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информативната и графиче
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развитието на братството и 

единството между нашите 
народи и народности.
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В^СЪРБИЯ С РАДИША ГАЧИЧ- СЕКРЕТАР НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

01 АКЦНЯТА ДА НЗШИЕМ ПО-СИЛНИ, 

ПО-ЕДНННН И ПО-ПОДСОШНИ
РАДИШд ГАЧИЧ, СЕКРЕТАР НА ПРЕДСЕДА 

ТЕЛСТВОТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОЛШТЕТ НА СЪ.' 
ЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ, ОТЗОВАВАЙКИ 
СЕ НА МОЛБАТА НА В, „БРАТСТВО”, ВОДИ РАЗГО
ВОР С БОРИС КОСТАДИНОВ, ГЛАВЕН И ОТГОВО
РЕН РЕДАКТОР НА ВЕСТНИКА И ОТГОВОРИ НА 
ЗАДАДЕНИТЕ ВЪПРОСИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЗИС 
КВАНИЯТА ВЪРХУ ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ 
13-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК.

ното наблягай е върху необ 
ходимостта от СК да бъ
дат остранени всички ония, 

морал- 
члена на СК и

ват все по-оживени, по- във воички среди и на вси 
открити, при все по-голяма чки равнища. Затова при 
конкретност и критич- адекватни мерки на да-

които нарушават 
ния лик на 
авторитета на Съюза на 
комунистите. При това 
твърде открито се издигат 
искания за по-ефикасна ра 
бота на ЦК на СЮК, по- 
гол ямо ахционно единство,* Кои бяха характери

стиките на подготовката 
за успешно публично об
съждане на Проектозанл- 
юченията от 13-то засе
дание на ЦК на СЮК?

— Съгласно становища
та на Председателството 
на ЦК на СЮК и Предсе
дателството на ЦК на 
СКС, в общинските орга
низации на Съюза на ко-

ните въпроси, липсата на 
готовност, сили, а някъде

и желание, да се съгледат 
проблемите и мени същес 
твуваш°то положение.

Подготовката за разис 
кване, без оглед колко я 
считаме за успешна, е са 
мо начало на активността. 
Другата, по-важна част — 
самото разискване, е име 
нно в течение. Затова е 
необходимо в ония среди, 
ктдето подготовката е би * 
ла извършена добре и ос
новно, да се издържи в 
акция докрай, да не се 
спре на половин път. А в 
ония организации, в които 
подготовката е в закъсне
ние, кълето е имало про
пуски, трябва с повече го 
товност. отговорност и ре 
цгимост на всеки член. оо- 
ганизациите и органите на 
Съюза на комунистите ти 
пристъпя! ктл! съолюдава- 
нс на всички въпроси, ко 
ито се раздвижват с Про- 
ектозаключенията от 13-то 
заседание на ЦК на СЮК 

. и да се утвърдят задачи 
за премахване на слабос
тите.

* Дали се раздвижват 
.съществени въпроси от 
дейността на първичните 
организации на Съюза на 
комунистите?

— Макар че за по-широ
ки и по-пълни оценки е 
още рано, защото разиск
ванията, канто казах, са 
в течение, самият 
че инициативата на 
на СЮК за такъв 
на общопартийно обсъж

по-голямо влияние и ре
шимост на ЦК на СЮКут 
върденото като тюлити-ка 
единствено да се провеж 
да в цялата страна и за по- 
го ляма отговорност на цен 
тралните комитети в ре
публиките и покрайнински 
те комитети за провежда
нето на тази политика. 
Налице са искания ЦК на 
СЮК конкретно да 
чи средите, в които се *в 
яват отпори и кои са тех
ните носители. Общо, зна
чително е изразена крити 
ка на ръководствата за
рад бавност в акциите, не
последователно провежда
не на утвърденото, мно^о 
дълго и неефикасно дого
варяне. Има при това и 
прекаляване, но най-често 
това е оправдателна кри 
тика. Поради това чрез 
нея не бихме смеели ни в 
Съюза на комунистите, ни 
в който и да било орган, 
тихомълком да минаваме. 
Налага се крайно отговор 
но да меним поведението

посо-мунистите са приети 
делни програми на актив
ност,, създадени оперативни 
работни тела и политиче
ски активи за следене, на
сърчаване и насочване на 
разискванията въ.в всяка 
първична организация на 
Съюза на комунистите, 
повечето общински орга 
низации са проведени съ- 

със секретарите 
организа-

от-
Разговор на Борис Костадинов с Радиша Гачич

ност. В най-голям брой 
първични организации на 
СК се раздвижват същес
твени въпроси на сродите,

нъчната политика и после
дователно прилагане на 
Закона се тъРси по-ефика
сна работа на правосъдни- 

в които комунистите жи- те данъчните и инспекци- 
веяг и работят, както и онните органи, но и по-ре 
обществото като цяло.

В
шителна политическа ква_-

Разискванията потвърж- лификацця на 
дават, че Дългосрочната 
програма за икономичес
ка стабилизация е 
приета като наше основ
но определение за промя
на на начина на живот и 
работа на всени отделен 
човек и обществото като 
пяло, на исканията за не
йното последователно и 
ефикасно провеждане, от 
делно и често се изтъкват.
Всестранно се оценява съ 
стоянието на самоуправи 
телннте отношения и със 
загриженост сс сочат зас
тоите в тяхното развитие 
на всички равнинна.

ОсгРо. самокритично и

тези явле
ния във всяка среда и 
подкрепа на тези органи 

общо- да изпълнят своята зада
ча. Комунистите искат Ре-

вещания 
на първичните 
ции на СК, председателст 
вуващите на постоянните 
акционни конференции и 
членовете на -политически
те активи, за да може по- 
добре да се подготвят за 

дейност. По

шително прилагане на 
принципа за разпределе
ние според труда и трудо 
ви резултати, проявявайки 
най-често готовност реше 
ние на този въпрос да на
мерят в собствената сре
да, но гьРсят и помощ в 
сломяването на отпорите, 
защото те често идват от 
влиятелни хора и групи 
които сами комунистите 
в ООСТ не могат да раз
бият.

л Кан сс разговаря за 
слабостите и чувствува ли 
се готовност за промяна на 
С7,стояннето?

— В изнамирането на ре 
тения за съществуващите 
икономически и обществе 
ни проблеми в разисквани
ята отделно се изтиква зна

предстоящата 
добна активност се разви
ваше и в организациите на 

Войводина и Ко

си.
* Какво става със само

критиката и има ли явле
ния на критинарство?

— С критиката и само 
критиката има и хритинар 
ство. Но доминантна ха
рактеристика на досегаш
ните разисквания е серио 
зен и отговорен самокри
тичен и критичен тон и то 
особено сред комунистите 
от непосредственото прои 
зводство. Забелязва се. съ
що така, че в тези среди 
не се остава само върху 
просто регистриране на 
собствените слабости, но 
се настоява по-дълбоко да 

на се проникне в техните при 
чини, и веднага да се пре
махва онова, което може 
да се премахне, а съшевре 
менно се засилва ангажи
рането в изпълнението на 
всекидневните тРУДоваI за
дачи. В отделни трудови 
организации съботите и не

СК във
сова.

Значи, това беше ооеми 
работа,ста и усложнена 

която общо взето, е успе
шно завършена в най-гол 
ям брой общински

на Съюза на хо-
орга-

визации 
мун петите- Към подготов- 

се пристъпи крайно от 
организирано, 

поотделни

критично се говори за за- 
факт, тварянсто на ООСТ, общи 

ЦК нитс, републиките и пок- начин
ка
говорно и 
Има обаче и 
случаи, кдето не се е при 

сериоз-

райни!нит0, което довеж
да под въпрос единното 

стопанскадане е всестранно приета действувай е на 
и подкрепена от най-широстъпило с пълна 

ност, където имаше закъс 
подготовката, или 

е направен опит тя да се 
извърши формалистичеоки, 
без навлизане в същината 
на въпросите, раздвижени 
с Проектозаключенията и 

на собст- 
В някои

та, дори и на политическа 
Съюза та система. В този смисъл

се търси енергично дой- чението на акционната и 
ствуваие на ЦК на СЮК идейната подготвеност 
и неговото ПреДседателс- Съюза на комунистите ка 
тво да се обезпечи после то водеща сила в общес- 

прилагане на твото. Комунистите искат 
пълна мобилност на воичг 
ни свои членове, остро раз 
граиичаване, преди всичко 
в собственити редици, око 
нчателно скъсване с опор- 
тюниома, по1след,о1ватетел1но 
прилагане на
чоокпя централизъм в Съю 
за на комунистите. Поради 
топа е раобирлмео отдел-

кого членство на 
на комунистите, сочи го
товността, открито да се 
разговаря за съществени 
въпроси от по-нататъшно
то развитие на нашет<? об- лователно 
шество и осъществяване- Конституцията и системни 
то на водещата роля на те закони.
СК и в демократична ат- Нараствалите 
мосфера да се угвържда- разлики, ноито не са Ре- 

зултат от ра1бота комуни
стите и трудещите се по
вече не са готови да тър
пят и изрично търсят пре- 

не и резервираност се над махван© на възможностите 
деляаат. Разискванията ста за забогатяване без труд

нение с

конкретизиране 
задачи.вените

сроди предимно са се за
нимавали с организационни 
и методически въпроси, за 
което често не е причина 
та в непознаването 
проблемите и неснамиране- 
то, но в опортюнистичееко
то избягване на съДЮстве-

со пипани

ват причините и из намират 
пътища за разрешаване на 
забелязаните пробл е ми. 

Лъ1рв он а ч алното забав я-

се провъзгласяватделите
за ударни, с което конкре 
тно н трудово се допри- 

нъм разискванията
на демократи-

нася
(На 3-та стР»)



НАС |И У
МИНИСТЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗА
НИТЕ СТРАНИ В ООН ктшштш
Укрепване на 

извъчблокооата позиция
КАК80 ПРЕЧИ НА СОФИЯ?

Дна пъти за твърде нъсо време 
101'ославс1со-б7,лгарсиата граница, 
ста, ноиго години наред като добри съ
седи сътрудничат и се събират на вече съобщение, до което се дойде благода- 
афирмиранигс приятелски събори, при- Рсние на изчерпателни разговори на ес- 
стигнаха неприятни вести: еста в Дел- пертите и след официални делегации на 
чево ,а седмица преди това в Крива па- заседания в София и Варна, на няколко 
ланка, представителите на софийските места се прецизира, че добрите отно- 
нлагти — поне доколното се насас до пгения и доверие се изграждат в по-гол- 
тлх — не са позволили провеждането на вма циркулация на населението, не е 
отдавна оповестените свиждания, 
диционнн еревш на жителите на двете 
държави.

от бо/ническо и комунистическо движе
ние Тиго и Димитров.

Не е ли това най-ново съвместно
от ме-

• ЗАСТЪПВАНЕ НА УНИВЕРСАЛЕН ДЕТАНТ
^ ПРЕДАНОСТ КЪМ КОРЕННИТЕ ПРИНЦИ

ПИ НА НЕОБВЪРЗВАНЕТО

Съгласно установената 
практика, министрите на 
външните работи на необ-

телно е отхвърлен опитът 
Регионалните спорове и 
стълкновения да се трети
рат единствено в контекс
та Изток — Запад и да се 
решават с договор между 
великпите сили, а не в рам 
ните на ООН и движение
то на необвързаните.

С 1ч>ля>ма загриженост 
министрите на необвърза
ните говориха за икономи
ческата обстановка в све
та. Стопанското оживле
ние в развитите страни 
става за сметка на разви
ващите Се страни. Ниски
те пени на суровините,' -ви
соките лихви, флуктуаци- 
ята на валутите и преми
наването на капитала в 
касите на богатите страни 
най-вероятно ще бъдат от
делна тема на бъдещата 
среща на необвързаните, 
на която ще бъдат обсъ
дени инономичеоките за7 
труднения.

И рази конференция на 
необвързаните показа. че 
принципите на необвърза
ната политика са силно 
средство в борбата за по- 
хубав свят.

.рра- ли в този смисъл особено ударение сло 
именно на крайграничните съ-.вързаните страни проведо

ха конференция за да съ
гласуват Действията си на 
сесията на Общото събра
ние на ООН.

жено
бори?

Това българският партньор твърде 
Предварително до решение, което добре знае, иакто що му е също така 

сигурно не е прието в този момент, е но. твърде известно общото съгласие 
палено условие на нашия организатор: всичко ,което евентуално спъвд сътруд- 
Щс има събор, ако се премахне излож- ничеството, откровено да се разговаря и 
вата. А този за тях спорен детайл в съ- без предходни условия. Съборянекага 
грудничеството и добросъссдството не комисия от българския град Симитли 
е бил нищо друго освен до постоянна 
експозиция, в която се говори за чети
ри десетилетия на съвременната 
донска държава и напомня на също т°л
кова време отдалечено и сега юбилей- не ги изнудваха, когато пред очите им 
но заседание на Антифашисткото соб- бе сложена изложба с аитиюгославско
МакелпнИя^ОдгнпдлОСВ0б0ЖДвНИе На и антимакедонено съдържание

едони АСНОМ. тъниха в духа на междудържавния лро-
Защо И поради какво документите тОКОЛ и с желание събралия се народ

на двете страни на границата да се сре

за
Високото напрежение в 

международните 
ния и конфрнтацията ме
жду великите сили сплоти 
редиците на необвързани
те и това сплотяване наме
ри отражение в заключи
телния документ, в който 
великите сили Се призова
ват към истински прегово
ри, като при това изхож
дат от интересите на це
локупната световна обще
ственост, за да б-цде прек
ратена надпреварата във 
въоръжаването.

отноше-

просто в неделя постави тъкмо условие
югославския град 

маке- Дел чево, забравяйни при това, че маши
на своя пандант от

те миналата година и по същия повод

пос-

от танъв вид могат да пречат на наши
те съседи? Още повече, че се касае за ЩН0 и, във взаимен контакт допринесе 
исторически детайли, факти, ноито ни- за Д°°Рата воля, разоирателството и
кой и никога не може да оспорва и __

важно в случая е, че става 
дума за изложба, чиито намерения и.мат една °едмица по-рано от Кюстендил са 
наш, югославски характер и следовател Решили- служейки се с изнудване, да

рушат договорите за провеждане на 
събори и с това да нанасят вреда на 
по-нататъшното развитие на двустран
ните отношения на двете страни, оста- 

Как тогава да се разбере най-нови- ва да се види в тълкуването на офици- 
ят ход на българските власти? Още по- ална София, без чият° идея и не би — 
вече. когато споменатите са все още това е известно — станало така. 
свежи за юлските срещи между юго- Затова и учудва поведението, кое- 
славския председател на СИВ и най-из- то не е в съзвучие с най-новите официа- 
тъкнатше държавници в София. Дали Лни документи и стремежи на най-висо- 
се касае за екстремизъм, за който 
разговора с Милна Планинц е налагал 
и Тодор Живков или за твърдоглаво от-

сътрудничествого.
Поради канво сега от Симитли иНеобвързаните се застъ

пват за универсален дета- 
нт, защото само танъв де- 
тант може да бъде Дълго
срочен. Единствени рам
ки за детант, който няма 
да бъде само договор ме
жду великите сили, са 
Обединените нации. Реши-

особено

но не засягат чуждите интереси или 
било на друг начин представляват на
меса или натралване на мнения.

35-ГОДИШНИНА НА ГЕРМАНСКАТА ДЕМОКРА. 
ТИЧНА .РЕПУБЛИКА

ките функционери на Югославия и Бъл 
гария, ноито са се договорили на друг 
начин и с повече разбирателство и до- 

нация и дър- верие да прокарват път на сътрудниче- 
жава, което не представява нищо друго, ството в интереса на мира 
освен вече безброй пъти

в

Период на 

успешно развитие
ричане на манедонената

на нашите
повтореното граници, на Балканите и по-широко, 

предупреждение от наша страна, че на Именно и поради това трябва да
такава основа няма шансове за твърде се вярва, че поведението на местните 
необходимия диалог на принципите, ко- власти нямат по-дълбона инспирация и 

поне що се касае за Югославия че в София не са забравили 
и България — веднага след Втората све- те срещи. Охарактеризирани като насър 
товна война (в оня същия дворец на ченне или канто това Тодор Живков в 
Черноморското крайбрежие, където в резиденцията ..Бояна” каза 
тазгодишния юли на единственото пре Планинц, нов импулс
миерсно комюнике параф сложиха Мил- Кой сега т0ва и в името на накво 
ка Планинц и Гриша Филипов) съзида- довежда под въпрос? 
ха великаните на

Ерих Хонекер подчертал „пълния суверенитет” 
на своята страна и отново изразил готовност за съ
трудничество с ГФР, отхвърляйки тезисите за „нере
шения германски въпрос”

ито на юлски-

на Милна
дничество с Германската 
федерална република, от
хвърляйки тезиоите за ,;наре 
шения германски въирбе”. 
Ръководителят на ГДР осъ 
дил западногерманените Ре 
ваншисти, които сънуват 
границите на германския 
Райх от 1937 година.

С военен парад и тъРже 
ствено заседание в Берлин 
тези дни бе ознаменувана 
35-годишнината на Герман
ската демократична репуб 
лика. На тържеството при- 
съствуваха и делегации на 
източноевропейските Стра 
ни и делегации на голям 
брой комунистически и 
работнически партии. Юго
славската делегация Се ог7 
лавяваше от члена на Пре
дседателството на СФРЮ 
Йооип Върховец.

международното ра- в-к „Борба"

ЮГОСЛАВСКО - АЛБАНСКО КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Съгласувани становища по няколко въпроса
ф АЛБАНСКАТА СТРАНА ОБАЧЕ НЕ ПРИЕ 

ЛА НЯКОИ ЮГОСЛАВСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
От 3 до 6 октомври т.г. 

в Белград се пощиха прего
вори за утвърждаване на 
програма за сътрудничест
во между Съюзния изпъл
нителен съвет и правител
ството на НСР Албания в 
областта на наше ата, про
светата и културата. Съг
ласувани са становищата 
по някои въпроси, остана
ли открити в преговорите, 
които се водиха през юли 

. т-т-

„Германсната 
тична република е най-ве
ликото дело на германско
то работничесно движе
ние" — заявил Хонекер. 
подчертавайки значението 
на , неразривния съюз със 
СССР и останалите страни 
от „социалистическата об
щност". В навечерието на

друга страна, албанската 
делегация приела многобро 
йни югославоки предложе
ния, с които се конкрети
зира културното сътрудни
чество в полза на албан
ската народност в Югосла
вия-

демдокра-

Албанската страна 
хвърлила югославските пре 
дложения за културно съ
трудничество в полза на 
части от югославски наро
ди. пеклите живеят като на
ционални малцинства в Ал
бания. Албансните предела 
В1ители не приели и готов
ността на 
страна да окаже помощ 
при изучаване на сърбо
хърватски и македонски 
език в НСР Албания. От

от-

Като посочил постиже
нията в развитието
страната, Хонекер се зас
тъпил за създаване на без-
ядрена зона в Средна Ев- тържеството Ерих Хоне- 
ропа, в която би били ек- Кер и Андрей Громико по 
лючени и двете германски

на

Югославската делега
ция предложила продълже 
ние на
спорните въпроси, 
за това бъдат създадени 
необходимите условия, но 
албанската страна не прие
ла ни това югославско пре 
дложение.

разговорите по 
когатоюгославската

дописали нова дългосрочна 
програма за сътрудничес- 

суверенитет" на тво между ГДР и Съвет-
Той подчерталдържави.

,,ПЪЛНИЯ
своята страна и отново из- екц* съюз до 2000-та го- 
разил готовност за сътру- дина.

Братство * 12 октомври 1984СТРАНИЦА 2



От акцията да нзлезнем по-силни, 

по-едннни и по-подготвени
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГРАНИЧНО-ПРОПУСКАТЕ
ЛНИЯ ПУНКТ „ГРАДИНИ” СЪС СРЕДСТВА НА 
ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

I
й

С техника против 

наркотиците
8

8
(От 1-ва стр.)

върху Про&ктозаключения 
та на ЦК на СЮК.

В по-малък брои 
Ди. в които владее 
натост, семейственост. отто 
ртюнизъм 
Дствата ма СК

§от разискването по-силна, . 
идейно и акционно по-един 
на?

ски организации, в самоу- 
правителните тела и де
легатската система изця
ло. Същевременно, тези 
организации и органи, не
отложно тРябва в рамки 
те на разискванията върху 
Проектозакл точенията от 
13-то заседание на ЦК на 
СЮК да съгледат своето 
място и роля и да намерят 
пътища за своето по-ефи- 
касно и по-съдържателно 
действувай е. , Ако постиг
нем това, тогава можем 
да говорим за успешно 
осъществяване ролята на 
Съюза на комунистите, за 
неговото унрепване. Не 
осъществим ли това, ефек
тите от. настоящата акция 
ше бъдат краткотрайни и 
занемаряващи. Намираме 
се в твърде • сложни общес 
твени обстоятелства, кога 
та СЮК не би смял да си 
допусне това. Затуй за 
нас няма друга алтерна
тива по отношение иска
нето СК от таз(и акция 
трябва да излезне по-си
лен, по-единен, по^подгот
вен за успешно разреша
ване на всички общест
вени. проблеми, а л*>еди 
всичко. за «о-ефикасно 
осъществяване на Дългос
рочната програма за ико 
комическа стабилизация и 
развитие на системата на 
социалистическо самоуп
равление.

1 ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ОТДЕЛИХА 250 000 
ДОЛАРА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ХАЛА С НАЙ-СЪ
ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА 
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Гранично-пропускателният пункт 
край Димитровград наскоро ще бъде снабден с най- 
съвременни съоръжения за откриване на наркотични 
вещества във всички видове возила и товари. Обек
тът. в който ще се върши контрол на съмнителните 
пътници и коли, ще бъде построен със средства на 
обединените нации. Проектосметната му стойност 
възлиза на 250 000 долара.

— Представители на Обединените нации и Съ
юзното управление на митниците вече сключиха до
говор, реализацията на който ще започне в началото 
на идната година — заяви Джордже Джорич, начал
ник за инвестиции в Съюзното управление на мит
ниците. — Същевременно ще започне комплектна 
реконструнцця и разширяване на гранично-пропуска
телния пункт- Изготвени са проекти и са изчислени 
капиталовложенията — общо 1,3 милиарда динара. 
Тези средства ще обезпечат Митницата и СР Сърбия.

Според Джорич, инвестицията твърде бързо ще 
даде желаните ефекти. Контролът на пътниците ще 
бъде кратък и ефикасен и ще бъде прекъснат глав
ният канал на контрабандата с наркотични вещества 
от Изток към'Запад.

§
0сре- □

— Всичко това сочи, че 
се създават условия за 
укрепване на Съюза на 
комунистите в идейно, ор
ганизационно, кадрово и 
акционно 'отношение. Но 
това е началото на поло
жителните процеси. С кон
кретизирането на задачи
те, с отговорното отноше
ние на всички членове 
на Съюза на комунисти
те, на организациите и ор
ганите и с тяхното реали 
зиране. ще съдцадем ус
ловия за трайност на та 
зи акция, за дългосрочна 
по-инаква работа и пове
дение.

За да може СК да осъ 
ществява ролята си, за да 
развиваме прокламираните 
отношения в обществото, 
Съюзът на комунистите 
с укрепването си и с по- 
единната акция, трябва да 
активизизра и други час 
ти на системата за дейст- 
вуване, съгласно 
ната роля 
твено-политическите орга
низации до държавните 
органи. За да се постигне 
това, ще бъде необходимо 
в разискванията по-конкре 
тно да се определят зада 
чите на комунистите в дру 
гите обществено-политиче

§отпус
„Градини”§където ръково

8са в съюз
с техно-бюронратическите
структури и където и по- 
рано активността е била 
сведена на безсъдържател 
но провеждане на събрани 
ята, се правят опити с кри 
тика на

8
§
8
8
8
8
8
8други да се при

крие собствената слабост 
и безсилие, относно липса

8
8
8та на готовност да се за

ловят със собствените про 
блеми. На такива,

8
8предло

жените заключения изцяло 
не са добри, слабости за
белязват при други, а ре
шения, по правило 
кален

8

8
8

в, ради
вид, се търсят са 

мо от ръководни и по-вис 
шестоящи органи. Обнадеж 
два обаче това. че броят 
на такива среди и ортни- 
зациИ намалява, за което

8в
й
§
й

КОНТРОЛ НА ВСИЧКИ СЪМНИТЕЛНИ
Митничарите и инспекторите на Секретариата 

на вътрешните работи и досега осъществиха завидни 
успехи в откриването и пленяването на наркотици. 
Условията за контрол на документите, багажа и во
зилата са скромни, а в разгара на туристическия се
зон, когато от Изток към страните на Западна Ев
ропа тръгва голям керван моторизирани транзитни 
работници, контролът се превърща във формалност.

— Гранично-пропускателният пункт „Градини" 
се числи нъм гРанично-пропуокателните пунктове от 
първа натегория и досега не е модернизиран — обя
снява Джордже Джорич. — В течение на една година 
през този пункт минат около 500 000 товарни коли, 
камиони, шлепери и камиони-хладилници, а за път
ници и да не говоря. При такива условия наистина 
не е възможен ефикасен контрол на пътниците, ба
гажа, колите м товара.

За успехите и усилията на тази митническа 
служба и на Службата за сигурност узнаха и пред
ставители на Обединените нации и затова решиха да 
отделят средства за изграждане на обект, който зна
чително ще допринесе да бъде осуетена контрабан
дата с наркотици — това голямо зло за милиони 
млади хора. Най-Съвременната техника

митничарите по-бързо да откриват скритите нар
котични вещества.
ТРИ СМЕНИ

йдо голяма степен доприна 
ся и положителният ход и 
отклик на разискванията 
в ловечето организации на 
СК. както и помощта от 
страна на общинските ко
митети на Съюза на кому 
нистите.

. :
УтвъРде 

от общес-
I

й

* Сочи ли досегашното 
разискване, че СК 
водеща сила Ще

й
като

излезне
■

ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕ ЛСТВАТА НА МЕЖДУОБ- 
ЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА СКУПЩИНА И СТОПА НСКАТА КАМАРА В НИШ

4
й

йНякои критерии трябва 
да бъдат променени

8
8
8
8
8

Два въпроса доминираха 
на съвместното заседание 
на Председателствата на 
Междуобщинсната региона 
лна общност и Стопанска
та регионална камара в 
Ниш, проведено на 8 ок
томври тази година: про- 
ектокритервмте за показа
телите за мерене на нера
звитостта на недостатъчно 
развитите краища в Соци
алистическа 
Сърбия (без автономните 
покрайн ини), активността 
в преодоляването на 
следиците от земетресени
ята на Копаоник.

Разискванията във връз
ка с изграждането на нри- 
териите според които за
напред ше 
показатели за стопанската

рис Борисов, директор на 
Института за план като 
между другото Изтъкна, че 
предложените от страна 
на Изпълнителния с^вет на 
СР Сърбия критерии тряб
ва да бъдат допълнени и 
изменени. Например крите 
рият — размер на отделя
не на бюджетни средства 
за финансиране на общоро 
потребление, като реша
ващ в определянето на жи
зненото равнище. Счита 
се че този критерии е на
дминат от времето, защо- 
то няма никаква аналитич
на стойност. Също така. 
трябва да претърпи изме
нение и критерият — обо
рот в търговията, защото 
подвижността на населе
нието днес е голямо и 
той вече не отговаря на 
действителното 
ние, а днешните съобще
ния са развити до такава 
степен, че дават възмож
ност за снабдяване в дру- 

. ги потребителни центро
ве. Предложено е да се из 
върши промяна и на кри
терия за броя на заетите 
в обществения сентор, тъй 
като с него не са обхвана
ти лица, осъществяващи 
доходи от селскостопанско 
производство, а в някои 
общини то играе съществе
на роля.

8Двете Председателства 
приеха в новите критерии 
да бъде внесен и показа
теля за стопанските капи
таловложения, тъй 
той дава по-пълна карти
на за развитостта на даде
на сРеда. Прието беше, 
също така, в новите кри
терии да бъде включен ат 
показателя за миграцията 
на населението и да се 
има в предвид и гранич
ните общини, които в по- 
вечето случаи са стогкин-

8 ще помогне8 на
8
внато

Всяко возило, за което се предполага, че „носи” 
наркотици, ще бъде подробно преглеждано 
С помощта на специални 
щс имат възможност да го прегледат за кратко вре 
ме. Същевременно ще бъде извършен 
товара, а месо и други леко развалими 
бъдат съхранени в хладилници, 
пълен контрол.

— Освен товарни калшони, на контрол ще бъ
дат изпращани и пътнически кол,и — изтъква Джо
рич. Поради специфичността на гранично-пропус
кателния пункт, митничарите ще работят в три сме
ни, а това означава, че контролът ще бъде непре
къснат.

Й
й в халето, 

съоръжения специалиститей
й
й и нонтрол на 

стоки ще 
докато не се извърширепублика

8

тю- снм .изостанали.
Тези предложения, кон

то и ония които ще бъдат 
направени до края на пуб
личното обсъждане ще бъ
дат изпратени до съответ
ните републинаноки органи 
на обсъждане.

Изтъкнато беше,,, че По
ми ого по-трудно

!!
|

8 Съществува възможност Обединените нации 
да финансират и изграждането на такъв обект 
на гранично-пропускателния пункт ..Богородица” 
на югославско-гръцката граница.
Едновременно

Ще започне и

8
8се определят
8
8развитост или неразвитост 

на общините в СР Сърбия 
ше продължат ДО края на 
годината, но и в на^тоя- 
шия момент те щателно 

в 15-те об-

8 с изграждането на този обект 
реконструкция на граничио-пропускат&л- 

№гя пункт „Градини". Ще се утрои броят на входно- 
изходните шата и те бъдат построени редица обе- 
’кти съгласно потребите на всички служби и инспек
ции. В непосредствена близост на пункта ще бъдат 
построени мотели, ресторанти и други туристически 
обекти.

положе- мощта
стига до най-затънтениге 
места, докато тези които 
са по-близо до градовете я 
получават по-лесно.

Изнесена беше и забе
лежка, че и от страна на 
Р ©публи м ан ските 
задължени за саниране по
следиците от земетресени
ята на Копаоник трябва да 
се вземат 
селища еднакво да бъдат 
третирани.

8
8
8п
исе разглеждат 

и ши и на Нишки регион, от 
сега 13 са нодоста- 8които 

тт.чно развити. 8
Съюзното управление на митниците обезпечи 

средства за първата фаза на изграждането и сега се 
очанва това да направят и останалите инвеститори.
1рез публичен конкурс избрахме изпълнители на ра- 

бо'гата и доколко строежът започне навреме, рекон
струкцията на гранично-пропускателния пункт „Ра
дини" ще приключи през 1986 година — каза накрая 
Джорич.

комисии, 8Със забележките, напра
вени от страна на комите- 

планиране и финан-

п

й
йта за

си и комитета за с тегган- 
към Скупщината на 

ревио-
обш ност в Ниш при 

запозна Ьо

ймерки всични
егво
Междуобщинсната
нална 
състнуеащитс М. Андонов (Зпимствувано от „Вечерно новости”)
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от общопартийните разисквания

БАБУШНИЦА
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 
КОМУНИСТИТЕ Н БОСИЛЕГРАД Ш ОЩЕ БЕЗ ПЪЛЕН ЗАХЛАСНА

Чувствува се иеоктивност са на тази организация и 
т.н.

Рааиоклвнияха 
Проекто закл юченията от 
13-то заседание на ЦК нр 
СЮК за осъществяване на 
иоДецшта роля на Съюза 
ни комунистите м за \к- 
реиване на идейното му и 
анщюнно единство в пър
вичните организации на 
СК а ЬаОушнишна община 
псе още не получиха же
лания характер. Секрета
рят на Председателството 
на Общинския комитет 
Слободии Митич казва, че 
и петнадесетина села рази 
скиа-нето исе още не и за
почнало, защото голлмо 
число комунисти се нами
рат на временна работа.

Моясе да се каже. сьдей 
ни въз основа на протоко
лите, че разискването по
лучи по-добра почва в тРУ 
довито организации. Но. 
има полечето протоколи 
от събрания на първични 
организации на СК, от ко
ито може да се заключи, 
че на членолете са дадени 
екземпляри от Проектоза- 
ключенията, че са осведо
мени с Акционната прог
рама на ОК на СК за ор
ганизиране, водене и сле
дене на разискванията, но 
че не е имало никакви ди- 
скусии. Договорена е са
мо дата за следващото съ
брание- Все пак, и в слу
чаите където са формира
ни работни групи, които да 
изготвят въпроси за рази
скване, няма оправдание за 
мълчание, т.е. за отсроч
ване на разискването. Не 
трябва да се туби от пред
вид, че няма време за от
срочване-

Ог прогонилите пренася- 
л Модра Стена 

кой да раздвижи акция за 
пътя- Там йод 

че повече члено-

лърху
нямаме:

Общопартийното разискване Очаква се, че на пред- 
СтояЩите събрани* кому
нистите няма да се задово
лят само с 
проблемите.

върху Про-
ектозанлшченията от 13-то засецание на ЦК на 
у юк в общинската организация на Съюза 
комунистите в Боемлеградски община 
опоред утвърдената и приета 
ривност. Четири първични организации (в 
..Напредък , клона на Електроразпределително- 
то, в трудовата единица на ПТТ и общата 
служба на самоуправителните общности) 
ощр не са се включили 
ртийна задача, 
тази дейност 
трудовите 
20 партийни 
има в тРУДоюитс

поправка на
чергават, 
ве на СК правят спекули. 
В първичната организация 
на СК в „Изградня" на пър 
мото събрание не е имало 

Секретарят Бу- 
увадното

на
посочване нане върви

програмна ок-
Ако търоим 

събрание в първия прът 
ма разискването, 
събранието в 
организация в
оперативния план са запяа 
нували: една тематична ця 
лост ше бъде изпълняване 

произ водствекия

подготвенодискусии, 
димпр Илич в това е 

първичната 
„Лисна". В

все
в тази важна общопа- 

въпреки че крайния срок за 
програма в

подчеР-гп»н изложение е
някоя но проблеми: не-тал

контролирано получаване 
на креддеги.според акционната 

организации беше 5 октомври. В 
организации, от 2Р колкото

организации, са проводени 
вторите събрания. В първичната пщ 
организация на

и потегляне 
от кредити сс взима „су
хи" пара, спекулации с ва- 

измисляне на работ- 
„свои" хора. 
старание в

пи
то налута.

ни места за 
Па първото
Трудовата общност* на ,»Лу- 
жница" комунистите са по
СОЧИЛИ и НЯКОЛКО ОСНОВНИ
проблеми: несъшесгвува-
не на дългосрочна произ- те органи, обшествено-по- 
водсгвена ориентация, неу 'лирическите организации 
спешен референдум, на ио

план в *гекущата го;гина, а 
самоулравител-

партийна 
гранд гчно-иропусна гол т I я .пункт 

всичките три запланувани с7,б-
втората 
ните отношения в основна-са проведени 

рания. та организация на сдруже
ни я тРУД. с обзор на рабо-Въпросът е още по-болезнен, ако сс има

предвид, че и в онези партийни организации, 
където са проведени 
са онези

сам оуправител н и-тата на
вторите събрания, малко

организации ноито правилно и съ
щински са схванали целта на разискванията. Все 
още в повечето случаи се посочват обективни
те трудности. В малко число организации рази
скванията насочват къаг разрешаване на субе
ктивните проблеми, преди всичко, в собствена
та среда и по-широко. И още един въпрос 
грижава. Въпреки, че в общопартийното 
скванне трябва да се включат 
нистн.

и делегациите.
гото работниците са се из- 
яснавали за реорганизация- М. Антич

за
рази -

всички кому-
проведените досега събрания не потвър

ждават това. Все още е голям броят на онези 
комунисти, които незаинтересовано гтрисъству- 
ват на тях. Разбира се с това не могат да се 
раздвижат акции за преодоляване на трудности
те, за укрепване редовете на Съюза на кому
нистите. за укрепване на единството му, за осъ
ществяване водещата му роля в обществото. 
А тъкмо това са яай-съществените задачи в Про 
е ктозакл ючен ията.

Общопартийното разискване и в местни
те общности, както констатираха членовете на 
Общинския комитет на проведеното през ми
налата седмица заседание, не се провежда спо
ред Уточнената активност. Досега (до провеж
дане на заседанието на ОК на СКС в Босилег
рад) първите, таканаречени подготвителни съ
брания са проведени само в първичните парти
йни организации в Босилеград, Милевци, Бран- 
ковци, Брестница и Райчиловци. Краен срок за 
тях беше 10-този месец. Причина за нецровеж- 
дане на събранията в местните общности, как
то се подчерта в информацията на Цоне Тодо
ров, председател на ОК на СКС в Босилеград, е 
големият брой отсъствуващи комунисти.

На заседанието за по-съдържателна ак
тивност във връзка с общопартийното разис
кване в организациите на Съюза на комунистите 
в общината, бяха формирани две работни групи:

Баоушница--

ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК В ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА

Постоянно укрепва боеготовността
По-нататъшното усъвър ганизация Мустафа Льо- 

шенствуване и укрепване ри. Но, това не е само за- 
на боеготовността, братст- дача на комунистите, под

чертава секретарят, а и 
съдружие, на всички които са на за

ставата. В рова отношение 
резултатите не изоставаха 
й досега. Проектозаключе- 
нията върху, които тук ра
зискват са само още един 
подтик за още по-съдържа 
телиа работа.

разбира се, не за сметка 
на боеготовността.

Инак, според думите на 
секретаря, в колектива ня
ма прояви на политическо 
бездействуване, 
нистическо поведение или 
пък на национализъм. Бра
тството и единството, вза 
имните отношения и югос
лавското съдружие всеки
дневно се 
чрез акции.

вото и единството и на 
югославското 
както и реализиране мер
ките от Дългосрочната про 
грама за ии<ономичесна ста 
билизация бяха само ня
кои от доминиращите въп
роси на проведеното неот
давна събрание на първич
ната организация и а СК в 
граничната застава „Слав- 
че", посветено на общоиа 
ртийното разискване върху 
Проектозакл ючения-га 
13-то заседание на ЦК на 
СЮК

една за координиране с първичните организации, 
а една за уреждане и обработка на материали
те от събранията. Изтъкнато бе че занапред е 
необходима и по-голяма ангажираност на члено
вете на Политическия актив. Защото, както се 
подчерта имало е случаи на недостатъчна акти
вност на отделни членове на Актива.

опартю-

потвърждава
На тази гранична заста

ва, впрочем както и в ця
лата К>НА, особено внима 
ние ,се посвещава на иконо
мическата
Този въпрос, въпреки

Да кажем и това, че в 
рамките на общопартийно
то разискване в тази пар
тийна организация досега 
са проведени две събрания.

ход е изготяването на 
конкретни решения за по
нататъшно действуване във 
всички области на живота 
тук. Казваме за всички 
областц.,, защото както по 
дчертава секретарят при 
тях няма несъществени въ
проси.

от
стабилизация.

че
заема едно от централните 

— Тъй като пазенето на места в Прое ктозанлюче^ 
границата и на всички при 
.добиваш от НОБ и револю 
цията са 1Не само ооновна- 
та ни задача, «но и наш 
свещен дълг, по-нататъшно 
то укрепване и уовършен-

В
нията, е неделим от цело
купната дейност на заста
вата и първичната й орга
низация. Мустава Льюри 
казва, че се икономисва в

ствуване на боеготовност- изразходването на енергия 
та е наша постоянна зада- та, облеклото и обувките, 
ча — казва секретарят на 
тази първична партийна ор

Босилеград поддържането на оръжията 
и съоръженията и пр. Но, м. я.
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съдържателна дейност

ф Кооперация „Ерма’' в Звонци отличена с ОРДЕН 
НА ТРУДА СЪС СРЕБЪРЕН ВЕНЕЦ
# Приключва изграждането на нова ферма за 1000 
овце и 500 кози

ПО СЛУЧАЙ 50-годишни 
ната от основаването на 
кооперация ..Ерма" в село 
Звонци — Председателст
вото ,на СФРЮ отличи те 
ззи дни трудовия колектив 
на кооперацията с Орден 
на труда със сребърен ве
нец. Това високо призна
ние им е присъдено за дъл 
гогодишна работа върху 
подобрение на селското сто 
панство и развитие на ко
оперативното дело на село.

И наистина, през изтек
лите пет десетилетия, ко
операция „Ерма” е била 
истински радетел в разви
тието на селското стопан
ство, преди всичко живот
новъдството в този край.
Но не е било занемарено 
и снабдяването, тъй като 
Звонокия край. или Дереку 
ла, какт° вече е известен, 
и понрано, пък и днес не 
може да се замисли без 
кооперация „Ерма”. От съ 
здаването на 'Кооперацията 
през 1934 година до днес 
тя изживяла редица реор
ганизации, на няколко пъ
ти, от тази кооперация са 
били създавани и други ко
операции във В учи дел_.
Ракита първо, а по-късно 
и в Пресека, Ясенов дел и 
Нашушковица, но по-къс
но пак се приобщават в 
„Ерма", със седалище 
с. Звонци. Кооперацията 
по едно време е обхваща 
ла и някои села от Димит
ровградска общин а.

НАЙ-ГОЛЯМО ВНИМА 
НИЕ — НА ЖИВОТНО 
ВЪДСТВОТО

— От по-отдавна коопе
рацията полага сериозни 
усилия за интензивиране на
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В ТОЗИ
край — изтъкна Божко Та 
ков, директор на коопера
ция „Ерма". Може да се

на селото- Оказва подкре
па и на културни изяви, 
които се организират — по 
дчертава Таков. Работим 
при трудни условия — ка 
зва той- Географсното раз 
положение е неблагоприят
но, често имаем прекъсва 
не на съобщенията, свлича 
не на земля и др. бедствия. 
През 1975 година сс огареу 

От строява според изисквания 
та на Закона за сдружения 
труд. Вече 120 производи
тели в района имат работ
нически книжки, 48 имат 
социална защита, а десети 
на са получили пенсия.

И през изтеклата годи
на колерация „Ерма" е 
осъществила добри резул
тати: общ доход от 94 000 
динара, доход от 13 750 и 
чист. доход от Ю 524 дина
ра. За разширяване на ма
териалната основа на сДРУ 
жения труд са отделени 
1723, а за общо потребле 
ние — 8799 динара. Тези 
резултати са осъществили 
44 заети при среден личен 
доход от 12 000 динара. 
СЪЗДАВА СЕ НОВА ФЕР
МА НА „ЦЪРНИ ВРЪХ"

— В ход е изграждане 
на нова ферма за 1000 
овце и 5000 кози на „Цър 
ни връх" — казва Божко 
Таков. За сградата и спо 
метателните обекти ще бъ 
дат изразходвани 67 012 
536 динара. За целта вече 
досега са отнупени 600 хе 
ктара, а наскоро тази площ 
ще се увеличи. След като 
почне да работи фермата 
ще трябва да дава 185 000 
литра мляко и 63 450 кг 
месо годишно, а ще бъде 
обезпечена работа за още 
25 души. Ведно с това ко 
операцията набавя и необ
ходимата механизация. За 
своите произведения коопе 
рация „Ерма" вече си е 
обезпеч ила пазар. Създава 
се база в скоро време ко 
операцията на „Църни 
връх" да създаде стадо от 
10 000 овце- М. Андонов

За председател 
Пеграки Занков,

с Двугодишен мандат избран 
за секретар Драган Янев. Приет 

отчет за досегашната работа и акционна програма 
за предстоящата двугодишна активноСт.

каже, че напълно са изме
нени породите на говедата 
и овцете. На мястото 
някогашната недоходна бу 
ша днес имаме оиментално 
говеда, а извършена е и ме 
ринизация

а
на

През миналата 
в село Гложйе се

седмица 
прове

де отчетно-изборно събра
ние на местната организа
ция на ССТН, на

изводи тели от село Гложйе 
са и сдружени селскосто
пански производители, а 
ЖИВОТНОВЪДНИЯТ фонд в 
селото като рядко в кое 
друго село в Босилеград- 
ска община не намалява.

Добри резултати Местна 
та организация прояви и 
в изборната активност за 
Скупщината на местната 
общност4 и пр.

На отчетно^изборното съ 
брание бяха изнесени и ня
кои проблеми, с които се 
среща местното населе
ние. Преди воичко с все 
още неуредените отноше
ния в изкупването на до
битъка и другите селско
стопански излишъци, как- 
то и нередовното снабдя
ване на населението със 
стоки от първа необходи
мост-

На събранието бе обсъ
дена и приета и акционна 
та програма за работа 
през следващите две годи
ни, където също така се 
предвижда всестранна и 
съдържателна дейност-

В продължение на съб
ранието, за председател на 
МО на ССТН с мандат от 
две години бе избран Пе- 
трзки Занков, а за секре
тар Драган Янев.

Да кажем и това, че Ме 
стната организация в село 
Гложйе прие предложение 
то на Председателството 
на ОК на ССТН в Босиле
град, Иван Лазаров и Раде 
Пенев, да бъдат преизбра
ни на функциите председа 
тел и секретар на ОК на 
ССТН.

на овце-

което
присъствува м политичес
кият активист Станиша Ми 
тов.

В отчета за досегашна
та работа между другото 
се изтъква, че Социалис
тическият съюз в село; 
Гложйе като обединяващ 
фронт на всички организи 
рани социалистически си 
ли в местната общност, 
през изтеклите две години 
е осъществил завидни ре
зултати, както в комунал
но-битовото строителство, 
така и в укрепването на 
самоуправителните отно
шения в селото. Освен то
ва, завършени са акциите 
с електрификацията на 
селото. Добри резултати 
са отчетени в по-нататъш- 
ното укрепване на всена
родната отбрана и обще
ствената самозащита, 
това отношение акцията 
„Нищо не бива да ни, изне
нада", която всяка година 
Успешно се провежда, е 
от особено значение. В те 
чение на миналата година 
успешно се проведе и 
курс по здравно просвеща 
ване на селското населе
ние. Не по-малка актив
ност Социалистическият 
съюз през изтеклите две го 
дини е раздвижил и за из 
граждането на селския и 
махленските пътища, в ре
ализирането на плана по, 
сеитба и въобще в разви
тието на селското стопан
ство. За отбелязване е, че 
двама селскостопански про

Божко Таков

1976 година — споделя Та 
ков — кооперация „Ерма" 
започна да изкупува и мля 
ко. Днес тя изкупува и до 
200 000 литра мляко за го 
дина.

Трябва да се отбележи 
и това, че кооперацията 
във всичките седем села 
в района е изградила ко
оперативни сгради, в кои 
то са поместени кооперати 
вни магазини, а в Звонци 
и хлебопекарница, клани
ца, го стилнич арски обек
ти и др.

— Досега кооперацията 
активно участвуваше във 
всички комунално-битови 
акции в селата в ДеРеку- 
ла ,тясно сътрудничеше с 
армейците- През 1962 годи 
на например, тя оказа ак
тивно съдействие в изгра
ждането на далекопровода 
Бабушница — Звонци, а 
и днес се озовава във вой 
чкя подобни акции, воде
щи към благоустрояването

В

в

М. я.

ЮБИЛЕИ И ГОДИШНИНИ

го повече. Затова че съще
ствуват възомжности гово 
ри и примерът на гостил- 
шгчарските

янно идваха в Димитров
град. мнозина са се оже
нили в Александровац. Иде 
ята рошихме да 
нем « дело и през 1974 го
дина подписахме 
за побратимяване.

НЕИЗПОЛЗУВАНИ възможности
организации 

..Козник” от Александро- 
вац и „Балкан” от Дими
тровград.

ф Десет години от побратимяването иа Дими- 
Алексаидровац Жупсии ф Липсва стопан-

I.«н, 1 -з ... - >.. 7
Сстгодишен юбилей от по- 
братимяязането си. Юбиле
ят бе ознаменуван скром

но, на тържествени сесии 
на Общинските енупщини 
/го повод освобождените 

10 ав-

преиър-
тровград и 
ско сътрудничество грамота Наистина, 

тези две трудови органи
зации тази гости на по вре
ме на гранитния1 събор в 
Димитровград и известна
та „Жулена беритба" си 
помагаха една на друга. 
Има безброй възможности,

Тази година Димитров
градска и 
ка общини отбелязаха де

на двата града 
густ в Александровац и 8Алексзндроваш-

И така плодородна Жу- 
па и Димитровград преди 
Десет1 години започнаха 
братоно

се"темари в Дпмитров- 
град.

— Идеята се роди сред 
просветните работници, но 
ито живея т и работят в 
Александрова//, а по поте
кло са от Димитровград, 
разказва Борис Борисов но 
оител на Спюмен /такета 
на Алеюсандровашна об
щина, по тава време пред 
седател на Общиноната

сътрудничество, 
ноето трае // се развива. 
Но, досега само в област- които могат да се 

зуват-
трябва да се разшири 
местните общности в две
те общини. Наистина Кул
турно-художествените дру
жества гостуват, Стрелци
те също, но това е недо
статъчно, защото гоотува- 
ннята ил/ са само пр по
вод „Майоките срещи” или 
„Жупската беритба”.

изпол- 
Сътрудн ичестваюта на културата.' Все още 

осъществихме и вкрайната 
цел на побратимяването, 
казва Милан Шлиаич, пре 
дседател на Общинската 
окупщина в Алексаддро- 

Липсва сътруднн-,вац
чоството на трудовите ор
ганизации в двете общини. 
Ано го имате и трудови
те хора от двете общини 
Щяха да се сближат мно-

скуггщина в Димитровград, 
сега директор на Звода за 
планиране в Нишки реги
он и един от поборниците 
на тази идея. — Те посто-За заслуги в Александровашка община А. Т.признание на
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II ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ПЛОДОВЕ И
ЗЕЛЕНЧУЦИ В БОСИЛЕГРАД

НЗ ДЕЙНОСТТА НА ГОРСКАТА СЕКЦИЯ II БОСИЛЕГРАД

Самоуправнтелно решаване 

на практика
Суровините ияма да 

бъдат проблем
На проведеното през ми 

налага седмица общо съб 
рание на трудовия колек
тив в Горската секция 
Босилеград, трудещите се 
обсъдиха и приеха нянолно 
свои самоуправителни ак
тове съгласувани с изме
ненията и допълненията на 
Закона за сдружения труд. 
Между другото на събра 
нието, на което присъРтву 
ваха и Цоне Тодоров, Ва
сил Такев и Радомир Ми- 
ленкович, 
обсъдиха и приеха самоуп 
равителен акт за въвежда
не на съкратено работно 
време на работни хгеста, 
на ноито се работи при 
затруднени условия, изме
нения и догошения във връ 
зка с приемане на стажан 
ти, изменения и допълне
ния във връзка с отпуск 
по майчинство, самоупра- 
вптелен акт за лична ох
рана, изменения и допълне 
ния, които предвиждва но 
вият Закпон за трудовия 
стаж и пр.

На събранието трудещи
те Се потвърдиха предло

жението на Комисията за 
жилищни въцроои за отпу
скане на жилищен кред^г 
на стойност 1 750 000 дина
ра на 52 работника. Креди
тът сс дава .препи всичко 
на работници с нисък ли
чен доход, започнали да 
изграждат частни жилищни 
сгради, с което трайно ре
шават жилищния си проб
лем.

На събранието свободно 
и откровено бе засегнат и 
въпросът във връзка, с ук
репване на трудовата дис-

През последните три месеца в цеха за сУ- 
зеленчуци в Босилеград е 

пло-
цнплина, която напоследък 
до значителна стопен в та
зи трудова организация 
.намалена, манто и за пови
шаване на производително
стта на труда, която съшо 
до значителна стопен кама 
лява. Засегнат бе и в-даро-. 
сът за икономии на суро
вини и материали, както и 
изготвяне на нов 
равителен акт за утвърж
даване на .нормите, разпре 
делението на чистия доход 
н личните доходи.

шене на плодове и
изсушено над 1800 тона различни видове 
дови и зеленчуци. Тези дни ше огпочие със 
сушене на чушки, магданоз и корени на кере-

!в
В

виз.

ганизация- Всичко това 
говори, че заживява още 
един производствен обект, 
който открива нови пер
спективи в по-нататъшно
то развитие на селското 
стопанство в тази икономи 
чески изостанала община.

Охрабряващо е и това, 
че босилеградсната 
ра, както я наричат в Бо
силеград разширява и де
ловите си взаимоотношения 
с големите производствени 
ци на суровини стопански 
организации в републиката 
и извън нея. Занапред, ка
кто ни уведомиха, проб
лем в това отношение ня
ма да има. Понастоящем в

Неистина бавно, но все 
пак сигурно и вторият про
изводствен обект в Боси
леград
Оотка и сушене 
тенчуци и ово/ция, който от 
кри „Здравйе" от Леско- 
вац, намира своето място 
във всеобщото обществе
но-икономическо развитие 
на Босилеградска община. 
Като назвам това имам в 
предвид заетите тук 250 
души от които около 100 
са на постоянна, а 150 на 
сезонна работа. За послед 
ните три месеца в три сме 
ни за изсушили над 1800 
тона различни 
плодове и зеленчуците- 
(100 тона пашреняк, 900 то 
на моркови и около 800 
тона кромид лук), от ноето 
по-гол я-мо количество е из 
несен на чуждестранния 
пазар: Англия, Германия. 
Швейцария и Гърция. Те
зи дни ще започне с проб
но сушене и на чушки, 
магданоз и корени на ке- 
ревиз.

самоуп- цехът за лрера- 
на зе-

трудещите се
м. я.

суша-

12

видове

залае имат суровини най- 
много кромид лук и 
к^зи за

мор-
преработна през

следващите три месеца, а 
и останали ссровини ще 
пристягат според договоре 
ния със снабдителите темп. 
Понастоящем главни снаб
дители са стопански орга
низации от САП Войводи- 
на. понеже тази година в 
СР Сърбия и Македония 
производството на кромид 
лек, който е и основна сУ- 
ровина на цеха е съвсем 
слабо.

В кърга на Горската секция

ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ОСЕМ МЕСЕЦА НА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА
аа.-

Известно оживяване на производството Охрабряващ факът, е 
че до значителна Степен в 
този нов 

I обект е унрепнала трудова 
I та и лична дисциплина. По 
I вишена е производителнос 
| гта на труда, с пълно на

товарване на машините, на

производствен
Може да съобщим една 

окуражаваща вест: произ
водството в Бабушнишна 
община след продължите
лен период на спадане и 
стагнмране, видимо оживя 
ва през последните месе
ци. Физическият обем на 
производството видимо ра
сте. а застоите не са ве
че нито дати, нито чести.

Наллатената реализация 
за осемте изминали месе 
ца е по-гол яма с 65 на сто

За лични доходи на зае- | 
тите са заплатени с 39 на 
сто повече средства. Най- I 
висон ръст отчита „Тъкач
ница” (95 на сто) „Сирчета | 
на” (86 на сто) и „Балкан” | 
(75 на сто).

Блокиране на 
сметна са имали фабрика
та за глинени 
за къс период ТО „Те,кс- 
тилколор".

в сравнение със същия пе 
риод на миналата година 
благодарение най-много на 
неплатената реализация на 
„Вътрешни автогуми”, хи 
мпромишленост „Лужни- 
ца” и „Балкан”. Материал 
ните разходи в същия пе
риод
на сто и са резултат на 
по-голямо производство,
но и на високия ръ«г на 
цените.

Да кажем, и това, че на
ред с укрепването на ггоо- 
изводствените позиции в 
цеха укрепва и материал
ната основа на заетите 
тук. Средният им личен До 
ход възлиза на 15 000 ди- 
нара, а значителни средст
ва се отделят и за укреп
ване на материалната ос
нова на труда и резерви.

които сега вече има все 
по-мално дефекти. Зажлвя 
ват и първите обществено- 
политическитенущата организации 
и самоуправителни органи. 
Преди известно време, тук 
бе създадена първична ор
ганизация на Съюза на ко
мунистите, синдикална ор
ганизация и .младежна ор-

са псмвисоки със 72
изделия и

М. Антич М. Я.

# МАЛЪК ПОРТРЕТ ДУША НА МОДЕЛНИ С двадесет и шест го
дини трудов стаж, от ко
ито последните десет в 
моделиерската работилни- 

като
ран работник, Димитри
чка заработва по 11600 
динара. Може да бъде и 
повече, назва, защото днес 
с „милион" много не ста
ва, Все пак е доволна, за
щото конфекцията вече от 
давна не е в 3^_4 поме-

Пряизвощсгвеният квалифици- 'хартия- Душа на зами
сления върху хартия модел 
дават
майстори шивачи, които на 
особен начин започват п.ро 
изводствения процес- 
1 Една <Гг тези майсуори 
в конфекция „Свобода" в 
Димитровград е .и Дими- 
тринна Антова — Диди. В 
„Свобода” е от 1949 г. Оно 
в а време, когато конфек
цията прави първите ои 
крачки помни по това, че 
се работело в 3—4 поме
щения, че храна всеки си 
е донасял от дома и по 
ютията ,на въглища, Тя то
гава не е имала машина, 
но си спомня, че останали

ца.про
цес, в която и да е конг. 
фейшия е незамислим без 
МОДаларница. Нито един

те стари шивачи шиели на 
свои машини. Сетне взели 
няколко машини от Земе
делското училище.

— Дванадесет години ра 
ботех в непосредственото 
производство. То и ТУК 
производство, но няма но
рма. Затова пък често пъ- 
ти, когато навреме трябва 
да се подготви колекция 
на нови модели, работим 
и след обед. Работата е 
както при всеки шивач — 
трудна, но и отговорна. Ако 
това, което моделиерът е 
замислил, не направим пра 
вилно и качествено, може 
от най-добър модел 
да не излезе. И обратно.

моделиерите

**одел на мъжки костюм 
или дамско палто, не из
лиза от производствените 
зали, доиато не ее направи 
поне води, а някога и по
вече модели, ноито пред- 
сгаввдват 
пред възможните купува
чи преди да започне редо 
вното им производство. Да 
ли някой модел ще бъде 
„приет” и . направен 
в серия от 100, 200... 1000 
броя, не зависи само от 
моделиера, който

е

Щения. защото има съвре
менен .стол, има топла за- 
кусна и защото ютията на 
въглища е далечно минало.

Да кажем накрая, че за 
своята предана работа в 
конфекцията ДимитРинка 
тази година получи Септе
мврийска похвала по слу
чай освобождението на 
Димитровград.

конфекцията

тряб- нищо
Д. Антова — Дидинаправи нава • да го А. Т.
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Кон владее с инвестициите
дно мооке да се очаква работниците Да 
правят по-сериозно проникване в действител
ното решаване за (инвестициите. При услови
ята, създадени със затвореността на репуб- 
ликансмомпокрайнинските стопанства — кога- 
то например оня, който има рафинерия, има 
и бензин или който има фабрина за пърже
не на кафе- има и кафе — едва ли мотат да 
се очакват съществени подобрения.

Дългосрочната програма за икономическа 
стабилизация предлага известни решения, ко
ито водят към по-решителен завой и проме
ни в съотношението на силите при решаване 
за инвестициите- Назряват Решения, с осъще
ствяването на които ще се създадат възмож
ности на работниците по-решително да вли
яят къде и как ще се влагат средства. А то
гава би се видяло дали работниците ще 'вла
гат средства например в нови производстве
ни цехове, училища и детски градини или в 
луксозни банкови сгради, площади, стадио
ни... Тогава би било известно кой <носи ма
териалната и политическата отговорност за 
несполуките- Самоуправлението би получило 
истинското си съдържание и омисъл. За съ
жаление Дългосрочната програма за стабили
зация продължава да живее само в книгите. 
Осъществяването й е по-слабо от борбата за 
запазване на завоюваните позиции и монопо
ли; силите, които желаят изход от кризата, 
остават на заден план.

Вербалната подкрепа и клетвите за пре
даност към стабилизационната програма оче
видно задават минималните постижения в 
нейната реализация. Може би ще дойде вре
ме- когато ще се познаваме по делата а не 
по клетвите.

участие на работниците. И разбира се, кога
то действителната и формалната отговорност 
не се съвпадат- съкратяла се всяка отговор
ност за пилеене на обществения капитал. 
Тъй както неформалният етатизъм е анони
мен, тогава същият 
Иван Огамболич, не дава никому отчет, нито 
на работниците, нито на собственика на ка
питала, нито на държава. Затова основният 
идейно-политически въпрос е: дали с дохода 
и акумулацията управляват самоуправително 
организираните работници, дали са на власт 
те или отделни хора, групи и органи, които 
не понасят икономическа и политическа от
говорност.

на
реди няколко месеца в една община, 

средна по всичко, пък и по производително
стта, безработицата, загубите и други харак
теристики на нашата икономическа действи
телност, бе завършен спортен обект. По- 
добре казано, почти завършен. Недостигали 
няколко стотици милиона динара да бъде 
окончателно завършен. Директорът на неза
вършения обект, с изобилната помощ на об
щинските -структури”, поканил директорите 
на трудовите организации и с чашка и ме- 
зенце, дал обяснение за значението на обеа^ 
та за развитието на средата и получил обе^ 
щания, че ще получи необходимите средства. 
След около един месец, точно толкова, кол- 
кото директорите на закуската обещали, тол
кова работническите съвети одобрили.

Не се касае за изключение, нито за ти
пична инвестиция, и затова не споменаваме 
името на общината. Касае се за почти прие
тата практика в приемането на инвестицион
ни решения: всичко е направено легално и до 
тънкости самоуправително. Все пък, несполуч
ливите инвестиции изпъкват по-ярко, а отго
ворността за несполуките в тази област поч
ти не може да се утвърди. Касае се за илю
зията. че всички инвестиционни решения имат 
самоуправително покритие, а всъщност те не 
излизат от рамките на етатистичесната линия. 
Най-®ажните решения за инвестициите не при 
емат работниците и затова причините за не- 
зфикасността на инвестициите не може да 
се припишат на самоуправителите и самоуп
равлението. Решенията, както бе казано на 
неотдавна състоялото се заседание на Цен
тралния комитет на СК на Сърбия — на кое
то бе разисквано за актуалните въпроси в 
областта на инвестициите и стопанското раз
витие — главно са покрити с формалното

според думите на

В Заключенията от споменатото заседа
ние- ксито по яснотата на определенията и 
сбитостта им (по-малко от три страници на 
пишеща машина), припомнях на онези време
на, когато нашата партия с бойните ои и ^с- 
ки заключения действително мобилизираше 
членовете, се изтъква: „За всяка несполучли
ва инвестиция, трябва обезателно да се ут
върди лична и колективна, материална и по
литическа отговорност”. Може ли наистина Да 
се установи отговорност за инвестициите, а 
нишо по-сериозно да не се промени в стопани 
ската и политическата система —остава да 
се види в предстоящия период. Впрочем, до-

съществуватсегашният опит ни говори, че 
големи бариери, щого самоуправителите 
бтдат действителни носители на решаването 
за инвестирането. Защото все докато съще
ствува надмощие на републ'иканско-покрайнм-

да

нските, общинските и други местни интереси
над логиката на единния югославски пазар, на 
който икономическите закономерности тряб
ва да изместят статистическите маниери, тру Живорад Джорджевичч. у

РАЗВИТИЕТО НА СР СЪРБИЯ ще на Югославия само ако в Скуп 
щината на Югославия бъдат прие
ти техните предложения. Разбира 

говореше се и за собствените 
погрешни преценки, които до .гол
яма степен допринесоха на изоста
ването. Това, преди всичко, 
наояше до не малкия брой неспо
лучливи инвестиции. Разбира се, 
най-често се споменаваше Металур 
гичният комбинат в Смедерево, за 
който не се знае колко досега е 
„погълнал” пари, нито се знае ко
лко още ще „гълта”. Несполуки 
имало и в други места: Деспото- 
вац, Крадено, Голубац, където ми- * 
лиардщ загуби се натрупали* а ма
шините стоят незадвпжени. Гово-

ПОД ЮГОСЛАВСКОТО РАВНИЩЕ се.

Развитието на СР Сърбия без 
покрайнините е по-бавно от сред
ното на Югославия- По този въп
рос обширно се говори в Дълго
срочната програма за икономиче
ска стабилизация.

В разискванията се стигна до 
извода, че сама СР Сърбия не мо
же да настигне югославското ора 
дно равнище и че за това е потре
бно участието на по-ш проката об 
щност. Стига се също и до извода, 
че не би трябвало да се чака по
лучаването на статута (и привиле
гиите) на изостаналостта, пак се 
тръгна по друг, пснкрагик и раз
бира се тежък дат-

Предложенията за решаването 
на проблема са формулирани в 
Мнението на Изпълнителния съ®ет 
на Скупщината на СР Сърбия за 

„Основни резултати, 
проблеми по разви- 

СР Сърбия извън терито- 
място

чането на първия етап (23 август 
1984) вместо 64 са върнати само 
2,9 милиона долара. Това протака
но на длъжниците се обяснява с 
липсата на законояредгаисания, ко 
и то биха ги накарали да 
дълга ои. Затова се предлага при 
е чан е на съответни законопредпи 
самия в тази област.

За най-голямата инвестицион
на болка на СР Сърбия, Металур
гичният .комбинат в Смедерево, 
се търси одобрение да може сам, 
директно да преговаря с кредито
ра от Великобритания за отсроч
ване на кредита, тъй като същес
твуват възможности тоя колек
тив с директни преговори да обез 
печи по-изгодни условия.

На отделните сесии на

конкретно — това значи: да не се 
позволи по административен път 
да се прелива капиталът от СР 
Сърбия в Други републики и по
крайнини, да се промени валутната 
система, политиката по цените, юре 
дитно-монетната политика.

В Мнението най-подробно е 
обработен проблемът за валутните 
средства. Твърди се. че и покрай 
валутния закон няма валутен па
зар и че трябва час по-окоро да се 
приеме изменението на Закона за 
валутното 'стопанисване, . изготвено 
от Съюзния секретарият по фина 
нсите. Това на СР Сърбия би обез
печило значителни валутни сред
ства (само от въздушния транс
порт 44 мил. долара годишно, а 
на железниците и ПТТ съобщения 
та също толкова). С това валугц 
ният ппроблем не би бил рещен.. 
Търси се също така и връщане на 
валутните дългове на банките и 
ОСТ от другите републики и пок
райнини от 
Постигнат е 
връне в четири етапи;

се от

върнал'

ри се и за така нар. неблагоприят
на структура на инвестиционните 
обекти в СР Сърбия, за голямото 
число окъпи и „нестопански" капи 
таловложенил. Според 
данни от 
леми инвестиции, дори 7000 са в 
Сърбия.

най-новите 
19 500 югославски го

трите
съвета на Скупщината на СР Сър 
бия (27 септември), на ноито се 
разискваше за изоставането 4,а та
зи република, делегатите се еъгла- 
оиха,. че сведенията за изоставане 
то на СР Сърбия са точни и убе
дителни, че тази Република мо

материала 
тенденции и 
тие на 
рията на
е искането последователно да се 

Дългосрочната програма 
стабилизация, ло-

Тозп и други примери на мНо, 
зина от делегатите изглеждаха ка 
то част от работата, която трябва 
да се завърши в самата СР Сър
бия.

САП". На първо 248,2 милиона долара.
договор това да се 

но гю изтипровежда 
за икономическа

же да настигне средното раюни- Р. Яоветич
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЦК НА СК НА СЪРБИЯ ЗА ГЛАВНИТЕ ЗАДАЧИ 

НА КОМУНИСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И
СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ

„ Централният комитет на СК на термална и обществена отговор- 4. За Съюза
Сърбия на заседанието ои, със- ност за пласмента на инвесрицион- първостепенна задача е Да извою- ката на 
гояло се на 28 септември 1984 го- ни те и друим парични средства. За ва укрепване на 
дина — оцени, че в областта на всяка 
инвестициите и стопанското 
шгрие съществуват

на комунистите шината на СР Сърбия е в изработ
Насоките за приемане на 

материалното по Плана за развитие в следващия
несполучлива инвестиция ложсние на организациите на «псдносрочен период да програми-

раз- трябва да сс утвърди и поема лич- сдружения тРУД- Това е основната рат ускорено по!гишение на учас-
многобройни на и колективна материална и по. насока на борбата срещу етатисти тието на стопанството в

слабости, чиито главни причини са: лирическа отговорност. Всяко :ю- 
— Недостатъчната

разпреде
чеоките тенденции за укрепване лението на дохода. Делегатите на 

обоснова- инакво поведение е протипополож то на материалната основа на раз Съюза на комунистите в скупщи- 
ност на системата за разширеното но на политината на Съюза на но- тиреното
възпрризводство върху икономиче- мунистите. В Съюза на комунис- копано върху самоуправителното 
СК11-ге закономерности на пазара и мие Няма да има място за онези, сдружавано на труд и средствата, 
реалното салюуправително плени- които своеволно и а неформални Задача на комунистите в окупщи 
ране. а^ в последно време колеба- групи настояват да решават за ин нита на воични общсствоно-лоли
ния н бавност в приспособяването вестниците, т.е. упражняват носа- т-ичееки и самоуправи-телни-ге об- на стопанството и за ново инвести- 
на стопанската система и икономи дюуправителен натиск върху онези, щности на интересите е да ирераз- ционно ангажиране на общности, 
ческата политика на исканията ут- к<>|гго ва това трябва да решават, гледат начина и намалят обема на без предварително разискване на 
върдени с Дългосрочната програма 3. Задача на всички комунис вшчни овом ангажирания в разши :)аседание на ЦК на СК на Сърбия, 
за инонохгическа стабилизация; ти с да се борят ,ю-упорито за ук- роното въ-зпроизвдство. Това ан- т.с. На друг съответен орган на СК.

честите явления на произ- репванего на попчни видове и нал- гажиране трябва наскоро да се С това Ще се създадат ло-благо- 
волно и оезотговорно, несамоупра- равления на самоуправитслната ин- замества с посредствен подтик за приятни услових делегатските ску 
антелно решаване за инвестиции- ц. грация ,а срещу затварянето в самоуиравително одружаиане на пщини и техните изпълнителни ор

рамките на ОСТ, общините, реги- тр',д и средства. Не по-малко зна Гани да се противопоставят на не- 
оните, покрайнините републиките ченИе има и подтикването на оне само управителния натиск, 
отраслите и пр. Комунистите са 311 Разв°йни програми, които доп- 
длъжни да осуетяват воички опи- Ринасят за по-бързо заемане и ук

репване на собственото научно- 
технологическо развитие-

нЪгШроизводстно, обос- общестнено-лолитичееки- 
отделно- в Скуп

чите на
те общности, а 
щината на СР Сърбия, не могат да 

ни то за иаквото и да егласуват
повишение за отделяне от дохода

те,*
— дезинтеграционнлте тенден

ции в стопанството н 
на съвместна развойна
3ицК^Г°СопВИЯ Кат° 11яЛ0, несъотее- ти с името на самоуправитслната 

ГОПРИЯТНИ °°ЛИЦИ На- самостоятелност да се избегнат ин- тра сф ра на чуждестранната тех- теграционните процеси. Такива
!!Лт!^л!!-ТО значително намаля- опити, мотивирани от групово-соб Сърбия задължава комунистите в 

,_<х>6 тта на организациите Ственически и егситстични интере Скупщината на СР Сърбия и в ену 
иио^1~^\^еННЯ за ефикасно си несъвместими са с борбата на пищните на всички останали об-

р Не' Развоини изследвания Съюза на комунистите за създава- |цествено-политически и салгоуп- 
ВКЛ]очване в междуна- Не на материални предпоставки за равителни общности на интереси- 

родното разделение на труда; все по-развито социалистическо те да поспешат
„„ намаляването на участието самоуправление- Комунистите тряб маляването на данъчния

панството в разпределение- ва да се борят за по-бързо обез- цент, т.е. приноса, а поради укреп
ТО НИмя’ХкДа « печаване на свободна цирнулация ване на акумулативната и възпро-
™ Пентпяп преАВИД тези с5^0с" на инвестиционните средства на изводствена способност на стопан 
Сърбия заклюЯТ-кол,Итет на на иялата югославска територия и тя ството и процеса на самофинан- 

ъро ючи. хното насочване там, нъдето ще сиране на възпроизводството. Тряб
адача на всички комунис- дадат най-големи икономически ва да се извършва по-нататъшна 

ГчдН.°°ен? на членовете на ^ДК ефекти. Последователното осъше рационализация на общото потре- 
а ад , изорани в к на съроия, ствяване на единен югославски бление, накто и рационализация 

на членовете на ЦК на СК на пазар е предпоставка за по-ефина на непроизводителното потребление 
ъритя, комунистите делегати от сН0 инвестиране и по-стабилно ра в организациите 

СР Съроия в органите на Федера- ЗВитие. 
цията, както и на комунистите де
легати в Скупщината на СР Сър
бия, е по-решително да ^ 
за по-ускорени промени на стопан
ската система и икономическата 
политика съгласно Дългосрочната 
програма за икономическа Стаби
лизация. Тежестта на тези проме
ни трябва да бъде по-пълното дей- Поради 1556 необлагаеми с тира базата, а след това да се каже нолко функционери във Фе- 
ствуване на законността на пазара данък вили, четири функционера в решава за оставките — спада в дерацнята, които имат вили в Гро- 
и реалното самоуиравително плаки ОС Гроцна тези дни ои подадоха реда повече От процедуралния. Де- цка, са търсили да им се намали 
ране. С това ще се обезпечава оставка. В тази белградска общи- легатените тела в Гроцка няма да данък, а друг каза, че в тази ак- 
инономически по-рационално и по- на с това започна да се отмогава издигнат авторитета си, ако след ццЯ може би се е тръгнало тъкмо 
отговорно споразумяване и догова- с години обърканото кълбо за ви- много години мълчание са съглас- затова, че някои вили са облагани 
ряне в разширеното аъзпроизводст ли,те. ни с резултатите на работната гру- с данък"
во и ще укрепва материалната ос- Интересно е. обаче, разисква- па на Председателството на ГК на Макър, че тези оценки от гро- 
нова на социалистическото самоуп нето, което по повод смяната на СК в Белград; затова позоваването цкото разискване в печата са за- 
равление. Структурата на инвести- ръководители, бе .водено в ОС на „базата” в този момент само ни белязани безсъдържателно. без 
циите трябва да бъде в унисон с Гроцна. Един делегат попита: да- връща към действителното разпре- мнение е че те са предизвикали 
утвърдените и новите развойни це- ли е правилно това, Общинсната деление на силите в общината, в особен интерес сред общественост- 
ли, от които най-значителна трябва скупщина да решава за оставките която често (явно) не се говори та. Погрешно би било да не им 
да бъде производството за износ на функционерите по предложение за онова, за което председателят се даде отговор зашото злуради- 
и създаването на колкото се може на делегнациите на ОК на СК, а на ОС не иска да говори. Това е те коментатори от всичко това ще 
по-голям доход. при това да не се консултира с още едно потвърждение на отдав- направят още една тъжна приказ-

2. Комунистите, а особено ръ- базата. на известната оценка, че делегат- ка за „жергвуваните общинари”.
ководетвата, трявоа решително ща Въпросът бе на място. Делвга- ската система няма необходимите
се борят орещу всички опити за тите са длъжни преди да решават механизми с навреме и безпрепят- необходими ако с Утвърждаването 
инвестициите да се решава без ра- да чуят м-нението на делегацията. Ствено ще проговори за онова, за на отговорността за необлагаемите 
ботниците и извън трудовите но- Под едно, условие: че делегациите което в обществеността много се с данък вили се отиде докюай — 
лективи. За инвестициите и разви- и делегатите и инак се грижат за говори. Разбира се, че в Гроцка и в Гроцка и в останалите общини 

. таето-могат да решават само тру- онова, което става в общината и се е знаело за стотици заможни Много семейства 
довите колективи и делегатските че съгласно със забелязваното да необлагаеми с данък собственици веят без 
скупщини в рамките на своите ком предприемат определени . мерки. на вили. Ницо партийните, нито 
петентности. явно и въз основа на Обаче, делегациите и делегатите в легатсмите органи 
обективните научно-профеоионал- Гроцка от 1974 година не са се ни не

отсъствието
политика Централният комитет на СК на 

Сърбия задължава делегатите на 
Съюза на комунистите в Скугвод- 
ната на СР Сърбия да се ръководят 
от тези заключения при утвърдява- 
нето на Резолюцията за икономи 
ческата политика в 1985 година, 
както и Насоките за приемане на 
Плана за развитие в следващия 
средносрочен период. Централни 
ят комитет на СК на Сърбия на Ре 
публиканската конференция на 
ССТН на Сърбия предлага да под

Централният комитет на СК на

процеса на на- 
про-

готви заседание за стратегически 
те въпроси за развитие на СР СъР 
бия.

Централният комитет на СК 
на Сърбия задължава Председа
телството да разгръща въпроса за 
отговорността в случай на непосле 
дователно провеждане на тези за
ключения.

на сдружения 
труд. Задача на комунистите в Снуп

борят ГРОЦКА

Данък за безотговорност

СЪ-

Всъщност, отговори и не са

днес тРУДНо жш- 
апартаменти, плащат

де- 1наеми 
на това с годи- юогато

и очакват вилите, 
вече са построени, да 

са придавали особено зна- бъдат прилежно и без остатък об
лагаеми с данък. Ако, значм, със 
същата последователност и същи

ни резултати на икономическата го опитали да разискват за отговор- чеше. 
дност на проектите. Трябва да се ността на председателя на ОС и
изучат причините за понататъшно- останалите ръководители по по.вод -отделни делегати са изразили съм- ге мерила се поолължи г онова 
ТО съществуване на институциите, необлагаемите с данък вили, и на- пение в това, че облагемите с. да- което в ОС Гроцка е започнато
които няколко пъти дадоха погре- правената забележка в Общинска- «ък вили не е единствената причи- това ще бъде голям принос за ре-
щни преценки на икономическите та скушцина в Гроцка, че след. ча за „мигновенната разплата” с афирмиране на отговорността в 
ефенти на инвестиционните проен- инициативата на ГК на СК на Бе- челните хора в общината. Един от Съюза на комунистите и общест-
ти. Банните тРябва да поемат ма- лград, пъраво трябва да се консул- тях попита: защо открито не се твою. Б. Раднвойша

На заседанието на ОС Гроцка



Комунист 3

ФОРУМ МЛАДЕЖТА И СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ

Ленции на (не)доверието
Сюк Г^°?“Т03а1<ЛЮЧеНИята ог Тринадесетото заседание на ЦК на каша групи и отделни хора не пре- Длъжност на нас по-старите, 

говори за програмата п0 стабилизация, за политическата сис- дСтавляват нашето общество. Това а и на цялото общество е да огг- 
и единството на Съюза на комунистите. Младите хора, партийни са рак-раните в нашето общество, криваме пътища на младежта да 

езпартиини, почти не се споменават, макар че всяка реч за нашето Младият човек, който знае кажво крачи напред и стига до онези пун-
ФорумГна" „ЮзмуниСт"Щнаи»^НН<^беседйи<ВДРпита™е^еЖолноаТСъ103ът сГтРдб" въ^идо "р”Та* “сТовГхе ” бнос^0 До

на комунистите днес се бори за интересите на най-големия брой на шата младост имаше бариери и бродетели и работа, 
младежта?” това значително по-тежки и мъчи- 'У л

тел'НИ, обаче не се предавахме. М лпт ГРКПРТЙП 
Въ.в всяко начинание трябва да се |Т|||)1 I ЬСи||С I 011 
изтрае. за примерДългове в 

наследство
касае, какво се очаква от нас. По
сле говорят: младежта е незаинте
ресована.

Казва се и това, че СК е во-
Осеен упоритостта не бива да 

се забрави и дружбата. Ето защо 
леща ^сила в обществото. Добре, на нас във войната бе леоно да 
1.1 трябва да е така. Кралево . е избираме хора на ръководни мес- 
част от това общество и в него та, без разлика дали са млади или 
виждаме как е на

ВЕНКО ХРИСТОВ, 
химически техник във Ф-ката за 

РТБ Бор, бригадир на Мла- 
„НИШ

ГОРДАНА РАДОНИЧ, стопанството, стари? Затова дето се познавахме, 
колективи са пред закрива- Другарувахме и знаехме едни 

център не. какво ни донесоха несполучли- друш А и всеки проблем биваше 84”
Мирко Луко- вите инвестиции. Питахме отговор общ, така че тук тана да се ка

ните комунисти кой е виновен за же като на дланта се
това, а срещнахме мълчание- Ние кой колко е ангажиран и колко

гк - членовете не обичаме да мълчим. Искали би е способен. Всекидневно имахме из на трудова акция- Веднага казах,
на слч. злоупотребяват доверието хме да знаем кой е този дето ни пити и получавахме бележки. Из- че искам. На тоя човек наистина
на ооществото, злоупотребяват сво оставя дългове в наследство. Та- борът биваше лесен. Днес положе- не можах да отбия. Ако ме бе
ята позиция, участвуват в стопан
ската престъпност', дори и във воа 
ж е ски те дейности. Понякога 
наказваме с изключване от СК.
Такива хора за това

тел в
за дежката трудовата анцияколко

ученичка в Образователния 
„Даница Яснич — 
вич”, Кралево Преди един месец моят секре

тар ме попита иснам ли да замина
мереше

В последно време

нието е по-инакво. По-,инакъВ' е и питал някой ДРУГ. вярвам че ня- 
начинът на другаруваме. По-труд- маше да замина. Моят секретар е 
но е да откриеш човека. Всичко стар бригадир. А и не е държал 
това е естествено. Всяко време речи за значението на младежкия 
има свои закони. Обаче, не е ес- доброволен тРУД- Казвам тана. за- 
тествено ако младежът, претенди- щото смятам, че в това е същно- 
ращ на място „горе”, във върха, стта на отношението Съюза на ко- 
казва: „Ето, гласувам, и не зная за мунистите младежта-. Все Д°- 
кого гласувам”, като че ли това
с нечий пррпуск, а не и негов. Мла ха и правеха — имаха голям ав- 
дежта се потвърждава с работата торитет сред младежта. Сега едно 
си, с личната си афирмация, чрез °е говори — друго прави, а авто- 
честно налагане на личността си, ритетът секна. Наистина, и сега 

те между младостта на по-стари- въз основа на познаването на не- слушаме, че СК сериозно разчита 
те поколения и днешната младеж, щата и притежаването на високи
След туй за това, как я няма в морални начества. Тогава няма да нове на партията с 
Ръководните форуми, как не им имаме недоразумения и преброява си към младежта не потвърждават

това. 4

нива не може да ни бъдат водачи, 
нито да разчитат на нас.

ги

Потвърждения 

без бункери
сигурно не 

скръ.бят, може би само им е жал,
че в един период няма да могат 
да спечелят такава или подобна 
позиция в обществото.

В заемането на работа, пак, 
се знае: предимство би трябвало Д-р САША БОЖОВИЧ 
да имат бедните и онези, които 
по-дълго време чакат работа. Ко- 
гато „авторитетният” гражданин 
намира работа за детето си — при 
нципите отиват вън.

Попитайте младите хора какво 
мислят за това. Ясно, само могат 
да мислят ( с изключение на на
мерилите работа), защото нямат 
влияние. Тези примери не казвам 
случайно — младежта за това 
днес най-често разговаря, обаче 
този разговор главно остава сред 
нея. Всичко това са лекции на 
младите членове на СК. И това 
обръкващи лекции. Ние в учили
щето учим за комунистите от ра
зличните периоди на революцията, 
за изявата на различните поколе
ния. идентифицираме се с тях.
Учим и за наказанията за непо- 
с ледо в а тели ите 
се съгласяваме
практиката днес имаме нещо дру
го. Затова мисля, че Съюзът на 
комунистите може да разчита на 
младото поколение, ако разчита на

като комунистите същото говоре-
ц.". .-да

С години слушам за разлинн-

на младежта, обаче .мнозина чле-
отношението

се дава възможност и те да проя- не- колко има млади хора на от- 
ват своите способности. Има туу Говорните длъжности. Младежи, 
истина. Нашето общество е длъж- изборете се и заемете тези места! Да слушат празни речи. Ано не е

кариерист младежът не иока на- 
Сигурна съм в т°ва, че наше- бързо да влезне в партията, защо-

Младите хора днес не иснат

но да подаде ръка на младежта.
Но, съВД така мисля, че и младе
жта е длъжна да стори нещо. Във то социалистическо общество с ни- то знае,, че там. покрай комунис- 
войната ние не избирахме младите що не спъва младежта, но я кани ти, ще намери сметкаджии, опор- 
другари за комисари и командири, и й дава широки възможности да тюнисти, безделници, 
само заради това че носеха името се потвърди. Пространства за изя- Мнозина днес се ..заклинат” в 
.„млади”. Не! Сами се налагаха да ва има. Разбира се. днес са други младежта, но я и спъват да се из- 
заемат място в най-висшите фору- ®ремена и днес не е потребно да яви, така че способностите и зна- 
ми. Налагаха се чрез многобройнп се щурмуват буннери за да си по- нието трудно може да обездечар 
те си изяви и потвърждения, и твърди своята личност. Но има ме на младия човек място в общест-
просто не можеха да останат ано- други болести, които трябва да вото. А как се чувствуват безра-
нимни. Да бъда по-яона: младежта лекуваме, които изобщо не са ле- ботннте, сред кошто най-вече има
трябва да търси своите права, но ки. Да кажем, нека младежта се младеж, особено когато видят че
също толкова, може би и повече изяви в борбата срещу национали- до работа по-бързо и по-лесно сти- 
трябва и себе си да дава. Не мо- етическата еуфория, срещу краж- гат ония, които имат връзки”, 
же. а и некоректно е, само да се бите. Къде е младежта да помог- 
ттпРои, а нищо.да не се дава. Как не тук. да премахне едно зло? Да- 
и по кой начин един младеж мо- ли тази борба е мо-лена от онази 

историческите принципи на парти- же повече да привлече внимание- на Кздиняча, Неретва, Сутйеона
то и да стигне „горе”, кан в раз- или сме оставили на определени 
говора и коментарите се иазва то- институции сами да се грижат и

комунисти и сами 
с това. Обаче в

(На 4-та сгр.)

Венно Христов

ята.
Не зная, може би някое поко

ление преди нас е и сгрешило ня- ва? На този въпрос имам кратък борят за нашата сигурност! А кан 
къде, пак комунистите изгубиха отговор — с труд! Само с труд. И самото общество би било 

„ доверието на младите хора, без ра това с работа на всични 
злина че говорят как разчитат на Не е достатъчно да бъдеш само взела в свои ръце!? Това е потвър- 
нас. Ако е така, мисля че са за- добър специалист, трябва да поз- ждение без бункери, 
губили една важна оппора. Твър- наваш обществените процеси и да се изяви способността на наша- 
дя, че младежта днес обича да живота около. Значи потребно е га младост! 
работи, но и да се пита. Напри- да сс включиш в обществената ра 
мер, в Кралево понастоящем текат бота. А да не говоря за необходи-
важни акции, между другото, гот- мите качества, които трябва да жду младите хора днес и в пре
ви се самооблагане за вода и хи- нраоят чистата младост, личността Дишните времена. За мене ' разли- 
рургически павильон. Никой не с всестранни стойности. Само една на няма. Младостта винаги бе чи- 
дойде да ни обясни за какво Се такава младост може да разчита ста, необроменена и хубава. Вина

ги беше бунтовна към неправдите 
Да кажа нещо и за упоритост- и неправилностито- Тана и днеш- 

та. Наблюдавала съм млади енту-. ната наша младост. Ако би ме ня- 
зиасти кан политат. Хвъргснат пък кой върнал на осемнадесет 
сс стълюноюяват с унлониге и отпо 

108342 ра на онези, които ги носят 
145466 упорито защищават. Тогава.
89941 стъписват, изморяват се и падат 
68750 пред тях и отстъпват
60000 ни. Не могат да разберат, че та- проблеми.

чисто,
полета, когато младежта всичко това би

възможност

Накрая, нещо за разликата ме-

на възход.

(ДО'27>ГОд” ПРИЕТИ^ СЮК

1979 год.
1980 год.
1981 год.
1982 год.
1983 год.

годи
ни, ня вярвам че ще се забележи, 

“ че съм принадлежала към
време. Разликата е само в багри- 

разочарова- те ма епохите, които носят своите

ДРУГО



4 Комунист

Ленции на (не)доверието
(От 3-та стр)
Да кажа и топа какао

обществената криза,•вена ориентация се матеРиализи маншетите към младежта, струва решаване на 
0 В'Ь3- рат на диалентически начин, се чс тРябаза, сегашното положе- за к.оет° обществото и Съюзът на 

1аграждавен<уго сред заетите: спо- ^[пигичесасото самосъзнание за съ- ние да се обм(исл1И и ре1лава със комунистите се определиха чрез 
ред аналигичеока^ оцонна на работ- сошуващите тенденции, проблеми значително по-голямо спазване на приемане на Дългосрочната прог 
ите места. Колкото е по-високо те и нуждите е първата крачка факта, чо младите обективно пхуч- рама за икономическа стабилиза 

мястото на иерархийните стъпала. (Къ,м това и първото нужно усло- ти са неизчерпаем източник на въз ция, търси нови сили, нови начи 
“Дооре те плащат. А казахме, че вие за това. можл-юсти за творческа работа и жи ни, сръчност и смелост — а пю-

салю трудът и резултатите на В доминиращото културно-шде вот, за обществен прогрес, за, ка~ колението ,на младите, което е пър 
труда определят материал ното и ологичесно С7,знание и политическа зал бих, постоянно оьздаване на вият и най-гол ям източник на т©- 
духовното оитие на човека. В жи- та и в по-широката бществсна света отначало. Когато и да е и ги потенциали остава на мартини- 

по-хвнак. практика това отношение се из- колкото и да съм се трудил емгги- те на тази активност,
оже ои е фраза ако кажа, мазна на а1мби1палоитен начин. На рически да проверя колко СК и 

че ъюзът на комунистите повече една страна, остена да същеспву 01сганал1итв водещи сили в нашето 
ще ооединява младежта ако пре- ва и да се възобновява смекчено- общество са с7.знателни на този 
махне разреза между своите ооно- то но не и съществено измененото Фаит, оставах убеден, че преди вси
вни определения п всекидневното патриархално отношение с всички чко им недостига по-ясна и трай- ва е тяхно безсъмнено 
деиствуване. А това може да на- известни свойства. Последица на на представа за него. Покрай т°- иие' сме съзнателни на този

това е почти трайната и иеизме ва от значение е да се припомни Факт, трябва да си поставим въл
нена невръстна позиция на млади и на следното: старият Мцркс не е рос да ли ..политическата апетинен 
те. На практика политическото от са/мо като млад човек говорил за ция" на младите не е резултат на 

чисти своите редици от двупични- нотен и е на Съюза на комунисти „младежта като източник на наро- съпротивата 
те и безделниците. И ако комуни- Те нъм младежта, не е изглежда, диги живот”, 
стите действуват с личния си при-

Младите виждат бъдещето 
ои <в югославската социалистичес
ка самоуправител на общност. То-

опреоеле-

прави ако започне репштелно, съ
образно своите революционни тра
диции, конто винаги плоняваха, да

към политиката ка
то към все ггрисъств ув ата сила,

' към насилствената идеелогизация 
на всички аспекти на живота? Не 
задълбоченият политически праг
матизъм, пред който често отстъп 
ва същинското комунистическо 
ангажиране, има малък мобилиза- 
торски успех; повечето отбива 
откопкспо мотивира и потдиква. 
Ако бентът между бъдещето ка-

далеч досегнало от това. На дру- 
меР като моят секретар, кога- га страна, касае се за постепенно 
то ме покани да замина на трудо- откриване къ.м младите 
ва аления. Отблъскващи

мотивации
ка-го със 

тавна, самостоятелна, пълноправна 
и равноправна част на общество
то. На тази линия, известно ни е, 
е и общото нормативно определе 
ние на СК към младежта. Наето 
ящият обществен период, заради 
мнотобройните инономичеекм и 
други обществени трудности кои 
то имаме, а които най-много зае 
ягат младежта, подтиква и укреп
ва първата тенденция.

В практическите тенденции, ма
нифестирани през последните го
дини се забелязва и засилването 
на тенденции на дълбоко зависимо 
развитие на младите. И, второ, ко 
ето 'с това каузално е свързано е 
огромната сила на революционно
то развитие, която младостта ви-

Източник на 

народния живот МИЛА КОРУГИЧ,
то време за осъществяване на соИзпълнителен секретар 

Председателството на ЦК на СК циалистяческите идеали и настоя
щето, в което тези идеали тъм

на

МАНОЙЛО БРОЧИЧ в Сърбия
неят, заместват се със сурогати, са 
моживост. парциална изключител-Данните за намаляване броя 

на младите в Съюза на 
тите и за тяхното все 
число всред онези които нащю- 

, кат СК не са вече само загрижа- 
ващи; те са алармантни.

Какво всичко и как да се на
прави младежта и занапред да бъ
де основна сила на общественото 
развитие? Отношението на Съюза 
на номунистите и младежта, а съ
що така и на обществото и младе 
жта е постоянна и винаги нова за 
дача, която във всеки истори-Оес 
ни контекст трябва конкретно да 
се разбира и решава. С това, при 
етата обща политическа и общест

Д-р Саша Божович

комуние-
по-голямо ност. с живот на

бтде все по-дълбок тогава е съв
сем естествено, че първата ' морал

чужда сметка,

но реагиране на младия човек е —
Дали Съюзът на колгунистите недоверието 

■обърна гръб на младите? Защо 
нари потенциално носи и която се младежта напуска Съюза на кому 
губи в безпътицата на застуденея- цистите? Дали 
лото й рутинно всекидневие, в раз-

Доколкото Съюзът на комуни 
това незадоволите стите ос-уцестеява своите коренни

лно състояние е резултат на разо- програмни определения, по-реши- 
па гелно разкъсва с опортюнизма и бюлични сурогатни изкушения, в ра- чарение, или апатичността и 

зни компенсационни активности, оивността са само прггведение? На 
които повечето сами за себе си не тези въпроси трябва конкретно да рократическите характеристики ще
са лоши, но не са и онова, което 
представяна ядро на общесгвено- 
револ юционното 
винаш

има и, хора, готови за акция, всякаксе отговори.
Струва се. че днес всред мла- и млади.

развитие. С това дите е всеприсъствуващо чувство
празни т0 на обществена инхибираност. Нито Съюзът на комунистите 

надежди, умножават се възможно Дор.и и онези, които тъкмо нап- може да завоюва тежката борба 
стите за регресивни жизнени ори- ,ра8иха крачка напред в насочено- 33 осъществяване на Дългосрочна

то образование със загриженост 
гледат към бъдещето. Голямата не
заетост в най-остър вид довежда

различниидват

ентации.
Пасивното политическо и все; 

обществено отношение към тези 
тенденции влияят на това, младе
жта да стане н ©интегрирана обще

та програма за иконолпгческа ста
билизация. като програма на осно

под въпрос смисъла на образова- вни икономически и обществени ре 
мието, ученето, усилията. Ако шко форми, без 

стаена група, в ндве съпернически луването е по-дълго по-голяма е 
общества в едно общество”. Ана-

младите, нито те ма
жат Да се изключат от борбата. 
Младите е политиката трябва да'неизвестността, валоризпрането на 

лиз на причните и отговорността за усилията още по-неизвестно. Дъл- 
.всичко това би трябвало да се гото чакане за да се получи ра- внасят свои идеали, стремежи, стра
осъществи на равнище на цялото бота отсрочава обществената афи -хуване и недоволство 
общество, включвайки и съвремен- рмация, значи и общественото съз 
ното поколение на младежта, а пре даваме. Младият работник, 
ди всично и особено в СЮК, т.е. фес0,р или инжинер днес 
на терена на неговото жон1К1ретно

защото са
мо по такъв начин могат да градят

про- 
има

шанс да остарее живеейки под на- 
отношение към собствените си ис- вм. Прахосват се безвъзвратно ог- изхода на кризата, който да доне-

творчески по се по-добри и за човека по-хубави 
Уважавайки общото нормати- тенциали. Намериха се в парадок Решения, но за тези решения тРяб 

вно определение на Съюза на ко- сална ситуация: демократическото за да се борим.

■ лещето. вместо да се приемат
като фатум. Не трябва да се чака

т рически задачи. ромни трудопщ и
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ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА В НИШКИ РЕГИОН

ПОДГОТОВКАТА В ПЪДЕН РАЗГАР
Рт ПЛАНИРАНИТЕ 80 000 — ДОСЕГА 

ПШЕНИЦА, ИЛИ 48°/о М
• ДА СЕ ПОБЪРЗА С ПРИБИРАНЕТО НА ЦАРЕВИЦАТА

ОТКУПЕНИ 38 364 ТОНА

До започването на есен
ната сеитба остават брое
ни дни и в Нишки регион 
подготовката за тази твър 
де важна акция е в пъден 
разгар. Както ни уведоми 
йован С-гойменович, пред
седател на Кооперативния 
съюз в решона. 
ката тече 
Известна

да бъдат изкупени, иди 
ЗЗ.50/0

фактът, че в тази община 
не е имало производство 
на обществения сентор. То 
ва е може би и главната1 
причина за неизпълнение
то на плана.

Освен Димитровград, до 
бри резултати в изкупува
нето на пшеница са постиг 
нали .
(72,4%) Долевац (68,6*70) и 
т.н. Освен Бабушница, не
задоволителни 
имат Пирот (19%), Куршу 
млия (23%), Лрокуплье 
(36,0%), Гаджин хан (35,5%) 
и т.'н.

от произведеното ко
личество зърно. Обезпече
ни са семе и .изкуствени 
торове.

ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА НАЙ-ДОБРА, 
БАБУШНИШКА 
НАЙ-СЛАБА

Ако се погледне състоя- 
нието по изкупуването на 
пшеница от тазгодишната 
реколта, ше се види, че 
някои общини са осъщест
вили до голяма степен за
плануваното количество, до 
като някои не са изпълни
ли ни 50 ,на сто от плана.

Заслужава да се изнесе 
примера на Димитровград: 
от заплануваните 999 тона 
пшеншда — до 2 октомври 
(последно сведение) са из
купени 759 тона, или пла
нът е изпълнен със 76,8%.

Най-голяма част От това 
количество зърно е обезпе 
чено от обществения сен
тор. За разлина от Дими
тровградска община — в 
Бабушнишка община от за 
плануваните 3 384 тона (до 
2 октомври) са били изку
пени само 560 тона, или 
16,5% от заплануваното ко 
личество и е на последно 
място в региона. Трябва 
да се отбележи, че й пла
нът за Бабушнишка общи
на не е бил съвсем реален, 
но не е без значение и

Махала ..Селище" в село Бранновци 
БРАНКОВЦИ — ЗЛИДОЛ — РИКАЧЕВО

ПОДГОТОВ-
според плана, 
спънка засега 

представлява още неприбра 
ната царевица,; която тази 
година узря с известно за- 
нъснение. Но очаква 
както подчерта Стоиме
нови ч,

общините Блаце

Надпревара с времеторезултати

се,
Селата Бранновци, Зли 

дол и Рикачево в Босиле- 
градска община се състе- 
зазват кое по-напред ще 
доведе елентричесни ток. 
Хубавото време даде въз
можност за няколко дни 
да се прибере реколтата 
— царевица, отави; да се 
оберат джанките, приготви 
листников фураж и да се 
положат всички сили в ак
цията по елентрификация.

мат и ги поставят ио на
правените дупки и ш за
крепват.

В Бранковци хората ка
то че ли са обявили мах
ленско съревнование. В по

за десетина дни да 
бъ.Де прибрана и площите, 
предвидени за пшеница да 
бъдат подготвени.

За разлика от настояща 
та — за идната година се 
предвиждат по-мални пло-

ЗАЩО НЕ ВЪРВИ С 
ИЗКУПУВАНЕТО?

— Трябва да се изнесе 
и факта, че селскостопан
ските производители запа
зват известно количество 
от пшеница за храна на 
добитъка — казва Стои
мен авич.

Продължителната суша, 
ноято много подействува 
върху обезпечаването, на 
храна за добитъка.

Царевицата днес струва 
от 40—50 динара за кило
грам, а пшеницата — 20. 
Тази цена е главната при-

вечето домове е поставена 
инстала-ел ектричесната 

ция и хората се съревноващи за пшеница.
— Трябва да изтъкнем, 

че планът ни е бил лшого 
амбиционен. Н з дх върляше

ват кой пръв ще се прик
лючи към мрежата. Засе
га най-напред са отишли 
жителите на Козарнишка 
махала и Реката. Там уси
лено и сплотено работят 
селяни, пенсионери, работ
ници и младежи. Просто 
се надпреварват с хубаво 
то време, нато гледат ко- 
лкото е възможно пооко- 
ро да доведат ток по до
мовете си.

Бързат бранновчани да

Булдозерът в момента 
бумти в Ступичка махала, 
прокарва се нов път, кой
то да свърже „Осоето" с 
центъра на Бранковци, къ- 
дето са училището, Коопе
ративният Дом, амбулато
рията. Въртолетът на ЮНА 
разнася тежките бетонни 
стълбове- Оставя ги и 
там, нъдето човек не мо
же да се изкачи. А хората 
след това веднага ги взи-

ГОЛЕМИ ЩЕТИ ОТ 
СУШАТА

Следствие продъл 
жител ната суша — 
в Нишки регион го
леми щети са претър 
пели някои култури 
като царевицата, пше 
яйцата, слънчогледа.

чина производителите тРУ- 
дно да се решават да дават 
излишеците пшеница, 
запазват известни количес
тва за да прехранят доби 
тъка ои 'До пролетта.

но
свършат с тази акция- за- 
щото есенната сеитба е на 
прага.цвекло,захарното 

овеса, ечемикал Фа
сула и др. Според 
преценки на специа
листите добивите от 
царевица в 
са намалени 3.4 786 
920 000 динара, от

М. А. С. Евтимов

ИНТЕНЗИВНО СЕЛСКОСТОПАНСКО СТРОИТЕЛСТВО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА (И)
региона Укрепва общественият сектор402пшеницата с —

870 000, фуража 
4 000 000 000, овошки 
те — 2 250 000 000 и В програмата за стопан

ско укрепване на нрайпра- 
ничните райони твърде ва
жно място заема уедрява
нето на обществените имо 
ти, едно от най-важните Ус 
ловия за развитие на жи
вотновъдството. Така на
пример одобрени са сред
ства за изкупуване ш ча
стни имоти

готов и е изработен от Ин 
ститута по животновъдст
во „Земун-поле". Землище 
то е иззето, а според про 
сктс-сметната 
пия обектът Ще струва 165 
милиона динара. Извършен 
е и търг за строител, отно 
сно строителството на обе

строят в предстоящия пе
риод, е овцефермата в Бо 
ровено поле. В нея ще се 
отглеждат 2000 овце и 500 
кози. Според проектосмет
ната документация обек
тът ще струва около 160

милиона за изработката на 
проектоеметн а 
ция. Предвижда Се 
дка да бъдат напоявани. 
Ще бъдат построени 10 
км отворени и още толко
ва затворени канали, око- 

м-илиона динара, а Фондът ло 12 км пътна мрежа. Ще 
за насчмване развитието 
на недостатъчно развитите 
краища в Републиката ве
че е отпуснал 48 милиона, 
динара. Във финанонране-

отлозарството 
181 000 000 динара, 
или общата сума на 
щетите от сушата въ 
злиза на 
000 динара.

За намаляване на 
последствията рт то
ва природно бедствие 
в общините в Ниш
ки регион ще бъдат 
взети 
мерки, за да може 
преди вси*о да се 
избегнат лошите по- 
следствия, които 
гат да сполетят жи-. 
вотновъдството.

документа 
1900

док умента-
11 629 790

се извърши химическа ме 
лиорация, дренаж , на 49 
км н те се набави съответ 
ната механизация. В тази 

строят 9 
съвнуината

кта с доверено на строи- 
и създаване телмага организация „Из- 

градба” от Скопие.
Въи финансирането на 

тоаи обент Фондът, за нает 
рчванс развитието на недо- 

мороприятие статъчно развитите краища 
финансира ,в Републиката

на селскостопански маоив 
на площ от 5000 докара, 
преди воичко в Смиловоко 
и Боровсно полета .и Ви
сок.

необходимите система ще се
го ще участвуват и „Агро- подобекта, 
банка" и Бел-градсната бан стойност 
ка. Строителството на -рози 
обент ще поеме стромтел- 
ната организация „Градня" 
от Димитровград. За отбе
лязване е, че имуществе
ните въпроси са решенл.

а
ще възлезе на , 

около 260 днилиона динара. 
Проектът е изготвен от Ин 
ститута за

Това
чрез креди-г 
„Апробанка", като 20“/о от

участвува 
с 60 милиона кредит и 20 

средствата са релубликан- милиона динара без задал- 
оки без задължение да се 
връщат- Целта е да ©е

МО

уреждане на 
землището „Тотгчндер”.

Предвиждат се още по
строяване на кравеферма 
с 500 крави, рибник и стро 
ителството на 50 минифер- 
ми в частния сектор.

Казано с най-общи ду
ми: Димитровградска об
щина в селското стопанст
во е насочила дейността 
си Къ,м ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, 
относно отглеждане на ов
це. кози, нрави и юнци.

жение да бъдат върнати. 
За останалите средства ис- 

увеличи производството на кове са подадени до пи- 
фу.раж за предстоящата ротоката Бел,градска банка 
кравеферма, която трябва (10%), и „Агробанна” (30%) 
да се построи в Смиловоко за отпускане на кредити.

Следовател™, Фондът уча 
60%, „Атробанка" 

с 30% и Бел градската бан 
ка от Пирот с 10°/».

реалните възможности — 
казва Стойменович. За се 
итбата 1984/85 се предви
жда с пшеница в Нишки 
регион да бъдат засети об- 

хектара 
площ, като 28 795 хектарр 
бъдат договорирани.

От 179 075 тона пшени
ца, кол-кото се очаква да 
бъдзт получени от идната 

60 000 трябва

Хидромелиорацията 
Смиловоко поле на площ 
от 7800 декара трябва да 
допринесе за обезпечаване 
на повече Фураж, същест
вена предпоставка за раз
витието .на жмвотноиъДст- 
вото в общината. Фондът 
за насърчаване развитие
то’ на недостатъчно разви
тите краища е отнуонал 6

на

поле.
Предвижда се и лосгро ствува с 

яване .на обор за угояване 
1000

59 030 000що

на юнци с 
глави добитък в едно ста
до, относно 1600 на годи
ната. Обектът ще се строи 
в с, Изатсшци. Проектът е

МОЩНОСТ

■ Един от по-заболежител 
ните обекти в селското 
стопанство, които ще се Ст. Н.реколта —

1 ш СТРАНИЦА 7Братство * 12 октомври
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Да не се забравят
прадядовскнте
огнища

КОМЕНТАР

Не нампанийна, а постоянна работа
Ускорените промени на обшествено- 

1 иодномическото и стопанско развитие 
неминуемо изискват и по-нататъшно из
граждане на съвкупната система на вьз-
«■итит«мноч>Срозоватслния процес — т.е. 
възпитанието и образованието трябва да 
бъдат щ унисон с изискванията и потре
бностите на нашето самоуправително 
социалистическо общество. В това отно
шение реформата на основното и срод
но образование даде ооновни насоки, 
въдете [сътрудничеството на училището 
и об[паствоната среда представлява със
тавна част на съвкупната програмна 
училищна дейност.

Безспорно е. че един от човечето на 
чини и възможности за свързвана на 
училището и обществената ореда е и 
обществено-полезната работа. Тя бе за
стъпена по един или друг начин и пре
ди реформата, но тя тогава не беше ор
ганизирана и задължителна. Най-често 
Се провеждаше във вид на различни 
трудови акции. А тъкмо организираната 
и планирана обществено-полезна работа, 
с точно определена цел и задачи, каква 
то предвижда реформата, не с цел да 
Се използува ученическият труд, а да 
се осъществят определени възпитателно- 
образователни ефект)! в развитието на 
всестранни социалистически личности и 
да създаде при учениците трудов на
вик и готовност за работа.

Но въпреки уточнените цели и за
дачи и въпреки че програмата по обще
ствено-полезна работа, в зависимост от 
нуждите и условията на местната сре
да, по съдържание може Да бъде разно
образна: различни акции за събиране

на вторични суровини, уреждане и ояаз-
среда,ване на училищната и жизнена 

различни трудови акции в околността и 
местната общност, различни хуманни ак
ции, събиране на горски плодовс и пр„ 
и училищата в Босилстрадска община 
все още не е намерила своето истинско 
място. И в основното и средно училин(е 

всяка учебна година най-често се 
събирането на

, 0 Божидар Богданович: „РАКОВ ДОЛ” (хроника)

Тези дни излезе от пе
чат хроннна за Раков дол 
в скромен тираж от 600 
екземпляра. Ето какво за 
своята книга казва авто
рът й Божидар Богдано
вич:

ласа се, че Раков дол о 
бил създаден от бежанци. 
Хора,
турските злодойства се за
селили в тези затънтени 
краища, за да се спасят. 
Първоначално си строели 
къщи от пръти 1и землян
ки, за да се скрият от 
гурцнте и от лошо време, 
а по-късно започват да 
стоят и по-хубави къщи, 

В отдела „Раковдолцц 
във войните 1912—1918 го
дина”, хубаво и педантич
но са предадени боевете 
1а Тумба и Таламбас- 

Авторът е посветил го
лямо внимание и на Наро- 
доосвободителната 
и участието на Раков дол 
в нея- Заедно с Дървена 
ябука и Рааоснн, Раков 
дол е бил люлката на НОБ 
в Лужница. На 20 октом
ври 1943 година Раков дол 
бил подложен на небивали 
страдан)1я- На 18 април 
1У44 година в Раков дол 
била създадена първата лу 
жнишка .младежна тРУДо- 
ва бригада, първа и в Сър 
бия.

почтикоито бягали от задоволяват само със 
шипков ))Лод, но и тази акция всяка го
дина сс провежда някак си недагогиче- 

нсорганизирано, без да сс включат 
студ ата. Още по- 

в рамките
ски
и преподавателите в

това врели/ влиза„Работейки върху тази 
книга се стараех да запи
ша най-важните данн)1 за 
селото от създаването му 
до дНешни дни, да предета 
вя живота на неговите тру 
долюбиви и храбри жите
ли, изпълнен с корава бор
ба в бедната планинска зе 
мя или в ттечалбарство, за 
да от изнарват прехраната, 
а във войните — често су

вече, че
на определената годишна норма-часове. 

Точно е, че събирането на шипков 
най-рентабилно от финансоваплод е

гледна точка. Тази година например 
Средношколския център са събрали око
ло 13, а в основното училище около 14 

двете училища са обезпе- 
1 620 000 динара. Но имайки

в

тона, с което 
чили около 
предвид, че с разновидната обществено
полезна работа едновре-мено учениците 
се гюдготвяват за активно включване на 
ученика в обществения живот в учили
щето и в обществената среда, немину
емо се налага въпросът за раздвижване 
и изнамиране на други видове обще
ствено-полезна дейност с учениците. Ра 
збира се, същата трябва да бъде обога
тена с нови съдържания и методи- и вк
лючване на всички субекти в реализи
рането й- Това е и един от начините и 
възможностите за прякото им включва-

борбарови и продължителни — 
страданияизпълнен със 

под терора на окупатори
те и живот, изпълнен с че
стна борба за да се запа
зи родното огнище, извою
ва свободата. Стремех се 
да опиша обичаите, вярва 
нията и преданията, нудту- 
рата и обществения живот 
през миналото. Необходи
мостта от една такава кни 
га е налице още повече по 
ради все по засиленото из 
селване от Раков дол”.

не в осъществяването на целите и зада
чите на икономическата стабилизация.м. я.

Хрониката „Раков дол” 
е написана интересно, а ав 
торът е внесъл в нея и 
.множество ценни фотогра-

М. Антич

Интересно е до какви 
доводи е стигнал авторът 
за Създаването на това лу- 
жнишко селище. Предпо-

Творческн награден конкурс на списание „Мост" ♦
♦
♦

ф С цел да подтиква творческата дейност на литературното поле, пуб- ♦ 
лицистиката и науката на творците от българската народност в Югославия, ♦ 
списание „Мост” продължава с традиционния творчески награден конкурс за 5 
следните жанрове и видове:
СТОХОТВОРЕНИЕ 
първа награда 
втора ” 
трета ”
НОВЕЛА 
»ърва награда 
втора ” 
тРета ”
НАУЧНА СТАТИЯ

фии.

ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК В 
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ИВАН 
НОВ" В БОСИЛЕГРАД

^ ;-гп1Ь- тИ

♦

КАРАИВА- ♦РАЗКАЗ 
първа награда 
втора " 
трета 
ЕСЕ

:3 500 дин. 
3 000 ”

2 500 ”

1 400 дин. 
1 000 ” 

800 ”

♦
♦

^ ■' ♦
♦Резултатите, достойни на името ♦

4 000 дин. 
3 500 ”
3 000 ”

4 000 дин. 
3 500 ”
3 000 ”

♦първа награда 
втора ” 
трета ”

♦борбата на Църноок и ос
вобождението на Босиле- 
градска община от фапшз 
ма, Величков наза: „Чест- 
вуването на патронния пра 
зник на нашето училище 
ознаменуваме в континуи- 
тет на нашата революция 
т.е. на революционните 
промени на Титовия све
тъл и славен път, към кой
то принадлежат много бо
рци, .революционери и ин
тернационалисти, какъвто 
е бил и Иван Караиванов, 
чието име с гордост носи 
нашето училище”,

В продължение на чест- 
вуеането за учениците и 
преподавателите бе проже 
ктиран филмът „Неприят
ната война”, в който бе 
показана част от несправе
дливата война на американ 
цито във Виентам. Прове
дени бяха и опортни сре
ши по футбол, волейбол и 
баскетбол между отбори
те на средношколския Ден 
тъР и градския гарнизон.

М. я.

И тази година, нолекти- 
на средношколокия об-

център „Иван

♦
♦вът ПУБЛИЦИСТИЧЕСКА СТАТИЯ 

3 100 дин.
2 500 ”
2 600 ”

♦разователен 
Караиванов" в Босилеград 

ознаменува
4 000 дин. 
3 500 "

3 ООО ” 
ф УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

първа награда 
втора ” 
трета

първа награда 
втора ” 
тРета ”

*тържествено 
патронния ои празник — 6
октомври.

1. Право на награден конкурс на

2. Творбите, предложени за награда трябва да са написани на български 
език — по възможност на пишеща машина (раздел тройка) или четливо на 
ръка и да имат обозначение (щифър). Авторите доставят на Редакцията по 
три енземпляра от всяка творба, а името на автора трябва да е сложено в 
отделен ЗАВОРЕН ПЛИК, върху който трябва да е написано същото обозна
чение (шифър), който носи предложената творба за награда.

3. Изборът на темата е свободен — според желанието на автора. Препо
ръчително е участници в конкурса да посветят съответно внимание на 40-годи- 
шнината от освобождението от фашизма, на развитието на самоуправлението 
у нас. както и на въпроси от Дългосрочната програма за икономическа стабили
зация и пр.

4. Обемът на научните и публицистическите статии може да бъде най- 
много до 20 страници на пишеща машина.

5. Последен срок за доставяне на творбите на Традиционния творчески 
награден конкурс на „МоСт” за 1984 год. е 10 НОЕМВРИ т.г. Творбите се изпра
щат на адрес: ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” — ЗА ТВОРЧЕСКИЯ НАГРАДЕН 
КОНКУРС НА СПИСАНИЕ „МОСТ”, Кей 29-ти декември бр. 8, 18 000 НИШ*

Резултатите ще бъдат съобщени чрез в-к „Братство” и другите средства 
за масова информация на българската народнрет в Югославия.

РЕДАКЦИЯТА НА СПИСАНИЕ „МОСТ”

участие в традиционния творчески 
списание „Мост” имат само граждани на СФРЮ.Тържеството, 

проведе в голямата 
на културния дом в присъ
ствие на учениците, пре
подавателите и други гос
ти, откри директорът «а 

Асен

ноеТО се 
зала

Стоев.училището 
Членовете на рецитатор- 

секция наймапред 
„Сла-

оката
изнеооха .рецитала: 
вим те, обичаме те, роди- 
но", а след това за делото 
и жизнения път на Кара- 

говори Стоян Велииванов
чков, преподавател по ис
тория, След като изтъкна, 

честву-че тазгодишното
на патронния празнинване 

се съвпада с 
която 
юбилеи от 
дителната 
които и

годината, в 
чествуваме редица 

Народоое®о€ю- 
борба, между 

40-годишнината

Братство * 12 октомври 1981СТРАНИЦА 8
/



ИДЕЙНИТЕ ПРОЦЕСИ СРЕД МЛАДЕЖТА„Поетична антология '84" МЛАДИТЕ НЕ ИСКАТ ДА БЪДАТ 

РЕЗЕРВЕН ПОТЕНЦИАЛПЕСЕН ЗА ОЧИТЕ
НА МЛАДИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ПРЕДСТОИ БОРБА ЗА СОБСТВЕН ИДЕН- 

ТИТЕТ — БЕ ИЗТЪКНАТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА 
СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖСлезни в очите

без да търсиш среша,'
— ако те видя 
във кръга
на цъфХящия поглед — 
не е измама.
Цъфтящият поглед
не знае за забравена сълза.

В собственото ой всекидневие мла- най-малко помагат ония, които й пред- 
дежта е лишена от епохални и крлек- лагат светло бъдеще, тя иска договоре- 
тивни подвизи. „Хранена" с приказки за ното и начертаното да се провеждат с 

по-слав-но бъ- работа, а не лозунги, не иока да. яславното минало и още
деще, „вкарвана" в лозунга „да надми- учат на самоуправление,' не 
нем бащите си, за да им бъдем равни”, чака самоуправлението, а иска да- са-

денла-ра- моуправлява. ^Защото младите не иснат 
бъдат резервен-.и перспективен обще-

иска да

изправена пред измерване на 
циите на обществената програма, тя се да 
намери в положение, в което сериозно ствен потенциал, 
се снижи етическото и философокото Днес положението е такова, че °Тг 
равнище на нейните идеали и револю- крито се поставя въпрос за съответно 
ционност. На младите поколения пред- политическо организиране на младите 
стои борба за собствен идентитет- от една, и за деполИтизация на ССМ, от

Колко Съюзът на социалистическа- друга страна. Младежта не се спомена
та младеж помага на младите в тази ва в Проегктозаключенията от XI за- 
борба? Отговора на въпроса най^добре седание на ЦК на СЮК. Ако не се спо- 
илюстрира мнението, че е крайно време менава „заддото се подразбира", може

се подразбира. Има

2
Сега трепти 
пламък във душата; 
и миглите на една обич 
са открити 
— за съня на очите- ССМ да се преобрази от организация да се случи да не 

за младите в организация на младите- много причини да се говори за истори- 
За да стане такава организация, Съю- ческата отговорност на СК за младеж- 
зът на .младежта трябва да бъде отво- та и за състоянието в нейната органи- 
рен за борба -на различни мнения и ин- зация. 
тереси.3 Разговорите за идейните процеси 

Натрупалите се наразрешени обще- сред младежта ще продължат въз осно-
на КонференциятаАко преспиш в зенита 

на зеничните слънца 
забрави
боята на очите си 
ако имаш сили; 
само ако имаш сили 
да ме следиш 
с погледа 
на съща светлина, 
вкусена и недопита.

сгвени противоречия са причина за дне- ва на заключения 
шното положение и идейните процеси на СюСМ, които ще изготви отделна 
сред младите поколения. На младежта работна група.

ЗАЩО БЕЗДЕЙСТВУВАТ ДЕЛЕГАТИТЕ ОТ РЕДОВЕТЕ НА МЛАДЕЖТА?

Формализирана кадрова политика
Отделна критика заслу

жават делегатите на ССМ 
обществен о-политичес- 

ките съвети на общински
те окупщини, понеже хем 

активни, хем не 
общинските

Защо бездействува го
лям брой делегати от ре
довете на младежта? Ед
на от основните причини 
за това е формализирана
та кадрова политика в Съ
юза на социалистическата 
младеж. Делегати избира
ме по външен иск, а след 
като ги избереме, никой 
не насочва дейността им. 
Не съществува организи
ран подход кпъм подготов
ката и насочването на ка
дрите- Това се върши с 
помощта на някакви авто- 
матизми, а не с обмисле
на политическа дейност.

сменяване и подаване на 
оставка.

По време на настоящите 
избори в ССМ трябва Да 
се вземе много по-актив
но отношение по тези въп
роси, защото само по-та- 
къ,в начин младежта може 
да си обезпечи по-значи
телни позиции в общество
то — се казва в материал 
на МОК на ССМ в Ниш 
на тема: „Действуване на 
младежта в политическата 
система на социалистичес
кото самоуправление".

4 в

не са 
информират 
конференции на ССМ за 
взетите решения. Когато 
избираме някого за „някъ
де", обикновено ни затруп-

Ако се случи 
роса от сълзи 
очите да поръси — 
в утрото на очите 
няма болка от тьги: 
очите си остават очи! ват с неговите предишни 

функции, а малкпо или ни
що не се казва как е из
пълнил тези функции. Не 
се спазва принципът за из- 
меняемост на кадрите, за

5 к. г.
Младостта на зениците 
няма да се върне? 
но погледа с7,щи ще остане.
Само очите виждат 
живота и смъртта открити, 
само очите!

звонци

да упражняват „Ермосн"?
За девойките и младежи 

те от село Звонци хората 
в Бабушнишка община го
ворят само с хубави думи. 
А има и за наново да гово
рят,
Звонци винаги са н челни
те Редици, когато става ду 
ма за които и да е акция 
в селото и околността. Те 
са първи когато се довеж
да вода, подменят елентри 
чесКи стълбове, копаят на 
нали, подготвят културно- 
художествени програми по 
повод значителни празни
ци, организират турнири... 
За тези дейности младеж
ката организация от Звон 
ци получи и не малъм брой 

■ признания и грамоти.
всичко щеше Да 

бъде в РеД, ако не съще

ствуваше един не малък 
проблем, с който вече дъл 
го време се стълкновляват 
далеч най-активните в то
ва село 
Културно - художествено
то дружество „Руй" и по
точно казано оркестърът 
„Ермоои" (това е новото 
име, което 
дружеството), 
ста въпрос? .

рано звон ските музиканти 
провеждаха репетиции, но 
ноято вече не им • дос
тъпна...

Биляна ЦВЕТКОВА

членовете на
Наистина жалка конота- 

залата е иразца,
защото младите от

тапия
а младите, които подгот
вят музикални точки за 
съселяните си, упражняват 
в частни къщи. А знае со, 
че членовете, които впро
чем са студенти и учени
ци. идват всяка събота и 
неделя в Звонци за да ре
петират дори от Ниш, Ба- 
бушнчща, Враня. Дали на-

Ано нойпе време отскоро носи 
За каноо

■ ■■

Ако дойде време 
да завали дъжд 
от мойте и твоите очи,

Членовете на „Ермоои” 
вече дълго време няма къ 
де да упражняват, въпре
ки че такива помещения 
и селото СЪЩЕСТВУВАТ! 
На първо място тук е за
лата, намираща се в згра- 
дата на основното учили
ще „Братство”, в която по-

тогава аз, и ти 
ще поискаме ли 
да иодухие 
студен ветрец?

истина училищната зала 
(която не е само училищна) 
за гях е недостъпна?

Ванче БОЙКО В И т. п.

СТРАНИЦА 3
1984Братство * 12-октомври



ДИМИТРОВГРАД
Движение IV» на гораните

в Димитрсмцрадока общи
на ежегодно постига зна
чителни успехи. Голините 
а околността на Димитров 
град и общината изобщо 
асе по-бързо изчезват'. Хи
ляди млади фиданки след 
години ще превърнат голи
ни го в гористи площи.

Една от бройните акции 
по залесяване на голини бе 
проведена на 4 онтиморм, 
ногато над 300 ученпни от 
основното училище „Мота 
Пмаде" в Димитровград 
издезнаха в околността на 
село Преча да засадят но
ва борови фиданки. Акция 
та бе проведена на чащ 
от комплекса, който обхва 
ща около 700 
ни. На тази площ црез ля
тото работиха и бригадири 
го от Съюзната младежи^ 
трудова акция ..Пирот 84", 
димитровградските Гора
ни и заетите в трудовите 
организации. Според сведе 
нията, получени от съот
ветната общинска служба 
и горанската организация, 
на този комплекс вече са 
засадени около 180 хиляди 
иглолистни фиданки. Имай 
ки предвид досегашния

ИЗЧЕЗВАТ ГОЛИНИТЕ СИГНАЛИ

Ученици без игрищени горени, лорпноната ор
ганизации е превзела съот
ветни мерки за прокарвано 
на пътища дотам. Досега 
вече оп завършени земни
те работи на чъгя от .Бе
лен! до Прана. Пътят пгав 
но следи старото трасе, ч 
на най-лошите моста е хцро 
карано ново трасе. За стро 
еж на пътя досега са из
разходвани около пет ми
лиона динара, а разчита се 
на още толкова за насип
ване на П1>ч'я с чакъл, при 
условие това да. стане та
зи есен. В противен слу
чай. ако се чака пролетта., 
ще бч.дат необходими ио-

лече сродства. СъщШт пвд 
ще сродим жи до Боровоно 
поле, гана че предвиден ага 
мрна овцеформа тун ще бь 
де много но-достъпна. Съ-

У ченици-ге н оонов- хайлов, директор на 
училището 
ганизацйята от Сур- 
дулица изпълни част 
от задълженията си. 
Старата 
ограда 
значи отказахме се 
от рсновиране, а учи 
.гишето получи пи
тейна вода. На до
говорът във връзка с 
игрището не се реа
лизира. В него оста
наха бетонни темели 
от постройки и сер а 
учениците ползувач 
една малка част ох 
някогашното простра 
нно и хубаво игрище. 
От 1979 година насам 
съд ВЕЦ „Власина" 
обещават, че ще ре
ализират и това за
дължение, но техни
те обещания за нас 
останаха само праз
ни надежди.

Училището в Божи 
ца, с оглед неблаго
приятното материал; 
но положение на ос
новното образование 
в общината, няма 
средства да изгради 
игрище. Неизвестно
то положение Ще 
продължи все докатс 
във ВЕЦ „Власина" 
не си спомнят за ня
когашното 
обещание. Тази неиз 
вестност има и своя 
цена: ечемиците зап
лащат данък, обосно
ван върху нереализи
рания „договор на въ 
зрастните".

„25училище орното
май" в Ножица вече
над десет години са 
без игрище. Някога
шните спортни тере
ни не съществуват — 
сегашното игрище, не 
е оградено, а все пак 
ограничено в малко 
пространство не дава 
възможност за изява 

поле.

■ повременно се създава въ
зможност за по-добро свър 
знаме на солата от тоар 
район с центъра на общи
ната. При факт, че в Ди
митровградска община при 
ключов електрификацията 
на последните две неелек- 
трифицирани села, това ще 
0ч,де значително облекче
ние за населението, поето 
живее и тази част на об
щината.

училищна
разрушихме,

на спортното 
За какво се касае ?

К-цм края на 1972 
година ВЕЦ „Власи- 
на” от Сурдулица охА. Т.
основното училище в 
Ьохшца е потърсила 
на временно ползува 
не тогавашната стара 
училищна сграда и 
част от игрището за 
построяване на рабо
тническо 
Имайки преднид, че 
това бе необходимо 
заради изграждането 
на акумулационното 
.■зеро в Лисина две
те организации по
стигнаха
След завършаиането 
на язовира ВЕЦ „Вла 
сипа" трябваше да 
извърши поправка на 
сгоадата, на училище
то да доведе питей
на вода, а училищ
ния двор да доведе 
в предишно състоя
ние. т.е. пак да бъде 
спортен полигон.

След завършзване 
то на работите в Ли
сина и слея разруша
ването на селището 
— казва Любен Ми-

денара голи-

_ йзаит не хуманност
селище.

На 23 септември тази година около 17 часа 
и 15 минути на кръстовището при с. Гоиндол 
се с случило тежко пътно произшествие, в ко- 

е пострадала баба Коча, най-възрастната 
жена и селото. Произшествието е станало, ко
сато е 1грокоовала международното шосе.

Изненадващо е, че на съборена-га старица 
никой не е притокVI на помощ, въпреки че са 
минавали возила и в даете посени. За щастие 
спрял е водачът на овтобус на „Ниш-ексЛРес", 
подържащ рейсовата линия Гоиндол — държав
ната граница, спешно взима старицата и я от
карал в Здравния Дом в Димитровград.

Колите на дЬърза помощ" поемат бабата и 
я закарват в Пирот. Самият водач Марин Ма
тов се чуди, че никой от присъствуващите не 
се е притекъл на помощ на нонтузената жена. 
Всички наблюдавали без да се помръднат от 
местата си.

За съжаление баба Коца починала на път 
за Ниш. Дали ще се събуди и проговори нечие 
съзнание. Старицата всички в селото обичаха и 
уважаваха?

сто

договор.
темп на залесяване и пред 
стоящите акции, които ще 
проведат учениците от Об
разователно - възпитателна 
та организация и заетите 
в димитровградските тру
дови организации, планът 
сигурно ще бъде преизпъл 
нен. Затова е реално да 
се очаква вместо заплану
ваните 70, да бъдат залесе 

1000

дадено

ни към декара голи
ни.
ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА 
КРАЙ ПЪТИЩАТА

Понеже голините се на
мират на трудно достъп-

Д-р Слободан Василев 
Гоиндол

В. Б.

Поради оказалата се потреба, а въз осно
ва на чл. 9 от Закона за трудови отношения 
и чл. 23 на Самоуправителното споразумение 
за сдружаване на труд на работниците в Тру
довата организация „Автотранспорт" — Боси
леград, както и чл. 5 ох Правилника за тру
дови отношения. Трудовият съвет в ТО „Ав
тотранспорт” в Босилеград на заседанието 
си, състояло се на 20 септември 1984 година, 
взе Решение да даде

Поради оказалата се потреба, а въз основа 
на чл. 9 от Закона за трудови отношения и 
чл. 23 на Самоуправителното споразумение за 
сдружаване на труд на работниците в Тру
довата организация „Автотранспорт" — Боси
леград, канто и чл. 5 от Правилника за тру
дови отношения. Трудовият съвет на ТО „Ав
тотранспорт” от Босилеград на заседанието, 
състояло се на 20 септември 1984 година, взе 
Решение повторно да даде

СОИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В 
БОСИЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТ
НИ РАБОТНИ МЕСТА

Основната организация на сдружения труд 
Здравен дом в Босилеград дава ОБЯВА ОБЯВА

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО ПА
ЗАЧ НА ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ — ЗА 
НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ — един изпълнител

ф Освен общите условия, предвидени 
със Закона, кандидатите трябва да изпълня
ват и следните отделни условия:

— Да имат завършено осмогодишно учи-

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО МИ
ЯЧ — ПОДМАЗВАЧ, ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО 
ВРЕМЕ — един изпълнител — СТАЖАНТ

ф Освен общите условия, предвидени 
със Закона, кандидатите трябва да изпълня
ват и следните отделни условия:

— Да имат завършено Средно стопанско 
училище —- КВ автомеханик или КВ шлосер, 

— Да не са наказвани за углавни дела 
и па не са под следствие,

— Да са отбили военната си повинност, 
Ф С молбата, обгербвана с 4 динара ад-, 

министративна марка, кандидатите трябва да

За попълване на работните места:
1. Шеф на Стоматологическата служба
2. Книговодител — контист
3. Чистачна за неопределено време за 

работа в Здравната станция в Г. Лисина, с 
половин работно време

4. Чистачка за определено време в Здра
вната станция в Г. Тлъмино, до завръщането 
на работничката от отпуск по майчинство, с 
половин работно време-

ф Условия: Освен общите условгия, пре
двидени със Закона, кандидатите трябва да 
изпълняват и следните отделни условия: Под 
1. Завършен Стоматологичен факултет или 
лекар специалист по обща стоматология иди 
детска превантива, с една година трудов опит,

Под 2. Завършено средно икономическо 
училище и една година трудов опит,

Под 3. Завършено осмогодишно училище, 
ще, неквалифициран работник

ф Молбите, с необходимите доказателст
ва изпращайте на адрес: ООСТ Здравен дом, 
Босилеград.

ф Обявата остава открита 8 дни от Деня 
на публикуването.

ф Некомплентувани и не в срок подаде
ни молби няма да се разглеждат.

лище,
— Да не са наказвани за углавни дела и 

да не са под следствие,
— Да имагг пожарникарски курс, 
ф С молбата, обгербвана с 4 динара адми

нистративна марна, кандидатите трябва да
лодадат следните документи:

— Свидетелство за завършено Осмогодн- 
шно училище.,

— Кръщелно свидетелство,
— Съдебно удостоверение.
— Удостоверение за отбита военна пови-

подадат следните документи:
— Диплома за завършеното Средно сто

панско училище — КВ автомеханик или КВ 
шлосер,

— Кръщелно свидетелство,
— Съдебно удостоверение,
— Удостоверение, че са отбили военнатанност,

— Удостоверение от СОИ по заемане,
— Удостоверение за завършен пожарни

карски курс,
— Лекарско удостоверение, 
ф Молбите, с необходимите документи 

се подават в срок от осем дни от деня на 
публинуването на обявата във в-к „Братство” 
на следния адрес: ТО „Автотранспорт", Боси
леград, до Комисията за тРУИ и тРУДОпи

ои повинност.
— Удостоверение от СОИ по заемане в 

Босилеград,
.— Лекарско удостоверение,
ф Молбите, с необходимите документи, 

Се подават в срок от осем дни от деня 
публикуването на обявата във в-к „Братство”, 
«а следния адрес: ТО „„Автотранспорт", Боси
леград, до Комисията за труд 
отношения.

Ф Некомплектува-ни и не в срок изпра
тени молби няма да се разглеждат-

и трудови
отношения.

ф Неномплектувани и не в срок подаде
ни молби няма да се разглеждат.
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Физическа култура ф ШАХМАТ ;

Убедителна победаФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА____СЕВЕР"

Продължава „черната“ серия
"А- БАЛКАНСКИ” — „ИМТ” (КНЯЖЕВАЦ 0:2 (0:1)

Димитровград, 7 октомври 1984 г. Спортният 
център „Парк”. Времето приятно, теренът тревист, 
идеален за игра. Зрители 300 души. Голмайстори:
Драган Грозданович в 20,. и 57 м. и Мича Чирич в 
о7 м. Жълти картони: Йовица Рашич и 
Джорджевич 
Ниш — добър.

„ЗЕЛЕНИ ВРЪХ” (СВЪРЛИГ) — „АСЕН БАЛКАН- 
СКИ” 7,1/2 : 1/2

Започнаха състезанията воюва Петър Гигов (на пе- 
по шахмат в междуобщи- тото шахматно табло) сре- 
нската лига на Нишни ре
гион. В първия кръг шах- 

-на „Асен Бал-

щу Кръстич, шахматист от 
първа категория. Шансове 
за .реми имаха и Дробняк 
(;на трето табло) и Ален- 
сов (на седмо табло), но 
накрая предадоха мачове- 
те- тъй като им липсваше 
кондиция и подготовка. Ре 
зултатьт 1най-краоноречиво 

играйт говори за съотношението 
неблаго: на силите 7,1/2 : 1/2 в 

въР- полза на свърлишките шах

„А. Балкански”: Милко 
Соколов 5, Никола Найде
нов 5, Зо-ран Христов 5, 
Миловам Тодорович 6, Ду- 
шан Ненич 6, Новица То
доров 5, Борислав Мамо- 
лов 5, Петар Йованович 5| 
Александър 
Кръста Кръстев 5 (Златан 
Марков —), Новица Алек- 
сов 5 (Драган Дончев —).

матистите 
кански” се срещнаха с от* 

ч бора на Свърлиг, главенЛюбиша
от »ИМТ”. Съдил: Йован Шутович от претендент за първото мя

сто в групата.
Димитровградските шах 

матиеги нямат свои клуб
ни помещения, не 
редовно и това 
приятно се отразява 
ху формата шл. От сзо^ матисти. 
страна отборът на Свър-

До-машният терен става ста Кръстев в 19 м. бе 
комплекс за футболисти- отбелязал гол от дузпа, 
те на „А. Балканскм”. В Стреахът от победата на- 
настоя^дия сезон от 8 въз прави своето и опитният 
можни спечелиха само две състезател не улучи вра- 
точки, и то от два нереше- тата. Веднага от една кон
ни мача. Теренът в Дими- траатана гостите откриха 
тРс-вград, който миналата резултата. До края на пър 
година бе непобедим, тази во;го полувреме димитров- 
година е същинска „Мека” градските футболисти има 
за гостуващите отбори. ха още две-три извъндред- 

Тсзи път гостите от Кня ни голови положения, ко- 
жевац спечелиха двете то ито не оползотвориха, 
чки без много трудности 
и нанесоха катастрофално те тРъ.гнаха на всичко. Не 
поражение на домакините.
Може би всичко щеше Да 
бъде по-другояче, ако Кръ-

Станнов 5,

(две единствени шансове) 
постигнаха два гола и за
печатаха съдбата на дома
кините. Крайно е време «е 
що спешно да се предрри 
еме, понеже така вече ни 
как не върви.

Ето защо крайно е вРО-
лиг има в своите редици ме нещо да се предприе
ла първото шахматно та- ме, за да се обезпечат 
бло) шахматиста Тошич, клубни помещения за ди- 
майстор на ФИДА, двама митровградските 
кандидат-майстори и пър- тисги. Единствено с Р©Д<>'

вни трени1ровкки и задъл-

шахма-

В „А.следващия 
Балкански” отново ще иг
рае на свой терен сРеВДУ 
отбора на „Рудар” от Алек 
синаишш рудници.

кръг вон атегорници.
СреЩу такъв силен със

тав гостите едва не стиг
наха до максимална загу
ба. Единственото реми из-

През второто полувреме
бочена подготовка могат 
да се очакват и добри ре
зултати.

може да се каже. че им 
липова борбеност, но гос
тите от две конгратаки П. ГиговД. с.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ БРАНЯ — ГРУПА „А” ф МЕЖДУОБЩИНСКА ЛИГА — ПИРОТ

Победа ка първия и загуба 

на втория отбор
Поражение на 

„Партизани

В предишния кръг „Пар-Футболистите на „Пар
тизан” от Желюша -дожмв тиза-н” игра на свой те- 
яха първото си пораже-

„МЛАДОСТ" — „ПЧИНЯ” 2:1, (1:0) . резултат 2:1 от своите връ 
сгници от Бело поле отбо
ра на ФК „Челик". Голмай 
стор за боси-лепрадския от
бор бе С. Владимиров 
78 .минута.

В следващия, осми нръг, 
бооилеграисиите футболи
сти гостуват на „Моравац" 
от Предеяне.

Рен наравно 4:4 с отбора 
на „Темац” от Те.мско. А 
в шестия кръг в Димитров

Босилеград, 7 октомври 1984 год. Игрището на 
„Младост” в Босилеград. Времето слънчево и подхо
дящо за игра. Голмайстори за „Младост”: Б. Воино- 
вич в 7 минута и Г. Иванчов в 49 минута, а за 
„Пчиня” 3. Цветкович в 72 минута от дузпа. Съдия 
на срещата Момчило Илич от Бело-поле. Червен 
картон за Р. Пешич от „Пчиня”.

ние в настоящето първен 
ство. Те са победени ед 
ва в петия кръг с -резул
тат 2:0 от отбора на „По- град е Дерби—среща на 
беда" в Държина. Отбо- Междуобщинската лига ме 
Рът на „Партизан”, въпре
ки че бе неномплектуван, 
игра слабо и поражението 
беше -неминуемо.

в

жду „Парт-изан” и „Сеняк”
от Пирот.От дерби срещата меж

ду старите съперници пре
тенденти за горната част. 
ако не и за 
таблицата 
„Пчиня”, любителите на 
футбола в Босилеград о-ча 
кваха много. И не се из
лъгаха. Срещата бе вълну

ваха да повишат резулта
та и така обезпечат побе
да, докато футболистите 
от Търговище пък да го 
изравнят- Обаче началото 

второто полувреме 
пак бе фатално за гости
те. В 49 минута нова ра
дост за любителите 
„Младост”, а те на тази 
среша бяхша около 300 ду 
ши. Г. Иванчов, след като 
излъга двама играчи в на
казателното гюле с точен 
удар улучи целта — 2:0 
за домашния отбор. Но фу 
тболистите на „Пчиня” все 
оше не се предаваха. И 
по-нататък играеха добре 
от Босилеград да се за
върнат нелобедени.

В 72 минута съдията М. 
Илич от Белснполе съвсем 
оправдано показа на бяла
та точка, след като цен
тралният 
„Пчиня” Ивано-вич бе събо 
рен в наказателното поле 
на „Младост”. 3. Цветно- 
вич бе сигурен егзекутор 
на дузпата и резултатът 
бе намален. 2:1 за бооиле- 
грздеките- футболисти.

И докато първият отбор 
на „Младост” с победата 
срещу „Пчиня” зарадва лю 
бителите -на футбола в Бо 
силеград, юношеският от
бор този пъ,т ги изневерл. 
В слаба игра загубиха с

М. Я. д. с.
самия връх на 
„Младост" и ТЪЖЕН ПОМЕН

и на
На 29 онтомври 1984 година се навършават

ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ 
от смъртта на нашата енъпа и нинога непрежа- 
лима майка и баба

на
ваща и твърде интересна 
от първия ДО последен съ
дийски сигнал. Поотдавна 
бооилеградоките фугболи 
сти не бе стартирали та
ка усгРемително с твърда 
решеиост още в началото 
на срещата да превземат 
превес в играта, а разбира 
се и да осигурят победа- 
И не измина много от иг- 

когато Б. Воинович,

Костадннка Величкова 

баба Коца
рата
който наистина до значи
телна степен засили редо
вете на „Младост”, в 7 ми 
нута след едно -добро по- 
дагване по лявото крило 
най-добре захвана топката 
в намазтелното поле .и ус- 

открие резултата.

и ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА 
от смъртта на нашия енъп баща и длдо

Крум Величков — 

Петърлашки
нападател -на

пя да
След този гол играта ста
на оше по-интересна и въл 
чуваща. Бдна след АРУ-га 
атака се решеха ту пред 
едната, ту пред другата

В събота на 20 октомври в 11 часа 
ще излезем на димитровградските гро
бища да почетем паметта им. Каним 
близки и познати да дойдат на помена.врата.

През второто полувреме 
двубоят започна сър съ- 

С бързи флан- От опечаленитеЩИя темп. 
гови наггадения босилеярад 
оките фу тболисти настоя-

страница иВратетяо * 12 октомври 1984
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ХУМОР
Сетили се В край на състезателен 

сезон треньор на отбор тю 
плуване дата отчет:

— Ясно мм е, че тгрез 
изтенли-я период не сме 
постя I гнал и I ю-забол ежитс- 
лпп Резултати, но охрабря 
на факта, че от нашите 
членове пито един не ос 
е удавил...

В соло Карамашща, в Босилеград ежа общи
на имало някой ой дядо Златан, който имал 
син-хубавец, Павле- Дошло време Златан да 
жени Павле. Дивна тежка сватба. Надошли 
оватбари от много села, яло се и гнило шнколисо 
дни. Мълечка точка 

голема беля
По едно време духнал оилон вятър, „север 

няко". накто му казват и Ка-раманнца. Весслмтс 
оватбари трудно поднасяли студения вятър -и 
започнали да търсят 'начин кан да се ..избавят” 
от този негодник.

Давали се разни предложения. Един излязъл 
най-ербап. И предложил:

— Я да махнем вратата от северната стра
на и да я сложим от южната, слънчевата. То
гава ня-ма да ни бъде студено ...

Речено-строено.
За миг „северната врата" бшти затворена, а 

от южната страна били отворени нови.
След това сватба-рите продължили с весел-

Забележнл: Ст. Евтимов

„Минавайки" с пръст по 
глобуса, преподавател по 
географе., се обр-уна към 
ирмелужиичната:

— Не «иждагс ли колко 
много прах има но глобу-

Право да си кажем я се слабо разбирал, 
у /очНе и не знам ни куде се тура>о ни колко 
с© /ураю ни защо се тураю. Само знам ка на 
йедно събранийе V наше село йеДъи другар рече 
да йе крайно време да гуримо точну по въпро- 
сат. И ка улезо у йедну каицеларию V Димит
ровград и ка чу да се раеправляю за иекве точ- 
1,е помисли си и они сУ Решили да тУРе точку 
но некой .ьин вт.прос. И начисто се усука вига 
йедън младишар иоче да завииуйе:

— Оди тУя точку не мога да положим за 
шовсра. 14 юдине, изучи школу а 15 пути по
лагам за шовера. За две године заврши вшиу 
школу, чак у Белград, а овдека за две године 
не могу да положим опалните тестове.

— А бре дедин, млого ли йе голема тая 
точка що те завр-ькава?

— Дедо йедва се види, ама йе

са ?
— А как може да няма 

прах, к-огнто именно мина- 
пате през Сахара!

бата.

— Инспекторе, бих оби 
чал да говоря с крадеца, 
който сте заловили в мое
то жилище.

— Защо?
— Този човек се е про

мъкнал през спалната на 
жена м-и така умело, че не 
я Събудил. Бих иснал да 
ми открие тайната как з 
направил топа?

ШЖШ1ос
:■: Този, който е навсякъде, е никъде.

Сенена:
: големаЖивотът е променлив: един ден по мед, 
I дут ден — подпучен.
: мука.

— Море та слушаш дедо, мрзи га да 
научи, па му крива точка — критикуйе га н>е-: Арабска

Имаш ли цел, те намериш път.
Суахили

Живот без цел е човек без глава.
Асирийска

: — Кажете ми, може ли 
да се работи и под вода-: гов колега.

: — Ако не съм научил за първото полага- 
.ье, научил съм за десетото, за петнайестото. Не 
йе това...

та?1 — Да кажем, че мо
же... Не може да се седи 
нрай лагерен оп>н!

;
— Нейе това, него йе друго — каже ДРУ • 

.ьегов колега. Сака да положи с връзйе, а не 
мож да си найде дебелу връзку.

— Е ти ли се найде да ми кажеш това, 
ти що положи при япьищарскуту комисию. И 
да си беше купил това япье, та да се знайе де-

и

Животът -на човека преминава в .разбор на: — Моят съпруг стана 
разсея!»!

— Ами?!
— Представете си, сут

ринта остави пари на .ма
сата и ми каза: „Мила, 
трябва да направим по- 
дълга пауза, изглежда че 
жена ми е нещо надуши-

.* миналото, в оплаквания от настоящето и в страх 
за бъдещето.:: А. Риварол

Живей в .мир с хората и в борба с поро-

Латинска

: ка си дал нещо за дозволуту, а ти га узе оди 
бащу ти.а

йедва Би смири, теоше да се по.млате де- 
чурлията. После запасалият ме поведе кудето 
полаган, и ми йбмаза на таблуту. Гледам напр
ягана йедна коцка, па прекръстена, а до н>у от- 
страну йедна малечка точка. Момчето каже то
ва н.им нацртал инструкторат и н,им рекъл де
ка тенъв одговор нема да се признайе па и да 
йе точан.

| ците си.
:

. •
Най-полезното в живота е собственият

ла.опит-
Скот

— Вашият пулс бие мно 
го нередовно. Пиете ли? 

— Да. Редовно.
. .. Майката на опита е лекомислието, за- — Дедин па ти не Бу турай щом йе толкощото ако нямаше лекомислие, нямаше да съще

ствува опитът- опасна тая точка.
— А кво да пра им дедо, ако ми Ьу туре 

некой друг после ка предадем тестовете.
— Е па дедин не могу нища да ти помог

нем. я се слабо разбирал! у гочВе.

Б. Нушич
— Отвикнах мъжа си от 

пушене.
— За това сигурно 'ви е 

била необходима 
морална оила?

— От негова страна мо
рална, от моя — физичес-

Опитният дявол е по-добър от неопитния 
ангел. —••■'•Зйв

АзъРбейДжан ска
<М*ЦОъсс/голяма

Който добре пзнава пътя, не се иморява.
Турска

ка!1Н1
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