие Попович" в Су 
рдулица отдавна се афпр- 
мира като модерно здрав 
но заведение в оказване 
на помощ на хората от 
Южноморавски легион и 
по-широко. Трудещите се 
от тази организация пола
гат усилия да запазят висо 
кото си реноме, да разшир
ят дейността ои и в леку
ването да прилагат най-съ 
временни методи. За да 
оказва по-качествени услу 
ги медицинският 
в Сурдулица 
период
чки здравни органшации 
на територията на регио
на. а особено специалист 
ко сътрудничество разви 
ва с Първа хирургическа 
клиника на Медицинския 
факултет от Белград, и с 
Шн екел ожко-акушерска- 
та клиника „Народни 
фронт” от Белград.

Медицинският център

е различни 
накто и оперирани за въз
можно по-бързо и успеш
но оспособятоине за рабо
та. Единствоно тук пе сс 
върши рохабилттация 
сърдечноболни. За работа 
та на службата с набаве
но съвременно оборудване,

на

което струва над 
милион динара.

Б амбулаторията по реха 
билптация дневно „минат" 
над 30 пациента от Сурду 
л шика, Владагчин—ханска, 
Църнотравока и Босилегра 
дока община- Преди паци
ентите От тези общини 
са отивали на рехабилита 
ция във Бранена и Ри
барска баня и по 
места. По този начин 
чптелно са намалени сред 
егвата за лекуване. 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ПРИ
НОС КЪМ СТАБИЛИЗА 
ЦИЯТА

един

миран е през 1921 годи 
на за болните от Първата 
световна война. Формира 
нето на санаториум обуе 
лавя фактът, че микрокли 
матът и надморската 
сочина от 470 м. са твърде 
благоприятни за лекуване 
то на белодребни заболява 
ния.

да се каже още, че от пре 
ди две години към нея 
Успешно функционира се 
лскостопанско имение, с 
големи спестявания и дава 
що принос към борбата за 
ио-голямо производство на 
храна. На своето стопанст 

произвежда 
цялата храна, необходима 
за болните и 
се в Завода, а има и за

По този начин
се пестят над

един милион динара. Да
споменем, че стопанство
то на този Завод минала 
та година е прибрало 9,5 
тона пшеница и е спече
лило първата 
добиви от пшеница в общи 
ната. И тази година се 
очакват рекордни добиви 
от галеница, царевица и 
други култури.

Сърболюб МИКИЧ

център 
от по-дълъг 

сътрудничи с вой ви-

ДРУГИ
зна

во почти

трудещитеОт формирането па до 
днес, това заведение е изи 
грало твърде голяма роля 
в потушаване на белодроб 
ната туберкулоза. Винаги 
е било на равнището на за 
дачите със своя_ труд. Го 
дини наред е било реттуб 
ликанско заведение, сега 
е регионално — за Южно- 
моравски регион. Има 300 
легла, твърде съвременно 
обзаведена комплектна ди 
агностика и лекуване на 
белодробни заболявания.

За тази ООСТ трябва

трава.
пазара.
годишно

Заводът за лекуване и
рехабилитация на болни от 
туберкулоза, професионал
ни и други заболявания на 
респираторната система, 
преди войната известен 
като Санаториум за гръдо 
болни, след гойната като 
опециална болница за бело 
дробна туберкулоза, фор

оказва стационарна здрав
на защита от областта на: 
педиатрия, интерна меди
цина, акушерство и гине
кология, хирургия, модерно 
лекува всички белодроб
ни болести, оказва и елеци 
алистна
както и основна

награда за

здравна защита.
здравна

•ПВПММ1 !■■■■!

Който не е имал нужда от 
ленар не знае за техните неволи. 
За оборудването на здравния дом, 
за нормите им, за личните доходи, 
специализациите; за отношението 
на лекарите към пациента, за са
моуправлението и др. въпроси. Не
отдавна и аз се наредих пред хи
рургическия кабинет на д-р Ники- 
фор Савов.

Ако си болен трябва да тър
пиш, да молиш и да слушаш как- 
вото ти кажат — назва Асен от 
Сенокос.

— Жени, не се блъскайте. Аз 
имам предимство - 
Крумчо от Д. Невля.

— Идва доктора. Направете 
му място — добави една жена от 
Бребевница, която чакаше с бо
лен крак.

С д-р Никифор беше и Дра
ган с рентген-снимка, Ангел и Мо
мчил, който преди малко попита 
събират ли се книжки или се 
влиза кой как е пристигнал.

— Крумчо, нали имаше преди 
мство, защо ги пусна да влезнат? 
— попита Русалка, работничка от 
гумарата.

— Ех, защо ... Но като изле- 
знат — аз съм пръв! И като по
гледна вързаните си пръсти на 
лявата ръка добави: — Наистина, 
далече е от сърцето, но боли...

Дф Савов се показа на вратата 
и каза:

ПРЕД ХИРУРГИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ НА д-р НИКИФОР САВОВ Какво има? попита ме
д-р Савов.

— Повтори се случката от 
по-.миналата година — и му пока
зах възпаления лакът.

Докторе, спешно е!...
от с. Славиня, Пеш или с кон оти
ваше до Славиня, Калгеница, Сми- 
ловци и други села.

Днес в Изатовци има здравна 
станция с медицинска сестра, а 
лекар идва един път седмично. В 
См и ловци и Т. Одоровци 
има амбулатории с лекар и сестра, 
в Т. Одоровци и зъболекар. В Ди 
митровград съществува стационар, 
здравен дом, а в план е да се 
построят здравни станции и в До
лна Девля 1и
тревград работят 8 лекара 
практика, 5 лекари-специалисти, в 
момента специализират 6 лекари. 
От Пиротокия медицински 
седмично два пъти идват 6 лекари 
специалисти. С пол увиеше образо 
вание в Здравния дом работят 3 
сестри, а със средно — 32 души. 
Освен това има 5 стоматолога, 
един специалист по молекулярна 
биолория, или общо 78 работника. 
В СР Сърбия, а може би и в Юго
славия, според броя на население
то, имаме добре развита медицин
ска служба и с това можем да се 
гордеем.

— Вярно е 
Асен. Не напразно обществото е 
влагало средства в здравеопазва
нето.

нага, спешно е-
— Как оде влезеш, когато вът

ре има жени?
Донторът излезе с момчето и 

нещо си шушнеха в края на ко
ридора.

— Трябваше да ме послушаш 
още тогава. Да те спася от
беля. тази

Сетне се обърна към сестра
та:— Познавам това момче. От 

Грапа е. от родното село на д-р 
Савов.

също — Снежке, приготви каквото 
трябва. И трябва да внимаваме, 
учител ми беше ...

Сестрата му каза, че добре ме 
познава и знае, че ,работя в един 
СИЗ, в

— Ти защо не влизаш — за
почнаха да се шегуват някои с 
Крумчо от Невля. — Нали имаще 
предимство?!

— Нищо ще почакаме — 'ка
зах аз. Хората бързат за рейс, или 
пзо друга работа. Никифор бързо 
ще ги прегледа. Внимателен е. 
Зная го като такъв още когато бе
ше ученик. Преподавах му в По- 
ганово. А ето, сега ми е необхо
дима негова помощ. Имам възпа
ление на лакътната става. А зна- 

ли Асенчо, че вече остаряхме, 
пред пенсия сме. Колко много се 
е променило времето? Когато бях
ме млади — ти беше председател 
на Околийския комитет на Народ
ната младеж, а аз заметни» — 
,.повереник" по просвета в Околий
ския отбор. Ходехме по обиколка 
в селата и говорехме, че ще дой- 
де време до всяко село да има 
рейс и това дойде- Говорехме, че 
по районните центрове ще има ам
булатории с лекар и сестра. А на 
тогавашното

лекар беше Веселин Делчев

намеси се
тези които трудно давали 

пари. както и СИЗ-ът по здраве
опазване-

— Дан скаллела — рече Ни-

Поганово. В Дими- 
обща

кифор.
ценгьр Рой звезди ми изскочиха (ра

ботеше без опойка). Струваше 
се, че ме реже с трион. Но д-р 
Никифор набързо 
операция ...

ми

свърши моята

ещ
Ето, такава картината 

таря всеки понеделник 
ТЗД пред кабинета на д-р 
фор Савов, хирург известен не са
мо в Димитровградска, но и в Пи 

община.
в Димитровград, работи 
а през свободното си вре

ме е в родното си село Грапа, се 
занимава и с животновъдство. Съ
пругата му Анисия е детски лекар 
и освен това се 
дъщери, които са пълни отличнич
ки в 
училище.

се пов-
и четвър- 

Ники-

ротока и Бабушнишка 
Живее 
Пирот,

в
съгласи се

— Нека влезнат оперираните! 
Не след дълго време дойде 

едно момче и каза:
— Пуснете ме да влезна вед-

грижи за двете
време еди!Н-единст- И така, дума по дума, дойде 

и .моят ред. димитровградското основно
Цветан ЕЛЕНКОВ

вен
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Четете ли „Братство"? Тршнюбнето на сестри Леми
Юбилейната годишнина 

на вестник ,,Братство" ни 
дава повод да 
малка анкета на
Четете ли „Братство

На тръгване от „Лисца" 
в Бабушница любезните 
домакини, работниците на 
столовата, след среща
та със сестрите Лепоеви, 
за момент прекъснаха гот 
варената ои работа и с до 
волна усмивка на лицата 
ни казаха:

В
направим 

тема:
” и ка

кво ви се ((не)харесва 
него.

АСПАРУХ ЙОТЕВ, 
тел, който цели 23 
дини е работил <в село Д. 
Невля казва:

„Братство" следя 
още от ггьрвия брой. До 
като учителютвувах в Нев- 
Ля съвсем редовно го по
лучавах и четех. Доволен 
съм от него, защото :на ма 
йчии език хората от наша
та община могат да след
ят събитията -в община
та. (Смятам че това пове
че ги интересува). Разби
ра се, че има езикови 
грешки, но това може би

в
-

учи-
го-

„Не погрешихте. Наиети 
на избрахте примерни -ра
ботнички -от нашия коле 
ктив. Нека читателите зна 
ят> че Стоянка и Оллица 
са между най-добрите. Те 
не оамо че са трудолюби 
ви, но имат и добра прав 
и душа”.

И не само хората от ра 
богническия стол, но и ръ
ководителите в основната 
организация -на сдружения 
тРУД ,,Лисца" -в Бабушни
ца -ни повториха същите 
думи.

Но да започнем от нача 
лото. Едновременно ще го 
ворим за двете работнич 
ки. Родом са от село На- 
шушковица, Звонско. Ба
ща им селянин, грижи се 
за четири дъщери. Хълми 
стите пасища и числено 
скромния добитък не сти
гат за безгрижен живот- 
Любов към книгата имат. 
С отличен успех завърш
ват основно училище — 
долните класове в селото, 
а горните в Звонци..Сто
янка -има огромно жела
ние да постъпи -в средното 
икономическо училище в 
Пирот- Обаче- желанието 
не й се изпълнява. И Олги 
ца завършва основно учи 
лище както и по-възрастна 
та й сестра.

По-хубави, или направо 
казано, щастливи дни за 
девойките идват с конкур 
са на „Лисца" за работни 
чки-конфекционерки. За
вършват успешно шест

Дивна Тасева
ва ценно помагало за ов
ладяване на езика. Една 
от положителните страни 
на вестникка е- че за нас 
младите страниците вина
ги са му отворени, както 
за литературни опити, та
ка и за други изяви. С то-

ОлрицаСтоянка

по повод Пре 
труда, техният 

лауре

месечно обучаване, след 
което започват редовна 
работа.

— Не е тежко да се из
пълни нормата 
Стоянка, но за онези, нои-

казаха, че 
зн-ика на
колектив е станал 
ат на Първомайската н*г- 
рада на Регионалната сторва ни насърчава към твор

ческа работа.
СУНЧИЦА СТОЯНО-

каза
пан ска камара.

Голямо благо дарство и* 
питват Стоянка и Олгица 
къ|м колектива си. Тун 
чувствуват топлината на 
втория дом. Когато са

то не правят често паузи 
в работното време и кои 
то не отсъствуват от рабо 
та. А съответно на този

ВИЧ: ученичка от четвър
ти клас на средношкол
ския образователен център
в Босилеград:

, труд е и възнаграждение
то. Примерно аз за шест- 

работя

— Тъй като Босиле-в тук,
своя почва". Все повече 
са независими в

чувствуват се ,,«аград уча от една година,
те години откак 
т-ук надали съм отсъству- 
вала три—четири дена.

с „Братство” се запознах -матерна 
отношение, ставати другарувам именно тол- лно

работнички... Признание за 
това е избирането им ж сл 

I ©управителните

кова — една година. Оба
че и за този период вест- Разговорът 

усилено, 
ни все повече говореха за 
своята трудова организа 
пия.

течеше не- 
Събеседничките тела и 

органи на колектива. 
Именно, Стоянка последниАспарух Иогев
те два мандата е член на 
работническия съвет. Оос- 

— Радваме се на всеки бена дейност тя прояая- 
успех на нашия колектив - ва във всенародна отбра- 
— каза Олгица. Успеха на на и обществената самоза 
-,Лисца", и то на равнище-

повече се дължи на наша
та терминология, която в
българския
ствува.

език не съЩе

ЕМИЛ ВЛАЕВ. гимна-
щита и неотдавна свърши 
курса за 
защита. Олгица също е де 
пна. Член е на Изпълните 
лния отбор на синдикална 
та организация и на коми 
сията за 
шения. В

временнознатен учител,
то на сложната организа 
ция със седалище в Севни 
це, СР Словения, е и наш 
Успех. Сега надомното се 
радваме на новите произ 
иодствени помещения, ко 
иго трябва да се построят 
до -края на годината. И 
сега ни е хубаво, но сетне 
ще бъде още по-добре.

И с нескрит възторг ни

зает в трудовата общност противи ож арна
обществено-пол итичесна

ките организации:
— Редовен читател съм 

на „Боатство" втора годи 
на. По-рано го

Сунчица Стоянович
никът .ми остави силно 
впечатление. Може би още 
повече трябва да се пише 
за младежта, за култур
ния и спортен живот.

А.Т. — М. Я.

ТРУДОВИ РТНО-
резултат ка то 

ва е и приемането й в Съ 
юза на комунистите.

Да кажем и дума—две 
за личния живот па двете 
девойки. Неотдавна с* 
си купили строително адя© 
•ГО в Бабушшгца. И се гор 
ият да започнат строеж на 
нъща.

четех от

ДИМИТРОВГРАД

Новият Образователен център-за невата учебна година
— Ще си направим къдца 

с два входа. Пари оме по 
събрали, а надяваме

Изграждането «а «овата 
сграда на средм1 
образователен 
Димитровград, което запо
чна миналата година, Ще 
бъде
Според думите «на 
нер Милоевич, който е 
главен
строежа, закъснението, ко
ето се яви в началото на 
строежа, поради не!предай 
дената подземна вода, ще 
бъде компеоирано, когато 
започнат зидарските рабо
ти. Че това ще се осъще
стви, свидетел ствува и уве 
яйченото число работни
ци, които тези дгж при
стигнаха на строежа от 
Ниш.

Инак, първата фаза На 
строежа, скелетната кон
струкция, почти наггьдно е 
готова. Според приетата 
динамика на строене, през 
май месец е предвидено да 
се завърши подовата кон
струкция» топлинно изоли

ране и преградните стени. 
Има незначително закъоне 
ние в тези работи. За из
граждане на .първата фаза 
са договорени работи за 
15 133 000 динара, а за вто
рата за 47 000 000 динара. 
За двете фази средствата 
се обезпечават от Региона 
лната общност за насочено 
и Републиканската общ

ност на интересите за ос
новно образование.

Ако «е се случи нещо не 
предвидено, ю т 1 ДО 15 ав
густ трябва да се проведе 
окончателното почистване 
на новопостроения обект, 
за да могат средношколци 
те новата учебна година 
Да започнат в нови учеб
ни стаи.

се, че
ще ни помогне и трудов* 
та организация с жилищен 
кредит.

Стоянка и Олгица редо 
в но посещават Нанушкови

център в

Емил Влаев
време на време. Като уче 
ник също съм го чел не
редовно. Дава доста -ин
формации за нашия край- 
Струва ми се, че има мно 
го печатни грешки. Съ 
то не ми е я©но защо ако 
излиза в иегьк аз го пол у 
чават във вторник, дори и 
в сряда?

ДИВНА ТАСЕВА от се-
По/аница понастоящем

III клас на 
образова 

в Босиле-

завършено срочно.
инже

ца.ръководител, на
— Как няма да отивам* 

на село? Нали там сме ое 
родили! Там са сломени-.

мин^ло- 
силите ои по 

магаме на пече остарели 
те родители, останалц. са
ми.: Другите две сестри с* 
в селото, но си имат свои. 
семейства. Помагаиме. и 
трудовите акции на мест
ната общност.

На раздяла сестрите Де 
ггоеви ни поръчаха: „Дойде 
те пак в Лисца". Винаги 
има какво да пишете •* 
нея, А ако можете елате 
и на село с нас. И там хо 
рата работят, стрбят сега 
ггбт»/” • 1

^«Теодора НИКОЛОВА

А. Т.
т.е от Детството, 
та... Според

ло
ученичка от 
средношколския 
телен център
град:

__ „Братство" редовно че
та оше от осми клас 
ос новното

че цялостно осведомя 
за най-^аж-

на ^ -'ускг-!лч«а.* А-г. - • ■кт* -
Мм- \ а»училшде.

сля,
ва читателите

събития в общините,ните
в които живее българската 
народност- Освен т°ва, за 
нас '/чертиците, представя* Новият строеж
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СПОРТЕН ПРЕГЛЕД ----------
ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА 
„СЕВЕР”

РАБОТНИЧЕСКО- 
СПОРТНИ ИГРИ:
РЕГИОНАЛНО СЪС 
ГЕЗАНИЕ ПО ВОЛЕ 
ЙБОЛ

„Услуга“ спечели 
втеро мяств

Долевац, 2 юни 1984 г.
В рамките на РСИ 

по волейбол в Доле- 
вац на 2 юни се Съ- 

състезание ме-

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ — ПИРОТ

Точка — за висш 

ранг на състезание
йо-добра игра — от изхода

Княжевац, 9 юни 1984 г. Градското игрище — 
теренът тревист. Зрители около 100 души. Съдия на 
срещата Петар Петкович от Ниш — отличен

„А. Балкански”: Сретен 
1'торов 7, Никола Найде
нов 6, Синиша Иванов 7. 
лишаван Тодоров: 7,
Здравко Христов 7, Нови 
ца Тодоров 6, Борислав 
Манолов 7, Петар иовано- 
аич 7, АленсандьР Стан 
нов 7. Синиша Димитров 
о и Новица Алеасоов 7.

Футболистите на ,А. Ба
лнанскп” претърпяха впсо
ко поражение в Княже
вац, въпреки че норажени 
ехо по отношение па па
рата е доста високо. До
макините, които все още 
не са оигурни дали ще за 
пазят мястото си в трупа
та. през първото полудре 
-ме бяха по-добри. Създадо 
ха няколко шансове, кои 
то не реализираха и кога- 
то се очакваше, че първо
то полувреме ще завърши 
без голове, след една 
грешка в наказателното 
поле, централният напада 
тел отбеляза гол и домани 
ните поведоха.

„ЙЕРМА” (СУКОВО) — „ПАРТИЗАН” (ЖЕЛЮ-ША) 
2:2 (1:2)През втората част на 

играта футболистите на 
„А. Балкански" играят 
по-добре, създават две— 
три стопроцентови голови 
положения, но не ги ораали 
зират. И изненадата мд- 
ва в 75 м., когато десни 
ят полузащитник отправя 
удар от около 25 метра и 
улучва мрежата на гости 
те. На две минути пред 
края домакините потвърди 
ха високата победа е °ще 
един гол.

Инак срещата премина 
в опортменска атмосфера.
В следващия (предпосле
ден) кръг „А. Балкански” 

ее орешне с „йединс- 
тво” от Бела папанна. В 
случай да победи ще оси
гури високо класирате, а 
ако загуби отборът ще се 
озове в долната част на та
белата с възможност да 
загуби мястото в групата 
си. Напомняме, че група
та трябва да напуснат 6 
отбора.

Сукопо, 10 юни 1984 г. Игрището на ,,Ерма”, те
ренът твърд и неравен. Голмайстори Йордан Дой
нов в 15 м. и Зоран Зириов в 35 м. за „Партизан , а 
Мирослав Станкович в 40 м. и Властимир Станиович 
в 51 м. за „Ерма". Съдия на срещата Неманя Мило- 
шевич от Бела паланка.

УГОЯ
жду победителите на 
збщияените РСИ от 
Нишки регион. Уча 
ствуваха 6 отбора, и 
,о МИН — Ниш, „Фи 
пцкара” — Прокупие 
„Услуга" — Димит 
ровград, ОШ „Боле 
вац" СУП Г а джип 

„ИВК” — Пи-

отлично срешУ -пвър 
отбор „Ерма" 

от Суково и дори поведе 
с резултат 2:0, за да се за 
върши накрая срещата на
равно 2:2. Този резултат 
струва ни се съответству- 
на на силите и на двата от
бора.

В предпоследния кръг 
„Партизан:” играе на свой 
терен сРе-ЩУ отбора ,.3ад- 
ругар" от Крупац.

„ПАРТИЗАН": Сава Ди
митров 7, Дерманча Киров
7, Иван Георгиев 7, Аца 
Станулович 8, Тома Мар
ков 8, Ранджел Тодоропич
8, Братислав Станков 
Зоран Зарков 9, Йордан Де 
нкоп 8, Нинола Костов 7 
и Емил Иванов 8.

игра 
де добрия

8,
хан и
рог. В твърде интеРе 
сни срещи и оспорва 
ни борби най-много 
се проявиха волейбо- 

на „МИН”
Една важна трика спе

челиха футболистите 
„Партизан", която . означа
ва крачка по-близо до пър 
вог° място. Целият отбор

на листите 
от Ниш. Второ мяс
то спечели отбора 
на „Филцкаре” от 
Пронупие, докато во
лейболистите на „Ус
луга" се класираха 
на трето място. Безс 
торно това представ 
лява голям успех

шо

Баскетбол -------------
БАСКЕТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА 
ЛИГА — „ИЗТОК”

Поредицата победи 

продължава
за спортистите от 
голектива на „Услу
га” — Димитровград.

■МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ 
— ГРУПА ,„А”

РСИ

„Тигър“ Щ „Бра
тство“ делят 
първо място

АТЛЕТИКА

„А. БАЛКАНСКИ” — „БУБАНЬ" (НИШ)
Димитровград, 6 юни 1984 г. Спортният център 

„Парк". Зрители около 300 души. Времето слънче
во. Рефери на срещата: Небойша Кръстич и Раде Ми- 
ленкович от Ниш.

„А. БАЛКАНСКИ": 3. Ге 
ров 38, И. Леков, Г. Вешо 
вич 10, А. Стоянов 4, 3. То 
доров. В. Сотиров 8. И. Си
мов, В. Матов 2, Д. Пет
ров, И. Стоянов 2, С. Ран- 
гелов 11 и С. Тошев.

В сряда на 6 юни се из 
гра извънреден кръг в ба 
снетбодното първенство на 
междурегионалната лига 
— „Изток”. Водещият в 
класирането — баскетбол
ният отбор на .А. Балкан
ски” извоюва още една 
заслужена победа над до- състезанията.

Висока пвбеда на боеи- 

леградските футболисти Димитровград, 6 
юни 1984 г.

На градското иг
рище „Парк” в Дими 
гровград се състояха 
атлетически сьстеза-

брия „Бубань” от Ниш.
Това беше наистина ин- 

гересен мач с доста хуба 
ви акции, точни удари (и 
попадения), атрактивни по 
давания. Отборът на „А. 
Балнански”’ от кръг в кръг

,.МЛАДОСТ" _ .НАПРЕДАК” (СУРДУЛИЦА 6:0, (2:0)
Босилеград, 10 юни 1984 год. Игрището 
край Драговищица. Времето слънчево и подходящо за 
игре. Зрители около 250 души. Голмайстори: В. Чи- 
пев в 14, 26 и 48 минута, Б. Тасев в 60, М. Цветков 
в 72 н П.Стоянов в 81 минута. Съдия на срещата Но
вица Николич от Владичин хан.

„Пескара”

пия в рамките на 
РСИ. И в тази спор 
тна дисшгплина 
кликът бе 

слаб. 
само
„Братство" и ,,Тигър”. 
Всеки о-гбор победи

играе все по-сигурно и ста 
ва същинска заплаха 
всички отбори в тази лига. 
без оглед дали играе 
свой, или на чужд терен. 
Своята кандидатура за пър 
вого място в групата изтъ 
кнаха

от-
за доста 

Състезаваха се 
отборите на

а
Футболистите на „Мла

дост” от Босилеград в два 
надесетия кръг на Между 
общинската футболна ди 
визия Враня — група „А”, 
постигнаха убедителна по 
беда, над футболистите 
на „Напредах” от Сурду- 
лица. Тоаа беше мач, в 
който босилеградските фу 
тболисти по-добре владе 
еха топката, имаха преи
мущество и като 
тат на такава игра, шест 
пъти улучиха целта.

Още в самото 
мача, футболистите от Оу 
рдулица ое определиха 
на затворен вариант — це 
лта им бе, от Босилеград 
да се завърнат поие с ед 
на точка. Но вече в 14 ми 
нута бърза акция по ляво
то крило и още по-добро 
подаване към В. Чипев, 
който със силен удар от 
около 15 метра успя Да 
принуди вратаря на гости 
те на капитулация. А кога
то В. Чипев, в 26 минута 
повторно вкара топката 
във вратата на Й. Михай- 
лавич, като че ли воичко 
вече изглеждаше Решено. 
Все пак до нрая на първо 
то полувреме въпреки че

домашните футболисти .на■имаха няколно извънредни 
голови положения, но пре 

поради себич
ност на нападателите, ре
зултатът 
не«.

Във второто полувреме. 
В. Чипев по трети 
записа в 
майсторите.

ди всичко
з две 
„Тигър" в надбягвани 
ята на 100 и 1000 м.. 
а „Братство” в тлас
кане на гюле 

дължина.

дисциплини:още в началото наостана непроме

и скок 
Чрез 

отборът на

път се 
листата на гол- За поражението 

допринесоха съдиите
на
жребие 
„Братство" бе провъз 
гласен за победител.След този гол, 'Играта се 

пренесе
Резул-

пред вратата на 
гостуващия отбор. До края 

срещата,
Б. Тасев, а след 
Цветков и П. Стоянов от
белягаха по един гол и ре 
зултатът от 6:0 всъщност 
бе и най-добро отражение 
на силите на двата отбора.

ФК „Младост": Д. Мла
денов. В. Игвиов, С. Стефа 
нов, А. Васев, П. Стоянов, 
Л. Захариев. С. Цветков, 
Б. Тасев (капитен), В. Чи 
пев, Р. Захариев и М. Цве 
тков.

РСИ — (ТЕГЛЕНЕ 
НА ВЪЖЕ„ЛЕДА" (КНЯЖЕВАЦ) — „А. БАЛКАНСКИ" 82:76 

(43:42)
начало на на най^напред 

това М. Участвува само 
«борът на „Твгър“Княжевац, 9 юни 1984 г. Игрището на гимназията. 

Съдии на срещата Д. Кречкович от Ниш и Б. Джо 
кич от Бор.

„А. БАЛКАНСКИ": 3. Ге 
ров 18, И. Ленсш, Г. Вешо- 
вич 12, Д. Петровмч 22,
3. Тодоров. В. Сотиров 2.
И. Симов 4, А. Стоянов 2,
И. Стоянов 14, В. Матов.

Баскетболистите, на 
„А. Балкански” загубиха и 
втора среща в 'Настоящето 
първенство. Нанесено им 
бе поражение 
ния отбор „Леда” 
жевац.

Димитровград, 6 юни 
1984 г.

В Димитровград се 
състоя състезание по 
теглене на въже в 
рамките на РСИ. Из 
ненада слабият 
клнк в тази атранти 
вна, древна дисци
плина. От десетината 
отбо.ра участвуваха 
:а.мо двата отбора на 
„Тигър", така че те 
оазделиха първите 
уве места.

борба, така че 
тът често бе равен. В нача 
лото на втората част съди
ите отсъдиха пето лично 
нарушение на най-добрия 
играч в отбора на „А. Бал 
кански” — Зоран Геров, 
което бе решаващо за из-

резулта-

от-

хода на мача.
В следващия «Рът бас

кетболистите на ,.А. 
кански” ще играят 
щу „Майданпек" на 16 
юни т.г. ® Димитровград. 
ПРЕГЛЕД НАПРАВИ

Димитър СТАВРОВ

В следващия
кръг бооилеградските 

футболисти

тринаиесети.
Бал-ОТ С0ЛТ1Д-

в Княпан играят на 
своя терен, срещу футбо
листите на 
от Търговище.

сРе-
ФК „Пчиня"

През първото полувре- 
равноправнаМ. Я. ме се води
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1959 1984
ИЗМИСЛЕН ИНТЕРВЮ С ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ -\г— С този лошо поставен въ

прос не съм съгласен и иснам да 
дадем пояснение — с тях вървим 
под ръка» ког&то трябва да 
предадат добитъка, а бягаме ко- 
гато тРябва да им го заплатим.

0 Каква е диагнозата В|и за 
бъдещата овцеферма, чието изгра
ждане трябва наскоро да започне?

— Ще има хубава перспекти
ва. Под условие, разбира се, ако 
за бъдещето й не се грижи ^На
предък”.

Едно, друго и съвсем трето! ни

Афоризмиф Името Ви, г 
на ООСТ „Напредък" 
град, е все по-често на страници
те на вестника ни. Радва т Ви 
това или ядосва?

— Радва ме понеже излязох 
от анонимност, но обижда ме то
ва, което пишете за мен и за 
„Напредък”. В селското 
Ство има трудности, даже и сери
озни, но аз съм едно, а „Напре
дък” съвсем друго.

Ф Не е ли това причина да 
не давате снимка за печата? Личи 
че се криете от фотографските 
апарати и камери!

— Може да се каже. Защото, 
едно е лошото писане, а друго 
ако към него се добави и снимка 
— кръгът от познанствата ми не 
е малък, хората ще видях, показ
ват ...

1като директор 
в Бооиле-

много по-бавно отколнотоно
се мисли.

ф Да, 4но за това Вас обви
няват. Ф Неподплатената ам

биция е като лошо скрое
ната дреха 
да се докараш в нея те 
прави още по-смешен^

Ф Единодушието им бе 
красноречиво. Всично при
емаха с мълчание-

ф Излизаше много че
сто от кожата си и си 
спечели славата на цирка- 
джия.

С това не съм съгласен. 
Директорът, в случая аз, не е за
дължен да кооперира със селско
стопанските производители, следо
вателно и за откриване на мини- 
ферми. Ако бях задължен, щях и 
Да реализирам плана.

ф Според Вас, май, никой не 
е задължен!

— Не, това не казах. Задъл
жението поеха агрономите в ор
ганизацията ни. Не успяха обаче 
Да разгърнат творческите си сили. 
Разтеглиха се някак.

всеки опит
ф Агрономите казват, че са

мо Вие получавате стшлулативни 
добавъчни. Не 
на този успех?

— Мисля, че не трябва 
гледат през чужд плот. Те с го-

сюпан-
ли Ви завиждат

да

недини ги получаваха, а аз глас 
издигах. Да бъда искрен: и те не 
направиха нищо особено.

ф Моля за един по-интимен 
въпрос. Когато Ви човек потърси 
в организацията не може да 
намери, няма Ви и и а събрания-

ВиФ По-осведомените казват, че 
не проявявате никакви инициати
ви за производство на суровини 
за цеха за сушене -иа овощия м 
зеленчуци. Пак Ви обвиняват-

— Не ми се вярва, че ме об
виняват- И да се разберем: суро
вини трябват на цеха, който Ра
боти в рамките на „Здравйе”, а не 
на „Напредък”. С другарите °т 
Лесксвац не успяхме да се дого
ворим кой, кога п какво да прави 
и „кт.шата без договор се срути”.

ф Струва се, че не сътрудни
чите сте селскостопанските произ
водители, че бягате от тях и, дет° 
се казва, не вървите с тях под 
ръка.

та, на ноиго се разисква за сел
ското стопанство. Къде провежда
те работното, а къде свободното 
време?

ф Оказва се, че има хо
ра за всичко. Но пак са 
на някой!

ф При избирането Ви за ди
ректор и представителите на об
ществено-политическия живот в 
общината Ви гласуваха доверието. 
Сега се чуе, че от работата Ви 
не са доволни.

— Считам че и сега не са го 
изгубили, разбира се, ако са го 
имали. Дали са доволни от рабо
тата ми не зная.

ф Моля за искреност. Как се 
реализира Проекта „Морава II” в 
общината?

— Ще кажа докрай открове-

— Мисля, че мога да ползу
вам правото си и да остана без ф Неговата мярка за 

стойност: съседът!отговор.
Ф Не считате ли че трябва 

да се повлечете от поста?
— Няма причини. Слабости в 

селск07 0 стопанство има, но' как- 
то казах, развитието на селското 
стопанство е едно, „Напредък" дру 
го, а аз — съвсем трето.

Ф Най-често човек се 
затваря в себе си, за да 
си върне простора, който 
са му отнели.

V.В. Божилов

Юбилейна кръстословка 52

5
На стремеж, 65) един от най-изве* 

на—стните стадиони в унгарската' сто- 
лица, 66) марка съветски самоле
ти, 67) град в Йордания, 69) вход 
в нещо, цепнатина, дупка, 71) хи
щно животно от рода на котки» г,
72) човек, с когото някой поддър
жа взаимна близост, другар.
В е -* т и к а л н о : 2) чужде
странно мъжко име. 3) пълното 
название на първия вестник на 
българската народност в Югосла
вия, 4) седмичен вестник, орган 
на Съюза на югославските синди
кати, 6) връх в Азия сте 7495 ме- 
гара надморска височина, 7) анса- 
мбт.п от осем изпълнители, 8) най- 
дълга река в Африка, 10) град в 
СР Сърбия, седалище на информа 
гисните средства на българрката 
народност в
тарски шрифт, 17) груб домашен 
вълнен плат, шаяк, бало, 19) , зе
меделско оръдие за оран, 20) впи
шете: „сдр”, 21) потвърждение,
22) музикален инструмент, 24) 
страхотия, 26) голяма градина, за- 

обикновено садена с дървета и цветя, в ноято 
парково има алеи за разходка (мн. ч.), 27) 

стара турска сребърна монета, 28) 
учен, който борави с една природ
на наука, 29) вид американско ра
стение, от което се получават 
груби влакна за изтривалки или 
рогозки, 31) впишете: „лу”, 33)
дърводелско сечиво от едната 
страна за Дялсане, а от другата 
за чукане (мн. ч.), 34) зърнена хра
на за тревопасни животни, 35) съ
държам значение, 37) основна па
рична единица в една съседна 
страна, 40) югославски журналист 
Лаело, 42) град в Италия, 44) две 
съседни съгласни, 45) световноиз
вестен френски писател Жюл, 48) 
грета и четвърта буниа в азбука;а,
51) Радио Ниш, 53) впишете: „зо'\
54) лично местоимение, 56) лице. е възторг, породен от нещо велп- 
образ, облик на човек, 57) приета- чаио, 63) тревисто Растение с 
ните, 59) ярко-червено, 60) основ- влакнодайно стьлбо, 68)

Водоравно: 1) Град, в 
който излезна първият брой 
първия вестник на българската 
народност в Югославия и чийто 
35-годишен юбилей отбелязваме 
тази година, 5) съчинителен съюз, 
6) известен музей в Мадрид, 8) 
мотел недалеч от гр. Ниш, 9) две 
съгласни букви, 11) река в Юросла 
вия, 12) кратко описание, бележ
ка (англ.), 13) съюз с обществено-

с 7

в & <ю
ь, А

11 /2

'3 г <5

/в >7

'8
политически или културни цели, 
15) прилика, двойка (тур.), 16) град 
в Мароко, 18) Г\рай на плоскост, 
19) родена сравнително по-късно 
от някоя друга, 23) порода куче с 
нъса и тъпа муцуна, 25) ориз за 
семе, 28) междуметие за изнена
да, досещаме или радост, 30) най- 
ново средство за масова инфор
мация на българската народност 
в Югославия (по телевизията), 32) 
Дела, работи или обстоятелства, 
които са налице, 34) начупена ли
ния с остри поврати, криволица, 
36) детски вестник за бт,лгарска- 
та народност в Югославия, 38) вид 
нт>са лирична поема, 
любовна, 39) горско и 
дърво, 41) може, позволено е, 42) 

продължава 
средство

у9 2о I2/ 22

2* Т ^ 25
I А

2С 27

ГД 5о23 31 32г 33
I А
дг

г ^ 37
I 4

^35г.^ 25^”Югославия, 14) печа-
'*1 +3'2 в* г 1

I А*г7 +8 зъ ДУ

:Г2 ду
л

бе 67

коетоиздателство, &о ^ Утрадициите на първото 
за масова информация на югослав
ските граждани от българската на 
родност на роден език, чиято 25- 
годишнина се отбелязва тези дни, 
46) вид спорт, 47) слага иа по-ви
соко място, повдига, 49) партия 
игра на тенис, 50) вид минерал 52) 
представка в сложните думи оз
начаваща земеделски, 54) влак, 55) 
измътеи, излязъл иа свят от яйце, 
58) политичесно или социално ро
бство, 59) съчетание от звукове, 
които се възприемат като звуково 

61) равен резултат

Ь1

I А
е* ег

бе <57
I А

43 70

44

\тГ ]
на парична единица на една бал
канска държава, 61) лирическо про 
изведение, чието основно

но списание за литература, изку
ство н обществени въпроси на 
българската народност в Югосла
вия, 70) бройно число.

единство,
(англ.), 62) своеобразие в творче
ския маниер на писател, худож- 

журналист, 64) най-съвър

чувство

ИИК или
шеи образец за нещо, крайна цел двумесеч ен ъста вил: Ванче Богоев
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Хазардерът

* щ ■ | {
тШ&ХУМОРЕСКА

ф
Николчо влезе в канце

ларията, сложи палтото на 
закачалката, взе вестника 
и зачете: „Попълнете този 
талон. Ако имате щастие 
ще спечелите нашата 
ЛЯМА НАГРАДА...” По 
нататък се споменаваха ле 
ки коли. към пи нг-кони мка, 
цветен телевизор.

„Не се знае — знае ли 
се" — помисли Николчо, 
сгъна стратгчната и я сло
жи в чекмеджето. Бръкна 
в джоба, но като не на
мери цигари, набързо на
пусна канцеларията и ее
отправи до близката лавка.

— Пакетче „Дрина", мю

— Абсолютно! — усми
хна се бай Стамен.

— Близко ли съм №> 
„лаурсатната" или да ои 
вървя? — подит.а Николчо.

— Е, това е тайна, а ти 
както си искаш — може 
да седиш, а може и да си 
вървиш ...

Николчо се надигна, но 
в главата му шумеше. Из
лезе и .реши да си вземе 
аналгинче за всеки случай. 
В аптеката го посрещна 
миловидният образ на чер 
нооката аптекарко.

— Вземете ои десет ку
тии: с тях участвувате в 
нашата наградна игра ...

Николчо сам» махна с 
ръка и взе десетте кутии.

Когато се завърна .в .кан
целарията, казаха му, че 
го търсил началникът- Ни
колчо се поизправи .и ре
ши да бъде откровен.

— Ти «май днес с рабо
тата ои се скарал — по
срещна го началникът.

—■ Не се знае — знае 
ли се- • • — промънка Ни
колчо. — Виж шефе. на- 
всяиъде все награди обе
щават. дори и при бай 
Стамен. Ако вземете де
сет кутии „Дрина”, десет 
кутии аналгин, двехилядна
водна...

— Хайде, хадце, не ги 
дрънкай накипели. Изгле
жда .много пчели са ожи- 
лили езика ти. Върви си 
днес, па ела утре . ..

От канцеларията Никол

чо направа се запъти в 
тоалетната. В стомаха му 
Санданска варница...

От канцеларията, след 
като прибра всички вест- 
жщи с възможностите да
спечели
НАГРАДА отново се запъ
ти към бай Стамен. Още 
от вратата извика с такт.ч 
глас, че всички в завел-' 
името отправиха озадачени 
погледи към него:

— Стамене, сине две вед

КРИТИКАТА
ПОМАГА

ГО-
Н АЙ-ГО Ля МАТ А

Дваесе и пет године се дружим с вас дра
ги читатели. Дваес и пет године пишем за кел
нери, директори, агрономи, учители; за радне 
организации и разне случЬе. Дваес и пет го
дине — и я кино вас помагам да се нещо ура- 
боти, да се изгради, да се иде напред.

И право да ви кажем, мило ми йе. Мило 
ми йе дека, ете и я могу да кажем Дека нещо 
съм допринел за обществото.

Оно верно, на мнозина оди критикуваните 
може и да нейе бми право, оти им понатрляе 
нос, ама оиия кои правилно свачаю критикуту, 
они нече да се сърде. Напротив, критиката че 
им буде киио йедън вид помощ, указуване 
грешЬе. Затова на ония койи правилно свачаю 
критииуту — поздрав, а ония що се сърде и що 
си продължаван) по старому — пак че крити- 
куйем. И то йоще по остро. Нема за теквия 
,,милуван>е” с остън.

Па они нека си се пак сърде и ритаю ко
лко оче. Против критику ниной нейе застрахо
ван.

ки!
— Веднага! — отшвг ■ 

усмивка, 
а слод миг поднасяйки >з- 
дните му каза: 
пет минути Евтим занесе 
бутилките!

загадъчнаСТ-

Преди
ля!

— Вземете си десет па
кетчета.. Тютюневата фаб
рика дава награда на ща
стливец: .апартамент, леки 
нола...

Не се знае — знае ли 
се • • ■

— Бива! — каза Никол
чо и напълни джобовете 
си. „Ха да се отбия на 
чашка при бай Стамен” — 
рече си наум Николчо, ка 
то натисна дръжката на 
близкото заведение.

— Един коняк с минера
лна вода! — поръча той.

Николчо се прибра в къ
щи с олюляванс.

— Ще умра! — стенеше 
на кревата .а булната му 
се Усмихваше и започна 
да го задява:

— Веднага ли )не ум
реш, или ще почакаш ут
ре?

на

— Утре, само утре! Ут
ре погребалното предприя
тие вършу безплатно по
гребение на статия почи
нал за последните три ме
сеца ........ Не се знае —
знаели се”, мъдро заклю
чи Николчо и като потъна 
в дълбок сън захърка дъл
боко ...

— Препоръчвам ти вод
ка. Именно днес може Да 
получите нашата награда: 
онзи, който поръча двехи- 
лядната водка получава Де 

бутилки безплатно!
„Не се знае, знае ли се” 

— помисли си Николчо и

Лмцлос/т
сет Момчило АНДРЕЕВИЧ

преди 25ГОДИНИ

Ъгсетгътищ^ГА ГАШИ- 'ф%?^»ВИеок/
' фШ&ОЧВА МЕКФРИсПи,,

тоску отряза:
— Става, дай две водни 

едновременно!
Николчо 

как по жилите му се раз- 
ля топлина. Ех, че ден- То
лкова възможности да по
лучиш награди.

Сетне изпи още една. па 
още една, пета, шеста . ..

По едно време ои спо-

0Ш0
почувствува

4-Л*
♦агъ

кит, че все още е на ра 
бота, че ое е отбил „за 
малко", понечи нещо да 
каже, но попита сервитьо
ра:

— Ти сигурен ли си. че 
именно днеска ще ое точи 
двехилядната?
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