
Еря-тстЖо С указ На президента на 
СФРЮ Йосип Броз Ти то от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 

едипството между нашите 
народи и народности.
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ЗАДЪЛБОЧЕНА КРИТИКА НА 

СОБСТВЕНАТА ПРАКТИКА
СР и САП и от това да на 
правим необходимите люу 
ки и заключения за поли
тическо действувай е. Ние 
сме длъжни това да нап
равим. това се изисква от 
нас. В противен случай кри 
тик ата ше поемат друпи 
и тя. по естеството ои по 
лучава по-инакъ® характер 
■и Цел. На тази основа се 
правят опити да се натра 
пят и известните антисамо 
управителни и антисоциа- 
листически сили в нашето 
общество.

ват многобройни идейно- 
политически делби и зато
ва се множат демагожки 
кондепти, според които 
проблемите на обществено 
то развитие могат да се 
разрешават лесно и прос 
то само с волята на хора
та, договори и съзнател
ност- Тези кондепти под
ценяват някои закономерно 
сти на общественото раз
витие.

Налага се много по-ре- 
шително, по-бързо и по- 
сплотено — на конституци 
онни основи — да изграж
даме такава система на от 
ношения между работни
ците, в които те ще имат 
икономически интерес и 
Ще бъдат в позиция да на 
сочват обществените сред 
едва там, където ще „про - 
извеждат” най-висок до
ход, без оглед на територи 
злотите граници. Тода е 
основната задача на Съюза

• Досегашните резултати 
имаме правилен 
Ция и с приетите мерки постигаме определени 
резултати, но не бива да имаме илюзии, че т°ва 
може да бъде постоянно така.

• В голяма част на сдружения труд не е 
започнала
а своя ддл на работа не са изпълнили нито из
пълнителните и управителните органи, нито Деле
гатските скупщини

потвърждават, че 
курс с политическа мобилиза-

съЩинската битка за стабилизация,

АКЦЕНТИ ОТ ДОКЛАДА НА НИКОЛА СТОЯНО 
ВИЧ, ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК 
НА СЮК

Нашата задача е реално 
да проценим резултатите 
в обществено-политическо 
то развитие в настоящата 

- година, да съблюдаваме вси 
чко онова, което досега е 
постигнато и което не сме 
постигнали в осъществява
нето на първата фаза от 
Програмата за иконом ичес 
ка стабилизация от ста 
новището на качественото 
стопанисване и развитието 
на самоуправлението, да 
забележки неблагоприят
ните тенденции и пробле 
мите и да утвърдим кой и 
защо в това не е сполучил 
и да определим какво по- 
нататък да се работи, за 
да бъдат успехите ло-ллодо 
дворни — каза Никола Сто 
яноаич в уводното СИ из- 
ложе<ние на заседанието 
на ЦК на СЮК.

Положителните процеси 
са едва в зачатък ои> но 
са могли по-бързо да се 
развиват, предимно за обу 
здаване инфлацията, укреп 
ване на материалното по 
ложение на стопанството 
и за качествените пронин- 
вания в стопанисването, ако 
бяха извършени в по-гол- 
яма степен договорените 
промени в стопанската оис 
тема, в икономическата и 
развойната политика, на
белязани в първата фаза 
на Дългосрочната програ
ма за икономическа стаби 
лизация.

За резултатите през 1984 
съществуват различни оце 
нки. Различия има и в го 
товността да се върви на 
пред в провеждането на 
икономическата стабилиза 
ция- Едни казват, че ни- 
що не сме постигнали, с 
реалната лихва, реалния 
курс и с други мерки не 
може нищо да се напра
ви и т.н., понеже това се 
ясно манифестира в намал 
яването на реалните лич
ни доходи; те гвъРЛЛт, чс 
Ръстът на производството

е резултат на политически 
натиск и че няма по-голя- 
мо значение и т-н. Втори 
те считат, че .малко 
повече излизаме от 
зата. Затова според тях, 
стопанството не бива да се 
обезпокоява > с по-нататъ.ш 
ни изменения условията на 
стопанисване, относно че 
трябва да се причака с по
нататъшни изменения 
закона.

С ЛИЦЕ КЪМ РАБОТНИ
ЦИТЕНикола Стоянович

или целия фронт и в цялата 
страна — води сигурно към 
тази цел. Тогава нито в 
обществеността ще има тол 
кова колебания и съмнения. 
Без спешно приемане и 
последователно и постоян- 
не на системните занони 
всичко, което сме постиг
нали е на нестабилни кра
ка. Ако се спрем на съЩес 
твуващото по-д 
7,Недей нищо да 
това означава, че 
генератори на инфлация и 
на нестабилност да остават 
незасегнати.

Системните промени са 
твърде важни,' но не са 
единствените. Очевидно е, 
че ни е необходимо пълно 
съгласие да извършим не 
обходимите промени в о-б- 
ш еств е н ата о р га н и зи р ан ост 
на сдружения труд...

За да намерим изход от 
икономическата криза, а 
задълженията и амбици
ите ни са много по-големи, 
длъжни сме и сега да ка
жем твърде ясно и точно, 
че обществена сила, която 
ще измъкне обществото 
от кризата, на първо място 
е работническата класа и 
трудовите хора в система 
та на самоуправителните
производствени отноше-. 
ния, имаща икономически 
мотиви и управленчеокаг ин 
терес. Затова Съюзът на 
комунистите трябва да на
сочи целокупната си дей
ност към тази сила и .към 
осъществяване на истори
ческата й роля. Тоаза е ос 
новната предпоставка за 
осъществяване на авангар 
дната роля на СЮК в об
ществото. Работническата 
класа проявява жизнен ин 
терес за реализацията на 
Дългосрочната 
за икономическа стабилиза 
ция.

кри-

на
на комунистите днес и то 
ва е основа за преодолява 
не на най-важните причи 

за многобройните нере 
дности в обществото като 
Цяло, а особено в област
та на

НА ПРАВИЛЕН КУРС лозунга
меним"

всички
ниОбаче досегашните ре

зултати потвърждават, че 
се намираме на правилен 
курс въпреки това, че не 
сме приели всички мер
ки, които предвидя хм е и 
че и занапред имаме сери 
озни проблеми. С полити 
ческа мобилизация и прие 
тите мерки постигаме оп 
ределени резултати, но не 
бива да имаме илюзии, че 
това може да бъде пос
тоянно така. Трябва час 
по-скоро да вградим в на 
шата стопанска система не 
обходимите решения, ко 
и то са нужни да се поддър 
жа и засили този курс, ка 
то го направим постоянен. 
Не може да позволим по
ради наличният волунтари 
зъм и субективизъм да Сс 
обезценят огромните уси
лия, които полата и ре
зултатите. които постига 
работническата класа, ни
то можем да приемем оце 
нката, че оме предприели 
всичко необходимо.

— Особено е неприемли 
во мнението, че сме изле 
зли от нестабилните про
цеси. Само по-иататъшно, 
последователно провежда 
но прилагане на Дълпооро 
чната програма за иконо
мическа стабилизация, но 
не с логиката на съшеству 
ващото съотношение на 
силите, или с логината кан 
во кому се харесва, но с 
логиката на нансеквентно 
и еднакво провеждане на

самоуправителната 
интеграция на стопанството 
и обществото и разделени 
ето на труда, 
само, че няма

където не 
достатъчно 

сдружа- 
силни 

КЪМ

са моуправител но 
ване, но се явяват 
отпори и тенденции 
разграждане на онова, ко
ито вече осъществихме.

Когато преценява 
чите си, Съюзът на 
нистите нито един 
мент не бива да забравя, 
че съдбата на Програмата 
за стабилизация се намира 
в Ръцете на онези, които 
Решават за разпределение
то на национални^ доход. 
Всички обществени 
ки и разполагаеми балан
си колкото и да са не
пълна! — недвусмилно по 
казват, че се налмраме в 
пложоние, 
другото изисква 
промени в

зада-
кому-

мо-
ДА СЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 
РЪКОВОДСТВАТА

програма
I [ос-гавя сс в-ьчтрос: за-

>ио още ме са направени 
съществените промени в 
стопанската система и иио 
комическата политика? От 
доссгапгното съблюдаване 
— в широките партийни 
разисква шия но повод зак 
люпенията на Тринадесе
то га заседание па ЦК на 
Оюк — се дойде до ста
новището, че

Работникът, сам ши сд
ружен, при подкрепа от 
организираните субектив
ни сили, търси да бъдат до 
край проведени Конститу
цията и Законът за сдруже 
ция труд, да се

смет

надделее 
стихията в развитието на 
обществото и да се према 
хне аюлунтаризимът в ико
номиката ,но също така да 
бъдат п р ем ахн атм

което между 
коренни 

разполагането
основните 

причинни, покрай известни 
обективни и круп

ните слабости в дейютву 
ването на

трудности, са в 
несъгласието и съпротиви -

с националния доход в 
полза на сдружения тРУД. 
Единствено такаполитическата 

и организираните
субективни! сили па обще 
ството, а особено на Съю 
за на

те около практическото 
провеждаме на задачите от 
първата фаза на икономи
ческата стабилизация.

можем 
да отстояваме подкрепата 
си. не само на производ
ството и износа, но и на 
икономическата лихва, ре 
алния курс на динара, 
Реалнога икономическо ос 
тойностяване ат всички 
фактори на производство
то. и да погасваме огни
щата на дефинитно фина 
ненране на възпроизводст 
вото.

оистема

комунистите, нато 
него-в авангард. На тази и 
така разбрана задача е не-, 
обходимо и

Във връзка с това длъж 
ни оме да направим задъл
бочена критика на собст
вената практика на работа 
и поведение, започвайки 
от нас в ЦК и Нредоедате 
лството и други ръноводнш 
органи във Федерацията,,

възможно ус 
корено укрепване на ак- 
цнонното 
СЮК. Ние

единство 
не постигаме чч> 

в а в нужната степен. За 
1хша сред нао същестну-

на



Н~А~С |И У
МОСКВА ЧЕРНО МОРЕТРИДНЕВЕН СИМПОЗИУМ ЗА КАНАЛА АДРИАТИК —

Отбелязана 40-годишнината 

на „Белградската операция“
Сбъдва се вековният блян на 

Средна Европа?
122—кило-с необходимо да се лостроиЗц сньрзване на Адриатика с ДунапАкцията за освобождение 

оценена като една 
ранни в последния

на югославската 
от най-важните 
етап

столица 
военни опе 

на Втората световна вой
метров канал

Каналът Адриатическо море—Дунав 
иече не е неосъществима замисъл- Вид
ният път, ноГпх) ще спърже Адрнатина 
със Средна Европа и Черно море е те
хнически

наполозите предвиждат изграждането 
канала да струва над 3200 милиарда лири.

Специалистите обаче нямат едииии 
становища във връзка с реализацията на 
проекта. Представители на 
те стопански области се застъпват 
възможно по-сноро изграждане на кана- 

интереса

на
..Белградската операция" 

извършена От 2$ 
ври до 20 октомври 1944 
година, е една от най-важ 
ннте военни акции в пое 
ледния етап на Втората сво 
товна война 
пресконференция в Моск
ва героят на СССР н пред 
седател на Съветския ко
митет на военните ветора- 
ни генерал-полковник Алек 
сей Жолтов.

Изнасяни историческите 
факти, Жолтов казал, че 
„белградската операция” 
е настанала въ,з основа на 
съгласувани становища по 
редица военно-политически 
въпроси между правптелст 
вото на СССР и ръковод
ството на Нова Югославия. 
Въз втората половина на 
септември 1944 година в 
Москва пристигна маршал 
Тнто, конто постига дого 
вор със съветското ръко 
водство за „съвместни де 
йствия” на югославската 
и съветската армия за ос 
вобождение на Източна 
Сърбия и Белград.

На пресконференцията в 
Москва са изнесени и дан'

ни, конто рядко со споме 
нават в съветските 
ствп за шсопо информа
ция. Изт*ь|К1нато е, че в мр 
сковокитс проговори е уг 
върдено, вън основа на из
явлението на правителство 
то на СССР, съветската пр 
мия да се изтегли от 10 то 
слави,, след кат изпълни 
военните си задачи. Споме 
нат е и фактът, че но вре
ме на борбите за оспобо 
жденпе на Белград югос
лавската армия е наброява 
ла 400 000 бойци и че на 
територията на Югославия 
от средата на 1941 година 
непренъснато са водени же 
стоки борби против оку 
патора п неговите слуги.

италиански-септем- Реално и икономически опрансред задано решение. '
С това бяха съгласни всички участ 

ници на грпднош+ня международен сим
позиум. състоял се тези дни н Градеж 
(Италпгя), Специалисти от Югославия, 
Италия, Австрия, Германската федера
лна реиубли1ка, Унгария и Чехословакия 
разгледаха възможностите за изграж
дане на канал от Тържич (Италия) до 
Любляна, който, би бил начало на пла
вателния път Адриатическо море — Ду
нав — Черно море. Каналът те бъде 
Дълъг 122 километра, от конто 95 км са 
на територията на нашата страна, Хид-

нала. Те се ръководят от 
Ломбардия да се свърже с пазарите 
Европа и света. По тови начин на Ита- 

би била отворена още една врата

в
заявил на

лия .
за сътрудничество с голям брои страни. 
Други специалисти, в това число и юго- 

мнение, че е необходи 
предварително да се изучи икономи- 

начинанието. До
славските, са на
МО
ческата оправданост на 
колкото през този канал не се превозват 
16,5 милиона тона стоки годишно, инвес 

щията ще се оиаже нерентабилна.

• ЮГОСЛАВИЯ — ЕФТАОТНОШЕНИЯТА ИЗТОК — ЗАПАД

Възможности за 

увеличение на 
износа

Чаушеску в Бон, 

Кадар в ПарижЗа свръхгеройство 
в борбите за освобо
ждение да Белград 30 
бойци получили съвет 
ски ордени, а 2000 съ 
ветски войника са удо 
Отвени с югославски 
отличия. С Орде// на 
роден герой на Юго 
славня са удостоени 
13 съветски войника.

• Посетения с по-широко международно значение

В началото на тази сед- 
м"ца двама лидери от Из
точна Европа направиха 
двудневен посетения в За 
падна Европа. Генерални
ят секретар на Румънската 
комунистическа партия Ни 
Колае Чаушеску посети 
Германската федерална ре
публика, а Янош Кадар, ге 
нерален секретар на Унгар 
оката социалистическа ра
ботническа партия, преби
вава в Париж, по покана 
на президента на Франция 
Франсоа Митеран.

И двете посещения полу 
чиха огромен публицитет

На 31 октомври и 1 но
ември т-г. в Лугано (Швей 

интерес цгрия) те заседава смесе
ният Комитет за сътрудни 
чество между Югославия и 
Е в ропе йското
за свободна търговия (ЕФ 
ТА). На заседанието 
бъдат обсъдени

в световния печат и преди 
звпкаха 
сРеД международната об
щественост. Това е и раз
бираемо, понеже в момен
та, когато отново се изо
стрят отношенията между 
великите сили, срещите на 
западни и източни лидери 
могат да бъдат само от 
полза. От този аспект дву 
дневните разговори на Чау 
шеску в Бон и на Кадар в 
Париж могат да послужат 
като .мост за преодоляване 
на недоверието и като тп>т 
за възстановяване на. диа
лога между Изток и За
пад.

голям

сдружение

ще
възмож

ностите за увеличение 
на югославския износ в 
седем страни—членки на 
ЕФТА (Австрия, Финлан
дия. Исландия, Норвегия, 
Португалия, Швеция . и 
Швейцария), а също така 
и възможностите за по- 
широка промишлена коопе 
рация.

В комитета Ще бъде на

БЛИЗКИЯТ ИЗТОК СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО 
НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ЕГИПЕТ И ЙОРДАНИЯ

Нови групировки в 

арабския свят
Макар че все още не са обнародвали помире

нието си с Кайро, някои арабски страни 
възнамеряват да се откажат от задълженията си 
бойкота на Египет

правена размяна на мнения 
въ.в връзка с възможнос
тите за експанзия на чуж
дестранния 
Югославия и за разширя
ване на сътрудничеството 
в транспорта межда Юго 
слави я и ЕФТА. Делови 
представители и търговци 
Ог пет страни—членки на 
ЕФТА

очвеидно СЪОБЩЕНИЕ НА СЪВЕТСКОТО МИНИСТЕРСТВО 
НА ОТБРАНАТАв

Инсталиране на ракети с голям 

радиус на действие
ТУРИЗЪМ В

Решението на йордан- ще се включи и кралство 
окия крал Хюс©ин и посе- Мароко.

В абуордно положение 
обаче се намери Либия, 
като неотстъпен поборник 
за бойкот. Именно, от Си
рия бяха отправени твър
де жестоки обвинения по

щението на египетския пре 
зидент Мубарак в Йорда
ния безспорно ще измест- 

линия Решението се представя като отговор на нараства 
щата американска заплаха

СССР започна да въоръ
жава стратегическите си 
бомбардировачи и подвод
ници с ракети с голям ра
диус на действие — съоб 
щи съветското Министер
ство на отбраната-

В съобщението се изтък 
ва, че тези мерки предста 
вляват отговор на „нараст 
ващото застрашаване сигур 
ността на СССР и останали 
те социалистически страни 
от страна на САЩ". Защо- 
то, освен в базите си в Зана 
дна Европа, САЩ разпола
гат ракети и на своите ко 
раби, подводници и самоле изложен 
ти. Съветският съюз ,,и до 
сега на няколко пъти пре
дупреди, че няма да се съ-

ят съществуващата 
на арабските делби. Макар 
че все още не са обнарод: 
вали помирението си с Ка- адрес на Мароко, а Либия 
иро, някои арабски страни

вече запознаха юго 
славските си партньори с 
възможностите за 
мент на югославски 
кост°паноки стоки на паза 
ра на това сдружение.

Според данни на ЕФТА, 
1983 година беше 
поред година, св която бе 
намален югославският де
фицит в стокообмена със 
страните на Европейското 
сдружение за свободна тър 
говия. Югославският 
нос в тези страни тогава 
бе увеличен с 18.8 на сто 
и достигна 403,3 
долара, а вносът бе нама
лен с 10.4 на сто, но все 
оцте е твърде висок — по 
чти двойно по-висок 
износа (784,6 милиона дола 
ра).

гласи с никакво наруше
ние на съществуващия'- „во
енен баланс и че 
ношение ще взима съответ 
ни мерки" — се казва 
московското съобщение.

плас-
неотдавна сключи договор 
за уния с Мароко и съще
временно има договор за 
единство със Сирия. Зато-

селс-
в това оточевидно възнамеряват да 

се откажат от задължени
ята ои в бойкота на Еги
пет- ' Вече се съзират кон- ва сега е голям въпрос

как Кадафи ще съгласува 
контрадикторната си при-

в
трета

на съюзническия 
Кайро

Багдад, понеже вързаност към унията с 
се очаква официално поми Мароко и членството си 
рение между Египет и във фронта на арабските 
Ирак. Към тях 
ще се приключи 
Ар.афат- Тъй като марока
нският крал Хасан се за- 

свиковане на 
на която

турите 
„триъгълник" 
Аман

Под удара на новите съ
ветски ракети ще се наме
ри територията на 
По този начин официална 
Москва съобщава, 
почнала реализацията на 
онези противмерки, 
то „САЩ ще бъдат 
жени на същата

САЩ.

че е за-вероятно страни, които са жестоки 
и Ясе.р поборници за бойкот? из-

с кои 
изло- 

опаоност 
от ядрен удар, на която е 

СССР и съюзни
ците му след разполагане 
то на „пършинг 2" в Запа
дна Европа".

До к олиото пол ожението 
се развие в съзиращата се 
посока, фронтът на бойжо- 

Решението та наскоро ще остане ака
демична категория, годна 

Багдад 1977 година, в само за междуарабско ора 
торства.

милиона
стъпва за 
арабска сРеща, 
да се анулира 
за бойкот на Египет, взе
то в
новия фронт най-вероятно

от
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ЗА ^пгвгдтт^^?10 НА М0К НА СКС В ниш
т'^чо'?2^Е1т^111Н0Т0 РАЗИСКВАНЕ върху ПРОБК- 
ТОЗАКЛЮЧЕНИяТА ОТ 13-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА
г1А СЮК От общопартийните разискванияЦК

Критична и отговорна дума 

на комунистите
ВЪЗГЛЕДИ И МНЕНИЯ

Време за най-способиите
Обсъждайки ОТ ОБШИРНАТА СТАТИЯ НА ПЕТАР СТОЯНОВИЧ ВЪВ В-К „БОРБА" ПРЕ 

ДАВАМЕ ТРИ ОСНОВНИ АКЦЕНТА
• Кадровата политика се намира в 

центъра на борбата между етатистичее 
ко-бюрократичните и технократичните 
сили От една. и самоуправителните оили 
на обществото от друга сбрана. С дру
ги думи, битката се води за доминант
но влияние върху решаването за сред
ствата на общественото възпроизводст
во и върху решаването в кадровата по
литика.

досегашно
то разискване върху Прое- 
ктозаключенията от 
заседание на ЦК на СЮК, 
Председателството 
МОК на СКС

трудностите и за мзнами- 
ране на пътища за реша
ването им. Това се отна
ся преди всичко до борба
та против опортю'нивма, па 
сивността, непсоледовател- 
носгта в акциите, безотго
ворността и пр., които спъ
ва акцията на СК и об
ществото като цяло. Отри
цателните прояви са посо
чени и с©га в третия кръг 
на разискването, което за
почна в голямо число пър
вични организации, с прие
мане на конкретни програ
ми за действуване, трябва 
да се Утвърждава и кон
кретна отговорност за но
сителите на субективните 
слабости.

Накрая да кажем и то
ва, че досегашните рази
сквания, по време на коп
ито особена активност про 
явиха общинските комите
ти и МОК «а СКС със 
своите органи и тела, по
казаха, че комунистите в 
региона все още не са из 
ползували всички възмож
ности за укрепване на де
еспособността си и за по
нататъшното внедряване на 
самоуггравителната и деле
гатска система. Досегаш
ните разисквания показа
ха, че сили за това има. 
Сили има и в останали
те обществено-политичес-

13-то надпреварата за постове е необходима 
демистифинация на постовете, ноято по 
дразбира премахване на ореолите около 
главите на изпълняващите явни функции 
и премахване на привилегиите- които 
правят постовете привлекателни за ка
риеристите- Налага се да реафирмираме 
ролята на явните .функции като отго
ворни, трудови и творчески обществе 
ни постове, които ще бъдат достъпни 
само за кадри, готови и способни да 
носят отговорността и творчески да про 
веждат решенията на самоуправителни 
те и демократическите институции. Не 
обходимо е да се създадат условия, за 
да могат трудовите хора и гражданите 
свободно, без страх и етикети, да каз
ват мнението си във връзка с работата 
на функционерите, да търсят отговор
ност от тях. Разбира се, необходимо е 
да се спазва и правото на функционе
рите да се защитават от злонамерни кри 
тики.

на
в Ниш на 

проведеното неотдавна за
седание подчерта, че кому 
пистите в региона са раз
гърнали широка активност 
и търсят решения за насТо 
ящите о бщ еств ено чик он о - 
лгически трудности. Първи 
чните организации на СК 
в региона в Това са две основни звена на власт

та, нонто искат да приграбят технокра- 
тичните сили, за да овладеят цялостта 
на обществените отношения. Ако би се 
случило тези сили да обезпечат моно 
пол над решаването за разширеното въз 
производство и кадровата политика — 
от самоуправлението би останало мно 
го малко, положението на самоуправите 
лите би било застрашено, а самоуправ
лението би западнало в непреодолими за 
трудиения.

• Все до като малки групи профе
сионални политици или технократи за
емат доминантна позиция в избирането 
или назначаването на носители на функ
ции, те ше превръщат тази позиция в 
основен лост на политическата си мощ. 
без оглед на факта, че тази политика 
ще „обличат" 'във воала на общия или 
класовия интерес.

9 За демократизацията на кадрова
та политика и за прекратяването

досегашното 
подчер- 

юго-
си разискване са 
та ли, че Съюзът на 
славските комунисти има 
доверие всред масите и че 
като водеща идейно-поли
тическа сила 
билизиране на

• чрез мо- 
трудещиге 

се и гражданите, с по-ви
сока степен на единство в 
Редовете си, с по-голяма 
отговорност към ролята си 
— трябва да интензивира 
осъществяването „на Дъл
госрочната 
икономическа 
ция. Разбира се, с това да 
даде и пъден принос към 
преодолеяването на всички 
трудности и проблеми пред 
които е изправено общест-

Затова се налага, казва накрая Стоя 
нович, да отстояваме исковете за обез- 
властява/не на центрите на мощ в кад
ровата политика, защто без това не 
може да се осъществи демократизация 
на надровата политика. Решението с& 
намира в овладяване на кадровата по
литика от страна на работниците, и де
легатите в скупщините и техните органи 
и тела.

програма за 
стабилиза-

вото.
На заседанието бе под

чертано, че първичните ор 
ганизации на СК главно 
критически и отговорно по 
дхождат към задачите, ко
ито се очакват от тях, а 
вниманието си посвещават 
на съществени обществени, 
политически и икономичес
ки въпроси. Имайки пред
вид, че борбата за осъще
ствяване на Дългосрочната 
програма за икономическа 
стабилизация има характер 
на класова борба 
осъществяването на доми
ниращата позиция на сдру 
жения труд и трудовия по 
век — в разискването тря
бва да има повече реши
телност за съблюдаване на

на

ИЗКАЗВАНИЯки организации, които съ
що така трябва да се вклю 
чат в общопартийното ра
зискване, разбира се. в за
висимост от ролята и зада 
чите, които имат. От еди
нодействието пък между 
тях и СК и единството в 
СК зависи и отговорност
та в изпълняването на за
дачите и идейно-политинес 
кото разграничаване, което 
трбва да получи по-значи
телно място в разискване
то — бе подчертано на за
седанието.

Голям натиск от частния сектор
(Изказването на Иван Стойнев генерален дирентор на ТО „Босилеград”, преда
ваме така, накто е записано в протокола от събранието на ПО на СК в Общата
служба, с незначителни съкращения)

Аз мисля, че е необходи 
мо в нашата организация 
да бъде сформирана номи- 
сия, която да извърши кон 
трол и анализ на всички 
работни места. Досега се 
случваше при всени конт
рол да Установим пропус
ки в работата, но вое още 
знаем точно нъде се я&я®ат 
тези пропуски. Общата слу 
жба няма никакви възмо
жности да даде указания 
на организациите на сдру
жения труд във връзка с 
тяхната работа.

В стопаиство'го шадее 
неликвтщност. От началото 
на годината неликвидшг са 
„Слога" и „Напредък”, а 

„Изпрал
ия'’. 00СТ „Напредък'' все 
още не е сключила дщр- 
вор с купувачите на месо 
и това е причината за голя 
мото закъснение при ивпла 
щанего1 на изкупения до
битък. В енладовете на 
„Слога”
за 100 милиона динара и 
затова организацията е не- 
ликвидна, а трудещите се в 
нея не са получили личен 
доход за 2 месеца. Въпре
ки това продължава трупа 
не на стоки. Според мен, 
това се случва, защото в 
правилника за |разпредел|е- 
ние на личните доходи гла

П фаза на канализацията. 
Подобно се случи с вада
та. Беше договорено „Из
градил” да построи 800 м, 
но получи само 400 м, а 
останалата част пак беше 
дадена на

за вна роля играе осъществе 
ният оборот ,а е било не 
обходимо да се въведе и 
критерий за разходите. Вто 
ра причина е честото уве 
лпчение на цените. ООСТ 
„Услуга” все още има про 
блеми при обезпечаван е- 
то на материал, но се забе 
лязват подобрения по от
ношение на общия доход 
и дохода.

На мнение съм, че е не
обходимо да открием об
ща текуща сметка, поне
же по такъв начин ще съз. 
дадем възможност за обе 
диняване на напитада, а 
обединеният капитал е м>но 
го по-ефикасен. Това оба
че не означава намаляване 
автономията на ООСТ.

Искам да кажа, че напо 
следък нашата организа
ция е изложена на голям

В. Б. предприемача 
Васа. Електрификацията е 
инвестиция от 270 мзшшо-ПО ПОВОД 40 ГОДИШНИНАТА НА 

„НАРОДНЕ НОВИНЕ” на динара, но също я по
лучиха частни лица. Спо
менатият предприемач се 
га строи сграда на ФК 
„Младост" от 
за електрификация- Тук 
законът се нарушава оче
видно, а от друга страна 
се застъпваме за законно
ст при обезпечаването на 
соедства за инвестиции.

Дребното стопанство 
трябва да се развива в об
ласти, в които обществе
ният сектор не може да 
задоволи потребностите, но 
въпреки гоова ое позволя 
ва отнриване на голял! 
брой частни кръчми. Най 
стича, услугите в хотела 
не са качествени, но аз се 
застъпвам да се работи при 
еднакви условия, а не ча- 
стнтгге занятчии да плащат 
незначителни паушали. Да 
ньчната политика не е до
бра, а оовен това компе
тентните органи не изпъл 
нямат съвестно законните 
ои задължения.

Успешна информативна дейност
Тези дни се навършиха 40 години от иоли- 

първия брой на Нишкия ежедневник оредсивата
зането на
„Народне новине”. По този повод в трудовата 
организация се проведе ггрес-конференция 
която говори диренторът Миролюб Стояиович. 
В разговора с журналистите, той изтъкна, 
първият брой под Название „Глас Апободног 
Ниша" е излезнал -на 18 октомври 1944 година. 
След три дни, той променя названието си в 
„Народни лист”. От 1971 година вестникът „На- 

новине” става ежедневник. Днес това не 
е само Нишки ежедневник но и регионален ве
стник с тираж от 9400 екземпляра. В трдоова- 
та организация работят 99 работника, от 
50 са журналисти.

По случай юбилея бе организирана 
ба за 40-годишното развитие на „Народне нови
не" проведено тържествено заседание на тру
довия колектив и Издателския еивет, бяха връ
чени и признания на заслужили лица за раз
витието на „Народне новине".

От следпаксата година
постоянен югославски ноннурс за

на

че

ликвидна е само

родне
натиск от страна на част
ния сектор, за което доп
ринася 'и нашето общмне- 

Ръюоводство. На „Изгра 
Д'ня” се взима работа под 
носа и същата се дава на 
частни

които

вече има стоки ноизлож-

лица. „Изградил” 
изготви проект за канали
зацията, но след 2 дни ра 
бо-тата бе дадена на част
ния„Народне новине''

предприемач Васа, 
без да о представил не
обходимата документация. 
По-къоно му бе

ше установят 
разказ „Стеваи Сремац .

Д. Р- к. г.дадена и
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ДИМИТРОВГРАД
ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ В МЕСТНА 
ТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СЪЮЗ В СЕЛО РАЙЧИЛОВЦИКритика 

собствените слабости Програма 

за работаВ-Ь|1) ВСЧИФ5И първични 
партийни организации в 
Димитровградска община 
първият 
нията

1'г1'Цеств\лаа двоен морал. 
Най-много нрнгични 
ки са дадени на слабости
те в собствените родове, ка 
тх» при това се изпишат 
честите отсъствия от засе 
линията. И в разиснарнащта 
върху Проектозанлючения 
та се чувствува прис-цет- 
вие на просто болшинство 
ог членовете. Поради то 
ва са отсрочени събрания 
в „Градня” и в Тръноки 
Одоровцп. Отправената се 
Шюзна критина на

второто събрание са при
ложили 4 ]юслеДни преду
преждения, (> предупрожде 
ння и 12 другарски крити-

оцен-
Мостната организация на 

ССТН в село Райчилоици, 
съвместно с останалите об 
шсственочтолигически ор 
ганизации, през изтеклите 
две години е постигнала 
завидни резултати в-цв вси 
чгеи масони на обществено- 
икономическото и комуна 
лно-битово изграждане на 
селото. Освен това, оаз-

мостта (увеличение на жи
телите)- Също така през 
1983 година пред населе
нието от Райчиловци, спе
циалистите от ООСТ „На
предък" успешно проведо
ха две сказки във връзка 
е отглеждането на зеленчу 
нови растения и животно- 
в-;,теглото. Характерно е 
че всички сказки и курсо 
ве бяха добре лсоетени.

резултати, 
през изтеклите две години, 
казва Се в отчета, а и в 
разискванията, са постиг
нати в областта на нултУР- 
но-забавния живот в село
то. Организирана Се една 
изложба на домашни ръко
делия, а първичната младе 
жка организация пред жи
телите на селото се цоед- 
стави с няколко културно- 
заоазни представи.

кръг в разисква- 
върху Проентозак- 

люченцята от 13 заседание 
на ЦК на СЮК завърши до 
средата на -миналия месец. 
Сега завършава и вторият 
кръг на събранията и се 
обсъжда собствената пра
ктика, проблемите в собст
вената среда, идейната и 
акционна оспособеност...

В повечето първични ор 
ганизацпи, особено в тези 
със солидна подготовка на 
събранията, каквито са в 
„Свобсда”, основното учи 
лище, Здравния дом, 1у.\га 
рата, Кожарата, и резулта 
тите от разискванията са 
добри. Раздвижени

•1<;И.

Но, въпреки някои изка
зани слабости в общопар
тийните разисквания, съв
купната антивност задовол
ява. Това е констатация 
на комисията за информи 
ране и работната грцпа, 
към Общинския комитет в 
Димитровград на заседание 
то, проведено на 9 този ме 
сец. В най-много първични 
партийни организации ду 
хът на Тринадесетото за
седание се чувствува. За
това сега е най-важно да 
но со спре, защото в та
нц» случай ефектите ше 
бодат но малки о,- очаква 
пито.

движени са и редица въп
роси, които трябва през Оссбсно добри 
следващите Две година да 
бъдат разрешени. Това е из 
гъкнато в отчета за рабо
тата на Местната организа 
ция на Социалистическия 

Райчиловци

отсъст- 
вуващите в „Градня" «цце- 
то от -13 члена са дошли са 
мо 29, повлия на второ еъ
брание да дойдат почти 
всички.

С'1,,103 И ССЛО
мроз изтеклите две голини.Че на партийните събра 

ния се взима нов подход 
в разграничаване сред ко 
мунистите 
рът на ..Градня”, нъдсто на

са съ-
шинени въпроси и на съ-

Между другото .честна
та организация на ССТН в 
това най-голямо по населе
ние босилсградско село, е 
дала голям принос в акци
ята за реконструкция на 
мрежата с низко напре
жение в селото. Осъщест
вени са завидни резултати 
ч областта на здравното 
нсзсвешенне на население
то. В това отношение в 
съдействие е 6Ю на Чер
вения кръст, Здравния дом 
и Центъра по икономика в 
домакинството от Леско- 
етц в течение на 1983 го
дина успешно бяха прове
дени няколко курса по 
оказване на първа помощ, 
-домашно лекуване, филм 
за правилно хранене в до
макинството. както и лек
ции във връзка с ражда.е-

шински начин са търсени 
съответни решения. Впеча 
тление е. че в болшинст
вото партийни организа
ции преобладава иска на 
комунистите за по-голяма 
и конкретна отговорност, 
най-напред сред комунис
тите, а и сред всички зае
ти, в изпълняване на дове 
рените задачи, становища и 
заключения.

говори приме-
А. Т.

Успешно бе проведен и 
първият етап от акцията 
по ограмотяване на негра
мотните лица в селото. 
През изтеклата година пър 
ви и втори клас успешно 
завършиха 18 души, които 
през настоящата учебна го 
дина тРябаа да завършат 
и втория етап на образова
нието си (трети и четвър
ти клас). По.мирителният
озет също така, е осъще 
ствил завидни Резултати. 
Само през изтеклата годи
на е обсъждал 
лични дела. Раздвижена бе 
инициатива за ограждане 
на училищния двор и про 
карване на път към сел
ските гробища. За целта 
бе заведено и местно само 
облагане, но анцията 
постно не е реализирана.

Ако в някоя среда започ 
не да се търси отговор
ност- най-често не се въо 
ви докрай. Защо? Това е 
въпрос на когото също се 
спират комунистите в по
вечето партийни организа 
цки. Търси се да се въз
върне моралния лик на ко
мунистите, защото е оче- 
биещо, че в някои среди ИМ 
(основното училище. Гуг 
марата) сред комунистите

17 раз-

„Тигър—Димитровград” — конкретна отговорност
всеки пропусн

ОТ ПАРТИЙНОТО ЗАСЕДАНИЕ В „СЛОГА" В БОСИЛЕГРАД ця-

ПРОТИВ ВСИЧКО, КОЕТО ТЕГЛО НАЗАД Накрая да кажем и то
ва. че местната общност в 
село Райчиловци, за своя
та активна дейност преди 
всичко в областта на кул
турата и 
вото изграждане, за по-на 
татъшно укрепване на бра 
тството и единство и юго-

Недоволни с общото съ 
стояние в трудовата орга
низация, членовете на Съ, 
юза на комунистите в „Сло 
га” в Босилеград, разиск 
вайки върху Проектозак- 
люченияха от 13-то засода 
ние «а ЦК на СЮК, раз
движиха редица активнос 
ти в премахването на су
бективни слабости, които 
по един или друг начин не 
благоприятно въздейству- 
ват върху деловите им 
резултати. Със самокрити 
ка, комунистите не (само, 
че изтъкваха собствените 
слабости, но и предлагаха 
начини и възможности^, 
час по-окоро да ги према 
хнат. А те не са малко. За 
това пред членовете на 
Съюза на комунистите и 
останалите организирани 
социалистически сили в ор 

, ганизацията предстои ре 
шителна борба за сламдва 
не на всичко, което по 
един или друг начин тег
ли назат. Но, за да има 
успех в това, необходимо 
е занапред по-голямо иде

йно-политическо и акцион- 
но единство на всички ор 
ганизирани сили.
Инак, на проведените До 
сега две събрания, комуни 
стите в тази водеща сто
панска организация в об
щината 
отделно 
тиха
на личната и 
отговорност, за ло-го^ям 
оборот в търговията, за 
целесъобразно използува
не на работното време, за 
цялостно- провеждане на 
целите и задачите на ико 
номическата стабилизация, 
за коректно и в духа на 
социалистическия морал от 
ношение към потребители 
те и други незаконни и 
несамоупраюителни прояви 
при отделни лица.

ктика не провеждат набел 
язаните задачи за иконо 
мическата стабилизация— 
въпрос който е от решава 
що значение за организа
ция. В тази насока Пенева 
даде конкретни предложе
ния: секретариатът в най- 
скоро време да обсъди то
зи въпрос и изготви съот
ветна програма с теми от 
областта на самоуправлени 
ето. доходното свързване, 
сдружаването в стопанство 
то и пр.

щ сто в тези самоуправлте 
лни тела повечето са чле 
нове на СК. кол 1у н а л н о- б, гго

Чеда Ристмч, в разисква 
нето си се спря върху це
лесъобразното използува
не на работното време- 
Има такива, подчерта той. 
които работят по 3 до 5 
часа на ден. А всичко то
ва влияе върху осъществя 
ването на дохода, 
тях има и членове на СК.
И накрая Да заключим: 
проведените досега две съ 
брания в тази първична 
партийна организация, къ 
дето комунистите беЗРезер . 
вно дават пълна подкрепа 
на Проектозаключенията 
с убеждение, че същите 
ще бъдат приети от всич 
ки, ясно потвърждават, че 
комунистите >в „Слога" имат програма за работа през 
сили и възможност за ре- следващите две години, за 
шителна борба срещу вси председател с мандат от
чки антисоциалистически две години бе избран Бо-
и антисамоуггравителни про рис Величков, а за секре

тар Иван Симеонов.

славското съдружие, канто 
и в провеждането на Дъл
госрочната програма за 
икономическа стабилиза
ция. по повод 8 септември 
— Деня на оовобождение- 

Между т° на Босилеградска общи
на от фашизма Общинска 
та скупщина в Босилеград 
•и присъди Осмосептември- 
йска награда.

между другото, 
внимание пода е 

върху укрепването 
колективна

Пенко Найденов разис 
квайки върху състоянието 
в организацията, отделно 
внимание посвети на рабо 
тата на самоуправителните 
органи, като изтъкна, че 
бездейстауването на самоу 
правителните органи, ко 
мисии и тела. отделни ли 
ца използуват за ограбва
не на обществено имуще 
егво и други лични цели. 
Затова, каза той, необхо 
дима е занапред по-съдър 
жатедна и ло-ефинаона де 
йност на номунистите. За-

В продължение на отче
тно-изборното събрание, ко 
ето се проведе на 10 този 
месец, след нато бе обсъ
ден и приета акционна

— Сега е момент — под 
черта Иванка Пенева, 
изострим мерките срещу 
носителите на бездействие 
то и недисциллината, да по
ведем решителна борба цр 
отив всички, които в пра-

да

яви.

М. Я. м. ж.
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ДИМИТРОВГРАД

Обществена хронинаПродължава активността Извън законо- 

предлнсаннята
Председателсгоото на 

Общинския комитет на Съ 
юза , на номунистите в Ди
митровград ,на 
то на 15
ширвно

ботни групи, 
задължени 
те на първичните организа- 

написан

или са били* вете на СК, борбата за 
се кретариати- конститушион!ност, . закон

ност и пр.провед^но- 
октомври т.г. раз- 

, заседание оцени 
хода на досегашните общо 
афртийни

ции да изготвят 
отчет за състоянието, дей 
ността на членовете на Съ 
юза на

Бяха отчетени и някои ~ 
досегашни слабости. Има 
ло е явления на недоста
тъчно присъствие на чле
новете на СК в някои ор
ганизации, както и недо
статъчна подготвеност за 
съблюдаване на положе
нието. Необходимо е във 
всяка среда, относно лър- 
вичНа организация на Съю
за на комунистите критич
но й самокритично да се 
обсъди досегашното дейст 
вуване по всички въпроси, 
които са раздвижени с 
Проектозаключенията.

Преди известно време в Босилеград започ
на рушенето на помощни строителни обекти, 
изградени без позволение. С това започнаха - да 
се прилагат решенията (на 21 такива Обекти) на 
Секретариата по стопанство, финанои, комунал
на и строителна дейност, които в този секрета
риат събираха прах над една година. Времето, 
което във връзка с построените без позволение 
обекти се прахосвате тук има своя цена: пол
зуваха го хора, които за големи суми пари про
даваха и купуваха „строителни парцели" без 
позволение и строеха. В градоустройствената 
част на града досега без позволение са изграде
ни над 40 обекта, от които и около 20 семей
ни >къщи.

Може би решенията нямаше да започнат 
да се прилагат ако преди това в Босилеград не 
бе проведено заседание на следствените органи,- 
представителите на обществено-политическите 
организации и Общинската скупщина и инспек
циите из областта на стопанството и комунална
та дейност. На същото е взето решение до 
15 т,м. да бъдат по рушени построените без поз
воление помощни обекти. Дали всичките ще бъ
дат разрушени (досега все още не са) и дали 
от собствениците им ще потърси отговорност 
съдията за нарушения зависи от това колко 
Секретариатът ще бъде последователен © реа
лизирането на заключенията от заседанието, т.е-

комунистите във 
всяка конкретна среда. В 
посвечето първични органи
зации на СК — от 69 
45 — са проведени и. вто
ри събрания и там, къде- 
то са направени добри под
готовки (като в първичните 
организации в Здравния 
дом, основното училище 
»Градня”, „Свобода", „Ди
митровград", „Братство” и 
пр.) са раздвижени 
отвените въпроси 
най-подходящ начин са гьР 
сени решения за преодоля
ване на проблемите, които

разисквания
първичните организации на
Същза на комунистите по 
повод Проекто заключени 
ята от 13-то 
ЦК на СЮК.

В

в
заседание на

В уводното изложение 
Иван Денчев, секретар на 
Председателството на Об
щинския комитет.на СКС 
в Димитровград 
кванията

и вразис- 
критически се 

оцени досегашният ход на 
публичното

съще- 
и по

разискване.
Необходимо е, както бе

ше подчертано на заседа
нието, да се продължи с 
активността в съблюдава- 
нето на най-важните зада
чи в осъществяването на 
задачите от Дългосрочна-

Нагтравени са навремен
ни и добри подготовки, 
кто беше подчертано, за 
организир ано

се срещат в конкретни сРе 
ди в първичните организа
ции. Така са раздвижени 
въпроси, свързани с осъ
ществяването на Дълторо 
чната програма за икономи 
ческа стабилизация, затру
дненията в производство
то, възнаграждаването спо 
ред трудови резултати, за 
моралния образ на члено-

ка-

и съдържа
телно разискване по повод 
Проектозаключенията. От 
1 До 15 септември 
ведени първите заседания 
за запознаване на членове
те с Проектозаключенията, 
когато са и образувани ра

са лро- та програма за икономиче
ска стабилизация и укреп
ването на водещата роля 
на СК в обществото.

Б. К.
в изпълняването на законопредписанията. 

Посоченото заседание,БАБУШНИЦА свиквано от предсе
дателя на Оощиноката окупщина Любен Ранге- 
лов показа, че и в други области на живота не 
се спазва конституционността, 
социалистическия морал. Всъщност, подчертано 
е че борбата за тези ценности 
залегнала в

Разискванията подтикнаха 

разграничаването
законността и

все още не е
съзнанието на самоутгравителните 

сили в известно число органи на управлението 
към ОС, инспекции и следствени органи. А про
пуски има. Върши се. например, атак на об
щественото имущество, особено на обществени
те площи. Посочват се около 16 хиляди парце
ли, които гто време" на новото землемерство 
" ~ - частни ръце- Експлоатират гори, особено 
боровите, и онези които въобще нямат гора, без 
да имат позволение за това. Дребното стопанст
во се показа като област с големи проблеми (!-), 
възможност за обогатяване. Компетентните слу
жби и органи тихомълком минават край тези 
проблеми, с което се създава възможност за 
изкуствени социални разлики и за недоволство 
сред населението.

Във втора партийна ор
ганизация на местната об
щност в Бабушница в тече 
ние на разискванията вър 
х у Проектоз акл юченията
на Централния комитет на 
СЮК още на първото съб 
рание бяха повдигнати мно 
жество въпроси: необхо
димо от демократизация 
на кадровата политика, не 
обяснимо отношение към 
общественото имущество, 
наказателната политика, про 
блеми на селското стопанс 
тво в общината, създаване 
то на Акционна конферен
ция на СК за Бабушни
ца и т-н.

Все пак, най-много се 
разисква за недисципли- 
ната на голям брой члено 
ве на СК в тази партийна 
организация, които на 
хартия са 48 души, а на съ 
бранията идват по двадесе 
тина. Инак, и съставът на 
организацията е крайно хе 
тероген: има най-много 
пенсионер>и, сетне занаят- 
чии, съдии в Общинския

съд, домакини и пр. Дого 
ворено е още от по-р ано да 
се устрои точна евиденция 
на отсъствуващите члено- 

на СК, като не се до
пусне след разискванията 
върху Проектозаключения
та на ЦК на СЮК неактиов 
ните да останат в 1редовете 
на Съюза на комунистите-

минали в

ве

За обогатяване без 
Босилеград гючваМ. Антич гго-голелш трудности 

намериха повечето души. Ча
стни занаятчии, собственици на кафенета и зар- 
заватчийнпцата заплащат несъответни 
да 1им общественщ облагания. Службата 
ственят приходи не може (!) да утвърди дей- 
ствителния им личен доход, защото те не водят 
долови книп1г. Не по-малък е проблемът с част
ните т>евозвачи, крито „работилниците” си ре
гистрират в Босилеград, а с камионите работят 
във вътрешността. Не малък е броят 
които с тази дейност се занимават без позво
ление, както и на различни други

в
БАНСКИ ДОЛ

Предложени кандидати
на дохо- 
за обще-

Тези дни в село Бански 
дол се състоя предизбор

но събрание на местната 
организация на Социалисти 
честия съюз. След обсъж 
дане на досегашната ра
бота на организацията и 
изтъкване на норазрешони 
те проблеми — преди вой 
чко довеждането на вода 
за пиене, обработването 
на необработените имоти 
и др. — бяха издигнали 
предложения за председа
тел и секретар на местна 
та организация на ОСТН.

• ЛЕСКОВАЦ и на онези,

Двудневна научна 

среща
занаятчии,

които съто така не заплащат обществени об
лагания.

Как да се премахнат тези прояви и нак за
конността и социалистическият морал да оста
нат незасегнати? Сигурно е че е необходима по- 
широка акция, но решение трудно ще се 
ри ако участниците на споменатото 
пак „забравят” за задълженията 
ите си. Още потече 
почти в същия състав върху тези въпроси бе 
разцепвано и преди една родина. И тогава бе 
взето решение за конкретно действуваме...

Изнесени 26 научни доклада и съобщения за 
партизанските действия в южната част на Сър
бия по време на НОБ

Към края на миналата седмица в Леоко-вац 
се проведе двуднена научна среща, посветна 
на участието и приноса на населението от юж
ната част на Сърбия към Народоослободителна- 
та борба и социалистическата революция. Нау
чни работници и историци от Белград, Ниш, Ле- 
скавац и Враня изнесоха 26 научни доклада и 
събошения, с които всестранно се осветля®аг во
енните действия в тези краища.

Организатор на научната сРеща бе Народ
ният музей в Леоковац.

наме- 
заседание

и компетенци- 
ано се има предвид, че

За председател бе ире 
дложен Марин Стойнов, 
а за овк|ретар Митко То
доров, нойто и през изток 
лия период изпълняваше та 
зи длъжност.

Пак да се врнем на обектите, строещи се 
на диво. На игрището в Босилеград изникна 
съблекалня («е се съмняваме, че е необходима) 
без нужни документи за изграждане. Сега — 
обект в обществения сектор.

В. Божилов
А. Т.
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ДИМИТРОВГРАД ИЗ ДЕЙНОСТТА НА „МАЧКАТИЦА" — СУРДУЛИ
ЦА

Циле“ се засилва Намаляване на 

административния персонал
и

От въвеждането на нре 
менни мерки в трудовата 
организация за производст 
во на мебели „Васил Ива 
нов Циле” в Димитровград 
наминаха вече три месе
ца. а от съвместното засе 
дан но на Изпълнителния 
съвет и ръководните хора. 
нещо повече от един ме
сец. И докато на съвмест
ното заседание бе констати 
•рано. че положението съ
ществено не е много про
менено, 
изтеклия 
значителни промени. Имен
но, през месен септември 
е осъществено ренордно 
производство от 25 милио 
на динара. Реализацията 
през този месец също над 
минава двадесет милиона 
динара. Физическият обем 
на производството е Уве
личен, в сравнение със съ
шия период на миналата 
година с почти ВО на сто. 
Това са най-добрите резул 
тати осъществени от въве 
ждането_ на временните 
мерки през .месец юли т-г.

е идването на някои сатеци 
0'Л'Исти в „Циле”.

През юли бяха дадени но 
лектиони годишни почивки 
на мопчки заети, така чс 
при новите условия на стх> 
панисване тази трудова ор 
ганпзация започна да рабо 
ти през август, могато и 
започна консолидация 
редовете й. Зачитайки пое - 
титнатите Резултати през 
септември, налага се вмтро 
са дали мебелната проми 
мг.ченост ..Циле” в Димит
ровград започва нормално 
да стопанисва, ще намали 
ли загубата и дали това са 
първите знаци на оздравя- 
пане. На тези въпроси ии - 
кой в трудовия колектив 
не може да даде конкре
тен отговор. Частични све 
денпя опгурно ще се нолу 
чат след деветмесечната 
равносметка, която тези 
дни трябва да бъде гото
ва. Но това вс е гаранция., 
че така ще остане и до 
края на годината, защото е 
неизвестно дали останали 
те три хгесеиа от година 
та са достатъчни да се

компенсира заебаното. Все 
пан постигнатото досега не 
о за подценяване, още но 
вече ако ео знае, че дис
циплината в колектива е 
подобрена, заинтересовано
стта и отношението Към 
трудя и производствения 
план емпо значително са 
изменени. Отделон стимул 
дават и незначителното уге 
лимонит- на личните до
ходи. А тч-пи

първите изчисления към 
20 работника от режийния 
персонал ще мине в пря
кото производство, което 
в крайна сметка ще подо
бри структурата на заети
те в „Мачкатица”. Тора 
преди всичко е и продик
тувано от Програмата по 
дългосрочна икоиомичесиа 
стабилизация, изискваща 
високопроизводителен труд.

Сурдули игк ата фабрика 
за машини и стоманолеяр
на „Мачкатица" стопани
сва! га в състав на „Иж> 
Лола Рибар” от Белград, 
ежегодно постига все по
добри резултати. В йастоя.- 
п'.ата година почти ежеме
сечно св чупят рекордите 
и производството. Така на 
пример през месец септем
ври е осъществено също 
високо производство спо
ред натуралните паказад-е- 
.ти. Въпреки че в предиш
ните месеци също е осьще 
ствено рекордно произтзод- 
ство, црез септември се 
очаква финансов ефект на 
стойност от 120 милиона 
динара.

Досега -тази стоманоле»р 
на главно произвеждаше 
стоманени лагери за циме 
нтови фабрики. Понастоя
щем е сключен договор и 
с циментовата фабрика 
..Ахово”, така че все по
вече се разширява кръгът 
на циментовите фабрики у 
нас. които ползуват произ
веденията на ..Мачкатица” 
от Сурдулица.

Вт>в възходния път на ра 
звитието си „Мачкатица” е 
установила добри делови 
отношения с „Хемлро” от 
Белград. Понастоящем се 
Установяват също добри 
делови връзки и с ..Маши- 
нокомерц”, който ще до
ставя стоманените легуои 
на рудниците. Със само-уп 
равително споразумение и 
тази забележителна орга
низация ще оказва финан
сова помощ на „Мачка-ги- 
па".

на

дни трудещи
те се и ..Циле" са изпра
вени ирод а-ще един шроб 
лом, н тото е подобрение

Резултатите през 
месец показват В ход са и други меро

приятия, които трябва да 
допринесат за ош.е ло-до- 
бра стопанска дейност в 
тази сурдулишка организа
ция. Именно, сурдулишка- 
та организация ше позво
ли внос на стоманени ла
гери, но до онази степен, 
която не ше отрицателно 
да се отрази върху обща- 
ат й стопанска дейност- 
По иск на „Мачкатица” 
Стопанската камара на СР 
Сърбия е дала съгласие, 
ксето е отправено до 
Югославската стопанска ка 
мара. Според преценка, 
приета от компетентни ве
домства, домашните про

ми качеството на 
произведения. Първа про
верка П ТОЗШ СМИСЪЛ
имат на белградския пана 
ир на мебели, който ще се 
проведе пред ноември и за 
конто подготвят нова са
лонна гарнитура мебели и 
гарнитура за детска стая 
(ученическа гарнитура). На 
особена проверка ще бт,- 
лат п две пратки за износ.

своите

ше

тези дни ще бъдаткоито
Реализирани. Общо впечат
ление е, че „Циле” завил 
ва крачните си.

А. Т.

ДИМИТРОВГРАД изводители могат да задо
волят нуждите от този 
вид продукция с 85 на 
сто.Увеличава се „Тигровият квартал Ог. н.

Тези дни в Димитровград 
започнаха земните работи 
за строеж на още един 
жилищен блок в така наре 
чения „Тигров квартал”. Бъ 
дещият жилищен блок ще 
гама 16 квартири, от които 
12 са за членове на жили 
щната кооперация, т-е- зае 
тите в „Тигър—-Димитров
град”, а 4 квартири за раз 
пределение също на заети- 
в ООСТ „Димитровград" 
ло конкурс.

Проектосметката за този 
жилищен блок е 23 мили
она динара, а за първата 
фаза са обезпечени 13 ми 
лиана. Средствата обезпе
чава трудовата организа
ция и заетите, които ще 
получат квартирите на тра 
йно ползуване.

В този нов най-хубав 
квартал на Димитровград 
вече са настанени 26 се
мейства. главно заети в 
Гумарата. Досега средст
ва са обезпечавани от тРУ 
довата организация, заем 
от банката и съответно уча 
стие на бъдещите собстве
ници, а в последния слу
чай само трудовата орга
низация и собствено учас
тие на заинтересованите 
работници. По този начин 
ООСТ „Димитровград" ре
шава жилищните проблеми 
на своите заети, давайки 
възможност една част от 
стойността на квартирите 
на изплащане за сравните 
лно дълъг период, 
сравнително ниски

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ Съ 
ВЕТ НА ОС В БАБУШНИ
ЦА

„Шести септември" 
пред временни мерки

Събранието на трудещи
те въз Фабриката за гли
нени изделия в Бабушница 
е потърсила от Общинска
та ск\ттщина въвеждане 
на временни мерки в своя
та основа организация на 
сдружения труд. Работни
ците, разглеждайки реали
зацията на санационната 
програма и общото състо
яние в колектива, са зак
лючили, че при такива ус
ловия на труда и стопан
ска дейност, не са в със
тояние сами да преодолеят 
сегашното състояние (непо 
крита загуба от миналата 
година, нови загуби по се
гашните отчетни периоди, 
н ©изпълняване ‘ ма произ
водствените планове, неус
пешен опит за интеграция 
с „Прогрес”.

Изпълнителният съвет на 
ОС е сформирал петочлен 
на комисия, която до 20 ок 
том,ври т.г. ще проучи съ 
стоянието в този колектив 
и ще поднесе отчет пред 
Общинската скупщина; ко 
ято ще предприеме по-на
татъшни мерки, предвиде
ни със Законна за времен
ни мерки.

Високото си реноме „Ма 
ч катица” печели преди в си 
чко с висококачественото 
си производство. За целта 
и за покачване производи
телността на труда в „Мач 
катица” е в ход акция за 
намаляване на администра
тивния персонал. СпоредИзниква още един блок в „Тигрови# квартал”

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Иаи-хубав&та пр@гзор> ка.
ЗДРАВКА МИЛОШЕ- 

ВИЧ, квалифицирана рабо 
тничка-шивачка в „Лисца" 
— Бабушница за,рад забеле 
жителки резултати е рабо 
тата си беше удостоена с 
Шестосептемазрийска наг
рада. За това хубаво приз 
нани е Здравка Милошевич 
била предложена от стра
на па Работнически,я съвет-

които заслужават такова 
високо признание — казва 
3. Милошевич.

Здравка Милошевич доба 
ви, че условията за рабо
та в „Лисца” са твърде до 
бри и че е «еобходимо 
още по-голямо залягане от 
страна на заетите там за 
изпълнение на запланира
ните трудови задачи. При 
това тя изнесе ,и един про 
блем, нойто все още е пои 
същ.

— Струва ми се, че все 
още има взимане на отпус 
ки по болест за свършване 
на лична работа. Това не 
е в ред, а много пречи на 
поточното производство 
трудова организация ,се по

лагат сериозни грижи за 
— изтъква тя. В нашата 
ония. които са с нарушено 
здраве и не бива с неоп- 
равдателните отпусни да 
се нарушала производстве 
ният ритъм.

Здравна Милошевич не 
е член на Съюза на кому
нистите, макар че има же 
лание да постъпи в редове 
•ге му. Ако е с примерното 
си трудово поведение е за 
служила Шестооептември- 
йска награда, вероятно ще 
бъде предложена и за 
член на СК. Септемдрийс 
кото признание е «ай-хуба 
вата й препоръка.

— Наградата ми влива 
вяра, че мога и още по-до- 
бре да работя — споделя 
3. Милошевич. — Засега 

заработвам отмесечно 
15 000 — 20 000 динара, но 
считам, че съм способна 
и по-вече да заработя. съ 

„Лисца”
със

лих-
що считам, че в 
има още много другарки.

ви. М. А. М. АнтичА. Т.
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Предпоставни за акция
н яма да се погреши в твърдението, 

че състоялото се на 16 октомври Че
тиринадесето заседание <на ЦК на 
се проведе в действително делова 

атмосфера. Колжо това обстоятелство до
принесе за оформяването на творческите, 
относно насърчителните заключения, се 
видя от разискванията на самото заседание. 
Политически гледано, благоприятен . 
мат създадоха и самите разисквания 
ртийната база върху Проектозаключенията 
от 13-то заседание 
то мнозинство членове щото докрай кри
тически

Самият път на преодоляването е тра
сиран и означен с програмата по стабили
зация- И това е ясно. Обръква, обаче, фа
ктът- че с осъществяването на програма
та и покрай очевидните и във всеки слу
чай охрабряващите, но още начални ре
зултати. не можем да бъдем доволни. С 
това не е доволна преди всичко работни
ческата класа, която тази програма прие 
с убеждение, че тъкмо програмата, такава 
каквато е, дава шанс да подобри собстве
ната си материална позиция и обезпечава 
възможността за гооподствуващо й 'влия
ние в обществото.

Обстоятелството, че различните ин
тереси деформират акцията има свое зна
чение, но това не бива да освобождава но 
мунистите от отговорността за изход на 
акцията ,а собено не бива да бъде пречка 
на единственото им действувай е. Ако се 
приеме това като причина, тогава би 
трябвало да се признае фактът, че съю
зът на комунистите отстъпва от основното 
си начало (демократическия централизъм) 
и поставил въпроса: не излага ли се СК на 
изкушението да бъде в служба на партику- 
ларистичеок! 1те интереси, а това е вече 
сфера на идеен характер. Окончателно, Съ
юзът на комунистите е онази 
сила. която с

ясно да означи насоките на бъдещото дей 
ствуване. Това означава и опит да се Ут
върдят въпрооите, за които се оценява че 
липсва пълно съгласие, но е дълг да се 
обезпечи пълно идейно единство по всич
ки ключови въпроси. Трябва да се каже, 
че това е само част от предпоставките за 
акция. Другата и по-важна част се намира, 
покрай другото, в задачата на комунистите 
(без разлика' на коя функция са, коя рабо
та изпълняват, на кое място се намират) 
последователно и отговорно да провеж
дат в живота ония становища, за които се 
определи Съюзът на комунистите. Не по- 
малко значение има обстоятелството, Съ
юзът на комунистите да отстрани от свои
те редове опортюнистите- колебливите чле
нове, които се служат с компромиси, неспо 
собните, ония без достатъчно знания... и 
особено ония, които със своята работа и 
поведение не се потвърждават, като бор
ци за осъществяване на Програмата за ста 
билизацията. Че такива има, не в малко 
число, свидетелствуват и досегашните ра 
зи.сквания върху Проектозаключенията от 
Тринадесетото заседание. А с такива хора, 
било да работят със струг, в канцелария 
или са членове на работническите съвети, 
директори... а особено отговорни във вис
шите или най-висшите самоуправителни ор
гани в държавните и политическите фору 
ми битката за стабилизация не може да 
се спечели. Особено тази битка не може

Сюк

нли- 
в ста-

и усилията на огромно-

отмерено да каже мнението си 
за водещата роля на СК и равнището на 
идейното и акционното единство на кому
нистите. С право може да се каже, че 13-то 
и 14-то заседание са взаимно твърде зави
сими.

От досегашните разисквания върху 
Проектозаключенията от 13-то 
не е трудно да се види. че комунистите в 
базата не искат да не се стълкновят сами 
със себе си, със слабостите и пропуските 
ои, но и решително търсят промяна на съ
ществуващото състояние и върху курса на 
стабилизацията и изразяват готовност до 
край комунистически да изнесат бремето 
на изхода от затрудненията. В размишлени 
ята им има не малко критически наблю
дения и аргументирана критика, например, 
по адрес на неединството в собствените им 
Редове, но и готовност истината да се пог
ледне в очите и с критиката на собствения 
опит и отношение (следователно, и с&мо_- 
критически) да се открие перспективата на 
успешното напредване- От друга страна, 
14-то заседание с изводите си по повод яс
но и конкретно дадената тема, даде надеж 
да пък и насърчение на членовете на СК, 
че най-висшето им ръководство е готово, 
знае и е способно за движение напред.

заседание

кохезионна 
идейния заряд на акцията 

и с пратичеокото си действуване обезпеча
ва осъществяване целите на работничес
ката класа.

И в този контекст гледано, оправдано 
бе очакването Четиринадесетото заседа
ние на ЦК на СЮК прецизно да посочи 
причините за бавността в осъществяването 
на първия етап на програмата за стабили
зацията, особено когато се касае за въпро
сите от идейно-политическо естество, да 
оцени

да се спечели с ония, които — както бе 
казано на последното заседание на Град
ския комитет на СК в Белград — като цел
на живота са взели преливане на обществе
ното имущество в собствено.

Резултатите в осъществяването на 
икономическата полнтина в 1984 година и Слободан Игнятович

У

ЗАСЕДАНИЯ

МЪКИ С КВОРУМА
На заседанието на ЦК на СК на Сърбия 

(28 септември), «а което бе обсъждан въп
роса за инвестициите, залата в началото бе 
почти пълна, обаче набързо се изпъстри” с 

Към края и с „просто око”

Сетне, през изтеклите дни по време на 
в-ърху Проектозанлюченияте 

от 13-то заседание на ЦК на Съюза на юго
славските комунисти, след като се утвържда
ваше, че не при1С'ьс'шува достатъчен брой 
членове, кворумът” се докарваше с дежурни 
автомобили, предварително 
това.

Не е мъдрост да юе утвърди, че едвам 
обезпечениятразискванията кворум, и то не само на засе
данията на- партийните организации, днес е 
масово «вление. Тук там е това стана обшк- ' 
новено явление, така че на кворума 
не се обръща внимание, приемат 
ченпя и 'решения без разлика дали има 
няма кворум.

С право може да се твърди, че на члено
вете на Централния комитет 
ната

празни седалки, 
можеше Да се види, че кворумът е отънял 
до краен предел. Тази нова картина подтикна 
Милорад Йовичич да предупреди, че има по- 

Централния комитет, към

вече и
се заклю- 

илиобезпечени за

вече членове на 
средата на заседанието, или са заминали в 
къщи или в коридора пият кафе и пушат. 
Припомни, че тъкмо на това заседание се е 
твърдило, че (лошата) инвестиционна полити
ка е главната причина на икономическата кри 
за, в която попадна СР Сърбия, и затова 
заинтересоваността на членовете на Центра 
линя комитет е повече непонятна. С това се 
съгласи и гфедеедатетелствуващият, (Радиша 
Гачич, секретар на ЦК на СКС) като доба 
ш, че това не е пръв път на заседанието на 
ЦК да намалява броят на членовете и че 'На 

трябва да се обърне по-гол ям о

Разбира се, най-големи мъки 
имат първичните организации на ОК. Още

с кворума или на първич-
организация на СК, все едно, 

ирисъствуват на 
Съюза на

ноито не
заседанията не е място в 

комунистите. Сигурно е, че на фе
номена нворум би могла

не е утвърдено колко първични организации 
които поради кворума са отложили разшж- 
ванията вър-ху Проектозаключенията на ЦК 
на СЮК, но са чувствително повече

да се осъществи 
първата фаза на идейната диференциацтя в 
Съюза на комунистите- Разводът от този вид 
би добре дошел и за такива хора и за Съюза 
на комунистите- Така Съюзът на комунисти
те би се освободил от непотребното ноличес 
ство бездейни и осъществил с години вече 
1 тредвествявен ото, 1 ю-ма доброен. 
способен и по-ак-ппвен Съюз на комунистите.

не-
отнол

кото би се очаквало, тъй като тези разисква
ния са подготвени и водени с много повече 
демон ратичност отколкото множество
ди това.
на филмовите работници в Сърбия, в ОДК 
Валево и т.н.

пре-
Тана бе и в Н ИII, в Сдружението обаче ио-

това явление 
внимание- Р. йоиетич



ДЕ Комунист
ГРАДСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК

Криза/ промени и съпротиви
Ако комунстите не желаят празен поглед в бъдещето, празни ме- щу, които би трябвало да се бо- 

чтп, но искат рационално да предвиждат бъдещето — а какво друго рим, а не се борим. Илюзията за 
би можали да правят, ако наистина желаят да менят действителността единство, която поправо е по-лоша 
и да бъдат номунисти — тогава трябва в далеч по-голяма степен, във от неединството, е блокирал нашата 
всички свои мисли п действувания да внасят духа на науката и зна- акция, защото ни дезориентира и
ниего. Илюзията за единство, която именно е по-опасна от разединение- Лем°б11лкзира.Очевидно от това произлиза, 

че всички идейни течения, всички 
интереси, без оглед на своето съ
щинско естество, желаят знамето 
на самоуправлението. Все докато 
Съюзът на комунистите не бъде 
способен да реагира на такива яв
ления и всичко юва сам да изтла
сква с реални предложения, обос
новани върху реални потреби и въ 
зможности на нашето общество, 
тази квазисамоурпавителна стока 
ще има добър и широн пласмент

на идеологическия и идеен 
хоризонт сега се очертават, твър
де рязко, настоянията, които са 

на насочени срещу основите на рево
люцията. Нота а ще бъдем срещу 
демокрацията ако. да кажем, не 
дадем възможност калянето на ре
волюцията, Титовото име. и връща 
нето там, нъДето сме били преди 
Революцията.

Уеднаквяването на всичко от 
задгробна перспектива, което про
никва от отделни статии и интер
вюта, предлагайки всеобщо изми- 
рение, чрез изравняването на оку
патора и домашните предатели с 
борците за свобода, колното и да 
звучи хуманно, именно предлагат 
реабилитация на всички видове 
предателство. В белградската пуб- 
лицистика се забелязват тенден
ции на априорно недоверие към 
някои други среди и нации и злу- 
радо „дежуране” над всеки пропу
ск при другите, а не се недоглеж
дат или се сменчават подобни яв
ления при себе, в своя дом.. Да ли 

се е това и в каква корелация също 
така с априорно обвинение на Бел
град от други среди за унитари- 
зъм и централизъм? Всичко това 
е все по-счевидно. Всичко това 
именно говори за атмосферата, в 
която владее в замяна на тезата, 
където случаят или поводът се 
обобщава.

тието на критическото отношение 
към своята култура и собствените 
стойности. С това трябва да бъдем 
отворени нъм стойностите и твор
чеството на другите, не обвинявай 
ки ги за собствените им пропуски, 
небрежност и неорганизираност, па 
и комплекси. Същинска афирмация 
не съществува без същинска науч 
на критика. А критическо отноше
ние към

е блокирала нашата акция, защото дезориентира и демобилизира.то

С погледа на нашата актуална 
идеологическо мозайка. Градският 
комитет на Съюза на комунисти
те в Белград, на заседанието си през 
миналата седмица, зае и свое 
становище. То би можало най-късо 
да се сведе на целта, която се по
ставя: по-широко събиране на ед
но място на комунистите и оста
налите прогресивни хора на Прог
рамата за Стабилизация и разви
тието на самоуправлението. Тяхно
то събиране — е стратегия на 
СК в Белград — би струвало -най- 
много доколкото би било обоснова, 
но върху промени, които ще ни 
изведат от кризата.

Точките на обрата и съпроти
вата, главно са дефинирани в Про- 
ектозаключенията от 13 заседание 
иа ЦК на СЮК и Дългосрочната 
програма за икономическа стаби
лизация. Съпротивите на Дълго
срочната програма за икономичес
ка стабилизация са най-горещи ме 
жду онези, иа които съществува
щото състояние дава твърде осеза 
еми привилегии, които те сега за 
щщцават на всяка цена. Съпроти
ви се завиват в идеологически ваф 
ли, така, че за Програмата за ста
билизация такива говорят като за 
реставрирания на напитализма и 
като неолиберал изъ.м. Застоите в 
политическата система, с обществе 
ната атмосфера, създадена с ико
номическата криза в по-широки 
рамки създават съмнение в истин
ските способности на Съюза на 
комунистите да преодолее 
нота състояние. Това 
най-често е свързано с вярването 
в „чевръста ръка” и решенията ко
ито би тя предложила.

Кризата, която е евидентна в 
общество, сама по себе си 

измене- 
общество. В това,

ми резултати, но и това, че се е 
стълкновил със същите онези об
лици и схващания, в ноито досега 
е можало успешно да се движи. 
Това стълкновение на индустриал
ните производителни сили, на науч
ния и културен потенциал и съще
ствуващите стопански и политичес 
ки облици, в които ние сега жи
веем. както и начина на мислене 
за себе си и социализма, именно 
е същински фон на кризата, коя
то през последните години присъ- 
ствува. Идейните становища 
опреедлени социални сили и на оп
ределени части от обществото са 
обусловени от положението и инте 
реса който от тези сили е консти
туиран. Проблемите, които са на
значени като идейни проблеми, са 
поблеми на социализма и самоуп
равлението и от това. становище 
могат да се разберат и съмнения
та, и дилемите, и колебанията.

Понеже става въпрос за кру
пен идеен проблем, който трябва

собствената национална 
култура предшествува на всяка не 
йна афирмация над и извън нацио
налните рамки, Марксическата ре
валоризация на културното наслед
ство подразбира и изисква толаран

си

пия. усилие, и задължение нацио
налните науки да се интерпретират 
на начин за да послужат за сбли
жаване и обективно запознаване 
на националните култури на други 
те югославски народи и народнос
ти, с които живееме в съща общ
ност. Националният въпрос е бил 
и остава жизнен въпрос на всеки 
от югославските народи отделно и 
на всички общо.

Погрешните идеи. които са на 
дело също пречат на по-бързия 
изход, от кризата. Ако комунисти
те не искат празен поглед в бъде
щето .празни мечти, но искат ра
ционално да предвиждат бъдеще
то — а какво друго биха можали 
да правяг ако наистина искат 
менят действителността и да бъ
дат комунисти — тогава трябва в 
далеч ио-голяма степен във всич 
ки свои размисли, в своето дейсгву 
ване, и ка-ро отделни лица и като 
организация, да внасят духа на 
науката и значението. Доколкото то 
ва не правят, тогава те се слагат на 
онази страна на обективната исти
на и по този начин, каквото и да 
прокламират и където и да сч. на
мират и с каквито фрази се пок
ривали — не са марксисти. Без ан
гажирано и. умело действуваме, ре
волюцията не може да бъде онова, 
което е била и е сега, шгго марк
сизмът може да представлява иде
ологическа рамка на такава рево
люция.

енергично и решително да се пре
одолява с взимането на най-остри 
политически мерки на отговорност, 
включвайки и сменяването от фун 
кции носителите на такива явле
ния, трябвало би същевременно да 
се изгражда идейното единство с 
внасянето на повече светлина в 
замрачените сфери и премахвайки 
идейната бъркотия, а унрепвайни 

самочувствие- На

да

разклатеното
кое съзнание би то можало да 
възвърне? Общопартийното разис
кване ясно показва, от една стра
на, дълбокото недоволство от сега
шното състояние, а от друга страна, 
непоколебимата 
ориентация на работниците, мла
дежта и широките слоеве. С изпол 
зуването на тези потенциални си
ли ще се обезпечи легитимната 
подкрепа в борбата срещу 
течения и концепции, които навли 
чат върху себе си само управител
на маска. Идейно-политическата хи

сегаш- 
съмнение

само-управителна

нашето 
изисква необходимост за

Как да се надделе е това със
тояние? Най-доверчивият път за 
превъзмогване на ограниченията 
на плана на афирмация на нацио
налните култури на югославско 
пространство и по-широко, е разви-

онезиние на самото 
трябва ли да се каже, се манифе- 

очевидната законност, че мастира
териалното, културното и полити- 

общество покризия е взела широки размери, 
та днес често стоим почти безпо
мощни пред Редица явления оре-

ческо развитие на това
на социализма и само- 

осъществило видивъз основа 
управлението, е Й. Марнович



Комунист 3
Коментари
НАЦИОНАЛИЗЪМ

лъчват” националистически тонове в художе
ствено произведение отколкото да се нарече 
националистически абсурдно делението на 
рибите на „наши" и „техни" в една река, ко
ято тече между републиките. Като' че ли 
Много бързо и лесно са хвърлени в областта 
на риплиовските куриозитети ,спомена на авто 
буоната война между транспортните предпри
ятия от две наши републики, когато пътни
ците след минаването на „границата" биваха 
принудени да минават от „техните" автобуси 
в „наши". Като че ли трудно се решаваме 
да квалифицираме като „националистическа” 
невероятната телевизионна вест, в ноято се 
констатира, че с 'километри дългите опашки 
пред складищата за въглища в главния град 
са последица на липсата на договор между 
четири републики и покрайнини за минава
нето на композицията с въдища през техните 
територии.

Говорът за някои прояви на национализ
ма в областта на надстройката ще остане не
продуктивен все докато не се прокарат ра
дикални промени в бюрократическото разби
ране на съдружието, докато не се прекъсне с 
дребноообственическа защита на собствените 
икономически интереси за сметка на други- 
Все докато не започне разплатата на терена 
на разделените икономики, на койт° национа
лизмът възниква с помощта на бюрократиче- 
ския догамтизъм и етатистичеокия егоизъм, 
примерите от културната сфера ще останат 
само литорекстни илюстрации за една сериоз
на обществена патология-

Как да се минат
!р Съществуват ли определени периоди в 

живота на обществото когато на национализ
ма, във всички негови проявни форми, е лес
но да се манифестира? Съществува ли в об 
Щсскзения

ласт на обществения живот в която национа
лизмът най-добре се „приема" и най-лесно 
излъчва. Бр'Оят на заседанията на форумите, 
на които ое разискваше за „случаите” в кул
турата далече надминава' броя на заседани
ята, на кси то са — анализирани последиците 
на административните и регионално-еснафсни- 
те, 1край на краищата националистическите 
затваряния на републиканските, покрайнин- 
с: мге и общинските иодномики.

Защо е това така?
Изглежда, че най-точният отговор на то

зи въпрос е съдържан в тезиса, казан на 
неотдавна състоялото се заседание на град
ения комитет на СК в Белград, че критиката 
на национализма се свежда на чиста форма, 
ако същевременно не е и критика на етатиз- 
ма и бюрокрацията. Критическото разглеж
дане на двете последни категории би изис
квало, разбира се, по-сериозни промени в 
структурите на републиканските форуми и в 
системата на междурепубликанското догова
ряне, търсило бит коренни промени в същно
стта на нашите актуален понятия за съдру
жието и дълбоки промени в институциите, ко 
ито дават възможност за паркинсонена реп
родукция на вс©мощните бюрократично-ета- 
тистически, анти само-управителни и потенци- 

егига ални националистически цялости.
Как стоят нещата, по лесно е да се „из-

климат някоя неочаквана 
■на рецидивите от миналото и на идеологиче
ската неотпорност на съвременния момент, 
конто като натализаор, посочва а досега не- 
пренебрегателниге и скрити феномени на ед
на националистическа митология и идеология?

Юворът.за национализма е все по-чест 
във всички наши среди и, съдейки по този 
говор, призракът на национализма не е само 
абстрактна, теоретическа категория в тези 
пространства: в театралние представления, 
художествените изложби, в цели отдели на 
новите романи и фейлетони въз вестници- 
те, както е оценено в обществеността, се 
глорифицира буржоазноконсервативното 
нание за изключителността 
и се ,уревидрат” историческите оценки за 
ролята на своя и чуждия народ

с-пойка

съз
налияна своята

в преломните 
исторически събития. — „Димът на патри
архалния тамян", за който говореше Марко 
Ристич, обвива някои тържествени манифес
тации, на които се призива духът 
лите времена и мирогледи.

се съди по броя на евидентираните 
явления с националистически призвун 
се до извода, че тъкмо културата е оная об-

на мина-

Зорица Баняц

ПЪТИЩА НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА ват разходите на банките, всъщност тя става 
част от потреблението. Това потвърждават и 
сведенията от един анализ, изготвен тази про
лет в Стопанската камара в Хърватско. ООСТ 
в стопанските дейности платили на банките 
осем и половина пъти повече за лихви от 
лихвите получени от банките. При население
то е почти обратно. Гражданите за лихва по
лучили седем пъти повече отколкото платили 
на банките.

А що се касае до инфлацията като мери
ло на лихвите, добре е да цитираме една фу- 
снота от П1 том на Марксовия „Капитал". 
Той посочва част от текста на Крол Арден 
От 1845: „В естествения ход на производство
то на стоки има само едно явление, което 
изглежда, че — във всички обработени стра
ни — е определено донякъде да регулира 
лихвения процент* това е отношението в ко
ето масата на дърветата в европейските гори 
се увеличават с годишното нарастване. Това 
нарастване става абсолюнто независимо от 
тяхната оборотна стойност..." В тази сарка
стична забележка Маркс казва, че това заслу
жава да се нарече „самороден лихвен про
цент”.

„Гористи" лихвени проценти
Според предвиденото разписание, обаче с 

ло-голяма степен, пак се увеличиха лихвените 
проценти. Това е още един повод за нашите 
спорове и делби около така нар. реален про
цент. Тези дни, а по този повод, в Югосла
вия се разпространи, а с помощта на масо
вите средства на информация, и анекдотът 
за директора, комуто хрумнала идеята да 
продаде фабриката и внесе в банка парите 
на по-дълъг срок. Според сметаната на дирек 
тора и той и всички работници биха имали 
по-големи заплати отколкото заплатите от 
производителния труд. Приказката бе послед
вана с морализаторски коментари за това, че 
само трудът създава стойност, че това е къ
согледа и краткосрочна политика, защото ин
флацията бързо ще обезцени и главницата и 
така нататък в този стил. Вън от кръгозора, 
(а изглежда и от ума) остана въпрсът: как 
може един социалистически директор да дой
де на идеята, че себе си и своите работници 
— самоуправители да лреврне в „капиталис
ти".

те трудови организации плащат на заемите 
лихва по-гол яма от плода, който в производ
ствения процес е създаден с тези пари. Това 
потвърждават и данните за разпределението 
на дохода. На ООСТ в стопанството от годи
на на година остава все по-малко доход. В 
това обедняваме на производството лихвата 
получава доминираща роля. Ясно, върху това 
почива и сметката на директора от спомена
тата приказка.

Всичко това, разбира се, може да бъде 
аргумент и за ония, които твърдят, че наше
то стопанство е нискоакумулативно. Твърде
нието обаче предизвиква въпроса, на който 
още няма задоволителен отговор. Довчера 
за тоаза бяха виновни личните доходи. Ни
кой сериозен днес няма вече да ги обвинява 
за това, защото в последните няколко години 
тяхното участие в дохода намаля с двадесет и 
два процента. И общото и съвместното по
требление не може да бъдат виновници, за
щото и тяхното участие в дохода намалява. 
Ето защо на въпроса защо е ниска акумула-

да
се отговори с антивъпроса: не изразява ли се 
в инфлацията огшгьт на производството да 
възвърне експроприираната акумул ативност ?

По логината на нещата и лихвата би тря
бвало да бъде част от акумулацията. Но, тя 
у нас не е това. Формално, с нея се покри-

3 да можем да изпреварим ерата 
генетичния инженеринг, ние като мярка 
лихвения процент не сме взели прираста на 
обикновените дървета, но на бързорастящите 
тополи от специален вид, което се нарича ин
флация. А

на
на

тшзнага способност на стопанството можеЛихвеният процент V нас вече лани над
мина процента на акумулацията в производ
ството и търговските организации в общест
вения сектор. А с последното увеличение, ли
хвеният процент се приближи до доходния 

Какво практически означава това?

с нея да се съгласува лихвеният 
процент* поне в нашите условия, е равно на 
гонене на собствената сянка.

процент.
Това значи, че производствените и тръговоки- В. Слийепчевич
КРАЛЕВО и чешми са сложени табла с предупрежде

ния, но те по неизвестен начин са изчезнали 
и пак всичко си тръгнало по старому.

Дали повяването на 
е последица от всичко това? Никой положи
телно не може да отговори, но не се изключ
ва и тази възможност. Затуй в града същес
твува оправдателен страх, че инкубацията 
(15 45 дни) още не е завършена и че броят 
на заболелите може и да се увеличи. Освен 
това, от замърсената вода „не излиза" само 
жълтеница.

Възниква и въпроса коя чаша вода сега 
е по-здрава (или по-неизвестна), оная с фенол, 
който убива постепенно, или оная с бактерии, 
предизвикваща по-вид има диагноза. Но не е 
само това неизвестното. Не са селяните хора 
от втори ред и защо техните водопроводи и 
кладенци не се контролират по-често? Защо
то хората от градовете не са отивали сега на 
„мъртвите извори", но най-често при своите 
приятели и познати.

ЧАША, ПЪЛНА С НЕИЗВЕСТНОСТ жълтеница засега

Само за няколко дни в последно време в 
Кралево -двадесетина хора са заболели

„А". Всички са от околните

не съвпадат, макар и да се касае за минимал 
ни, както специалистите казват, „допустими 
количества". Гражданите пък не призна
ват тази наука, ноято .допуска" воокидневно 
да Се внасят в организма акумулативна от
рова, и мнозина от тях, през глава и с по
вече доверие е природата, са тръгнали проб
лема да разрешат «а свой ред: с кофи в ръ
це, на кшгелета или с кола — и право на Сел- 
огаите извори и кладенци. А там — нова неиз 
вестност, защото този извори по-рано не са 
били контролирани. Едва сега Институтът за 
защита на здравето с излязъл на ореща на гра 
яздените да види с каква вода се снабдяват 
и е имало какво да види: бактериоложки и 
химически в изправно състояние е всеки тре 
ти извор! Покрай неулотребимите кладенци

от
жълтеница, тил

Ратина, Метикош и Цеветак, но сред 
болните има и една ученичка от Кралево, чи- 
йто родители в последно време са се снабдя 
вали с вода за пиене от Метикош. На Ин- 
фоктивиото отделение в Медицинския център 
в Кралево изтъкват, че отдавна не са имали 

масово явление на жълтеница, а воички

села:

така
признаци сочат, че болестта идва от заразе
ните извори и кладенци.

Всичко топа внесе сред нралевчани голя- 
безпокойстаие. В този град с месеци се 

съзнанието, че в питейната водамо
уК нвр й СЪС
гр намира отровен фенол и че неговите «оли- 
чеотГТа променливи. Сведенията понякога Р. Тпнсарсвич
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РАЗИСКВАНЕТО ВЪРХУ ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯГА ОТ 13-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК ху интонацията «а окончателния 

текст на заключенията.
Но, критиката на всично и на 

всякак не е достатъчна. Тя 
насочена, както 

се очаква, против бю-Идентични теми всяко
недвусмислено е
можеше да 
роираги.чма, против затварянето и 
нарушаване единството на СК, цдо- 
•/•ив пасивността и опортюнизма на 
членовете на СК; пълна е със се- 
риози забележки, но струва се, 
малко по какво е нова в сраане-

В разискванията, нато но договор, се изхожда ог отношението в организацията, след 
колектива и общината и на края ннй-миого зебеложни се отправят за сметка на партийните и други 
органи. Комунистите все още чакат- нанво ще бъде казано на „висшите равнища"

I!това

Първичната организации на СК то ръководители са 
.пъв ФМО на Фабриката „Иво Лоша на прсзадължеността 
Рибар" в Железник неотдавна про пред са на най-отговорни поетото 
веде събрание, на което са приети в обществото”. Шибалите подчерта 
заключения по въпроса върху Про- ва и това, че функционерите «е 
ектозаключениита от 13-то заседи- дават достатъчно принос на пир- 
ние на ЦК на СЮК”. Въз основа тпцп-юто единство. „Имаме", казва, 
ризиенванията, занлюченията фоцт- „осем държави и осем партии, а 
мулира секретариатът, и с това в нашите партийни ръководители по 
тази първична организация пряк- сещават онези краища на стрвна- 
лючи тази значителна част на та- та оркъдето са и родени. Зашо а 
зесенните партийни задължения.

Събранието във ФМО спомня- ти от ВпХ и Словения, а функцпо- 
ме като илюстрация за това докъ- нерите от Сърбия да отиват при 
де се стигна в активностите след тях. с' което да се развива партий- 
13-то заседание. Някои организа- ното единство", 
цип, именно, вече приключиха с 
разискванията, п сега са задълже нават отговорността на ртжоводст-

Душан Сретонович от Крушс- 
говори за „перфидното затвар

яне на пазара в общински рамки", 
а комунистите в Бор (РТБ) правят 
забележка на „кадровата въртележ 
ка". I) поточето организации посо 
чват формализиране принципите 
на кадровата политика, на комунал 
пи и други проблеми.

Отговорността обаче често се 
споменава и когато се говори за 
отношенията в колектива. Видосав 
М-илонкович, работник в лесковаш- 
кпя „Пролетср” („Леминд") 
ва: „Преди три години сменявах
ме два директора без знание на 
Съюза на комунистите. И сега ди
ректорите ни не са в най-добри 
отношения. Нашият директор си 
подаде оставка, но не сме осведо
мени за същинските причини. Ка
то причина бе подчертано здраво
словното състояние, а по-късно ра
збрах, че причината е — несъгла
сието с техническия директор. 
„Случаите” не би трябвало, като 
по-рано. да решават Комитета, Об

ние с онова ноею е казано в под
готовките за конгресите над преди 
две години, а и по време на избо- 

Смоза на комунистите- От

дали принос 
нчг, а и зана- г.,щ

рите в
тогава до днес едвам ли кое лре- , 
ишреждение може да се према

хне, и сега когато разискването 
въ.рху Проектозаключенията е а 
пълен размах трябва да си поста
вим въпрос какво ще бъде с оно
ва, което е казано и критикувано.

Сърбин не би дохождали комумис-
Въпросът е оправдай особенг, 

поради това, че в първичните ор
ганизации досега твърде малко се 
говореше за действуването на чле
новете на Съюза на номунисяпитите 
р, самоуправителните и делегатски 
органи. За СЮК се говори като 
за отделна организация с членове, 
кси го малко или повече са опор
тюнисти. които малко или повече 
мълчат, които са направили тоя 
или оня пропуск, а почти не е 
анализирана активността на члено
вете на СК в останалите общест
вено-политически организации и в 
самсуправителните органи.

каз-

Комуниегиге в Кралево споме

ни въз основа взетите заключения ва поради неедмнетпения пазар и 
и протоколи да изготвят програми твърде големите разлики в обра

зователната система, поради Оезт>е-
Същевременно с това, започна- диети във валутния пазар, издък- 

ха разискванията за — както е за- ваГгки че СЮК трябва да бъде 
писано в едно повикателно за съб- едине", вместо да е „разбит” но 
рание — „мястото и ролята на републики и покрайнини, дори и 
органите на Съюза на комунисти- по общини. За такава разиеленост 
те в светлината на Проектозаклю- — казват в Кралево — първичните 
ченията”. Тези разисквания се ор- организации никой не е консулги- 
ганизират в телата и органите на рал п тази практика никой не под- 
СК, а значението им произлиза от държа. Работниците в Люлбяна ня- 
онова, което досега е казано в мат по инакви интереси от онези 
първичните организации. Известно в Смедерево.
е и това. че членовете на СЮК В белградската община Савски 
са отправили много забележки за венац. в една първична организа- 
сметка на партийните и други ор- пия, изтъкват, че „трудовите хора 
гани и сега вероятно с особено по-последовател но осъществяват 
внимание ще следят онова, което политиката на Съюза на комунис
те се каже на „висшите равни- ти те отколкото онези, които я ини 
ща”. пират и се кълнат в нея".

Но, в повечето първични сРта - 
низации разискванията 
сега в пълен размах, а почти вся- 
къде, като по договор, се спомена

ва по-нататъшни активности.

щината. а ниго и генералният ди
ректор, но ние които тук рабо
тим". Но, какво е, тУИ е — разис

кването в повечет0 първични орга
низации е към края и сега трябва 
да се приемат заключения.

В Образователния център в 
Приеполе членовете на СК назват,
че „ръководството и самоуправи- 
телният орган на Центъра не прие 
.чат предложението на първичните 
организации на СК”, а че за пред
седател на самоуправителния рабо
тнически контрол се избира човек, 
който два пъти е изключван от 
Съюза на комунистите.

На заседание на Акиионната 
юнференция на СК в 
град е изтъкнато, че „хора на ръ
ководни места в трудовата органи
зация се занимават с генерални 
проблеми, докато някои неуспехи 
са последица на борба за „кресло". 
Две тРети от заетите, казват в та
зи железопътна организация, са оц 
•ременени само с това кон къде 
ще бъде разпределен и колко ще 
заработва.

Те, най-вероятно, както това е 
направено в една от първичните ор 
ганизации във фабриката „Иво До
ла Рибар" в Железник, ще отразят 
всичко основа, което е казано в 
дискусиите, и това би трябвало да 
бъде основа за изготвяне на прог
рами от активности. В „Дола Ри
бар" в Железник в заключенията 
изтъкват: информирането в СК не 
става на време, непълно е, а поня
кога и неточно; трябва да се пре- 
изучи работата и поведението на 
всекиго. а оня който не изпълня
ва приетите задължения трябва да 
се подведе под отговорност; член
ският внос в СК е голям; съдру
жието в СОСТ е твърде слабо, ра- 
ботата на самоуправителните орга
ни не е ка задоволително равнище 
и т-н. и т.н.

са тъкмо ИЗВИКВАНЕ И ОСТАВКИ
ЖТП Бео-

Въобше не са по-меки критп- 
ват едни и същи теми и едни и клте на събитията в общините, къ- 
същи проблеми. Като по принцип, дето най-често се споменава фо- 
изхожда се от отношенията в ор- руината работа на комитетите на 
ганизацидта, след това в клектива СК и техните работни тела, недо- 
и общината, с пел, струва се. най- статъ.чната информираност, на чле- 

бъде отправена новете на СК, но същевременно 
държавни се чуе и извикването на отговор.

много критика да 
към хора в партийни и

ни хора.
Новица Миленкович от Власо 

•пинце казва: „Макар че добре е 
известно, че за твърде лошите вза 
имни и самоуправителни отноше
ния в Здравния дом виновниците 

Милойко Стойкович, секретар трябва да се търсят сред ръково- 
на вече споменатата трета първич- дните хора, отнасяме се 
на организация във Фабриката за Председателят на Общинската ску- 
мангини и съоръжения в Желез- пщина Миленко Стоилкович тряб- 
ник това обяснява на прост 
„Изтъква се”, казва Стойкович, „че 

•имаме дългове, погрешни капитало 
вложения, че стопанството поради

твърде обременено и ерте- Здравния дом, макар че републи- 
ствено е че се подчертава отговор- канският правозащитник на самот
ността на ръководители”.

Зоран Шибалич от
тралата „Баина Баща” в този сми- „
съл е още по-определен. „Пс«вече- конопредписанията .

органи.
Защо тъкмо към тях?

ОБИЧАЙНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯОТГОВОРНОСТ НА 
НАЙ-ОТГОВОРНИТЕ

И да не изброяваме повече. 
В повечето организации има мно
жество критики, откровено извик
ване, недоволство със сегашните 
отношения, с ръководителите — 
От онези в органите на равнище на 
Федерацията до онези в трудова
та организация; и когато всичко 
се събере, впечатление е че чле
новете на СК отдавно не са с тол
кова критичност, дори и резигнация 
говорили за Съюза на комунисти
те. което вероятно ще влияе вър-

по-игнак.
Заключенията са обичаени, ве 

роятно подобни на много други, ко 
ито тези дни или по-къоно ще бъ
дат приети и е очевидно, че досе
гашната активност на Съюза на 
комунистите след 13-то заседание 
на ЦК на СЮК е само една малка 
част от онова, което се очаква.

начин. ва да се извика на отговорност за- 
се дадетова, че е позволил да 

съгласие на избора на директор на
това е

ггравлението го 1 предупредил, че 
конкурси не е в съгласие със за-Водацен-

Бранислав Радивойчъ.

тел Драгшпа Павловия.
• Адреси на редакциите: м всички издания 

на „Комунист”: Площад ,Маркс > Енгелс" 
11 Белград, телефонна централа 335-041; ад
рес на редакцията на изданието за СР Сър 
бия: Нови Белград, Булевард ,,Даиии” 0, 
телефон 627-793.

• Издава Издателска трудова 
„Комунист”.

• Печата се а четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватско-схрбаки (кирилица и ла
тиница), словенски, македонски ■ албанс
ки езици, а в с» кретени издания яа Оът - 
гароки, унгарски, оломшви. румънски и 
русинсии

ворен редактор Влайко Кривокапич, глав
ни и отговорни редактори на републикан
ските и покрайнинските издания — Дуб- 

Цурач, (СР Босна и Херцеговина), 
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия), 
Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Ристо 
Лазаров (СР Македония), Янея Корошец 
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър
ватско), Матия Новосел (СР Черна гора), 
Капман Петкович (САП Войводи на), и Ал
берт Души (редактор на изданието за 
ЮНА).

• Председател на Издателския (ъзет на „Ко
мунист" — на изданието за СР Сърбия Д-р

прадоеда-

Комунист равно

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

• Директор и главен и отговорен редактор на 
издания иа „Комунист" Велко Ми-всички

ладшювич.
• Урежда единна редакционна колегия: ди- 

отговорен редактор Ве-
Богдаи Трифуиович,. заместиш* главен и отго-



доеиви в ди ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В КЛИСУРА

Електрификацията продължаваИзвънредни
резултати ® НЕОСНОВАТЕЛНО ПРОТАКАНЕ ОТ СТРАНА 

НА „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ” __ ЛЕСКОВАЦ
доведат докрай с успех ак 
цията.

Подобно е положението 
и с прокараната електро 
линия за Велкова махала 
от Грубин район. Тун хо
рата са поставили стълбо
вете, 'но не по права 
ния, а в зиг—заг, .така че 
сега трябва допълнителен 
труд да се изместят и пое 
тавят според предписания-

Една от «ай-важните ко 
м ун ал но -битови акции-, ко

както ни оовеД'ОМ|И предсе 
даТЬлят на местната общ 

ято в момента е погълнала ност в Кпиоура Любен Ми 
вниманието и силите на на- хайлов — електРифи1ка!ция 
селението и обществено- та да приключи след око

ло един месец.
За отбелязване е, че >»Еле 

ктродистРибуция" от Лес- 
ковац не изпълнява срочно 
поетите си задължения, До 
ри проявява неоснователна 
незаинтересованост и без
причинно протака акцията. 
Нещо повече: редица 
свои задължения прехвър
ля на местната общност- 
която наистина жйзнено 
е заинтересована да, се Ре 
ши този проблем.

\

Съревнованието между
селскостопанските произво 
дители в Димитровградска 
община в

още не са изчислени, -ре
зултатите в областта на 
пшеницата -и малинарство- 
то показват, че при прила 
га-не на агротехнически мер 
ки могат да се осъществят 
извънредни резултати. Си 
гурно е. че 6100 кг/ха в 
югославски мащаб не пред 
ста1вляват особен добив, но 
в рамките на общината и 
тукашните условия са над 
очакванията. От друга стра 
въпреки че в Димитровгра 
дека община няма селско
стопански производители, 
на, това е доказателство, 
които да произвеждат за 
пазара (стокови произво
дители), все пак и\га па 
зари и излишъци, с които 
плановете за изкупуване на 
пшеница са осъществими.

ли-иолитичеоките сили в мес
тната общност в Клисура 
безспорно е електрифика
цията на все още неелек 
трифицираните махали в 
района. Понастоящем при 
кл юч-ва ел ектрифижацията 
на Заина махала. Махала 
Грубина частично е елек
трифицирана и се счита,

получаване на 
в различнивисоки добиви 

области на селсното сто 
панство, получава здрави
оон ови. Минал огодишните 
Резултати бяха над очаква 
нията. Тазгодишните 
що, въпреки, че засега се 
знае за най-добрите участ
ници само в 
то на пшеница и малини.

та.
Инак местната общност 

в Клисура е ангажирана 
и на построяване на мах
ленски пътища. За целтд 
са отделени 180 хиляди !Ди 
нара. Един булдозер на 
строителната организация 
„Зидар" от Сурдулица еже 
дневно работи и доколко- 
то потрае хубавото време 
ще бъдат поправени всич 
ки махленски пътища.

Местната общност в Кли 
сура полага грижи и за 
подобряване на снабдяване 
то на населението със сто 
ки от първа необходимост 
и друпи потребности, изку 
пуване на селскостопански 
те излишъци и с други въ 
проси, които интересуват 
хората от този край.

съ-

цроизводство

Добиви
каззат, че 6000 
едим хектар не са неосьще 
ствими. Но дали това 

* горната
жения в добивите пшени
ца, не може да се каже, 
защото най-добрите осъ
ществени тази 
6100 кг. Осъществил 
Никола Димитров от 
Градини, който за съревно 
вание е имал площ от 

значително е 
над останалите съревнова 
тели, защото второкпаси 
ралия се Павле Николов е 
осъществил дори 500 кг 
по-малко, т-е- 5600 кг/ха.

На второ място е бил и 
Свобсдан Николов сгг Гра 
дини с осъществени 5500 
кг/ха. С пропозициите на 
съревнованието предвиде
ни са три тРети награди. 
Според получените доби
ви за трета награда са 
предложени Архангел На
ков от Пъртопопинци, ми- 
-налогодишен победител, 
който тази година е осъще 
отвил 5200 кг/ха, Чедомир 
Иванов от Желюша с 5100 
(миналата година първенец 
в добивите на царевица) и 

7 единствената жена—учас
тник в съревнованието. Дри 
на Антанаоова от Гоин- 
дол, която е осъществила 
също 5100 кг/ха.

от тази година по
кг. от До коя степен се изявява 

Яи незаинтересоваността на 
Р.; „Електродистрибуция" кра 

сноречиво показва приме- 
рът на Кебапова махала. 
Въпреки че стълбовете са 
поставени преди пет—ше 

а ст години, все още не оа 
|||| спънати жици и към тази 
1111 лгахала ток не тече- А хо- 
* пата са вложили и среДОт- 
||1 ва. и труд. Такова отноше 
||| ние зле се отразява и вър 
§§| ху морала на хората да

е и
граница на пости-

година са 
ги е 
село Тазгодишните добиви по

казват и това че ако има 
интерес сред селсностопан 
ски производители, резулта 
ти те не изостават. Затова 
и задължение на комите
та който следи съревнова
нието, е да изнамира фо 
рми и начини интересът да 
не спада. Напротив, със 
съответни награди и други 
начини да я засилва. Що 
се отнася До наградите, 
средства са обезпечени 
чоез подписване на са- 
моулравително споразуме 
вие между трудовите и 
обществени организации в 
Димитровградска община.

1
1,13 ха. Той

Ст. Н.
А V.

В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

СЕИТБАТА ЗАПОЧНЕ
Въпреки неблагоприят

ните климатически усло
вия. в по-ниските прелели 
на общината — Груинци, 
Мллевци, Извор, Белут, 
Ресен, Млекоминци и др. 
тези дни зтпочна есенната

сеитба. След първия есе
нен дъжд, вече са засети 
65 на сто от площите, ко
ито трябва да бъдат засе
ти с есенници.

В „Напредък” изтъкват, 
че са обезпечени достатъ
чни колтгчества изкуствени 
торове и сортови

Инак, за пръв път тази 
година „Напредък” обсъж 
да начин и възможности 
да засее известни площи 
а частния сектор, тъй като 
не разполагат сьс собстве
ни. а големи частни площи 
остават необработени.

А. Т. Очаква се тяхна помощ
семена.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО МЛЕКОМИНЦИ

Акция за въвеждане на вода в училището
Неотдавна на едно съб

рание на избирателите в 
село Млекоминци бе раз
движен

Поради топа тези дни ме 
отната общност потърси 
помоли от основното учи 
ли-шс в Босилеград да им 
обезпечи необходими^ ма 
териал, а те чрез местно 
самооблагане да извършат 
работите около полагане 
на гърбите и изграждането 
на чешма. Договорено е, 
от тази вода, една,- част 
да доведат и в сградата 
при селските гробища и 
по този начин разрешат 
още един сслони проблем.

пътища, за свързване на 
тази цел сме въвели мес 
тно самооблагане — по 4 
трудодни за всяко дома
кинство, а ако се наложи 
1Не работим и повече — 
казва Богослов Стойчев, 
председател на Скупщина 
та на местната общност в 
селото. А Секретарят на 
първичната партийна орга 
низания добави: — Покрай 
разрешаването на комуна
лно-битовите проблеми, ме 
орната общност съвмест
но с останалите организн 
рани еили, преди всичко с 
партийната организация осо 
бено внимание ще посвети 
върху 'укрепването на все 
народната отбрана и об
ществената самозащита.

Освен добивите галени 
иа на последното заседа
ние на комитета. който 
следи съревнованието са

Този въпрос е актуален 
с години. „Напредък” вся
ка година досега навестява 
ше, че ще поеме грижата 
за необработените, а год
ни за производство на цше 
ница площи, но не изпъл
няваше 
Ако тази

въпроса за дове
ждане на здрава питейна 
вода в училището. Въиро- 

сумирани и резултатите в сът бе с удоволствие при
ет от страна на Съвета на. 
местната общност, който 
всъщност бе и задължен да 
намери най-подходящ из
вор. За кратно време чле- 

След нозете на Съвета съвмес-г 
но с членовете на Съюза 
на комунистите намират по

производството на малини. 
Най-яобъР тази година е 
Спасен Ваоилев, нойто от обещанието си.

есен устои на 
думата ои, ще 
дело принос към производ
ството на повече зърно, ко 
ето може да бъде 
за похвала.

получиледин хектар е 
]0 250 кг малини.

Петър Ц- Митов с
даде на

него е
9520, а две трети места 

Йован Василев със
самодходящ извор на разстоя

ние от около 400 метра от 
училищната ограда. И най- 
вероятно досега

заемат
7550 и Йордан Костов със 
7146 кг малини от един

— Не само вода, но те-
Както ни уведоми, агр. 

Васил Захариев още не е из 
вестно кой ше компенсира 
загубата, която коопера
ция „Напредък” ашв цри 
продажбата на пшеница за 
сомс.

зи дни, раздвижихме и въ 
проса затази ко- вървждане на 
електрически ток в учили 
щната сграда. Освен това 
ДО края на годината сме 
запланували и изграждане
то на няколко махленоки

хектар.
мунално-битова акция ще- 
гае 'да бъде готова, ако 
оРеДОгвата за обезпечава
не на -гърби и други мате- 

меоо риали

Въпреки, че Резултатите 
в областта на овчарствотр 
и краварстаото, т.е. в полу 
чаване «а млялоо и не бяха проблем. М. Я. М. Я.

Братство * 19 октомври 1984
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| ПО ПОВОД «1У1ЕСВЦ НА КНИГАТА» ИЗ ПРОГРАМАТА ЗА ГРАНИЧНО СЬТРУДНИЧЕС 
ТВО МЕЖДУ БОСИЛЕГРАД И ГРАД КЮСТЕН 
ДИЛ

Драматичният театър 

„Крум Кюлявков" в 

Босилеград

СУРДУЛИЦА

Ще се строи нова библиотека
■Месецът на книгата" и

Сурдулишка община 
са използува за ускорява
на акцията до построяване 
на нова библиотекач Освен 
това ще се организират и 
литературни четения на по 
ети и писатели от народ
ността в Божица и Юмгсу

библиотека. Финансовата 
конструкция вече е закръ 
глена п ще се ползуват 
средствата на местното са 
мооблагане и на Републи
канската културна общ
ност. Направен е проект, 
избрана с локащия, остава 
да се разрешат някои иму 
ществени въпроси.

библиотечните ггуннтове в 
Еокццо и Клисура има 
още около 12 хиляди кни
ги, половината от които са 
на български език. Книж 
ният с|юнд ежегодно се 
възобновява предимно със 
сродствата на общинската 
културна общност и със 
ородосра на Републшанок 
ата културна общност.

Срстетвата на рспубликан 
оката културна общност 
су ползуват по два начи 

една част се дават 
безвъзвратно в рамките на 
развитието на културата 
на народността, косато ста 
ва дума за внос на ицити 
от НРБ и за книги, които 
се купуват от книгоизда
телство „Братство”, а са 
написани от творците на 
българската' народност V
нар. Втората част се сдру
жава със средствата на би 
блиотеката, за да се заку 
пуват нови заглавия. Беда 
та е там, че средствата, 
ноито се отделят за тази 
цел са недостатъчни и не 
могат да следят рязкото 
поскъпване на книгата у
нас. Книжният Фонд се 
възобновява и по тРет на
чин: доставяне на книти 
(безплатно) От издателства 
та. които финансира Ретгу 
балканската нултурна об 
щност.

ще

Съглаоно програма за гра 
нично сътрудничество ме 
жду Общинската скутвли 
на в Босилеград (СФРЮ) 
и Общинокия народен 
вет на град 
(НРБ), неотдавна в Босиле 
град гостува Драматични
ят театър „Крум Кюлявков" 
от град Кюстендил (НРБ), 
Самодейците От град Кюс 
тендил, гтред зрителите в 
Бооиле1рад се представи- 
ха с комедията на Ст. Л. 
Костов „Големаиов", в ко
ято участвуваха Васил То 
шев, Любинка Илиева, Ма 
рина Черкезова, Илия Бо
жилов, Лазар Гонев и др., 
в постановка на Веселин 
Бояджиев, сценография на 
Галина Стойкова, Сг^ съща 
та комедия Драматичният 
театър от Кюстендил го 
стувал и в Лесковац, с ко
ето граничното Сътруднице 
ство в областта на култу 
рата и самодейността ме

жду двете съседни страни 
сс разширява.

Да кажем и това, че Дра 
театъ.о „Крумсъ-

матичният 
Кюлявнов” от град КтоСтен 
дил, в богатата и дългого-

Кюстендил
Рв.

Построяването на нова 
бнблиотена години наред 
бе твърде належащ проб
лем, понеже сегашните по 
метени» повече приличат 
на склад за книги. Много 
книги години наред стоят 
неразпановани, а по полици 
те книгите са наредени в ни 
двойни редове и почти са 
недостъпни за читателите.

Бъдещата библиотека 
ще. бъде прекрасно здание, 
с 600

дишна културна изява до
сега е завоювал повече ггу 
блични признания, в своята 
страна.

квадратни метра
истински храм на книгата 
площ. детски отдел, чита
лня за
хранилище и други помощ 

помещения, от които 
Се нуждае една съвремен 
на библиотека.

на
възрастни, книто-

Инан, гостуването на .са
модейците от Кюстендил 
в Босилеград и Лесковац е 
въз основа на Програма
та за. гранично съ.тРУДНи 
чество между Центъра за 
култура в Босилеград и 
Народния ансамбъл за наро 
дни песни, хора и хумор в 
Кюстендил.

Ето защо миналата ро
дина бе раздвижена ан- 
ция за изграждане на нова

Инак централната 
листена в града има око
ло 25 хиляди шии, а в

биб-

БОСИЛЕГРАД

ЛНШ1УРНА ВЕЧЕР И
ИЗЛОЖБА НА КНИГИ М. Я.

„ГЕОРВ ОБЕДИНЕНОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
ГИ ДИМИТРОВ” В БОСИЛЕГРАД

По-голямо внимание \\ъ избъвкла
совото обучение

■ литературната вечер ще участвуват и група изяве 
ни поети и писатели от българската народност 

По време на известната българската народност в 
акция „Месел на книгата” СФРЮ, издадени през 
а Босилеград ще се състо- 1983 и първата половина 
ят Две значителни манифе на 1984 година.

Тези дни трябва да се 
реализира един значителен 
почин за обогатяване на 
книжния фонд в босилег- 
радската библиотека. Чрез 
сдружаване на средства 
между Центъра за кул
тура в Босилеград и Репу 
блинанската самоупрашгге 
лна общност на интереси 
те за култура са обезпе
чени 120 000 динара, стро

Както ни уведоми заме 
стник-диренторът в обеди
неното основно училище 
„Георги Димитров” в Бо
силеград, Владимир Ми
хайлов, през настоящата 
учебна година покрай въ 
зпитател ногобразователна- 
та дейност, голямо вни
мание ше бъде посветено 
и на извън класовото обуче 
ние. За реализация на та 
зидейност през настояща 
та учебна година, дейно ще 
работят различни секции, 
предметно — възпитателни 
групи, както и обществе
но-политически организа
ции, преди воичко Пионер 
ската организация, органи 
зацията на ССМ, Червения 
нръст и Горанската орга
низация. В ход е учредява 
нето им и изготвянето на

програмни активности.
Инак. според годишния 

план на училището през 
учебната 1984 и 1985 го
дина в рамките на свобод 
ните активности ше дейс
твуват драматична секция 
с ръководител Милна Пет 
ракиева, литературно-реди 
таторска секция с ръково 
дители Костадин Димит
ров, Пенка Радованова и 
Йорданка Василева, фол
клорна сенция с рцково 
дидели Петър Илиев и 
Властимир Попович, музи
кална с ръководител Влас 
тимир Попович, секция по 
изобразително изкуство с 
ръководител Радко Дими 
тров, фото-секция с ръко 
водител Иван Асенов, сек 
ция на младите физици с 
ръководител Стефан Божи 
лов и спортна секция с Ръ 
ководители Петър Илиев 
и Иван Иванов. Освен по 
сочените секции в учили
щето в рамките на извън 
класовото обучение «де 
действуват и предметно- 
възпитателни групи, нак- 
то например: млади био 
лози, млади химици, физи 
ци, математици, младите 
историци и географици и 
пр„ където .ръководители 
ще бъдат преподавателите 
по съответните предмети. 
За отбелязване е, че през 
настоящата учебна 
на за пръв път ще работи 
и предметно-възпитателна 
група за ученици любите
ли на чужди езици с ръко 
водители Радка Ангелова 
и Пенка Радованова. М. я.

стации: литературна
чер н изложба на книги.

ве-

Очаква се в литератур
ната вечер да вземат уча 
стие група изявени поети 
и писатели от българската 
народност в СФРЮ. Заед
но с тях ще четат собстве 
ни творби и начеващи ли 
тературни творци от осно 
аното училище „Георш Ди 
митров” и образователния 
център „Иван Караиванов”, 
накто и войници от грани 
чното поделение-

Според думите на дирек 
тора на Народния универ 
ситет, в чийто състав 
сурдулишката библиотека.

е

Добрина Н и колич 
телството на новата библи 
Отека трябва да започне 
тези дни. а вече през иду 

градът ще 
разполага с нова сьвремен 
на библиотека и тогава и 
акциите в „Месеца на кни 
гата” те бъдат повече и 
гсо-разнообразни.

строй-

го предназначени за купу
ване на книги. Центърът 
за култура вече е извър
шил подбор на 
от каталога на 
ския
ни завод (БИГЗ), изпрате
на е и поръчка и се очак
ва БИГЗ наскоро да дос

щата година
заглавия 
Белград- 

издателско-графичес
Изложбата на книги. Ще 

бъде устроена в хола 
Дома на културата. Залла 
нувано е да бъдат пред- 

голям брой загла 
лите

литературата на

на

ставени 
вия от югославската 
ратура и

тави поръчените книги.
Ст. Н.К. Г.

На 13 октомври живописното шумадийско град- 
Че Топола бе домакин на Тринадесетия събор на 
народното творчество в СР Сърбия. Между 31 нултур- 
,но-художествени дружества от Републиката, се на
мери и дружеството „Борис Иванов” от Гоиндол. Всъ
щност на събора с изворни народни хора се пред
ставиха ветераните на друржеството. Дванадесетте 
членове на дружеството, от които най-младият е на 
50, а най-възрастният на 78 годиш, имаха чест да 
открият събора с петнадесет, минутна програма, с 
кюято плениха симпатиите на зрителите с изворната 
чистота на народните хора от Източна Сърбия.

Инак, културно-художественото дружество „Бо
рис Иванов от Гоиндол е единственото дружество в 
Димитровградска община, което в своите редици има 
три танцови състава. Неговите танцьори са на въз
раст от 4—48 години. Дружеството наброява около 60 
члена.

ГОИНДОЛ

Браво ветерани!

ГОДИ-

Ветераните на КХД „Борис Иванов” от Гоиндол А. Т.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССМ 
ЩИНА В СУРДУЛИШКА ОБ □ заосшоапстоасюсшоосюосшоасш1о□ □ лГ”

РЕШЕНИЕ НА ПРЕ 
ДСЕДАТЕЛСТВОТО 8 
НА РК НА ССМ НА 
СЪРБИЯ

Изборната дейност - 

вор за бъдещата дейност
• В ШАМПИОНАТА НА ЗНАНИЯТА ..ТИТО 
— РЕВОЛЮЦИЯ — МИР” ВЪВ ВОЙВОДИНА

□дого- 8 ТЕМА НА ПЕТ8
8 Юбилейна 

емблема I 
„16 ноември

8
88 ЕЗИКАИзборите в ССМ в Су,р 

дул питка община се трсхв е 
ждат след
двугодишния 
досегашното 
Това

8§и останалите членове на 
ССМ §на теми от идейно-по 
литическата работа и мар 
коичесното образование. 
За отбелязване е проведе 
ният семинар с членовете 
на политическите 
на младежта от Владичин 
хан и Сурдулица, 
седни общини, в 
младите имат 
рее.

§изтичане на 
мандат на §

§ Председателството на Конференцията 
ССМ във Войводина и Покрайнинският отбор на 
IX цикъл на Шампионата на знанията „Тито — 
революция — мир" организираха печатане на 
темата, освен на сърбохърватски, на унгарски, 
словашни, румънски и русински езици. Сега за 
пръв път, отнакто се провежда Шампионатът, 
откъси от темата се публинуват същевременно 
на пет езина.

на
“ 8ръководство, 

е не само оценка за 
двугодишната работа ца 
Ръководството и

§
§§
88активи 88делегати

те. но е период на заоиле
на дейност на воички 
вични организации и 
дежки

Емблемата ше бъДе °
□ присъдена на най-до- ° 
§ бри организации и 3
□ отделни лица по слу п
□ чай 40-годишнината ° 
§ на създаването и Пър Ь
□ зия конгрес на Обеди 8 

чения съюз на анти ° 
фашисти ата младеж □ 
на Сърбия-

Председателството °
§ на Републиканската 8
□ конференция на Съю °

за на социалистичес- 8 
ката младеж на Сър- 8

□ бия взе решение да §
□ бъде установена Юби □ 
§ лейна емблема „16 °

ноември", която ще 8 
° бъде присъдена
□ случай 40,-годишнина- § 
8 та на създаването

- 8 Първия конгрес
Обединения съюз на 8 

2 антифашистката мла- 
§ деж на Съ.рбия.

8 Емблемата ше бъ,- 8 
де присъдена на най- 

° дебри организации и § 
отделни лица за дъл

□ го годишна работа 
8 значителен принос 8

към
§ младежката 

зация.

В
две съ- 

които 
общ инте-

пър-
мла- I

дружества, на це
локупната младежка дей
ност. Едновременно избор
ната дейност е благопри? 
тна

8
Според оценката на Ко 

мисияга за идейно-атол ити 
ческа работа и марксичес 
ко образование и на Пред 
седателството на ОК на 
ССМ

По този начин е създадена предпоставка за 
успешно организиране и провеждане на 
оната „Тито — революция — мир" сред младеж
та на многонационална Войводина.

8 Шампи-
8възможност за прони 

кване на нови идеи и до
говор за бъдещата 
ност. Оттук

8 8□
□ 8дей- 

изборите в 8 Ув дейността на мла 
дите от общината не е 
имало религиозни, иреден- 
тически и н ационалистичес 
ки прояви и че огромна 
част от младото поколение 
се възпитава в духа на юро 
славения партио-гизъм и 
социализъм.

младежката 
в общината не се считат за 
„формална” замяна

органи защхя

8 „Поетична антология ’84“на ръ
ководствата, но като удо
бен момент да се подгот
ви организацията за 
верните задачи, които пред 
стоят да се решават в бъ-

8
8

отго
Стефан МАНАСИЕВ88

Деше.
пз ° ДРУГАРУВАШ С 

ПРАХ И КАЛ
Разбира се, че от пости 

гнатото не бива да се поо 
явява самоуспокоение, за 
щото за в бъдеще остава 
още повече да укрепва 
съзнанието у младите.- че 
братството, единството и 
съдружието са залог за 
прогрес на цялото обще 
ство и решителен бент 
срещу покушенията 
врага да сее раздор и не 
единство сред младите.

8
Младите от Сурдулишка 

община в досегашната пре 
дизборна и изборна дей
ност всестранно оценеха 
своята работа. В област 

• та на идейно-политическа
та работа са внедрени но 
ви облици за изява на мла 
дите- Касае се преди вси 
чко за организиране на 
„кръгли маси”, . тоест отк 
рити трибуни, на които 
младите обработват най- 
актуалните обществено- 

политически, стопански. 
културни и други теми. 
които интересуват млади
те. Посочва се, че този 
облик през изтеклия дву
годишен период не е пол 
зван до онази степен, до 
която е могъл да се полз
ва. главно поради образ- 
ложението, че все отне е 
в „експериментална Фаза". 
Ъъпреки това резултатите 
са над очакванията.

и с 
на □8

8
8
8 Другаруваш с прах и кал 

С рухнали покриви 
(натежали им годините)
И с по някой селянин

останал — остарял 
Но все пак аз при теб с« 

завръщам
Коренът на твоята топлина 
Да ме стопли ...

о
□8

88на
88

88
88Важно място в дейнос 

тга на ССМ в общината 
е заемала борбата за ста 
билно обществено-иконо-

и =

8: *
развитието на

органи- § 
□

! 8 Когато пристигне нощта 
Аз ще взема 

Свещ
И ще отнъсна узрелите ягодки 

На щастието ти 
Не плаши ме това, че

Аз в морето на твоите очи 
Не зная да плувам ■..

мическо развитие и разви 
тието на самоуправителни 
те отношения, за по-уско- 
рено и по-голямо трудоус
трояване на младите, за 
по-висока производител
ност на труда, за ггроизво 
дство на по-гол яма селско 
стопанска продукция « со 
циалистическото преобра
зование на село. Воички 
тези задачи са набелязани 
в Дългосрочната програ
ма за икономическа слаби 
яизация. Младите работ 
ници и младите селокосто 
папски производители де 
йно са се внлючили във 
всички акции на СК, кои 
■го целят субективните ои 
ли да разрешават належа
щите проблеми в община
та. В тази наоока и занап 
ред младите ше действу
ват единно с'ьс СК, ССТН, 
Съюза на синдикатите и 

обществени оргаии-

8 88 88 Председателството § 
§ на РК на ССМ на Сър § 
| бия взе решение да ° 
а се присъдят мансима- 
| лно 10 такива призна 

ния.
гшиааоооосшоооооаопастаапоопоо

8
8

8 .
8

(От втората стихосбирка на поета „Исиди”, 
излязла от печат тези дни в издание 
„Братство”)

8 8 на8
Именно, младите в града 

и училищата са водили ра 
зговори с компетентни и 
най-отговорни хора по въ
проси, за които жизнено 
са заинтересовани: 
няване на работа, прилага 
не на практика системата 
за наоочено образование 

. и пр. При това те са изна 
сяли своите мнения и ггре 

как да се уред 
въпроси.

лг
ВРЪЧЕНИ НАГРАДИТЕ ОТ КОНКУРСА 
„СВОБОДАТА НИ СТОПЛЯ СЪРЦАТА”

наета Голямо насърчение
Нд 9 октомври тази година в оонав- организираха редакциите на „Братство", 

ното училище ,.Моша Пияде” в Дими- „Другарче”, „Мост”, предаването на Ра- 
прошрад по тържествен начин бяха Д»ю Ниш за българската народност и 
връчени наградите на наградените уче- ТО—журналът. Наградените ученици из 
ници от това

дложения 
ят най-важните 
Този опит и в бъдете ше 
бъ!Че от голяма полза и 
се очаква оше по-голяма 
афирмация на идейночтоли- 
тигчесната работа. По този 
начин младите се запозна 
ват не само с миналото, но 
дейно участвуват в разре
шаването на належащите 
проблеми, промените в об
ществото и обществената 
система.

училище на конкурса хъкнаха, че наградите за тях представ- 
„Свободата ни стопля сърцата”. Награди ляват насърчение за разгръщане на твор 
бяха връчени и на класните общности чесетгге им възможности и че занапред 
на УШ-4 и УШ-5 за най-масов отзив на по-масово ще участвуват в следващите 
конкурса, накто и на преподашателната 
Елена Златанова

други
зации.

Младите в общината съ 
знават, че не всички проб напрадн-и конкурси.

Наградите връчиха представители 
ване помощ на учениците в обработката на сдружените редакции, ноито съвмес

Тно организираха този нонкурс.
На Весна Томова, от Клисура, коя- 

градените ученици изразиха голямото то бе наградена на този конкурс, нетра
ен щастие, че са получили -награди на та- дата бе връчена в редакцията на преда- 
нъв значителен конкурс, който по по-вод ването за българската народност в Юто- 
40-годишнината от освобождението на слаинд. 
нашите н-раища От фашизма съвместно

за насърчаване и оказ-леми могат да се решат 
веднага, но Общинската 
нонференция и нейните ор 
гани и тела занапред ще 
раздвижват инициативи 

проблемите да се решават, 
натб при това се премахне 
мощното субективно -влия
ние.

на темите на конкурса.
След приемането на наградите, на-

През изтеклия 
са организирани и съвеша- 

членовете на Предсе 
ОК на СС-М

период

Д-Р-
НИЯ с
дателството на Ст. Н.
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с л [ СЛМОУШ’АВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ ЧА ИНФЕ. 
РАСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ ЧА РАБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД ОБ ЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

ОБЩИНА0СГТА ИА С01'ИАЛНАТА ЗАЩИТА Н БОСИЛЕГРАДСКА

ПОМОЩ НА НАД 150 ДУШИ ООСТ Аптека „Босилеград” и Босилеград на за
седанието пи трудещите се, състояло се на 3 
октомври 1984 година взе Решение да даде

8
8;

Съгласно плана и програмата за 
работа, а въз основа Закона за со
циална зашита и други нормативни он 
тове, СИО за социална защита и 
Центърът за социална работа в Бо 
смлеград, въпреки голям брой- труд
ности. полагат усилия да оправдаят 
съществуването си. Още повече, че 
обществената им дейност е твърде 
отговорна и че е иряко свързана с 
лица, в поиечето случаи с -намалено 
исихофпзтгческо и състояние. косго 
от своя страна изисква не само пра
вилно приложение на предписанията 
но и възстановяване на добри и ху
манни отношения. И оше нещо. От 
ден на ден социално застрашените ли 
ца в общината се увеличават, а дали 
воичкн са наистина социално застра 
шени е също така въпрос, на конто 
СОИ за социална защита и 1Денп,:Рът 
за социална работа тРябва да дпдат 
отговор.

Инан, през първите девет месе
ца различни видове социална помощ 
са ползували над 150 души, от които 
ПО постоянна, ,3а тази пол Центърът 
о изразходвал около .250 000 динара. 
Покрай това през настоящата годи
на Центърът за социална работа в 
отправил и от собс-гвени средства из 
д-ьржка в специални интернати 5 де
ца с нарушено психофизичееко раз
витие- Едно пън лтщо е настанено в 
Дома за стари лица в Крагуевац.

За отбелязване с още една акти
вност па Центъра за социална рабо
та в Босилеград: Владимир Новков, 
който от 1975 година, най-напред от 
Общинската скупщина, а след топа 
от Центъра получава социална по
мощ, преди известно време осгДПсс 
гни инвалидна пенсия. Предварително 
Центърът му доплати над две години 
трудов стаж, зй което е изразходвал 
около 78 883 динара.

8ОБЯВА 8и

за попълване на работно място ПОМОЩЕН 
РАБОТНИК

• УСЛОВИЯ: Оамогодишно училище, без
трудов опит. о

Да е отбил военната си повинност (за мъ- % 
же). да с здрав в психофизическо отношение, 8 
да не с осъждан, което ще докаже е необходи- п 
ма документация. &

• Срок за подаване на моблите е 5 дни от 8 
деня на публикуването на обявата.

• Молбите се подават на адрес: ООСТ Ап- § 
тока „Босилеград" в Босилеград. С моблите кан- 8 
лидатите трябва да приложат всични Необходи
ми документи, като подкрепа на условията.

с

§

0о
8п< '

□

О

§

8
8

СТРОИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРА
ЦИЯ „ГРАДЖЕВИНАР" ТО „БОСИЛЕГРАД” 

ОБНАРОДВА

.
8 I8 8М. я. 8 8ч. 8 КОНКУРС -у

СНАБДЯВАНЕТО НА ДИМИТРОВГРАД С ПИТЕЙНА ВОДА 8 88 8за един СТАЖАНТ за определено време
• УСЛОВИЯ: Дипломирал строителен инжинер
• Молбите, с дк умен тате за изпълняване на 

условията за постъпване в трудово отноше
ние се подават в срок от 15 дни от деня на 

публикуването яа конкурса

ПРИ ВОДА БЕЗ ВОДА 88 88 88 :8 88на някои места водата да 
„извира" на улицата. Реше 
ние трябва да се търси в 
подменяне на старите тръ 
би с нови. с по-голя-м диа 
метър- В най-скоро вре 
ме трябва да се направи, 
така нареченото, премест
ване на регионалния водо 
ггоовод на улица ..Джуро 
Салай” с тРъ.би в размер 
от 150 милиметра. По този 
начин тРябва да се „раз
товари” центъра на града, 
а това значи по-добро нал 
ягане в -гърбите и повече 
вода в града. За илюстра
ция само да кажем, че в 
днешните условия вся-ко 
домакинство трябва да 
е свързано 3/4 цолова връ 
зка с водопровода, а има 
цели квартали с десетина 
и повече нъщи, за коит° 
главната връзка е такава.

8Водата редовно се контролира — Достатъчно вода 
за следващите 15—20 години — Старият водопровод 

в града трябва да се подмени

=§ '-Б'- т.г :г^с'22сс2С"2сссассаапасасоооооас

г
Въз основа на чл. 13 от Решението за 

ползуване на средства на 
жилищно строителство за работниците в орга
низации, които не разполагат с необходими 
средства („Междуобщински службени лист — 
Ниш” бр. 9/82), Изпълнителният отбор на Са- 
моуправителната общност на 
жилищни въпроси в Димитровград, на заседа
нието си, състояло се на 28 септември 1984 
дина, взе Решение да публикува

Пъртопошшското врело. 
от което чрез регионалния 
юдопровод се снабдява Ди 
митровград дава от 30 (по 
време на най-голяма суша) 
до 10 литара в секунда. 
Обаче, трябва да се има 
предвид, че е „хванат” са
мо един извор, а има въз
можност за още. Като се 
има предвид факта, че днес 
Димитровград изразходва 
15 литра в секунда, тогава 
е ясно, че димитровградча 
ни могат да бъдат спокой 
ни през следващите 15—20 
години. Защо се случва да 
няма достатъчно налягане 
в тъ.рбите или пък изоб
що да няма вода?

В ООСТ „Ко.чуналац", ко 
ято разполага с водопрово

да, казват, че недостиг на 
вода се явява поради не
съответната широчина на 
водопроводната мрежа в 
града, най-старата част от 
ксяго е поставена през да 
лечната 1917 година. Поне
же регионалният водопро
вод е строен с по-големи 
бетонно-азбестови търби и 
тъй като продължава до 
Белеш, то главното коли
чество вода минава и за 
минава Димитровград и не 
е в състояние да го побе
ре много „по-тънката” гра 
дека водопроводна мрежа. 
При това старите тръби 
са поставени в обратна по
сока на течение на вода 
та (тогава това е било ну
жно) и затова се случва

солидарността за

интересите за

го-

КОНКУРС
за разпределение на жилища, построени
средства за солидарност за жилищно строител
ство в период от 1982—1984 година. За разпре
деление са апартаментите:
1. Един двустаен апартамент от 55,80 м2, в жи
лищна сграда „С—12’', на ул. „Нишава", № 18, 
под ж.п. — линията в Димитровград;
2. Един двустаен апартамент, от 62,46 
лово— жилищния обект „СФПф.4", 
шал Тито”. № 4 в Димщ-ровград;
3. Седем едностайни апартамента, от 47,60 м2 в 
делово-жилищния ооект „С г-П : 4”, на ул. „Мар
шал Тито", № 4 в Димитровград;

Срок за подаване на заявки е 15 дни от Деня 
на публикуването на Конкурса във в-к „Брат
ство”.

Със заявката за разпределение на жилища, 
заинтересованите
труд и Трудовите общности, трябва 
жат следните доказателства:
а) Осъществени средства за жилищно строител
ство за един (работник,
б) Осъществен личен доход за един работник.
в) Осъществен чист доход за един работник,
г) Осъществен доход за един работник,
г) Осъществен доход за един работник,
д) Броят на работниците с нерешени жилищни 
въпроси по отношение на общото число на за-

със

м-, в де
на ул. „Мар.Що се отнася до качест 

вото на водата от Пъртсш 
пи-нци, отговорът е съв
сем ясен: димитровградча 
ни пият най-качествена во 
да в Нишки регион. Зато 
ва говорят редовните и че 
сти химически и микроби 
олопгческн анализи на во 
дата, ноито се правят на 
най-различни места в гра
да и на самия каптаж. Ана 
лизите редовно провежда 
Милиции екмят център в 
Пирот и съответната служ 
ба при Здравния дом в Ди 
митровград. Замърсяване 
на сътиата тгдва от чести 
те аварии на водопровода 
(в „Комин алац" назват, че 
не е качествено построен) 
и заетарелата водопровод
на мрежа в града, която 
около 70 на сто тРябва да 
бъде по-под|менена. Зато 
ва трябва час потокоро да 
се обезпечават средства за 
тази цел.

АПАРТАВ АКЦИЯТА „ИМАЩ КЪЩА _ ВЪРНИ 
МЕНТА” В БАБУШНИЦА

Трима просветни работника 

върнали апаратаментн организации на сдружения 
да ттрило-

Бабушнишка община не 
се прояви в акцията „Им-

зи дни помощник—дирек
торът на основното учили 
ще »И. Л. Рибар" в Бабу- 
шница Станислав Ми.тро- 
вич напусна обществения 
апартамент и се настани 
в новопостроената си къ
ща. Преди него още два 
ма преподаватели от същия 
колектив освободиха об
ществените си жилища, 
тъй като си бяха построи
ли частни къщи. Това са 
Часлав Милия и Стоимир 
Цветанови ч. Всичките три 
ма са ползували минимал
ни жилищни кредити.

М. Антич

аш к^ща — върни апарта
мента", За тази. акция офц 
циално рядко- се е разиск
вало: може да се каже, че 
първото заседание ;на Об 
щинокия синдикален съ|вет 
и изпълнителните 
на обществено-политичес- 

организации върху

етите;
* Елементите под а. б, в и г се утвърждават въз 
основа на заключителен баланс за 1983 година, а 
елементите под д, -според програмата на органи
зацията за решаване на жилищни въпроси на 
работниците.
* Заявките, с необходимите документи се пода- 

Самоулравител на общ-
вънроси в Ди-

органи

КИтв
тази тема бе <и последно 
то. Тогава бяха приети и 
заключения, които остана
ха, 1К»кто обикновено се ка 

слово въ;рху ват на следния адрес'- 
ност 'На интересите за жилищни 
митровград, ул. „Ком", № 1, Димитровград.

зва, „мъртво 
хартия”*

Въпреки това някои ре 
налице. Ето - те- Ук.А. Т.зултати са

Братство * 19 октомври 1984СТРАНИЦА 10



КРАЙГРАНИЧНО СПОРТНО СЪТРУДНИЧЕСТВОбодан Миялкович от Пи- 
рот, който безмилостно ра 
зделяше 
ни картончета.

■И през първото, и през 
второто полувреме бяха
създадени много голоеи
положения, от която опол 
зотворено бе в 26 м., мога 
то срещналата напречна 
греда топка (след удар на 
Борислав Манолов) 
би до К. Кръстев, 
вкара топката в мрежата. 
Гостите изравниха 
та след пряк 
удар чрез лявото
Слободан Гьошав. През
второто полувреме съдията 
изключи от играта капита
на К. Кръстев. До края на 
срещата домакините атаку 
ваха, но не успяха да пока 
чат резултата. Тана прикг 
лючи този напрегнат мач; 
без да постигнат победа. 
След осмия кръг те са дъ-

Физическа «уятура жълти и черва- Успех на димитровград
ските спортистиФ^ТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА - ГРУПА

НИКАК ДА ТРЪГНЕ Драгоман 12 октомври 1984 г.

В рамките на сътрудни
чество на крайграничните 
общини Драгоман и Го
деч (НР България) и Дими 
тровград (СФРЮ) в Драго 
ман се състоя спортна сре 
ща между тези тР*и града 
по футбол, шахмат и те
нис на маса.

беди. Отбора на Годе4 по
бедиха с 3:1, а отбора на 
Драгоман с 2,5; 1,5.

Единствено отборът по те 
ние на, маса не опечели 
първото място, понеже във 
финалната среща загубиха 
от отбора на Годеч с 6:0. 
В предходната среща със 
сл щия резултат победиха 
отбора на домакините от 
Драгоман. Трябва да се на 
помни, че първенецът в 

отборът на

ДНИЦИ)АНСКИ ~ ,'РУДАР” (АЛЕКСИНАШКИ РУ

Димитровград, 14 октомври 1984 г.
Спортният Център „Парк”. Времето 
ли 200

се огг- 
който

резулта
свободен

крило
слънчево. Зрите- 

души. Голмайстори Кръста Кръстев в 26 м. (1:0) 
и Новица Гьошев в 70 м. (1:1). ЖъЛти картони: Ми 
лован Тодорович, Никола Найденов, Новица Алексов 
и Мовица Тодоров от ,.А. Балкански” и Славиша Джо 
рджевич и Новица Костич от „Рудар”. Червен картон 
кръста Кръстев. Съдията Слободан Миялкович от Пи- 
рот слаб. Тридесетината спортис

ти от Димитровград пости 
гнаха най-добри успехи и 
са победители в тази тро 
йна среща. Футболистите 
на „А. Балкански" победи
ха и двата отбора от съсе
дните в НР България гра 
дове. Първо отбора „Ком” 
од Годеч побе*Диха с ре
зултат 6:0 (2:0), а във фи
налната сРеша победиха и 
отбера „Граничар" от Дра 
геман с 3:0 (1:0). Това бе 
Отлична игра на Димитров
град оките футболисти, ко 
ито не така добре играят в 
междурешоналната лига.

Също и шахматистите 
на „А. Бал канени" постиг
наха две убедителни по-

”А' БАЛКАНСКИ": Милко Соколов 6, Никола 
аиденов 6, Зоран Христов 7, Мидован Тодорович 8, 

Душан Ненич 7, Новина Тодоров 7, Борислав Мано-
Лчив , Петар Иованович 6 (Драган Дончев------), Алак-
сандар Станков 7, Кръста Кръстев 7 и Новица Ален- 
сов 7.

срещата 
Годеч е на шесто място в 
първенството на НР Бъл
гария и в своя състав има 
един майстор на спорта. 
Но 1И ВТОРОТО МЯСТО В ТфЗИ 
дисциплина е успех за ди- 
м игров градчани.

Следователно осъщест
вен е хубав успех в нача 
лото на една нова тради
ция- Именно всяка 
на ще се провеждат таки 
ва тройни срещи. Следва 
щият домакин (през април 
1985 г.) ще бъде град Го
деч.

ното на временното класи 
ране с 6 точки.

В деветия кръг гостуватВъпреки добрата игра,
футболистите на „А. Бал
кански" не успяха 
челяг победата на ч свой те

рен срещу „Рудар" от Але 
ксинашки рудници. За то- чв Волевац срещу отбора 
ва до голяма степен доп- „Рътан". 
ринесе слабият съдия Сло-

да спе-
Д. с.

ФУТБОЛ: МЕЖДУ ОБЩИНСКА ЛИГА ше отлична игра на „нова- 
циге" в групата, които ми 
налата година минаха във 
висш ранг на състезание- 
Публиката има възмож
ност да се възхищава от 
играта им, а още повече 
от хубавите голове. Осо
бено хубав гол отбеляза ве 
теранъ.т Драган Гюров. Вто 
рият гол постигна Зоран 
Вари лов.

Победа за първото място ГОДИ-

„ПАРТИЗАН” (ЖЕЛЮША) — „СЕНЯК” (ПИРОТ)
2:0 (1:0)
Димитровград 14 октомври 1984 г.
Спортният център „Парк”. Времето слънчево. Зрите
ли около 200 души. Голмайстори: Драган Гюров 1:0 
в 25 м. и Зоран Василов 2:0 в 75 м. Съдия на срещата 
Димитрие Савич от Пирот — добър.

„ПАРТИЗАН": Сава Димитров 7, Дерманча Ки
ров 7, Братислав Станков 7, Аца Станулович 7 (Ни
кола Костов —), То.ма Марков 8, Драган Гюров 8, 
Зоран Василов 8. (Кръста Митов —). Иван Георгиев 7, 
Йордан Денков 7, Раша Тодорович 7, Зоран Зарков 8.
—Ф-Ухболиетите-на—,;Парти победиха пиротския отбор 
зан" заблестяха в правия „Сен^к" -тг'го" изтласкаха 
момент. В дерби—срещата от първото място. Това бе

Д. Ставров

БОСИЛЕГРАД:

Гостуване на кюстендилциВ следващия' кгоъг фут
болистите на „Паотизан" 
гостуват в Полска Ръжена, 
кюето ше се светнат с 
отбора на „Младост".

„МЛАДОСТ" (Босилеград) : „ВЕЛБЪЖД” (Кюстендил) 
2:1, (2:0)

Босилеград, 10 октомври 1984 година. Игрището 
„Деснара" край Драговищица. Времето и терена под
ходящи за игра. Зрители около 300 души. Голмайсто
ри за „Младост" Г. Иванчов в 15 и 25 минута, а Л. 
Анастасов в 62 за „Велбъжд”. Съдия на срещата Д. 
Станкович с помощници С. Траянович и 3. Найдено- 
вич.

д. с.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ — ГРУПА „А”

Още една точка в гости Съглаоно граничната про 
грама за сътрудничество 
между Босилеградока об
щина и Общинския наро
ден съвет на град Кюстен 
дил в областта на спо1Рта, 
в миналата сряда в Бооиле 
град се проведоха спортни 
състезания по футбол и 
шахмат, между Спортния 
отбор „Младост" от Боси
леград и Спортното дру
жество „Велбъжд" от Кюс 
тендил. В орещата по фут 
бол, домашният отбор 
спечели победа от 2:1, а

в срещата по шахмат гос 
тите и този път извоюва
ха победа с резултат от 
3:2. Между двете полувре 
мека на футболната сре
ща, пред любителите ва 
спорта от Босилеград гос 
тите се представиха със 
спортна акгробатика, в 
която между другите нас
тъпи п трикратната светов 
на шампионка по спортна 
акробатика Антон ета Кисе 
лячка.

В състезанието по. шах
мат и този път Кюстендил 
ските шахматисти извоюва 
ха победа. За отбора на 
„Велбъжд” двама шахмати 
сти имат звание майстори 
на споота, двама майсто
ри кандидати, а един пър
ва категория. Ето и резул 
татите: А. Тодоров — Б. 
Андонов: 1/2:1/2, Д. Илиев 
— А. Анев: 0:1, Р. Манаси 
ев — Б. Сименов: 0:1, Р. 
Стойнов — С. Оимев: 1/2: 
1/2 и Д. Андонов — Л. Яки 
мов 1:0.

В спортната акгробати- 
ка, в упражнението двой
ка жени се представиха 
световната шампионка Ан 
тонета Киселячка и Иван
ка Граматшсова , а в трой 
ка жени: Мариета Ивано
ва, Силвия Данова и Албе 
на Галозова. Прбд зрители 
те в Босилеград твърде ус 
пепино се представиха и 
Бойчо Мирчев Васил Шиш 
нов и Бисер Берковски.

М. я.

„МОРАВАЦ" (ПРЕДЕЯНЕ)— „МЛАДОСТ” (БОСИЛЕГРАД) 1:1, (1:0) 
Футболистите на „Мла 

дост" от Босилеград още 
един път се завърнаха от 
гости с една точка. В и е 
деля в осмия кръг на пър 
венството в Гръделица иг 
раха нерешено срещу отбо 
ра „Моравац" от Предея-

която домашният отбор по 
веде с резултат 1:0.

имаха голям съюзник в 
съдията на срещата. Поч
ти всяка добре организи
рана атака на босилеград- 
ските футболисти той пре 
късваше със само за него 
пряк свободен удар 
пък друти наказания. Ка
то резултат на всичко то 
ва към средата на пол увие 
мето едно с ъвсем не значи 
телно нарушение той ок- 
валифицира като дузпа, От

През второто полувреме 
футболистите на „Младо
ст" не се задоволяваха с 
резултата. Организираха се 
още по-добре и след 15 
лкинути, на една добре по 
дадена топка, най-добре 
се постави Б. Воинович и 
с точен удар изравни ре
зултата.

или

не.

Първото полувреме пре 
мина в равноправна игра. 
Домашните футболисти М. Я.

(Ь БАСКЕТБОЛ• ШАХМАТ

Първа победа на шахматистите
„НАПРЕДАК” (ДОЛНА

Две победи на баскетболистите
„А. БАЛКАНСКИ" —
СТУДЕНА (4,1/2 : 3,1/2

На 29 септември 1984 година в Долна Сту
дена димитровградските шахматисти гостуваха 
на нолегите си от шахматния клуб „Напродак”. 
Въпреки че предадоха мача на първото табло 
без игра, с упорита борба на останалите табла 
шахматистите от Димитровград извоюваха пър
вата си победа.

Ето и резултатите: Мишич (победа без иг
ра), Н. Стоилясович — М. Дробняк 1:0, Б. Сто- 
илкович — Ч. Тошев 1 /2:1 /2, С, Зазаревич — 
Б, Андрич 1:0, 3. Велнович — П. Гигав 0:1, 3. 
Лазаревич — М. Алексов 0:1, М. Цветкоожч — 
Г, Ивано® 0:1, С, Стоилкович — Ммл©ноаз 0:1. 
Каито личи димитровградчани спечелиха мачо
вете на последните четири табла. Особена по
хвала заслужава най-младият Горан Иванов, 
Ученик от димитровградското оредно училище, 
който родено играе и вече жъне успехи.

Димитровград, 13 октомври 1984 г.
Баскетболистите на „А. Балкански” на стар

та в Зимната лига, въпреки че мачовете играят 
настрана « са домакини в Шрот (понеже няма 
зала в Димитровград) продължават с победите. 
В първите два кръга постигнаха две победи. В 
първия кръг победиха отбора на „Долевац” с 
резултат 86:85 след продължение на играта, тъй 
като в регулярното време резултатът бе равен 
75:75, макар че1 първото полувреме решиха в 

пюлза 46:43. Във втория арът се наложила 
над отбора „Трайко Райюоюич” от Вучйе с Ре
зултат 58:46 (31:32).

■своя

Следователно баскетболистите и занапред 
побеждават и знаят само за успехи, но финан
совото им положение е безизходно («впрочем как 
то и при футболистите на „А. Балкански"), така 
че няма да бъде никаква изненада ако този 
отбор се откаже от по-нататъшни състезания 
само поради финансови причини.

Петър Гигов Д. С.
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И коняг търси почивка
През турско време в Рзденкови 

(Боровокп) анонс се отбил -един тур- 
ски бой, който мнопо обичал конете.

ПРеди да влезне в кафенето на
белязал навън натоварен нон, вързан 
за едно дърво. Щом влезнал вътре 
попитал чий е този нон.

Собственият му бил заседнал въ
тре да си пие и яде. Виждайки това, 
турчинът веднага заповядал на своя
та охрана да разтовари коня и с пе-

собственикалия товар да натовари 
■му. Така и натрапили.

На коня дали да яде, да пие во
да, а за това време ообственмктт му 
стоял, натоварен със самара и чанал. Усукан народ— И попят търои почивка и до- 
като см ял и пил трябвало е да 
разтовариш — казал турчинът.

го

Млого сс мисли дали да яи пишем за това, 
ама не могу да» трайем.

Тува скоро, ели йе електрификация 
Кило и Прачу, билчан,е накрайше убаво госйеи- 
це на

Разказал Никола Петров от Селище, 
Записал А. Ташков

на

Днес изглеждаш нещо 
необикновено?

~ — Вчера чествувах
; дншнина на брака и тъща- 
I та ме обсипа с цветя.
■
■ — А от какво са ти те*
■ зи поцутинп?...

— Цветето беше в сак
сия!

войниците.
Убаво.

И заслужили су, &Цо они да не бейоше 
нез//ам дали Боровско пол>е що.ше да види еле- 
ктрикуту.

тшнотТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
1-0-Майчиното търпение всички изтърпява.

Азърбейджансна

Маймуната в очите на майка си е газела.
Арабсна

Тигърът е зъл, но и той не яде своите деца.
Виетнамска

Госйего .мину, войската 
на и но целу Югославию има да се знае и да 
се спсмшьа Еоровсно ло.ъе. Убаво

си отиде задовол.-

а ма
Договорили се тепето що заклали да га 

плате сви. да дойду и прачаше и они да учес- 
твую, зайедно трошковете да еу по-малко.

:Кръвта вода не става. — Никак не мога да яда 
месото. Много твърдо. Мо
ля, келнера, извикайте ди
ректора на ресторанта?

— Напразно 
Не ше може ни той...

:Немска :
Арно ама на госйего прачагье Ьи 

оти билчаше им не:■ немаше
казали, не Ьи овали. Са, ка 

оди телето остале саде кокалице, нече да га ппа- 
чайу сви и по све прилийе тия що йе дал телето 
че открека убаво.

Човек, конто желае да бъде уважаван, е длъ
жен да уважава всички. \

яИ. Кант другарю-
«
I■ Са да речем товаНищо не поощрява така безделието, накто праз

ните разговори.
си н.ин,а работа оти те

лето они га и изели, па за плануваше се тийе че 
се нагоде. Ама они синдраци донели{ Филмов режисьор по вре 

мг на снемане на филм се 
обръща към актьор:

— Не правете лицето си 
толкова жално докато се 
венчавате с булката. Бъде
те весели... Това не са ис 
тински сватове!

Л. Н. Толстой оди задру-
гуту но шест флаше лозову и коняк а га писа
ли по девет, па донели триста флаше пиво и 
опитали и шега да га туре свото у рачунаг на 
дистрибуциюту.-----

3:Не гълтай без да дъвчеш, и не говори, без да 
мислиш- :■Арабсна

I А дека може триестина войника 
команданта и гоейе оди град и они дваесе не
дъгави старци да нзпию 12 шишетия лозову и 
коняк и триста бнре. Това требе три 
пию- йош па войска се знайе 
смейе да изпийе.

Па си мислим; колко

Празни думи джоб не пълнят. I и пешес
Словенска

Ако спиш 
кратки.

до пладне, не оплаквай, че дните са
ФулъР

Прекалено дългата почивка е ръждясване.
Чудомир

ДНИ да
колно може и

— Пак се връщаш от за
ведение?!

— Ах, бре, жена! Не ,мо 
га там вечно да остана!...

смо усукан народ!
Ем децата дошла 

що воде струюту, ем онн сами
да помогну, и она и тия

не може ни ру- 
чъкъг да спрайе, ем сакайу да завуще пилеше. 
Нно им ие доста да се напийу само що гледан) 
шишето, а калю лп триста флаше 
пию. Али и ТИя оди дистрибуциюту

С прооен камън изпитват злато-го. а със злато
то човека.

Хилон пиво да нз- 
не су лъсни.— Твоята съпруга, коя

то следваше химия, изгле 
жда вече не се занимава 
с нея.

— Ах, да. Отвреме—^нав
реме прави експерименти. 
Вчера например беше пре 
върнала 
впи прасе!

Зад всяко голямо богатство се крие някакво 
престъпление. Приметили н не дали. Они поши.ьави.

: Балзак
!

чЛ1сЦ1ллиКога-го стане въпрос за пари, всички сме от ед-г на религия.
Волтер: във въглен поло-
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