
ЕрштЕо О ЛИ •* премдот ■» 
СФРЮ И«СШ1 Врм Тжто от 
14 февруари 1976 г. Издател- 
ство „Братство” е удостоеяо 
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 НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ

ГОДИНА XXV * БРОЙ 1169 * 21 СЕПТЕМВРИ 1981Г. * ЦЕНА 10 ДИН.

ЗАВЪРШИХА VI СЕЛСКИ ОЛИМПИЙСКИ 
СР СЪРБИЯ ИГРИ В ЧЕСТВУВАНЕТО ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕПОБЕДИ ОСНПДОННЦА
Разискванията за кон

цепцията на програмата 
за Деня на младостта, но 
и-то през лятото бяха раз 
движени в организациите 
на Съюза на социалисти
ческата младеж в Юго
славия, значително се 
разширят през настояла
та есен. Именно на неот
давна проведеното заседа
ние на Председателството 
на Съюзната конференция 
на Социалистическия съ 
юз беше договорено в та 
зи твърде важна манифес
тация на младите хора да 
се организира обсъждане 
в тази наша най-масова об 
шествено-политическа три 
бмна. По този начин 
се даде възможност на 
всички граждани и тРУДе 
щи се V нас да изнесат 
свои мнения и предложе
ния за чествуването на то 
зи велин празник следва 
щата година.

Празникът на- младите 
почти три десетилетия се 
чествува по различен на 
чин, но идейната основа 
на чествуването си остава
ше една и съШа- Винаги 
на преден план бяха маоо-

Значи, сега има думата 
Социалистическият съюз. 
Тази организация- както и 
останалите обществен о-по 
литически организации, Съ 
юзът на комунистите и 
синдикатите преди всич
ко. защото за младите, ко 
ито в края на разисквани 
яга трябва окончателно 
да нажат думата вероят
на през ноември.

ви прегледи на физическа^- 
та култура и спорта, раз 
ни състезания, народни сбо 
рове и политически митин- 
зи. Намерението на тези 
прегледи беше- да се даде 
изява на творчество на 
младото поколение, а вед
но с това младите да се 
мобилизират да дават още 
гто-голям принос към ооци 
алистическото изграждане 
на страната. В тези рам
ки се внлюнва и пътуване 
14) на Щафетата на мла
достта по повод 25 май.

С тържествено дефиле 
на състезателите и с връЧ 
ването на 
най-добрите
ности и отделни съсгезате 
ли. с богата културно-худо 
жествена програма в Ниш

даг разместени по хотели 
— състезателите бяха гое
ли по местата, в коит° 
състезаваха, 
нгв начин игрите послуж|И 
ха и за сближение, за ук

признания на 
местни общ- се

нато по тВ-

Изя вата на творческия 
труд, самодейността и ен
тусиазма, вероятно ще 
имат предимство пред про 
фесионализацията и изпол 
зуването на тази манифес 
тация, в комерчески дели, 
в която понакога има и 
примеси на еснафщина и 
булев ардност- Тъй като иде 
йните основи на чествува 
не на Деня на младостта 
отдавна са известни и не 
ше претърпят промени, ле 
сно ще се наиМерят и но
ви. по-сполучливи решения, 
защото от публичните рази 
сквания се очаква да бъ
дат дадени редица предло 
женил и сюгжестии.

Поради това младежка 
та организация е взела ре 
шение да поведе широко 
разискване, което съвмеСт 
но да водят Съюзът на со 
циалистическата младеж 
и Социалистическият 
юз. Има сюгжестии да се 
водят разговори и за ад е 
нватността на художестве 
пата символика на щафе- 
тната. папка. Ше се напра
ви грешка обаче ако цент
ралното тържество на Ста 
диана на ЮНА остане гла 
вна тема в разговорите, ма 
кар че и тя не бива да се 
занемари.

ще

съ-

Отборът на местната общност Ябуна край Панчев©'' 
зае първо място по теглене на въже, като се нало 

жи и над отбора на Осипаоница

на 16 септември приклю
чиха VI Селски олимпийс 
ки игри в Сърбия. Тази 
хубава манифестация на 
физическата култура за
кри в присъствието на най- 
висши дейци от региона, 
ЮНА, множество гости 
Драган Райкович, лредсеоа 
тел на републиканския ко 
митет на Олимпийските 
спортни игри в Сърбия.

репване на братството, 
единството и съдружието. П. С.

ПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА НА БАБУШНИШКОТО СТОПАНСТВО бия — за една тРета! По 
ради рязкото увеличение 
на жизнените разходи, ре 
алнзгге лични доходи в Ба- 
бушнищка община са по- 
малки с 12,9%. Осъществе * 
ните средства за възпроиз 
аодство в шестмесечието 
възлизат на 139 580 000 да 
нара, или с 61,1% в повече 
от същия период лами. По 
ви гшена е акумулативната 
способност на стопанство- 
то от 2,3 — на 5,3%.

Сравнително добри резултати
0 Със загуби са работили фабриката за глинени 

изделия — 14 753 000, „Тигър" — 7 871 000, „Из 
градня" с 5 032 000 динара

половина пю-голям от 
щия период на 1983 годи 
на, нато при това повиша 
за участието ои в общия 
Доход от 22.5 — на 28,4% 
през настоящата 
За осъществяването 
■*и общ доход са пзразход 
вани средства от 1 722 000 
000 динара или 70°Л> и пове
че от първото шестмесе
чие на 1983 година. Дохо
дът възлиза на 440 240 000 
динара, по и покрай това 
с по-малък от запланува
що' с 8,8%. Разпределени
ят доход е гво-голям 
осъществения за 31 375 000 
динара, ноето представля
ва непокрито потребление. 
В разпределението на чи 

доход е

съ

Въпреки че основен де
виз на игрите беше: „Важ 
но е да се участвува", в 
края на надпреварите в 12 
спортни дисциплини, как
то и в оказването на пър
ва помощ и в кулгурно-за 
бавната част. се наложи 
местната общност на 

Осипаоница край Смеде- 
рево, следвана от Банатс
ки Карловац. Прислоница, 
Злот и др. От Нишки ре
гион най-високо място зае 
Долна Търнава — пето мя 
сто. На шесто място се 
класира Ябуиа край Паи- 
чево, на седмо Зеюке и т-н.

Представителят на САП Ко 
сово местната общност 
Любишда се класира на 
11 място. Буар на 12 и т.н. 
Селските олимпийски от
ри в Сърбия за пръв тл
ее проведоха но нова пр° 
грама. Вместо най-добрите 
по отделни дисциплини — 
се състезаваха най-добри 
те местни общности. И 
още нещо: вместо да бъ-

И покрай неблагоприят 
ните условия 'на стопа
нисване, стопанските орга 
низации в Бабушнишка 
община в първите шест 
месеца на годината са осъ 
шествили сравнително до 
бри резултати. Общия-,- 
доход възлиза на 2. 162 
000 000 динара, или със 
79,7"/» в повече от същия 
период през изтеклата 1984 
година. Този висок рас
теж обаче преди всичко 
е резултат на цените, нак 
то в настоящата, така и в 
предишната година. Цени
те на произведенията в нро 
мишле,,остта са увеличени 
с над 50°/о.

Трябва да се отбележи, 
че в първите шест месеца 
се е стигнало до спиране 
на спадането на физичес
кия обем на производство 
то, макар че поради недо
имък на възпроиаводстве- 
ни материали нянои ооно 
вни организации на сдру
жения труд са имали «я-
наднеюен застой. ГХри 
ООСТ ,Тигър"—вътрешна

автогума" например, като 
веиу.ш отрасъл в община
та, физическият обем на 

бележи
година.
. на то| гро-излод с т в о-,х) 

ръст от 7,05"/» но и покрай Трябва да се отчете, че 
в първите шест месеца на 
настоящата година в сто
панството в Бабушнишка 
община е осъществена за
губа от 31 371 000 динара, 
или с 50.4% по-малко от 
съшия период на минала
та година. От тази сума __
на Фабриката

това все още е под равни 
Щето на 1982 родина!

При воички основни ор 
ганмзации на 
труд е имало застои пора 
ди недоимък на възпроиз 
вадегвени материали, така 
че не се изпълняват цялос 
тно плановите задачи. Та 
ка в .Лужмица", в ООСТ 
„Пластина" —

сдружения

от за глинени 
изделия се падат 14 753 
900, на „Тигър" — 7 871 
000. „а ООСТ „Изградил”— 
3 632 000

производстве
ният план е осъществен ея 
ва с 21%. Заплануваните за 
дачи не се осъществяват 
в ООСТ „Полиестер", ко 
ято почти цяла година не 
е 'Работила.

Върху нивото на общия

динара, и такастил
участието на 
разширение 
оопова на сдружения труд, 
а намалени са средствата 
за лични доходи м общо 
потребление.

повишено 
средства за

нататък.
В духа ,на разиенванията 

върху Проектозаключения 
га от 13-то заседание на 
ЦК на СЮК, се налага във 
всички организации на 
сдружения труд да се ш- 
в-ьрши щателен анализ на 
положението и «абелязат 
съответни мерки за прео
доляване на субективните 

°т слабости, влияещи зле 
върху етопаниовл1ното.

материалната

доход е оказала въздейст
вие ненаплатената реали
зация, която е ио-виехжа с 
55,3% от същата през 1983 
година и възлиза-на стой
ност от 43 064 000 динара.

Твърде положителна е 
тенденцията за увеличение 
на износа

През изтекли п-е шест- ме 
личенсена чистият 

хюд в общината 
сродно на 12 736 
или е 36,5%

до-
възлиза

динара,
ПО-'ВИСОК

лапи, ио и покрай това 
под средното равнище на 
личните доходи в СР Сър-

е
Той е е два и М. А.



I ПО СВЕТА Н А С|И У

АВСТРИЙСКИЯТ ВЪНШЕН МИНИСТЪР ЗА ПРА 
ВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА

ДОЛАРЪТ ПРОДЪЖАВА ДА РАСТЕ И ДА СЪЗДАВА 
ГЛАВОБОЛИЯ НА СВЕТОВНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР20-ГОДИШНИНА НА 

ЮНКТАДВиена изпълнява 

задълженията сн „Исторически валс" 

с кризата
Дейногт за 

по-хубав свят
Леополд Грац заявил, че в Корушка не могат ди 

се взимат решения чрез гласувана нд по-чнслсната 
националност

В ЖЕНЕВА, с 1-Ц) 
жесткуно заседание 
на Съвета на Конфе
ренцията на Обе|Д|И- 
нсните нации за 
търговия и развитие 
(ЮНКТАД) тези дни 
бе ознаменувана 20- 
лопипгнината на тази 
организация,

В речта си на тдр 
жоогвото членът ща 
Председателството на 
СФРЮ Лазар Мойсов 
заяви, че задача но
мер едно на световна 
та общност е откри
ването на истински 
мултилатерални пре 
говори. В това е не
заменима ролята на 
Организацията на обс
динените нации, а сд 
но от централните ме 
ста в процеса на 
преговаряне за по-ху 
бав и по-справедлив 
свят принадлежи име 
нно на ЮНКТАД.

Надцсняването на американската валута и ви
соките лихви обезценяват усилията на развиващите 
се страни в борбата сре*ду кризатаОпазването на маяцинст 

вените права е задължение 
от Държавния договор и .е 
в компетенция на съюзни
те органи — заявил авс
трийският външен минис
тър Леополд Грац, комен 
трайни опитите за прове 
ждане на така наречен ,ил 
роден референдум" в Ко 
рушна с цел да бъдат зак-

чрез гласуване на по-чис 
лената националност".

В телевизионното преда
ване „Час с печата” нови
ят шеф на австрийската 
дипломация изложил осно 
впито насоки но ввстрийс 
ката външна нолитина. 
Той подчертал значението 
на „тридесетгодишната ав
стрийска неутралност" н 
интереса на Австрия Да 
развива добросъседски от
ношения и да укрепва сът
рудничеството ан със съ
седните страни, особено 
на стопански и културен 
план.

Американският долар продължава да расте и Да 
стлдава големи главоболим на световния валутен па
зар. Миналата седмица той премина и „пиехологиче- 
сната бариера", наречена „3 марни": на борсата във 
Франкфурт 1 долар се обменяше срещу 3,0215 запад
не германски марки.

Докога ще расте доларът?
Мненията на специалистите са поляризирани — 

едни твърдят, че настоящият „галоп" е „лебедова пе
сен" на американската валута, а други са на мнение, 
че доларът тепърва ще расте.

Прогнозите не са сигурни, но съвсем сигурно е, 
че в Америка се вливат потоци от пари от всички 
краища на света. Също така е известно, че тези „по
топи" извират в поскъпването на долара и високите 
лихви на заемите- А скъпият долар и прекадените лих 
ви предизвикват сериозни последствия за стопанство
то в света, особено в развиващите се страни. В го
дишния отчет на Международния монетен фонд се 
подчертава, че надденяването на американската валу
та и високите лихви обезценяват усилията на разви
ващите се страни в борбата срещу кризата. С голе
ми лишения тези страни значително намалиха плате
жните си дефицити, но стопанствата и.м все още не 
са тръгнали по път» на оживление. Според преценка 
на специалистите, външните дългове на развиващите 
Се страни към края на годината ще достигнат 812 
милиарда долара.

рити двуезагчните училища 
и значително да бъдат на 
малени

права на корушкпте сло
венци. Според Грац. „за 
правата на 
не -може да се

малцинствените

малцинствата 
решава

ЮГОСЛАВСКО-АЛБАНСКИЯТ СТОКООБМЕН
. .

На миналогодишно равнище у'—хгг. ,- т Т*- -------- -
В периода януари — 

юли т-г. Югославия и Алба 
ния обмениха стоки на сто 
йност 55 милиона долара. 
Стойността на стокообме
на беше съща и в края на 
съответния период .минала 
та година.

Двете страни досега 
сключиха сделки за 120 
милиона -долара. Изхожда 
йки от темпа на досегаш
ното изпълнение, членове
те на секцията за Алба
ния към Стопанската ка 
мара на Югославия тези 
дни оцениха, че до края 
на годината стокообменът

.между двете страни ще до 
стигне тази сума.

На албанския пазар ние 
купуваме храмова руда, 
електрическа енергия, ене 
ргийни и други суровини. 
Албанците купуват от нас 
някои видове суровини и 
възпроизводствен матери
ал, машини и съоръжения 
и по-малки количества сто 
ки за широко потребление.

През следващата седми 
ца в Белград ще започнат 
подготвителни преговори 
за подписване на протокол 
за стокообмен през 1985 
година.

В.СТОКООБМЕНА С ГЪР 
ЦИЯ

Югославски
суфнцит

И много друти страни плащат данък на ненаси
тния долар. Италианското стопанство ще претърпи 
щети на стойност 2000 милиарда лири. Западноевро
пейското стопанство не може да се съживи без нови 
инвестиции, но капиталът „пребягва” отвъд Атланти- 
ка. С други думи, доларът се заканва да бъде голя
ма пречка на развитието на Западна Европа, ка-го осу 
етява каквото и да било Дългосрочно планиране. В 
Западна Европа отново се засилва инфлацията. В те
чение на лятото във Великобритания достигна 4,5 
Франция 7,5 и в Италпя Ю.З на сто. И в СССР вече не 
се отрича фактът, че надцененият долар засяга съвет 
ското столансг-во.

Кои са причините за „ненормалното” поскъпва
не на долара?

В търговията с партньо
ри от Гърция югославските 
стопански организации 

през седемте месеца на‘ 
тази година осъ^Дествиха 
суфицмт от 22,4 милиона 
долара. Този суфицит поч 
ги тройно е по-голям от 
суфицита, осъществен в 
края на съответния минало 
годишен период. Стойност 
та на нашия износ е 63.5 
милиона долара и с 12,5 
на сто е гю-голяма от стой 
ността на миналогодиш
ния ни износ в тази страна. 
В Гърция купихме стоки 
на стойност 41 милиона 
долара относно с 15 на сто 
в по-малко откюлжото през 
сдалия период на минала
та година.

Засега обаче не се реа
лизират заплануваните до
ставки месо и добитък, ко 
ито заемат централно мя 
сто «в нашия износ в Гър
ция.

във

ФРЕНСКО-ЛИБИЙСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чуждестранните войски 

ще напуснат Чад?
И по този въпрос -мненията на специалистите 

са различни. В СССР растежът на долара пряко се 
свръзва с усилията на Рейгъновата администрация да 
извоюва изборната победа. Като настоява за поскъп
ването на националната валута Рейгън, според Мос
ква. върши силен натиск на западноевропейските съ
юзници да се откажат и от онази малка част огг са
мостоятелността, която им остана при 
външната политика. Основната причина,

Френските и либийските войски в Чад ще зало 
на 25 септември, а датата на 

изтегляневсе още е „тайна”
Трики потвърдил, че е нап 
равен договор за изтегля
не на либийските и френ
ските войски от Чад.

чнат да се изтеглят 
окончателното

воденето на 
според- съ

ветските становища, е големият дефицит в бюджета 
на САЩ, настанал в резултат на увеличените военни 
разходи. Мнозина специалисти виждат 
в грешките яа европейските страни и Япония при 
утвърждаването на раззвойната стратегия. Според гене 
ралиия секретар на Организацията за 
сътрудничество и развитие (ОЕЦД) Бмил ван Ленеп, 
високата стойност на долара може да се обясни с 
факта, че е атрактивно да се влага капитал в стопан
ство, отличаващо се с висока рентабилност.

Франция и Либия се До
говорили да изтеглят вой
ските си От Чад. Изтегля 
нето ще започне на 25 се 
птември, но засега все още 
е „тайна” кога ще прик
лючи. Това съобщило 
френското 
на външните работи.

Шефът на френската Ди 
плюмация Клод Шейсон 
заявил, че Франция не е 
хъроила от Либия гаранция 
за опазване на споразуме
нието. „Домолкото се слу- 
,чи либийците да не изтег 
лят войските си от Чад, 

останем и ние” — ка
зал Шейсон.

И либийокият министър 
на външните работи д-р

причината и

лг икономическо
• ФАКТИ

Министерство
Войник и дете

“ Може би най-близо до истината са мненията,
! според които доларът използува недостатъците на 
5 международната монетна система. Тези недостатъци 
; блатюприятстеуват на протекционизма 'на отделни ва- 
5 луги. Канто е известно, необвързаните страни отдав- 
□ на забелязала слабостите на 'икономическата и фи-
■ 1наноовата:'система в света и полагаха и продължават 
! да полага усилия за премахонето на същите. Защото 
2 именно това е единственият изход от сегашното по-
■ лоежние, 100614) е трудоно за много държави, а най- 
1 трудно е за развиващите се страни.

Военните разходи в световни размери мно- 
_-| по-големи от разходите за образо

вана година за „издръжката” на един
гократно са 
вание.
войник се отделя сума, с 50 пъти по-голяма °т 
сумата, която се отделя за образованието на 
едно дете по време на целонупното му школу
ване.

Разходите във военни цели вече достигнаха 
70 милиарда долара годишно.

ще

У
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ЛЕСКОВАЦ ★ ***,(;.** В НИШКИ РЕГИОН СЕ ВЪРШАТ ПОДГОТОВ
КИ ЗА ИЗБОРИ В ССТН

Подготвени за
общопартийното разискване

Да се избегне 

формализмът
поставените досега зада
чи. Навсякъде много се
риозно се настоява за лъл 
но информиране/— като 
се тръгне от първичните 
организации на Съюза на 
комунистите — до общинс 
•ките -комитети, пък си до 
по-виюшиге органи на СК.

Членовете на Политйчер 
ките активи са достатъчно 
подготвени и те ще взе
мат активно участие 
разискванията във всички 
първични организации на

в много Първични организации на Съюза на ко
мунистите в Южноморавски регион общопартийното 
разискване е започнало, накто ни запозна Живко Мла 
Денович, с искане открито да се говори за всички ела 
бости в собствените среди и по-широко.

В местните организации на ССТН в Нишки 
регион изборите трябва да се проведат най-къ
сно до 25 октомври, в общинските конферен
ции до 10 ноември, а в Междуобщинската кон
ференция на ССТН в Ниш до края на ноември

Съюзът на комунистите 
в Южноморавски регион 
дейно участвува в общо
партийното разискване по 
пснвод Проектозаключени 
«та от 13-то заседание на 
Централния - комитет на 
Съюза на югославските ко 
мунисти. Както ни уведо
ми Живко Младенович, Се 
кретар на Председателст 
вото на МОК на СКС пър
вият кръг на разговорите 
е завършен в общините в 
началото на септември, ка 
то се е разисквало на засе 
данията на общинските 
комитети, политическите 
активи и др., където е из 
готвен договор за водене
то на общопартийното ра 
зискване.

Най-сетне, 'такъв дого
вор в региона е направен 
и в Съюза на комунистите 
в Търговище на 17 септе

Изтича двугодишният най-отговорните постове, 
мандат на кадрите, нами- В местните 
ращи се на ръководни пос
тове в органите и облици
те на действувай е в Соци
алистическия съю на тру- на председателствата на 
довия народ в нашата ре- местните конференции и 
публика. През октомври и председатели на облиците 
ноември в общинските и на действуване в местните 
м еж дуобщин оките нонфе- организации. В общински- 
ренции трябва да се про- те и Междуобщинската ко 
ведат избори за следва- нференция ще се избират

председател и секретар на 
председателствата и преД- 

в оедатели на облиците на - 
действуване.

разискване е започнало, ка 
кго ни запозна Живко 
Младенович, с искане от 
крито да се говори за в си 
чки слабости в собствени 
те среди и по-широко. 
Всъщност комунистите из 
насят проблемите, които 
ги обременяват и самокри

организации 
ще се избират председа
тели на поАружн1И(ците, 
председатели и секретари

в

тично се отнасят анализи-
Б. К.•раики реализацията

щия двугодишен мандат.
В Междуобщинската ко 

нференция на 
Ниш вече започнаха подго 
товките за предстоящите 
избори. Тези дни Комиси
ята на МОК на ССТН за 
кадрови въпроси прие ори 
енгационен 
изборната дейност в Соци
алистическия съюз в Ни
шки регион. В местните 
организации на ССТН из
борите трябва да се про-

ССТН

Комисията на МОК на 
ССТН в Ниш за кадрови 
въ,проси застана на стано
вището, че наред с навре 
менните подготовки за 
евидентиране, предлагане 
и избиране на кандидати 
трябва отговорно да се 
пристъпи към изготвяне 
на обстойни отчети за дей 
ността през изтеклите две 
години и на планове за 
работа през следващия 
двугогодишен мандат. Сле 
дователно. тази работа не 
трябва да бъде разбрана 
като Формалност, защото 
живеем въ,в време, обре
менено със сериозни обще 
ств ен о икономически 
блеми.

календар на

мври тази година. 
В много ведат във втората полови

на на септември, а най-къ
сно до 25 октомври, в об
щинските кконференции в 
15 общини в региона до 
10 ноември и в Междуоб- 
щинската конференция на 
ССТН в Ниш

първични орга 
низации на Съюза на кому 
нистите в Южноморавски 

опщопартийното

В конфекция „Бело поле в Сурдулица: От комунисти 
те в производството се очаква творческа дума за 
преодоляване на икономическите трудностирегион

КООРДИНАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ ПРИ МОК НАССТН В НИШ ЗА АКЦИ 
ЯТА ПО СОЛИДАРНОСТ до края на

ноември.
По време на тазгодиш

ните избори в ССТН ще 
се избират само кадри заКолаоннк е югославска грижа про-

ДОГОВОР МЕЖДУ „ДЪРВЕНА ЗАСТАВА” И КОР
ПОРАЦИЯТА „ИАИ” ОТ НЮ ЙОРК”

случаи тРябва да се обез 
печи постоянна социална 
ПОМОЩ.

На заседанието беше 
подчертано, че в Куршум 
лийска община са повреде 
ни над 3000 къщи а към 
1500 не са вече годни за 
ползуване. Над 17 села ос 
танали без електрически 
ток, а за над 170 социални

Щетите, които земеТРесе 
нието от 7 септември пРи 
чини на жителите в подко 
паонишките села са т?ки 
ва, че очевидно не могат 
да бъдат санирани 
помощта на по-широката 
югославска общност.

Сделка за 100 ччлджа 

долараВ настоящия момент е 
най-важно да се обезпечи 

за семействата,без подслон 
които са останали под яс
но небе- Вече през април идната година крагуевашкият 

автомобилен завод трябва да изнесе на американския 
пазар 20 000, а през 1986 година още 35 000 автомоби
ли „Юго 55"Неоспоримо е. че досега 

помощта не пристига с же 
ладия темп навсякъде, а 
особено в иай-затънтеяните 
селища а тъкмо там е най- 
необходима. Затова на за 
седанието от 18 септември 
беше прието заключение 
акцията да се интонзнай
на и освен Н10МОЩ е строи 
телен материал

ЗАЕТОСТТА В ЮГОСЛАВИЯ
Фабриката за автомоби

ли „Дървена застава” от 
ТСрануевац тези дни

договор с корпорация
та ,,ИАИ" от Ню Йорк за 
износ на автомобили „ЮГО 
55" на Стойност 100 мили
она долара. Помощник-ди
ректорът на .Дървена за
става" Слободан Смилял ич 
заяви на пресконферен
ция, че този договор е 
шанс за завоювате на по
зиции на най-цробирлпвия 
автомобилен пазар на 
та. Вече през април 
та година храгуевашкият 
автомобилен завод трябва 
да изнесе на американ
ския пазар 20 000, а през 
1986 година 35 000 
била „ЮГО 55”. В

250 000се продадат 
„ЮГО 55”.

В периода до първата до 
ставка обаче трябва да се 
положат

ходи

Над 6 милиона заети СНЛю-
ЧИ

м акоим ал ни уси - 
лня, за да се внесат в ос
новни ш модел към стотина 
1ГЗМ ен ен И'Я и п одо брони я, 
понеже „юГо 55” трябва да 
удовлетвори около 40 пред 
писания, с които в САЩ 
се обезпечава спазване на 
строгите критерии в обла 
стта на защитата на вода
ча, сигурността е 
нието^и екологията. В „За 
става” твърдят, 
състояние

Броят на заетите в обществения сектор на 
Югославия' в май т-г. достигна 6 192 000. В сто
панството работят 5 131 000. а в 
ските дейности 1 061700 лица. В сравнение с 
май на 1983 година броят на заетите югославя- 
ш е по-гол ям с 1.9 на сто.

В някои дейности се забелязва висок ръст 
на заетостта. В рибарството броят на трудоус
троените лица е увеличен с Ю,2 на сто, в про
изводството на нафтови деривати с ЮЛ -в ио- 
крайнинскяте органи на управление с 6,7, град
ския транспорт с 6,3, -в производството на 
жени обувки и галантерия и готови текстилни 
изделия е по 5,6, в преработката на каучук с 
5,7, във физическата култура и спорта с 5,6 и 
в преработката на въглища. с 5,3 ,на сто.

изв7>пстопан-
да се

дава помощ в хранителни 
продукти.

Тази акция трябва да 
придобие обц гоютославскн 
характер.

све- движе-идна-
че са в 

да изпълнят 
всички критерии. Сформи- 
рани са групи специалисти, 
които ще изготвят необхо
димите решения, не само 
заради успеха на износна
та сделка, но и заради вк
лючване в най-съвременни 
те техноложки процеси в 
автомобилната промийте

Затова е необходимо на
вред да се разгърне акти
вност чрез Социал1Истичес
кия

(КО- автомо 
дошво

па е внесена клауза, ,с ко
ято посоченото количество 
се определя като 
малио, защото анализите 
на пазара в САЩ

съюз, Червения кръст
и др. масови организации 
за обезпечаване на необхо 
димата помощ на населени 
ето по склоновете на 1Со 
парник.

мини-

ггоказ-
аат. че годишно могат да ност в света.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ С1. 
ЮЗ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Изборна дейност о органите 

и облиците на ССШЯИ" ,*.к»
Предстоящите избори в 

органите и облиците на дей 
ствуване на ССТН пред
стоя дяват една от по-зна 
чител на 1те 1ф, е Ген о-1 напитите 
оки задачи на всички ор
ганизации и органи на Со
циалистическия съюз. Из 
борната дейност има из
ключително политическо 
значение за последовател
но осъществяване и по-на 
гатъшното развитие на 
а нц йон н о-по литич ес к ата ор 
ганизираност на ССТН.

Общинската организа
ция на Социалистическия 
съюз в Сурдулишка об
ща ща св°ята. дейност през 
изтеклия двугодишен пе
риод е насочила към ук
репване на дееспособност 
та и идейно-политическото 
единство в общината, из
хождайки преди всичко 
от интересите на стопанс
кото и обществено раз
витие, както и за претворя 
ване в дело мерките на 
икономическата стабилиза 
ция. увеличение на сел
скостопанското производс 
тво укрепване на Социа- 

съюз. каю 
организираните

с о цпал истичеоки сили.
Всички задачи Социа

листическият съ.юз е осъ 
и(ествя1вал със 'съвместна 
дейност с останалите об 
ществ ено-1 политически и
обществени 1 ор гана гза1 хии 1 
съгласно програмните оп 
ределения, целите и задачи 
те. съдържащи се в Праг 
Рамата на СК, Дългосроч 
пата програма за икономи 
ческа стабилизация и дру
гите документи.

В хода на изборната дей 
ност в организациите ма 
Социалистическия съюз е 
необходимо да продължи 
интензивната обществено- 
политическа дейност по 
всички посоки на борба за 
по-нататъшно самоупрами 
телно социалистическо пр 
еобразование и развитие, 
за развитие и укрепване 
на делегатската система, 
реализацията на мерките 
на дългосрочната4 икономаI- 
чеока стабилизация и Про 
ектозаключенията от 13-то 
заседание на ЦК на СЮК.

Сурдулица

организациите на ССТН, и даните, как се реализират 
ишето мерките на икономическа 

та стабилизация, фуници 
спиране на делегатската си 
етема. Също трябва да 
се оцени в коя степен Со 
ииалистическият съюз е 

дейност е обединяващо звено на „об
ществено-политическите ор 
трнизации. обществени оо 
ганизации и сдружения на 
гражданите и останалите 
субекти на фронта върху 
решаването на съществени 
те обществени проблема.

Председателството на 
ОК на ССТН прие и ка
лендар за провеждане на 
изборите^ в подружницй 
те и .местните организа- 
пи на ССТН — до края на 
сет I т е м в р и. в общ и нската
конференция
на ектолшри, а в Между- 
сбщинската конференция 
на ССТН до края на н^м 
Ери 1984 г. Предложението 
е в съззтчие с приетия ка 
лен дар от Републ и канон а- 
та конференция на ССТН.

Ст. Н.

циш-шите и кадрови под
готовки, а отделно на мо
ли гическото съдър ж аж 1 е
на тази дейност. Органи 
зе*ци1Итс и органите ма 
ССТН требва да се застъ 
пят в конференциите (об 
щинската п местните), в 
техните пола ггичесио-из

пълнител ни органи, в ме
стните организации, из
пълнителните отбори на 
подружниците и в облици
те на действуване да се 
изберат онези кандидати, 
коию са се изтъкнали с 
досегашната си работа в

които в средата, 
работят и действуват, се 
ползуват с авторитет. Ре 
шаваща дума но този вън 
Р°с трябва да имат трудс 
н ите се и гражданите.

Изборната 
удобен момент чрез оцен
ка на активността и резул 
тат иIе на труда да се оп- 
педс-тят по-нагагъшните за 
Д2ч:т. А те не са малко: 
в момента е необходимо 
да се изпълнят отговорни 
задължения, произтичащи 
ор 13-тг» заседание на ЦК 
на СЮК.

От друга страна, в отче 
тите за досегашната двуго 
л гшна работа на органи
зайките и органите на
ССТН. следва да се посочи 
и критически анализира 
дейността на организаци
ите органите и облиците 
на действуване. С други 
думи, тРябва да се посо
чи колко Социалистически 
ят съюз е засегнал същес 
тзените въпроси, интересV 
ващи трудещите се и граж

Особено ударение в из 
барната дейност трябва 
да се сложи на органи за

листическия 
Фронт на

ЗАПИСАНО В БОСИЛЕГРАД

Председателю, помагай! до края

В настаналата мъчна атмосфера 
времето минавайте и закъснението бе 
неминуемо. Представителите на обще 

организации

— Другарю председател, безси
лен съм. Вземат ключовете от колите 
и не ги връщат. Колите се употреб
яват и за собствени цели. Ето, пред
лагам със собствената си кола да 
замина и да изпълним задачата. — 
Не, Савов, договорът трябва да се 
спази... Това е само част от разго
вора между Никола Савов, секретар 
на Секретариата по общо управление 
към ОС в Босилеград и председателя 
на ОС Любен Рангелов във връзка с 
употребата на коли на Общинската 
скупщина. Именно преди известно 
време представители на обществено- 
политическите организации и на Об
щинската скупщина трябваше Да за_ 
минат на едно важно събитие в с. 
Долна Любата. На ден-два с Ранге- 
люв и Савов те се договорили за 
селото да заминат е две коли на 
Общинската скупщина („Застава 750” 
— пътят е лош, а по-малки са и 
разходите). На деня на 
обаче от ключовете на 
ня-маше диря!

ствено-политическите 
знаеха, че населението в Любата ги 
очаква и ги измъчваше съзнанието: • ^какво ще стане ако не отидат, 
ще оправдаят доверието?

как
ДИМИТРОВГРАД

— Председателю, помагай! — 
потърсиха помощ те от председателя 
на ОС Любен Рангелов, който тъкмо 
Се завърташе от сесия на Скупщи
ната. Савов, който бе »на удар” 
ви: —- Председателю, безсилен 
Вземат ключовете от колите и не 
ги връщат. Колите употребяват и за 
собствени цели. Ето. предлагам със 
собствената си кола да замина и да 
се изпълни задачата. — Не. Савов, 
договорът трябва да се спази и тези 
коли трябва да тръгнат. Къде е Гли- 
горов?

Недосткгат двеста тона
В Димитровградска об

щина жтвата завърши спо 
ред плана. От запланува
ни 1128 ха засети са 1034, 
а от запланувани 2893 то
на, получени са около 1593 
тона пш&ница.

Усилията, които общесг 
в ото прави с цел да обез 
печи достатъчно келичест 
во пшеница, налагат Дими 
тровградска община да 
предаде на ,Млинпек” от 
Ниш 1000 тона пшеница. 
Имайки предвид, че та
зи година е била една от 
по-род ните, със ореден до
бив на частния сектор от 
2444 килограма и на обще 
ствения от около 3000, то 
предвидените 
представляват 
сто от осъществения общ 
добив. До 

изкупени 
ница и то 
ществения и 327 на част
ния сектор. За брашно са 
обменени около 60 тора. 
Това значи, че засега не 
достигат още около 200 
тона. за да може задълже

да бъ-нието към региона 
де изпълнено. За да се осъ

зая-
съм.

ществи това, съществуват 
две възможности: една 
част може да се обезпечи 
чрез обменяне на жито за 
брашно, а една част чрез 
размяна на тазгодишната 
пшеница за сортово семе 
за следващата сеитба. За 
втората възможност е ну 
жно ангажиране на съотве 
тните служби в „Коопе- 
рант” и. .,Нишава”, заацото 
тази година на частния 
сектор със сортово семе са 
засети само около 200 ха 
или 30 на сто. Разбира се 
че това е недостатъчно. 
Но освен тяхното ангажи 
ране, необходимо е. и ве 
че е договорено, да се раз 
гърне и по-широка полити
ческа акция сред населе 
нието, да продаде пазарни 
те излишъци. Въпреки не 
съответната цена между 
царевицата и пшеницата, 
недопустимо е добитъка 
да се храни с жито, а об-

След полученото мъмрене за сме 
на морала, Глигоров извади от 

джоба си ключовете от едната кола. 
Намериха се и вторите ключове от 
другата. Колите заминаха. Разбира 
се. съ,с закъснение около един час — 
толкова време трябваше на секрета- 
Ря на Секретариата по стопанство, 
финанси и комунална дейност да убе 

е в състояние »да. опа
дали

тръгването 
тези коли тка

Тези, коит° трябваше да зами
нат търсеха помощ от Савов, който 
е и задължен да веди сметка за упо
требата на колите. След като той ги 
осведоми, че ключовете от едната ко 

Васил Такев, председател 
на Изпълнителния съвет на ОС. а от 

Симеон Глигоров, сенре

ждава. че не
же помощ”. Под въпрос бе 
обществено-политическите дейци ще

Любата,

1000ла са. при тона 
само 38 на

втората при
на Секретариата по стопанство,

реализират задачата ои 
дали няма да се засегне доверието...

Струва се- че е излишен комен
тар за нецелесъобразната употреба 
на обществените коли и за отноше- 

: :зто към тава обществено имуш? 
во. „Изповедта" на Савов потвържда:

в
сега са 
тона пше- 

395 на об-
тар
финанси и комунална дейност, те се 
отнесоха към тях. Танев казва на- 
заха на връщане те — че ключовете 

Глигоров ш убеди.

782

дал на някого, а
дал на инспектора по пазара и 

в състояние да им помогне-
па това.че ги 

че не е
В. Божилов ществото да внася пшени- 

А. Т.ца.
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Разискване върху Проектозаключенията от 13-то заседание на ЦК на СЮК

НЕ САМО РАЗИСКВАНИЯ, НО Н КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Запознзаването с носновяите насоки и значението 

на Проектозаключенията ■ния, на които според ак- 
.цис1н.(ната програма ще се 
разисква за положението 
във собствената среда . с 
особен акцент върху осъ 
ществяването «а планови
те задачи и икономическа 
та стабилизация, както и 
осъществяването на воде
щата роля на Съюза на 
комунистите, ще покажат 
колко комунистите в отде
лните организации на 
сдружения труд са способ 
ни да менят положението 
преди всичко във собстве 
ната среда, а и извън «ея- 

М. Я.

Автотранспорта, където 
все още комунистите не 
се решават на откровена и 
решителна борба срещу 
онези, които по един или 
друг начин спъзат. укреп 
ването на организацията, 
сред които има и членове 
на Съюза на комунистите- 
Именно това е и основна 
та Цел на Проентозаклю
пенията — |разгърщане на 
широка творческа дей
ност и всестранна борба 
сРСЩУ всичко, което вле 
че назад.

Няма съмнение, че сле 
дващите партийни събра-

и че от акционното един
ство на комунистите до 
голяма степен зависи пют 
нататъшното укрепване 

на собствената организа
ция и обществото нато 
цяло.

в първичните партийни ор
ганизации и организациите на сдружения труд при- 
ключи. В ход са партийните събрания в местните об-
ЩНОСТИ.

Съгласно приетата ан- 
ционна програма на Об
щинския комитет на Съю
за на комунистите в Боси 
леград, за организиране и 
водене на общопа.ртийно- 
то разискване върху Про 
ектозаключенията от Три 
тадесетото заседание . на 
Централния комитет ,на Съ 
юза на

ма три, а там където 
.наложи и повече партий
ни събрания в организацц 
ите на сдружения

се

Охрабряващ е факта, че 
труд покрай запознаването с 

приключиха. В ход са съ- Проектозаключенията, в 
бранията в местните об- гтсвечето първични орга

низации не изостанаха об 
щите разисквания върху 
целокупното състояние в 
трудовата организация. 

Обаче има и такива събра
ния. както например, ;в

щности, които според про 
грамата тРябва да прик
лючат до 10 октомври та
зи година.

Общо впечатление отюгославските ко

РАЗГОВОР СЪС СЛАВОЛЮБ МИЛАДИ 
НОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИН 
СКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
В БАБУШНИЦА И ЛАУРЕАТ НА ШЕС 
ТОСЕПТЕМВРИЙСКА НАГРАДАI

СС1Н все повече 

укрепва като 

обединяващ фронт
т

По-малко разисквания — повече работа

мунисти, в първичните ор 
ганизации на Съюза на ко 
мунистите в Босиявградена 
община се провеждат под 
готвителни събрания- На 
тях членовете на Съюза на 
комунистите, а в някои 
трудови организации (в це 
ха за производство на чора 
пи) и останалите заети об 
сгойно се запознават с ос 
новните насоки и значени 
ето на Проектсзаключени 
ята. Именно, тези дни 
първите, от заплануваните 
според акционната програ

проведените досега, събра 
ния е, че колтунистите и 
трудещите се в Босилеград 
ска община дават пълна 
подкрепа на Проектозак
люченията. Още повече, 
както бе изтъкнато на съ 
бранията, общопартийното 
разискване върху Проек
тозаключенията ведно е и 
удобен момент за всестра 
нна идейно-пслитичеено и 
трудово разграничаване не 
само на комунистите но и 
на трудещите се в собст 
вената среда и по-широко.

Подготовката за провеждане на из
бори в Социалистическия съюз и удосто 
яването му с Шестосептемврийска на
града — бяха повод тези дни да бесед
ваме със Славолюб Миладинович, пред
седател на Общинската конференция на 
ССТН в Бабушнишна община. Намерих
ме го в село Стрелъц, където като пред 

1 седател на комитета по провеждане на 
VI селски олимпийски игри прекара ня
колко денонощия-

— Вършим подготовка за избори в 
местните организации на Социалистиче
ския съюз. както и за председатели и 
секретари въ.в формите на действуване- 
на Социалистическия съюз като обеддш 
яващ фронт на всички социалистически 
сили — започна Миладинович.

И колко именно ССТН в Бабушни- 
шка община е успял да се почувствува 
като фронт на всички социалистически 
сили?

Организираме и партизански походи 
и друш манифестации, с които тачим 
и развиваме свободолюбивия дух сред 
подрастващото поколение. Хубави ма
нифестации организираме и по случай 
40-годишнината ох освобождението.

ЩЕ ОТЧЕТЕМ ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

— На изборите в октомври — из
несе Миладинович — ще сумираме по
стигнатото през изтеклите две години, 
и ще набележим нови задачи занадреА- 

да се каже- че до
бри резултати са постигнати в съдей 
ствието на Социалистическия съюз с ос^ 
та,палите обществено-политически орга
низации.

В много местни общности са изгра-
вода

ДИМИТРОВГРАД
Още сега може

Всеки да намери себе си
В Димитровградска об

щина, в първичните пар
тийни организации тези 
дни приключва запознава
нето с Проектозаключени
ята от Тринадесетото засе 
дание (на ЦК на СКС. Поч
ти във..всички първични 
организации са проведени 
събрания, на които са про 
учени Проектозаключения 
та. Всеки член, по един 
или друг начин, е полу
чил Проектозаключенията

дови колективи (не само 
в партийните организа
ции), да раздвижат нови 
инициативи и да посочат 
тели, които се отклоняват. 
Сега е удобен момент да 
се направи разграничаване 
между истинските кому
нисти и тези които са зае 
трани.ти. Това най-леоно 
може да се направи тъкмо 
сега. върху конкретни за 
дачи.

дени пътища, доведена питейна 
иг пр.

През изтеклата година например 
построен пътят Богданотзац — Щърбо- 
пац, а село Студена е извършило реди
ца благоустройствени акции.

В Звонцц. Ясенов дел. Вучц дел, 
Ракита н др. села в Звоноки район се връ 
ши подмяна и реконструкция на елек
трическата мрежа-

еМоже да се каже, че до голя
ма степен Социалистическият съюз 
пълнил гази сво„ най-важна роля. Успя 
да раздвижи базата. Хубави резултати 
са постигнали гражданите и трудещите 
се л мсегните общности на плана на 
благоустрояването. Добри резултати 
стигат и секциите за селско стопанст
во, а с най-хубави резултати може да 
се похвали секцията за тачене и разви
тие на спетлите традиции от Народоос- 
нободителиата борба. В 
считам, че и в региона сме сред най- 
добрите. Да посочим само 
„Бойците говоря,. — пионерите 
ват”, „На посещение на семейства на 
паднали бойци", които устройваме вся
ка година по повод държавни и народни 
празници — изтьнва Миладинович. Оь-

е 113-

по-

ПДГРАДАТА ЗАДЪЛЖАВАДо края на този месец 
всички първични партийни 
организации в Димитров
градска община, въз ос 
нова На становищата от 
Проектозаключенията и по 
ложамието в собствената 
среда, трябва, да дадат 
оценка на същото и да 
предприемат най-комнрет 
ни мирни. Че Проектоза 
ключенията подтикват към 
разрешаване на някои въ
проси, свидетелству.ват про 
вадените събрания в ООСТ 
„Димитровград” и „Хлебо 
пекарницата".

така, че в разискванията 
може и трябва да се вклю 

Следващите
па партийните 

са момент

За принос в 
Функциите

осъществяването на 
и то-нататъшното .развитие 

на местните общности Славолюб Мила
дин оши те3,и ДН,И| П01СЯу,1ай 6 сезгггем 
ври — Деня на освобождението на Ба- 
бушница — бе удостоен с Планета на 
Общинската скупщина. Питаме Миладп- 
нович, какво представлява тази награда 
за него?

тази насокачат всички, 
заседания 
организации 
всеки .да намери себе 
и своята роля в собстве
ната среда. Както изтък
ват .комунистите в повече

анцшгге: 
запис-си

то първични организации, 
Проектозаключенията са 
твърде ясни и конкретни и 
едва ли ще има какво «о 
во да се предложи. Това 
обаче задължава комунис
тите ясно и преди всичко 
конкретно, да анализират 
положението в своите тРУ

1цо така може да се изтъкне, че 
последно време развива дейна работа и 
отборът,за чествуване и опазване име
то и
шиге народи и народности — другаря 
Тито — казва Миладинович.

в
— Наградата ме радва, но 

т“ за мене представлява още едно задъл 
жеиие—занаоред да я оправдавам с нови 
дела.

ведно

делото на иай-велиния син па на-

М. АндоновА. Т.

Братство 21 септември 1984 СТРАНИЦА 9*



швшшшшщшш .1
ИЗ ООСТ „5 СЕПТЕМБАР"ДИМИТРОВГРАД

ВРЕМЕТО ВЪРВИ ЦИЛЕ“ СТОИ Рекордно
производство

91
Шиълнщх\пншт съвет на на ОС заседава в ,*Цилв”
— Без ясна и конкретна програма — няма изход
от задънената ушита

Следейки решението на 
Съвета на сдружения труд 
при Общинската скупщи
на в Димитровград за въ
веждане на временни мор 
ки в тРУДодата организа
ция ..Васил Иванов Циле”,
Изпълнителният съвет «ро 
всде съвместно заседание 

, с най-отговорните в тази 
ТО, на което бяха Осъде
ни досегашните резулта
ти от въвеждането на вре 
меннн мерки.

Изминалите два месеца 
и половина от въвеж
дането мерки, не са напъ 
лно достатъчни да се най 
рави снази решаваща кра
чка за ,.Ц'ИЛе’\ Все иак са 
достатъчни, въз основа на 
досега направеното да се 
каже. че времето не рабо 
ти за „Циле”. Основната 
цел от въвеждането на 
временни мерки, мобили
зация на целия трудов ко 
лектив за премахване на 
сегашното критично поло
жение, все още не е пос
тигната. Трудовата и тех
нологическа дисциплина 
още не са на желаното ра 
внище. а осцилации в щю 
изводството има и пове
че. Въпреки изминалите 
два .месеца и половина все 
още не е направена сана- 
циснна програ-ма, в която 
да бъдат предвидени кон
кретни задължения и оча 
квани ефекти. Недостигат 
и точни изчисления от из
носа. А тъкмо тук са несъ 
гласията между ръковсд-

Че няма ясна перспектива, 
към която <да се стреми. 
НсДОстип/г па пълна, точ 
на и конкретна информира 
пост на заетите, значител
но влияе върху ангажира 
ността им и производстве
ния пропее и трудовата ди 
спипл'нна. Топа сигурно е 
една от причините за пол 
зуввие па мощностите са
мо с 45 на сто (максимал
но 60 на ето).

ните хора и непосредстве
ните производители. Не 
е ясно защо не са напра
вили конкретен анализ ша 
износа, за да се види как 
ви резултати рой ще даде 
и дали тези резултати са 
достатъчни, да задоволят 
нуждите на „Циле" от в а 
лунни средства, т.с. за су
ровини, конто са необхо
дими за контпиуираио цро 
чгзводство. Сигурно 
ако заетите в ..Циле” са 
запознати, въз основа на 
„здравата математика" на- 
кто каза един от членове
те на Изпълнителния съ
вет. какво се получава, а 
какво губи. тогава и тях
ното ангажиране би било: 
преодоляване на труднос
тите. От съвместното за
седание, а въз оонова на 
онова, което изнесоха ръ
ководните хора в тази ТО. 
получава се впечатление.

ФИЗИЧЕСКИ• ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ 
Я'Г ОБЕМ ИЛ ПРОИЗВОДСТВОТО Е НАРАСНАЛ С 
53,3 НА СТО, КОЕТО ДОПРИНАСЯ ЗА УДВОЯВА 
НЕ НА ОБШИЯ доход

Обшият доход през шео? 
месечието бележи двойно 
увеличение и достигна су
ма от 309 155 229 динара. 
Г1о отношение на плана то 
ва представлява увеличе
ни е с 1.4 на сто.

еднаТрудещите се на 
от водещите стопански ор
ганизации в Сурдулишка 
община ,.5 септембар” при 
изострените условия на 

схванали,

Имайки всичко това 
1предвид. Из пъди и тел мият 
еишт като орган, който 
има надзпрателна роля в 
провеждането на времен
ни то мерни, наложи (с точ 
ио определен срок) да се 
направи санационна . прог 
рама. Дали останалите 
три месеца те бъдат дос
татъчни програмата да се 
реализира и дали ще даде 
Резултати, ще каже вре
мето. Засега времето иър 
ви, а „Циле” още тъпче 
в място.

с, че

стопанисване са 
че само е по-голямо лрои 
зво,1ство могат да надделе 

затрудненията. А те не Твърде охрабряващо за 
тази стопанска организа
ция е. че в реализацията 
на общия доход износът на 
конвертируемите пазари 
участвува с 21,5 на сто, До 
като общо износът участ 
вува с 52 на сто, което ще 
рече, че повече от полови 
ната продукцията се изна

ят
са малко: висок ръст на 

възпроизводст- 
материали. липса

цените на 
вените
па оборотни и валутни сре 
Дства. увеличение на раз
ходите и лихвите и пр.

Въпреки обективните за 
труднения, 
те.мбар" през първото по 
лугеоие постигна завидни 
успехи. Реализирани са 
сб-ио 421 288 микромото- 
ри. етноенз два пъти по
вече в сравнение с мина
логодишния период, а по 
отношение на запланувано
то производство, произве
дени са 373 751 микромо- 
тори. относно, планът е 
преизпълнен с 6,7 на сто. 
Това е рекордно производ 
ство в досегашната исто
рия на тази сравнително 
млада стопанска органи
зация.

ООСТ „5 сеп-А. Т. ся.
За отбелязване е, че раз 

ходите раснат по-бързо 
от Ръста на общия доход 
с 14 на сто, което небла
гоприятно се отразява вър 
ху общата стопанска дей
ност.

През отчетния период е 
реализиран доход в размер 
от 99 802 645 динара, кое 
то представлява увеличе
ние с 80 на сто по отноше 
ние на сравнителния пе
риод. От друга страна, за 
дължителните плащания са 
нараснали 97,8 на сто, въп 
реки че размерите на те
зи плащания са намалени, 
вследствие на износа.

Димитровград

ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД чистият доход бележи уве 
лимение 30 на сто и въз
лиза на

За отбелязване е- че в 
тази организация, имай
ки предвид мерките за 
икономическа стабилиза
ция, особено внимание по 
свещават на разпределени 
сто на чистия доход. За 
лични доходи са отделили 
1 466 000 динара, увеличе 
ние 28 на сто, а средства 
та за общо и съвместно по 
тРебление и резерви са 
увеличени по отношение 
на тези през 1983 година 
с 50 на сто. Средният ли 
чеч доход възлиза «а 
19 948 динара.

През първото шесгмесе 
чие е осъществен оста
тък—доход или печалба в 
размер 7 297 700 динара, 
което е три пъти повече 
по отношение на същия пе 
рисд на миналата година и 
е добра предпоставка за 
материалното укрепване 
на стопанската организа
ция.

В ООСТ ,,5 септембар” 
препитание намират 364 
души, което означава на
растване заетостта с око
ло десетина души. Средгй* 
ят личен доход достига еУ 
ма ют 15 706 динара и по 
отношение на сравнител
ния период 
увеличение с 52,61 на сто.

1 591 000 динара.Преизпълнение на шестмесечния план
Ведно с това измервана е 
маслеността на кравешко 
то мляко. Понастоящем ин 
жектиранего се провежда 
в Любатски, а до средата 
на октомври трябва да се 
проведе и в Лиоиноки ра
йон. През пролетта са ин
жектирани над 2500 свине 
срещу болестите свинска 
чума и червен вятър. Подо 
бно инжектиране според 
плана тРябва да се прове 
де и през октомври. Охраб 
ряизащ факът е, че на те
риторията на Боси дограде
на община няма явления на 
свинска чума, обаче пора 
ди това, че тази болест 
върлува в Сурдулишка об 
щина необходими са пре 
вантивни мерки. Загрижа- 
ващо е явлениего, че мно 
зина от собствениците на

сул, Барйе. Назърица, Яре- 
шник. махала Кол чина га 
рина в Горна Любата и пр. 
Не по-добър е случаят и 
с инжектирането на куче
тата. Разликата е 8 това, че 
най-слабо се отзив ат тези, 
които ги притежават в Бо 
силеград.

Изненадва и фактът, че 
от година на годиш а нама 
лява интересът за изкустве 
ното осеменяване на крави. 
През първите шест месеца 
са ос ©менени само 120.

Инак, деловите финан 
сови резултати на Вете
ринарната станция в Боси
леград, ноято средства обе 
зпечава от услугите, които 
върши 1И средствата от пре 
глеждане на месо в нла- 
.ницата. Общият доход въ,з 
лиза на 3 363 000 динара 

-и по отношение на мина
логодишния през първите 
шест месеца бележи ръст 
е 51 на сто. Доходът отчи 
та ръст 29 на сто и въз 

Подобен е случаят и в Му лиза на 1 892 000 динара, а

Ветеринарната станция 
в Босилеград, в която са 
заети само седем души, от 
които двама лекари, а ос 
таналите техници и счето
водител, през първите 
шест месеца на настояща 
та делова година не само, 
че е осъществила положи 
телна делова равноомет 
ка. но и за няколко про
цента е преизпълнила и 
полугодишния си план. Де 
ловите им резултати са 
още по-убедителни ако се 
има предвид, отдалеченост 
та на селата от града, и 
лошите пътища до тях, а 
почти всички ветеринарни 
интервенции са оказвали 
не в станцията, а по села
та, до които нерядко се

представлява
Да добавим и това, че 

аптеката която се намира 
при Ветеринарната 
пия е добре снабдена с не 
обходими лекарства. Тук 
има 'и Апикюродмн ефикас

Оттук и решимостта на 
заетите в тази стопанска 
организация през второто
полугодие да продължат 
същи-я темп на производст
во, което ще им гарантира 
повече средства за укреп
ване на материалното със 
тояние на трудовата орга 
низания и подобряване на 
жизненото равнище.

стай

но лекарство за лекуване 
на пчелите с което както 
ни уведоми Стоев трябва 
да се лекуват през есен 
та за да могат да лрезиму 
ват- Обаче пчеларите

отива пеша.
Според това. както ни 

директорът на 
Иван Сто

свинете не искат да ти ин
жектират. Така например 
в село Горна Ръжена от 
евидентираните 50 домакин 
ства със 74 свине само 10 
домакинства с 13 свине са 
се отзовали на

уведоми 
организацията, 
ев, през първите шест ме 
сеца на настоящата годи 

19 села на Тлъ.минс- 
Бранковски район 

са инжектирани около 1800 
говеда срещу туберкулоза.

всена, в 
ки и още не го ползуват до$та 

тъчню. *призива.
М. я. Ст. Н.
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г Л
П Редвижяаниятз П П Г П 11 <ГЙ П» ■ В «о за нарастващите потреби яа развиващите

кателството, което очяи еА КШ1Т° предизви- II 1| !■ /I Й-В 11 К &4 се страни и до-голяма готовност да се изпра-
десетите години те бъл& оветът през осем- 11 я 1. 11 11 11 ц Щщ ш пред спешната необходимост от търсене
икономическо естестаю 6 П'РеДИ ВС|Ичко от _ _ 1 1 »* яя ш изход от кризата чрез коренни промени

«л- ИНИЦИАТИВИ—«'X”*”“-——11" •' ц п я I и в и ■». -р«
поставените блокове и сист^ти ще бъде ико тът потропа на вратите' на международни*ягд|?д^ ■ ^ ~ гг*”“ » — - е
Г^Г“0 "* "•»«•«• 2=ГГ" “™“ .«.««» с. седнали около »«..
ста СГо закававанет° в средището на кръ- Оттам и н^ето за отношения, та за преговори, и вече не са йм потребни
нията 4ТверВеРТИюга аПредставляват отяоше- идеята, а новия международен 'иконо^чегк! "°°Радв,ичеСКИ У^У™- а и моралните апели 
- Изто? На~ ^ ® хоризонталата Запад Ред, става Все по-знадателно икономически на необвързаните, според тях, отекваха на- 
__ ’ Яа този „кръст на проклятието" те ' празно. Тази присъда на необвързаногтто ггп_
врем^нГвпп^? търпеливо вече псмдълго Н3 Т°Ва е необхоАи“° за- ™,ваше -върху заблуждението, че свегьт мо-

Йз^— ЯОКОГа- Со™Т“0 се чУДствува натиск на же Да пропадне само в сблъскването на свм
Дълго^Г^ На ДНешнага дмбока И ня ВДеалисшческа едея в анализи- хсилите и ще живее ако същИте се синод-
. Р и а криза на съвкупната система на Ри 143 цР°цеСнте и пролейте в съвреме ят- Разбира се и за щастие гветт.^ 
^ГАНИТе Отношения до тл™а степен “Н°™ об1цес™° и това въз основа «а ,изкус- кт»в накъвто великите сили и блокове го ви' 
се намират в кризата на световните иконо- гв6ното отделяне на икономическите от по ждат, а особено няма такък пя б по ° я?"
Р= Ж на^оЧр — ГГо^Г- ~ ~
^^кГСГГсстпо^уч^ тобнТеа:°Гкр-иГГа

с1он:

29 на сто, в световното промишлено прояз- » са хармонизирани и Съгласувани като чеството' и«из",Г
^.м^ГВ08РаЗВИВаЩИТе С6 Страни Участвуват РиР°ДНИте закони и че икономиката трябва и кризите на съвременния святса-мо с 0 на сто. а в земеделското производ- Да се предостави на частния сектор, докато Р
Ство само с За на сто. САЩ осъществяват така наР- политика трябва да бъде в сферата .
2,а пъти по-голям обществен продукт откол- на Държавния прерогатив. Светът обаче и от- ешаваието на натрупалите Се икономи-
кото всички развиващите се страни, а държа- "ошенията в него изглеждат по-инак особено ЧеС^И проблеми в развиващите се страни, а
вата еи класова борба и основен антагонизъм когат° се наблюдават от ъгъла на гладните и °сооано на Договете им, търси по-натагъш-
цяла Африка, докато Калифорния има по-го неравноправните. яа интензивна политическа активност
лямо производство от Китай. Тези няколко В това отношение голямо е значението ‘Т’"'1 “ межЯУНаР°А*
данни посочват цялата дълбочина на пропаст- «а организираното действуване на лГжеГ ИВИЖ0Нието
та между напредналите и изостаналите, коя- то на необвързаните страни. Борбата на стса- е *а^ЩИЯ л“мент 
то всеки ден става все по-дълбока и възмож- ни те от изостаналия Юг ^ 11/1 нашата
носиите за преместването й все по-малки. Готическите 
Тази пропаст изостря, кризата

години детан-

ме

•на чове- 
противо речията

Р

на на-
граници, спе- 

на необвързаните. В 
с изключително значение

гтЛ_.,пл външно-политическа актив-
И прогресивните 7 оТе- Гривна”6 ВСестранна' «™ахшчна

на световното та, съчинява общественото и класовото съ- 
Стопанство цялостно, а с това и политическа- даржание на политиката на 
та криза в света. Показа се, че тази в осно- нообвърза,ностга, насочена 
вата си класова борба иосновен антагонизъм лицн на неравнопралие, доминация и експло- 
не .може да се преодолеят в рамките на до- атачия в международните отношения В 
сегашните отношения между напредналите и б<Ч>ба днес участвуват 
изостаналите.

и ини-

Частичните решения, на които по сила
та на обстоятелствата .много от - необвързани
те страни бяха принудени натиснати от теж- 
кото бреме на дълговете, абсолютно е си
гурно че не -може да заменят борбата 
установяване на нов

движението на 
против всички об-

тази
над три милиарда хо- 

ико-номичесни и содиа- 
укрсоване на
световен про

за
ра. На политически, 
лен план тя също допринася за 

то защо- съвременният свят повече от- елементите на социализма като 
колкото- котато п да било търси спешни ка Дес. 
чествени промени на господствуващите в не
го отношения. Процесите в световното 

. панство, а особено сегашната

международен икономи- 
чеоки -ред и за укрепване на независимостта 
ц суверенитета на .равиващите се страни. За
това движението на необвързаните, без 
на множеството колебания и възходящи и 

икономи- 'низходящи линии в антагвността му,'има си- 
право, №но ®ЪЙ°11(е- и Това преди всичко като ак- 

криза, все повече указват на свързаността че напредналият свят, включително и иноно- тиввн пр°,1,ес 11 промяна на съществуващите 
на политическите и икономическите процеси мичесжи напредналите социал1Истичосни стра- °иет01и'Н111 отношения, 
в света, с борбата за икономическо и полити- ни, трябва да покаже повече разбирателст-

Е
оглед

Винани считахме, а сегашната 
икономическа чеока криза още повече ни дава за

сто-

Перо Ракочевич

ч.
О Г БРОЙ ДО БРОЙ „Пръстени хора бяха изпълнители 

на цоклята Му, занесени, заведе
ни. убедени че с чуждото зло се 
постига собствено добро”.

Р Л в бюлетина № 2. какхр ос
ведомява печатът, пише: Най-вече 
католлпиката църква бе покрусена 
от процеса ,проТив загребскпя 
б!гонуп Алопзие Степинац 
1ой широко отклиткма 
ладуматизира 
днес".

елигията е в мода. „ДоЛ|Ина- 
га на сълизите" както Маркс ме

тафорично бе нарекъл религиозния 
мироглед, пак иска да се наложи. 
Щели или не щели това, ц-ьр.ква- 
та все повече привлича м-ладш-е 
хора. Откъде този парадонс? Дали 
ПРъмвата е „по-бърза" от Съюза 
на комунистите? Каюво 
геистите и атеистите в 
Не е лесно да се отговори на тези 
въпроси. Мислехме, че . религията 
ще изчезне, ши поне от тази 
страна няма никакша оиао!юст. 
Мислехме, че националният въпрос 
оме решили в НОБ и реоолюци1я- 
та. Обаче, тези въпроси отново 
стават аюгуални.

Впрачом.. на освалюнието на 
1гравославната черква в Ясоновац, 
която била срутена на 15 август 

☆ год, шигриарх Герман заяви:

Теистн над 
(1947).А |На оухариспичесисид коннрес 

в Мария Бисгрица карди1нал Фра
нко Кухарич казза. че 
са лоши хора: „Човекъг 
ник за вонЧпоо е откровен и

и овеха и
положен I гето доатеИ|Схи^'е

цричест-
сгаяза с 
СФРЮ? Религията,с ис-

гарони намерения. Само е нетгрилии 
Р'им сьс злото, с греха. Гряхът 
хвърля бога. Всичко, което 
вив бо,га застрашава и

Н вижда се. сераюзно 
влезе в модата. Според Консшту- 
ЦИята на СФРЮ всеки има право 
на веро1И31говбдание. Но, никой ня
ма право вярата да ползува 
лтмчесни цели.

от-
е про- 

чопзена...” В !Ю-
Иовап Павел II в поръката ои 

до кардинал Кухарич, между ос
таналото казва, че тоистите и ате
истите на тези простори трябва 
да живеят с живота на

атенсти Обаче, някои кръгове ц някои 
хора мигелят. че злоупотребата та
вярата е политически цели е нор
мално туацо. Трябиа ли дц изяс
ним съдциостта на тши фено.мен?

,Л53а1И'\гно
уважавате и разбирателство, помре 
но 11ртятелство и сътру11Ц1ичеетвр
за обццюфо добро”, Мирко Арсич
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Завръзка, след развръзката би ,ча опита в тези мътни времена 
да се спасява поне нещо от бол
ния европейски детант.

Американците не са въодуше
вени с Хелмут Кол, обаче те 
негодуваха нито поради сближава 
него на двете германски държави

не

Д-р Гпвро Алтман придажбато на оръжие, отюодкото на отношенията със Съветския съ- 
на по-инакъв международен отоко юз и останалите източносвроией- нит° поради планираното посейте 
обмен, Има и тапите, които не се сни страни, включително и Източ- нис на Хонокор, От политино-лро 
примиряват с изхода на Втората на Германия, откъде внезапно и. пагаидмия баланс произтичаше 
световна война, и в съшия кои- това не тяоното пространство на чс това посещение ще стане вън 
текст — вито с дългосрочното Ус- отношенията между двете герман- Реки разместването на „пършин 
поредно съществуване на Д1>ехе еки държави -рова стана такава ^ ракетите в .западна I ермания 
германски държави, а пито с фяк- пречка, които произтича от текс- НП'ето Съве-гският съюз смята 'та 
та, че този две държави може да топете в „Правда", публикувани нарушаване на равновесието и пре

чиа на преговорите за съдбата на

В класагчеокия театър завръзна 
га по ‘правило бива последвана от 
развръзка. Такива или онакива. ща
стлива или трагична. На съвремен
ната политическа арена, нането впро 
чем и в модерния театър, тези пра
вила не важат. Случва се, както в 
отношенията между двете герман
ски държави, че след дългогодишно 
търпеливо разплитане да се стигне 
до завръзка, която разбира сс. не е

Тогава,сътрудничат само като р авн опран- преди няколко седмици.
.ни партньори. Има, следователно изразих убеждението си, че свърх- ракетите със сроден радиус на 
— да употребим израза, който силете са готови всички решения Действие. Гова, следователно, би
през последните седмици потече зп к а честното и насоката в разви- можало да се^тьлкува като плюс
се експлоатира отколното редовно тис го на отношенията Изток — За :,а ^аг,аД- ^ко по-инак може би

щях а да реагират Съседните ща-
или към разведряване на същото, ти- ^а*а тОВа направи Съветският

Кол и вее едно — да запазят изключи- съюз. Не негодува, истина, нело-
иа сами и Кол може да се напра- тилно за себе си и че затова не сРеДствено против^ Германската
вят много забележки, обаче труд- одобряват неунисонните поведения, демократична република, но кос

вено, осъждайки Бон. който бе об
винен за подриване на порядъв в 
съседната германска държава и 
за оживяване на реваншизма.

и реваншизъм и реваншистн. пад къ.м по-високо напрежениещастлива, но не е и много трагична, 
а просто мрачна. С анулирането на 
Договора. според който първата ли 

Германската демократ! 1Нна

е*
На вравнтолстиото на

чност на
Република в края на този месец 
трябваше'да посети Гермпнсната 
Федерална република, часовии- 
нът на средноевропейския детант 
не се връща обезателно назад, «о

но може да им се припише, че в 
областта на германско-германоки- 3те отношения са се опитали■ да а свърхсилите сега е време 
нарушават общите правила на бло- на намръщена политическа ласив- 
ковото устройство. Те не могат нс-ет на европпейското наравлсни<» 
всичко гова и когато биха щели. в» в взаимните им отношения и на 
а не е вероятно че щат. Напротив, заситена конфронтация на воички 
Хелмут Кол . се трудеше да пона- други направления- На сцената са е Решила вместо Берлин Хонекер 
же и преди и след отказването1 главно демонстрации на боевата го 3 -мс?мента да не посети Западна 
на Хонекеровото посещение, че товност и тежки думи на взаим- ^ ермания, но както твърдят Други, 
Съветският съюз е ключовият пар ните обвинения. Атмосферата е ~ам -^онекеР дошъл до 
тньор на Германската федерална ледна. А в един такъв климат дее-
република на Изток, то ест че и те германски държави изграждали кие на съветско-американските от- 
отношенията с Германската демо- някакви взаимни мостове — 
кратична република неизбежно те- номически пътничеоки и съобщи- 
кат в широките предели на меж- тел ни изобщо, все в духа и сло

вото на хелзинската конференция 
за европейската сигурност и съ-

Следоазателно, остава следни- трудничество. като че ли от тези бави времена. Важно е това, че 
ят въпрос: ако в Западна Герма- 1977 година нищо не се е про-ме- сегашните отношения между свъР- 
иим студената война трайно се е нило. Сигурно е, че тук не се ка- хсилите не са благоприятни за ни- 
манифестирала като реваншизъм и сае за рязко порасналата любов на какъв детант- а фаворизират сту- 
ако след приемането на официал- политиците от двете- в много не- дената война. Те, разбира се, ще

изглежда поне временно е спрял. При това изобщо не е важно 
тали, както твърдят едни, МоскваПротагонистите на този герма

нско-германски детант внимателно 
бягат от голяма вреда- На източ
ната страна евентуалното осъщест
вяваме на Хонекеровото посеще
ние се обуслява само с по-добра 
подготовка и по-инакво западно- 
германско поведение, а на запад
ната страна към изразите на съ- 
жаляване се приобщават надежди
те- че до това посещение ще се 
стигне- При всички тези диплома
тически резерви сме оставени са
мо с впечатлението, че — на огра
ниченото пространство, което Ев
ропа все пак трябва да смята за 
свой макроплан — е изпуснат или 
отложен един детантски шанс и 
че този пропуск ще има по-щиро- 
ки последици. Защо се случава то
ва. или по-добре казано, защо тря 
бваше да се случи?

заключе
нието. че при едно такова съст°я-

ико- нзшекия посещението не би могло
да даде кой знае какви резултати 
и че затова този политически же 
ст трябва да се остави за по-хуба-

дублоковите отношения.

ната източна политика тези мани- ща различни и в много неща раз- изчислят кой какво е спечелил и 
фестации на злото насам не са целени германски държави, но за какво е изгубил. Смятам, че всъ- 
съшествено пречили на развитието интересите, за реализма и може щност е изгубила Европа.

п ърво за непосредствения по
вод. Добре е че днес в Западна 
Германия повече се разисква (и 
поле-мезмра) за домашните неспо
лучливи решения, отколкото за чу 
ждите фактори, които влияят вър
ху процесите на отношенията ме
жду Федералната и Демократична
та република. Некуртоазните, тук 
таме обидни изявления на важни
те личности, от които някои са 
членове на правителството, прото
колът който тРябваше да замъгли 
безспорните реалности. благонак- 
лониото държание на официален. 
Бон към носталгичните призовава
щи миналото от така наречените 
бепдени организации (които и нас 
често възмущават), някои невниада 
телно казани думи от канцлера 
Кол, воичко това 
жа — са отрицателни точки в ед
на твърде деликатна политическа 
игра. Правителството е критикува
но и от социалдемократите и от 
зелената опозиция, но и от Франц 
йозеф Щраус, с често твърди ар
гументи.

ЧУДЕСА И ДОКТРИНИ
по донритините чудесата” по п^р- на тежки реакцггонери. Съществу- 

лек решението за гармсъж- ио източник се отнася до христи- ването на антикомунисти и нацио-
дане на оомата поред Негошева янскюто учение, но с това не е надпети е неоспорим факт. но и
награда за литература и запознава ограничено значението му. Напро- едните и другите могат да бездей
нето на обществеността за начи- тив, тя улучва същината на всяко ствуват. както си искат, все До
на по който кандидатите от най- доктрина,рно становище.

с

особено като техните лгаски се слагат на
тесния кръг за възможни лауреати снова. което е пречупено чрез цри
— Радомир Консталт-инович и Да- змата на „камера обскура” на но- ни и кой знае как намерени кан-
нило Киш — е дисквалифицирал ви ге идеологии и техните дерива- дидати. какъвто бе и последният
лично председателя на журито Ра- ти. които често трудно с точност случай-
доня Вешович, е ясно че нито на могат да се установят, защото
Киш. нито на Константивнов ич «е представляват смесица от различ-
са нужни „услугите" на журнали^- ни провиенции на догамтизпрано

мнение. Части от обвинението про 
тив Константи нови ч и Киш, стиг
нали до обществеността, с малко 

а повече добра воля бихме могли, да 
н вместим под понятието лабиринт 

на несъзнателното, в тях значи да 
виждаме думи, чрез която е съоб
щено и нещо повече, и нещо дру
го, освен това. което мисли този, 
който ги е произнесъл.

разширени листи напълно погреш-

Разногласието 
пунктивно, а хоровото пеене все 
повече придобива характер на чу
дно доктринарно смешение, затво
рено в стари клишета на мнения, 
еснафско тесногърдие и географ
ски идеологии, претендиращи на 
универсална приложимост в наши 
те простори. Това възобновено ста 

. Ро доктринарство ражда и .свои чу 
деса, пък и тази литературна наг
рада.

става контра

сти-адвокати.
Изявлението, според което 

Киш е реакционен писател, с ан
тикомунистическо настроение,
Константинсхвич посяга върху кон 
ституционните разпоредби в разре
шаването «а националния въпрос 
V нас, не би ззаслужавало нищо 
повече от присмех, че такова об
винение е още един израз на все 
по-агресивното съзнание, което с 
дребнавата си и дребноюобствени- 
ческа надменност се опитва да 
приобщи към теченията в нашия 
и без това до голяма степен замъ- 
тен духовен и културен

Паснало вата мисъл, 
десата се познават доктрините, а вече хора, които намятат

така да ка-

Очевидно е. че не може в еду- 
Обаче в напрегнотогго духов- чая да бъде в сила народната" вся 

но състояние. в- наквото живеем ко чудо за щ5и дни". За жалост.
В Западна Германия имаше, 

има и ще има и в бъдеще влияте- 
долитичеоки и стопаноки фак дълго,

заживя/ват с доктрините, з те ги 
възобновяват и създават но^ чу
деса-

днес има все повече лабиринти, а чудесата продължават за 
в тяхното разногласие като че ли 

простор, все по-забележима става и съзна-

лни
тори. на които не отговаря никакъв 
детант, пък и един междугерман- 
оки детант- Има хора. ко(Ит° пове
че печелят на студената война и

че по „чу телната оркестрация и има все по-
тогата С. Клякич
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ПЛАВАНЕ НА ЮГОСЛАВИЯ

НА ДРУГАЯ 
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Свободяюбнви поръчения 

на Острова на героите
лия остров^ш*1 о На цс' т На което реч "-Роиздасе Али
ната воемна голинТ^ Ре ПОолед' шУк'Рия, председател на Предсеиа 
събития^ гтб^внг, С, = СЛУЧИКа ™стото на ЦК на СЮК. На на- 
борбата за междунаоопнп 8 родн11я митинг присъствуваха и
ване на Нова Югос^р!» Н3^ някмко игляии жители на Вие и
приключитетни-т-н топ!!!™ И 33 гехяи гости. делегации на СФРЮ. 
ните операции на единици На ВОе,Н~ ре:!1убл!,!,к,и,ге и покрайнините и въо 
родо-гвобпли,- ™ единиЧ,ите на на- ръжените сили, посланици и воен- 
- «нХстГпиТи С ^ НИ прар" на съюзнииенсите »
бяха ознаги^нл™ тържестве-но ли от Втората световна война, Ве
лети. ^ г,Чет,1РИ десети' тихебритания, СССР и САЩ.
другарят Тито ННенИС преби'ваваха След завъ,ршаването на народ-
тег на Югоглав^Й, ТРаЛНИЯТ К<ХМИ' н,1я КИ1Мнг адмирал Йосип Черни 
тет на югославската комуниогиче спусна венец 
ска партия, Националният

дипа

в морето, е самото
-г^т. оо __пристанище на Вие. в спомен .п«
вия ВъохГнЛ^ На Юг°сла" заги'налите в отбраната на острова 
войолн Р „ОВНИят «аб на народоос- от 7 юнн до 19 септември 1944 го. вооодителната войска и партизан- дина.

както

номи-

прттоемнят на хора и събития на славил и на мястото на което. ДРУ- 
тези съдбовни военни дни. Възпо- гарят Тито на 2 септември 1944 

ил/жтт В предобедните часове на съ- менателна плоча на малкото при- година извърши преглед на въдду-
ш мисии. естР н’ щия АеН в Комижа’ на мястото на станище на английски кораби от- шиите сили на НОВ, генерал-под-

Чествуването на Ви,- -чдттлииа ?’р1В0т0 пристигане на другаря кри адмирал Тихомир Вилович, а полковник Слободан Алагич, комен 
с присшга^Та стотини к^абче шГп1На 7 ’Т 1944 Г™ възгюменателна плоча на мястото дант на Военното въздухоплаване 
та и когоаби среши на бойпи^ лпя г-ъ ,! анинц, председателка на На стацио1нирането на английските противовъздушната отбрана също 

оюаеж. срещи на ооици, мла Съюзния изпълнителен съвет от- иомандосн ода, генерал-полков- така отнри възпоменателно място.
на кри паметник, символизиращ съ- ,кик Душан Корач. ■ На Същия ден с Редица манифес-

жл с редица манифестации и г на ^ю/п^И^п°’мТРУД п™ академеяия В събота на 8 Септември на тапии продължи ознаменуването на 
зоден митинг Хд^пХХ^ Чу ”л°КЯ °СТ°Я' На “ мяСтото на б™сшата аерогара, от места и събития, значителни в Г те-
жзото не иск™,е свое “ дава двеТзипиеня Г “ °™РИТИ И К°Ят° другарят Тито трмваше в зи съдбовни дни за нова югосла- с а- е, своето не дава две възпоменателни плочи, които мисии за признаване на Нова Юга вия.

оките части на Югославия, 
и представители на

Лежи и граждани, участвуващи 
централното тържество, а продъл-

МИЛКА ПЛАНИНЦ

Трайни поръчения на събитията на
^ а°б^т^Ха™вол^^ б? сстРоГп;ХХаНа„оГтВе”

.. 33 Югославия. В Камижа другарят Тито при- Р°а и да се стигне до победа, Вис дател на правителството на Кпяп_
т н на острова. С откриването на това място на паметник, символи- оказа необходимите физически ус- ство Югославия д-р Иван Шуба" 

зиращ съдружието, братството и единството на всички наши народи л=вия 113 Националния номитет за шич с чел да постигне споразумс 
и народности желаем да оставим траен белег на всично онова, което освобождение на Югославия. Пред ние със силите в страната който 
представяваха историческите събития на Вис в осъществяването на ссдате-'ството на АВНОю, Цен- активно се борят срещу окупато- 
наи-големите придобивки на нашата Народоовободителна борба и со- пРаЛ'№"Я к<шит?т на®КП и на Ра- Разговорите приключиха със

С Върховния щао на НОВю, за тях- споразумението Тито - Шубашич 
„ нага всестранна дейност в моби- което представляваше голям тгиттло

____ т атическа крепост на Народоосяю- визирането на всички сили за оово магически успех нз Ноня
ругарят Тито пристигна на оодителната борба. бождение на стоанятя и гиГ „.-СПеХ На Лова югосла-

веднага след дохаждане- Военното и политическото ръ- не на нова Югославия, като същи вободптелнатГ^борба*и арр|ЦООСО- 
т° му ое ясно, че не бе дошъл да ководствр ма народоосвободител- нека общност на равдаправии Та- ма Второто засетание на^ВНО^ 
се защити, а нито само да отбра- ното движение точно прецени го- РВДн и народности. От Вис дру останахд незя^™я™ „ АВНОЮ 
ни Вис- "■•«ото стратегическо значение на гарят Тнто насочава операциХ а о! ^ “ 'б я »С И°В'

Пи Адриатическо море за движението на НОВЮ. „0ято в този е?ап на докшателс™ аповещенр.
Днес когато след четири десе нато цяло и му даде съответио мя Втората световна война на юто- бодптелното 

гилетия чествуваме тези съботмя сто в стратегията в Народоосвобо- славокато бойно гюле оноичателно 
с целокупната си чевърстина и дителната война. Огратегичеокага взима стратегическата пни: 1иаа’И 
яснота, избухва картината на спе- ориентация към западните краища иа в свои ръце и кове 
цифичното място и на огромното на страната и адриатическите про крайно освобождение на 
значение, които имат историчес- странства към края на лятото на от окупатора, нуизлннзите 
кил е събития на Вис и стра-геличе.- '944 година се потвърди нато с'ВД- борацнониспнтс 
ското значение на Титсшите реше- бовна за по-наталъшния ход на 0Т особено значение по тота 
ния за отбраняване на острова, ка войната и революцията. По време време бе активността на '«*»,«, ^ а тежкит®. но
кто и на избора на Вис за седа- на капитулиранего на Италия през Т«то и на НащюнаЛ1„ия «емнтот м МИНало ви’
лище на ръководството. След септември 1943 година когато ма- за оовобожденис на Югославия зя то,™ л ° 'КОет° ® 
Ужиде, Фоча, Бихач, Яйце и Дър- совото всенародно въстание захва- международното признавано «з Нп |Й " 0 в 1083 минало Да бъде

исторически места, в пои- на югославското адриатическо аа Югославия. П0 случай тонй ллж И '1юс1И1ра«чя аа
то под ръководство на Тито се крайбрежие и когато с единна ак гарят Тито каза че 0Т Вит м» °В ад л>кения 1И Увилия в по-на- 
взимаха решения, с-ьдбовни за хо- ция на народа и войската бяха нас бе открит широк "хоризонт яз гатъшно-го продължаване 
да и изхода на Народооовободател освободени почти воични острови контакти с нашите съюзници п ‘ ал,Щ™чеоката революция. Храг-гни 
ната борба, Вис стана място, на и целия крайбрежен пояс, нашето останалия свят въобще На Вис °Я 1Юр'ь'че,|1Ията на Народоосвобо- 
което на аоенно, политическо и народоосвободително движение с имаше възможност малко повече Дателната борба, 
дипломатическо поле се води Ре- широк фронт изби иа Адриатика, и за мирна, нормална рзбо-га Тик № и'ста'рИ11'еОК1П'е събития на Вис 
ши-гелна борба с цел дашотрай- с което бяха спечелени воични ние не се занимавахме само г НародИте и «ародностите на Юю- 
ната, тежка и кървава нароила онези преимущества, които по оре военна стратегия мо и с потп „ сла'в'Ия' сбратимени в общите ин- 
борба успешно да приключи. Тук ме ма пойна предлага море. С то- ка", ' тореюи и в най-труцнп обстоятел-
на този остров бе 'проучавана ва. от една стРвна, настана пукна- С епна дума Вис стана пеп Гпва да изнаМ1И,Рат пътища и били 
стратегията и воден оня сложен тина в отбраната на таианаречеиа- тър ма полщтесна и дипломатич" 30 г*Ре0ДОЛ*ване на трудности и 
приключите лен етап, с който бе та Хитлерова европейска крепост, ска ак-цикюст иа нова Югослишя СПЪН:К'И и па ,таС1"1Гят нови успехи 
осигурено онова, което народът и от друг-а, този оовободен край чието ръководство Се застьшанщ В иагражлаас'1'0 на ово>г1'а соцщдаг 
постигна с оръжие в ръка да се получи функция на „мост" за ус- за оживотворяване на решенията етическа общност. 
признае на зелена маса на някое тановяване на ногюоредствен кон- на Второто заседание на АВНОЮ м 8 можс и "ЯЛ1а да <Нде по- 
друго мжото. За тези активности, такт с'>с съюзническите войски, което практически значеше на на' Г*, и 5"00- аап1°то илгаме сили 
на пътя за крайно свобождение които пристипнаха и южна Итадмя. родите на Югославия да с0 ‘даде пп ТтипТ' 
на страната другарят Тито ползу- По време на влизането на Вто възможност сами да рещавщ' за 1 1
ва всички стратегически проимуще рата оветовна война е приключи- съдбата си, за обществено-^ ус- 
ства, които оказа Вис, тази едри- телон етап, когато трябваше да тройство на своята страна.

циапистическата революция.

Д
Вис. Но

че народоосво- 
готоводвижение е

да сътрудничи с всеасиго който 
разп готовност да се бори срещу 

за фашистките
Страната трасирани и пътищата 

и кола-

из-
лглан бяха 

за м©ждуна 
родното признаване на носва Юго- 
слав!Ия.

завоеватели, а

вар

на соци-

сл едов ател™ и

силно
стратегическа линия 

да намерим начини за превъзмог
ване но трдпдноститв. в които 
намира страната.

определени

сс
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РАЗИСКВАНИЯ ВЪРХУ ПРОЕКТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ 13-ТО ЗАСЕ ДАНИГ, НА ЦК ИЛ СЮК ши и мак'Ц) и отделни 

опити »г обществената дебата, 
всрят, най-блато казано, и за месна 
ходчииоегга — да не употребим 
по-тежка дума. Съществуват и се
га искания някой да дойде в пър
вична организация на СК и да «р» 
тълкува заключенията, с-ъществу- 
ват явления на щ*лвн вербализъм, 
шаблонно перифразиране 
Д]очекията, гласуване за тях и 
«Ото формално усвояване, без 
щиноко разиенване, тезата, че в 
заключенията всичко е казано, па 
не е нужно и да се туби време за 
разискване, общите критики за съ 
стоянието I) обществото, без пресяда 
|анс на каквито и да било реше- 
ния и без каквито и да е разгово
ри за иас самите, обвинения засъ- 

' сгояниеяо на там някой 
или грет или обвинения на само 
партийни и други форуми и подоб
но. Най-често това се, случва в 
онези организации, където партий 
пият живот е и инак неразвит, 
където партийните организации са 
се затворили, където рядко се за
седава, а още по-рядко се приеме 
някой нов член, а преди всичко 
там, където партийните организа
ции са притиснати със силната те- 
хнобюрократическа лапа от отдел
ни влиятелни лица или група та
кива.

го-

ИСТИНСКИ ДИЛЕМИ И ОНЕЗИ, КОИТО ТОВА НЕ СА
ци (публикуват пи много костници, и самият Централен комитет би 
па и нашият) очевидно е, че рабог можал да овладее целия матери- 
ницитс знаят какво желаят, че ал, косато буквално от всяко съб- 
нритината Съвсем ясно и опрсделс ра/нис би му идвали псичми извор
но наооч1ват. И от техва трябва ДВ ни мнония. Как тогава с възможно 
се извлекат определени заключе- да сс из,мирят тези две крайности? 
ния н поуки за акция и то за 
акция, която ще протича същевре
менно с разискването.

м обществената 
все още не

ахалото на 
общопартийна дебата 
е в пълна скоро«т. Но, ако са 
съда по информациите, с които 
Разполага Председателството на 
ЦК на СЮК, добре е подмазано, 
което обещава успешно протичане

на зак-
•щх
съ-

Слрува сс, чс към тази цел 
най-близно са онези, които са се 
определили или за това всяка ин- 

Първитс опити говорят, че ши формации, която отива до партий- 
рота на дебатата сс настои да сс НИя |1Р'ьх, предварително трябва 
обезпечи по различни начини; ни- да мцпо през организацията за
къде това е активизиране па об- която става дума (тя самата ДД

каже дали нейните думи и заклю
чения са точно-формулирани), иди. 

На ако организацията желае и инсис-
тпра цялостна информация или 
само нейните чаеги сс изпращат 
изворно до Централния комитет,

на дискусиите: именно, във всички 
ореди са извършени обемни орга
низационно-технически подготов
ки.

Подготвителните събрания « 
първите дебати, обаче разкриха, 
а да се надяваме, че са и репги- 
ли някои дилеми, па и премахнали 
определени съмнения. Например, 
дали тава е разизскване „в Съюза 

комунистите за Съюза на кому
нистите” или пък обща общест
вена дебата за Партията и нейни
те членове, в която право на реч 
имат всички хора. Или, как да се 
стигне до пълната оригинална ра
ботническа истина — да се субли
мират на определени равнища ори 
гиналните информации или на Цен 
гралнця комитет на СЮК да 
доставят
как да се пристъпи 
тозаключенията — 
ляме според тях или да разисква
ме по повод на тях . ..

■ цесгвем о- полч ти ч вони ргс 
занни,- другаде с активизиране на 
отделни съсловни структури, 
трета място е откриване на пар
тийни събрания, на четвърто с Ра
зискване в дружества и сдруже
ния на гражданите ... Да добави- тогава това така и трябва да бъде.

органи си друг

на

ме: и всяко огДелно лице има 
възможност със своите виждания 
и предложения директно да со от
несе До Централния комитет на 
СЮК. Защото. и Проен газаключе- 
нието е явно публикувано и е А°-

Тезм два начина би трябвало 
да Сс препоръчат на всички, задно
то между хората, често с право, 
има достатъчно боязън, че техни
те мнения и становища ще бчдат
спряни на някои от стъпалата, но 

стънно на всички хора, а история- пто делят базата от политическия 
га ни учи, чс всички свои успехи 
Съюзът на комунистите е пости-

се връх на СЮК.Или. 
към Проек-

„неподстригани”.
Добре би било подобни разис-Третата дилема е, всъщност

не е дилема: става въпрос за то
па как да се пристъпи към ра- 

Втората дилема е как да се зискванието върху Проектозаклю- 
обезпечени авторитет от изворно пенията. Защото, знае се, че тряб- 
мнение, т.е. танъв канал, който ва да се разисква и за заключени
те даде възможност от базата до ята и по повод тях: за себе си, за

— положението в обществото и в СК. 
който в това направление и раз- через призмата на собственото 

разискването — да дои- (не)действуване. както и за пред-
Обаче,

гад изключително с народа и оред 
него, а никога сам. квания да не се приемат и в таки

ва среди дебатата да се върне от 
начало. Ако на първичната органи
зация е необходима помощ в тази 
насека, трябва да й се даде. ЦК 
на СЮК за това има и сили и 
възможности. Времето, сроковете 
за това не бива за бъдат пречка. 
Необходимо е да се раздвижи и 
най-пасивната първична организа
ция.

да се опреде

на първда въпрос отговорът е 
натегоричен: става въпрос за об
ществена дебата за Съюза на ко
мунистите днес, за неговите реал
ни допири,-за работата на негови
те членове, организации и органи
те на всички равнища, за неговото 
влияние в обществото и способно
стта да направи необходимите про 
мели, за степента на доверието, с 
което се ползува сред трудещите 
се ■ ■ ■ С това, е необходимо Да 
се разбере какво мислят работни
ческата класа 
отвените производители. И члено
вете на Партията и безпартийни
те* Защото, когато би се слушал 
само гласът на членовете на Съю
за на комунистите, е оглед на не
говата настояща същинска социал 
на структура) смята се. че истин
ски и пълни истини и оценка биха 
изостанали; най-често всичко би 
се свеждало на девиза „съгласни 
сме”, много неща биха и поната- 

вървяли по старому. Затова се

партийния политически връх

гърна
цат изворни информации. От друга ложените формулачии.

Драган Бартоловичначинаю-страна, трудно е да се вярва, че някои. макър и

ИЗЛОЖБАТА „ДРЕВНА КИТАЙ СКА КУЛТРА" духа им, който ги е овековечил. 
Теза ще бъзе задача на Редица 

по-малки изложби, разговори, бе 
сели. трибуни и различни други 
манифестации, които ще се прове
ждат в музейски помещения и в 
самия град. Всичко това, разбира 
се", е голям повод с много повече 
усърдие огколкото досега в исто
рията на взаимните отношекия- 
между двете страни, да се прис
тъпи къ.м сближаване на двете та 
ка разновпдни култури; велик мо
мент по-обстойно да се отхвърля 
равнодушието или обожаването на 
китайското изкуство, които произ 
.тизат само от непознаването. По- 

Покривайки със стоипетдесе- ради това .изложбата „Древна ки- 
тима експоната 8000 години на ки- тайска култура" е на най-добрия 
тачената култура (надхвърляйки път впечатЛ1гтелно да ни освобож- 
венецианската постановка с 20 тво дава от европентричността на кул 
рбн или 1000 години) от- неолита турния вкус, и ни помага в гтревъ- 
до династията Танг, тази изложба- змогването на досегашния съвсем 
осигурява цялостност, еднаква вие позръхностен и страничен интерес 
чатлштелна за обикновените хора за китайското, азиатското, ориен 

и нунсТОисториците. специализира талното. И то не са.мо поради соб- 
Л'И се за Древен Китай. Тъй като, ствено културно достойнство, ио 
че обикновените представляват ог и поради познанието как да общу- 
,ро!М|(ю мнозинство, съвсем е под- ваме с това най-голямо световно 
-топящо, че покрай археоломчес- наследство. Именно, и което е 

• мия материал, предмети от бронз, много по-важно, с китайското дне- 
нефрмти, керамика, порцулан, сЧ*1- шно време; така че съвместно Да 
ла и др. могат да-се видят и да създаваме език на взаимно опора- 
се чуе и за характеристиките «а зуапяване- Д- П.

КАКТО НИКОГА ДОСЕГА
Сорич, директор на .музея, Влади
мир Пезо, председател на Съвета 
на Музея и Божидар Гагро, пред

седател на Републиканския коми
тет за просвета, култура, физичес
ка л техническа култура могат 
окончателно да си отпочинат- На
чинанието на годината е успяло, 
защото тази. и в световни размери 

м ул ти фу н кцион ал н а 
изложба заслужава и“ подтиква 
общ интерес-

какво непосреД- т ържествого на 2 IX, симво
лична дата за по-нРвата китайска 
история (безусловна японска капи 
тулация). представлява едва ли не 
прецедент в културната история въ 
обще. Не се случва всеки ден на 
откриването на някоя изложба Да 
присъствува президентът на стра
ната, която представя изложбата, 
Ли Хсиениен с делегацията на НР 
Китай и най-висшите функционе
ри на Републиката, която я орга
низира — членовете на Председа
телството на СРХ начело с Якша 
Петрич и членовете на Председа
телството на ЦК на СКХ, оглавя- 

Мина Шпиляк. След това,

единствена.

тък
и търси разискване не само 
Съюза на комунистите, но и

останали структури на

:В
във

всички
обществото, където всички не са 
членове на Партията. Трябва Да 
се чуе истината от работника, не
посредствения производител, за на 
шето положение, понеже тези ис
тини често пъти са покрити с пе
пел и закрити; трябва да се чуе и 
от безпартийните какво е тяхното 
впечатление от Съюза на комунис
тите и неговите членове-

вани от
,не се случва често, това възхище
ние да се повтори и ден почкъоно 
пред три хиляди поканени гости, 
та тази все по-монументална вра
та на музейното пространство в 
Запреб окончателно да се .открех
не, на 4 и за най-широката Де 
монратичеока общественост, пора
ди 'която воички тези усилия око 
ло организирането и откриването 
на изложбата са и сторени. Анте

Ако внимателно се четат ан
кети и интервюта с непосредстве
ни производители от различни оре

тел Драгиша Павловия.
• Адреси на редакциите: за всички издания 

на „Комунист”: Площад ,.Маркс н Енгелс” 
11 Белград, телефонна централа 3354)61; ад
рес на редакцията на изданието за СР Сър
бия: Нови Белград, Булевард ,,Ланин" 6, 
телефон 627-793.

• Издава Издателска трудова 
„Комунист".

• Печата се в четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватско-схрбснн (кирилица и ла
тиница), словенски, македонски и албанс
ки езици, а в съкратени издания на бъл
гарски, унгарски, словашки, румънски и 
русинени езици.

вореи редактор Влайко Кривокапич, глав
ни и отговорни редактори на републикан
ските и покрай ни н ските издания — Доб- 
ривое Пурич, (СР Босна и Херцеговина), 
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия). 
Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Ристо 
Лазаров (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър
ватско), Магия Новосел (СР Черна гора), 
Капман Пегкович (САП Войводи на), и Ал
берт Души (редактор на изданието за 
ЮНА).

• Председател на Издателския съвет на , .Ко
мунист” — на изданието за СР Сърбия Д-Р 
Богдан Трнфунопч, заместник председа-

Комунист
• С указ на Президента на Републиката от 

23 декември 1964 година „Комунист” • 
отличен с Орден братство и единство със 
златен венец.

* ДиреИТ0Ри^Гад

организация

ладшкяш.
# Урежда единна редакционна колегам^ ди

ректор и глеееи и __
лко Ма—тпяадвич. замествии главен и отго-



В КООПЕРЩИя „БУДУЧНОСТ” В БАБУШНИЦА ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ГОРНА ЛЮБАТА

Положението се 

стабилизира
Благоустрояването на 

селото в преден план
Доскоро, когагго пишех- конкуренция — уставових- 

ме за кооперация „Будуч- ме сътрудничество. Дого- 
^ абушница зацоч- во рихме се да „дублмра- 

1 е това, че положе- ме" -вече магазините по 
шето е тревожно, че еди селата. Там къ&ето има ма 
КОИ си съоития там предиз газини на , Таламбас" 
викнат неединство и подо
бни. Днес обаче, 
сена след

Местната общност в 
село Горна Любата, наче
ло съ,с Съюза на комуние 
ти те съвместно с остана
лите организирани социа
листически сили, и все
странната помощ на Об
щинската скупщина ,пола
га усилия за благоустроя 
ване на селото и подобряоза 
не на селения бит. Налице

ктрифицирането на село- стната общност в Горна Лю 
то. Като казвам това имам бата, се посвещава и върху 
предвид, че в махала Лав свързване ма махалите с 
ра низкотоковата мрежа е центъра на селото, с про- 
почти завършена, дсжат<\ карване на нови или пък 
в махалите Дебели рид,' доизграждане и поддържа 
Колчииа гарина и Равна ар не на вече прокараните ма 
тина в ход е 'копаенето на хленски пътища. В тази 
дупни и поставяне на стъд насока в махалите, в зави-
бовете. В останалите пък, симост от дължината на
прели няколко дена прик- пътищата, се събират сред 

ства. а значителна помощ 
очакват и от Общинската 
скупщина. За разширяване 
на пътя към Колчина га
рина жителите от тази 
махала, според решение' 
на местната общност уча 
струват с по 2000 до 3000 
динара, за махленския път 

Криви
ктм Ка-йчинци и Мали Явор 
с по 1000, към Лавра по 
3000

— Някои от тези махле 
нски пътища са в добро 
състояние, но все пак тРяб 
ва да се прочистят, а ня
кои трябва 
да се оазширят- За 
местната общност вече 
заплати 230 часа на Об- 
шин ската
работа на булдозера и най- 
вероятно през есента по- 

на голяма част от тях ще ус 
пеем да направим — каз
ва Георгиев.

Още една кодгунално-би-

ние затваряме нашите, а 
откриваме магазини там, 
където няма такива. По 
такъв начин и снабдяване 
то е значително подобре- 

може да се каже. но. 
че нещата вървят на доб
ре и че „Будучност" 
път да се стабилизира.

— Основна

пет ме- 
въвеждането

на временно Ръкоеодст 
во начело с Йордан Милен
КОБИЧ,

ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НО
ВА ПРОГРАМА

е на

задача в на
чалото ни беше да въ,звър 
нем доверието на

Кооперация „Будучност" 
пронз- тези дни е набавила ня 

към „Будуч- колко селскостопански ма-
споцеля Милен- шини. а за есенната сеит 

ба е обезпечила над 200, | 
тена изкуствени торове. | 

— В ход е затваряне на . 
финансовия цикъл на про- I

веди телите 
кост” —

3000,към дол ПО

и лр.изводствена програма 
1 750 000 000 динара — из 
тъква Миленкович.

Планираме да завършим 
започнатите обекти на 
цефер.мата в Бачов дол. в 
която даваме и собствено 
участие ст 548 милиона ди 
нара. Останалата част са 
банкови кредити и средст
ва на Фонда за насърчени^ 
развитието на 
те краища в СР" Сърбия — 
казва Миленксвич.

за

ов значително 
целтаЧасх от Горна Любаха

са и очакваните резулта
ти: преди няколко години 
центърът на селото е еле
ктрифициран. Понастоя
щем в пъден разгар е еДе 
ктРифицпрането на маха
лите: Колчина гарина, Де 
бели рид, Рамна артина, 
Шаронинци, Лавра, Кайчин 
ци, Грънчарци. Глоговач- 
К(И дол, Стръвна, Латкое и 
Криви дол, Мали явор.

Наред с електрифицира 
нето на неелектрифицира 
тпгте махали, местната об 
щ-ност предприема и дру 
ги комунално-битови ак
ции. В последно време тРУ 
долюбивите горнолюбатча- 
ни, вместо старите и низ
ки къщурни строят нови, 
с хубави дворове и са сър 
Раменно обзаведени.

— До края на настояща 
та година ,в ,някои махали 
и преди, възможно е и за 
Деня на републиката, на
пълно ще приключим с еле

лючи трасирането, а тези 
дни ще отпочнат и с копа 
е не на дупки и други ак
тивности — сподели пред
седателят на Съвета 
местната общност в Гор
на Любата, Коце Георш-

енуттщина за

изостанали

Наред с това продължа ев.
Инак, за електрификаци 

ята на неелектрифицирани 
те махали в Горна Любата 
ще се изразходват 27 617 

динара, от които 90 
на сто обезпечава широка 
та общност, а само 10 на 
сто (парично и доброволен 
труд) обезпечава местно
то население. Дължината 
на низкотоковата 
е 21 071 метра, а 
жата с високо напреже
ние 4843 метра. Изпълни
тел на работата 
тилната организация .,ЕМ 
ПА" от Ален сина ц.

Значително 
както ни уведоми 
дателдт на Съвета на ме-

ват мерките за укрепване 
на трудовата
в колектива, която беше 
значително разклатена. Те 
зи дни е суспендиран бив 
шият директор на „Буду- 

да . чност” Лазар Костич, тъй 
като не иска да изпълнява 
новите си трудови задочи.

Трябва да се отбележи, 
че Йсрдан Миленксвич и

Й. Миленкович тгна акция на 
^битност в село Горна Лю 
ба-а заслужава внимание. 
Именно. 
н°та, както ни уведоми Ге 
оргнев. тпябва да приклю
чи изграждането на сграда 
в селските гробтца, за ко 
ято всяко домагкннство е 
лало по 2000 динара 
два трудодни.

местнатадисциплина

кович. Считам, че в 
отношение вече имаме оп 
ределени
ноет" отново започна 
изкупува добитък,

това
до края на годи-000успехи. „Будуч-

мляко
и други селскостопански 
произведения. И личните 
доходи са значително подо 
брени — с 42 на сто в сра 
внение с първото шесгме 
сечие на изтеклата годи
на. Днес сродният личен 
доход в „Будучност" е 
1 154 760 динара. Друг въ 

Й. Милен 
ООСТ , Та- 

вместр нелоялна

и помрежа 
на мресгтшалите му сътрудни

ци, ксито водят временно 
то управление в „Будуч- 
нест" сътрудничат добре 
и намират пълна подкрепа 
з колектива, който беше 
доведен до ивицата на ра 
зединение.

Нямр съмнение, че мест 
натя общност в село Гор
на Любата ее строи красноречив 
пример как с доброволен 
тоул и собствени средства 
се подобрява селския бит 
на хората.

внимание,изтъквапрос 
кович е, че с 
ламбас”

прелееМ. А. М. я.
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА СЕЛАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАоб-В Димитровградска 

шина в течение е акцията 
по електрификация на по 

неелектрифи 
— Прача и Би

Токът „наближава“ Било
следните две 
тирани села 
яо. И докаго в Прана стъл 
бевете вече са поставени, 
в Било войниците от поде
лението на Младен Димит 
ряевич от лирогскил гар
низон, трябва да изкопаят 
о-щв десетина дупки за да 
може електрическият тон 
да дойде и до махала „Аль- 
ин сълл".

ята. Те 1вече ява месеца ва да работи, 
са тук и без тяхна помощ 
едва ли електрификацията отидоха да изпълняват по 
би успяла. Те копаят ДУ11 лучените задачи, шие- с 
ките за стълбовете в твдр „теренните” тръгнахме «ъМ 
дата и камениста почва, Било. Камионът чеСгго пъ-
там където «е може да се ти едва се провличаше ме 

ни специалният жду дърветата тю таения 
Но където тра и лош наме-нмст път, а на 

места трябваше да обииа 
ля ,, Електри ф икацията на 
Тези две сена ни е най-тру 
дният терен споделят пъ 
тьом „терешдите’1. Трудно 
беше и в Драгооита, оба 
че тука..." Спомням ои съ, 
щите думи и при елвктри 
фицираивто ша Драгоштро, а 
те като чели разбраха ми

елите мш и веднага доба
вят: ..Няма Сгграшно, ,ще 
завършим работата и тук”. 
Не трябва да се съмнява 
ме п това, защото със спе 
аналния кран на камиона 
за няколко минути гюадиг 
наха и поставиха 
стълб н двора па ня-когаш 
ното училище. Мит след 
това вече всички бйха на 
стълбовете и поставяха про 
водниците. Ано така продъд 
жат, електрическият ток 
може да отметне л домове 
те 'им проди Деня на ре
публиката.

И докахо ноптиците

ползува 
трзк'гор. 
кторът не може, могат 
войниците. До сега те са

един

•изкопали дупките п дължи 
на от 8 километра за далс 
копровода. и 17 за иисно- 

мрожа. За изми 
Налице два месеца и поло 
вина, напълно са се запоз. 
нали с терена, така че все 
ки точно знае къде тРяб-

На Боровоко поле изле 
зяахме
„джипа" на Електродистри 
буцията. Когато стигнах
ме там. 
бяха станали и чакаха ра 
ботниците от дистрибуци-

рано сутринта с
•токовата

вечевойниците
Със специалния кран стъл 
бовете лесно се повдигатА. Т.
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Наскоро — първа 

стихосбирка на 

Деница Илиева

ТАКА ИЗГРЯ СВОБОДАТА
..Пиша т»1. другарю, да ме помпиш. 

Да се сетиш понякога за мене. че и аз 
съм от вашите дара, от вашата кръв и 
творчество. Искам да ти кажа и да ти 
подаря голямо щастие и радост, воично 
най-хубаво...

Нас ни овързва едно щастие и ед
но поколение. Всички сме свободни ара 
ждами на Титова Югославия! Родени 
сме да живеем, да пътуваме, да се рад
ваме. Днес «ие живеем овободно. Чув
ствувам, че и ти си от щастливите. Но 
не е било съвсем така. като днес. Миг
налото време остана само нато пътепо
казател на настоящето.

В огненото поприще, в червената 
кръв, пролята от храбрите бойци, в тъм
ното небе — иагря свободата. Роди се 
голяма дума и изникна като цвят от 
земята. '

Свободата!
Да, така е. Остана далече преди 

нас и гладът, и смъртта, и войната. Вси

чко потъна п черното море и намята. 
Един ден осъмна под хубавите слънче
ви лъчи и щастливите хора. Войната 
скърши завинаги. Сега започна с изгра
ждането на свободната социалистичес
ка федеративна република Югославия, 

Великият вожд, 'революционер и 
учител Носиш Броз Тито, с помощта на 
бригадирите и останалите граждани, за
почна с изграждането на страната ни. 

Така, другари, изгря свободата. 
Толкова засега.
Чувствунам. йога прочетеш тези 

редове, вероятно ще ме помниш. Сво
бодата, това пе е проста дума, тона е 
нещо голямо и свещено.

Затова трябва да я пазим. Трябва 
да пазим свидната и с големи жертви 
извоювана свобода.

Издателство „Братство” наскоро те 
първата стихосбирка на Деница Илиева — „Затвори 
ми очите”. Илиева и досега поместваше стихотворе
ния на страниците на списание 
„Братство".

издаде

„Мост” и вестяии

За нашите читатели поместваме три нейни сти
хотворения.

СпомениСоня Стапроиа. V11-5 клас 
основно училище „Мота Пияно” 

Димитровград

Събрах всичките си желания 
в своите мечти 
н от тях направих 
букег от спомени...

Резултати от наградния конкурс 

„Соо§одата ни стопля сърцата“
Очите ми блестят 
с влажност на сълзи, 
защото в сломените ми 
и в погледа — беше ти.

Приключи съвлгеетният творчески 
коннурс „СВОБОДАТА НИ 

СТОПЛЯ СЪРЦАТА'’, който по случай 
40-годишнината от освобождението из 
нашите краища от фашизма организи
раха Издателство „Братство („Братство”. 
„Мост" и „Другарче) и Радио Ниш), пре 
даването за българската народност в 
Югославия и ТВ-журналът.

На конкурса пристигнаха около 50 
творби. Съвместната комисия в състав: 
Денко Ранрелов, председател, Матея Ан 
донов. Ванче Богоев и Зденка Тодоро
ва, членове на заключителното си засе
дание констатира, че отзивът на кон
курса е голям и на високо равнище, но 

че е имало училища, от които не са се 
получили творби.

Награди получиха:
1. Валентина РАНГЕЛОВА, VII нлас. 

Гордана ДЕЛЧЕВА, VII клас; Василка 
БОЖИЛОВА- VII 

ТОДОРОВ, VII; Соня 
VII клас, Николина ДИМИТРОВА, VII 
клас, Драган ВАСОВ, VII клас. Мелита 
ЛЕКОВА, VII клас, Мира НИКОЛОВА, 

от Димитровград и Весна ТО
МОВА от с. Клисура.

С книга и грамофонна плоча с из
казвания на другаря Тито се награжда
ват следните участници в конкурса: Ва
лентина РАНГЕЛОВА VII клас, Дими- 

Гордана ДЕЛЧЕВА, VII клас,

награден

тровград,
Димитровград и Весна ТОМОВА, VIII 
кцлас Клисура.

Една малка стаичка — 
сънища от далечни води, 
нещо в моя живот, 
неспокойно, блика и свети.

Отделно изтъкваме и похваляваме 
за масово участие в конкурса ученици
те от VII клас (сега VIII) на основното 
училище ,.Моша Пия де" в Димитров 
град. С книги се награждават паралел
ките VII-4 и VII-5 (сега VIII клас) също 
от основното училище „Моша Пияде" 
в Димитровград.

Отделно изтъкваме и похваляваме 
преподавателката Елена ЗЛАТАНОВА, 
от основното училище ..Моша Пияде" в 
Димитровград за изключителното стара
ние и оказване помощ на учениците в 
обработката на темите на конкурса.

Обсипан със злато.
Бисерни роси на очите ми 
и на лицето, будят 
изворите на щастието.

*

клас. Деян 
СТАВРОВА, АкоНа всички наградени ученици на

градите ше бъдат връчени до края на 
месец септември.

Ние честитим на всички участници 
в конкурса, отделно на наградените, На
училищата и преподавателите-

• ф •

VII клас Ако обичаш човека — 
пей за труда му.
Ако обичаш хората — 
възхвали силата им.

*

Човек съм
В себе ои пося живот, 
човешка истина 
нося в себе ои.

Усмихвам се «а времето, 
очите са ми усмихнати.

’ Зная, че тези очи ще плачат, 
но радвам се на спомените, 
на утрото и на луната...

В себе си нося живот, 
човешка любов 
нося в себе си.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
(ПРЕД(ИЗБОРНА МЛАДЕЖКА ДЕЙНОСТ В СУРДУДИЦА БОСИЛЕГРАД

ПО ПА РАШМЕШ 0 ДОГОВОРИ Военно обучение за
извънучилищната
младеж

Председателството на 
Съюза на

ври до 1 ноември, а прог
рамната изборна конфе
ренция ще се състои до 
10 ноември т-г-

На предизборните събра 
ния, които вече протичат 
в първичните организации, 
на ССМ ще бъдат разгле
дани и приети
за двугодишната дейност, 
като едновременно се на
белязват кандидатите за 
Председателството на ПО 
на ССМ 
ОК на ССМ.

На изборните пък събра
ния ще бъде обсъден и 
приет плана за работа за 
предстоящи^ 
шен мандат. На 
събрания ще бъдат избра- 

председател, секретар 
и членове на председател
ствата на първичните орга 
низации на ССМ, както и 
делегати за Общинската 
конференция на Съюза на 
младежта.

Х?.'ргктерно 
ната (пред)изборна 
ноат е. че в нея 
да се включат и останали

те обществено-по логичес
ки организации, преди овей 
чко Съюзът на 'комунис
тите, Съюзът на синдика
тите. Социалистическият 
съюз и други. -Те трябва 
да съдеГгствуват на млади
те за правилна оценна на 
досегашната дейност, кан- 
то и за, набелязване «а 
предстоящите задачи, с 
оглед на необходимостта 
всички дейности да се съ
гласуват в изпълнението 
на твърде отговорните за
дачи, които се намират 
пред обществото днес-

младежта в Сур 
дулишка община извърши 
всестранни подготовки за 
отпочване на (пред)избор- 
ната дейност в първичните 
организации на ССМ. Те
зи дни със секретарите на 
първичните организации 
се преведе среща- 
вор. на която бяха 
н?ти с изборната процеду 
ра и активностите, 
трябва да 
изборите.

Понеже изтича

отчетите
разго-
заиоз-

Преди няколко дай в Бо запаса Васил Тасев и Лю- 
силеград приключи дваде- бен Глигоров. — Усехът се 
сетдневно военно обуче- дължи преди всичко на 
ние на извънучилищната високото съзнание, дисци- 
младеж св общината. Обу шина и отговорност нд мла 
ч ей пето се проведе по де леите и девойките при 
единната програма за свее- овладяването на програма- 
народ на отбрана и обхце та. 
ствена самозащита (в СР 
Сърбия.

По време на обучението

които 
еъпътствуват и делегатите за

двугоди 
шният мандат на ръковод 
ствата, необходимо 
се направи всестранно до 
ггитване с широката мла
дежка база, а да се опре
делят предстоящите зада-

е да
— Обучавахме се само 

20 дни ,но имахме възмо 
младежите и девойките се жност да научим много, 
запознаха с пушката и дру Радвам се, че научих да 
ги видове пехотно оръжие ои служа с Различни видо 
и набиха да си служат с ве пехотно оръжие — за^

В хода на предизборна
та дейност младите правят 
критична равносметка на

едногоди-
същите

ни г: стигнатото през двугоди
шния период и с особено 
чувство за отговорност по
сочват несполуките, които 
са се явявали през т°зи 
период. Основната цел е: 
да се намерят правилните 
пътища за разгръщане на 
П7,пноценен младежки жи
вот-

чи.
Според приетата 

рама предизборните 
Рания в първичните 
дежки

прог-
съб-
лгла-

организацни 
се проведат от 1 септемв 
ри до 10 октомври в нас
тоящата година. Изборни
те пък събрания ще 
нат в период от 10 окгом

ще шщш I

за тззгодиш 
дей- 

трябва:

А /'
ста- V

Ст. Н. V*,1

СРЕЩИ Ние, младите сме позабравени
Според мен, една от основните причини за 

оездеиствуването на голям брой първични младеж
ки организации е лошата кадрова политика в ССМ. 
Струва ми ое, че организацията на .младите ^ 
бравена от останалите обществено-политически 
низации — каза КРУМ СТОЯНОВ, 
първичната организация на ССМ в с. Гложйе и но
сител на Осмосептемврийска похвална

причините за това?
— Има повече причини. 

Според мен, проблемът е 
в недостатъчното внима-е поза-

■НШш
Проникване в тайните на

тях. Също така се обуча
ваха за оказване на първа 
помощ и за защитни дей
ствия при различни приро 
дни бедствия и евентуална 
агресия.

— Обучението беше твъ 
рде резултатно — сподели 
ха младите командири от

норга- 
председател на

ние, което се отделя на 
кадровия въпрос в общин 
ската младежка организа
ция и в недостатъчната по 
мощ от останалите обще
ствено-политически орга
низации, преди всичко от
Съюзза на комунистите и
Социалистическия 
Струва ми Се че някак 
сме позабравени от по-въз 
РаСтните. И Председател
ството на ОК на ССМ не 
проявява достатъчни 
жи за дейността на

пушката
гРамота ви Стойне Петров от Дол 

на Любата.
Ето и мнението на Тон 

ка Цветкова от Гложйе" 
— Дсводна съм от обуче 
нието, а най-много от то 
ва ,което научих за първа 
та помощ.

Общинсото признание бе Щ 
ше повод да побеседваме Ц 
със Стоянов за досегашни §у; 
те Успехи и предстоящата 
дейност на младите в -род
ното му село, да чуем мне 
нието му във връзка с ня
кои актуални младежки 
въпроси.

— И преди, когато аз 
не бях председател, наша
та пъовина организация бе 
ше една от най-Дейните в 
общината. Особено дейни 
бяхме в комунално-битови Щ 
те акции в селото. Обстоя ■ 
телствата ии наложиха да И 
интензивираме дейността Ц 
си в разрешаването на ко 
муналните проблеми и тю 
едно време бяхме всъщ
ност главни организатори 
и носители на акциите за 
електрификация. почист- иИ може да бъде още ко
ване и прекарване на мах съдържателна. Това всъщ- 
ленс/ки пътиша. Тази годи- пост ше бъде „ръководст- 
на Усилията си съсредото- во" в по-натат7>шната 
чихме на културно-забав- активност- 
ния живот и постигнахме 
добри резултати. Активни 
сме всички — това е фор нс&ем 
мулата на нашия Успех. За 
техва и общинското приз
нание, което бе присъдено 
лично на мен, е признание

съюз.

М. я.Г|
три-
пър- МЛАДЕЖКА СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛО

гичните организации.
ф Трудоустрояването е 

V един ст 
\ проблеми //а младежта. Ка 
Р кво е мнението ви по този 

въпрос?
— Този проблем засята 

личната

-1 / ' > • Извънредна смяна 

на Копаоник
най-сериозните

порспоктина (На 
всеки млад човек и затова 
е дълбоко съществен. Про 
блемът може

Стотина бригадири ог Цялата страна ще ока-

ледните 4 години унищожиха 
най-много жизненото

Крум Стоянов да се омек
ни в значителна през пое 

почти всичко, а
стенен с 

прилагане 
критериите за

последователно 
на Закона, 
заемане на работа и 
1ИЙ1 вит е етап овцо щ,

им спокойствие.
пар- 

отна-
еяпри се до тазиз ■ област. 
Но все още 
и приятелските връзки са 
по омлни от Закона 
новищата. Това 
зная и от собствен 
Именно, аз

1 азгодпшнигят бригади р 
спи сезон ще бъде значите 
л 1,110 по-дълъг от предишни 
те и иде приключи 
края на антамюрн. Стотина 
младежи

зненото им спокойствие. Зе 
метресението срути и теж 
ко повреди около 20 000 
къщки и други обекти.

Сега е най-важното 
пострадалото население да 
ое сьздадат основни 
■вия за оигурно прекарване 
на зимата. Затова бригади 
рмте бързат да изградят пъ 
тя Бързече - Джерекаре, 
за да може в тези две се 
ла да се докара необходи
мия строителен материал.

Младежта от нашата 
страна и този път показа, 
че е готова да помогне 
там, н-ьдато е най-необхо
димо,

ни
Запланували 

сме да участвуваме в 
„Срещи на селата", да из- 

'Културнозабавна 
програма в Босилеград и 
да участвуваме в сгюртни- 
те манифестации, организа „ „
тоци на които са сгюртни- и °т И®Н;ОЛ1КО го
ят кплуб „Младост” и гра СЬЛ1 ^е3 'Рд^ота‘ Из
ричното поделение. кто и ВС1ИЧШ 'незаети мла-

Ф Голям брой първични 
младежни организации, осо 

по-резултатна Дей- бено тези в местните общ
ности и организациите на 

От резултатите ои сдружения труд в Босиле- 
сме доволни, но много до- градска община бездейст- 
бре знаем, че дейносгга вуват. Според вас. нои са

роднини оките
към

и ста- 
го тече

ОШТ.
завърших за

от цялата стра
на няма да жалят труд по 
време 'на извънредната чет
върта

на

уедо
смяна, за да помог 

нат на жителите от иостра 
далите ггоднопаон1ишки 
ла в премахваното на пое 
ледиците от земетресони 
я,’а* А тези последици са 
к атаетрофалнии: 
ледниге 4 години 
от 7000

на цялата организация — 
изтъкна Стоя+юв.

ф Добрите постижения 
винаги са добра основа за 
още 
мост

ов
ди хора, и а'3 иокроно се 
надявам в тази област 
насга1нат 
мени

да
съгапствони про-

след общопартийното 
оос'/,ждане на Проеястозак 
люченията от XIII засе(г;а 
име на ЦК на СЮК.

Манол Янев

през пое 
поредица 

земетресения уни- 
щожшха на тези хора 
ти всичко, а най-мнош жи

поч
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1Ч>Н,™™ЬЛНЩ занаятчийска КООПЕРАЦИЯ „ГРАДЖЕВИНАР" в 
„”^"ЛЕГРАД С01ЕД ПОЕМАНЕ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕТО
елек грифнцнраните села

из дейността на сой за ОСНОВНО ОБРАЗОВА
НИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ В БОСИЛЕГРАДНА НЕ

За ученическия стандарт 

4,3. милиона динараСрочна и начествена 

работа па ндо-нотаюавата М1)>ожа. 
Т|Цъ.Р1Д0 уопечм-ю е м«ро 
карпането на низкотЬно- 

. вата мрежа и в До/лно и 
Горно Тлъммно, а до извс 
стла степен и в Цъ^новии 
па. Цветан Борисов, дирв 
к-гор на ..Граджеюииар" ка 
зва, че До края на този ме 
соц акцията ще приключи 
в Д. Тл-цми-но, Зли—дол и 
Рикач1еию, а до края на се 
помери и поетите задол

Средствата главно ще се изразходва/ за ирехра 
на на учениците в общежитията» за топла закуска и 
за превоз на известно число ученици

П-Рез настоящата учебна 
годилш Сам оу/» раиителна ■- 
та общност на интересите 
за основно възпитание и 
образованле в Босилеград 
е запланувала за запазване 
на ученическия стандарт 
да сс изразходват към 4,3 
милиона динара. Счита се, 
че тези средства, които 
главно ще сс изразходват 
за прехрана на учениците 
и общежитията, за топла 
закуска и за превоз на 
известно число ученици, 
ще бъдат достатъчни да 
з адов оля т н у ждите.

Ог целокупните тези 
сродаиа 575 хиляда дина 
Ра Ще се изразходват за 
прехрана на учениците в 
ученическите общежития в 
Горна и Долна Любата и 
в Бисгър — казва Добри 
Рангелов, секретар на СОИ 
за основно възпитание и 
образование в Босилеград.
В тях живеят около 100 
ученици и с незначително на стандарта на ученици от 
участие в прехраната на бедни семейства, 
учениците от родителите

им тези средства ще бъдат 
достатъчни за настояваха 
учебна година.

За топла закуска на уче 
нищите н основните учи
лища (около 1350) са зап
ланувани над 2,4 милиона 
динара. В СОИ изтъкват, 
че училищата 'трябва наис 
гина да изразходват сред 
ствата за целта — учени
ците Да получават топла 
закуска, а не както в едни 
сг тях сухи 
вкусови продукти. Не би
ва да се случи учениците 
въобще да не я получават, 
както през миналата годи 
на се случи в основното 
училище в Горна Лисина.

В прокарването на далекопроводи на дъл
жина от 65 км и низкотокова мрежа (83 им), но- 
ето поехме има 
на тази трудова организация Цветан Борисов— 
но в работата застой няма. В едни села поетите 
задачи ще реализираме до нрая на този, а 
други до края на идващия месец.

трудности—казпа дирвнторът

в

Боснлегр адска община, 
когато се касае за елекцри 
фищгране на неелектрифи 
цираните села, е една гол 
ялга строителна площадка. 
Усилия полагат повечето 
субекти- населението в не 
електрифицираните сала, 
Общинската скупщина, кло 
нът на Електроразпределм 
телното в Босилеград. раз 
личи републикански инс
титуции и строителната за 
наятчийока кооперация 

^Граджевпнар” в Бооилег 
рад. Тази последната в на
чалото на юни т.г. пое зада 
чата за прокарването на

далекопровод « дъЛжмиа женни и в .осгашлмтс села. 
от 65 км и на ншнотокова За прок ар нашето на до 
мрежа в дължина от 83 км творената с „Грвджсви- 
в няколко неелентрифицп нар” елемгромрежа в те.чи 
рани села и същото върви сола ще бъдат изразходва

нчг около 140 милиона да- 
пара. Девет на сто от тег
ни средства обезпечават 

общности (една 
част в парични средства, 
а една в трудодни). От зна 
че-ние е да се изтъкне уча 

в стието на ЮНА, която с

хранително-почти според плана. 
Понастоящем е в ход

прокарването на мрежа с 
вцпсокю напрежение в Бран местните 

Рш качено, Бистър,
Г. Тлъмшно.

кошфк.
Д. Тлъмино.
Зла»—дол и Църнощица, а

Значителна част от сред 
ствата са запланувани 
за превоз на ученици от 
дома до училището и обра 
тко (там където има въз
можност за това) — 784 
хиляди динара, 
внимание Ще се посвети и

тези дни ще започне и 
Дукат. В Зли—дол. Бран- въртел ети пренася стълбо-
ковци и Рикачечю тази ак 
цил е вече къ<м край. В 
тези три села наскоро ще 
приключи и прокарването

и
вете. което дава принос 
акцията възможно пора 
но да приключи.

Методи Георгиев, ръко
водител в клона на Елек 
троразггределителното в Бо 
.стглеград подчертава, че по 
етите задачи ..Граджеви- 
нар” изпълнява срочно и 
качествено. За последното 
ще се изкажат и компете
нтните служби. Всъщност, 
тоза Условие е необхоаи 
мо тази организация да 
пс е-м е прокарването и на 
низкотокова мрежа в Бис
тър и Дукат, за която от 

от туберкулоза. Трябва да републикански източници 
се обърне внимание на ре- вече са обезпечени средс 
доената прехрана, както и тва, както и електрифици 
на почивките и силенето, рачето на Назърица. Дога 
кзето не бива да се према ница и Ярешник — запла- 
хне от разпределението на нувано през идващата го- 
времето през деня- Прави дина. с което ше принлю 
лната хигиена е също така чи електрифицирането на 
едно от условието болест- общината, 
та да се изкоренява.

Особено

ПО ПОВОД СЕДМИЦАТА НА БОРБА СРЕЩУ 
ТУБЕРКУЛОЗАТА

В. Б.Да се изкорени болестта САМОУПРАВЙТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ ПО .ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД ОЕЯВЯЕА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА .

ф Нишки регион има най-малък процент на 
заболялн от туберкулоза в СР Сърбия • Значението 
на антитуберкулозните служби е огромно • Внима
ние требва да се посвети на прехраната и хигиената 5Въз основа на чл. 504, 505 и 512 и във връзка 

с чл. 538 от Закона на сдружения тРУД и чл. 40 
от Статута на Трудовата организация „Автотран 
спорт” в Босилеград, както и решението на Тру 
довия съвет в ТО „Автотранспорт” в Босиле
град повторно

о8В седмицата на борба 
срещу туберкулозата, коя
то е в ход ето и охрабря- 
ващи данни: тази тежка 
болест в Нишки регион 
все по-малко върлува. 
През миналата година в 
Ниш са открити 61, 
региона 278 нови лица, за
болели от гази болест. От 
нея значи се заболява, но

:§
88
88

8
88
88 обявява
8
8Коикурс8а в 88
88В. Б. 88 ЗА НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИРЕКТОР НА ТРУ

ДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „АВТОТРАНСПОРТ” 
В БОСИЛЕГРАД

8
8далеч по-малко откодкото 

в останалите нраища на 
републиката.

Това обаче не значи, че 
трябва да бъдем спокой
ни. Здравните организации 
в Ниш и региона, казва 
д-р Хранимир Костич, ди
ректор на Завода за тубер 
кулоза и гърдоболни, гряб 
ва да предприемат мерни 
с цел числото на заболе
лите занапред да се нама- от лявата страна на ули- 
ли. Най^апред това ще ца „Маршал Тито” до же 
се постигне с укрепването лезопъ.тната гара. Както 
на антитуберкулозните слу е .известно, на тази част 
жби, която на свреме да от улицата са поместени 
откриват заболелите- Защо 
то. болестта е опасна са
мо когато остане неоткри-

ДИМИТРОВГРАД 88
8В Ф Освен със Закона предвидените условия, 

кандидатите трябва да изпълняват и следните от 
делни условия:

— Да имат висша или полувисша професи
онална подготовка 
ност, специалност съобщително-транспортна или 
юридическа специалност,

— Да имат най-малко 5 години трудов опит 
на ръководни - работни места.

— Да се отличават с организационни спосо-

Стоварища извън 

главната улица
8 88 8

88 8икономическа специал-
8 88 8

Тези дни в Димитров
град трябва да приключи 
изграждането на тротоара

те стоварища да бъдат по 
строени иа иевн локайки. 
Стоварището на ,Дърто 
кооп”, което се намира ме 
жду железопътната гара 
и самата улица, трябва да 
бъ!Де преместено край раз 
сащника в Желюша, къде 
то 'Вече има построени 
навеси и определено мя 
сто за т°ва. Останалите 
две, на .„Ангропромет” и 
горската секция от Пирот, 
трябва да бъдат. преместе
ни на празното простраяс 
тво срещу машинния парк 
■на „Сточар" и на о«Де не 
определена локащия при 
лукавашката бариера. Но 
докато не се определят то 
чни локайки за всяко сто 
варите отделно, всичките 
три остават на местата си.

88 8
88 биостн8

8 8— Да имат морално-политически качества,
— Да изпълняват условията Ог чл. 511 от 

Закона на сдружения труд.
• С молбата, обгербвана с 4 динара админи

стративна марка, кандидатите трябва да пода- 
дат и следните документи:

— Диплома за завършеното виеше или по- 8 
лувиеше училище — икономическа специалност. 8 

8 специалност съобщително-транспортна или юри
дическа,

— Доказателство за трудовия опит,
— Съдебно удостоверение, да не е осъждан 

и че не под следствие,
ф Молбите, с необходимите документи се 

подават на следния адрес: ТО „Автотранспорт’'
— Босилеград, до Конкурсната комиоия, в срок 
от 15 дни от деня на публикуването на коннур- 
са във в-к „Братство”.

ф Непълните и ненавреме доставени мол
би няма да. ое разглеждат-

□□□ □□□□□□□ г:зоо сссоооос.

8 88 88 88 88три стоварища, едно 
които е почти ,на 
тротоар. И досега премест 
ването на стоварищата се 
е намирало на дневен ред. 
особено на заседанията на 
сенции при Социалистиче

от 88самия .8 88та. 8Най-много заболели гра- 
туберкулоза в 8

8ждани от 
региона има в Бабушниш- 
ка община, в която анти- 
туберкулозната служба тъ 

развива. На 
от т&зи

8
8ония съюз или местната 

общност- С изграждането 
на тротоара и уреждането 
на главната улица, -дреме 
стването на стоварищата 
стана много по-актуално. 
Затова този въпрос обсъ
ди и Изпълнителният съ
вет при Общинската ену 
пщина и прие решение три

88
88кмо сега се 

100 хиляди души 
болест боледуват 142 ду
ши, далеч повече от забо
лелите в региона на това 
число — 43 души.

Редовното инжектиране 
резултати. Всред де- 

14-ладишна въз- 
няма заболели-

8 88 88 !
88 88

8 8
8даде 

цата до 
раст почти

88А. Т.
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Шизнческа култура (Д^дЧЛ^р^Т) ДИМИТРОВГРАД

Нещо повече ат игриФУТБОЛ
МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР"

Гол в 95 минута ОТ 13—16 СЕПТЕМВРИ В ДИМИТРОВГРАД БЯХА 
ПРОВЕДЕНИ У1-ТЕ СЕЛСКИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 
ПО ФУТБОЛ НА МАЛКА ВРАТА В СР СЪРБИЯ — 
ОЩЕ ЕДНА МАНИФЕСТАЦИЯ НА БРАТСТВОТО И 
ДРУГАРСТВОТО,,РУДАР” (ГЪРЛЯН) — „А. БАЛКАНСКИ" 1:1 щ:1) .и славят победата.

През мача се води остра | 
борба, в която гостите за 
нюанс бяха по-добри и 
от 8-та минута заслужено 
водиха с гола на Алексан
дър Стайков. С голяма бой 
кост „А. Балкански” успя 
ваше да запази водачество 
то си все до края на сре
щата, кога го домакините 
успяха да изравнят след

ГърляН, 16 септември. Игрището на „Рудар”: 
Гр%т т?ърд’ врелгето задушно. Зрители око
ло г.\ю Холмайстори: Александър Станков в 

• м*» а Веля тОД;орсхв в 95 м. за „Рудар”. Съдия 
на срещата Топлица Пооович от Алекоинац.

„А. Балкански”: Милко Соколов 7, Никола 
Найденов 6, Зоран Христо© 6, Милован Тодоро- 
вич . Душал Ненич 7, Драги ша Голубович 8, 
Борислав Манолов 7, Петар йованович 7 (Драган 
Дончев—), Александър Станков 7, Кръста Кръс
тев 7 и Новина Алексов 7.

В присъствие на воич- бол на малка врата. В те 
I н-и участници в У1-те Сел- чение на два дена се сьс- 

с«и ОЛ1ИМПИЙ0НИ игри, пре тезаваха отборите на мес 
дставители на оргамизаци- тните общности от Зеокр, 
0Н1Ния комитет на игрите Осипзоница, Злот, Кушиле 
в СР Сърбия, трудещите во, Ирислоница, Буар, Дол 
се, младежта и пионери- на Търнава Вучйе, Банатс 
те, на 14 т.м. в спортния ки Карловац, ябука, Таван 
център „Парк" У1-те Сел к-ут, Любераджа и Първи 
ски олимпийски игри от- тунел. Нанрая най-добри 
кри председателят на об бяха отборите на Банатс 
атинската нонференция на ки Карловац и Кушилево. 
Социалистическия съюз в В регуларно време тяхна 
Димитровград, Младен Ди та среща завърши нарав- 
МС1В. Той между другото но, тана че победителят

БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ. 
бе излъчен след изпълнява 
не на дузпи. Трето място 
зае Долна Търнава.

една грешка на защитата. 
Стана почти практика „А. 
Балкански"И след четвъртия 

футболистите на „А. Бал- 
нански” останаха непобе- 
дени. Нещо повече, в Гър 
лян срещу отбора „Рудар” 
бяха по-добрите и по-близ

да получи гол 
в последните минути.

В следващия (пети) кръг 
„А. Балкански" ще играе 
срещу отбора „ХеМичар” 
от Прахово.

но до победата, понеже все 
до последния съдийски ои 
гнал водеха с 1:0. Ако съ 
дията не бе продължил ма 
ча с пет минути, 
щяха да отнесат две точки

кръг

гостите
Д. с.

Все пак постигнатите ре 
зултати не са и най-важни. 
Много- по-важни бяха сРе 
щите по домовете на Бе- 
леш, Лукавица, Гоиндол. 
Градини и Желюша. кои
то бяха домакини на учас 
тниците. Особено тьржест 
веко, искрено и братски 
бе в Желюша, където бя
ха гостите от побратиме
ната местна общност Буар 
—■ Титово ужишки 
он. „Тана е когато се сре
щат побратимени" — с ве 
села усмивка казва Добро 
сав Мичевич от Буар, с 
чийто отбор е пристигнал 
и духов оркестър, който 
на закриването на Игрите 
взе участие в програмата, 
заедно с Културно-художе 
стаеното дружество от Ди 
митровград. Че У1те Сел - 
ски олимпийски

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ — ГРУПА „А"

Още една загуба на „Младост" през 

второто полувреме
„РАДНИЧКИ : „МЛАДОСТ”-3 : 1, (0 : 0)

В неделя по хубаво и 
приятно време за игра на 
игрището на ФК „Раднич- 
ки” от Враня, пред около 
200 любители на футболна 
та игра. се проведе футбо
лна среща между отбори
те на ФК „Раднички” <уг 
Враня и ФК „Младост” от 
Босилеград. В добра и .мъ
жествена игра домашният 
отбор се наложи с резул
тат от 3:1. За отбелязван^ 
е, че четирите гола бяха 
постигнати през второто 
полувреме и че босилеград 
ските футболисти първи 
откриха резултата.

Първото полувреме пре
мина в равноправна игра.

играта бе по-добра и люби 
телите на футбола остана
ха твърде доволни. И еди
ният. и другият отбор по 
всяка цена настояваха да 
извоюват победа.

Първи резултата откри
ха босилеградоките футбо 
листи. В самото начало на 
второто полувреме Б. Вои- 
нович. след едно разбрък- 
на домашния отбор най- 
добре се постави и вкара 
топката в мрежата.

След това играта стана 
още по-жива. И след десе 
гина минути дойдоха фата 
ване в наказателното поле 
лните пет минути, когато 
футболистите на „Младо
ст” получиха три гола и 
загубиха двете точки.

В тази среща, четвърта 
поред в тазгодишното фут 
болно първенство ,.Младо
ст" игра в следния състав:
Д. Младенов, В. Ивков, Д.
Стефанович. Б. Тасев, П.
Стоянов, В.- Васев, И. Ран- 
гелояз (Р. Венков), В. Гли- 

, торов, Г.Иваичо», (Р. За
хариев), Б. Воинович и М.
Цтетков. Откриването нн Игрите
, В сладващця, пета кръг започна с тържествено де 
росялоградските фугболи- филе на участниците и 
сти на игрището «рай Дра вдигане на олимпийското 
говшщица ще поорещ,пат знаме, след което започм 
футболистите «а ФК „Нап същ-ваателната част, 
редъи от Оурдулица. ято

Наистина, домашният от
бор имаше премущество. 
Футболистите от Босиле
град добре защитаваха ово 
ето наказателно поле, а 
от време на време и ата
куваха къ.м вратата на 
домашния отбор. В тази 
част на играта трябва да
отбележим
голово положение на 
Цветков, след като бе до
бре проигран от В. Глиго- 
ров. Обаче, точния и си
лен удар на лявото крило 
на „Младост” вратарят на 
домашния отбор с крайни 
сили топката уопя да из- 
хвърли в ъглов удар.

През второто полувреме

реуи-

Високо издигнатото Олим
пийско знаме
каза, че досегашното про 
веждане на Игрите е по
казало многостранната по 
лза, което и нас (Димитров 
градчани) задължава, как- 
то и останалите участни
ци в игрите в Нишки ре-

КОИТО

извънредното

игри са 
нещо повече от игрите до 
статъчно е да споменем и 
това: местните общности 
на Банатски Карловац и 
Вучйе по време на Игри 
те се побратимиха, а да 
не говорим за 160-те прия 
•гелства, свързани в споме 
натите местни < 
на Димитровград, Ако 
къде приятелството и дру 
гарството.. са тажа иокре-. 
ни, истински и неповтори
ми, тогава това е на Сел 
оките олимпийски игри.

гион, двата дена. 
провеждаме заедно, 
не бъдат само дни на опо

да

Ртни състезания, а повече 
на другарство, сплотеност 
и задълбочаване на брат 
ството и единството. Ди- 

по-нататък изтъкна, 
че подобни манифестации 
на братството винаги наш 
мнят на младото поколе
ние за най-светлите 
добивни

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ЛИГА МОН
общности

Победа в слаба игра Ня-

при
от пашата ревод 

юция, а същевременно за
дължават да пазят същи

„ПАРТИЗАН" (ЖЕЛЮША) — „ЗВЕЗДА" (БЛАТО 5:3
(3:2)

'• те*Димитровград, 16 септември 1984 г. Спортният лен
гър „Парк”. Теренът тревист — идеален за игра. Зри
тели около 300 души. Времето облачно, но приятно 
за игра. Голмайстори за „Паргизан”: Йордан Денков 
(два), Зоран Василов, Зоран Зарков и Ранджел Тодо- 
рович, а за „Звезда” Александър Колев (автогол), Бо- 
бан Младенович и Драган Костич. Жълти наргоии: 
Тома Марнов от „Паргизан”, а Мирослав Костадино- 
вич и Славолюб Митич от „Звезда”. Съдия на сре
щата: Драгослав Чирич от Пирот.

Накрая да кажем че 
организацията на УЕ-^, Се 
лоН11_ олимпийски игри по 
футбол на малка прага в 
Димитровград бе 
но равните, благодарение, 
иа личната ангажираност 
на неколцина ентуаиасти 
и Председателството 
ОК на ССТН. Да 
нем, че аа своя ентусиа
зъм получи специално при 
знание от Републиканския 
организационен 
на Игрите 
мвич, цяногашен препода 
пател по физическо 
тание. сега секретар на са 
м:оу правите липта 
за физическа 
Димитровград.

на завид
в ко

участвуват 13 най-доб 
рп селски отбори по футМ. Я.

на
• БАСКЕТБОЛ
МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА „ИЗТОК”

споаге-
Футболистите на „Иарти гага те имаха слабия вра 

зан” спечелиха оше две тар Александър Колев, ко 
точни в новото първенство йто с'ьс слабите си наме 
и въд висш ранг на сьсте- си допринесе отборът да 
замие. Този път победиха получи три гола. 
слабия отбор „Звезда” от В следващия кръг Фут- 
Блато. Всъщност това не болистите на „Партизан" 
ое качествена игра. Домаки ще гостуват В Мали Суво 
ииге дадоха 5 гола, но все 
пак НС -ГЬЙ леоно дойДОха 
до победата. И днес на вра

Две поведи комитет 
Еленно Вода-

Баюкетболистите на „А. Балкански” па два кръга
пред края на първенството почти осигуриха звание
то първенец в групите. В последните два кръга те по 
бедиха най-напред отбора на „Бубань" в Ниш а слац 
това и твърде добри,я отбор „Леда" от Княжащац в 
Димитровград.

Дъзпи

общност 
култура вдол, където «де се срещ

нат с отбора на „Младост”.д. с. Д. с.
А. Т.

Братство 21 септември 1984
СТРАНИЦА И



ХУЗДР • сатира • забава
КРЪЧМАРСКА• нашенски нсгапткй

Омо ВороВо е ровПръсДИТО НПМЯ- 
гроагридеко овло чииро .махали са ДОС№» 
о-толечемп очна от друм». Една ар т*х 
е и махалата „Боройскк ама»*". Панй'!»- 
рите баровци анадр, ч* тв*и мм*ила. 
намираща ое край цжотащноро турено 
шоое. се нарича и „Рацеяковм анове", 
по кмет» на някой ан Роденко, който 
тук имал нрьчма (хан, оттам и името 
„Рзденнови анове-хянове).

И тог«вв. канто и днес вересията 
като „платежно средство” е съществу
вала. От нея бай Раденко имал двойна 
полза. Именно, ако някой мине край 
кръчмата му, а не се отбие по обичай,

на *дна ракия, бой Раденно заповядвал на 
чирака:

„Ене, пиши му адно ракия!"
Когато олед известно време този, 

кокто м* се е отбил в кръчмата идаал 
до заплати сметката, виждал че ракии - 
те са повече на брой. Негодуванията 
ОаЛ Родеино пренъовал с въпроса: 
„Минава ли 
моята кръчма?
„Минавал Съм, ома «е с^м пил.!
„Да ри пил!" озшърщал Радонюо и вай 
мал пари според своята сметка.

Печуркарска грозницак

Едно ю'Фо оди Бусилиград бай Вене телеграф- 
оки абарисуйе: Манчо, стар си м,и приятел, и гребе 
ми твоя шмоч. Дойди!

Мислим си
си тогава и тогава край

дека тая старчуга не може да 
оврше онопа житие. кое с мука посея и ме ока да 
му помогнем. Моят бабешЬер осети дека си само 
за него мислим и кико некой наред<Я>давзц изръмжа: 
— Стезай опинците и иди! На тай човек 'гребе да 
помощуеш, знайеш дека депа му порлъскала.Разказал: Никола По-гров от 

„Селтцс” — Борово, записал А. Ташков
— Приятел,у — кажем не бай Вене кита оти- 

доири и>ега — че .ми дадеш едне радничНе дрейе 
и айде да видим ква те йе мука сполела. — Не! 
РадничНе дрейе ме требу — отсече о«. я изврге очи 
и мислим нво му йе. По едно време помисли: одр- 
•1-еяо, па се заборавило.

— Стезай се, чс исправламе ноЬе къмто Гор- 
н,у ТЬубату. Викал сам те циркус да видиш — каза 
бай Вене и .ми лъкну що съ.м се излъгал у лредло- 
ставку'гу. Некако се одгегамо, а там има що да 
се види. „Дом-продукт” оди Крушевац отворил отку- 
лну станицу за откупуване на печурНе, ама човеци 
повече даю печурНе на препродавци, а они с автобус 
ги носе по Вран>е за поубаве паре. — Матрапази
— кажем на бай Вене — и си мислим кико су се 
досетила за туя работу, а он с горчина и с наслъзели 
очи одобрава и ми каже: И_ма и по-лошо, човеци и 
работи оставлаю у предезече само печурйеге испред 
нос да не им оберу некои из друго село или другу 
общину. Прияте-ъат се унел у монологът си. а я си 
мислим кико работа че остав.ъащ ка се клънемо де
на повече че работилзе.

— Манчо, еве каква е работа — каже Вене
— оно и нещо да приработую, ама за иело време по 
босилеградсНите фирме си мисле на печурНе. А из- 
куттчици. и оди друштвеният и оди онай кико га ви- 
каю приватан сенгор колко очеш. Крию се, откупую 
и бегаю. Права печурска грозница! Еве „Напредък” 
оди Бусилиград откупил около 10 тона лазьске пе- 
чурКе и убаво направил. Лашсйете просто никой 
нече, а они пристаю и на огр.ъачат- Но дртго йе по 
важно. Ти мислиш.Манчо, да си склопил нови поз
нанства. ама шипък. Тия \чител,ат с джакчето пе
чурНе ти не каза н>еговото име. онай референт из 
общинуту си Рече името на баща му, а онай що рече 
да работи у биллсаруту те силно излъга — тай йе 
набеден билжар, он йе чиновник. Оди таквия сезьа- 
кът че остане с тънак джеп.

Кво да ви кажем. Не се знае, знаели се. Човеци 
за паре и име си ..за6оравл>аю”.

У
— Много си апатичен — 

казва младеж на адин спой 
приятел. Трябла да си на 
мериш мома. която ще има 
същите черти, канто и ги.

— Защо ми е мома. 'коя 
то гю цял ден да тича 
моми...

чТВ п \ ///*/ ■; г! кош а ■и* №
1 Ако всичко, което блести беше злато, ала- 
! тото би струвало много по-евтино.

Сервантес по
Магарето и а лъвска .кожа ще реве като

Лукнан
магаре.

— Има ли в салатата и ви 
там ини 
продавач на пазара.

— Може и да се е вър 
вял някой — отговаря той. 
Кацо я занесете у дома, из 
мийте я добре, и всички 
ще избягат...

Ако почитаха зарад брадата, козелът отда
вна щеше да стане шейх.

пита домакиня

Азербайджанска

Облеклото краен човека, а метлата

Асирийска

— до
ма.

*
Слънцето есени дан изгрява ново.

Херакпит — Вие вероятно сте фу 
тоолист — пита лекар па 
циента. преглеждайки счу
пения му кран.

— Не докторе. Аз съм 
страстен картоиграч, а же 
ната ми дава знак с крак 
под масата!

Животът и развитието на природата вклю
чват в себе си и бавната еволюция, и бързите 
скокове, прекъсванията на постепенността.

Ленин

Баща на славата и щастието е трудът.
Еврипид

Който си работи нивата, не мисли да прави — Знаеш ли докъде мо
же да те отведе страстта 
нъм алкохола?

— Зная. До кафенето.

ЗЛО.
Цицерон

Трудът развива нашите способности, а без
делието ги унищожава-

‘ V

X. Мак
— Преди да се омъжа 

за него, съпругът ми обе
щаваше планини и долини. 

— И какво ти подари? 
— Географска карта!

сЛш^оьоиБез работа денят става година!
Украинска

1Н — ■■ — ■■■■■■■!
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