
Ери-тс№о С указ Иа президента на 
СФРЮ Яосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.

* ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *

ГОДИНА ХХВ * БРОЙ 1171 * 5 ОКТОМВРИ 1984 Г. * ЦЕНА 10 ДИН.

ПО ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ XIII ЗАСЕДА
НИЕ НА ЦК НА СЮК

ОТ 17-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУ 
НИСТИТЕ В СЪРБИЯ

Решително и 

отговорноКапиталовложенията 

в служба на народа • ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ХШ ЗАСЕДА 
НИЕ — СВОЕОБРАЗЕН ИМПУЛС ЗА ВСЕСТРАНЕН 
АНАЛИЗ НА ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ СЛАБОСТИ И 
ОТ ОБЕКТИВНО, И ОТ СУБЕКТИВНО ЕСТЕСТВОко И на №11 заседанието си от 28 сейте

мври тази година разисква 
за акгуалните въпроси и 
задачите на Съюза на ко
мунистите в областта на 
капиталовложения и стопа
нското развитие- В уводно 
то изложение, което изне
се Иван Стамболич, пред
седател на
тзй. подчерта, че много 
сме инвестирали и че още 
инвестираме, но при това 
се чувствува потребата да 
се оцени кое в това е до
бро, а кое лошо, съгласно 
становищата на Дългосроч 
ната програма за икономи 
ческа стабилизация. Лошо
то е там че и покрай всич
ко, има известни колеба
ния в приспособяването на 

към

ц ЕНТРАЛНИЯТ 
МИТЕТ НА СКС

лягане на администраямв 
ш*я апарат на всички рав
нища. Облекчението на но 
ложението на стопанство
то не може да се свежда 
на освобождаване на „ло
шите" от облагания и даж 
диъ Натртдтването тРябва 
да расте по-бързо, а с^гд- 
отвата за потребление — 
по-бавно от растежа на до 
хода.

А днес да се работи без 
натрупване 
би представлявало край на 
развитието! Голям дял от 
натрупването е в частни Ръ 
пе и една част от него 
трябва да мине в общест 
вения сектор — преди всич 
ко чрез облагане с данъци, 
което е далече от това да

В настоящия момент в пусиите, трудностите и сУ- 
Сур'дул1иш>ка община се. бективните слабости от от 
провежда интензивна Дей- делни лица, организации на 

СК и други субекти, които 
СК, подтикната спъват по-^нататъ,шното са 

моштравително развитие- 
В разискванията доминира 

•критика

ност в първичните органи
зации на
от Тринадесетото заседа
ние на ЦК на СЮК. Вндю 
чително с 27 септември т-г. конструктивната 
са проведени 56 партийни (има появи и на критикар 
събрания .от общо 71 първи ство) на явленията и слабо 
чш 1С1р1ган1Изащщ на СК.

Ие . й Шк ■■ Я ,■
ЦК на СКС,

ЩИ стите, с решителен иск 
състоянието да .се мени, ка 
кто в СК, така и в общест 
вото и обществените про 
цеси.

Посочва се. че има и об 
общени разисквания и тен 
денции тази дейност да 
се претвори във формали
зъм. В досегашните исква- 
нид е засегнат пшрок кръг 
организационни, идейно-пр 
литически и дееспособни 
въпроси в СК, както и об 
шрствено-икономически, са 
м отпра в ителни. социални и 

•дпупи забележителни про 
цепи.

това утре

Шж
Според акционната прог- 

ог.ма нр. Общински^ коми
тет на СК в първия етап 
първичните организации на 
СК своята дейност, разис
квания и критическо съб
людаване на общото със
тояние са насочили към 
всеобщото състояние ® соб 
ствената среда. Първични
те организации преценя
ват собствената идейна и 
дееспособност (като анали
зират успехите, проблеми 
те и слабостите) как зана 
пред да насочат сводта иде 
йно-пол итическа „дейност.

Ш1Ш
Иван Стамболич

щане на нова работна сила? 
Дали наистина са в общес 
твена собственост ако но
вите капиталовложения до 
веждат да трудоустроява
не, в което не се произве
жда, да има неизползване 
на мощностите- Отговорът 
е ясен. Причините за ние 
ката ефективност на ка
питаловложенията не мо
гат да се приписват на са
моуправлението. Най-круп
ните решения за калитало 
вложенията работниците 
не са ни приемали и те гла 
-вно са покривани с фор
мално участие на работни 
ците- А винаги когаго ис
тинската и формалната ино 
номическа отговорност не 
се съвпадат — изчезва вся 
ка отговорност- Тук имен
но е коренът на произвола 
и безотговорността, каигго 
пораждат скъпо произведе 
тво и нерационално потреб 
л ен и е и разпиляване н а об 
псествения капитал — под
черта Стамболич.

Голямо внимание се пос
вети на укрепването на ма 
теРпалната основа на аДРУ 
жения труд, което днес е 
голяма задача, защюто уча 
сГието на стопанството в 
разпределението на общес 
твен'Ия продукт и дохода 
-голкова е спаднало, че все 
повече отслабва влиянието 
на работниците да осъщес
твяват своите самоуправи- 
Т0Л1НИ права (в разширеното 

Одруже-

може да се оцени като ико
номически и социално ра
ционално.

Трябва основно и крито 
чеоки да се оцени дългото 
дишната практика © иновес 
тирането и от нея да се из 
влекат поуки. Прединвес- 
тицйоните проекти трябва 
да бъдат много по-пълни и 
да дават пъпен отговор на 
едно реално капиталовло 
жение. Трябва да се нало 
жи схващането, че не ни 
е нужно про'изводст1во на 
каквапо и да <е стона, 
но преди всично зарад до 
хода, който все повече се 
придобива на световния па 
зар. Една такава преориен- 
тироена е неминуема и тря 
бва да се осществи преди 
приемането на 1развойните 
планове за периода 1986— 
1990 14]дина. Изходна осно 
ва на бъдещата ннвестмцм 
онна политика трябва да 
бше социалистическюто са 
моуправление- Тя трябва 
да тъРси опора в действи
телно възможното, а не 
гамо в желаното развитие. 
Това предпоставя скъсване 
с практиката на неограни
чено ишестициионно потре 
бление. Съюзът на комуни 
СТите в Сърбия гю^единно 
ще се бори за такива про 
мени в стопанската систе 
ма и икономическата поди 
тика, 1ШИто по-бързо ще 
промахват етатостичеоните 
препятствия и ще насърча
ват самоуправителната ин 
тограция. Покрай това кан 
то имаме единна стратегия 
на самоуправително обще 
стаено развитие, трябва в 
Югославия да имаме и об
ща стратегия на стопанско 
то развитие-

стопанската система 
Дългосрочната програма за 

стабилиза-иконо-мическа 
ция- Очевидно е, че става
дума за сгьлкновяване на 
интересите което не намал 
яза. Затова трябва да раз 

Стам- Очаква се тази Дейност 
да ггоодължи до 
на октомври, 
шите се. младежта и граж 
даните съществува 
интерес за почти 
събрания на първичните на 
СК, благодарение и на дей

казаяонкм това 
болич — въз връзка с кла 
совата същина на програ
мата по икономическа ста 
билизация и върху тези ос 
нови да премахваме отпо
рите в претворяването й в 
живота.-

Все по-гол ям дял от до
хода и натрупването се из 
мъива от самоуправление
то на трудещите се в сто 
ланството. През повишено- 

отчуждаване на дохо
да и натрупването, се прие 
воява управителното право 
от работниците. Така 
замъглява тяхната отговор
ност и интерес- а всичко 
това има лоши

икономическата ефе 
обществената

Според обща преценка, 
комунистите

средата 
Сред труде-Съюзът на 

осъществява пъпна мобшти 
запия на ПО м членството 
в сблюдаването на актуал-

голям
всички

ните задачи, произтичащи 
от Тринадесетото заседа
ние на ЦК на СЮК. В гол 
ям брой първчни органи 
зации на СК решително и 
отговорно се посочват про

ното отношение на члено
вете на Политическия ан- 
-мв в общината.

Ст. Н.

НИШто

Кои общини ще останат 

в кръга на 

изостаналите?

се

последици
върху 
ктивност и 
собственост. Несполучливи 
те инвестиции предизвик
ват к руини икономи чесни, 
а с това и политически пое 
ледици. Създаде се голям 
дисонанс между ускорения 
посцес на дезинтеграция 
на обществения капитал и 
бавното
обединяване на

В понеделник 
томврм т.г., 1В

на 9 ок- 
Ниш ще с© 

проведе съвместно заседа
ние на Предеедателството 
на Скупщината >на между- 
общинската регионална об 
щноют и Регионалната 
ланска камара, г 
ще бъдат обсъдени пред- 

от страна на 
Ок|уп1щ1И1ната на Ср Сърб
ия 'критерии и

дат изнесени 
досега забележки и пред
ложения във връзка с пре 
дложвния текст,, като 
обсъдят и направените за
бележки от страна на ко
митета за планиране и ко
митета за финанси при Ме 
ждуобщинската 
на общност в Ниш.

Според

направените

се

сам о упра вители о 
натрупва- сто-

на коетовъзпроизводство. 
пият т'РУД тРябва да ук- 

повишаването на

нето.
Дълго време начинът на 

инвестиране оправдателно
регион ап-

ложенитереива
дохода чрез производител
ността. Необходимо е и 
Преразпределение на обще 
ствения продукт и дохода, 
което подразбира и намаля
ване на 
потребление до реални <въ 
зможности и изисква нам а

се намира под удара на 
обществената критика. Ка 
кви

предложените 
няколко отпоказатели 

за измерване степента на 
развмтост ц

критерии 
13 засега стопански изос
танали от общо 15 общини 
и Питки решон би тряб
вало да загубя г този свой 
•статус.

са същинските ефек
ти СТ капиталовложенията, 
ако решаването за тях 
такова, че те не дават ану 
мудалия. а с това не откри 
ват възможности за

определяне 
стопанската и гзостанадост 
на областите извън питано 
мните покрайнини.

На заседанието ще бъ-

е
ИНВСсТИ/ИЦЮИНОТО

Б. Костадинов М. А.поглъ



н А с|И У
АКЦЕНТИ НЗ РЕЧТА НА РАИФ ДИЗДАРЕВИЧ В 
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН

ЮБИЛЕЙ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СФРЮ И СИВ

ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПЛОДОВИТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВОСветът е на всички
• Кризата на международните отношения се изос
тря. а след миналогодишната сесия на Общото събра
ние на ООН не е рошен нито един проблем 
Ф Необвързаните предлагат преобразование 
в интерес на всички народи

тия. и 'Лр. 
Стойността наСъветът за инономическа взаимопомощ е 

един от най-големите партньори на нашата стра
на. В с/ранитс-членки на тази общност се реа
лизира 45 на сто от целокупния югославски 
износ и 37 пц сто . от нашия внос от чужбина

ВСИЧКИ
сделки се изчислява с по
мощта на световни цени. 
Със СССР, ЧССР, ГДР и 
Монголия имаме клиринго
во изчисляване, докато с 
останалите 
СИВ (Полша, Унгария, Ру 
мт;ния, България, Куба и 
Виетнам) стойността 
сделките се изчислява в

на света

Открива се «ов етап на 
надпреварата във въоръжа 
ването и никой вече не е 
сигурен, че могат да се 
държат под контрол, средст 
вата. които тя произвежда. 
Преговорите между вели 
ките сили се заместват с 
надпревари, диалогът 
взатгни обвинени у. Зачес
ти застрашаването на су
веренитета. независимост
та. териториалната цялост 
и националното единство 
на отделни страни, зачес
ти намесата във вътрешния 
живот и подкопаването на 
вътрешната стабилност на 
независими страни, не се 
спазва най-основното чове 
шко право — правото на 
самоопределение и свобод
но избиране на собствено 
развитие. Насилието и те-

членни на
В септември т.г. се на

вършиха 'двадесет години 
от подписването на спора 
зумението за икономичес
ко сътрудничество между 
СФР Югославия и Съвета 
за икономическа взаимо
помощ (СИВ). През изте
клия период това специ
фично споразумение се 
осъществяваше за двустра 
нна полза и при пълно ува
жаване на -съвместните ин
тереси. равноправието и 
суверенитета на поддисни- 
ците- Тези принципи оста
наха същи до днешни дни, 
а постоянно се увеличава
ше броят на областите на 
сътрудни чество.

От 1964 до 1984 година 
стокообменът между Юго
славия и СИВ се увеличи 
с 20 пъти. при среден го
дишен размер на увеличе
ние 16.1 на сто. Днес СИВ

е един от иай-големите 
икономически 
па нашата страна. Около 
41 на сто от целокупния 
югославски стокообмен с 
чужбина се реализира име 
нно със страните-членки 
на тази икономическа об
щност. В СИВ се реализи
ра 45 на сто от общи* 
югославски износ, а оттам 
се внасят 37 на сто от об
щото количество чуждес
транни стоки. Стойността 
на общия стокообмен, вк
лючително и услугите- ве
че достигна 10 .милиарда 
долара. В страните-членки 
на СИВ изнасяме главно 
съоържения за строителна
та и хранително-вкусовата 
промишленост и хидрогше 
вматика, а от тях купува
ме суровини, възпроизвод- 
ствен .материал и пр.

партньори
на

долари.
с

Ог 1 януари до 30 ав- 
густ т-г- югославски стопа 
нски организации изнесоха 
в страните-членки на Съ
вета стоки на стойност 
2,830 милиарда долара, а 
оттам внесоха стоки за 
2,522 милиарда долара. Съ
отношението на износа и 
вноса в 112,2 срещу 100.

И тези, както и много 
дреги данни, красноречиво 
показват, че и Югославия, 
и страните-членки на Съ
вета за икономическа взаи 
мепомош могат да бъдат 
доволни от двадесеттодиш 
ното си сътрудничество. 
Досегашните резултати бе 
зслорно представляват си
гурна основа за по-нататъ
шно развитие на икономи
ческите отношения не са
мо в стокообмена, но и в 
така наречените висши об 
лици на сътрудничество — 
специализацията и коопе
рацията. Споразумението е 
твърде еластично, време
траенето му не' е ограни
чено така че наистина съ
ществуват широки възмо
жности за по-пдодовито и 
по-съвременно 
честно.

Раиф Д-издаревич

ност има поаздто и задъл 
жението да влияе за поде 
бряване на двустранните 
и?м отношения. Ние търсим 
от великите сили да прего 
варят и да се споразул1я- 
ват, като по-този начин 
дават принос, който светът

роризмът продължават да 
се употребяват като средс 
тво на държавна политика.
Изостря се кризата на ме
ждународните икономичес^очаква от тях. 
ки отношения. Светът 
изггоавфч пред нови облици V*- 
на икономическа, финансо 
ва и техноложка зависи
мост и неоколониална ек
сплоатация- Пропастта ме- 

нераз-

е&' За да .може сътрудниче
ството да се развива въз 
основа на договора и пъл
ното уважаване на нацио
налните интереси, наши 
представители участвуват 
в работата на 23 от общо 
33 органа на СИВ. Освен 
в търговския оборот, пар
тньорите сътрудничат и 
в различни области на на 
уката и технологията — 
в геофизиката, опазването 
на жизнената среда, чер
ната и цветната металур-

ИКП — СЮК

жду развитите и 
витите е все по-гол яма, а
готовността на развитите 
за глобални преговори и
съвместно изнамиоане на 

все по-малка.решения
Дълговете, възлизащи 
над 800 милиарда 
и високите лихви, за кои
то развиващите се страни 
тази година тРябва да от
делят 75 милиарда долара, 
за съжаление се 
ват и като средство за на 
тиск, експлоатация, намеса 
във вътрешните <работи и 
стопанско изтощаване 
развиващите се страни.

на
долара

съгрудни-

Алесандро Ната и Али Шукрия СТОПАНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО СФРЮ . НРБизползу-

Дълбоко и 

сътрудничество
Планът ще бъде изпълнен

на
Председателят нт Председателството на 

Стопанската камара на Югославия Емин Добар- 
джич -и министърът на външната търговия на 
НР България Христо Христов съвместно констан 
тир аха, че с взаимни усилия на югославски и 
български стопанственици 
се осъществи заплануваната за тази година ра
змяна на стоки и услуги на стойност 312 ми
лиона долара. Междувременно трябва да бъдат 
разрешени известни проблеми 
между югославските и българските партньори.

Човечеството има само 
едно бъдеше — бъдеше и а 
мир, сътрудничество и ра
вноправие- Седмата 
ференция на необвързани
те предложи на света Ця
лостна програма за прео
доляване кризата на меж 
ду народните
и икономически отношения, 
програма, която води ‘Към
мир и сьтрто н иче-тво ■ В Шунрия и сътрудниците 
света 'не се чувствува Недо му. Направихме крачка -на 
стиг на предложени,я, кои 
то водят към изхода от се 
гашното положение- Ове- 
тът обаче е
когато става дума за воля

Оценявайки водените разговори, Али Шунрия 
и Алесандро Ната подчертаха, че е направена крачка 
напред в отношенията между двете партии

са-ид-рю Ната на прескон
ференция в Р-им.

кон-
може цялостно да

Напълно сме доволни от 
разгово-рйте, които тези 
дни водихме с председа
теля на Председателство
то на

-в отношениятаполитически
Председателят на Пред 

седателството -на ЦК на 
СЮК се съгласи с тази 
оценка, -като подчерта, че 
по -всички разгледани в-ьп 
Р-з-ои е постигнато -в-исоко 
еьтлаои-е. Шунрия особено 
изтъкна иСти-нск-и-я дух на 
приятелство и откровеност 
по време на -разговорите. 
Тази атмосфера в отноше
нията между СЮК и И-КЛ 
е пълноценна и излиза от 
рамките на двустранните 
отно-шен-ия.

ЦК на СЮК Ал-и
Голяма част от направената в София раз, 

мя-на на м-нени-я между Добардж-ич и Христов 
бе посветена на ютославско-бтдцарекото 
номичеоно сътрудничество и стокообмен от 
1985 до 1990 година. Направен е договор 
бъдат раз-гледа-ни воичк-и аспекти -на промишле
ната кооперация и специализация и възможнос
тите за комшембнтарно свързване на производ- 
игел-и от даете страни. Задачата трябва да бъде 
-изпълнена на XX заседание на смесената юго- 
сла-вско-българска комисия за икономическо и 
научно-техническо сътрудничество, което ще се 
проведе в София къ<м нрая «а годината.

ико-пред в развитието на апрм-я 
телското, дъ-пбоко -и се-рио 
зно сътрудничество въз ос 
но-ва на принципите -и идеи 
те, от ко-ито се ръководят 
нашите две партии, а то
ва са принципи на самос
тоятелност и взаи-мюпочита- 
ние, — заяв-и генералн-идт 
секрета-р на Италианок-ата 
комунистическа па-ртия Але

да
в оокъ-дица,

и акции на наЛ-отговорни- 
за сегашното -незавидно 

положение- Най-голяма -от- 
гс-ворност за преодоля-ване 

-разбира се- 
сили. Зато- 

обш-

те

на кризата, 
имат -великите
ва -международната
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ОТ ОБЩОПАРТИЙНИТЕ РАЗИСКВАНИЯПОРАДИ НЕПРИЕМЛИВИ ИСКОВЕ ОТ 
БЪЛГАРСКА СТРАНА

В ПО НА СК В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „МОША ПИЯДЕ" В ДИМИТРОВГРАД

ЩЕ ПРОГОВОРЯТ ЛИ МЪЛЧАЛИВЦИТЕ?Отказан още един 

граничен събор те работници. Занемарено 
е стимулирането на качест 
вената работа. А това всз» 
щност означава, че в осно 
внопго образование не съ
ществува взаимна зависи- 

качеството

В основното образование все още не съществува 
взаимна зависимост между качеството на образова
телно-възпитателния процес и възнаграждаването

„Ако половината члено
ве на нашата партийна ор 
ганшация не са нито „за", 
нито „против" решенията, 
взети по който и да било 
въпрос, тогава е ясно, че 
става дума за очевиден 
опортюнизъм ".
Тези думи на Петър Ми. 
то в, казани на събрание на 
първичната организация 
на СК в основното учили 
ще „Моша Пияде" в Дими 
троеград, на което бяха об 
съждани Цроектозаключе 
■нилта от ХШ заседание на 
ЦК на СЮК, пластично ил 
юстрират основния проб
лем на тази партийна ор
ганизация. Изказалите се 
на събранието подкрепиха 
думите на Митов, но вое 
пак остана неизвестен от-

НР България отново отказа граничен събор 
за населението от СР Македония и тази съсед
на страна. Както и в Крива паланка, съборян- 
сната комисия от българския град Симитли обу- 
олови провеждането на събора със закриване на 
постоянната изложба, посветена на Първото за
седание на АСНОМ и 40-годишнината на съвре
менната .македонска държава.

В съобщение на съборяноката комисия на 
Делчево .между другото се изткъва, че българ
ската комисия търоила закриване на изложбата 
без да я види. Това показва, че българските 
представители са пристигнали с 
становище за н ©провеждан е на събора. Комиси
ята на Делчево Решително отхвърлила .българ
ските искове, като при това подчертала, че 
става дума за постоянна изложба по. случай 40- 
годишнината на АСНОМ, която е представена на 
вред по нашата страна, и че нейното съдържа- 

' ние не обижда българския народ и българската 
армия. Българските окупаторски сили са пред
ставени както и всички останали окупаторски 
войски и техните слуги на територията на Юго
славия в периода от 1941 до 1945 година. При 
липса • на аргументи българската страна обосно
вала решението си с „неспазване духа на про
токола за граничните срещи''. Комисията на 
Делчево обаче предупредила българските пред
ставители, че по време на миналогодишната 
среща в Симитли бе организирана изложба с 
антиюгослгвскр и антимакедонско съдържание, 
поради което югославската страна вложи про
тест съгласно .междудържавния ггротонпол.

говорът на централния въ 
прсс: защо мълчат гол
ям брой членове на СК в 
димитровградското основ
но училище? Вместо да 
навлизат по-задълбочено в 
проблема, членовете на СК 
като че ли не успяваха да 
се освободят от една не
съществуваща дилема: как 
во представлява продължи 
телното мълчание на кому 
ниста 
или опортюнизъм?

Говорейки за осъщест
вяването на основните Пе 
ли и задачи в образование 
то, Милосав Стоянов, меж 
ду другото изтъкна, че ка 
честното на образовател
но-'Възпитателния процес е
предоставено единствено 
на съвестта на прооветни-

мост между 
на образователно-възпита
телната работа и въанаг- 

Сенретарят 
организа-

раждаването. 
на първичната

Димитър Джуров вЦИ1Я
уводното си изложение се 
застъпи за изостряна 
говорността на всеки црос 
ветен работник за качест- 

образованиет0 и 
възпитанието. В тази об
ласт е важен точният- от
говор на още един същес
твен въпрос: защо никой 
от мнозина заслужили щго 
светни работници не иска 
да бъде просветен съвет
ник?

от-

,, неутралност" вото напредварително

А. Т.

В ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА” В ЗВОНЦИ

СЪБУЖДАНЕ“ ОТ ПАСИВНОСТТА33
Как комунистите в кооперация „Ерма" се готвят 

да обсъдят и приложат Проектозаключенията от 
13-то заседание на Централния комитет на Съюза на 
югославските комунисти, попитахме сенретаря на пър
вичната организация Нинола Йосифов.

Йосифов изтъква, че и 
сега се чувствува извест
но оживление оред члено
вете на СК и останалите 
членове на нолектива на 
„Ерма" едно по-отговорно 
поведение. „събуждане" 
от пасивността.

— Имаме, не малко въп
роси, на които ше се оп
рем. Преди всичко в редо 
вете на Съюза на комунис 
тите има хора с двоен мо 
рал, а знаем, че това е 'Не
съвместимо с лика на един 
комунист.

Второ, ще поиокаме от
чет за закъснението с из
глаждането на фермата на 
„Църни връх". Тя трябваше 
да бъде готова до 30 сеп
тември. Срокът изтече, а 
обектът е завършен 70—
80 на ото! В дотовора с „Ко 
ммналац” от наша страна 
са спазени всички усло
вия. А известно е. че вся
ка закъснение носи ггоокъИ 
ване на обекта.

— Не вестим достатъч- 
'и но. Ето например коопера 

на тилният джип се изцю/гзуиа 
и в случаи, когаю до оп-

_ Ределено място би могло
да се стигне с рейс. Но г° 
ва не се прави. Не пазим 
добре и общественото лму 
щество, като гю такъв на 
чин нашата трудова орга
низация търпи голем>и шо

се отразява върху стиму
ла на трудещите се пове
че, по-качествено и по-от
говорно да изпълняват сво 
ите трудови задачи, — ка 
зва Йосифов. Той добави 
също» че на предстоящи
те събрания на комунисти
те в „Ерма" ще се обсъди 
и въпроса за личната и ко 

, лективна отговорност, за 
дейността на Скупщината 
на кооператорите, самоуп- 
равителните органи и пр.

ност. А има такива, които 
са и членове на Съюза на 
комунистите, което е не
допустимо.

— Все още имаме члено 
ве на нашия колектив, ко 
ито н©получават лични до
ходи според трудовите си 
Резултати. Това нещо зле

УСИЛИЯ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА НЕЗАЕТОСТТА В 
НИШКИ РЕГИОН

Стимули за „разширено" 

трудоустрояване
ДУМАТА НА СЕКРЕТАРЯ

Мнозина на брой — 
малцина в акция

— В първичната ни партийна

ф За преквалификация и професионално 
ване на незаети лица през 1985 година регионалната 
СОИ за заемане на работа ще обезпечи 16 милиона 
динара

оспособя-

организация
членуват 40 души и това е сила, която в мест
ната общност може да раздвижва 
ва решаването на всички въпроси. Просто каза
но — всекидневно да тласка напред. На прак
тика обаче тази сила не се чувствува много. 
От това число

В програмата на Самоу- 
правителната общност на 
интересите за заемане на 
работа в Нишки регион е 
записано догодина да бъ
дат преквалифицирани и 
около 1300 незаети лица в 
региона. Преквадафикация 
и професионално оспособя 

глав-

За „разширено" заемане 
на работа ще бъдат израз
ходвани 21 милиона дина
ра. С тези средства ще 
се стимулира приемането 
на стажанти над законно 
то задължение, трудоуст
рояването на инвалиди и 
откриването на нови рабо 
тни места за 1500 лица.

В 1985 година регионал 
ната СОИ за заемане на 
работа ще разполага с 275 
милиона динара. Около 103 
милис-на динара са пред
назначени за парична 
други видове помощ 
незаети лица.

и да подтик-

девет души са студенти, а пе
тима са заети във вътрешността. Ако към това 
число се добавят и онези, които заминават 
сезонна работа, малко са онези, които 
на действуват.

Преди няколко

на
наисти-

ване се предвиждат 
но за лица с така нарече
ни „суфицитни" професии

дни това ни заяви секрета
рят на първичната организация на СК в ,с. Бо- 
жица Славча Рангелов, който 
въпрос ще се намери на събранията, на които 

се разисква върху Проектозаключенията рт 
13-14) заседание на ЦК на СЮК. Въпросът, кой
то може би е характерен не само за тази. пар
тийна организация, . заслужава 
внимание, защюто се касае за млади членове на 
СК, които нито

и специалности: завършили 
гимназия, техници, търгов
ци и други. За целта 
бъдат обезпечени около 16 
милиона динара.

подчерта, че този

Ще
ще

още по-годямо

ЗНАЕМ ЛИ КОЛКО ГОЛЯМА Е ОПАСНОСТТА 
ОТ ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ?

се свързват с партийната орга
низация, където следват шш работят, нито пък 
са в състояние да действуват в местната общ-, 
ност.Един процент може 

да заледи земята — Младите, изтъква Рангелов, са по-дейни 
дежато членуват и действуват и .младежката 
организация След приемането им в Съюза на 
комуна «спите тази антивност при една част от 
тях секва. Мисля, че 
оттхпвах в .редовете на СК заради лакти ит^ре- 
он, разчитайки на някакви предимства, Имайки 
предвид, че няма предимство без действуване 
и че цената на това отношение към работата 
на първичната «и организация не е малка, не
обходимо е само едно — или да се лнлючат в 
организациите, където следват оди работят иди 
Да ги отлъчим от евнденцията.

ти.
Добре е известно, че до 

инвентаризации
Когато би се случило да екенлодира само 

1 процент ог съществуващото ядено оръжие, 
Земята би била обвита с вечен лед и тъма.

Видният американсии астроном Карл Саган 
счита, че евентуалната ядрена експлозия би 
предизвикала катастрофални промени на клима
та, понеже в земната атмосфера ще се натру
пат огромни гъсти облаци от отпадъци и ира- 
шииа, които Ще зададат слънцето, отнемайки 
всякаква възможност на слънчевата светлина и 
топлина да пристигнат на Земята._____________

сега при 
често е имало случаи кл

имат
една час-г от младите по

кои магазмнери 
загуби,
■гони. Какво в това 
пгеиие ще се предприеме?

— Сигурно е, че тойи 
път, ония чадито са имали 
загуби, или друг вид фи
нансови нередности, 
бъда/г взети па отговор

на
друши да са паче 

отно-

ше В. Б.
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В ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК » СЕКРЕТАРИАТА НО СТОПАНСТВО 
КЪМ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

В КОЖАРА „БРАТСТВО" В ЖЕЛЮША: КОМУНИС 
ГИТЕ БЕЗДЕЛНИ ИЛИ БЕЗСИЛНИ?

Занапред без вербализъм Констатациите не 

мениха положениетоКОМУНИСТИТЕ В ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ СА 
ПОДЧЕРТАЛИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСЯТ КОНКРЕ 
ТНИ РЕШЕНИЯ И КОНКРЕТНА ОТГОВОРНОСТ

дим личната отговорност 
— казва Любимка Восали- 
нов и добавд: семейните 
къщи, дегро се казва, ще 
се легализират съгласно за 
шна за изграждане на обе 
нтн. а раздвижихме ини
циатива .Решенията за ру
шено на съпътствувашитв 
обекти да се Реализират. 
Разбира се. трябва да не 
се даде възможност за но 
ви „акции”, които се гот
вят.

Ако стопанските Резул
тати, с а мо у! травитад ните и 
взаимни отношения в ко
жари „Братство" в Желю. 
п ш край Димитровград бя
ха на желано равнинце и 
отсъствието на ;ючти ио-
ловината комунисти на 
неотдавнашното събрание 
■на първичната партийна ор 
ганизация може би щеше 
да бъдо по-малко очебие- 
що. Тази трудова организа 
ция в последно време по
ради липса на оборотни 
сродства се намира в край 
но трудно положение. То 
на предизвиква и чести за 
стои в производствения 
процес. Колко първичната 
организация се застъпва 
за премахването на труд
ностите?

От около 140-те заети. 
42 души са членове на 
СК. Те обаче 
крайна пасивност — не са
мо в работата на първич 
ната организация (на после 
дното събрание присъству 
ваха само 26), но и в про 
изводството. Въпреки нат
рупалите се проблеми, за 
които преди две години ра 
зиенва и Председателство
то на ОК на СК в Димит
ровград, първичната орга 
низация не бе в състояние 
да раздвижи или да даде 
принос в разрешаването 
им. Всъщност от констати 
ране и приемане на заклю 
чения не направи нито ед 
на крачка напред. Затова 
че първичната организа
ция не е идейно и акцнон 
но подготвена да бъде во

деща сила в организация
та потвърждава и изборът 
на членове на работничес
кия съвет- Избрани са и 
членове, които според кри 
торните това не мотат да 
бъдат. Гласували са ги 
обаче всички комунисти!

Ако към това се добави 
и изгубения авторитет на 
някои лица е техническа 
та и комерческа служба, 
които са все още 
следствие поради съмнение 
за различни злоупотреби, 
тогава става ясно как се е 
стигнало до там в самоуп- 
равителния орган и разли
чните тела доминираща 
роля Да имат лица, които 
следейки личния си инте
рес „делят” заетите 
хни” и „наши".

Все пак членовете на 
СК в „Братство” намериха 
сили да започнат да търс 
ят конкретни причини за 
бездействуванего си й на
чини за изход. А подчерта 
ха, че изходът е в процеса 
на разграничаването, спо
ред това кан се отнасят 
към трудовите задачи и 
производството. На следва 
щите няколко събрания 
по-конкретно ще анализи
рат положението и ще по
търсят отговорност от 
безотговорните- Впрочем, 
на това ги задължават и 
Проектозаключенията от 
13-то заседание на ЦК на 
СЮК,.

Разисквайки върху Г1ро 
ектозаключенинта от 13-то 
заседание на ЦК на СЮК 
комунистите в първичната 
организация в Секретариа
та по стопанство към Об 
щинената скупщина в Боси 
.леград откриха широк кръг 
на теми и проблеми в дей 
ствуването на този общиш 
ски орган, Същевременно, 
на проведените досега две 
събрания (второто на 26 
септември) те потвърди
ха, че съществуват и щн- 
рокп пространства за соб
ствено действуване.

Имайки предвид значе
нието на Секретариата (в 
тази първична организа
ция на СК действуват чле
нове от повечето служби: 
общинското геодегоко уп
равление. общинският об
ществен правозащитник, 
съдията за нарушения, слу 
жбата за имуществено-пра 
вовп отношения и повече- 
то инспенщш из област
та на стопанството и ко
муналната дейност) и об-

кар че плаша собствена 
програма за икономическа 
с таоидизацця проявяваме 
и собствени слабости в ре 
ализмрането й: нямаме въ 
знаираждаване според ре
зултатите на труда, не се 
пости достатъчно, трудова
та дисциплина и ажурнос- 
тта ни не са на задоволи
телно равнище, делегации
те не действуват... Особе
но внимание посветихме 
на два въцрфеа, одпто пре
дизвикват недоволство вс
ред населението в общини 
та: изграждането на обок- 
ти без позволение и разре 
шенне и на обществените 
площи, които ио време на 
новото землеморствр ми 
наха в частни ръце.

В Босилеград, по-точно в 
градоустройствената част 
на града са построени око 
ло 40 обекта без позволе
ние и разрешение, от кои 
то 20 частни семейни къ 
щи. В тази част на града 
също частни лица са про
давали площи за големи

Безотговорността ни от
говорните в този Секрета- 
рпит повлия с неспазване 
то на закононродниеаиията 
да се създадит и изкустве
ни социални разлики меж 
ду хората. Разлики се съз 
дават и е минаването на об 
Щественн площи в частни 
ръце. Как да се намерят 
(в книгите) и възвърнат 
тези площи, които по вре
ме на новото землемерс. 
во мениха собственика си? 
Комунистите тук са взели 
решение тшущеоевено-пра 
нивата служба, общински 
ят обществен правозащит 
кик и геодетската служба 
в съдействие с местните 
общности да положат ма 
ксимални усилия и площи 
те (все още липсват инфо 
рмации ко-око са те) да се 
върнат на обществения се 
ктор.

пад

на „те

проявяват

ществените задължения, от 
чието осъществяване до го 
ляма степей зависи и ук
репването на самоуправите 
лните социалистически 
ношення и законноста, 
проявиха и чувство на соб 
ствена

суми пари, други са нупу- 
вали и строили на диво. 
Каква е била благонаплон- 
ностга на отговорните в Се

от кретариата за стопанство, 
финанси, комунална и стро 
ителна дейност показват 
няколко .факти: от 20-те 
построени нъщи само за 
за прекъсване на изгражда 
три са връчвани решения 
нето им, а за 21 обект 
(преди всичко съпьтствува 
щи обекти) решенията за 
рушене не се прилагат?!

— Налага се да утвх(Р-

те

отговорност. Имайки предвид, че 
зи секретариат и Секрета
риата по общо управление

то
— Разисквахме открове

но за пропуските и субек
тивните си слабости, за 
това нан да се организира
ме занапред — казва Лю- 
бинка Веселинов, секретар 
на тази първична органи
зация. А слабости има. Ма

тата си. очаква се първич 
имат допирни точни в рабо 
ните им организации на 
СК наскоро да проведат 
съвместно събрание-

В. Б. А. Т.
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД

Няма същинсно възнаграждаваме
си. както и Проектозаклю
ченията от 13-то заседа
ние на ЦК на СЮК.

Информация за метода и 
съдържанието в работата 
на първичните организа
ции >на СК и по-нататъшни 
те задачи за идейното и 
акционно оспособяване на 
комунистите и организа
циите, изнесе Любен Ива 
нов. В нея между другото 
се подчертава, че комунис 
тпте, и въобще организа
цията на СК в общината, 
идейно-политичеоки и 
ционно все още нямат пъл 
ната роля на водеща сила. 
В повечето партийни ор
ганизации на въпроса във 
връзка с приемането на но
ви членове не се 
внимание. 33 от 62 първич 
«и организации на СК през 
нас гоящата година въоб
ще не са вършили приема 
не на нови членове. Социал 
но-класовата структура съ
що така все още не е на 
завидно равнище. В тази

Проектозаключенията от 
13-то заседание на ЦК на 
СЮК.

На ззаседанието освен 
членовете на .Председател
ството и представители на 
работни трупи, които изго 
твиха материалите, присъс 
твуваха и ръководители на 
обществено-политически ор 
ганцзации, представители 
на Общинската скупщина 
и изпълнителният секре
тар на Председателството 
на МОК на СКС в Леско- 
вац, Зария Димитриевич.

Информацията във връз 
ка с идейно-политическите 
вьпроои за създаването, и 
разпределението на дохо- 
на и задачите на СК в та
зи област изнесе Вене Ве
линов, а в разискванията 
участвуваха Симеон Глиго 
ров, Асен Милчев, Симеон 
Богоев .Любен Рангеле® и 
Зария Димитриевич. Об
ща констатация е, че в из 
острената обществено-ико
номическа обстановка, ус
ловията за създаването ните и синдикални конгре

на дохода в повечето сто 
лански организации в об
щината са влошени.

Председателството на 
комитет на

насока, изтъннато бе. за
напред трябва да се изос
три личната и колективна 
отговорност на всички ра 
внтвца.

Що се касае до общопар 
тийното разискване върху 
Проектозаключенията от 
13-то заседание на ЦК на 
СЮК, Председателството 
констатира, че въпреки под 
готовките които бяха нав
реме извършени, с точно 
определени срокове, в ня 
колко първични организа
ции договорените срокове 
не се спазват, а има и та
кива, където съвсем бегло 
се разисква. Поради това, 
а имайки предвид зндченн 
ето на Проектозаключения
та. Председателството е 
на становище да се изгот
ви щателен анализ и там 
където се оцени, че разне- 
кванитяа це оа целесъобра 
зно насочени да бъдат по® 
торени.

Общинския 
Съюза на комунистите в 
Босилеград, на проведено
то в миналия петък раз
ширено заседание обсъди 
и прие няколко информа
ции. върху които ще сази 
еква и Общинският коми-

Фак-г е, че при разпреде 
доходлението на чистия 

все още не се спазва дого
ворената политика. В:се по-
малко се отделя за укреп 
ване на материалната ос
нова на труда и резерви
те, а все повече за лични 
доходи. В повечето орга
низации все още няма из 
готвени (а там където има 
не се прилагат в практина) 
съответни мерила за оце
няване на трудовия принос 
въз основа на количество
то и качеството на изпъл
нената работа, рационално 
то използуване на работ
ното време и средствата 
за производство, икономке 
ването, суровините и ир. 
Комунистите в това отно-

тет на поредното си засе
дание. Между другото на 
дневен ред бе информаци 
ята въ® връзка с вдейно- 
политическите въпроси за 
създаването и разпределе
нието на дохода и задачи 
те :на Съюза на комунис
тите в тази област и инфо 
рмацията за метода и сь 
държанието на работа на 
първичните организации 

на СК и по-нататъшните 
задачи върху идейното и 
акционно. рспюсобяване на 
комунистите и организаци
ите им. Освен това, 
заседанието Председател
ството на ОК на СКС в Бо 
силепрад 
лиз за досегашния ход на 
публичното обсъждане на

ак-

озделя

на
шение, се изтъкна на засе 
даниего, трябва да дадат 
свой пълен принос. На го 
ва ги задължават партий-

и ана-направи

м. я.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИ 
И НА СК В ДУХА НА ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ТА НА ТРИНАДЕСЕТОТОЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА 
СЮКСтабилизацията-същински въпрос

С чувство на пълна 

отговорност
Осъществяването 

Дългосрочната 
за

'На " На заседанието, с малко от прилагането на този ме 
закъснение, бяха обсъдени рки, се забелязват швесгг- 
и Резултатите от шестме 
сеч1Ното стопанисване на

ироцрама 
'икономическа стабили

зация е същински 1Въдрос, 
чрез които Съюзът на син

ни положителни |резулта-
щ*.

динатите трябва най-актив- нствТ^риегсГе™ 
но -да се ^включи в разис
кванията върху Проентоза- 
ключенията от Тринадесе
тото 'заседание на ЦК на 
СЮК —

Общми окият с И1ндн1ка лен 
съвет обсъди и информаци 
ята за снабдяването на

стопа-
станопи-

• ще, че от май месец наг 
сал! се чувствува засилва- населението с основни сто 
не на производството щ

Разикжвайни по Проекта- ей да бъде „признат" в 
оредата на местоживеене- 
Острият дуел . между него 
и П1ирект0'ра е завършил 

на със заключение, разисква 
нията да се отсрочат до

ки от широко потребле
ние. за което може да се

заключенията, комунисти
те на първичните органи
зации на СК в Сурдулиш- 
на община, с чувство 
пълна отговорност (като 
се изключат някои обобо- следващото събрание, 
щаващи разисквания), же
лая^ час по-скоро Проек- 
тозакл юченията да станат 
жива ттрактима в тясната 
среда.

почти напъл1Но премахване

гж? «г=лкосния синдикален съвет в Общо взето увеличава ре 
Димитргатрад, състояло физическият обем на прол 

1 септември. Съю- извецетвото, разбра се и
зът на комунистите, като на финансовите 
водеща сила в обществото Видимо 
.не може сам да разреша-

йто за късо време се по
чувствува след размразява 
не на цените, повече е ре- 

купу-
ване и правене на запаси 
отколкото на недостиг на 
този продукт. -Някои не- 

еще загрижава ненаплате- редности и неправилности 
ната реализация от почти с цените на време са за- 
45 милиона динара, което белязвани и осветени от 
значително обременява ди- съответната инспекция, а 
ми тровград окото стопанст нарушителите 

дело во. Отделно бе направен По време на ежедневния 
анализ на резултатите от контрол на магазините от 

ще вт.веждането на временни страна на инспекцията до 
мерки в мебел ата Фабри- сега са наложени 35 нака- 

Обшинския , ка „Васил Иванов Циле", замия.

СЛУЖБАТА НА ОБЩЕ 
СТВЕНИ ПРИХОДИ: Да-
нъчната система не е ефи
касна. Към 700 души . ра
ботят безправно, а срещу 

БОЛНИЧНО-ДИСПАН- тяХ: не са съставени про.то 
СЕРСКИ СЛУЖБИ: Кому- коли. Посочва се- че мнепе 

.кистите в първичната орга нциомните органи не са в 
низация на СК на преден състояние да прегледат 450 
план изтъкват слабата тру 
дова дисциплина, неспазва 
не на работното време и 
други слабости, спъващи 
правилното функционира
не на тази служба. Настъ

ефекти, зултат на засилено
е и свързването на

. трудовите 0|рганизаци1и на
а всички проолеми без, доходни принципи. Но -все 

активно ангажиране на ця 
л ата работн ич е ска 
Тъкмо

'Класа.
тук е Ролята на 

ииндината. Затова 
но да се обсъди кан и кол 
ко се провеждат в 
становищата от Дългосроч 
ната програма, което 
стаг :е вече на следващото 
заседание на

е нуж-
наказани.

делови книги на занаят
чиите- Критикувано е неза 
конното забогатяване на 
търговските работници и 
че не се предприемат, съот 
ветни мерки. Посочени са 
и някои други слабости.

синдикален съвет- А. Т.където след три месеца . пила е поляризация меж
ду средно и високопрофе- 
сион алните кадри,. ос обено 
при възнаграждаването, ко 
етю е довело до провал на 
два референдума при прие 
мането, на самоуправитвл- 
ното споразумение за лич 
ни доходи. Първичната ор
ганизация на СК подчерта
ва-, че тази ООСТ доста ус 
пешно работи, въпреки на
личните материални труд
ности и търси решителни 
мерки за подобряване ус
ловията за успешно изпъд 
няване на здра*вните зада-

БАБУШНИЦА ООСТ КОНС^ЕКЦИЯ
„ЮМКО”: Отделни члено 
ве не са дейни. Намален е 
административният п©Рсо 
нал, но отсъствията по бо 
лест все още не са намале 
ни до желаната степен. Ли 
чните доходи трябва да 
се съгласуват с резултати
те на труда ,а не да завие 
ят от оаботното място- Ко 
мунистите са призвани да 
се бооят срещу лентяите. 
По всички въпроси мнени
ята са изнесени откровено.

ООСТ ЗАВОД ЗА ТБЦ:
Във връзка с предстояща
та реорганизация на здрав 
ната служба, посочва се 
необходимостта, че Заводът 
трябва да намери своето 
място на регионално рав
нище. Посочени са и други 
слабости във връзка със 
заетостта, преобемния ад
министративен персонал и 
др. Изтъква се необходи
мостта по-добре и по-отго 
ворно да се работи.

Против носителите на 
отрицателни прояви

С изключение на някои 
партийни организации в 
местните общности, които с 
поради отсъствие на голям 
брой членове поради сезо
нна работа, в другите са 
проведени събрания на кои 
то се обсъждат Проентоза 
ключенията от 13-то .заседа 
ние на, ЦК на СЮК.

— Приета е във всички 
партийни организации 
Акционната програма на 
Общинския комитет на Съ
юза на комунистите, в ко
ято ясно е подчертано, че 
кешуиистите във всяка сре
да трябва критически 
анализират своята рабо
та, като се извърши и ра
зграничаване с ония, кои
то в досегашната си рабо
та са проявили некомунис- 
тическо поведение, не из- 

' пълняват трудовите си за
дачи, или пък са носители 

- на двоен морал и пр.

тво и др. отрицателни про 
яви, които са в противовес 

изискванията на Дълго
срочната програма за сто
панска стабилизация- 

Във всяка среда конкре-. 
тно и точно трябва да ‘ ое

смисъл водеща общесгзе- 
но-политическа сила, като 
тази своя роля оправдава 
с дела

Според Акционната про
грама на Общинския коми
тет на СКС — разисквани
ята в първичните организа 
ции обсъждането на Про- 
ектозаключенията ще про
дължи до 30 октомври, а 
на 5 ноември ще се прове
де заседание на ОК на 
СКС, на което ще се обсъ
дят резултатите от публи
чното обсъждане на Про-

•изанализира положението, 
. като се набележат и съот
ветни мерки за преодолява 
него му. Комунистите на 

и село трябва да насочат си 
ли към подобрение на се
лскостопанското производ 
ство, като се напуска до
сегашната практика. Във 
всяка трудова организа- 

да ция, във всяка местна об
щност трябва да се изгра

чи.
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕН 

ТЪР „МОША ПИЯДЕ”:
В то®а образователно ве
домство за продължителен 
период съществуват изос 
трени самоуправителни и 
междуличностни отноше
ния. На събранието на пър 
вишната организация на 
СК не така откровено се 
говори. Преди няколко ме
сеци секретарят «а ПО ои 
е подал оставка, като тър

ектозаключенияла и раз
гледат направените предло 
жения в първичните орга
низации на Съюза на ко
мунистите.

жда такава организация 
на Съюза на комунистите, 
коятг да бъде в истинския М. А.

„БАЛКАН" — ЛЕСКО- 
ВАЦ — ООСТ „ВЛАСИ-
НА”: Липсва

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Пред редица важни задачи отговорност 
и дисциплина в работата. 
Комунистите © самоуправи 
телнцте органи не работят 
добре. Има и

Отделно внимание тряб
ва .да посветят комунисти
те в трудови организации, 
които се борят с Редица 
стопански проблеми, 
са имали загуби като хи- 

проми шлеиост 
„Шести Септе 

вътреш-

своеволия, 
отношения- От 

ношенмята с ООСТ в Лес! 
ковац и «е са добри.

некоретни
или ■ На 26 септември т.г. © 

Босилеград се проведе за
седание на Изпълнителния 
съвет към Общинската ску 
пщина в Босилеград, на 
което бяха обсъИеки пове
че текущи въпроси,, Меж- 

Сета е момент да се изо ду другото членовете на 
стри борбата против ноои- ИС отделно внимание по- 
телите на бездействието и светиха върху плана и про- 
недисмиплината, неоправ- трамата за работа ирез след 
дателното отсъствуване по вашата година и оононни- 
болест- а да се поведе ос- те начертания на данъчна- 
тра борба за гю-пълно из- та политика през 1985 го- 
ползуване на лрокзвоястве дина.

■Изтъкнато бе, че планът 
и програмата на Изпълни-

сното развитие на община
та. За отбелязване 
■върху лооечето 
Изпълнителният сърет
запланувал да обсъжда съ 
вместно с други компетен
тни за тази дейност орга
ни и тела, като при това 
дават овои мнения и пре
дложения.

Данъчната пък политика 
трябва да бъде в

стните гостилничари и при 
тежателите на различни ви 
даве търговски магазини 
(в случая частната зарзава ЦИЯ”: Физическият обем 
тчийница). Изпълнителни- на производството не се 
ят съвет е на .мнение, че осъществява. Самоупрашге 
при тях размерът От 12 
сто е малък и предлага

е, че 
въпроси ООСТ „ГОРСКА СЕК-мическата

’ „Лужница”, .,-----
мври” и „Тигър — 
«а автогума”.

е

на нието е в ръцете на ггесен 
кръг хора. Налага се необ 

занапред да се увеличи на ходимост от защита на об 
30 ,на сто. За целта, Иапъл шественото имущество, 
нителният съвет взе реше- Критикувани са нередности 
ние компетентните органи те а разпределението на до 
и тела да изготвят съот- ходите,

'проектошреддрже-

унисон
с осъществяването на Дъл 
госрочната програма за 

стабил,иза-
ветни
ния ноито ще бъдат на 
публично обсъждане, 
след това ще ги обсъдят 
и Изпълнителният съвет и 
Общинската

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Рази
“ енванията ородгължават в 
а редица ПО СК. Очаква се 

критично и
но съблюдаване на собст
вената практика и набеляз
ване на съответни 
ния.

икономическа 
ция. В това отношение бе 
взето решение някои да
нъчни проценти на обла
гания да се задържат и 
през следващата 
Но някои и значително да 
бъдат увеличени, като на
пример 'Облаганията на

ните мощности. Съюзът на 
комунистите трябва да ире 
махва опортюнизма в свои теяния съвет са съгласува
те редици, против несамо- ни с плана и програмата 
угтравителното повелени» на Общинската скупщина, 
на отделни хора, против Между другото това са 
капиеризма и присвояване въпрооп от обществено
то на обществено имущес икономическото и стапвн-

салгокритнч-
скупщина ко

ято яце 'Вземе и заключи
телно 'Решение.

година,
Реше

М. Я.ча- Ог. Н.г
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ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (ЗАСЕГА) НЕ ЗАСЯГА „ГРАДИЯ" • В ООСТ „ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД"1

ИЗНОСЪТ ПОГШД ЗАГУБШРАБОТА ИМА, нАМО РАБОТНИЦИ?
• ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА В СССР ТРЯБ

ВА ДА СЕ ИЗНЕСАТ 380 ХИЛЯДИ ДАМСКИ ЛАЧЕ 
НИ БОТУШИ

недоимъци на пазара. Пън 
и 'конкуренцията стана все 
по-силна. Останали без ра
бота л големите градове, 
с пр аител ни 1те организации 
се насочват към малките 
общини. Всичко това изи
сква от нас пълна трудова 
мобилизация. В -рипа отно
шение отчитаме 'Известен 
напредък, но все още сме 
далече от върха на 'възмо
жностите ‘ни.

Какво предприемате. за 
да осъществите иотинона 
мобпли№цни на колектива 
в работата?

— Не ми трябваше го
ляма мъдрост да открием, 
че най-много можем да 
постигнем със стимулати-

За разлика от голям брой строителни 
низации, конто чувствуват остър недоимък 
работа поради рязкото 
циите,

орга
на

намаление ни пнвссти- 
димнтровградскатп строителна организа

ция може да намери и повече работа, но 
може да намери достатъчно работници

За отбелязване е, че е по-Създадената през първо
то полугодие на текущата 
стопанска година загуба 
ог над 19,2 милиона дина
ра в ООСТ „Тигър — Ди
митровград" принуди це
лия колектив сериозно да 
се замисли и предприеме 
спешни мерни за да се 
преодолеят субективните 
слабости. През август и 
септември са предприети 
редица мерни от организа 
ционно естество преди вси 
чко да се заздрави трудо
во-технологичната дисци
плина. На акционнага кон
ференция на СК и събра
ния на трудещите се все
странно е обсъдено ново- 
създалото се гюложение и 
приета 
програма,

стигнато споразумение с 
железопътната гара в Ди- 
митровграи за срочно до 
ставане на вагони за про
изведената продукция за 
износ. Също така трябва 

че олаков-

не

Гртш твърдение изглежда 
невероятно, защото недои- 
кът на работа стана първо 
от еаенен проблем «а стро 
ителството в нашата стра
на. Не, не 
парадокс или феномен. Съ 
гласно политиката за

гне 190 милиона долара. 
Общо взето обектите се 
строят орочно и в „Град
ил" се надялат да изпълнят 
цялостно финансовия оп 
план за 1984 година. Вече 
сега са обезпечили работа 
и за по-голяма част от ид
ната година.

Според едно старо 
паноко правило,

да се посочи 
ката върши администратя 

така че 
работ- 

откъсват от

вният персонал,
11роизводствените 
ници не се 

■1 гроизводството.
Едновременно с посгоян 

ните грижи за увеличено 
производство и подобрява
не качеството на продук
цията, се полагат особени 
усилия да се продадат за
лежалите стоки, в които 
са замразени около 
милиона динара.

Доста усилия се полагат 
и върху подобряване нд 
качеството, относно за на
маляване на разходите 
чрез пестене на материа
ли, тъй като за това има 
резерви. Всъщност, внасят 
се определени 
които 
да се 
на материалите-

Обща оценка на сегаш
ното състояние е: работа 
и .материали има, произвол 
ството протича нормално, 
но е необходимо ежеднев 
но да укрепва трудовата 
дисциплина, всеки работ
ник на своето работно мя
сто отговорно да изпълня
ва трудовите си задълже
ния. Само по тоя начин 
.могат да се изпълнят пое
тите задължения към чуж 
дестраните потребители и 
Д.а се реализира износния

се касае за

на
сърчаване развитието на 
изоставащите и крайграни 
чниге ооласти. в Димитров 
градска община се реали
зират голям брой инвести
ционни програми. Обарша 
та е станала строителна 
площадка. Строят се стопа 
нски,

сто- 
битката 

ггротив кризата се спечел
ва, когато организацията

%т; ■ "щ ■••■у -у
200кому н ал н о -би тави, 11 редеан адион н а 

чиято основна 
Дел е да се погаси сърда
дената загуба.

Една от причините за 
загубата е липсата на въз- 
производствени 
ли, така че мощностите са 
били натоварени едва с 
над 50 на сто. Понастоя
щем .материали и сурови
ни са обезпечени за редо
вно производство до края 
на годината. Все още не- 
достигат определени мате
риали (текстил), но и този 
въпрос трябва да се реши 
за няколко дни.

В .момента всичко е по 
дчмнено да се реализира 
производствената 
ма, тъй като тази ООСТ 
вече е сключила 
за доставка на 
хиляди чифта дамски лаче 
ни обувки. Досега са до
ставени около 16 хиляди 
чифта .относно три ваго
на. а до края на годината 
трябва да бъде изпратено 
и останалото количество.

селскостопански и други 
оощесгвени обекти. Пове
че от тези обекти строят 
работниците на „Градил”. 
Останалите строежи са до
верени на „1'раджевинар” 
от Ниш, „Прогрес” от Пи- 

„Изградба” от Ско-

•у1 ш
&*ж| V'

матерна-
рот и 
лйе. из.менения,

дават възможност 
увеличи пестенето1§К!— Интензивната инвес

тиционна активност безспо 
рно е основната причина 
за благоприятното ни поло 
жение, поне когато става 
дума за обезпечаване на 
работа
Ректорът на „Градил" Три- 
фун Димитров. — Налице 
е обаче и една наша „суб 
ективна" заслуга. Именно, 
ние напоследък повишихме 
качеството на работата и 
сега сме в състояние да

& ГД
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„Градня” — Димитровградподчертава ди-

работи при благоприятни 
условия. Ръководи ли се 
колективът «а „Градня” от 
тази древна делова мъд
рост?

вно възнаграждаване. Ние 
имаме 8 трудови единици 
и занапред личните доходи 
на работниците ще завис
ят единствено от резулта
тите на трудовата едини
ца, в която работят, а не 
от общите трудови и фи
нансови ефекти на органи
зацията, накто беше досе
га — обяснява ръководи
телят на „Градня".

програ-

договор 
СССР 350— Проценяваме, че към 

края па 1985 година Ще 
почуетвуваме 
трудности при обезпечава 
нето на работа. Затрудня
ват ни и честите поскъп- 
вания иа строителния ма
териал и временните му

сериозни
Въпреки че има по

стоянно открих кон
курс за набиране на 
нови строителни ра
ботници, броят на за 
етите в „Градня” вме 
сто да се увеличава 
— намалява. Така на 
пример броят на зае
тите (според броя на 
грудочасовете 
шестмесечието на те 
кущата година въз
лиза на 256 души, До 
като миналата годи
на през същия период 
според същите кри
терии е бил 280 рабо 
тника, или заетостта 
в тази трудова орга
низация е намаляла 
на 91,4 процента.

план, което ще допринесе 
за погасване на загубите 
до края на годината.

Ст. Н.К. Г.

РАЗШИРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА НАЙ- 
СТАРАТА КОНчфКДИЯ В БАБУШНИЦА — 
„ТЕКСТИЛКОЛОР” Цехове и по селата(«рез

ше предложим да бъдат 
открити по-малки произво 
дствени цехове по районни 
те центрове: в Срелъсц, 
Звонци и Велико Бонинци.

ръка. Затова в „Тенстилко- 
лор” са намерили друго ре 
шение- Ехо как го обосно
вава Любомир Чирич ди
ректор 
лор":

Разширяването и модер
низирането на производст
вените мощности на „Тек 
стилкодор” в момента до 
известна степен е доведе
но под въпрос- Ка«то е 
известно, през последните 
години текстилната проми
шленост в Бабушница до
живя пъен размах, голяма 
заслуга за което се пада 
и на „Текстил,колар” — 
най-старата конфекция в 
общината. При 'неотдавна
шното разискване за раз
ширяване на производстве 
ните мощности на „Текс- 
тилколор”, беше решено 
тава да стане в съществу
ващите производствени по
мещения в центъра на Ба- 
бушиица. Такъв проект ве 
че е изготвен и предста! 
вен във Фонда за насър
чение развитието на недо

статъчно развитите краи
ща за отпускане на сред
ства.

Педварителната 
ност на капиталовложени
ята възлиза на 161 милион 
динара. В рамките на тези 
капиталовложения е пред
видено и набавяне на съо- йто наброява 120 души, не 
ръжения, изграждане на е в състояние да поеме 
четири кадрови жилища, изграждането на нов обект 
обучение на кадри и 45 ми на друга локация. Боим се 
лиона динара за трайни да не ни сполети съдбата 
оборотни средства. Плани на „Комуналац”, да затъ,- 
рано е част от тези сред- нем в дългове. Затова очи
ства да бъдат обезпечени таме, че с реконструкция 
от Фонда за насърчение 
развитието на недостатъч
но развитите краища — 
към 110 милиона динара.
Обаче от Фонда е получен още десетина работници- 
отговор, че съществуваща конфекционери. В договор 
та локация не е добра и с останалите конфекцион-

стрй-
„Текстилко-на

С разширяването и мо
дернизирането на „Текстил 
колар” .в Бабушница биха 
се създали условия за раз 
ширяване и на асортимен
та с нови артикули. В но
вата програма би се вндю- 
чила и изработка «а дет
ска конфекция — изтъква 
Чирич.

Очаква Се хубавата за
мисъл на „Текстилколор” 
да получи подкрепа от 
страна на Фонда за насър-

— Нашият колектив, ко

предлагаме на инвеститори 
те значително ш-скромни 
цени на работата.

„Градня” понастоящем 
строи автосервиз край тра 
нично-пропуокваталния пу,н 
кт „Градина” (обектът 
на .привършване), поща 2 
летни овчарника на „Ого- 
чар”, сграда на Секрета- 

вътрешните рабо 
■комунални

на съществуващите мощно 
сти и ианамиране на по- 
добри решения, можем в 
Бабушница да

е
приемем

чеше развитието на изо
станалите краища и Общи 
«оката скупщина -в Бабуш- 
ницЬ.

риата на
ТИ И 'НЯКОЛКО
обекти. Тази година общи
ят доход трябва да дрети-

не дава възможност за ни цехове в общината — 
приемане на нова работна „Лисца" и „Първи май” — М. Антнч
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СПОРОВЕ И ОСПОРВАНИЯ
О Просто затова, защото само в такива ус

ловия, тия — на самоуправлението противо
поставени сили могат да разчитат на надал а- 
стие или поне на партньорство в обществото, 
на делба на обществената мощ и всичко ко
ето иде е вея. На една стопанска реформа 
своевременно бе подметнат мътец, сега се 
правят опити да се подметне ДРуг такъв 
ялов модел, със същия интерес и цел щото 
от общесггвено-политичеоката арена да се из
тласка на страна самият Съюз на комунис
тите в открие пространство за други сили. 
Оттам и деленията около дровежнането на 
Дългосрочната програма за икономическа 
стабилизация трябва да наблюдаваме чрез 
тези и такива интереси. Поправо. национал
ните икономии — които трябваше да зачи
тат специфичността на отделни народи насле
дена от различните исторически условия в 
развитието, но и единните класови интереси 
на югославската работническа класа 
случайно станаха централни отпорни пункто
ве на етатизираните републикански стопанст
ва: те са само израз на консервативното об
ществено деление на труда, на определения 
облик на собствеността, чрез която сетне се 
изявяват непосредствените технобюрократич- 
ни интереси, с подчертано национално, но не 
винати и класово съдържание. Изготвянето 
на дългосрочните програми за развитието на 
нашите републики и автономни покрайнини 
само потвърждава този тезис: всяка репуб
лика правеше тези документи, като че ли не 
живее в Югославия като цялостна обществе
на общност.

ткотраен възход на самоуправлението, стана
ха жертва тъкмо на техно-бюрократичните 
интереси. Практично, неолиберализмът, кой
то се явяваше в седемдесетите години, осо
бено чрез политиката, на инвестиционното по
требление, и още в различните си облици в 
обществената надстройка, отново се предла
гаше нато формула на отношенията у нас 
чрез техно-бюрократичното съзнание.

И днес, когато се говори за бавното про
веждане в живота на Дългосрочната програ
ма за икономическа стабилизация, трябва да 
се имат предвид тъкмо технобюрократичните 
интереси, а след това и отпорите, защото ра
зличните степени на делението на труда съ
що така :са и различни облици на собствено
стта. Степента на общественото деление на 
труда, на която се намираме сега съвсем от
говаря на интересите на технобюрократични- 
те сили, чрез груповата собственост да оои- 
гурят за себе си определена част от общест
веното имущество. За да може да запази те
зи свои позиции, технобюрокрацията по пра
вило търои съюзници, преди всичко, в кон
сервативните обществени слоеве, зависимо от 
преките исторически класови интереси на 
тая или оная контрареволюционна групиров
ка в обществото и нейните опозиционерски 
интереси. Слите, които изиграха стопанската 
реформа в шестдесетите години се опитват 
сега отново да изиграят и самата Дългоороч- 
на програма за икономическа стабилизация. 
При това тъкмо от тази страна идват пови
ците как уж в една част на Съюза- на кому
нистите или дори в най-голямата му част дей
ствуват сили, които са против икономически
те закономерности в нашата икономика, пък 
и против самата Дългосрочна програма за 
икономическа стабилизация.

тлагането с прилагане на Дългосроч
ната програма за икономическа стабилиза
ция на Югославия — носи ло-инакъв белег 
на обществените промени и делби — 
зи който конкретно

от то-
предлага изключение и 

алиби, създавайки винаги отново в общест
веността илюзии за съществуване на така 
наречени нюанси или различни подходи и 
там където са очевидни идейните конфрон
тация.

Споровете и оспорванията 
документ 'на новата стопанска реформа (тук 
не става дума за неговите качества и недо
статъци), без разлика колко това изглежда 
противоречно, са значително по-стари и 
самите тези намерения! Затова потеклото на 
същите трябва да се търси в самите корени 
на сегашната криза в развитието 
тила на стопанската реформа от вече далеч
ната 1965 година. Това сравнение и най-мал
ко не е случайно, а още по-малко неважно,

около този

от

там в

не

специално ако се иска да се проникне в са
мата същина на сегашните обществени про
тиворечия и стълкновения на идейния фронт 
в обществото. Защото стопанската реформа 
от 60-Ите години бе изиграна за сметка на 
технобюрократичните сили с десни консерва
тивни определения. Ерупцията на тези кон
сервативни отношения разтърси обществени
те отношения цялостно в 70-ите години с 
ицидентните прояви на либерализма и нацио
нализма. Съюзът На комунистите като против- 
акция пусна в живота така наречените работ 
нически амандмани, създавайки нови работ
ническо-класови стойности на линията на ос
вобождаване на труда и работника, на лини
ята на укрепване на социалистическото само
управление в обществото. От тези революци- 

произтекоха и новата Конститу-

Т ова е основната линия на фронта на 
идейните и политически деления — на само- 
утгравителната идея по провеждане на Дъл
госрочната програлга за икономическа стаби
лизация, От една и на технобюрократичната, 
от друга страна. На другата 
ония, които са гол ами „борци” за програма
та по стабилизация, но само под условие ако 
обезпечи техните първични амбици —н ре
ставрация на капитал-отношенията.

Борбата с техн о-б юром раци ята «е е дело 
на една битка, отделно не на битка кратка и 
слаба. Сегашните разисквания върху Проек- 
тозакл ю чекията, от Тринадесетото заседание 
по недвусмислен начин търсят самоупрадагге- 
лен лъг на изход от сегашната криза на раз
витието.

онни акции 
ция и Законът за сдружения тРУД като ин
струменти на революционната борба на работ
ника за господство

с ъюзът на комунистите никога не е имал 
такива дилеми: нито високи лихвени проценти 
не идеологизираоле или поставяше какъв 
годе друг въпрос около това, освен въпроса, 
че със сродствата събрани въз основа на 
„цената на обществения капитал” самюуора- 
вително да решават работниците, а не очуж- 
Денигге от тях центрове на силата. Тънмо на 
технобюрокрацията не отговарят икономиче
ските закономерности в общественото въз
производство, обединено върху самоуправаг- 
телни ооноази, но втатистотч©ските инструмен
ти на икономическата политика. Защо?

страна са и
над резултатите на соб

ствения тРУД-
О баче, през седемдесетите години в об- 

водеше битка против либерализ- 
подитически появен облик и 

национализма. Тази битка иро-

ществото се 
ма — в неговия
ясно — против

силите които възникваха от отношения- 
технобюрократичните

тив
създаваха

сили, отмина, обаче, самото техиобюрократа- 
чно отношение. И какво стана? Конституция- 

Законът за сдружения труд, слея нра-

та, които

Миленко Предраговичта и
V

ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА Забелязал съм, че исогато бой- I 
цитс, участници във въоръжената („ши 
революция говорът за революция- 
та — топа звучи неадк ой моби- 
пшзаторсК1И и 1Х>рдо. Това без съм
нение е така, защото те на плещи
те ои са изнесли тежката борба.'

ОТ РАЗИСКВАНИЯТА ВЪРХУ 
ЦК НА СЮК

нп или неспособни 'Ръководители 
ръководства), организации 

извършават 
когато вегетират 

на ивиците на законите и предпи
санията; когато прикриват своето 
безделие и безделието на своите

или общности едвам 
своята работа;Революция и малодушие

Ако ои поставим въпроса как- 
Съюза на комунистите во е това революция в сегашните 

условия, • не може да не си при
помним- за Титовите думи от 1976

„Едно такова състояние и от
ношения в 
трябва да се променят Црез рево
люционна акция..."

Срещаме и оценките: самоу
правлението статира; Дългосроч
ната програма за икономическа
стабилизация не

помощници.

Партията трябва да покаже 
своята революционна твърдост и 
да каже: не ш е лшстото тук, не

се осъществява; 
„подържавахме ср”, затворихме се, 
обогатихме се (оправдано, или не- 
оправдано), но стпгнаооме и

година: „Революцията е нещо дру- 
Това искане от Проентозаклю- го от 05ИК)Новения спокоен живот", 

ченията ид Тринадесетото засОДа- революционната акция е необходи- 
над на ЦК на СЮК би трябвало 
да споделят всички членове на Съ- требНа е не само в този смие™ 
л.за на комунистите. Кай да се „ войто се споменава в Проакто- 

акция? заключенията, 'но и по-широко.

до
ои дораснал за него, мек си. „спра
вяш” се — това е революция!

социална карта, „р&зклаоихме се” 
и .ио1ч>сгюд|ихме...пряко необходима. По-ма, дори

Момчиле Пантелич,
Владммнрци

Дали ни е потребна революци
онна акция когато среднокачестве-осищостви революционната



2 Комунист
ИНВЕСТИЦИИ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * + + +

ПОДГОТОВКИТЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СК НА СЪР.
ВИЯ ЗА АКТУАЛНИТЕ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ЗА ИН- 
ВЕСТЦИИТЕ, (ПА 12 СЕПТЕМВРИ) СЕ ПРОВЕДЕ СЪВЕЩАНИЕ В 
ПРЕДСДАТЕЛСТВОТО НА ЦК ПА СК ПА СЪРБИЯ. В РАЗИСКВАНЕ
ТО, ОСВЕН ОСТАНАЛИТЕ, УЧАСТВУВАХА И БОРИСАВ ЙОВИЧ,
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРС И АЛЕКСАИДАР МИТРОВИЧ, ПРЕДСЕ
ДАТЕЛ НА СТОПАНСКАТА КАМАРА ПА СЪРБИЯ. ПУБЛИКУВАМЕ 
ЧАСТИ ОТ ТЕХНИТЕ ИЗЛОЖЕНИЯ

к униите иивест*ЩШ в СР Оцрбия 
въ,члиза на 73 на сто. От това мо. 
же да се види колно малко прос
транство е останало за инициати
ви на другите фронтове, които вс
якак са по-големи по иррстранство. 
Затова трябва да водим сметка в 
бъдеще тези предимства да се снед 
ат 'в-црху онова, което наистина е 
предимство, особено че -тук често 
става въпрос за държавни инвести
ции. Трябва да сс намери много 
по-реална мярка между онова кое
то се счита за обществено предим
ство и където се интервенира и 
онова което произлиза от нормал
ните икономически и обществени 
процеси.

СР Сърбия и по отношение на 
сдружаването на средства и свобо
дното циркулиране на обществени-

БОРИСАВ ЙОВИЧ необезпеченост на средства за та
ка големия нолумен на инвестиции.

След това, СР Сърбия има и 
достатъчно недовършени .инвести
ции, 42 на сто югославски. Всичко 
тона говори, чс трябва по-бързо и 
по-ефикасно да сс приспособявамеНови, ПО-ТРШИ условия
и новите условия, от които не мо-

Дългосрочната програма за икономическа стабилизация диктува же Д0 бягаме- 
нови, по-трудни условия на нниестнране Естествено е- че всеки нери- 

ва значиI, че по-бавно се иирмсио- од трябва да извлече определени 
собиваме. че има още много как- обществени предимства в разви- 
во да се правм за да можем 
се включим и разполагаемите сре
дства. 11о-мата тъй, необезпечените 
сродства за инвестиции с'Чцо тапа настъпващия. Обаче, чун трябва да 
са под саги. Понеже 24 процента е

В предстоящия период, по от
ношение на инвестиционната поли-

нови

те средства не може да се похва- 
Резултати. За

да тнето въобще, на и в инвестици
ите това се е случнаше в из.уина- ли с постигнатите 

инвестиции е другите републики и 
покрайнини са ангажирани всично 
0,3 на сто от съвкупната проекто
сметна стойност на тези инвести
ции, т.е. 5,5 милиарди динара. Зна
чи — незначетелно. Малката инве
стиционна способност на СР Сър
бия доведе до ггреголеми

тика ще завладееят напълно 
системни условия, теменно онези ко 
ито произтичат 
на Дългосрочната 
икономическа стабилизация. Те ди
ктуват по-инакво. по-рационално по 
веденпе. А това е положителен, ре 
ален лихвен процент, който налага 
избор на инвестиции, които могат 
да изплатят този положителен 
хвен процент. След това, 
реална амортизация, коя-ро не щс 
позволи супетанцията да се прели
ва в доход н да се харчи, въпре
ки, че не е осъществено, и това 
е начин за разпределение на дохо
да в организациите на сдружения 
ТРУД, в които, например, ще тряб
ва да се реализира акумулация .на 
средно равнище, за да се делят 
средни лични доходи.

Общият волумен на инвести- 
щщте дълго време беше много 
голя-М, но и освен това че значи
телно е намален, и по-нататък е 
голям. Именно, според сведенията 
на Службата за обществено счето
водство от .март т-г., участието на 
инвестициите сега в СР Сърбия в 
съвкупните инвестиции на Югосла
вия възлиза на 34 на сто. а реал
ната мярна е около 24 на сто: то

пил период и ще се случва и в
от провежданото има определена мпрка, която гря- 

нормалната мярка на нашето учас- бва да бъде в съгласие с разиола- 
тие в югославските инвестиции.

програма за
гаемите инвестиции. Обемът на 

естествено е. че ни завари голяма ирсдимстиените инвестиции в съв-

задъл-
|8 жения. понеже няма достатъчно 

собствени средства, а малко е на
правено да се използуват всички 
възможности за влагания от други
те краиша на страната, с оглед на 
суровинните, енергетични и друти 
потенциали на СР Сърбия.

В рамките на приоритетните 
влогове високо е 
енергетиката, което е скъпо. Зато
ва тРябва сериозно да се води сме
тка до моя степен трябва да от
деляме националния доход за те
зи потреби.

ли-
това с

участието на

Зашото „тежката” 
структура на инвестициите затваря 
просторите за заемане. Инвестици
онната политика трябва да води 
сметка за глобалния обществен ин
терес и по отношение на разви
тието на самоуправлението и по 
отношение ефикасността на сред
ствата и по отношение на общест
вените отношения, но и по сцио- 
шение на заемането.

Р
Г

Рационални инвестиции — основа на стабилизацията

АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЧ икономическата политика на всич- производството 
ни подтици и икономическата по-

лгогат да превзе
мат задълженията за сигурно връ- 

литика на принуда за реализиране щане на тези чуждестранни дълго-
на договореното.

За по-нататъшното развитие 
трябва по-сериозно да се води сме 
тка за ангажиране на средства на 
жителите, особено поради по-голя
мо заемане. Развитието на дреб-

Промени в планирането ве.
Осъществяването на развойни

те цели изисква по-голяма степен 
на организираност и отговорност 
на всички равнища. Това не би тРя 
бвало факултативно да се доверя
ва на всеки субект, да се органи
зира автархично към тесните инте
реси. Трябва ясно да се каже ка
кви н кои облици на възпроизвод
ство искаме, каква организация 
на банковата система ни е необхо
дима и кои функции трябва да 
има външната търговия.

Само за Реално направени и съгласувани планове трябва да 
се обезпечат необходими средства ното стопанство и производителко 

програма за икономическа стабнли- то занаятчийство, облегнати върху
ко_ големя производствени системи, е 

основните стратегически
Н авлизаме в период на много зация, а отделно в онази част, 

по-големи потреби в развитието, ято се отнася до разработката на едно от 
период, където е необходим набе- системата на разширеното възпро- определения на развитието. Пора- 
лязаният обрат в производството, изводство, валутната система, мо- 'Д'и необходимите .нови технологии 
период, който търси значителни нетно-кредитната политика, дамъч- и съвременното оборудване, трябва 
влагания, а ще разполагаме с от- ната система и първичното разпре Д,а се ангажира и чуждестранната

акумулация и то предимно чрез 
В т°ва, измененията в систе- съвместни влагания, а и върху кла

синеоките номерчеоки основи. Тря

носително по-малък обем ог инве- деление.
Трябва по-голямо внимание Да 

се посвети на организацията на 
труда, плана и развитието на фи
нансирането, както и върху надро- 
вата подготвеност и школуването 
на необходимите кадри за нови 
.развойни начинания, които ни оча
кват.

стиционни средства, поради отлива
нето на една част от акумулация- мата на планирането са важна гтре 
та чрез увеличение на износа, връ- дпоставка. Недопустимо е да под- бва да се развива дългоорочна про 
щането на чуждестранните дълго- готвяме следващия
ве, поради увеличените нужди в план за развитие, па и дълшороч- делово-техническото 
оборотните средства, както и пора ния до 2000 година, без изменение тво 0 чуждестранните партньори, 
ди намалените възможности на на системата на планирането, по но върху нови основи ,и това с 
внасяне на чуждестранния капи- стар начин, което отново застра- включаването на домашната наука 
хал. Това повишава отговорността шава да получиме несъгласувани от една и разширяване на прос- 
за провеждането на договорената, планове, без реално съблюдани и транствоцо чрез договори за по- 
съгласувана и насочена ннвестици утвърдени възможности за разви- голям съвместен износ на трети 
онна политика', да засилва отговор; 
ността за рационализиране на ин
вестиционните разходи, качество то трябва да се осъществи разои- 
на работата и интензификация на тие върху основите на сдружаване допълнителна акумулация за раз

на труд и средства и то с ангажи- витие не даде ефентп за сголемя-

оредносрочен иаводителна кооперация, както и
сътрудничес-

Тук е и проблемът на недо
статъчната отговорност, която би 
трябвало да укрепва: тя трябва да 
произтича от функциите на сама- 
та система, задълженията и поста 
вените задачи. За Съюза на кому
нистите днес е важно утврдените 
насоки на развитие през следва
щия средноорочен план де обезпе
чават с отговорност за изпълнява
не на иреалната перспектива за из
ход от сегашната кризисна ситуа
ция, въз основа на укрепването на 
самоуправитедната 
сдружения труд.

тие. пазари, от друга страна.
Във функцията на лланиране-

Досегашното ангажиране на

.. инвестициите-
Обаче изходи за увеличаване ране .на средства .на участниците ването на износа и изменението 

на средствата трябва да се' търсят във вьзпроизводствената и делова на структурата на стопанството, 
в укрепването на акумулативната верига, където общественият инте- защото е. била насочена овърху ин- 
и възпроизводствена способност на рее присъстаува и по този начин фраетруктурните обекти и износно 
осганизациите на сдружения ТРУД- да се обезпечи по-голяма нонцен- ненасоченште области. Затова, тряб 
Основа на това трябва да даде осъ трация на средства. На това опре- ва да има ориентация нъм органи- 
ществ»ването на Дългосрочната деление трябва да се приспособи задните, конто позиция на

с развитието на
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РАЗВИТИЕТО НА СР СЪРБИЯ ПРЕЗ ’85

Три основни задачи мощности в СР Сърбия, да се на
мали и задържи инфлацията в по- 
НООИ1МИ размери и т.н. Всякак, до 
края на годината остават още три 
месеца и съществува възможност 
от това нещо и да се 'Реализира, 
но шансът не е голям. Тъкмо това 
бе причина, тези които изготвяха 
Проекторезолюцията за 1985 годи
на тези задачи да „пренесат” и в 
идващата година. •

Макар че е оправдателна забе
лежката, че и този проект е пре
трупан, не значи че той съдържа 
всичко онова, което трябва да съ
държа. Липсва му онова, което 
трябва да бъде договорено на юго
славско равнище. Преди всичко тен

ее увеличи целокупното стопанско 
да се намали инфлацията производство, износът и

П Роекторезолюцията за «конл А 33 УСЛ0ВИлта
мическата политика на СР СмЯи сва1НС « за износа :в предстоящата
през 1985 годинГпо-миЛа^ чГГо^Гн мГ" Т ~ 7Г 
мица „търтна" ,на публично и гю г™™ 6 я д бъддт п°-бла-
гацинско разискване Оигчпнл гопРиятни от тазгодишните. Спо-
мо това, че от този пъТ ° 6 Са’ Ред това' тези 20 пР°Цента в уве-
се върне незасешата с критикДи 43 ИЗН°СЗ' Л° В“
предложения.' Всъщност ™ са пРеДл°жени само като же-
ито я готвеха зна^т че нГ^ Г™“’ ™ ”да ,се напРави нещо” 
пял,и ,в този документ пя и., У ТРтено е да се повярва, че пуб- 
само он^ Т А на™шат л«чното разискване нямасадго онова, което наистина може
да се реализира в една година. То- 
ва съзнателно

на стопани-

ва се отнася До валутното задъл
жение към чужбина, прекапеното 
увеличение на цените, инфлацията 
и т?н.

да нама
ли този ръст. Тук трябва да се 
припомни, че вече четири години 

'.на наред не се осъществява
„ „ стопанството раното увеличение в износа. Затова
С видимо в заплануваното от Стопанската камара на Сърбия

ти на С 20 ПР°ЦДН- забележка,Рче крТйна
ти на конвертируемите пазари. Съ-
що толкова увеличение бе запла
нувано и за през тази година, но 
досегашните резултати 
посочват на прогнозата, че ще се 
реализира само трета част от това идващата

пренебрегване плани- В началото на разискването, на 
този документ вече е очевидно, че 
ще бъде твърде трудно да се 
помирят две неща; на една страна 
са повече го задачи , които наистина 
не търпят отсрочване, а на друга 
съзнанието за ограничената сила 
на икономическата политика всич
ко това да реши само в една го
дина. Все пак, трябва да се вярва, 
че в публичното разискване . на 
истиноки начин ще се отдели оно
ва което в този период може да 
се направи и че в крайната вер
сия на резолюцията за икономиче
ската политика за идващата годи
на ще бъде записано само онова, 
което наистина може да се реа
лизира.

възможностите на 
особено

та версия на този документ трябва 
да има и някои нови напътствия

износа какв0 да се направи този наисти
на необходим план в износа през

в

година да се изпълни.

През идната година
ИНДУСТРИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО: ще бъде по-голямо 
4 процента от онова през 1984 
СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО: ще 

! 4,5 на

с ОКОЛО
година.

бъде по-голямо с
сто от онова през 1984; ще се положат усилия да се про

изведат 1,4 милиона тона пшеница, 2,8 милиона 
325 тона месо и т.н.
ИЗНОС: на конвертируемите пазари ще се увеличи с 20 на сто. 
ВНОС: от конвертируемите пазари ще се увеличи с 6,9 на сто. 
ТРУДОУСТРОЯВАНЕ: броят на заетите в обществения Сектор 
Ще се увеличи с 2,5 на сто, а това значи че работа ще получат 
около 75 000 души.
ЖИЛИЩА: в обществения сектор ще бъдаг изградени около 
8000 жилища.
КРЕДИТИ: те се подтикват капиталовложенията в железопътния

тона царевица,
На първата страница на този 

документ е написано, че преди ико 
всичкиномичеоката политина и 

участници на общественото възпро 
изводство през 1985 година се по
ставят три основни задачи: да се 
увеличи целокупното 

през производство, да се увеличи изно- 
са и да се премахнат причините 

проблема във връзка с 'валутните на инфлацията. Ако това не се 
разлики, да се рационализира бан- постигне, СР Сърбия няма да се 
каре ката система, да се 
сметките въдз връзка с влагането

на САП Войводина
На П.роекта, също така, мо

же да се отправи забележка, че

енергийнив

сдържа и някои тазгодишни неиз
пълнени задачи. Например, 
тази година трябваше да се реши

стопанско

транспорт, водопровонната мрежа, производственото дребно’ сто
панство, геоложките проучвания, Автопътя „Братство-единство”... сведат избави от сегашните икономичес

ки трудности. Р. Йоветич

МЕЖДУ ДВА БРОЯ жени, деца и старци. Пред съд е ковете на СК в местните общ- 
нето Сушич е повторил изявле- кости при Общинския комитет

е Стари град да формират коор- 
щнационно тяло. Последва об- 

Усташното крещене на дь,*. -разложение: в Общинския коми- 
дежите от Дувно и твърдението /тет Действуването си главно са 
на Милош нямат нищо общо. насочили в сдружения тРУД, ме- 
Довеждалш ги озъв връзка с цел с-гните общности са запоставе- 
да се попитаме кан е въобще ни. Затова би трябвало, казанр 
възможно првобойциге днес да е, да се формира актив, който
доказват истината на съд. а но- Да координира работата на ко-
нобранцпте да пеят усташкп лгунистите в местните общнос-

Бойци и новобранци нието, а казва че всичко ще к** 
же -и в съда.

в ход, а вестта за Съюза на 
комунистите е от предимствено 
значение. Станоевич се числи 
към групата партийни активис
ти, които са изневерили чесно- 
стта. Някога честността за чле
на на Партията бе над всичко, 
особено за секретар на комитет.

Узнаваме, че група младе
жи от Дувно на 31 юли т-г. са 
пеели фашистки и усташки пе
сни. Пеели са ти при изпраща
не на Драган Праним от Долни 
Бришник в ЮИЛ. Тези 18 души, 
родени между 1961 и 1966 годи
на, са осъдени на по два месеца 
затвор.

^ огато бе открита голямата 
плячна на сребро в Трепча, 
някои вестници бе 
Какво чака Микуловци? Назими 
Микуловци, председател на де
ловия огбор на Трепча, скоро 
след това подаде оставка. Неот
давна бе открита голяма пляч
ка на мед в леарната в Бор. Ве
стниците, учудващо, никого не 
извикват. Може би сз добре ос
ведомени не залитат се това по
вторно да правят- Или преценя
ват — среброто е сребро, мед-

в
написано:

' ПСсНИ. ти.
Членове на СК тези дни на 

секретарите ся трябва да доне
сат по две снимки за нови пар
тийни книжки. Същите се меня- 
ват въз основа 1решенпето на 
Дванадесетия конгрес на СЮК, 
а на тях ще бъде сложен Ти- 
товият лик. Инак, за промяната 
на кннжк ит е няма много статии 
и печата, а в партийните орга
низации на тоан вл.прос не се 
дава особено значение. Обаче, 
Решението за печатане на над 
два милиона книжки с Титопия 

- лин ,не е незначително. За <въси- 
чко което направи за ЮКП — 
СЮК, Тито отдавна заслужи да 
бъде знак за 
Партията. Дали и два 
членове

Предложението вероятно 
щеше да бъде прието ако дума
та не потърси Васо Половина, 
член на СК. пенсионер. — На 
мон. другари, топа не харесва. 
Нима ни е необходимо още ед
но тяло, което нянъде, на хар
тия. ще бъде по-близко до Об
щинския комитет? По-важно е 
,|а действуваме в .местната общ
ност с хората. Хайде, колкото 
нп има, да ее чуем и да видим 
къде живеем, съвместно да ре
шаваме пробл елките, а не чрез 
комитети, номиоии 
Не съществува тази партия за
рад себе оп, но за народа.

В седмицата, която е зад 
нас и а ноягго сме загрижони 
поради плячката на среброто и 
медта, сменяването на секрета
ря на комитет и усташюите пес
ни на новобранци от Дувно, ду
мите на Васо Половина, ренсаг- 
онер, член на СК в местната об
щност „Перо Поровим Ага” в 
Вол град действуват някан охра- 
брлващо. Браннслап Радивойша

та с по-евтина.
В долната част на страни

ци на вестници бе оповестено, 
че Александар Станоевич, .шеф 
на експозитурата на „Югобанка” 
във Велико Градите е разре
шен от длъжността секретар на 
Председателството на ОК на 
СК. Станоевич е под следствие 
поради плячка на 65 милиона 
динара в пожаревашкия „Дуна- 
вац". Според неофициалните ин 
формации, и покрай забраната, 
на шчнаджиите е изплащал па- 

Велино Градище е пре
ценено, че той занапред нс мо
же да б-шс секретар и член

Председателството на Общи- 
Слсдствието е

Интересна случка се случи 
във Власоница, в е- Горно Вър- 
оиийс. На тукашните сслонц гро 
бища над двадесет години съ- и апарати.ществувал паметнин, на когото 
писало, че четникът Милош Ву- 
кович Челоня е „загинал...от 
партизани". Някои паметници 
— не се знае кой — порутил, 
а .дъщерята на локойнина Чело- 
ия, Любосава, е отпра»ш1а част
на съдебна преистаюка пролив 
Милош Сушич, носител но Пар- 
тизанена споменица 1941, затова, 
че е изялнил, че нейният баяна 
през време на войната с изда
вал заповеди да се убият 506

препознаване на 
I милиона 

на Съюза на комунис
тите на Югославия заслужават 
нови 'книжки?

На събрание на ко<мунисти- 
те ,н белнрадоната местна общ
ност „Перо Папоппч Ага",

ри и пън
1В |>(1-

зиокванията върху Проемтозак- 
люченията на ЦК на СЮК 
чти е приета инициативата чле-

ио-на
нския комитет.
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торното им избиране за инсле-

Непоследователности 

има много
кггори.

ЗОРАН ЙОВИЧ, ВласоФИнде. 
— Повече от безработицата ме бо
ли това, че не се спазват договори- 

заетост. Добре се знае,
връзки и връз-

чете по
договорите поради 
нипи най-вече нарушават директо
рите на трудовите организации и 
ООСТ, но и покрай това те остават 
на функциите си. Защо общински
ят комитет не е достатъчно енерги
чен в премахването на тези укло
ни?

ДРАГАН САВИЧ, „Гоша” — финалната продукция, на вагоните 
Смедереасна паланка. — Ако „1-о- или ремаркетата, защото те са за- 
ре” няма договаряне, тогава го ня- вършили споя дял. Така се уиребня- 
ма и „долу”. Това е «ачин ма по- ват средствата и намалява отго- 
■ведемие. А републиките и лвтоном ворността. А данъците са големи, 
ните покрайнини дълго се доховар- лихвите увеличени, в банките са 
ят, нли изобщо ме се договорят. с-л'и,ват пари.
Нс можо да се разбере, например, МИХЛЙЛО МИЛОСАВЛЕВИЧ, 
въпросът около изграждането на ..Гоша” — Смсдоревска паланка, 
водоцентралн. Непослановатслнос- — Казахме — да изнасяме. И из- 
ти има много. Несполучливите да- насяме. Сега но разполагаме ръс 
ввспщии — това не е само неспо- онечелвжгге валутни средства, но 
лучлпво решенпе. защото ако се 1111 продаваме на банката, а после 
построи фабрика и едвам тогава -когато ни затрябват 
се утвърди, че тук няма суровини ги. но много по-скъпо, понеже кур 
за мея — това е саботаж. Всично оките разлики се увеличават, 
това плащаме ние с цени, които сс къде да намерим пари за това? 
увеличават, защото някой трябва 
да плаща несполучливите инвес- лнн Пенезич — Кърцун" — Севой- 
тицим. Това са преди всичко ра- но. — Зная за конкретни случаи на 
ботнищгге. И. което е най-лошо. някои работници в трудовата орга- 
никой не отговаря за това. А аз низания, които нищо не работят, 
мисля, че за големите несполучлн- обаче техните ръководители, чле- 
вн инвестиции са отговорни репу нове на Съюза на комунистите, ни 
бликанските изпълнителни съвети.

МИЛОВАН ДАМНЯКОВИЧ, РАДОМИР ТОДОК, „Слободан 
„Гоша” — Смедеревска паланна. Пенезич Кърцун” — Севойно. — В 
— Всяка община тегли на своя нашата трудова организация е уве 
страна. В Паланка, Велика Плана, личен броят на заетите от 600 на 
Пожаревац всички строят жили- 900, а обемът на продукцията ос- 
ща, а могло би да се формира ед тана същия, 
на организация, която по-ефтино 
би строила жилища. Всеки иска — Лозница. — Хората работят и 
да има всичко. Така е и в основни грешат. Комисията наказва това. 
те организации на сдружения труд. Има много такива явления, но не 
Сега те имат свои тесни интере- повече откол кото по-рано. Кои 
си, не ги интересува съдбата на се наказват? Най-често работници

те. От ония на постовете — нкто 
един Изводът е — те Д°бре работ
ят л-ю грешат. Откъде тогава 10 100 
тона непродадена коприна? През 
февруари па работихме, защото не 
бяха навреме обезпечени въглища. 
Купуваме резервни части, и тога
ва ги връщаме защото не са до
бри. Всички тия грешки Са на ръ- 
к,о водителите.

ДРАГАН МИЛУТИНОВИЧ. 
„Вискоза" — Лозница. — В Бел
град в един ден отиват по пет 
шест автомобила. Във всеки по 
един пътник и шофьор.

ПЕТКО ВУЛЕТИЧ, Лесковац. 
— Не е случайно това. че работни 

Съюза на комуни-ците напускат 
ститс, 
защитава 
ка. Работникът 
(Дух, той точно знае какво не е др 
бро в обществото, ззщрто всичко 
се препучва през работника: произ 
водете»го. разпределението.

защото той недостатъчно 
интересите на работНЯ- 

има най-добьр

купуваме дохо
дът--.От- ДРЛГОЛЮБ ДИМИТРИЕ- 
ВИЧ, Югекспрес” — Лесковац. — 
До всичко се стига без ред — жи 
лиша, строителни площи, стоки 
магазините, работа. Истинският ко 
мунист в борбата против тези не
правилност е принуден с всекиго 
да се сблъсква: с директора, про- 

работника на гишето. Как

БРАНКО РАДОНИЧ, секрета
риаг за стопанството в ОС Круше- 
вац. — В кризисна обстановка за-

МИЛИЯ ДАНОВИЧ, „Слобо-

коните се повече нарушават, а на
шата основна длъжност е да се бо 
рпм против това явление. Обаче, 
в нашата трудова общност липс
ва ентусиазъм, липсва мотивировка 
за по-доОра работа. Мнозина из
пълняват работите с половин сила. 
а има и такива, които седмично 
завършат работа колкото за един 
ден. Инспекторите най-малко рабо 
тят през реизбирането им, за да 
запазят мястото си. Принудени са 
да водят помирителна политика, 
защото в изпълнителния съвет се
ди шти може да седи някой, който 
е под удара на инспекционния кон 
трол. Тогава се завършават по- 
малко важните работи, поради ко
ито не се поставя под въпрос пов-

давача,
тогава да бъдеш истински кому
нист?

що не предприемат по този въп
рос.

ФАРУК ДИЗДАРЕВИЧ, ОК на 
СК в Прибой. — Отидохме далеч 
в някои наши деления- Не мога да 
разбера това, ако в Дрина пропад 
не автобус пълен с пътници и 
гинат двадесетина югославски гра 
ждаяи. а угледен се провъзгласи 
за траурен ден само в Босна и Хер 
цеговина и Черна гора. Нашите 
съседи тук, отвъд Увац, са в пе
чал. а ние в Прмбой не сме!

за-
МИОДРАГ МАТИЧ, „Вискоза”

стиции в този отрасъл нямат под
крепа. И това поради две причи
ни. Първо, че тези инвестиции са 
твърде „тежки” (скъпи) и в сегаш- 
шгте условия електростопанствого 
не може да обезпечи собствени и 
кредитни средства. Друга причина 
е, че в новопостроените мощности 
се отварят твърде малко нови ра
ботни места, а желанието е с ин-

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Спокойно — само до зимата
Специалистите от електросто- 

панството, а трябва да им се вяр- 
рестрнкции ще

Още не са забравени минало- ще продължи и в предстоящите 
годишните редукции на електрое- месеци и години, разбира се при 
нергията, а вече се предвестява условие да се обезпечи 
възможността това да се повтори енергия- Неотдавна бе пусната но- 
и тази зима. Например в един от- вата термоелектроцентрала в Об- 
чет на Електродистрибуция Бел- реновац, а в язовирите в момента 
град се казва, че са вече изгот- има вода с една тРета повече от
вени програми за рестрикция? И колкото в нрая на миналото лято. 
веедате за цената на елентроепер- Известен оптимизъм събуждат и

не е вестите че ремонтите успешно се 
се извършават и че са

около 300 хиляди тона мазут. До-

ва, твърдят, че
има и занапред, поправо все дока- 
то не се тръгне в по-сериозни
(обемни) инвестиции в изграждане е същевременно да се
то на електроенергийни мощности. и проблемът на безработи-
Поправо. енергетиката имаше ста- цата приведените причини трябва 
тус на отрасъл с предимство в на- зачитат, но само до известни

.«по, «ГобачТ от^гова ^Раници като недостигът на(1981-1985), обаче от това електроенергня ,гоже да „редизви-
електроотопанството нямаше няка- ка ГОЛяМа бъркотия в стопанските
нва по-голяма полза. По всичко съ процеси.

толкова

стоящия 
план

гията не са розови, запланува! 
чувствително увеличение. Ако 
съди по тези предвестия, електри-

икономисани

чеока енергия тази зима или няма 
да има достатъчно или потреби
телите (индустрията и домакинства 
та) ще я харчат по-малко поради 
високата цена.

бре би било приказката за тока 
завршава, обаче не е Впрочем, все докато не се 

обезпечат инвестиционни средст
ва и построят необходимите енер-

дейки, това предимство ще задър
жи и в следващия средносрочен 
план, обаче с оглед на все по-ос- 

селективна инвестиционна 
електростопанствого

тук да се 
така. Предуреждението, което за- 

Стопанската ка-плашва стигна от 
хгара в Сърбия, в което1 се казва,

гийни капацитети, ше се срещаме 
с неспокойството и безгрижието, 
така както се сменяват лятото и 
зимата, от време на време дразне
ни от разпадането на електроенетъ 
гойната система като преди две 
години.

трата
политика, иа 
и п предстоящите пет години не 
се открива по-светла перспектива. 
Поправо, и покрай общоприетото 
становище инвестициите в електРо 
енергетиката да се 
конкретните предложения за инве-

Според данните на ЮГЕЛ по
треблението на електроенергия от 
година на година се увеличава. В 
първите шест месеца на тая годи
на- е изразходвано с 6,4 на сто по
вече отколкото в първите 
месеца миналата година. Тази въз- хидроцентралите и термоцентрали- 

потреблението те на въглища-

че запасите на мазут са малки и 
че без работата на електрическите 
централи на мазут 
свърже „край с края”, дори и-при 

седем условие на пълно ангажиране

няма да се

на
стимулират,

Р. йоветичходяща линия на
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СЕЛО^МИЛЕВЦИ “* МЕС™АТА °БЩНОСТ ИНТЕНЗИВНО СЕЛСКОСТОПАНСКО СТРОИТЕЛСТВО В ДИМИТРОВГРАД 
СКА ОБЩИНА

Чрез местно самооблагане 

подобряване на селския бнт
През настоящата и идущата година 

редица животновъдни обенти
Не веднаж досега, 

своята • С ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА КРАЙГРАНИЧНИТЕ РАЙОНИ СЕ ПРЕ 
ДВИЖДА СЪЗДАВАНЕ НА БОГАТА МАТЕРИАЛНА БАЗА ЗА УСКОРЕНО И 
ИНТЕНЗИВНО РАЗВИТИЕ НА ЖИВО ТНОВЪДСТВОТО ф САМО ЗА ИНВЕ 
СТИЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ДАДЕНИ 12 МИЛИОНА 
ДИНАРА

със
комунално-битова 

активност местната общ
ност в село Милевци е 
посочвана за пример на ос 
та нал ите местни общности 
в Босилеград ска община. 
И наистина 
общност със своята навре
ме изготвена програма с 
Уточнени срокове, успеш
но разрешава

за винаги да се разреши 
въпроса с въвеждането на 
вода в тях т.е. в сгра
дата, която през миналата 
година завършихме и за ко
ято инициатор беше Вене 
Кръстев — оподели Дон
чев.

Благодарение на Фонода 
за насърчаване развитие-

За вода с 'вместимост 50 
хиляди литра вода, така 
че кога то н астъпи авария, 
на водопровода, за овцете 
е обезпечена вода за 
часа- Построен е и навес 
за иадояване на овцете, на 
вее за механизацията, ада 
птирани са съоръженията 
за вентилация-

чевско поле". Така напри
мер построен е .един зас
лон в Моинци и се строят 
още два заслона във Ви
сок
за по 600 овце. Оьтцо та
ка се строят още. два зас
лона във „Врабчанско по 
ле" за три хиляди овце. 
Към заслоните се строят 
битови сгради за овцевъд 
ите. водопои и пр.

Общо засега тази най- 
съвременна овфецерма в 
полупланинските райони 
на Републиката в основни 
линии е решила почти свси 
чки въпроси, свързани с 
интензивно отглеждане на 
овце. Въпросът за механи 
зация е решен — само за 
силажирането на сеното' и 
съхраняването му са отде
лени 15 милиона динара.

Всичко това допринася 
основното стадо да се уве 
личи с още две хиляди 
бройки, така че днес наб
роява около 7000 овце. То 
ва пък от своя страна на
ложи да се увеличат пло
щите изкуствени ливади с 
още 1700 декара, а са из
купени около 500 дка обра 
ботваеми площи. Същевре
менно ще се извърши ме 
лиорация на пасища на 
площ от 2200 дка. Всичко 
това трябва да осигури 
храна за основното стадо 
през непасищния период.

За построяването на те 
зи обекти, изкупуване на 
площи, набавка на .механи 
зация. съоръжения, адатгга 
пия и реконструкция спо
ред тшоектносметната 
кухгентация ще бъдат из
разходвани 97 милиона ди
нара капиталовложения.

Финансовите средства са 
обезпечени, а около 90 на 
сто от работите са завър
шени. Главен строител § 
..Изградба" от Скопие, а 
една част от строителните 
работи е поела ..Градня” 
от Димитровград.

Средствата са обезпечи 
ли съвместно: Фондът за 
насърчаване развитието на 
недостатъчно развитите 
краища (28% кредит и 6% 
безвъзвратни), Народната 
банка на Югославия воен 
ния сервиз (18%), Бюдже
тът на СР Сърбия (5% без 
пъзвратни) от насърчаване 
на сел ок нестопанското раз 
витие „Агробанка" 30% 
безвъзвратни) и цр. 
безвъзвратните 
уч аствуват с 41%.

Според плана всички ра 
боти трябва да приклю
чат след един месец, кога

тази местна
то на недостатъчно разви
тите краища, а съгласно 
Програмата за развитие 
на крайграничните райо
ни, в Димитровградска об 
щина се пристъпи към стро 
ителегво на редица 
нестопански

Инак, местната общност 
и останалите обществено- 
политически организации, 
преди всичко, партийната 
организация твърде добре 
сътрудничи с граничната 
застава. Войниците грани
чари често гп>ти идват на 
помощ при събиране на 
реколтата, а и местното 
население помага на гра
ничарите, особено през зи 
мния период, когато пътят 
до заставата е непрохо
дим. Не малко провеждат 
и съвместни акции. Почти 
всяка година акцията „Ни 
що не бива да ни изнена
да” тук се провежда съв
местно с войниците-

Инак, населението в се
ло Милевци, според думи
те на Дончев, тревожат 
все още нерегулпраните це 
ни на селскостопанските • 
излишъци, преди всичко 
на добитъка. Тези в Божи 
ца дават по-висока цена 
за добитъка и мнозина ве
че продават добитъка на 
тях. Обезхрабрява ти и то
ва, че животновъдният 
фонд в селото рязко нама
лява, особено овцете. Пре
ди, всяко домакинство от
глеждаше по 30 до 40 ов
це и по 3 до 4 говеда, а 
сега има мнозина, които 
нямат овце, а отглеждат 
обикновено по 2 крави. 
Затова до голяма степен 
повлия и лошата селско
стопанска политика, кд/сто 
и недостатъчната актив
ност на „Напредък" в Бо
силеград.

местността ,,3абел"48
една след 

комунално-битовадруга
задача. При това и резул
татите им са налице- По
стиженията им, 
по-убедигелни ако4

селс- 
обекти. Са-са още 

се има
предвид, че почти всички 
бл агсустройствени 
в селото разрешават чрез 
местно самооблагане. И 
тази година както .ни уве
доми Янко Дончев 
на Съвета на местната об 
щност имат въведено ме
стно самооблагане- Всеки 
трудоспособен мъж участ
вува по 3, а за жените по 
2 дена. Те ще работят вър 
ху разширяването и почис 
тването на селския и мах- 
ленски пъ.тиша. както и 
върху уреждането на сел
ските гробища.

мо за изготвянето на ин-
В самите овчарници пък 

са дадени 12 е извършено оборудване
вестиционно-техническа до 
кументацияакции

'1
член

— Тази година според
плана трябва да поправим 
около 5 км селски и тол- Броят на овцете ще се увеличи
кова махленски пътища. 
Запланувано е да поправим 
селския път от местността 
„Манастир" до иентъ.оа на

милиона динара, половина
та от които е обезпечил 
Фондът за насърчаване ра 
звитието на недостатъчно 
развитите краища в СР 
Сърбия.

Безспорно най-крупният 
обекг е доизграждането и 
адаптацията на овцеферма 
та в ..Бачевско поле”. Всъ 
щност това е заключителен 
етап, т''»й като преди годи 
ни бяха построени само ов 
чаарници. Сега се строяI ед

на хранилки и поилоюи- 
преградени са боксовете, 
построени (бетонирани) при 
стъггните пътища и пътеки 
и пр. Така че сега овцете 
се храанят механизирано.

селото и махленските 
тдада към махала Дълга 
нива и махалите Гарина и 
Арнаутска махала. С црбо 
та ще започнем тези дни, 
след като приключим с 
къ.рската работа. Освен то
ва в плана на .местната ни 
общност, който беше и на 
обсъждане пред останали
те организирани сили в се
лото е запланувано уреж
дане на селските гробища.

( Да се очистят и един път

ПЪ-

Решен е и въпросът 
със съпътствуващите обе 
кти (места за къпене на 
овцете), деж—бариери, а и 
адаптация на електрическа 
та мрежа.на сграда — жилища за ов 

ча,рите с над 
Стпю така първобитно не 
е бил направен сенник за 
доизсушаване на 
Построен е и

до-
20 легла.

Освен тези обекти, стро 
ят се или са завършена! и 
други обекти за нужди 
те на овцефермата в „Ба-

сеното.
резервоарМ. Я.

(НЕ)ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕТО НА ОКОЛО 30 
ДОМАКИНСТВА В С. БОЖИЦА И ЗАНАПРЕД 
НЕИЗВЕСТНО

това село.
Председателят на Скуп

щината на местната общ
ност в Божица Любен Ми- 

| хайлов казва, че се касае 
, за мрежа с низко нанреже 

ние на Д7,лжина от око
ло 5,5 км. Електроразпре
делителната 
от Лескова^, която е и 
изпълнител на работата, е 
обезпечила стълбове за 
зи мрежа още преди една 
две години. Сега сме из
правени пред две трудно-

на селото, от които повече 
са старчески не побиха 
стълбовете.

Две основни трудности Тези старчески домаки
нства не са в състояние 
да изкопаят дупките и да 
побият стълбовете. Мест
ната общност 
прояви 'интерес (я 
да им окаже помощ. Как 
да се реши проблемът? — 
На въпроса има

Далекпопровод прокаран преди две години 
— преди толкова време са обезпечени и стъл- 
боеве за мрежата с низко напрежение. ..Електро 
разпределителното” от Лесковац, ноето е и из
пълнител на работата, не проявява интерес за 
изпълняване на задачата, а домакинствата (лове
нето са старчески) не са в състояние да побият 

1 стълбовете.______

Електрифицирането на
последните 30 домакинства 
в с. Божица (в района на 
Дедичина, Горчина и Пано 
ва махали) и занапред е 
гюд въпрос- Две години 
изминаха откакто бе про
каран далекопроводът в 
твзи част на селото и поч 
ти толкова време се водят 
разговори между местната

досега не 
воля)

организация

та-
само един 

отговор — казва Михайлов 
и подчертава, че е необхо
димо всеки да изпълни по 
етите задължения, включ
вайки и солидарността 
меотната общност. Ако тя 
изостане под въпрос е кол
ко още време хората в на 
преднала възраст 
част на селото 
да мине мрежата с ниско 
напрежение.

делителното СтИ, тааи ортанизапия на
за прокарване на мрржата е обезпечила жица за нда- 
с низко напрежение- Безре кототеовата «мрежа, *необ- 
зултатнпте разговори ц за
напред продължават но ко 
игоретни резултати ня»ма и 
все още е неизвестно кота

електрически

на като 
средства

хода-шите конзоли и не пог 
строи необходимия трафо- 
пост. Средствата за това 
тя !!3е още преди |Нямол- 
ко години. От друга пън 
сбрана домакинствата <в не 

в електрифицираната

в тази
ще чакат

ще светнат 
крушки и последните нее- 
лектрифицирани домоие

го ще се извърши техни
чески прием на обектите.

Ст. Н.част В. Б.
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\^КЬ1ЛТ;црд ^ ПРОСВЕТА^ ИЗКУСТВГI
СВОБОДАТА 84”„МО ПЪТЕКИТЕ МА

Сдруженият отряд 
„Сирогойно" в Бабушница

1 • ПРЕД „МЕСЕЦА НА КНИГАТА”

ВРЕМЕ ЗА ЧАКАНЕ НЯМА! от Църна трава към Пи
рот Се спря в Бабупшица. 
Това бе сърдечна и топла 
среща, завързаха се прияте 
летва и пяха песни.

Към всички, а и към то
ку-що пристигналите пио
нери от Ниш, на площада 
в Бабушница се обърна 
Милован Миялкович, сек
ретар на общинската общ
ност за основно образова
ние- Сгъстено, но съдържа 
•гелно, говори пред пионе
рите за четиригодишната 
народоосвзбодителна епо
пея на Лужница. Говори 
и за четиридесетлетното 
развитие на този край. Ме
жду другото той каза:

— ЕСогато 1980- година 
организирахме първия по
ход на пионерите „По пъ
теките на свободата”, озна 
менувахме 40-годишнината 
на въстанието и революци
ята. А тази 1984 година оз 
намежлзаме 40-годишнина
та на освобождение на 
много места и коаища на 
нашата страна... Нека те
зи ваши походни дни бъ
дат период на решителни

Тази година четвърти по 
реден път е организиран 
походът на пионерите о-/- 
СР Сърбия „По пътеките 
на свободата '84".

. Формиран е и сдру 
жон отряд от по пет пред 
Ставите;: и от всички основ
ни училища в общината. 
Отрядът е сформиран в 
Стрельц на 21 септември 
вън печерните часове, кога 
то сс устройва интересен 
пионерски лагерен огьн. 
Прегледът се провежда на 
Утре Ден пред паметника- 
бюст на загиналата в НОБ 
скоювка Добринка Богда- 
нович.

Към пионерския отряд 
се приобщава и боецът от 
НОБ Ана Виданович, кой
то връчи подарък на се
мейството на партизанката 
Драгица Жаркович, а 
след това се пое походът 
към местността „Церич- 
те", където тя е загинала. 
Походът продължи към 
Киевац. „Ръньос” и „Стол”, 
след което пионерите се 
завгрниха в Бабушница.

В Бабушница пионерите 
се срещнаха със сдруже
ния пионерски отряд на 
пионерите от СР Сърбия 
„Сирогойно", който на път

Траднционага културна манифеста
ция „Месец на книгата” се провежда 
всяна година от 15 октомври до 15 но
ември. През този период за книгат а, ка
то Незаменима културна ценност, сс ор
ганизират различни акции, чиято основ
на цел е книгата да стане достояние на 
по-широк кръг хора, особено на заети
те. Устройват се литературни вечери с 
участие на изтъннати поети и писате
ли, изложби на най-нови издания, попу
ляризация на книгата.

От културните ведомства на наши. 
те общини всяка година се приемат про
грами за чествуване на 
книгата”. Тези програми, колкото и скро 
мни, поради ограничените финансови 
средства, внасят известно оживление в 
културния живот на общините. На кни
гата и популяризацията й сред учащи 
се и работници се отделя повече внима
ние-

Оа, а в общинските среди гостуват по
ети и писатели. Най-често след изтича
не ..Месеца на книгата” всичко потича 
по старите коловози, без да се внесе 
съществено изменение но отношение 
мястото на ннигата в живота на хората.

Може би предстоящият „Месец на 
книгата" е удобен момент да се внесат 
изменения в тези „стериотипни" програ
ми, защото Редица идеи и начинания си 
остават в сферата на желанията. Малко, 
дори незначителни, св конкретните ре
зултати. Оттук оше сега трябвп да се 
помисли за програмите, а не да се чака 
„Месеца на книгата", (па едва тогава 
да се изготвят програмата), когато най- 
чеС| о „формално" и без нови идеи сс 
преписват миналогодишните програми. 
Програмите би трябвало да бъдат реал
но отражение на възможностите, но и 
дългосрочна програма за мероприятията, 
ноито ще допринесат книгата наистина 
да стане достояние на млади и възра
стни, без оглед дали се касае за учащи 
се, работници, граждани.

„Месеца на

„Месецът на ннигата” е повод в по- 
голяма степен да се заговори и за биб
лиотечното дело, за възможностите 
разширяване на библиотечните 
Организират се една или друга излож-

за
мрежи.

Ст. Н.

„ЕСЕНТА НА ЖИВОТА” ОТ ДРАГО СЛАВ МАНИЧ — ФОРСКИ договори и акции на въз
растните в полза на Съю- 
чя на пионерите”^Преписано от живота М. Антич

я яя

Последната книга на Драгослав Ма
нич — Форски „Есента «а живота" 
представлява още едно звено <в произве
денията му, посветени на родния край
— Лужница. Драгослав Манич — Фор- 
оки с топлота и грижовност говори за 
лужничани. По-точно казано, той им 
„дава думата" сами да говорят за себе 
си и за своите съдби.

Лужница е свободолюбив край, на
мираш се между Сува планина на запад 
и Стол, Пресечни връх и Юруци на из
ток; а от север и от юг е оградена с 
други по-малки планини. В тази питома 
котловина открай време живеят трудо
любиви, честни и простосърдечни хора, 
известни навред по света като майстори
— зидари. Борбата за препитание често 
ги е принуждавала да напускат родното 
огнище, но където и да се намират — 
те никога не забравят родната Лужница. 
Остават й верни докрая на живота да. 
Но ония, които са останали в Лужница 
са предимно остарели хора, които изжи
вяват драматични съдби,

-Драгоолав Манич Форски просто 
„прелиова” случки от живота, както и 
сам казва на едно място в предговора 
на книгата ои „Есента на живота”. Мла

дите са отишли. На село са останали 
изгннли огради, празни домове, дворове 
обраснали с бурен. От къщния праг до 
портата — само една пътека. А на пра
га: старец или баба и поглед, който 
очаква. Макар и случаен минувач да ми
не, но да се проговори някоя и друга 
дума, „уснице да се не слепе". както се 
казва на едно място.

Авторът на „Есента на живота” и 
сам лужничанин. роден в с. Радоше- 
вац, е имал възможност аа напусне Лу
жница.

— Не мога без родния край.— спо
деля Драгослав Манич. Преди двадесе
тина години бях приет на работа в „На- 
родне нов/ине” в — Ниш, но останах за 
кратко. Не мога без моите лужничани. 
И ето. тук учителствувам и отар&ме- 
навреме — издада и понякоя книжка...

Основната поръка на „Есента на 
живота” е: да помогнем на остарелите 
хора. да ги пазим. Да мм трнем поне

ОБЩЕЖИТИЕТО В Д. ЛЮБАТА

Подобрява ученическия стандарт
Към подведомственото дърва, картофи, зеле, лук 

основно училище „Христо и месо, което всеки роди- 
Ботев” в Долна Любата, го тел е дължен в течение 
дини вече наред успешно на учебната година да из
работи училищен интернат де.
— общежитие за което мо 
же да се каже. че е едно 
от най-модерни ге в Южно- 
моравски реглон. В него 
не само че учениците' от 
Дукат, Църнощттца и от 
далечените махали на До
лна Любата и една част 
от соло Гложйе са наме
рили уютен кът за учене, 
но тук те получават и — С изграждането на ин 
ядене. За целта, както. ни терната се направи значи- 
уведоми Евтим Миленов телна крачка напред в по- 
една част от прехраната добряването на ученичес- 
поема училището и роди- кия стандарт. Значително 
телите, а една част Само- е подобрена 
управителната общност на воред учениците, 
интересите за ооновно об- .рен е успеха, а освен то- 
разовамие и възпитаме. ва ежедневно укрепват 
Именно, -'според решение- другарството и съвместна.- 
то на учителския съвет в та работа и отговорност 
това подведомствено учи- между тдх — сподели Ми 
лише, родителите участву- леков. 
ват с известно количество

малко от онова, ноето са вложили в 
нас като родители! Тс са нашата съ
вест. Ако не км се отдължим вечно 
ше имаме угризение на съвестта, че
С,ме ги забравили........ Впрочем, всички
един ден ще остареем.

Понастоящем в училищ
ния интернат в Долна Лю
бата са настанени 40 уче
ника. А общо в училище
то през настоящата учеб
на година в 11 паралелки 
(4 от пети до осми и се
дем от първи до четвър
ти клас) има 204 ученика.

М. А.
Г

ДРАГОСЛАВ МАНИЧ — ФОРСКИ
КОШУЛЯ

.(|неизцратено писмо)
Станкй; >той. Кад ои ти емзде, нищо 

ми «ейе. Кад тебе нема, ове мм йе те- 
джо. Най-тежко «ии йе ночу. Нече 
на очи. Превъртам се, мучим се. Обле
чем твою кошулю. Мирите ми на тебе 
Станко, ,али нече празна кошуля.

МОЛБА НА СТАРОСТТА

тия дън, да си будеш уз мене. Да мепре 
мениш и запалиш овечу...

7

ПЕЧАЛ
СЪ'Но.'- Чекам по щ ар а. Никой: М'И 1не пи- 

суе. Чвкам да ми донесе валиду. Од 
емна. Он йе остал тамо... Ономад ои 
купи нову цт-риу шамию- И остаде ми. 
Купи мг свечице. Идем на гробища. Са
мо ствари сам закопала. Кад се въртам 
од гробища, я свърнем 1на чешму. По- 
милуем синово име, твинем водицу и 
ои отидем дома. У празни дувари...

хигиената 
подоб-

Чере. дооди си по-често при мене. 
Веч съм дозрела. Не се знае до над 
чу... Стра ме овча, чере!... Кад дойде

М. Я.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
МЛАДИТЕ В ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА

ЗАПОЧНА ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАД 
ЕЖ В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

Комунистическият дух 

е близък на младите Без самохвалство и 

прикриване на слабостите
,-п

'-V

Изборната дейност 
нв7Ч> на Съюза и разискванията за Действува

на социалистическата младеж в поли
тическата система на социалистическото самоуправ- 
ление трябва да преминат в духа на Проектозаключе- 
нията от ХШ заседание на ЦК на Сюк 

°омото заседание на Ме 
ждуобщиноката конферен
ция на ССМ в Ниш, състо 
яло се на 2 онтолтри Т,г. 
беше посветено на най-важ 
ната в момента

незабавно трябва да пре
разгледат критично и само 
критично собствената си 
активност и дееспособно-" 
Ст. А това може да се На
прави само с отговорно Из
готвяне и обсъждане на 

досегашната

Настоящата изборна дейност в Съюза на 
социалистическата младеж съвпада с общопар
тийното обсъждане на Проектозанлюченията от 
ХШ заседание на ЦК на СЮК. Съвпадението не 
смее да остане ни случайно, ни формално, защо- 
то е крайно време и младежката организация 
да застане пред собственото си огледало.

вуването на младежта в 
политическата система да 
бъдат воденл в духа 
Проектозанлюченията 
ХШ заседание на ЦК 
СЮК. От друга страна, от 
младежта се очакват мне
ния. предложения ц_ иници
ативи, които ще представ
ляват
към акцията на Съюза 
комунистите за усъвършен- 
ств^зане на

на
отчетите за
дейност. Всяко самохвалст 
во и прикриване на“ греш
ките и слабостите би биЛЙ 

всяка първи пагубно за по-нататъшната 
ССМ дейност и за прелома, кбй 

то трябва да бъде напра
вен по време на настоящй 
те избори в

Според приетата програ
ма, на изборната Дейност, 
изборните Събрания в пър
вичните организации на 
ССМ в Босилеградска Об 
шина трябва да се прове
дат до Ю октомври. На те 
зи събрания ще бъдат из
брани нови ръ«о®одства и 
делегати в Общинската * КО 
нференция на ССМ и ще 
бъдат приети програми 
за дейност през настьпва- 

- щия двугодишен период-. 
Програмно-изборното засе 
дание на Общинската кон 
Ференция на ССМ ще се 
проведе най-късно до 15 
ноември т.г.

от
на

младежка 
тема: осъществяването на 
конституционната роля на 
Съюза

Това особено Се отнася 
до младежката 
пи я в Б осил е градска общи
на. дейността на която ед

ва ли може да заслужи по 
ложителна оценка. Затова 
всеки член и 
чна организация на

организа-

на социалистическа 
та младеж в системата на 
социалистическото 
правление- Водените 
седанието разисквания всъ 
щност са начало на една 
всестранна и задълбочена 
дебата в младежката 
ганизация на Нишки ре
гион за положението на 

обществото,

конкретен принос
самоу 
на за

на
ССМ.

политическа
та система. 

Изказалите се на заседа 
на едно мне- 

социалис
нието бяха 
ние: Съюзът на 
тическата младеж недоста
тъчно осъществява консти 
туционната ои роля в поли 
тическата система и обте 
ството като цяло. Причини 
те за това са многоброй- 
ни, а по естеството им мо
гат да се разделят в две 
групи: слабости на

ор-

младежта в
нейното влияние в полити
ческия живот и за подготов 
ката й да поеме отговор
ност за по-нататъшното 
строителство на социалис
тическа самоу правцтел на 
и необвързана Югославия- 

- Актуалният обществено- 
политически момент и съ 
стоянието на .младежката 
дейност — бе изтъкнато на 
заседанието на МОК на 
ССМ в Ниш —

младе
жката организация и про
пуски на „по-въ з расн ите ’ ’ 

общесторганизации и на 
вото като пяло в отноше
нието към младежта и ор 
ганизацията й.

В цеховете на ..Здравйе” и „Зеле Велкович” 
ловия за акцията ,,Млад работник — самоуправител (М. Я.)

налагат ра 
зискванията върху дейст- К. Г.

В МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА РАДИОКЛУБА „ВЛАСИНА” 
В СУРДУЛИЦА Централна теша: 

Дееспособността на ССМСурдулнчакн бродят 

по етъра
Радиоклубът »Власина” 

в Сурдулица, в който .чле 
нуваг няколко десетки пио 
нери и младежи, постига 
извънредни резултати. Кра 
сноречив пример е послед
ното състезание на радио 
любителите на Югославия 
в Постойна: от общо 16 
души, съставляващи отбо 
ра на СР Сърбия — 12 ду
ши са от Сурдулица. А 
в твърде острата нонкуре 
нция (между осем отбо
ра) сУРДуличани са спече 
лили трето място.

Радиоклубът ,,Власина” 
ежегодно опреснява редо 
вете си. През септември 
т.г. отново се проведе кон 
курс за радиотелеграфис
ти, радиогоинометристи и 
радиотехници. Интересът 
сред младите в общината 
е твърде голям.

Общо за работата на ра 
диоклуба може да се ка
же, че е един от илубове 
те, наред с клуба на Лите 
ратуриата младеж и мла
дежките самодейио-иулту 
рии дружества, в които 
младите »т общината най 
Стина оползотворяват сво 
бодиото си време и «ридо 
оиват ценни знания-

• НЕЗАЕТОСТТА ВСЕ ОЩЕ Е ТВЪРДЕ ОСТЪР ПРО 
БЛЕМ НА МЛАДЕЖТА В ТАЗИ ОБЩИНА

В сегашния момент це
локупната дейност на Об 
щ>ц/ноната конференция 
Съюза на социалистическа 
та младеж в Бабу шпица е 
насочена към 
Председателят на ОК на 
ССМ. Миле С-гоянович 'из
тъкна:.

Между пионерите засе
га най-добри постижения 
имат Саша Радойчич и Пре 
драг Перич, а между мла 
дежите Горан Димитрце- 
вич и Радомир Милойио 
пич, които се изтъкнаха и 
на югославското С7>стеза- 
кие в Постойиа. Инак ви
трините на радиоклуба са 
гп.лни с общински региона 
лии, републикански и сп- 
юзни признания.

дини много сокна младеж
ката дейност на село. по
неже селата останаха без 
млади хора, а в някои се
ла и няма младежки и де
войки.'

— Като обществено-ло 
литичеока организация на 
младигге, Съюзът на младе 
жта в нашата община об
що взето изпълнява 
та ои в
тичеокия живот, 
ни области на младежката 
дейност обаче се забеляз
ват бсздейсрвуване и 
рнозниг 1 пропусни в работа
та. Затова дееспособност
та на организацията като 
цяло, и на всяка първична 
организация на ССМ, не
пременно трябва да бъде 
централна тема в изборна 
та дейност. През 
лил период сериозно се за

на

Според Стоянович, най- 
добрите резултати на .мла 
дежката дейност в Бабуш- 
нишка община са свърза
ни с извидническия отряд 
..Лужншикп партизани” и 
младежката трудова бри 
гада „Добринка Богдано- 
вич”. Резултатен е и общ© 
Ствено-полезният труд йа 
учениците ©т основните и 
средното училище- Твърде 
голям брой младежи и де- 
войни са участвували в 
манифестациите. 
рани по случай

роля 
общ ествено-поли 

В отделизборите-

Ст. Н. се-

„ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ ’84“

Днес искам... органиаи 
реводющг 

оннитв юбилеи — 40-годи

изтек-
Днес искам 
но миналото да бродя. 
Днес искам
но миналото да ровя — 
да намеря корените 
на цветя изсъхнали.

ехме с незаетостта «а мла 
дите. По този шнината !на освобождение 

то на Бабушнишка община 
от българокия фашистки 
окупадЪр, 40-гоиишнината 
на формирането на Сейма 
еръбска ударна бригада, 
40-годишнмната На форми 
пансго на първата доброто 
лна младежка трудова бри 
гада и други.

въпрос дай 
ствупаме Съвместно с ос
таналите общсст»ено-1юли 
тичеоки организации, 
щвствихме и добри начял- 
нн резултати, но 
мът все още но е смекчен. 
От обпщ 1200 незаети 
70 на сто са младежи 
нойки. През последните го

осъ
Днес по миналото гледам 
и съзирам пъстри цветове, 
но нииъде не виждам 
техните плодове.

пробле-

1НВД
Даринка Е*ЯТИМОВА — КРЪСТИМ и де

М. Антич
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Благодарим на войниците! ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ И БОСИЛЕГРАДБИЛО

Широка и всестранна 

обществено-хуманна 

дейност

Коглто войниците ои тръ 
шаха запяха посвита „Хей 
другари жап ли ои е за 
раздялата", след тях се 
вдишаха множество кора
ви ръце в знак на поздрав, 
заиснрц сълза в очите на 
старите билчини. Като ехо, 
войниците Изпратиха думи 
те: одагодадчш ви вот шини, 
олагодарпм..."

Танава бе раздялата на 
войниците, участници в-еле 
ктрификаццята на Дими
тровградска община и леи- 
телите на Кило, къдсто 
ое организирано тържество 
по тоап повод. А Кило и 
Лрача са последните ДОе 
села в Димитровградска об 
шина, конто на бяха елен 
трифпццрани. Те имаха че
ст да бъдат домакини на 
числящите се към К>НА, 
които почти тридесет го
дини са активни участни
ци в тази акция, една от 
наи-крупните в общината. 
Подобни тържества са ор
ганизирани и до сега, но 
това все пан бе малко 
по-особено, имайки пред
вид че се касае за район, 
който от ден на ден ,,стт - 
рее”. Затова помощта на 
войниците тук има значи
телно по-висока цена. Без 
тях едва ли електрически
ят ток щеше да стигне по 
разпръснатите им домове.

— Да беше щастие по- 
рано да сме организирали 
тази акция — каза старши 
ната Тома Маркович. Сега 
селата би били с повече 
хора. и по-млади. Но ние 
се гордеем, че и сега ак
цията е завършена. Това 
беше наш дълг към насе
лението, към нашия народ 
изобщо.

Ще помнят Крум Соко
лов, Александър Михалков, 
Стефан Стефанов... и дру 
ги билчаня войниците Дра 
ган от Смедерево, Насер 
от Косово, Звонко от Хър
ватско. Ще помнят, защо-

ни училища са проведени 
,и сказки по безопасност 
в движението, с което т- 
онерите не само че задъл
бочават знанията си от 
областта на движението, 
но получават и повече зна
ния за солидарността, вза
имната помощ, 
за укрепването на систе
мата на обществената са
мозащита.

Успешно бе проведена 
и Седмицата за борба оре 
шУ туберкулозата. В то
на отношение, почти всич
ки организации на сдруже 
ния тРУД са организирани 
сказки във връзка с тази 
болест, която все още се 
забелязва на територията 
на Босилеграйска община.

За отбеляване е и това, 
че понастоящем 
ската организация на Чер 
вения кръст в Босилеград 
раздвижи инициатива за 
с-ибиране на солидарна по
мощ в храна, дрехи обув
ки и пари за пострадалите 
на Копаонии. Акцията е 
радушно приета от всички 
и същата е в ход.

Бъореки, че разполага 
със скромни финансови 
средства, недостатъчен про 
Фсеионален кадър и доме
тения, Общинската органи 
зация на Червения кръст 
в Босилеград от година на 
година разгърни широка 
и всестранна обществено- 
хуманна дейност. В съдей 
Отвие със Здравния Дом, 
възпитателно - образовате 
лните ведомства и други 
органи и тела на организа 
ции и общности 00 на 
Червения кръст запланува
ните задачи цялостно ре
ализира. Така например, 
неотдавна в съдействие 
със Съвета но безопас
ност в движение-го към Об 
щинската скупщина и Сек 
ретариата за вътрешни ра
боти в Босилеград, успеш
но бе проведена Седмица
та на сигурност на децата 
в движението. В течение 
на Седмицата, пионери от 
основното училище в Боси 
леград, в милиционерски 
униформи съвместно с ми
лиционери по движението 
реуглираха движенето в 
града. В течение на тази 
седмица, във всички основ

както и

Ге донесоха „светлината" и Било и Прача. И не само 
там.
то с тяхна помощ ще пре
кратят дългите нощи.
„войничетата”. както то на 
ричахо, няма да забравят 
Боровсно гюле, нъдето под 
палатки прекараха повече 
от два месеца. Няма да 
забравят и киселото мля
ко от най-голямата част
на овцеферма на бай Сте
фан.

акция войниците Мияс Ста 
нкоиич, Илия Шарчевич 
Зоран Гаврич, Пасср Кура 
иопнч, Шабан Зукич Зпон- 
|<о Брсзовшсн и Драган 
Милатич са наградени с 
десетдневен отпусн.

Участието на числящите 
се към ЮНА в електрифи
кацията завърши. Но това 
не значи, че сътрудничест
вото с местното население 
прекъсва. Има още непо- 
строени пътища, водопро
води и други акции къдсто 
пак ще се намерят заедно 
с местното население.

11

Общин-

Като особено признание 
за успешно завършеното 
сътрудничество в електри
фикацията на всички вой
ници бяха връчени благо
дарствени писма от шгето 
на Елентродистрибуцията 
в Димитровград. А за из
вънредни резултати в тази

А. Т.

М. Я.
БОЖИЦА: НАСКОРО КЪМ МАХАЛА ..ДЖИВИНА'

г ОАМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ ЯА ЛИТЕ 
ГЕСИТЗ ПО ЗАЯрАНЗ НА РАЬ- ;та 3 г»,
ЛЕГТАП “ВАКАНТНИ РАБОТНИ
МЕСТА

Нов мост
В тази .местна общност 

отвинаги се посвещава внк-
Тези дни на потока към 

божгшгката махала Дживи 
ни ще започне изгражда- 

който
ще улесни селския бит на 
населението в тази част на 
селото. Според проектосме 
тката изграждането му ще 
струва 400 хиляди динара. 
Средствата е обезпечила 
местната общност — чрез 
местно самооблагане.

□□ Осовната банка „Югобанка” — Лесковац, въз 
основа решението на Трудовия Съвет на Бан
ката от 30 ЮЛИ 1984 година дава

5мание на махленските пъ
тища. Поправната и разши 
рениет0 им заемат значи
телно място 
планове- Изграждането на 
нови и поправката на до- 
траялите мостове. също 
така. Доброволният труд 
и местното самооблагане 
са главното оръжие на бо- 
жггчани в реализирането на 
тези
кцм.

§нето на нов мост, §§
§ ОБЯВА 88в годишните 8За приемане на един 

лено време за работи
изпълнител за неонреде- 

върху краткосрочно ° 
кредитиране на сдружения труд и жителите с □ 
евиденции — кредитен референт в Експозиту- 
рата в Босилеград.

Ш Освен общите условия, предвидени със 
Закона, кандидатът трябва да изпълнява и сле
дните отделни условия!

~ Да има средно икономическо училище 
или IV Степен икономическо, финансово-банков 
технин,

88
8
8

88
88
88
88
8
88НАСКОРО ЩЕ СЕ СТРОИ НОВ МОСТ 

НА ЕРМА
8

8планове. На моста 
махала. Маричими на- 88

8— Да има една година трудов 
или подобни работи след получването на 

търсената степен, на специализация.
• С молбата, кандидатите трябва 

§ дат доказателство за изпълняване на условията 
-8 (доказателство за училищната подготовка и до

казателство за трудовия опит), а в момента на 
постъпване в трудово отношение и" ленарско 
удостоверение, .кръщелно свидетелство и трудо
ва книжна.

ф Личният доход е според Правилника 
основите и .мерилата за разпределение на сред
ствата за лични доходи и средствата за общо 
потребление при Тредовата общност на Банката. 

3 ф Молбите се подават в срок от 8 дни от
8 деня на публикуването на адрес: Основна банка 
8 „Югобанка”, Лесковац, Дом на стопанството бб,
□ 16 000 Лесковац, с обозначение „за обявата".
□ ф Непълните и в срок неподадените .молби

8 опит на съ-пример. преди известно вре 
Белград и ме ^^ха подменети талпи

те, а до края на годината 
ще бъде извършена и по- 

Зла-

8 -8 щи
8„Планум" —

Трудовата организация за 
изграждане на пътища 
Ниш.

Оибинович също ни уве

На река Ерма при село 
Власи наскоро трябва иа 
започне да се строи нов 
мост. Сегашният мост, или 
калето популярно го нари- 

„Влашка юоприя”, е 
и негоден за сьрб 

щения. Може Да издържи 
само тежест До 5,5 тона1 

Като ни уведоми Вели- 
Сибйнович, секретар

88
88 да пода-
8
8прашка на моста към 

танова махала.
88 а8доми, че в процес на из

работка е и проект за из
граждане на тунела 
Гребен планина, 
такъв начин трайно се ре
ши проблема със съобще- 

жделото па р. Ер-

чат 88дотраял □под В. Б. □8 8като по 8 за 88□Продажба ::мир
на Регионалната Самоупра 
вителна общност за пъти- 

.в Ниш, обезпечени са 
милиона

8нията 'В 
ма, които бяха прекъснати 
от Поганавски манастир 
до Тр. Одоровци след сру 
хванато на скали и земя 
на 14 март 1983 година- 
От неотдавна и на тазире- 
лация минават рейсове на 
„Ниш-експрес". но при го
лям риск, защото 
скалну а и някои

8
8Продавам нива —- 53 

ари, една част овощ
на градина в Димит- 
зовград, в непосредст 
вена близост на гра
да — удобно за стро
ителство на вила. Це 

100 до 150 
квадратен 
по-близни

ща
средства от 15 
динара, а «едостигат още 
толкова за да може обек
тът да бъде завършен. За
това, канто изтъкна Оиби
нович, Самйуправителната 
общност за пътища прави 

издействува с~»

8
8
88 8няма да се разглеждат.

ф Кандидатите, които8 □не са в постоянно 
§ трудово отношение са длъжни обезателно да 
° приложат удостоверение от СОИ по заемане.

ф Решение за избирането на кандидата ще 
бъде прието е срок от 30 дни от деня на из
тичането на срока за подаването на молбите- 

ф За резултатите от обявата кандидатите 
ще бъдат осведомени в законнен срок.

.зоп □□□□□□□□□□ по □□□□□□□сшппгпоопиаосюпоооаапоооппааапаоаоааоооои

8 8
М0О1ГО

тунели ната- е от 
динара за 
метър. За 
осведомения объРне- 

телефон

88из- 8пълнителят на работата ве не са подсигурени

са се обадили „Прогрес 
_ Пирот, „Мосгоградня и

и не 8 аз8
8и мо-

88те се на 
010 (81-390) □8

М. А.
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Физическа култура ФК „Младост" в Кюстендил
НАЛНДБЛИГАКВАЛИФИКАЧИОННА среща ЗА ПЪРВЕНЕЦ В МЕЖДУРЕГИО И резултатът може би ще 

ше да бъде съ|вюем друг, 
ако на гола на „Младост" 
беше по-добър и находчив 
вратар, вместо Младенов, 
който по мнение на капи
тана на отбора Б. Тасев е 
виновен за два гола.

В рамките на гранитно
то сътрудничество между 
Бесил ©градска община — 
СФРЮ и Общинския на
реден съвет в град Кюстен 

НРБ, футболният 
отбор „Младост" от Боси
леград, на 26 септември 
т.г. гостува на спортното 
дружество „Велбъжд" от 
Кюстендил — НРБ. Съгла 
оно Програмата за гранич
но сътрудничество в обла
стта на спорта, двата от
бора поделиха мегдан по 
футбол и шахмат- В две-

„ИЗТОК"

Загубена най-важнага борба
ЮГ’Л6^б™^5Ц36)(ЛЕСКОВАЦ) ~ 'АСЕН БАЛКАНС

Ниш, 25 септември 1984 г. Съдии: Ж. Живкович 
и II. Кривокапич от Ниш.

дил

Междурегионалната лига 
— „Изток" с© срещнаха 
да решат кой е полдобрият.

В първата част на игра 
та баскетболистите от. Ди
митровград б;$ха по-доб- 
рите и тази част рошиха 
в своя полза (36:35). Във 
втората част положението 
се измени в полза на лес- 
ковашките баскетболисти, 
ксито бяха по-добри и за 
служено спечелиха среща 
та с три точки разлика 
(69:66). Следователно, за
губена е най-важната бор
ба, но не бива да се отчай

Състезанието на шахма
тните табла и този път по
каза,, че шахматистите от 
Босилеград (въпреки че то 
зя път бяха подсилени с 
двама шахматисти от шах 
матния отбор „Дубочица"

Кв а л ифп,кационната •ровград. При 
жени©, според правилата в 
групата, се предвижда ква 
лификационна среща (,л4г-
ра на майстори”) на неут
рален терен. Този път то 
за бе град Ниш, 
двата най-добри отбора

_ - сРе
ъ Ща ое неизбежна: баскетбо 

листите на „Омладинац" от 
Лесковац спечел!иха 
ки останали мачове и с© 
изравниха по броя на точ 
ките с баскетболистите на 
»А. Балкански" от Димит

такова гголо-

всич-

Футболният отбор на „Младост" игра в 
следния състав: Д. Младенов, В. Тасев, Д. Стоя- 
нович, Б. Тасев (капитан), Б. Милкович, П.. Сто
янов, 3. Младенович, В. Глигоров, Р. Захариев, 
Б. Воинович и М. Цветков.

Шахматният отбор игра в състав: С. Йова- 
нов-ич, А. Младенович, Д. Андонов, В. Накев и. 
А. Стоименов.

където
в

Без спортна зала
В ва._ историята на димитровградския баскет- 

осл тазгодишните постижения на баскетболис
тите на „А. Балкански” представлява най-високо 
постижение. Загубената 
ща" за висш

Именно, вече от събота 
стартува зимната лига (иг
рае се е зали, но баскетбо 
листите на „А. Балкански" 
ще играят в Пирот). Това 
е за едан ранг по-горе от 
досегашната група (Репуб 
ликанока лига — „Изток"), 
в която се състезават най- 
успешните отбори от тази 
лига, няколко отбора от 
по-шрна група и първен
ците на регионалните лиги.

Следователно, трябва да 
се продължи започнатото,

в Лесковац, все още не са 
достоен съперник на шах
матистите от Кюстендил. 
Резултатът от 5:0 е най- 
добро потвърждение на 
това.

отборите на 
„Велбъжд" извоюваха по
беди. Футболистите се на 
ложиха с резултат от 3:2, 
донато шахматистите изво 
юваха убедителна победа 
от 5:0.

Футболната игра, според 
думите на треньора, Геор
ги Георгиев, е била на ви
соко равнище, с достатъч
но вълнения, голови шанса 
и интересни мигове и раз
бърквания и в едното, и в 
другото наказателно поле.

те срещи
„квалификационна оре 

ранг (на републиканско равнище) 
съвсем не потъмнява успеха, особено когато се 
имат предвид условията, при които провеждат 
тренировките си: баскетболното игрище е стро
ено преди повече години и асфалтът е изхабен 
доста, а липсва и спортна зала за зимни трени
ровки. И този път,, както и до

сега, спортистие от Боси
леград бяха сърдечно пос-Сегашното зимно първенство на баскетболи 

стите именно изисква състезанията да се прове 
ждат в зала. Понеже такава в Димитровград ня- 
лга — баскетбслитите най-вероятно ще се със
тезават в Пирот- Оттук се налага и в пълна ос
трота изпъква въпроса за построяване на спор
тна зала. Инициатива е раздвижена, но е необ
ходима помощ на цялата димитровградска об
щественост да се обезпечат средства и да се 
построи зала. Е-ро защо призивът на баскетбо
листите не бива да остане „глас в пустиня”, а 
тРябва да се .мобилизират всички сили, защото 
една такава спортна задача ще ползуват не само 
баскетболистите. Тя може значително да допри
несе за омасовяването на спорта изобщо в гра
да и за културни цели.

Рещнати от домакините, 
което е и основна цел на 
програмата по гранично 
сътрудничество 
двете съседни общини.

а резултатите не ще изос
танат-

между

д. с. М. Я.

МЕЖДУОБЩИНСКА Ф;УТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ — ГРУПА ..А”

С мъжествена игра до една точки
„ИНДУСТРИЙСКИ" (ВЛАДИЧИН ХАН): „МЛАДО 
СТ" (БОСИЛЕГРАД) 1:1 Владичин хан настояваха 

да запазят резултата. Към 
средата на второто полув 
Реме треньора Георгиев въ 
вежда в играта на мястото 
на Г. Иванчов Р. Венков, 
който след два три успеш 
ни подавания по 
страна успява да 
резултата.

Ст. Н.

Преди тръгването от Бо
силеград за Владичин хан, 
при повечето футболисти 
на „Младост" преобладава
ше убеждението, че от 
срещата с „Индустрийски” 
ше се завърнат с една то
чка. Достатъчно © казва
ха само да повторим една 
ог игрите с ..Дунавад” иди 

1 пък с „Напредък". И наие 
гина оптимизма, потвърди 
ха на терена с 'Добра и мъ 
жествена игра. А извоюва 
ната точка им дава голям 
стимул за още по-добра 
игра в предстоящите сре
щи, иоито щ© играят нато 
домакини или пък в гости.

полувремето имаха и две 
извънредни голови положе
ния да изравнят Резултата. 
Виновен за това, че 
тата остана непроменен 
бе вратарят на домашния 
отбор, който в двата слу
чая добре интервенира.

През второто полувреме 
•играта бе още по-интерес
на. Бооилеградските фугбо 
листи не се примириха с 
резултата. По всяка цена 
настояваха да го изравнят, 
докато футболистите от

ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА 
—„СЕВЕР"

След няколко изпуснати шансове — 
пораже не

„БРОДОРЕМОНТ” (КЛАДОВО)
---- А. БАЛКАНСКИ)" 2:0 (0:0)

Резул
Дясната
изравни

В следващия (седмм) 
кръг, бооилеградските фут
болисти посрещнат
един от претендентите 
първото място в дивизия
та.^ футболистите на „Пчи 
ня” от Търговище.

ше
Кладово, 29 септември 1984 г. Игрището в 

крепостта ..Фетислам”. Теренъх тревист- времето 
приятно за игра. Съдия на срещата Душаи То- 

— Болевац — слаб.

за

мич
М. Я.

Футболистите на -А. Ба
лкански"
Кладово в среща, в която 
са могли -да бъдат и лобе- 

Именно, домакини

се поставя -и крайният Ре
зултат- И след това -А. 
Балнанс-ки" има шансове, 
но не успява да постигна 
гол,

БАБУШНИЦАса победени в

Строят се гпортнн терениПървото полувреме пре
мина 'в преимущество на 
домашния отбор. Босмле- 

Особено е интересен съ- градските футболию-ги ня- 
дията Томич от Болевац. ка,к си бяха сс определили 
Той толкова пристрастно за та-ктилса със затворен 
води мача, че не лршсъж- вариант. Целта им бе да 
да нищо едно наказание затварят всичките пътища 
в полза на гостите, вътре- към своята врата. Обаче в 
■ки че домашните футболи т01Ва дълно не успяха, 
сти играят доста остро- за В 16 минута деонок,рилни- 
да измени критерия през ят нападател на „Индусда 
последните Петнадесетина йо»и", най-добре се тоста- 
минути, когато присъжда и ви в наказателното 
най-дребното нарушеН1Ие «з на „Младост" и на беше 

„А. Бал-кансш”. му трудно да породи цел- 
(седми) та- Вратарят Д. Младенов 

ще беше безпомощен.
След този тол, футболше 

силния от- тите на „Младост" отвори 
ха играта. Заиграха по-бъ|р 

Д. С. зо и при това де .края на

дители.
те постоянно атакуват- 
гостите с бързи контраата 
ки сериозно 
вратата на домашния тим. 
В първото полувреме шан 
гове за гол имат гостите. 
Петар йованович само от

а На десния бряг на р. Лужница е Бабушни- 
ца, почти в • 'самш!я център на града, тези дни 
започнаха да се ст,роят два спортни обекта — 
еди,надг строи цеха на „Първи.май” от Пирот, 
а вторият — Спо1ртнотрек{реаци6нен център.

И докато 1ИЗпраждането на спортния обект 
на „Първи май” върви добре, то обекта, който 
строи Спортният център никак не напредва. От 
този спортен обект досега са построени само 
някои терени за малки споротове и то със сре
дства от местно самооблагане и с незначител
но участие на стопанските организации в Бабу 
шпица.

застрашават

няколко метра н© улучва 
празните врата.

В самото начало на вто
рото полувреме 
шанс за 
но и този път неоплзотво- 
рен, понеже Борислав Ма-

отново 
„А. Балкански”, поле

полза на С успешното изграждане на терени _ 
отдих и физическа култура работниците в „Пър 
ви май създават възможност за ремреатщя. С 
това „Първи май” може да послужи за пример 
и на другито организации на сдруженият труд 
в Бабушница. М. Антич

заВ следващия 
кръг „А. Балнаноки" 
играе и Димитровград 
орощу твърде 
бор „ИМТ" ог Княжевац.

вратата.нолоз не улучва 
След това в 63 м. домаш
ните футболисти чрез То- 
пгич откриват Резултата. 
Само след 10 м. е отбеля
зан и вторият гол, с което

Братство ф 5 октомври 1984 СТРАНИЦА И



Хулцер • сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРНЙКИ

Кантаро не наше... — Защо мериш балогго е арши
на, майсторе? Аз съм то мерил точ
но с пантера. Хи вземи, че скрои 
адн,и дрехи и ми ги уши, па кога взе
ма дрехите, пан ще измерим Сало
то на кантара.

Кантаро ще каже. Той ме лъже...
Терзията разбрал, че при старе-

В село Братковци живеел духо
вит човен — дядо Богоя. Винаги бит 
готов да 'направи майтап на своя, но 
и ка чужда сметка.

Веднаж при дядо Богоя отишъл 
селският терзия да му ушие ноии
ДРе-хи.

иа няма шега.
Кроил, шип, но и събирал и най- 

малките „уснърци” — само и оамо 
Богоиното бало да иалезие «а „мера". 

Затова и днес в Братковци има
нан-

„<гУ6ажение“Терзията взел аршина, премерил 
балото на дядо Богоя като иснал да 
узнае още колко ще остане от „гър
бата”. Като го гледал как мери той

поговорки: Марката е перна 
твро че каже!

Записал: Стоян Евтимовго попитал:

ХУМОР
Дали од уважение, или пак оди некикву дру- 

гу му-ку, ама у ножару „Братство" у Желюшу 
тия дии се иашъл йедън съглам-майтаплия. Узел, 
да простите, човеКи йзмет, па та турил у найло- 
нчък, и ка га немало йедън шеф — потурил у 
неговугу канцслари» на скрито .место. На ют- 
Ре Дън дошли на работу шефат и неговият по
мощник — морали да улезе с масйе! 
некико се нашъл едън ербап то успеял да од- 
страни смрдлшвуту напас.

Чул съм Дена залудан поп и яриша кръщава, 
ама тия у кожаруту га надкарал. Па нещо се 
питам сам: знам дека у Кожаруту нейе розово 
положението, знам дека никико не може да им 
тръгне работа — час не може да угоде бойегье, 
час па им коже не излазе на брой. Све нещо им

Лъвът е нрав, 
дори и КОГПгО

о легнал... — Какво най-често ме
ниш п автомобила си?

— Момата, ноято сени 
край мен е'-

Парадокс Ковкото и да с врял, 
зелениях фасул 
не става зрял. ЕдваС. Л.

В селско заведение селя 
ни разговарят с нощния 
пазач:

— Седиш си тук и спо
койно си пиеш, а през то
ва време цялото село мо
же да бъде нападнато от 
крадци?

— А кой ще кладе като
вие стоите тук! .■.

шРОСТГА ПРЕЗ ВЕКОВЕНшш
: Истинското знание не е вродено, то се 

придобива.
::: Демокрит пречи...: Да ли не може да се найде некикъв друг 

. лек да се накара и шефат и помощникат му да 
рабзте по-другояче, него с човешйи тамян да 
Ьи плаше?...

: Знанието е противоотрова на страха.
Емерсон:::

Оно од стране ка човек гледа, .може и да 
види, и да не види све-. Защо тея унутра не тра- 
же друг пут да се оправл>ая на пут?

Верно йе дека у Кожаруту има хора нойи 
обичаю да щаве добритн работници,, ама не 
може ли и за тия да се найде друга щава?

Мислео да свърчам тия дни у Кожаруту, 
ама са се мислим кво да правим, дали да Идем. 
Що га знам кво може тамо да ме снайде. Вер
но йе дека нищо немам с шефатога, ама 
нищо се не знае кога кво може да снайде. 
Верно йе дека там .мнозина се не мирщпу. ама 
не ом ни знат, дека толкова смърди тамо...

Са е ясно дека тамо има смет за исвърляие 
и треба да се почисти. Нена се види що неватяе 
— и да се почисти, та ако може да се оправи 
работата.

Знанието е средство, а не цел.:: Л. Н. Толстой;
Внимание!: Не е срамно Да не знаеш, срамно е да 

Руска
.*|. не учиш. I: ' всичкикоитомолим

АБОНАТИ,
НЕ СА ИЗДЪЛЖИ
ЛИ СУМИТЕ СИ ЗА 
ВЕСТНИК „БРАТСТ 
ВО” ЗА НАСТОЯЩА
ТА ГОДИНА. ДА НА
ПРАВЯТ ТОВА В 
НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ.

:; Страхувай се не от хидра със Седем 
а от човека с едва езика.

глави.
:: Кабус:■
■ Който е загубил доверие, той няма повече 

какво да губи.:*: П. Сир:: Който често проверява, нищо не губи.
Кабардинска

Самонадеяни най-често са посредствените
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::: НАШ
ДЖИ-: хора.: Бауст ИЗ-:: И гаргата мисли за себе си, че е умна.

Бенгалска:
■

Самюхвал сивото унижава човека.
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