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С указ на президента
СФРЮ Иосип Бр<кз Титв *т
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено
с Орден братство и единство
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на
информативната и графиче
ска дейност и за принос в
развитието на братството и
единството между нашите
народи и народности.

ГОДИНА XXII * БРОЙ 1174 * 26 ОКТОМВРИ 1984 Г. * ЦЕНА 10 ДИН.
РАЗГОВОР В ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА
СКС ЗА ОБЩОПАРТИЙНОТО РАЗИСКВАНЕ

ОТ СЕСИЯТА НА СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБ
ЩИНСКАТА
РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШ

Не може вече
по стария начин

ДА СЕ ИЗОСТРИ БОРБАТА
СРЕЩУ СТОПАНСКАТА
ПРЕСТЪПНОСТ
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Общопартийните разисквания във връзка с
на
Проектопредложенията от 13-то заседание
Централния комитет на Съюза на югославските
комунисти ще имат смисъл само ако разпалени
те критики и оценки се претворяват в решения
за натрупалите се обществени проблеми.

Такова заключение се
налага след разговорите в
Централния
комитет
на
СКС, проведени на 22 ок
томври, на които по извее
тен начин беше направена
равносметка на антивността по повод акцията, коя
то предизвикаха Проектозаключевията.
В уводното
изложение
на Радиша Гачич беше на
правено резюме на всич
ки въдроеи, за които през
изтеклите два месеца се
водиха разисквания в пар
тийните организации.
— Един от възловите въ
раздвижени в рапроси,
на
зиокванията, е ролята
работническата класа в Съ
юза на комунистите и обшеството. Предулреждава
се л*е съществува абсУРД
ко положение• че днес подобре минават ония, които
не живеят от своя тРУД и
от ония, които своята екзи
изсгенция обезпечават
ключително със собствения
си труд — беше една от
забележките на Радиша Га
чич.
Участвуващите в разис
кванията оцениха, че с те
разиоккущите партийни
©ания са раздвижени мно
жество въпроси „дори се
е отишло и ПО-ШИрОКО, От
колкого след Писмото на
др. Тито", както изтъкна
Богдан Радойчич, предсе
дател на МОК на- СКС в
ГТодринско-колубарсКи ре
гион.
Всички, воито се произ
несоха в разговорите, ка:
заха много похвални думи
за дейността на комунисти
те и първичните организа
ции в материалното производство- като изтъкнаха за
пример как самокритично
подходжа
и критично се
към обществените пробле
мм. На друга страна пък
са гражданите в местните
общности.
които. Никола
Яоваиович, председател на
ОК на СКС е Смс-гсрево па
рече като «събрание от не
доволници, които всичко пи
ждат през черни очила и но
ит« мислят, че страната е в

големи затруднения”.
Та
зи оценка беше опроверга
на от Иван Стамболич, пре
СКС,
дседател на ЦК на
койго изтъкна, че в местни
те общности е малък шан
сът на домакините, пенси
онерите и незаетите мла
дежи да решават и им ос
си
тава
единствено да
приказват.
Ако трудещите се полу
чиха похвали за самокри
тиката си, тогава
трябва
да се изтъкне и това, че
има много сериозни забе
лежки от организациите
на сдружения тРУД, които
търсят
отговорност пора
ди неизпълнение на зада
чите от Дългосрочната про
грама, преди всичко, пора
ди „смущения" отгоре, ка
кто изтъкна Селимир Манейлович, председател на
ОК на СКС във. Валево.
Какво се иска с разисква
нията?
Всеки председател на об
щински комитет на СКС,
ксито се произнесоха, го
вори за множеството проб
леми в разискванията, ко
его принуди думата да по
иска
и Шпиро
Галович,
член на Председателството
на ЦК на СКС:
— Задача на общинските
комитети не е само да сле
дяг разискванията. Трябва
ше всеки комитет на изве
стен начин да дефинира
известно число цели, кои
то иска да постигне с ра
зискванията. Тана както е
внесено в дневния РеД, тя
практически нищо съЩо^твено не слага на тапет. А
в
разискванията
именно
някои среди приемат вид
на хаотичност, в която ед,раздаваме
ДРУГИ
ни на
уроци — изтъкна Галович,
посочвайки за пример бор
ските миньори в рамките
на .вече раздвижените въИ
роси от областта на реша
ването в самоугаравиделмъ
те общности на мнтервемте
Като последен учаспвуващ в разискванията Иваи
Стамболич потисна, че мая
ко се говори за ролята па
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Иван Стамболич
Социал'ист;ичеок)ия 'съюз а
неговата роля ведно с ос
таналите субективни оили
е толкова важна задача.
Подчертавайки, че разиск
ванията по Прк>ектозаклю
ченията са крупна крачка
напред в демократизацията
на отношенията в Съюза
на комунистите, той между
другото каза:
— Никога досега члено
вете «а СК и първичните
организации не бяха толко
ва присъщи, нито пък
козодствата в тях се рав
няваха като днес. Забеляз
ва се критично обсъжда
не на дейността на ръко
водствата. Членовете
не
искат, а ръководствата не
могат да работят по стар
начин, е едно от поръчения
та от разискванията. Мно
го по-големия интерес за
заседанията на
органите
на СК и хода на тези ра
зисквания са добъ.р знак,
че укрепва взаимното влия
ние между членовете
на
СК и ръководствата.

Делегатите 1на Скупщина на непозволена търговия,
Междуобщинската 48 случая
<на несъвестна
та на
работа и пр. Наназателиа
регионална
общност
на
на та политика е била до зна
разширено заседание
обсъждайки чителна степен остра. Осъ
23 октомври,
стопанската
дени са били 452 лица, ко
анализа за
ето е «а равнището
на
престъпност и стопанските
констатираха,
1983 година.
нарушения
че в пеледно време
те
НАЙ-МНОГО
НАРУШЕсе увеличават. Според ове
МеждуобщинсНИЯ СА ОТКРИЛИ ОРГА
дения на
НИТЕ
НА
СУП
кия секретариат на вътРеш
•ните работи само в щ*р®и
Заслужава да се отбеле
те девет месеца на 1984 го
жи, че в 71% от разкрити
дина в региона са били из
вършени общо 3 478 угла
те незаконни деяния . са
вни дела, ноето е на оавразкрили органите на Сек
ретариата на
вътрешните
нищет° на предишната го
дина.
Престъпления
от работи, трудовите органипол1Итшчеоки
характер
е
зации са заявили 21,4%, а
имало 8 случаи, като 4 ли само 6% са разкрили дъРца са осъдени.
жавните,
инспекционните
През 1984 година досе органи и Службата по обга. са
регистрирани
741
шег/пвено счетоводство.
Стопанско
престъпление,
Обвинените в стопанска
или с 40% повече от 1983
престъпност лица са напра
година. В прокуратурите в
вили щети на над 45 000 000
Ниш, Прокупие и Пирот динара, а като към тази сУ
са съставени
актове сре ма се добавят и сумите, ко
щу 1 083 лица. В периода
иго са произтекли от налянуари—юни е имало 427
равените от страна на ръ
заявления
против
отгово
ководител и в „Тигър" от
рни лица за стопански на . Пирот и „Нмш-експорт" —
рушения, или с 26%
по тогава щетите надминават
вече от същия период на
няколко стотин милиона ди
1983 година. Значителен е
наоа.
броят на посегателства сре
През първите шест мещу обществено имущесткеца на годината са -^или
во.
разкрити много случаи на
Разкрити са били 143 зло
нарушаване на законопред
употреби, 111 фалшификашгсания, посегателство сре
ти, 54 плячни, 53 случая
(На 3-та стр.)
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Ребаланс на общинския бюджет
БЮДЖЕТЪТ ВЪЗЛИЗА НА 73 146 000 ДИНАРА
Въз основа на съответния
обществен договор и зал(о
на за временно ограничава
нс за разполагано с част от
обществените оредстоа на
061 чествано- пол ити чесюите
общности
според
кой
то
основните
приходи
в тях могат да се уве
личавал’ само за 11,7 та сто
в сравнение с 1983 г. бе
приет“ решение о начало
то на годилата бюджетът
на Димитровградска общи
на да възлезе на 66 296 000
динара. Имайки
предвид
най-новите изменения «а
споменатия закон, развала
темите средства за израз
ходвано могат да се увемичат за 17 па сто. Това да-

ва възможност да се нап
рави ребаланс та бюджета
за 40 450 000 динара, та
ка че той се увеличава на
73 146 000 дин.
Освен
решение
за
бюджета, делегатите
на
Общинската онушдинд на
19
този
месец,
прие
ха и решение за за изгот
вяне на обществения план
на общината за период от
1968 до1990 година. Деотега
тите обсадиха и информа
цията за работата на об
щинското управление
за
обществени дгрпхюди, като
при това констатираха, че
работата на тази служба
все «ще Не е на задоволя
ващо ниио. Изтъкната е <Не

достатьчната ангажираност
на данъчната служба и съ
ответните инспекции. Обсъ
ждайки провеждането на
заключението на скупщина
та от декември дишалата
година, отнасящо се до ра
ботата на съдията за нару
шешия през периода 1976
— 1981 година, Общинсната скупщина констатира, че
в работата на този орган
през споменатия период
има значителни пропусни,
някои от кОпто дори не
са в съзвучие със закона.
Констатирана с значителна
неажурност в работата на
този орган и предложени
.решения за по-ефикаона
работа занапред.

А. Т.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СФРЮ ПОСЕТИ ТУРЦИЯ

Укрепване на
сътрудничеството
Веселин Джуранович и Кенан Еврсн в раз
говорите особен акцент сложили върху стопан
ското сътрудничество между двете страни и ме
жду народа ата обстановка
На 18 т.м. в Анкара за
вършиха двудневните офи
циални разговори между
председателя на ПреДоеДа
телството на СФРЮ Весе
лин Джуранович и прези
дента на Турската Репуб
лика Кенан Еврен и сътру
дниците им.
.
Главна тема в разговори
те бе междудържавното съ
труд-ничество, с особен ак
цент на икономическото
сътрудничество между две
те страни, международни
те отношения, оживяване
на детанта, междубалканс
кото сътрудничество и ук
репването му, както и об
становката в света и поло
жението в кризисните ог
нища, специално в Близкия
Изток и в Арабско-персий
ския залив.
Както се узнава, разгово
рите са оценени като пло-

догворпи и като значите
лен принос нс само за ра
звитието на принтелокшгге
отношения между . двете
страни, но и за сътрудниче
ството но Балкани те. В ра
зговорите също чака е из
тъкнато желанието за сътрудилгчество на двете
с грани в укрепването на
мира в света, а особено в
Бл из ко и зточн и.я регион.
Двустранно е подчертано,
че двете страни н занап
ред ще се застъпват
за
укрепване на взаимното си
сътрудничество и контак
ти. при пълно уважаване
на съществуващите разли
ки . в обществените устрой
егва.
В разговорите особен ак
цент е сложен върху необ
ходимостта от разширява
не на стопанското сътруд
ничество и увеличаване на
стокообмена.

БИВСШИ БОЙЦИ ПО ВЪПРОСА ЗА СИГУРНОСТ,
РАЗОРЪЖАВАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА

Войната не е неизбежна
Икономическата криза представлява потенциа
лен източник на ново военно стълкновение
Към края на миналата
седмица в Белград се про
веде Конференция на бор
чески организации по въп
роси за сигурност, разоръ
жаване и сътрудничество
в Европа. След тридневна
дебата, 139 делегати от
Европа, САЩ, Япония, Ал
жир, Австралия, Латинсна
Америка, Канада, Израел,
Филипини, Оиера Леоне и
Нова Зеландия се съгласи
ха, че войната не е неиз
бежна и че стълкновения
та могат да бъдат уредени
по мирен начин. Освен над
препарата във въоръжаване, и икономическата криза в света е потенциален

източник на ново военно
стълкновение.
Бювсшите бойци поеха
задължение да търсят от
правителствата на своите
страни последователно да
се спазват принципите от
заключителните
донумен
ти, приети в Хелзинки и
Мадрид, по-специално на
принципите, отнасяпш се
до възобновяване на ста
рите и започване на нови
преговори за разоръжава
нето.
Военните
ветерани се
съгласиха с предложение
то през 1986 година да бъ
де проведена световна «от
феРенция на бившите бойци и жертви на войната.

ОПИТИ ЗА МИРНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ИРАКСКИЯ КОНФЛИКТ

ИРАНО-

Япония ще посредничи
Токио ще призове Иран и Ирак да обезпечат
свободно каробоплавале в Залива и да не употребяват
химически оръжия
В началото на . идущия конфликт. В Токио се уз
месец Япония ще изпрати нава, че японското прави
висок представител на Ми телство ще призове воюва
нистерството на външните щите страни да обезпечат
работи в Багдад и Техеран свободно корабоплаване в
с предложения на Ир^к и
Иран за прекратяване на Залива и да не употребя
въоръжен ват химически оръжия.
четригодишния
СТРАНИЦА 2
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ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДУЕЛ МЕЖДУ РЕЙГЬН И МОНДЕЙЛ ПО ВЪПРОСИТЕ НА
ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА МА САЩ

вубой без победител
Сера и Мондейл се застъпва за ..силна Амери
ка, която ще преговаря"
В телевизионния дуел
•Между президентските кан
дидати, завършил без нобе
ДИР0Л, рИПаЛИте се стълкно
вили най-най ред по въпро
са за „наръчника", който
ЦРУ разделила на контра*
революционерите и Покара
гуа. Използувайки
тази
срамна постъпка, Мондейл
обвинил Рейгън, че оказва
подирела на тероризма. Ре
йп*н обещал, че ще се откаже от „услугите" на &си
чин виновници за тази нсдоп успим а Iюстцггка.
Второто премероане на
силите настанало по въпро
са за космическото оръ
жие. Мондейл се обявил
за абсолютен противник

а
на този вид оръжие
Рейгън се опитал да обясни, че става дума за дефанзивно о-ръжие и че е
готов, когато се произведе
такова оръжие, „постиже
нията
да
сподели с'ьс
СССР, да им покаже иакво може да направи Аме
рика и да им предложи
взаимно унищожение «а
ядрените потенциали". Вол
тер Мондейл през цялото
време настоявал да дока
же, че Роналд Рейгън не
е компетентен по много ва
жни въпроси, особено при
избирането на оръжие. Спр
РеД демократическия кан
дидат,
президентът
на
САЩ трябва да бъде р^ши

• НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

10 милиони - след 36 години
Броят на жителите в НРБ годишно се увелича
ла средно с 29 000 души
На 31 декември 1983 година Народна република
България е имала 8 935 000
жители относно с 29 000
жители повече
отколкото в края на 1982 година.
Разликата всъщност представлява средно годишно
увеличение броя на жит^-

лите в тази страна,
Българите мечтаят родината им да наброява 10
милиона жители, но мечта
та -им ще се сбъдне след
36 години, разбира се, доколко броят на жителите
се увеллгчава със сегашния темп.

АНДРЕАС ПАПАНДРЕУ ПОСЕТИ ПОЛША

Крачка към нормализация
на отношенията между
Полша и Западна Европа
Първо посещение в Полша на лидер на страначленка на НАТО след въвеждането на военно поло
жение през 1981 година
Двудневното посещение
на Андреас Папандреу овъв
Варшава е събитие от голя
мо значение за развитието
на билатералните отноше
ния на Гърция и Полша,
но също така е голямо и
м е ждун ар одното м у зн ачение. Именно, това е първо
то посещение в Полша на
лидер от страна-членка на
НАТО след въвеждането
на военно положение през
декември 1981 родина.
Поленият печат, изтъква
на преден план именно то
зи факт и подчертава, че
гръцкото правителство се
отнасяше към военното по
л ожен и е като нъ<м вътреш
на работа на Полша и не
се приобщи към западните
центрове, които предприе
ха санкции против Варша
ва. „Трибуна люду" изтънва, че Гърция „през_ цдлото в-реме имаше критично
становище към рестрикциите, защото в тях виокдаше елементи на политиче
ска репресия”.

посеЩеРазглеждайки
нието от този аспект, „Жи
че Варшави" счита, че то
ше ускори нормализация
та на отношенията между
Полша и Западна Европа.
В това отношение обаче
не се подхранва ггрекален
оптимизъм.

теле» и да разполага със
знания и мъдростВ подхода към отделни
теми
от диалога със
Съветския съюз до поли
тиката в Централна Аме
претендентът от
рика
редовете на демократите
проявил известно отклоне
ние вдясно. Той не вярва
на русите и смята, че са
готови на всичко, но е го
тов да преговаря с т*х.
Рейтъи отговорил, че. имен
но такава е и неговата по
литика. По време на дуела
пред телевизионните каме
ри. Рейгън няколко пъти
повторил, че никога и ни
къде няма да изпрати аме
рикански войски и че ядре
ната война не може да бъ
де спечелена и затова не
бива да бъде водена. За
региони с голямо значе
ние за Америка президен
тът на САЩ „определил"
Близкия Изток, Южна Аф
рика и съседите. Комента
торите обаче му направи
ли забележка, че е забра
вил Европа.
В момента, когато Рей
гън отбелязва предимство
от Ю точки при избирате
лите и има изгледи за
победа в 42 щата. Мондейл
изпуснал възможността да
създаде истинска тома от
въпроса за „войната и ми
ра”. Той досега обикнове
но изтъкваше, че Рейщн
застрашава
човечеството
със засилване на надпрева
рата във въоръжаване и
че Америка не е по-сигур
на. Сега обаче само крити
кувал
надпреварата във
въоръжаване, а повече на
стоявал да се представи
като решителен човек. На
моменти дори употребявал
някои акценти от Рейгъно„силна
вата кампания
Америка, която ще прего
варя".
И този път коментатори
те предупреждават, че на
американците пенважна е
вътрешната
политика на
президента, преди всичко
икономическата, и че в то
ва отношение Рейгън има
предимство.

САЩ

Расте броят на
индианците
За пръв път през последните 100 години в
САЩ се забелязва увеличение броя на индиан
ците. Днес в Съединените американокм ща™
живеят 1.3 милиона индианци относно със 72
на сто в повече отколкото преди 10 години.
Статстиците обаче предупреждават, че то
ва увеличение частично е резултат на по-арганизираното преброяване на индианците, живущи
извън резерватите.
Както и да е, о&га за първи път, след пър
вото преброяване на индианците през далечна
та 1890 година, се случва броят на червенокожите американци да е по-голям от милион
души.
______ __
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАТИТЕ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ЮБИЛЕЙ НА „ХЛАС ЛЮДУ”

Израстване в славното се
мейство на партизанския
печат във Войводина
Весгникът на словаците е пръв вестник на
една народност в САП Войводина
Тези дни в Нови Сад бе
тт.ржествено
ознаменува
на
40-годишнината
на
„Хлас люду", вестник на
словашката
народност в
Социалистическа
автоном
на покрайнина Войводина.
В Музея на социалистичес
ката революция бе откри
та изложба на вестници,
списания и книги на Изда
телство „Обзор", отразява
щи богатата
революцион
на традиция на информа
тивната дейност на словашки език.
— „Хлас люду" израсти а
в афирмирано информати
вно средство на словашки
език и във
фактор
на
нашата единна информати
вна система, който допри
нася за развитието на со
ци а ли етическите самоуправителни отношения. Осо
бе но важен е приносът му

за осъществяване на поли
ти,ката на национално ра
вноправие. братств.ого - и
единството и хармоничните
междунационални отноше
ния — каза Ян Ширна,
•член на Председателството
на-САП Войводина, на тър
жественото откриване на
изложбата.
На тържественото събра
ние на Издателския съвет
и редакцията на „Хлас лю
ду", Комитета по чествува
-не на юбилея и колектива
на Издателство „Обзор” ро
вори секретарят на Пред
седателстаото на ПК
на
ССТН на Войводина Йожеф Хорват, който между
другото изтъкна, че първи
ят вестник на една народ
ност в тази покрайнина из
растна от славното семейс
тво на партизанския печат
във Войводина.

В ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА НА МОК НА

Отзовани бездейни членове
ф По-голямо внимание на анцията „С- произ
водителност и пестене — към целите на стабилиза
цията"
ф Мерки за защита на жизненото равнище
Едно решение на Общи:
нокия синдикален съавет в
Бабушница не°тда®на пре
дизвика
голям
интересИменно, касае се за отзо
ваването -на:. десетина чле
нове на Общинския синди
кален съивет и членове на
междуобщински органи «и
тела, зарад проявено без
действие. Петър Милохие■вич, работник в „Балкан”
въ.в Велико Бонинци, Люби
нка Станковин, преподава
телка в оновното училище
„Добринка Богдан,ович" в
Стрелъц, Перса Пейчич,
служеща в органа на упра
вление <в Бабушница, Лиля
на Тодорович от „Текстил
колор”, Стоян Риетич от
„Балкан” във В. Бонинци,
Зорица Велкович от Здрав
пия дом, Радомир Ранчич
от пътната секция, Любиша Антич от „Дърли връх".
Данило Николич от Електродистрибуция вече не са
членове на Общинския син
дикален съвет и на разни
тел а и органи в Междуобщинския оиндикален съвет
в Ниш.

Към тази крачка не се
е пристъпило прибързано,
Наиротив. след няколкокра
ини предупреждения за неизпълнение на делегатски
те ои задължения. Общин
ският синдикален съвет е
взел решение
•А3 се
освободи. от бездейиите
ои членове.
Тук сега възниква и
още един въпрос: дали ор
ганизациите и учреждения
та. чиито членове са били
досегашните
делегати в
синдикален
Общинския
съвет ще поискат и отго
ворност от своите делега
ти, като ведно ои признаят
и несполуката при издига
нето за делегати на хора,
които не са в състоян«ие
да изпълняват поетите за
дължения и задачи. .
УКРЕПВА АКЦИОННАТА
ПОДГОТВЕНОСТ .
НА СИНДИКАТИТЕ
В светлината на Проси
тозаключенията от 13-то за
седание на Централния но
митет на Съюза на к>го-

От общо 53 курсисти, които ще следят обу
чението в Политическата школа, 37 са завърши
ли школи на общинските комитети, 8 — шнола
на самоуправителите и 9 — младежка политическа школа на в-к „Борба”
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— Тази акция — подчер
та Дим)итриевич — може
много да спомогне в прове
ждането на задачите «псцико
номичеока
стабилизация.
Тя пряко води към по-начествено и почголямо про
изводство. Предвидено - е
на специални информатив
ни табли в орга низациите на сдружения труд да
се отчитат «резултатите на
отделни ООСТ, на отделни
работници,
преизпълнили
производствената ези норма;
да се изнасят данни за
уплътняване на работното
време и включване на РеЖ1ИЙН1ИЯ персонал в произ
водствения процес- Естест
вено, в тази насока трябва
да се действува и в област
та на възнаграждаването.

СКС В ЛЕСКОВАЦ

Започна обучението на деветия випуск
На 22 октомври т-г- за
почна обучението на IX ви
пуск курсисти в Ползт5гче
ската школа на Междуобщинската конференция на
СКС в Лесковац. По този
повод бе проведено търже
бе
лектор
ство ,а пръв
Томислав Младенович, из
секретар
на
пълнителен
Председателството на ЦК
на СКС.
Обучението в Политичес
ката школа на МОК на
СКС ще следят 53 курси
сти, избрани от общински
те комитети на СКС в 13-те
общини в Южноморавски
регион. От Босилеград кур
сисги в шнолата са Винко
Владимиров, Жарко Ефтимов и Миле Анастасов,
а от Сурдулица — Славолн>б Савич и Сава Здравкович.
сегашни
Почти ВСИЧКИ
курсисти са минали през
някой от основните видове идейно-политическо об
разовангие- Така например,
37 курсисти са завършили
поли^гически школи на обкомитети на
шниските
СКС, 8 — школа на само
управителите и 9
младе
школв
Жка политическа
на в-йс „Борба".
Политическата школа «На
Междуобщиноката .конфе
ренция на СКС в Леско-

сдавените комунисти, зяло
то ни уведоми председате
лят на Общинския синдикален съвет в Бабушница
Иван Димитриевич, са на
белязани конкретни меролриятия и задачи за провеждане на малко позабра
.вената вече акция „С про
изводителност и пестене
— към целите на стабилизацията", раздвижена още
през 1983 година, а досега
почти останала безрезулта
тна в общината.

!

вац досега се изяви като
значителен облик на идей
но-политическото
издига
не и марксическо образо
вание, което потвърждава
и успехът на VIII випуск
курсисти,- обучението на
които бе проведено от 24
октомври 1983 до 22 .април
1984 година. Приетият от
страна на Съвета на школа
та план и програма бяха
Реализирани изцяло. Прог
рамата е дала
възмож-

Ност на курсистите да с©
запознаят със съвременни
те течения в маркоичеежата мисъл и с; конкретните
проблеми в
общественоикономическото
развитие
на Южноморавски регион.
Осъществена е програмата
по всички 6 тематични об
лаеш: уводни теми; обще
сг1вено-политичеоки
отно
шения;
обществен 0-П0Л1Ишческа система;
органи
зирани субективни
сили;
култура,
образование
и
наука; съвременен
свят.
Лектори са били 86 изяве
ни
общестнено-лолмтичес
ки и научни работници и
специалисти за олределе-

В обучението на
курсисти
IX випуск
ще бъдат прилагали
методологичесни ино
вации, произтекли от
изследванията на до_сегашното идейно-по
лигическо образова
ние в СК.
ни области. Обучението на
VIII випуск са започнали
61, а успешно са го завър
шили 58 куроистн. По 1
курсист от Сурдулпца, Ле
сковац и Прешево са налу
спали школата.
Б. Костадинов

Да со изостри борбата срещу
стопанската престъпност
(от 1-ва сгр.)
шу обществено
имущест
во и пр., които също на
насят големи щети.
ЗА СИНХРОНИЗИРАНО
ДЕЙСТВУВАНЕ
Всички разисясваяди се
застъ.пиха занапред да се
I юведе I го-синхронизирауа
акция на борба срещу сто
ланската престъпност.
При това, както из'гъкна
Александър
йоваяовйч,
председател
на Междуоб
щитгската конференция на
Съ,юза на комун-истите, е
необходимо да се зарили
дейгЮостта на самоугьравмте

лните органи, самоулравитсл«ния контрол.
— Не бива
каза Йованович
често пъти и
чрез несъответна данъчна
политика и под., да създа
ваме условия за
незакон
но забогатяване. Това не.
смеем занапред да допус
каме. защото по такъв на
чин накърняваме
прести
жа на Съюза «на комунис
тите, авторитета на нашето самоупрааителто обще
ство.
Приети бяха и коннретн и заключения, допълнени
на самата сесия, нак#зана
пред да се «води по-успеш
на борба срещу стопанска
та престъпност’.

Делегатите на Скупщината
на М еждуобщин оката
Р0гианална общност обсъди
ха и информация за използването на хидроенерги
йните потеащиал1И, основи
за изработване на резолю
ция за политиката на осъшес-твя«ване на обществен о-«и1коном1ичеокото
развитие в 1985 година, решение за създаване на раба
тни гругьи и тела за изгот
вя^не на дългосрочния обтестван развоен план
до
2000 ,-одина и за изготвяна
на «обществения
развоен
план «на рещюна от 1986 до
1У90 година.
М. А.

ДА СЕ ЗАЩИТИ ЖИЗНЕ
НОТО РАВНИЩЕ
Синдикалните
организа
ции в Бабушнишка общи
на в настоящия момент са
изправени и пред задача
та: как да се защити жиз
неното равнище на работ
ници с най-малки лични до
ходи. Вече е разработена
и приета конкретна прог
рама от мерни и акции е
тази насока. Раздвижена е
инициатива за
създаване
фондове на солидарност в
организациите «на сдруже
ния труд, в който да се
сдружават средства — Ор
личните доходи на заетигге
и на синдиналните органи
зации
с цел да се ока
зва помощ на най-застраI пените.
Освен това оннданалниуе
организации занапред ще
бъдат повече в курса на
1толоже1шето в колективи
те. Те трябва активно да
Действуват за изпълнение
и а производствените плано
ве, да бъдат навреме зало
знатн с поскъпването на
суровини и др. възпроизводствени материали, да
бъдат начело в борбата
ь
пР°тив брака, трудовата и
технолажката
недиещшпи
на ат пр., като по такъв начин синдикалните организа
ц"ш дапринас,гг » провдж
А^не задачите от Дълтосро
чната прогр«ама по писонрмиче<жа стабигагзакця.
М. А.
СТРАНИЦА I

ОТ ОБЩОПАРТИЙНИТЕ

РАЗИСКПЛНИ»

В СУРДУЛИШКА ОБЩИна

11 ОРГАНИЗАЦИИТЕ НЛ СК 0 ТРУДОВИТЕ

ОРГАНИЗАЦИИ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

В ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД РАЗИСКВАНЕТО ПРИКЛЮЧИ

Скъсване с безделието И Да се прекъсне с двойния морал
безотговорността
Общопартийните рааискианпя пр Прооктозвклю
чени ята от ХШ заседание
на ЦК на СЮК в първични
,те организации на Съюза
на комунистите в Сурдулиш
ка община всс повече се
развихрят. Комунистите го
вордт все повече критичес
ки и самокритично за сла
бостите и проблемите в
своите среди с чел да енъ
сат с безделието, безотго
ворността и други вредни
(видове поведения, за да се
мени състоянието в общес
твого нъм по-добре.
От информацията на Об
щинскня комитет на СК в
Сурдулица предаваме оп
ределени забележки, мне
ния и оценки на комунис
титеВъз всички първични ор
ганизации на СК — общо
71, приключи първият кръг
разисквания, а в 57 се съ
стоя н вторият кръг. В по
нататъшните разисквания
в отделни ПО на СК
в
третия кръг се утвържда
ват акционни програми с
непосредствени задачи на
комунистите за тяхното де
йствуване в средите, къДето живеят и работят.
Председателството на Об
[донския комитет на СК на
заседанието си от 9 окто
мври оцени, че разисквакията имат задоволяваща
насока, но че има и таки
ва среди, къдета за слабо
стиге, грешките и други
неприемливи поведения се
говори доста обобщено и
без същинско посочване
на техните носители. Е-го
защо Председателството
призовава нъм повторно ра
зиокване в ПО на СК в
ООСТ „Масурица", .Звез
да", Овцефермата, Горска
та секция. Образователния
център „Маша Пияде” и в
СУП.
Първичните организации
иа СК в местните общнос
ти общо' изтъкват пробле
ма за неприсъствие на чле
кове на СК, които често
отсъствухват поради рабо
та, па
остават с малък
брой комунисти, които не
мотат да се включат в ра
зрешаването на бройните
проблеми в своите среди.
Първичните организации
в Клибура, Божица, Власи
на. Ново село, Мачнатица
и Киевац правят забележ
ки «а обществения сектор,
че не е добре организи
ран да приеме предложена
та селскостопанска и жи
вотновъдна продукция. Цре
длагат се нищожни цени
и -често се обезценява на-

' Страница 4

Доближаването ни здрШшагги защита т насвле- нище и комунистите с лич
ннето и премахването на субективните слабости в по ния си пример трябва да
добряването й са едни от доминиращите въпроси в действуват работното вре
разискването
ме да се спазва и да се
Членовете на първичната огдалечени села и лгшса- подобри отношението към
чеството, намалява со тег
лото и нередовна се запла организация на СК в Здра та на средства за изграж пациентите. Да припом
В'ния дом в Боонлсчрад, «к дано да здравни обекти о ним, за досегашните тези
щат парите.
лючвайки ес в общопарпий една от основните труднос пропуски никой не е под
под.
отговорност.
Първичната организация нога разнснвапе върху Про ти в изпълняването на на- веден
Александрова казва, че .са
на СК във фабриката за ентозаключанията от 13- шитс задачи.
Проблемът във връзка с незли решение за въвежда
машини и стоманолеярна
14» заседание на ЦК на
„Мачнатипа " ТЪРСИ вносът СЮК
показаха, че
бс (не) изграждането на здрав не на работни ;шсти, в ко
на стоманени лагери да неоснователен страхът, че пата станция в Бранковци ито да се регистрира рабо
бъде строао контролиран,
комунистите повече шо го и амбулаторията в Дукат тата на всички трудещи
относно да оо вндоя оаюоа порт' :ю трудностите и про сега решават съдебни ррга се.
В самоутгравителния ор
количество стоманени ла блеещите в обществото, а ни. Членовете на СК в
гери, което не може да се по-малко за себе си, за т ази организация са под ган и различните комисии
покрие с производството в собствените слабости I». со чертали, че Здравният дом и тела — изтъква Апексан
тази фабрика, понеже юда бствената среда. На провс но е виновен за прекъсна дрова — малко са членове
явления неоснователно да лените досега четири сб тото им изграждане- Очак на СК и занапред това не
се отлива валута, която рания тук «е изостанаха ва се наскоро да започне бива да се повтори. Ние
на югославското стопанст разискванията за труднос да работи амбулаторията в наистина подчертахме, че
во е твърде необходима. тите в обществото. С чув Иазьрица. Трябва обаче в първичната организация
Колгунистите на тази тру ство обаче на собствена да сс подобри работата в на СК съществува акциондова организация не одо отговорност комунистите в здравните станции в Гор но единство, но водещата
бряват да се мени сегашни тази организация (от над на и Долна Любата, Горна й роля те бъде по-малка,
ят химн ,.Хей славяни",
70 заети 22 са членове на Лисина и Долна Тлъмино, ако членовете на СК пря
оценявайки че той със сво СК) особено внимание гюс като и да се организира ко не действуват в тези ор
ето съдържание и поръче встиха на осъществяване комплетна етора смяна в гани и тела и ано известно
ние потврждава своето съ програмата си за икономи Здравния ДОМ в Босиле число комунисти с двойния
ществуване.
ческа стабилизация, лодоб град. Налага се да ое фор си морал за едно се застъ
ряване и дближавахне на мира и отделна служба за пват на събранията на пър
организация на
Инак, в общите разисква здравната защита до насе бърза медицинска помощ, вичната
ння се чувствува определе лението,
по-нататъшното която поради липса на^ фи СК, а друго правят на рабо
Настоя
ност на комунистите, на развитие иа самоуправле нансови средства работи тните си места.
ред с изнасяне на своите нието и идейното и анцию- нъм стационара и служба щето налага тези отноше
ния и поведения да ме
мнения и явления и поведе нно единство в първичната та по обща медицюта.
кия, да изразяват готовност организация.
В разискванията са под* ним. и разбира се, заехме
да се менят отношенията'
и субективните становише за личните про
— Имайки предвид об чертани
и поведенията в работата, щественото
значение на слабости, които пречат в пуски и слабости да тър
като се изостри отговорно трудовата си организация работата. Трудовата дисци сим н конкретна отговор
В. Б.
стта и ангажирането на откровено изтъкнахме тру плина не е на завидно рав- ностпай-отговорните •
дностите, които ни пречат
ЕДИНИЦА ЗА
в изпълняването на общест В ТРУДОВАТА
Съществуващите пробле вено-поетите цели , — каз ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА КВАРЦ В БОСИЛЕГРАД
ми — неелектрифиципани
ва Олга Александрова, сек
селища, несвързаностга им ретар на първичната орга
с телефонни връзки ра- низация на СК. — Разби
ботата на пощите и местни ра се. в заключенията, ко
Първичната организация те досега събрания домини
те канцеларии в частни по ито приехме посочихме и ма СК в трудовата едини раха въпроси, отнасящи
мещения в Клисура, незае пътищата за решаване на ца за експлоатиране на се до намалената трудо
ва дисциплина, нестимутостга и др. са предмет на тези трудности. Как по-ус кварц в Босилеград досега .тативното възнаграждавапроведе две събрания, пое
пешно
да
изпълняваме
ос
разисквания и остава към новната сп задача, тю. да ветени на Проектозаклюне и неспазване мерките
всичко това да се пристъ доближим здравната защи ченията от 13-то заседа по икономическа стабили
пи организирано, за да се та до населението и да ние на ЦК на СЮК. С©кре зация в трудовата едини
ца. Комунистите не се сте
намеРят
най-целесъобраз премахнем слабостите в гарят на организацията
ни решения.
че сняваха свободно, открове
подобряването й? Кадри Винно Станов казва,
има — казва Александро се върши подготовка и но и с чувство на собстве
С. Ми кич ва — но разпръснатите и за третото. На проведени на отговорност да посочат
пропуските и на ръковод
ните лица в трудовата еди
ПЪРВИЧНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ В СЕЛО МИЛЕВЦИ
ница.
В последно време тру
довата дисциплина нама
ля — казва Крум Велинов.
Що се касае до по-ната Това се особено чувствува
Първичната партийна ор в тази първична партийна
гахнизация в село Милевци организация са изтъквали гъшната активност на та когато отсъствуват най-от
говорните. Често се закъс
е между първите, ако не и някои отрицателни про зи партийна организация
и първа, пахртийна органи яви а отделни •-. организа произлизаща от Проентоза- нява на работа, работното
ключенията прието е ела място се напусна преди пре
зация в местните общнос ции на сдружения труд,
ти, която приключи с ра преди аоично, гЗДЖщагел- новище. занапред комунис- двиданото. Това правят и
двичленове на СК. Един път
тите да
бъдат
зискванията върхху Проен иите прояви във Ветерн
трябва да
тозаключенията от 13-то за нарната станция, къДО-по гатели яа всички активно завинаги това
седание на ЦК на СЮК.
цената за изкуствено . :, осе- сти в селото, като при то се премахне. Симеон Дра
Както ни уведоми заме менявтане на крави от 150 ва акционното единство ганов се застъпва за хю
въднаграж
стик-секретарят Иван До динара е увеличено на бъде винаги е преден план. стимулативно
нчев на проведените три 500”' Поради това селско Воеки номунист трябва да даване — в преден план
да бъдат трудовите резул
събрания обстойно са об стапанскито производите бъде активен в дейността
тати, а не работното място
съдили състоянието в схр ли все по-малко се оп на Социалистическия СЪкоето се заема. Членове
ганизацията си и въобще ределят за такъв вид осе юз. в делегациите и пр_,
активността на комунисти меняване на нрави, което а против всяка иеактивност на СК, които дадоха под-,
те в останалите организа е пряко свързано с изме ще се предприемат „съотхве крепа на Проентозаключенията в разискванията се
ции и делегации в местна нението на расовия състав
идейно-политически
тни
застъпиха решително . да
та общност, и въз основа на добитъка. Не по-мал
становище
е
на
мерки
на това изготвили собстве ки забележки тази пар
се противопоставят срекомунистите
в
тази
местни заключения, които ще пийна организация е от
шу всички носители на
отрицателните прояви и
им бъдат основна насока
правила и върху работата на общноств дейността им.
уклони.
на Здравния дом и ООСТ
М. я.
М. я.
Освен това комунистите „Напредък”.

"Ърещу всички уклони

Приключи разискването
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Т\ПСГЧ'тем\Т СИНДИКЛЛЕН СъвЕТ ЗА ИЗБОРНА

общности и че делегатите
трябва да се избират от
техния състав. И занап
ред трябва да се провеж
дат прелкандидационни съ
брания, .но е необходимо
съществено изменение в
процедурата на предлага^не на кандидати- Предложе
ни ята тРябва да идват от
избирателите, а не, <както
досега, от отделни коми
сии и тела.

За по-демократично
предлагане
О ОСС в Босилеград счита, че е по-целесъобразно
Функцията на делегация да изпълняват работничес
ките съвети в трудовите организации и скупщините
I местните общности
За Демократизация на изборите е необходимо пре
дложенията на кандидати да идват от избирателите;
л не от отделни комисии и тела
С проведеното през миналата седмица заседание
на Общинския синдикален
съвет, в Босилеградска об
щина започна политическа
дейност за по-нататъшно
\тсъ в т,рш0Н ствув ане на из
борната система гв нашето
общество. Изхождали от
факта, че широкото ангажиране на трудовите хора
в решаването по вСички
съществени обществени въ
проси е основна предлоста
вка за истинСка социалисти
ческа са-моуправителна де
мокрация, членовете на Об
щинския синдикален
съ
вет най-голямо внимание
посветиха на делегатски
те избори. Най-задълбоче
ни разисквания се водиха
във връзка с ф\'нкцията на
делегациите и предлагането на кандидати. След дъл
ОТ СЕСИЯТА НА ОС В

готрайно обсъждане на те
зи въпроси. ОСС в Боси
леград застана на станови
щето, че е по-целесъобраз
но функцията на делегация занапред да изпъдняИзглед от Босилеград
ПОМОЩ ЗА
КОПАОНИК
Общинския? синди
кален съвет в Боси
леград раздвижи ини
циагива за събиране
на партии средства
и строителен матери
ал за пострадалото
подкопаонишно насе
лениеват работническите съвети
в трудовите
организации
и склптщищтте в местните

ДИМИТРОВГРАД

Грижи за бойците
н семействата им
На последната сесия на
Общинската скупщина в
Димитровград между при
етите бройни решения осо
бено място заема решение
то за материалното обез
печаване на участниците
в НОВ-а и членовете на
техните семейства.
Облиците на материално
обезпечаване са: постоянни
парични помощи, постоян
на парична компенсация за
школуване на деца,
до
бавъчно за
неспособност
на втория член на семей
ството, добавъчно за гри
жи и помщ от странични
лица, еднократна парична

помощ, компенсации и по
мощ на членове на семей
ството в случай на смърт
на ползващия матери_ално
обезпечаване, като участник в НОВ-а.
Трябва да се напомни, че
приетото решение е допъл
нение и изменение на ре
шението, прието 1979 и съо
бразно със сегашните ус
ловия и В7>3\1ОЖН0сТИ на об
ществото да оказва помощ
и води постоянни грижи
за участниците в НОВ-а и
членовете на техните семе
йств а.
Ст. Н.

НАСКОРО В БОСИЛЕГРАДСКИЯ КВАРТАЛ
„МАГУРКА”

»

Съобразявайки се със
значението на инициатива
та за Vсъвършен ствуван е
на изборната система, Об
шиленият синдикален съ
вет взе решение първични
те синдикални организа
ции в Босилеградска об
щина да раздвижат дей
ност, в която всички тру
дови хора ще вземат отно
шение по тези въпроси.

СЛОГЛ» ЩЕ ОТКРИЕ МАГАЗИН

Основната организация на сдружения труд
„Слога" в Босилеград, занимаваща се с трговия
и гостилничарство, наскоро в босилеградокия
квартал „Магурка" те открие магазин за храни
телно-вкусови стоки. Обекта, когото изгради
тази организация и в когото вложи около 500
хиляди динара (има около 50 мг ползваома
площ) е готов — сега само трябва да се обза
веде със стоки.
С това хубаво начинание „Слога” ще добли
жи услугите ои до потребителите и сегашните
около 80 домакинства занапред няма да бъдат
принудени за всяка „дреболия" от този вид да
отиват в центъра на града.
В. Б/
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М. Янев
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРОФСЪЮЗИТЕ НА ДИМИТРОВГРАД (С<ДРЮ)
И ГОДЕЧ (НРБ)

Разменени посещения
Въз основа на подписания протокол за крайпранично сътрудничество на
обществено-политическите организации
ог Димитровград — СФРю и общините
Годеч и Драгоман — НРБ, на 19 т-м. в
град Годеч пребивава делегация на общенската синдикална организация от
Димитровград. Освен посещение на
някои селскостопански и промишлени
обекти, гостите от Димитровград са лрсетили и град Берковица, където е про
ведена среща с профсъюзната органи
зация на този град. по време на която
са водени съвместни разговори с цел
за обмен на оттит в работата на двете
организации. Според програмата на посеткението синдикалната делегация на
Димитровград е посетила и мемориалн.ия комплекс „Балова шума”, забода
„Ком” и музея „Иван Вазов”.
Профсъюзи ата
организация от Годеч завчера върна
посещението
на
дим итровградчан и. По време на посещението гостите от Годеч се запознаха

• СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ В

с редица трудови колективи, организации и културно-исторически паметници,
Именно, в Димитровград посетиха каучуковата промишленост „Тигър” и детската градина „8 септември”, а в Пирот
конфекция „Първи май”. Годечани по
' сетиха и Ниш, където са разгледали мемориалния комплекс „Бубан” и музея
>Л2 февруари”,
Такива взаимни посещения преди
известно време осъществиха общинс
ката организация на Съюза на социално
шческата младеж <уг Димитровград и
комсомолската
организация на Годеч.
В рамките на културното сътрудниче
ство на 19 т.м. в Годеч също гостува и
културно-художественото дружество „Г©
0рГИ Димитров” от Димитровград. Пред
годечката публика димитровградските
самодейци се представиха с ансамбъла
за .народни танци, ансамбъла „Ветерани”,
секстета за народни песни, с народен и
естраден оркестър и вокални солисти.
А. Т.

ДИМИТРОВГРАД

Когато бездействува базата
Местната организация на Социалис
тическия съюз о Димитровград, орга
низирана по райони .в града, отдавна е
известна гю бездействопостта сн. Това
се • потвърждава и сега, по време на
изборната дейност в тази общественополитическа организация. Ддкато в ед
но от най-олиаяеченмте села Било, най
ример, на предизборното събрание се
отзоваха почти всички граждани в Ди
митров1рад това направиха само 30—40
души! За съжаление и този път не по
могнаха «и към хиляда писани съобще
ния, които ма трудещите се и гражда
ните .в града връчиха ученици, нито че
стите съобщени-я посредством радио
уредбите в „Свобода" и ООСТ „Димит
ровград”, нито огромния афиш в цеитъ|та на града, изтъкнат една седмица пре
ди събранието.
Къде са трудещите се и граждани
те? Имайки предвид, че в Димитров
град живеят и работят нъм 800 членове
на СК поставя се въпрос: къде са те?

Отговор има само един — на дело се
потвърждава констатацията от общопартийното разискване върху Проентозоключенията от 13-то заседание на ЦК
на СЮК, че комунистите недостатъчно
се ангажират в работата на останалите
сбщсствено-политичесни организации. То
зи двоен .морал и сега се чувствува в
отбягваното от самоуправителното пра
во в база да се решава по всички обществвцо-поллтичесжи въпроси.
Сигурно е, че заетите са заинтере
сувани за решаване на трудностите в
Ргзнизациите на сдружения труд. Но.
нима те, комунистите (и не само те) не
живеят в този град, нима не ги интере
сува снабдяването, уреждането на града
и пр. А все докато субективните сили в
града, особено комунистите «е проявят
;о-голя)МО чувство на отговорност, мест
ната организация на ССТН в града не
да се залови с проблемите.
А. Т.
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ИЧ ДЕЙНОСТТА

НА ООСТ „3 СЕПТЕМБАР”

КАКВО ПРЕДВИЖДА ПРОГРАМАТА НА ОСС В БО
СИЛЕГРАД ЗА ЗАЩИТА НА ЖИЗНЕНИЯ СТАИ
ДАРТ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ?

['ше^продукцията. И износът СТАБИЛИЗАЦИЯТА
ПРЕЗ ДЕВЪТМЕСЕЧИЕТО
ПРОДУКЦИЯ, КОЛКОТО ЦЯЛАТА
МИНАЛА ГОДИНА, А ЗА ИЗНОС С 23 НА СТО ПОВЕЧЕ • ПРЕЗ ОКТОМ
ВРИ ОЩЕ 70 ХИЛЯДИ МИКРОМОТОРИ

Стопанската дейност на
една от водещите стопан
ски организации в Сурдулишка община — ООСТ
„5 сепгембар", стопанисва
ща в състава на автомоби
лните заведи „Дървена за
става” в Крагуевац, посто
янно укрепва. През деоветмесечнего са произведени
общо МУ 817 микромотора
— продукция равна на ця
лото миналогодишно произ
водство, или 173 хиляди
мйкромоторн повече в сра
внение със същия период
на миналата година. Пла
нът обаче не е реализиран
със 7 на сто. главно пора
ди недостиг на възпроизводственн материали в на
чалото на годината.
За такова производство
до голяма степен доприна
ся усвоеното производство
на минромотори за стъкло
чистачки през последното
тримесечие на миналата
година.
Произведени са
общо 117 016 мйкромоторн
от този тип. Инак произ-

на микромотора
и тяхната реализация е
изпълнена според плана:
на автомобилните
заводи
„Дървена застава" и на ос
таналите потребители са
доставени 558 768 мпкромоторн.
'.VI
През изтеклия
месец
планът иа производството
не е реализиран е 18 про
цента, и то главно поради
неизпълнение на доставка
та на мпрнит от страна на
Нишката електронна про
мишленост- Щом бъде до
ставена
продукцията от
Ниш ще се комплектуват
помлицпте и до края на
годината планът на произ
водството ще бъде реали
зиран, относно ще се ком
пенсира изоставането.
За отбелязване е, че за
нуждите на автомобилната
промишленост на Съвет
ския съюз са произведели
99 442 микромоторлг за ох
ладители, което представля
ва преизпълнение с 23 на
сто. Според договора за
родството

В ЛЕТАЛАЦ” В ДИМИТРОВГРАД

ПАЗИ СТАНДАРТА

настоящата годшп на Съ
Осъществяването иа иноиомическата стабилиза.
ветския съюз трябва да се
ция е най-сигурният и най-дългосрочен начин за защи
доставят още оноло 13 хи
та и повишаване на жизненото равнище на трудовите
ляди ммлфомотори, а про
хора
дукцията през ноомдри и
декември ще ос пренесе в
Тъй ка-го заседанието на и делегатите се търси да
идущата година.
Общинския синдикален съ не гласуват нови облага
Реализирайки износната вет в Босилеград, на те ния върху дохода.
ггрогрома за нуждите на то бе присета Програма
английската
автомобилна от морни и акции за заПървичните организации
промишленост са доставе щита на жизнения стан на Съюза на синдикатите
ни 1000 мотор-помии на дарт на трудещите се, съв трябва да осуетят всеки
стойност 8102 долара. За падна с момента, на интен опит за увеличаване цени
нуждите на „Лунас” ще бъ зивно разрешаване на ,зим те извън договорените ра
дат доставени още 5000 нитс” жизнени въпроси,
мки. Против ръководители
мотори за охладатели, а на мнозина може би са очак те и органите, които взе
италианоки
потребители пали в програмата да се мат решение за незаконно
2000 мотори за стъклочис намерят „конкретни" акти увеличение на цените, ще
тачки, с което ще се осъ вности, каквато е напри бъдат прилагани санкции,
ществи финансов ефект от мер
обезпечаването
на включително и сменяване
55 000 долара, което пред зимнина.
Членовете
на от ръководни постове.
ставлява половината от за ОСС обаче избраха попланувания износ на кон- трудния и
Създаването на възмож
по-правилен
иертимуемите пазари. Оче път: жизненият стандарт
ности за ускорено трудоу
видно е, че ООСТ „5 сеп- «а трудовите хора нЯй-до строяване на безработни
тембар” в бъдеще далеч бре се защитава и повиша е една от най-важните за
повече ще отделя грижи ва с ускорено осъществя дачи на синдикалните ор
за увеличение на износа, ване основните цели на ганизации в рамките яа
тъй като продукцията, ко икономическата стабилиза грижата за стандарта на
ято доставя се приема без пия.
населението. ОСС в Босирекламации.
Ст. Н.
,, Цената на хляба все още не е върната в
до говорените рамки. По този въпрос бе потърсено обяснение от Изпълнителния съвет на
Общинската скупщина, но макар че оттогава
измина месец и половина, същото не е дадено,
а цената на хляба бе намалена от 40 на 38 ди
нара. Въпреки намалението, босилеградчани ядаг
най-скъп хляб в Южноморавски регион” — се
казва в Програмата на Общинския синдикален
ли лоша услуга в «ай-непо
Съвет в Босилеград, в ноято са набелязани андходящо време.
ции за зашита на жизнения стандарт на трудови
Инак, в трудовата орга
те хора.
низация се правят уошшя
тя да се раздвижи и да
започне истински да рабо
Първичните синдикални леград се застъпва за пос
ти. Организацията на тру организации трябва да
ледователно спазване на
да е подобрена, а въведе кнтензив1грат акцията си законното задължение за
ни са и две смени. Трва за увеличаване на произ ггриемне на стажанти и за
дава по-добра реализация водството. намаляване на решително осуетяване на
и шанс личните доходи да разходите и повишаване
всички нарушения на кри
почнат редовно да се за производителността на тру тершгге и приоритетите от
плащат.. Засега организа да, понеже това е най-си Обществения договор за
цията дължи около 800 хи гурният път за увеличава заемане на работа, а осо
ляди за .материал и сурови не на дохода, като основ бено на злоупотребите с
ни и 3 500 000 взети заем на предпоставка за увели конкурси,
представянето
за лични доходи. Надяват чаване и на личните до на фалшиви документи и
се, че на деветмесечието ходи. Синдикатът трябва
други негативни прояви. За
загубата ще
премахнат. да се избори за такова ра етите се призовават към
Предприети са мерки про зпраделение на личните
солидарност и
отговорно
изводствения цех да бъде доходи, което ше мотиви отношение към задачите
довършен. За тази цел е ра добрите работници и за създаване на възможно
„Занаятчийски което ще бъде основа за Сти за откриване на нови
ангажиран
център" от Ниш, който разграничаване на
добра работни места.
трябва да довърши вътре та от лошата работа.
ОСС счита, че е необхо
шното уреждане на цеха,
димо да се устрои евиден
да сложи стъкла и да пои
По инициатива на ОСС,
ция на материалното и со
готви всичко за приключ първичните
организации
ване на машините. А те на Съюза на синдикатите циалното положение на
доста отдавна са пристиг ще проведат разисквания работниците и работничес
нали. Наистина още не се върху отделянето на сред ките семейства, за да мо
знае какво с тях ще про ства за съвместно и общо же да с еводи ефикасна
извеждат, но има интерес потребление. за Да бъдат акция за защита иа жизяе
от Елентронната индустрия предприети конкретни ме ния им стандарт и рациона
и Машинната от Ниш за оки за облекчаване поло лно да се използуват сред
произвеждане на
някои жениета на стопанството. ствата за тази цел. Зада
дребни части за техните Всички средства,
взети чата тРябва да изпълнят
нужди. Ако всичко върви от дохода и личните 'дохо възможно в най-късо вре
според това как са запла ди извън, заплануваните ра
ме деловите органи и общи
нували, надяват се за 29
ноември да започнат рабо змери, трябва обезателно те служби.
да бъдат върнати на сто
та в новите пометения.
К. Г.
А. Т. панството. От делегациите

Има промени
Трудовата
организация
„Метал ац"
в Димитровград, която е зачислена ка
то ядро на магиото стопан
ство и която като занаячи
йска работилница и преди
оказваща занаятчийски ус
луги на гражданите, по ед
но време се озова в твър
де лошо положение. Недо
стиг на кадри предизвика
несъответни развойни пла
нове, от които вече някол
ко години не може да се
завърши производственото
помещение- След изказана
загуба на 6 месеци и след
като заетите три-четири ме
сеца останаха без лични
доходи (за това време ди
ректора взима 110 хиляди
за тригодишни почивки!),
избран е нов директор и
сега се правят усилия да
се компенсира изгубеното.
Тъй като досега не са съ
ществували никакви нор
ми. нито пък производст
вен план, завладява недисциплина и безделие при от
съствие на накъвто и да
е контрол. Сега са изгот
вени норми за всички ви
дове услуги и за всяко .ра
ботно място, въведени са
работни листи, така че все
кидневно се знае кой кол
ко е заработил. Понеже не
достига на материал за про
изводство се чувствува и
тук, то шанс да се зара
боти е намерен в работа
на терена, посредством Ма
СТРАНИЦА 6

шинната
индустрия
°т
Ниш. Сключени са дого
вори за работа в Бор, Суботица, Зренянин, Бар, тер
моцентралата в Обреновац.
За тази цел теренският до
бавъчен е увеличен на,450
динара,а път се заплаща
отделно. И какво, се случ
ва. Някои работници взи
мат пари — аконтации по
13 500, отиват яа терен и
веднага се връщат. Причи
ната — малко пари. Наис
тина 450 динара не е кой
знае наква сума, за да мо
же човек да яде, и да бъ
де напълно доволен. Но то
ва идва и редовна заплата
Но при условие, иогато не
достига възпроизводствен
материал за работа в Ди
митровград и когато тава
е шанс. за афирмация на
този трудов колектив, по
стъпката на тези заети си
гурно няма оправдание. Ня
ма оправдание и за първич
ната партийна организация
на СК, ноято в случая не
е реагирала. Ръководство
то от своя страна е прев
зело решителни мерки и
тези девет души са или иа
неплатена
почивка
или
„под суспензия”. Наистина
някои от тях са се разкая
ли, но сега е късно. Задно
то на някои места вече са
изгубили доверие и не им
дават работа. Така на ово
ята трудова организация
(и на себе ои) са направи

Братство * 26 октомври 1984

■Комунист
ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ

И

и«Нг?" 0Съюза н» югославските комунисти
на Съюза на комунисТнте в Сърби„

Брой 1438 година ХШ
26 ^мври Ш4, Белград
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ПО-СМЕЛО ЗА ГЛАВНОТО

Ц а ми*нзлото заседание на Централния
колгитет на СЮК необикновено прозвува залагането за трансформиране и кадроукрепване на
държавното
управление
ч дресирано на Съюзния изпълнителен съвет),
откриването на въдроса за консензуса в
гославия и изнасянето на мнения за полити
ческата система и промените в нея.
ова дето хроникьорите на вестниците с
такива акценти биват сепнати от рутинното
очакване е пренебрегателно в сравнение с
он^оа, което е съществено: какво подтиква
отделни, още редки, членове на ЦК да се
приклонят към необичайната практика, КОЯТО
включва и диспут, и диалог, и съпоставяне
на аргументите на мястото. В отговора на
този въпрос трябва да тръгнем от факта,
че превеждането на Дългосрочната програма
по икономическа стабилизация запъва в евидентните недоразумения от идейно естество,
в политическите съпротиви на развойните за
дачи. пък и в доста разпространената атмо
сфера, че по някои въпроси (например, поли
тическата система) не трябва директно да се
навлиза, т.е. че трябва дълго време да се
съмняваме в предложените промени. Догово
рите от преди година две в това отношение
да бъдем предпазливи, служат и като „по
критие” да не засягаме много
тази материя, макар че миналият период, в нашите ико
номически и обществени условия, може да
бъде абсолютно достатъчен за узряване на
убеждението за неминуемостта на промените,
които имат .много крупно значение за наша
та общност.
Поле.мичният кръг, наистина не така из
пъкващ, особено когато се касае за броя на
участниците, все пък на последното засеудание на ЦК захвана въпросите, които до го

ляма степен може да с© наредят във възмо
жната подготовка за вече утвърдените про
мени в нашето общество. Впрочем, и формулациите са достатъчно ясни да не оставят не
доумения. Например, когато.бе сломената по
литическата оистема, тогава същата твърде
прецизно бе доведена >във връзка с Дългосро
чната програма по икономическа стабилиза
ция, именно, че без промени в политическата
система няма гаранция за успешно осъществя
ване на стабилизационната програма. Също
така, и неоправдано разпространеният опит на
едижоглашето в решаването за момент се
намери във фокуса на разискванията.
Обаче, до тази цел пъТят нито е лесен
нито бръз.,,В по-широко обоснованото гледи
ще на А. Маринц бе акцентувано, че „повди
гането на въпроса за политическата система
без становище може да се тълкува нато при
знаване, че в обществото имаме политичеона
криза". Добре е, че с откровеното изнасяне
на становищата поне се идентифицират невра
лгичните точни, около които — да се надя
ваме — няма да бъде необходимо единогласие за да се премахват, не поставяйки, раз
бира се, под въпросителен знак принципа на
демократическия централизъм. Напротив, то
чно този принцип, в положението в което
сме, може да ускори приемането на необхо
димите Решения.
Потребата от по-голям а ефикасност, за
за ускоряване прилагането на договореното,
с една дума за радикални промени върху
които се набляга в обществото, е израз на
дълбонто познание, че разновидните колеба
ния и протакания ни доведоха до незавидно
положение- И затова, на място е въпросът
дали искаме да приключим с първия етап на
икономическата стабилизация. Инономичес-

ОТНОШЕНИЯТА ЮГОСЛАВИЯ АЛБАНИЯ

НЕЗРЯЛО ОБУСЛАВЯНЕ
Повторното прекъсване на разговорите,
които от 3 до 6 септември се водиха в Бел
град, между правителствените делегации на
СФРЮ и НСР Албания за културното сътруд
ничество между двете страни, само по себе
си не учудва толкова колното агресивните и
несъстоятелни оценки на албанската страна,
която според албанската агенция АТА, раз
бира се, и нямала намерение да подпише
програмата, но само да спечели пропагандни
точки. Историята на нашите отношения, пън
и на сътрудничеството на това поле, е такава,
че най-малко не изненадва фактът, че до съ
гласуването на становищата и интересите но
се стига бързо и лесно. Това не трябва да
се забрави и при съблюдаването на най-ново
то прекъсване ма преговорите.
Югославската охрана от 1970 год. до днес
повече пъти бс инициатор за създаваме на
програма за сътрудничеството, проявявайки
добра воля” и пълна заинтересованост за уре
ждане на отношенията между двете съседни
страни върху принципите на интепритета, су
веренитета и независимостта, ненамесата във
вътрешните работи, взаимността и Реципрочмостта. Държанието на албанската страна де
бе съобразно ма тези принципи. Именно, тя
винаги само формално подхождаше нъМ съ
трудничеството С институциите в Югославия,
а конкретно и действително сътрудничеше По
чти изключително с институциите от области
те купето живее албанско население- Кога
то ’ през 1971 год. бяха прекъснати прогово
рите, албанската страна отиваше на директни

договори със САП Косово (10) т СР Черна
гора (2). След контрареволюцията в Косово
1981 година такова Нещо вече ме е възможно.
Югославия с право стана чувствителна в
областга ма културното сътрудничество с Ал
бания, ващото се показа, че го стана канал
за намеса в нейните вътрешни работи. Зато
ва своеволно, по не и необяснимо, как уж
немота твърди АТА, окъса тези ‘Неравноправ
ни спогодби; затова т* не изхожда от континуитета на сътрудничеството, мито «приема
параделизма на сътрудничеството Югославия
Албания -— Косово, ма което набляга Тира
на, ию на началните принципи и разпоредби,
които са основа на всяко международно съ
трудничество. Само слон това може да се
-разговаря за директните програми, но същи
те, както и с други държави, определд пър
вият югославски проект. Затова е напълно деплаоирано обвинението, че „югосла/вяните не
искали да внесат нито името ма покрайнина
Косово, в- програмата. Толкова повече, щото
вече в първия етап на преговорите от 12 съгласувани разпоредби, 6 се отнасяха на ин
ституциите в САП Косово.
. Но .не с само югославската същност на
програмата това, което пречи на албанската
страна и о която тя не ще. да се съгласи.
Непрммцишелното становище на Албания за
правата и положението на националните мал
цинства е една от главните причини, че до
сключване на първата двегодишна програма
за кул1У'рио-иро19ве'пнй т научно-техническо
сътрудничество не се стигна. Югославското

никан не може
ките решения — ясно е
да тръгнат напред, а блонадите според мне
нието на хората, които всестранно проучават
проблема> са в това, че Дългосрочната прог
рама е „сериозно нападната".. От една стра
на, нападната е идейно, за нея се говори, че
„води в капитализъм" (!) и това ставало въ
тре в Съюза на комунистите (!!)• Когато на
тази идея се надовърже стратегията „капка
по напка отсрочване на първия етап на иконо
мическата стабилизация” (А. Гърличков), то
гава твърде вероятни стават прогнозите, че
— ако продължи така — за осъществяването
на икономическата стабилизация ще разпра
вяме в много по-тревожни обстоятелства.
И тематически, и по време (една година
след приемането на Дългосрочната програма),
сред общопартийната дебата по Проентозаключенията от Тринадесетото заседание на
ЦК на СЮК, в навечерието на утвърждава
нето на плана за следващата и предстоящите
години, в обстановката когато на места ни е
тръгнало добре, а на много точки сериозно
спряло (в развитието на самоуправлението •' и
здравата икономика, преди всичко) можеше
и трябваше да има по-малко монолози, а по
вече разисквания, след които престават всич
ки недоумения и започват делотворни акции.' ‘
Да бъдат идентифицирани няколко найкрупни бариери на икономическата стабили
зация и да се вземат по тях твърди станови
ща, да се набляга върху тези гледища (това
Централният комитет трябва да' прави пове
че от когато и да било), това е пъдят да се
скъса с безкрайното и главно ялово разглеж
дане на горе долу същите теми. На това, с
цялостта си, сочат становищата, приети, на
това заседание на ЦК на СЮК.
Слободан Куюнджич у

наблягай е върху трите спорни тоЧнн, които
дери и не задължават на Някакъв конкретен
ангажимент, с което именно Югославия би са
мо изтъкнала овоя интерес за запазване на
културния идентитет на сръбското, черногор
ското |И македонското малцинство в Албания,
албанската страна отхвърля под лретекс, че
„това е решено с Конституцията и албански
те закони". Ако е наистина така, защо под
писването ма споразумението се обуславя' с
нашето отказване от становището за малцин
ствата?
Интересът и грижата на Югославия за
положението на националните малцинства в
съседна Албания са неин дълг и грижа, от
конто пе може да се о-тнаже. В случая тя
на това има и морално право, защото албаноката народност в нашите граници има всич
ки атригбупи на национален идентитет и нултура.
Фактът, че албанската страна ие прие
предложението преговорите да се отложат и
заинтересованите страни да размислят,- ,макар че -всичко, с изключение на три оперни чле-и
на, бс съгласувано, налага въпроса за нейни
те Действителни мотиви. Според нейните условил ч Допълнителни тълкувания на прегово
рите излиза, че Албания вместо съществена
програма искала точка повече в антиюгославоката си намцания.
Но без разлмна на пътя, начина и момен
талния изход на преговорите, трябва да вяр
ваме, че албанската страна все ггак ще размиелм и отново «не ,се пояаи пред вратите,
които останаха затворени за преговори, 'защо
то това е в интерес на мирното и всестранно
развитие но двете страни.
В, Стамишич
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КАКВО ТРЯВНА ДА СЕ МЕНИ В ПОЛИТИ ЧЕСКДТА СИСТЕМА

*

За по-голям брой нандидати
та му, с която се утвърждава характера му
и конституционно-правовото и обществено, ес
тество. Но, проблемът не е в неясността на
Водна политическа система е в непрекъ- и делегатската база. Това е изключително ва извършената раздяла на компетентността, но
снет пропее, развитие, доизграждане, напуска жен въпрос б©з когото не може да има и
в отношението между естеството на нраяа-/а
не на надминатото, оформяване н проверка същинска делегатска система, като «елчуричо- и длъжностите на точи съвет и конституцион
на нрвото и на вечеч създаденото. Носхфхща" дни нови облик на вътцене Функция на по но-правовия концепт, с когото се определя не
хна
пето и неразбирането на-този процес до« еж- литическа пласт и управляване на Друпи об гонил с-ьДта». Според Конституцията, най-мада до твърдението, че в тази област е всич ществени работи. Състоянието в повечето сре лно 50 па сто от делегатите в състава на
ко цдаравенСщ че онова, което е създадено е ди понасиш, че ни тази релаЦИя отношенията този съвет трябва да бгудат непосредствено'
идеално и чу друго не требва да сс предпрн- и връзките са прекъснати, минимизирани, или' от сдружения труд, затцото той като съвет,
чирг'' ,Иб Обществото се развива. Обществото дори неустановени, процесите насочени и ре- преди всичко, изразява общественото самоуп
през ^демдесетч е години има голям брой но нациите ограничени и най гоени териториални равление в рамките на републиките и покрай
ви качества и проблеми в сравнение с. обще и функционални рамки, а и отношенията, кои нините като цяло. Според концепта на ком
ството през пеДесетте, накто обшетвчуго в се то се осъществяват между делегатите и деле петентността, точи съвет решава, пречи вси
гашния период има свои качества и цроблегатската бава па определен начин са обще чко, за системни въпроси на общественоКт в сравнение на онова през седемдесетте ствено обезценени.
икономическото устройство и основите на по
години. Обаче нидо едно общество но може
Развитието на общественото уамоуиравле- литическата система. Въпросите от неговата
да мени своите основи, основните си опреде ние и по-нататъшното демократизиране на компетентност са типични въпроси на държа
ления. принципите и изходни основи, ано не обществото предполагат непрекъснато разви вата. а не на сдружения труд.
е под въпрос промяната на класовото млад
тие и съзнаване на условия .за нови съдържа
Съветът на републиките и покрайнините,
стовуване на обществото. Онова, което е Съд
ния на изборната система. Историчесни избо
дадено е основа за онова, което се създава
рите получиха демократически характер оня койго действува с изразителни държавни ме
крачна напред в развитието. Инак, не тряб
момент, когага е въведено общо и еднакво тоди и облици на действуваме, в компетент
избирателно право и тайносг в гласуването, ността си има въпроси, отнасящи се до съз
ва да се мени съществуващото. В общество
какаото е .вашето, което има ясни трайни оп- Маркс считал, че общото избирателно прано, даването. разпределението и ползуванего на
дохода, създаването на условия за стопанис
ределения, изходни основи и обществена кон- относно правото извън всяка социална, идео
Цепция. политическата система не се мени
лелека и друга дискриминация, е едно от ус ване, утвърждаване на плановото развитие,
ловията за социализма и в борбата за него. целокупния комплекс на валутната и банкарХя се доизгражда, Усъвършенствува, на чрак
Нашата изборна система въведе редица избо ска система и икономическите отношения с
тмка се проверяват решения, създават се но
ви, ноито заместват съществуващите, ако те рни съдържания, които представляват принос чужбина и т.н. Всъщност въщтоси, за които
не дават резултати иля не изпълняват очан- в развитието на изборната система като ця предимно е заинтересован сдруженият труд
ванията. Всичко това — под условие да не ло. Делегатският принцип се въвежда в кон се намират извън Съюзния съвет, относно не
' -Д
говото реално влияние. На тази линия се на
се засягат: основните обществени и системни целта на изборната система и по този начин
мира и основния проблем — Съюзният съвет
определения, принципи ,и изходни основи и в един процес се съединяват учредяването
в досегашното действуване не намери право
след реална преценка дали субективният фа- и Функционирането на органите на властта и
ктор.е направил всичко, за да се създадат те. общественото самоуправление; обезпечава ре то си място и цялостното си съдържание.
Без влияние върху Условията за създаване на
Всяко по-нататъшно доизграждане трябва да по-широка позиция и мо-непосредствена роля
дохода, неговото разпределение и захващането
изхожда от съществуващия .концепт на юго- на избирателите в процеса на кандидатиранеот
него е трудно да се изготви епитела на
славския ^федерализъм, .естеството-. и характе- .'(о,,. избирането, шстшняванцвд, .напускайки _при
РВ: на енутадиноката и. делегатска еисте.ма, ,ка-- -това принципа, г.ва-.чпосредничеството в лред- "" Пелокупйбто' самоуправителнб осъществяване'
на плурализма на социалистическите самоуто .и от основата на политическата система, ставянето; мени се позицията на субективправителнй интереси. Решението безспорно
като цяло.
нпя фактор, преди всичко на общественополитическите организации, органи, групи и не е в това тези въпроси да се сложат в
ИЗБОРНАТА СИСТЕМА
отедни лица, които в класическата изборна компетенция на Съюзния съвет, макар че
система се явяват като основни носители на без някои от тях трудно може да се иррази
неговата първостепенна самоуправителна диДелегатската система, като нова форма кандидатиране и избиране на кандидати.
мензия. но в това в системата да се уста
на вършене функцията на властта и управляПощататъщното развитие на изборната нови неговото отношение към останалите но
ване в социалистическото самоуправително система търси нормативно да се доизграждат
общество, се нуждае от нова изборна систе изборните решения и да се мени поведението сители на икономическата политика във Фе
ма, която не може да се сравнява със съ на субективните оили в осъществяването й- дерацията.
държанието на пряките избори. На практи Необходимо е да се създадат условия за осъ
ката и в политическото съзнание все още са ществяване на правата на трудовите хора и СЪЮЗНИТЕ ПРЕДПИСАНИЯ
силни, ако не и доминиращи, съзнанията за гражданите да кандитират, излъчват и изби
Един от откритите въпроси е и концеттгът
делегатската изборна система като форма на рат делегати и да се осъществява установепреки избори. Ние все още не успяхме да ното конституционно-правово отношение ме за прилагане на съюзните закони, друга пред
премахнем нито посредничеството, нито пред жду делегатите и делегатската база, защото писания и общи актове на съюзните органи.
ставянето на други, нито да изменим отноше- това е основното демократическо съдържа Очевидно е, че съЩествхтащият конституцио
нен концепт. не само. че не даде очакваните
нието между избраните и изборната база. аие на .нашата изборна система. Практиката резултати, но откри възможности за създаваКвазипарламентарното съзнание и схващане поназва, че е нужно в изборната система да не на сериозни проблеми в осъществяването
то на изборите, като избиране на представи се отбраняват и някои отдавна придобити де- на концепта на югославския федерадизъ.м.
тели, а не като делегиране на делегати има моюратически съдържания в изборния про- Без да навлизаме в -известната оценка та -из
предашетвена роля в изборната оистема и цес. Въвеждането на повече кандидати за пълнението на съюзните предписания и други
осъществяването на делегатските отношения. всички Функции е съществена част на съдър- общи актове, ще посочим само някои пробМаркс е писал, че изборите и изборната жаиията в промяна статуса на избирателите леми във връзка с концепта. Във федеративеистема са част от същината и практиката в нашата делегатска изборна система, която
НИТе общности не съществува такъв концепт
на политическия живот, форма на партици- се отразява в правото на нандитиране и отоиаа прилагане на федералните предписания,
пация и мобилизация на работническата кла- ране. чрез избиране. Непосредствеността в
Съществува система в която федералните
са и гражданите в политическия живот и че изборите и тайнсстта в гласуването са ооновпредписания се прилагат от федерални оогана демократическите избори е чудж мочоио- Ни принципи на всяка демократическа изборни организирани на територията на цялата
лизмът в изборите и в кадровата политика на 0иотема. Всъщност, без осъществяване на
федерация, и система в която освен от орвъобще. Тази Марюоова идея изразява отно- нова роля на избирателите, повече кандидаганите на федерацията федералните предпишенията между изборите и политическата си- ,„и, тайни и непосредствени избори трудно е
сани се приго1агат и от органите на федералстема, подчертавайки че без демократически да се осъществят и от узурпации да се за- ште единици под абсолютен контрол, надзиизбори не може да има и демократическо пазят работничесн о-жласов ите интереси и норателстео, отговорност и насочване от страобще ство, нито демократическа политическа вите съдържания на делегатската изборна
на ш Съ103ните органи. В нашия концепт от
система. Приложено на нашето състояние то- система.
говорността за прилагане на съюзните зако,
ва зндчи, че. няма действително обществено
н.и друш предписания и общи актове. с изсахтеуправление, нито демократическа голи- ДЪРЖАВАТА ИЛИ СДРУЖЕНИЯТ ТРУД
вестни изключения, е предадена на органите
птческа система без демократичесН„ избори,
в репликите и Помните покрайнини, кш
които са. негова съществена ■
частВ пирамииал'ния връх на югославската ито и приемат предписания за прилагане на
Делегатската -изборна- оиетгала в с Ц
- федерация чрез Съюзния съвет е изразено сьсъщмте. Отношенията .между съюзните органи
чеокото самоуправително щяпество дава в з- държанието на федерацията, като социално- и републиканските и покрайнинските органи
можнрет.за л^«РСТкП^общ^ено~ точеска самоуправителна демократическа об- * ,^цссГГ"атоне на актовете на съюзтическата система, с ко о пол _ е. ,
щност на трудови хора и граждани и равноН1Ите органи се основават на сътрудничество,
правни народи и народности. Практиката поинформиране и договаряне, съдържанието на
власт се връча на ооществото и чо
к<жт0, от правен аспект, е определено с доЕдин от основните въ,ир°ои на. делегат- казва, че този съвет не докрай е формиран
ежата система е отношението между делегата в духа на, системата, особено колгпетентност- бр<)ВОлНИ договори, понеже .републиканският
~ ~
относно покрайнинският орган е този. който
• Практиката поназва, че е яужно в ивборната. 'сиедрма да ... ед, ;отбранявах, ц, някои
(На 4-та стр.)
придобити демократически съдържания в изборния процес.
вече отдавна
Въвеждането на повече кандидати за иснчни функции е съществена часг на новия
статус на избирателите в нашата далегатсна изборна система
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РАЗИСКВАНИЯ

ПО ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ 13-то заседание НА ЦК НА сюк

очи в очи

'■■А**'

ни
Макар че има и противоположни прммеРи, в най-голям брой първични • организации. на СК, в които се разисква но Нроекгозанлюче| ята от 13-то заседание на ЦК на Сюк, изпъква решимостта на комунистите да се изправят пред трудностите, които гнетят колен'ивите им канто и обществото цялостно и досегашната си неантивност. Когато се чуят по съдържание почти идентични изявления от
членИЧНИ ко;ук И1!и 33 това как и какво все трябва да се промени в съзнанието и поведението, става- не само ясно. Че мнозинството
ове на СЮК мисли и желае същото, но неизбежно се налага въпросът: кан едно танова, единодушие в- становищата, все До: тази
О щопартицна дебата, е можало да остане без отклик в практиката.
ЗВЕЗДАРА, БЕЛГРАД

Въднуване и тук-таме „така
ло пренъсна секретарят на първичната организация на СК Невенка
Краячич, със забележката, че Основямтб организации на сдружени* ТРУД купили апартамент на
ФинГовиядирекГасИвЧеаГДава;
Т3
ва Опигтт разискванията да се на'
‘ отговорността на ръководители-ге претърпя неуспех.
А 1
__ Не може да е добро положение в «олектива, който има милиарди краткосрочни кредити и не
може това положехме 'Ла се оцв-,
нява без обзор врху онова, което
ни е довело в такова нолжение —
заггочна с възбуден глас Татяна
Лобода. — Една година вече изнаедм рззнообразни неправилност
пред колектива и първичната организация' Дори и в Общинония ко
митет отивах. Говорих за скриване

★★★★★★
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УТИ „ЕМИН ДУРАКУ”, ДЖАКОВИЦА

ИЗХОД от
ЗАДЪНИШ УЛИЦА
ЛГОТ° начало на събранието
не ооещаваше .много: обобщено и
неутрално формулирани тезиси за
разисквания От деловата група,
призивът на Милисав Томич, член
на колектива и на Общинския комитет на СК Звездара за откровен
и критически диалог, обширното
изказване на председателя на деловия отбор Милан Джурич за тру
дностите. в които се намират търгевците слея замразяването ца мар
жите преди пет години, мълчанието на стотината присъствуващи.
Първата искра блясва след час «
половина от започването на събранието — думата взе Вукосава Грубич: — Не съм член на Съюза на
ко-м.угнцетите,..на.когато, не-Иска-тш.
кой от вас да каже какво трябва,
ше кажа аз. Всичко се тук прави,
а когато някой на събрание стане.
обидят го. че е критикар, деструктиено действува. Сега е момент Да
се посочат истинските виновници,
Доведохме Живоин Павич за изпълняващ длъжността директор на
Трудовата общност, дадохме му ог
ро-мен личен доход, а той се занимава със закъснения и бележки.
Доведохме Владимир Килибарда
от Топола, а четири години ни седи Славолюб йевтович, икономист
и не му дават да работи. Купихме
на Калибарда апартамент за един
милиард динара, а тук има хора,
които и по двадесет години рабет«т и се пенсионират без квартира.
Защо на един човек само след шест месена се купува апартамент?
Възможно ли е в Белград да няма
специалист и ттикой друг да не се
е обадил на конкурса?

а

ш:гг

на данъка: почти един милиард ди
В най-големия
колентиа в ьбрания. Дано ги нанесе- на следнара; за загубите в магазините: сто Джаковица — УТИ „Емин Дура- ващого. събрамве-иа. първичната: ор
.милиона тун, двеста там, някъде и ку" — в който работят около пет ганизация,
пял мжгаард, за наместения рефе- хиляди. работници, „ох които над.
рендум; доказван, молех... Преди
са членове: да ПК, кече- на иър,
х.иеан Хола ,КОЙТО- ник-ога не
една година формирахме^комисия- вите събраниянапьрвичниге орга- работил ..под норма!' говори за.ейда изследва всички, тези- спекули. ннзацин- иа .СК. яРЛОьсе/.вшдя, рази- но явление-не-сама. 3 неговия коДо ден днешен комисяято. не да,, скванията са гприв®», 1Што: „силен- лев-п®я1Саава,г .че.даез.. работдото.
де отчет. Сега вече и не трябват вяпьр"^ нойто по убеждението, , 'иа време. дажд» . работена^ цън илр-ьВсичко откриха Секретариатът за болшинството члеи®»е; на, Ск дейт- ковсештещщ- .квияяг, се, разхождат,
вътрешни работи и СДК. Нашето сткително трябва да отнеме „прах- пият кафе, разговарят,а мантиш-птсчетоводство изглежда, е изгодно га”,. ноято е покрила работата на — стоят. Поради тази тяхна безза крадците. Търся ръководители- някои организации на- СК, самоуп- отговорност стоят цели цроизводте, които доведоха предприятието равит-елни и разбира- се ръководни стаени линии, пя вакто тук е пов това положение, да се подведат органи, на един брой работници, точен процес «а производството,
под отговорност.
които виждат .само своя личен, а Можеш ли да кажеш кои са тези хо
не и обществения интерес”. Изгле- ра — питаме Хасана. „Казах на
Още по-обширна бе Мира Але- жда че обобщените разговори ня- събранието, а това го знаят и друксич,„която, като. -счетоводител по- -ма вече. да се повторят, макдрчче ги,-,обаче не се.подвеждат поптотмагала на инспекторите бт Сенре- е още"рано за това твърдение.
говорнос-т. Досега Не са, "а ©т сега1
, тариата на вътрешните работи и
— струва ми се духа буря. която
СДК в откриването на престъпно.
Хората прочели Проектозакл- ще очисти нашия колектив и обще
стта. Огорчено си спомни за месо- точенията. Разбрали накво се търси ството въобще от множество слато на стойност от четиридесет ми- от тях, намерели себе си е тях. бости".
лиона, което в периода на най- На първите събрания — убедени
големите недостизи било хвърлено да не харчат думите напразно —
— Без проливане на пот няма
и отчислено.
разискваха откровено: защо във доход. Обаче, когато се лее пот,
всяка ООСТ (има общо П такива трябва да има и доход, като наг-.
— Ние нищо нямаме от арес- в състава на Сдружената текстил- рада — казват Хасан Ходи и ШаТУВането на нянои ръководители. на «“ДУстрия „Емин. Ду.раку”) не чир Мальоку. В УТИ „Емкн Дуи
длъжност е била да ооуе- се из"ълнява
производогвеният раку” работнищгге с години тьр'
_
план. Изтъкнаха и приеха като сят да се изготви нов правилник
тИМ престъпността,а никои в
ни- ..нужно зло” повече обективни при за разпределение на личните дохото една ООСТ, никой нито в една чини, обаче с пълно убеждение ка- ди, а с това постоянно се протака,
първична организация на СК не е заха: „Най-виновнн са нашите въ- Този въпрос бе и сега раздвижен,
казал дума ., Никой не е отгова- тРешии слабости, пропуските «а хо но някои хора, длъжни да дадат от
изпълняващ длъж- Р,*'8, рабог,е'"и тук • «ж са т*? говор, отново се ограничиха само
р ‘’ д р
Председателят на Анщюнната кон- на обещанието: „Ще видим, ще вин"::тта директор е назначен за ди- ференци.я на СК Чазим Живели е дим. .." А Соса Осеку казва, че.
ректор. Станете, ръководители, ка- убеден, че най-важният фактор, ко наистина 'няма никаква лопина да
жете дали всичко това е истина, йто влияе на неизпълняването на, се дават толкова обещания, а слут
кой стои зад топи, кой го ирин- производствените планове в . поне- жбите никому да не отговарят за
, п
„„ чето ООСТ е слабата трудова лис- безотговорността си. Може би 1МОрива. Вие сте платени во ко да 11И10шна дода1, за жал, носители-. же да се очаква, че в течение на
организирате и следиге какво ста- те на тази ««дисциплина са и мно- -разискванията, които сега тръгна
на в „Звездара" — заключи Мира зина членове на СК, които кактр ха добре, нещо по-конкретно ще
Алексич и гръмнаха аплодисменти. личи — а това се ясно открива се каже за работата на общите:
сега — влезли в СК, за да осъЩе- служби, за „излишека” штновници,
Заключения на първичната ор- ствят кариеристпчците ои цеди. а за ефикасността на професионал
ганизация на края „а обсъждане- ^„;М^^;наООГТ 11Ита' ^Упраиттелиите и д>утоте
то няМашв _ ще ги предложи ре”СК ^
ботната група на следващото заседание, ,но на наблюдателя от страни, ня]Сан сИ, най-близвео .до същинската диагноза на с/>стояиието в
колектива бе Милан Настасиевич.
Подчертавайки, че само с конкретни и точни задачи на първичната
марпийна организация може да се
преодолее кризата в колектива,
той добави, че в противен случай
„Звездара" тпе остане там, кчтето
с и Сега — в задънена улица,

чили по-добри работни места, вече сега не са достатъчно акшвни.
Знае се накво стон зад това.. Но
ние иде разговаряме с тях, откровено ще поискаме отговорно поведение- Обезателно".

Но хората трябва да’ тръгнат:
от себе ои. Не е страшно да се
негреши един път, но не може да
се греши повече т>ти, съзнателно.
Шухрета Ходжа, работничка казва.
че „нямала щастие да чуе как някой е почнал от себе си и, да_ е
На Соси Осеку, секретар на говорил самокритично”. Смята, че,
първичната организация на СК „ня- е гв!>рде потребно отделни ръково
пои членове «а СК казали: „Кой
си ,пн да ж| кажеш да №Ваме „а дители, ръковсщителите на цеховесьбрания. Ще идваме, обаче пред- те и прнобни. пък н работнтптгв
варително да ни дадете гевгцттира”. да ои поставят въпроса: защо н-маг
Соса не посочва имената на т&зи таноат поведение?
,,нс>.мунист-и", конто носгаоялн услоР. П. Меворал вия за идвенитто ои на партийните
Н. Мисини
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Предложения за допълнение
Студейки по прютополите, кои
то пристигат от първичните орта«изации на СК и община Леековац, разискванията върху Прооктозанлщченията па ЦК ат ОЮ.К
само за крачна са отишли напред
от договорените събрания, но спо
ред информациите, които членове
те на Политическия актив и Пред
седателството на Общинския коми
тет ежедневно донасят „от тере
наразискването е в пълен раз-мах. Следователно, първичните ор
ганизащш не доставят навреме от
чети, макар че в договора със сек
ретарите е определен срок за из
пращане — нац-къоно три дни след
събранието. Освен това, явиха
се
и „смущения във връзките” в про
тивоположно направление — от Оо
щинския комитет до първичните
организации, па с Дел за по-добро
информиране тези дни се явл л
извънреден бюлетин на Общинския
комитет на Съюза на комунистите
на Лесковац.
Разисквайки върху Прооктозаключендята, комунистите самокри
тично се спират и върху собствени
те ой слабости. Цдна от тях е неидване на събрания. Повечето ор
ганизации са били принудени да
отлагат събранията поради недо
стиг на кворум. Това стана в ТуРековац, Манойловаи, Пресечина,
Змеделската кооперация „Гърделица”. По-голямото число брганпза»
ции използуваха първите събрания
за договори, макар че някои вед
нага разискваха върху Проекгозанлюченията, често пъти повръхност. но и формалистическл. От село
Жабляне пристигна инфорлгация,
че „заключенията са прочетени и
> -единодушно приети". Подобен педход е забелязан и в „Козметика"

За
*-•

потолягй

(„Невена”) и е „Разтвори" („Здравле”).
Разискването о „оцветено” с
характеристиките на орен,ата, но
съществуват много д; общи момен
ти. Във всички организации е разгръната иницматйоа да се прераз
гледат и доградят правилниците
за награждаване, за да се възна
граждава
произведи ггел ни я труд
но-,: щбре. В голям брой оргии низа
цип („РУЛ", „Ютскснрес", „Ма... .
| •■•лтевс”, „Пролетер") е нааацо, че
1134 1.И 70 ,на сто от техните работ
ници представляват „подутани”. ко
НЮ' с единия ои крак са във фаб
риката, а с другия на нивата. Този
Iгромен т е изказан „от око", но
факт е че много лескойашки колен
тини сериозно са изправели пред
тези проблеми.
Ог друга страна, СКЖ набро
ява два милиона и 200 хиляди члена, от оито само 83 000 са селяни.
-Рганнзацията на Съюза на кому
нистите на община Леоквац има
значително по-благапрнятиа струк
тура „за с,метна” на селяните: 0
137 първични организации на село
зг общо 476 в общината) действу
ват 3122 (от общо 17 000) члена
(18,36°/®). За съжаление, тези дни
излиза на видело, че такова съот
ношение Съществува само е спи
съците, защото, многото от тях,
които се намират в селокиге орга
низации не се числят нъм катего
рията „селянин”, с оглед че са
заети в града.
В разискването върху Проектозаключенията на ЦК на СЮК
сщ.е един път е потвърдено, че
нласово-соииалната • структура на
Съюза на комунистите не предста
организационен, но
влява само
преди всичко политически въпрос,

с оглед че е в непосредствена пръ;п<а с пдейпо-политичеоката и анционна осггособеноот. Чувствувало
ос с топа и по-рано, а този дни
проблемът особено са «наложи".
'По-гол «мото число селски органинации, п които се намират и комунмсти от одружения труд са имали проблеми с кворума, засадениита са отлагани или разискването с
омеждано до формално усвояване
на Просктозанлюченията. Членовете от сдружения труд често отсъступат ог заседанията, опраедайки
се с трудови задължения. Разбира
се, няма им нито в селските акции,
Рана, тона действуваме изнъщ Статуга намалява идейната и акционна оепособоност на партийните ор
гажгзацин на сало.
Ог
разискванията
произлезе
иска в бъдеще последователно да
се прилага Статута ма СКЖ и
всички членове от сдружения труд
до со свържат с партийните органиоащт н своите трудови органинации. Бе казано, наистина, че из1<ля>чителло може да се позволи
действуваме в селските организапни, „за определено време”, да кажем, поради отговорно задълже
ние в организацията. Въпрос е,
обаче, дали и такава постъпка тря
бва да се толерира, с оглед на
това, чс и досегашната връзка в
селскиге организации е оправдавана „с активност” или „с отговорно
положение” в организацията. Все
пак, всичките тези проблеми не
са попречили на комунистите в определено число първични организации основно да разработят Проек•озЕключенията и да дадат инициагива и за тяхното допълнение или
за по-прецизна формулиране на
отделни оненни.
Милорад Митич, работник в
„Здравле”, в отделна дописна до
Обш.инсния -комитет иска ЦК на
СЮК да разшири заключенията
или да донесе отделно решение
във всички първични организации

брой кандидати

(От 2-ра стр.)
г--.

взи.ма мерки за неизпълнение на съюзните
предпйсания. За функционирането на този
нонцепт са необходими определени общеспвени условия и отношения, които тРУАно могат
да се създадат в рамките на съществуващите отношения.
При усъвършенствуването на този концепт е нужно да се изхожда от известни определения, които са основа на политическата
система и въз основа на тях да се развие
ново съдържание на концепта. Основа, от
която трябва да се изходжа, е конституцибнният концепт на отношения между различни
обществено-политически общности и на отнощения между органите на различни обществено-политическя общности в осъществяването на коренните права и длъжности на тези
обществено-политически
общности. Сгюред
общия принцип на обществено-политическата
система всеГ орган е “говорен за осьщеотвиването на собствените конституционни-!
права и длъжности, незавиоилто от модалитр-

Комушют

та на изпълнение. Този принцип главно тряб
ва да се спазва и когато става дума за правага и длъжностите на съюзните органи, преди всично за прилагането на съюзни, предпнсания, без оглед на участието на други оргали в този процес и нужните спецмфичности. Начинът, по който ще се осъществява
отговорността на съюзните органи за прилагането на съюзните закони, други предписания
и . общи актове и/целокупната политика, уп-върдена от Скупщината на СФРЮ, е въпрос,
който се решава в 'контекста на целокупната
политическа система и основния конституционрн принцип — всеки да бъде отговрен за
осъществяването на собствените конституциопни права и задължения. Разбира се. по-нататъшнйте проучвания трябва да покажат до
коя степен насганолого положение е последица на 'субентнания фактор,' а -колно е резултат на системния концепт на отношения.
Някои' облици на общестоено-подитическауа надстройка, йаквмто са например само-,
управител,ни-,,с общности на интересите и решо.налн^е относно' ме>едуобщИ1Ноките общ, ности, замереленй като облик на са1Моупра'В1И-

да се проведе редукция на члеиспюто с 20 до 30 на сто след рааграничаването, според лрецизну
угиърнени критерии на ЦК на Сюю
Първичната организация на СК
в Образователния център „Седем
секретаря на СКОЮ" в 1'ърделица
имат няколко забележки:
В /очна 1 не трябва да сицеструва формула1|ията — ,/в развитието на социалистическото самоуи
равлснис дойдохме до кръстопътя,
на който се определя по-натагъшната съдба, съдържанието и възмо
жяостите на социалистическото са
моуггравление", защото да бъдеш
на кръстопът означава потреба и
възможност да се избира някой
друг път на нашето развитие. Комунистате на Югославия знаят, чс;
имат определен и утв-ьден пътТе са изправени пред проблемите,
кои го трябва да се решат на вече
утвърдения лъ'г, а не на кръстови>«ето, на което трябва да се определят,
Във втората точка, когато стана дума за отговорността на кому
пистите, които не провеждат ета
нсвишата на СЮК, стои форлгулировката, че „те за това тдябва да
понесат последствия все до сменя
ване от длъжност и изключване от
Съюза на комунистите”. Трябва да
се изхвърли „всичко до”, защото
такова поведение обезателно задъл
жава изключване от СК.
В точка 11 формулировката
„свързаност с
всички социалистически, самоуправителни и демократически сили”, трябва по-прецизно да се дефинира, защото не
е нужно да се говори за свързване
кегато Съюзът на комунистите е
в?.грешна двигателна сила.
Според мнението на комунистите на тази лрвична организация
невъзприемчив е терминът в точка
33 .съюзи на комунистите” защото лроизлиза от явлението на федерализация на СК, която е неприе-млива.
Л1. Момчилович

телна трансформация на политическата надстройна, по много неща станаха титощни държавни общности. Регионалните общности са
замислени нато самоуправителни общности
на общини, в които общините по-успешно
ще осъществяват своите права и длъжности,
преда! всичко онези права и длъжности на
трудовите хора и гражданите, които се реализират в общината. Регионът е създаден кат0 Договорна общност на общини, които са
взаил-но свързани в географско, историческо
11 ик°н<х\шческо отношение. Досегашното им
Развитие обаче доведе до засилване гна други
тенденции и процеси. Изследванията показват^ че те Не станаха_ облик на аамоуправнтелно свръзване на общини, нито пък простср за тяхна ооществена. политическа и самоуправителна афпрмаш1Я в рамките на ре
пуолмката и по-широко. 1е станаха предни
н^нкгезе на републиката, като същевременно
превзеха и правото да застъпват интереоите
^
На ^щМНИТе в отношенията им
' По ГОЗИ на™н е пресечена
Действителна връзка, между оощината и реп\’блината, а оощината е ооъраната сама към
сеое си или към ре-гоона и така е изучена
°т общото развитие на републиката и системата като цяло.
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СЪБРАН ИЕ НА ССТН В ЖЕЛЮША

Място за разисквания и договори
Желюша е най-голямата
местна общност в Димитровградска община, с око
ло 450 домакинства, а на
неотдавна проведеното пре
дизборно събрание на местната организация на Сони а листическ и я съюз едвам
се
към
събраха
педесет души. Но и те раз
движиха бройни въпроси
и проблеми, обременяващи
това крайградско село.
Желюшани доста дълго
време нямат достатъчно пи
тейна вода и това им е
един от най-големите и
за сега нерешими пробле
ми. Вече няколко пъти са
■направили опит да доведат
вода от съседното село
Грапа. Поради недоразуме
ние с грапчани, или поради
някои други причини, тези
опити остават безуспеш
ни. Може би това накара
един желюшанин да се
запита: „Кой ни спъва да
доведем грапската вода?"
Че недостигът на вода е
належащ проблем говори
и Факта, че през лятото са
били принудени да ограни
чават изразходване на съ
щата. Желюшани са упо
рити и вероятно ще наме-рят начин да доведат гра
пската вода. Но кол коте
е известно, при проектира
не на регионалния водопро
вод от Пъртопопинци до
Димитровград, е предвиде
но и Желюша да се снаб
дява от него. Ако се знае.
че той вече е стигнал до
„Разсадника" , (а това ще
рече и до първите желюшки къщи) защо никой не
поставя въпрос за приклю
чване към този водопро
вод.

Матсьр че са постигнали
значителни успехи в комуналното уреждане на се
лото, асфалтирайки доста
улици, платото пред Културния дом, който е разширен с още едно новопо
строено помещение, че са
забранили •изсипване на
боклук където и да е, все
още не са определили мяс
то за това нито пък къде
да съхраняват загиналите
домашни животни. За сега
за тази цел „най-подходя
ща" им е потокът, който
тече посред селото. „Барата е за нас благодат,а ние
не знаем да я пазим" с
горчевина
добави
един
стар желюшанин. Зачитай
ки неговото мнение приЮъ
ствуващите се съгласиха
да образуват комисия, коя
то да се старае за опазва
нето на човешката среда.
„Та най-добре ще се.запази не с комисия, а с про
мяна на съвестта на всеки,
сам да пази и урежда сво
ята околност”, изтъкра Йо
ван Еленко в. А местната

ТОЙ.

Засегнаха желюшани, об
съждайки отчета за рабо
та през изминалия период
и много други въпроси.
като недостигът на още
един магазин в селото, защото един магазин не мо
же да задоволи нуждите
на 450 домакинства.'Започ
наха и разговори за въве
ждане на ново самооблага
не за да могат още нещо
да направят <и уредят в
селото. За да успеят оба
че, всичко това да напра
вят, трябва да се ангажи
рат ©оички, а не само чле
новете на местното . сдру
жение на бойците и граж
данската защита. Младе
жите ги няма изобщо, а
комунистите, които рабо
тят в димитровградските
трудови
организации, са
неактивни в местната
щност-

Мотив от Желюша

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗА
ЦИЯ „НАПРЕДЪК" В БОСИЛЕГРАД

Ябълки за 8 динара
Тези дни, основната ор отколното да ги продаваме
ганизация за селскостопан иа тази цона.
Освен ябълки, в ООСТ
ска дейност и изкупване
на селскостопански изли- „Напредък" изкупуват и
шипков плод, който тази
ШЪЦИ „Наяредък” започна
с изкупуване на ябълки. година също така в села
та
на Бооилеградска общи
Цената от 8 динара за
килограм не е най-подход на е в изобилие. Канта пи
яща, но имайки предвид, уведомиха в „Напредък"
че целокупното количество досега са изкупили около
изкупени ябълки „Напре- 14 вагона, от които 5 са
дък” те ги даде на фаб- продали на цеха за прера
рикага за овощ-ия „Дели- ботка и сушене на овошес" във Владичин-хан по шия, зеленчук и горски
10 динара, същата все пак плодове в Босилеград, а
задоволява. Инак, според около 9 вагона на съответ
фабрика в Бйелина. В
оценка на (специалистите на
тазгодишния род ябълки в „Напредък” считат, че ще
Бооилеградска община въз изкупят още 2—3 вагона,
„Напредък"
понастоялиза на над 200 вагона. Ес тцем изкупува добитък
по
тествено, че голямо коли
чество ябълки селокостопа следните пени: килограм
телци
по
170
жиюо тегло
коките производители те до
185 динара, крави от 90
задържат за себе. Цената
до
120 динара, волове до
им, казват те, не е в уни
сон с цената на другите 150 динара и овце от 120
стоки. По-целеизходно е в до 140 динара.
м. я.
тях да храним добитъка,
Братство * 26 октомври 1984

общност е най-тюдходящо
място да се договорим не
само за чистотата на нашето село, но и за всички
нагласи
други проблеми,

На края за председател
на местната организация на
Социалистическия съюз е
предложен Тоша Стойчев,
а за секретар Миролюб Ге
оргисв. Що се отнася до
Общинската конференция
на ССТН желюшани пред
лагат Младен Димов да
остане още един мандат, а
за секретар на Председа
телството на ОК на ССТН
предлагат Милорад Златанов.

л. т.

-М
Договор за акция: „Само да потече водата".,.
БАНСКИ ДОЛ

Не се предават
До Бански дол стигнах
ме бързо с джипа, който
продължи за Поганово и
Драговита, защото и там
се провеждат предизбор
ни събрания на местните
организации на Социалисти
ческия съюз. Пред магази
на на „Търгокооп”, където
слезнахме, нямаше никой,
беше затворено. В първата
съседна къща намерихме
председателя на местната
общност Коста Рангелов,
който ни заведе до дома
на председателя на мест
ната организация на ССТН.
И той го нямаше- Понеже
до започва-не на събрание
то оставаха още два часа.
тръгнахме към училището.
В някогашния
училищен
двор две стари сгради, ед
ната готова да падна. Това
е някогашното училище.
Сградата е в такова състо
яние, че комисията на Саобщност
м оуттрав ител н ата
за образование и основно
то училище, която неотда
вна обиколи ВОИЧКИ УЧИЛИ
ЩНИ сгради, предложи сгра
дата в Бански дол да се
отстъпи на местната общ
ност да я бутне. Наистина
това е най-добро решение*
Поне да се използват кере
мидите. Другата по-малка
сграда е била квартира «а
„даскала”. Тя е малко в
по-добро състояние, но и
тя няма ключ. макар че
местната общност я ползва
за събрания. Около учили
щния двор каменната ог
рада на няколко места е
паднала. Вън от училищния
двор е «кладенец, (14 метра
дълбок каза ни Рангелов).
Водата едвам се вижда на
Дъното, почти е пресъхнал.
Бански дол се елоктри-

Акция в Бачов дол
Земеделска .кооперация
„Будучност" в Бабушница
организира
тези дай анция за разораване на Ба
чов дол. За три дам 15 ча
сини трактористи изораха
над 30
хектара ливади
край овцефермата на „Бу
дучност". Тези площи щр
бъдат засети с фураж, не
обходим за 200 овце, колкото понастоящем има на
фермата в Бачов дол.
Привършва и изгражда

/

'Нето на нова овцеферма
за още 300 овце, така че
от идната година стадото
па кооперация „Будучност"
на Бачов дол ще наброява
500 оице.
Наред с подобрението на
ливадите и пасищата.
на
Бачов дол ще бъдат взети
мерни за подобрение на
Условията за работа
на
овчарите.
М. А.

фицира през 1978 година.
Но нито училищната сгра
да, нито квартирата на учи
теля имат ток. Все цак
газената лампа'дава доста
тъчно светлина в една от
стаите, за да може предиз
борното събрание да се
проведе. Достатъчна е да
освети лицата на пет-щестима
банскодолци, които
дойдоха. Най-младия
е
петдесетгодишен. По-млад
от него в селото няма:. Той
е овчар на Боровско поле
и има възможност често
да идва до селото. В по
следно време, казва, идват
и други от града, започват
да обработват бащините
си имоти, но не остават за
дълго. Все пак тези които
са останали се надяват и
разчитат на „градждньете" във всички акции, ко
ито провеждат. А сега ис
кат да доведат вода в се
лото. Кладенецът е недо
статъчен за всички. Пък и
далече е от някои махали.
Наистина водата, на коя
то разчитат е на 4 кило
метра, но... какво да се
прави когато няма по-бли
зко. На списъка вече осем
души са подписали, че са
съгласни да доведат вода
в домовете си. „Само да по
тече в двора, па нека да
струва колко ще!' ' — каз
ва най-младия банскодолец, овчар на Фермана.
Ако намерят купувач за
материала от училището,
когато го бутнат, ще имат
малко пари, а това, с лич
но парично участие и рабо
та, ще улесни довеждане
то на водата. Разчитат и
на армейците, а също и
на Самоуправителната общност за комунална дей
ност. Ма«ъ,р че са старп,
не се предават- Така са
поправили и пътя, само не
са доволни от „Градня", Че
не го насипала добре с
чакъл.
От около 70 домакинст
ва след войната и 400 жи
тели, днес Бански дол има
около 30 домакинства с по
двама души в къща (само
две къщи имат по четири
члена). Не им е трудно да
работят, но одаалеченостга
на махалите една.от друга
им пречи по-често да се
събират и да се договорят
канво да правят.
А. Т.
СТРАНИЦА 7
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САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКА

Дейна ученическа кооперация
УЧЕНИЧЕСКАТА КООПЕРАЦИЯ ПРИ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ
'ИВО ЛОЛА РИБАР” В КЛИСУРА Е ЕДНА ОТ НАЙ.ДЕЙНИТЕ В РЕПУБЛИКАТА
коопорц- тати и развитие на учоцлУченическото
пошепни с опцефермата на
гивно дело у нае е една Чеокото кооперативно дело Власипа. Миналата година
от най-благоприятните въз о наградена със златен Ем са заработили 56 хиляди
можности за всестранна из блем и диплом, накто и с динара, но са проявили ра
«па на ученическото само парична награда от 10 хи збирателство към времен
управление и разгръщане ляди динара, Ецмовремон- ни го трудности на овцефер
на трудовото ' възпитание но е предложено тя да цо- мото, ноято им с заплати
сред тях. Младите коопера лучц трактор, като знак ло само Ю хиляди динара.
тори тук имат възможност на високи трудови .резул
Инак п ученическата ко
и да самоуправляват, но тати.
операция членуват около
и с обществено-полезния
В настоящата година от 90 ученика н централното
си труд да създават цеуни редица доброволни акции, осногаго училите п Клису
материални блага, както и ,между които
безспорно
ра н ощр 12 от нодвс|Щ)Мда култивират трудовите най-важната е събиране на стпсигптс училища в Смуди
си навици.
шипков плод, ученическа ина махала и село ДраинУченическата
коопера та кооперация що реализи ни, както н преподавател
ция при основното учили ра доход от около 300 хи ският колектив от 12 ду
ще „Иво Лола Рибар” в ляди динара. Предадени са ши.
Клисура в тази насока по над три хиляди килограма
И училището очакват, че
стига извънредни резулта шипков плод, От който наскоро
тракторът ще при
ти. Миналата година от трябва да получат къле 200 стигне, тъй нато една тре
Съюза на ученическите ко хиляди динара.
та от сродствата е обезпе
операции в СР Сърбия, за
Ученическата
корпера- чил Съюзът на ученически
изключителната
си дей- ция в Клисура е установи те кооперации в СР СъРност, постигнатите резул- ла твърде добри делови от бия, а една трета строите
лната организация „Ратко
• БОСИЛЕГРАД: В СРЕДНОШКОЛСКИЯ
ОБРАЗО
Мигрович” от Белград, с
ВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ноято кооперацията в КлисУоа поддържа добри де
лови отношения.
В плановете на коопера
цията от Клисура е набеля
зано, че след получаване
Съгласно плана и прог стира „Наум”, а в Скопие на трактора с лековитата
лай-кучка, ще бъде засет
рамата за работа, в мига фабриката „Охис".
един парнел, ще се пристъ
лия петък от четирдневна
екскурзия по СР Македо
Освен това,
третоклас пи към експлоатация на
ния се завърнаха ученици ниците посетиха и Охрид ученическата гора и пр.
те от трети клас на средно ско и Преопанското езеро.
Ученическата
коопера
школския образователен
За отбелязване е, че це ция при основното учили
център „Иван Караиванов” локупните средства за ек ще в Клисура в началото
в Босилеград. Екскурзия скурзията за всички учени на учебната година снабди
та имаше не само научно- ци
са от
ученическия учениците и с всички необ
образователен, но и турис фонд, който всяка годи ходими учебници, учебни
тичен характер.
Между на се възобновява от прихо пособия и помагала.
другото учениците от Бо дите, обезпечени от шип
Накрая трябва да изтък
силеград в Щип посетиха
нов плод и други общест нем, че средствата и при
фабриката за метални из вено-полезни акции, които ходите, които реализира
делия, фабриката за елент- провеждат учениците в ученическата
кооперация
рични крушки „Селена" и рамките на програмата по се ползуват за организира
обувната фабрика. В Би извънкласово обучение в не на екскурзии, накто и
за укрепване на материал
това училищетоля посетиха манастира
ното положение на самата
„Климент", в Охрид мана
М. Я. кооперация.
Ст. Н.

Четиридневна научно —
образователна екскурзия

изкуство!
„
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СЕЛИЩЕ „БЕЛЕШ"

Ще|сестрои<.,
I културен дом
.«ЛВиГГ* '■ . ■«»*. ,

- г-и.у-".

В гювсчсто села в Диобщинц,
митровградска
особено по-отдалечеките и
захванати от миграцията
на населението, културни
те домове пропадат под
ударите на времето и на
шето нехайство.
За разлика от тези села
— Белещ, нато ново офор
мена местна общност в об
шината с почти две хиляда
жители, няма къде да про
веде общо събрание. В Вцлеш ж.иве»т и значително
число млади хора, които
взимат
активно участие
във всички акции на мест
пата общност и които са
главнп носители на програ
мата за „Срещите на села
та”.
Изхождайки от това, белешани са репшли да стро
ят културен дом в своята
места общност- Те още
няма проект, нито достатъч
но средства, но разчитат
на помощ от самоуправителната общност за култУ-

ра, по-широката обществс,но-политичесиа общност и
най-много на себе си и
споя
доброволен
труд.
Имат намерение в бъде
щия дом да имат зала за
културно - художествени
програми и театрални пред
стаяления, зала за библио
тека и помешения за мест
на-га общност. Първата ум
врачка в ос-ьщесгвяване на
тази идея бе отправеният
иск нам Общинската скуп
щина да утвърди общ ин
терес за изваждане на
културен дом. Делегатите
на скупщината това и на
правиха на последната се
сия на скупщината, опре
деляйки на две хиляди
квадратни метра от земли
шето на тютюневата проми
шленост „Нишавска доли
на’’ от Пирот за тази цел.
Сега белешани могат да
запретнат ръкави да обезлечат проект, средства и
да започнат да строят.
А. Т.

$ БОСИЛЕГРАД

От граничното сътру
дничество между Бо
силеград и Кюстендил
В рахшите на граничното
сътрудничество между Босилеградска община и Об
щинския народен съвет на
град Кюстендил, през ми
налата сряда група учени
ци и преподаватели от босилеградското основно учи
лище посетиха град Кюсте
ндил — НРБ. Тук те бяха
гости на Единното средно
училище
полите-хничесно
..Кирил и Методи”. Всъщ
ност това бе втора и пос
ледна среща между тези

две училища в настоящата
година.
Да кажем и тона, че и
тази среща, както и всич
ките дртди проведени до
сега, мина в размяна на
опит и запознаване на ме
■годите в образователно-въз
питателната дейност. Ос
вен това и този път се про
ведоха редица спортни съ
стезания между учениците
от двете тчилища.

Когато през 1950 година
заминава на бригада като
(като най-лтад бритадир
донасящ вода) на строежа
на летната бпна в Трпчидер Даввдко започва да ку
пува вестници. Най-напред
„Политика”, а после и поч
ти всички други вестници.
Проявява и интерес към

мемоарите на велики пълководци. Що се отнася до
изданията на
български
език, той е предплатен на
всички издания на „Брат
ство” и ако се случи ня
кой брой на „Мост’-’ да се
загуби, купува си нов или
пък отива направо в скла
да и взима оттам „Братст
во” чете още от първия
брои и на въпроса „защо”
отговаря: „Защото желая и
ми е мило да прочета и
узная какво се случва в
Димитровград”. Той е един
от малобройните читатели,
които пазят всеки брой на
вестник „Глас на българи
те”.
Ето, това са бегли щри
хи за Давидко, един от
най-ревностните чиатели на
вестник „Братство”.

М. Я.

• ДИМИТРОВГРАД

С Давидко Тошев от
Димитровград се познава
ме отдавна, но за негова
та склонност към книгата и
вестниците разбрах съв
сем случайно, когато един
ден го намерих нак подрежда книгите м вестниците.
Бях приятно изненадан ко
гато видях, че той пази
всеки брой от вестник „Бра
тство”. И не само „Брат
ство" но и „Другарче” и
списание „Мост”. В него
вата къща в Димитров
град, накъдето и дасеобър
нете, ще видите книга или
вестник. Мазето е пълно
с вестници, хубаво подре
дени,а някои като, „Другар
че” и вързани. Също е и
в квартирата му в Белград,
където работи вече 25 години. Всъщност за негово
то работно място може
да се каже, че е в цяла
СТРАНИЦА 8

Ютославия, защото вече П
години работи в така наре
чената пътуваща поща. То
ва му дава възможност
твърде често да пътува с
което
влак из страната,
той максимално използува,
за да посети всяка анти
кварна книжарница. Заети
те там го познават като
редовен купувач на стари
книги и издания. Наистина
Давидко има извънредно
стари книги, между които, ’
обича първо «здание на
назва, найчимого
както
произведенията на Ленин.
На всяка така купена кни
га обезателно е записано
къде е купена и за колко
пари.
— Книги чета още от
ученически дни разказва
Давидко. Досега Съм съб
рал «ад две хиляда «ниги.
От югославските писатели

едва ли има нещо, което
да е печатено,а да не съм
го нупил. От руските *ласици имам комплектите
им, а също имам и изданията на почти авсички бъл
гароки писатели, Между
старите, антикварни книги
имам и на сРъбохърватоки
п български език.

V

Д. Тошев: И четенето е професия

А. Т.
Братство * 26 октомври 1984
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БАБУШНИЦА
ОТЗИВИ

Без насилване и
разкрасяване
ДЕНИЦА ИЛИЕВА: „ЗАТВОРИ МИ ОЧИТЕ ”,
СТИХОТВОРЕНИЯ, БРАТСТВО 1984 Г.
Онова, с което дебютна
та стихосбирна на Деница
Длиева „Затвори ми очите , излезла от печат тези
дни в издание на „Братст
во” в Ниш, пленява чит.аг
теля е припряното й жела
ние откровено и бързо да
изкаже моменталното си
вълнение, да предаде имлу
леите и „трепетите на ду
шата си”. Младата поете
са прави това без насилва
не и излишно разкрасява
не, с подчертана дарба да
гради свободни
стихове,
подчинявайки
поетичния
изказ да изразява силните
й чувства — преживяни и
често дори до болка изстрадани. А това ни кара
да се почувствуваме не
пред книжна изява, а преу;
вълшебно
огледал о-изповед на ежедневни младеж
ки размисли, огледало, ко
ето по неповторим начин
фокусира и пречупва спо
мените и .мечтите на едно
младо момиче, усмивката
и сълзите, колебанията и
съмненията,
отрастите и
миговете на човешка забрава и преданост към сил
ните чувства на любовта.
Самото заглавие на кни
гата .Затвори ми очите”
трябва да се разбира като
стремеж да се сънува, да
се обича и мечтае, подоб
но на музикални приливи.
Нали именно и музиката,
истински пленявзщата музика, най-добре се възпри
ема и преживява тъкмо
със затворени очи.
Сантиментална на места,
но с преобладващо жизнеутвърждаващо чувство, с
трепетната си струна и на
гласа, Д. Илиева издирва

„чудните пътеки на душа
та, пътеките на една лю
бов, все едно дали тя се
гаси или вече е угаснала,
дали се ражда или е роде
на” („Не познавам себе
си”).
Без да бъдеме обвинени
формал но-претенцио
за
зен подход към стиховете
на Деница Илиева, следва
да се посочи количествена
та употреба на думи, като
„очи” и „блян”, „обич” и
„щастие",
„раждане”
и
„живот” ... Думата „очи”
струва ни се има най-силна
фреквенция. Очите са нес
покойни, непослушни, сия
с настанена
ят и често
в тях сълза. Сълзата обаче
в никакъв случай не може
да претегли блюдото на
емоционалната везна към
песимизъм.
Напротив, в
по® е чето
стихотворения
(като например в „Май”)
Д. Илиева и „в облачното
утр° вижда слънцето”),
в
мъглата съзира светлиув, а
в смъшта предчувствува
живота.
Във всеки случай любите
лите на речевото изкуство,
още повече любителите на
поет-ичното слово, от поява
та на стихосбирката, имат
основание да се радват.
Защото пред тях, пред т©х
ните очи е книга, в която
не само се потвърждава
дарбата на младата поете
са (от която с право мо
гат да се очакват нови по
стижения) но и книга, ко
ято заслужава да се про
чете. Просто за удоволст
вие и за запознаване с ед
но ново поетично светоусе
шзне.
Вш/че Богоев

Деница ИЛИЕВА

ОЧИ
Създадени са да те гледат
и милват меките ти
и дълги руси коси.
Създадени са да пронинваг
в безкрая на простора,
да узнават хубостите на природата.
Създадени са само за тебе:
да впиват усмивката ти
и да я внасят в сърцетоДенят на лъчите си ме носи.
Аз сама стоя • • ■
Вягарът долавя моята носа.
Аз искам при теб да дойда.
Кристалните сълзи на моите очи
от голяма радост са раждат.
При теб с мечти що дойда
I аз сега със своите сънища.
I
(От дебютната стихосбирна
„Затвори м)И очите”)

Братство * 26 октомври 1984
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Тачене на светците
традиции
На таченето и развитие
то на светлите
традиции
от
Н ародооовободителн ата борба в Бабушнишкаоб
щина се придава голямо
значение. Особено през. ня
стоящата година, ногаго се
чествува
40-годишнината
от освобождението на този
край от фашизма. В акци
ята бяха включени Съю
зът на бойците и Съюзът
на социалистическата мла
деж, както и останалите
обществено - политически
организации.
Голямо внимание на ре
волюционните традиции на
въстаничеока и свободолю
бива Лужница поовещават
и в училищата. Училища
та често с© посещават от
преживели бойци от Народоосвободител н ата
борба.
Тази година, в рамките
на чествуването на 40-годи
шнината от освобождението
почти през цялата
година ставаха манифеста
ции посветени на героично
то минало на
Лужница.
През февруари например
беше организиран поход на
фериалци и бойци от Седма сръбска бригада. Към
80 участници в похода ми
наха през Раков дол, Цър-

вена ябука, Радосин и се
озоваха в село СтрелъД,
къдсто се състоя малко
тържество. Също така по
повод създаването на пър
младежка трудова
вата
бригада в Сърбия — ра 18
април в Раков дол беше
ознаменувано
създаването на бригадата като по
този повод говори Божко
Богданович, първи комен
дант на бригадата. В тър
жеството освен лужничани
участвуваха и множество
бойци и младежи и девой
ки от Дърна трава.
На 19 май — точно 40
години след зверствата на
фашистки
българските
окупатори в Дървена ябука се проведе голямо тър
жество, на което за бор
бата на цървеноябучани и
партизаните от този край
говори пенсионирания пол
ковник Стоилко Стоилнович. По този случай в Цър
вена ябука беше взето ре
шение да се построи паме
тник на загиналите бойп^
и сътрудници в борбата и
да се напише хроника на
селото.
Както и всяка година —
по повод юлските празни
ци — 4 и 7 юли на много

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССМ В СУРДУЛИШКА

места в общината с© . про
ведоха скромни тържест
ва, а на Церкчйе край па
метника на смелата парти
занка , Дратица Жаркович
беше устроен малък час
по история.
И по повод Деня ,на ос
вобождението 'на Лужница
— 6 септември — във в си
ч ни местни общности бя
ха изнесени спомени на
славните дни от борбата.
По този повод — ученици
те от основните училища в
общината направиха посе
щения на преживели бой
ци и на родители и близ
ки на бойци, които пред
тях възкресиха спомени за
бойците, а в рамките на
чествуването на празника
младежта организира пар
тизански поход от Любеоа
джа
през Таламбас до
Церичйе.
Голям принос към таченето и развитието на светот НОБ
лите традиции
има и шампионатът. по зва
ние „Тито — революция
— мир”, в който досега
учениците от Бабушнишка община винаги заемаха
високи места в региона и
републиката.
М. А.

ОБЩИНА

Доброволният труд на младш
Доброволният труи на
младите от Сурдулишка об
щина илт дълга градация.
Особено е плодотворен от
1975 родина след формира
нето на постоянната мла
дежка бригада „Пера Мачкатовац”, както и на дру
ги бригади. Ог 1977 годи
на Общинската конфер,©IIция на ССМ (първа в Южноморавоки регион) органи
вира младежка трудова ан
ция от селищен тип. Авдивността на бригадирите в
суодулишката среда се чу
нствува през. цялата годи
на, което е твърде важно
в осъществя валето на тру
довите задачи на младите.
Най-добрите младежки ка
дри са предимно мнорокра
тим участници в младежки
те трудови акции. А акци
ите, както посочва досега
шният председател «а ОК
на ССМ в Сурдулица Бранислав Антич, са своеобра
зна школа за създаване на
трудови навици и изобщо
за изява на младите.
В течение на годината
бригадирите
се
събират
Редовно, |когато това се по
търои от тях. Особено дей
ни са от 1 април до 1Ное1мври, период на интензивен
доброволен
младежки
труд. Тази година (а и в

предишните години) .редов
но в чест на започване на
бригадирския труд (1 ап
рил) организират Различни
акции. На 2 април е про
ведена голяма доброволна
акция за уреждане на жиз
нената среда, ноято сурдуличани прпветствушаха. Мл
адите от Сурдулишка об
щина дейно са включени в
сгро1пгелството на Редица
обекти.
комунално-битови
През изтичащата годи
на над три хиляди млади
са участвували в различни
акции. Безспорно най-мно
го похвали е заслужила
младежката бригада „Пе
ра Мачкатовац”, която та
зп година участвува на
съюзната младежка трудо-

ва акция „Пожешка котло
вина 84”. Техният труд по
каза, че не същесгвува нинаква „криза" в добровол
ния младежки ТРУД- Нещо
повече: 44 бригадири —
младежи и девойки — със
своя труд показаха, чемда
дпте от общината знаят да
работят добре. Средното
пзпълнение на нормата е
било 201 на сто, а средната оценка е 9,28 за обществена дейност- В бригада
та седем души са членове
на СК. Бригадата е провт^
гласена пет пъти ударна и
е спечелила Лентата на ак
цията, най-високото признание. Съ’До така е спечелила Грамота за обще
ствена дейност. Едновреме
ино е предложена и за
най-високото признание —
Емблема Велно Влахович.
Понастоящем младите от
Сурдулица се
подготвят
за предстоящото бригадир
ско лято, в ноето бригада
та ще чеспвува деретгойишнината ои на съществува
не и по този повод ще ор
ганизира редица акции, ц
които трябва да участву
ват всички младежи и де
войки от общината.
Сг. Н.
СТРАНИЦА »

• ДИМИТРОВГРАД

СТАРЧЕСКИЯТ ДОМ
ЗАПОЧВА С РАБОТА?
Ако бъдат обезпечавани
годишно
По времетраене «а стро
ителните работи старчес
кият дом в Димитровград
безспорно е абсолютен ре
кордьор. Няма да бъде из
ненада, ако се случи до
откриването му да мине съ
що толкова време. Имен
но, за да започне да рабо
ти поне с 30 на сто от
мощностите си, на дома
недоститат три милиона и
шестотин хиляди динара
годишно. Кой да обезпе
чи тези средства?
Самоугтравптелното
спо
разуменис, което прие Об
тцинската скупщина в Ди
митровград на сесията си
от 19 т.м. предвижда недо
стигащите средства да обе
зпечават самоуправнтелни
те общности на интереси
те по здравна и социална
зашита в общините Пирот.
Бабушнипа и Димитров
град, които са се съгла
сили съвместно да строят
споменатия обект. Споме
самоуправителни
натите
общности от Пирот н Ди
митровград би трябвало да
обезпечават по 20 на сте.
а общностите от Бабушни
ца по 10 на сто от недо
стигащите средства. Имай
ки предвид, че домът се
■намира в Димитровград,
димитровградските
самоу
поавнгелни общности и Об
шинската скупщина са за
интересовани той да започ
не с работа, обаче остана
.тате две общини нате че

по 3 600 000 динара

ли не намират интерес в
това. Дали това е точно
или не ще се узнае в найскоро време, котето ърлб
ва да се подпише еамоунратителния договор.
Същите участшщш в сио
разумонмето трябва дц. но
дппшат още едно споразу
мение, овнясянцо се до це
ните па услугите. Но, при
непълни мощности нереал
но е да се търси ,икономи
ческа цена. Затова, нредло
жената средна цена От 13
месенно,
хиляди динара
представлява реално опре
делена цена, с оглед въз
можностите на бъдещите
клиенти.
С цел да се намалят раз
носките при започване на
работа. Общинската окуп
шина в Димитровград ще
освободи това ведомство
от заплащане на общин
ски данък върху личния
доход на заетите в дома.
Разбира се, тези средства
са незначителни, цо все
п5'К ще помогнат. Имайки
всичко това предвид, очак
ва се в най-скоро време
домът да приеме първите
си клиенти. Както каза из
длъжността
пълнявапгият
директор на дома Любен
Михайлов, засега за услугите им се интересуват
около 30 души — тъкмо
30 на сто от мощштпите,
колкото е необходимо, за
да се започне!
А. Т.

Ш МЕМОК1АМ

БОЖА СТОЯНОВ
На 22 този месец в Нишна баня на 65-годишна възраст внезапно почина Божа Стоя
нов. Роден е в с. Мусул, Босилеградско. В пери
ода, останал зад нас, той е не само свидетел,
но и непосредствен участник в развитието на
Босилеградска община и по-широко.
В началото на 1944 година се приобщил към
партизанското движение. Към края на същата
година той е избран за член на Изпълнителния
комитет на Окръжния народоосвободителен от
бор във Враня и за комисар по възобновяване
и строителство. Член на ЮКП, т.е. СЮК е °т
1945 година. Като председател на Отбора за
изграждане на селски кооперативни домове в
Сърбия. Стоянов пряко ръководи с изграждане
то на над хиляда такива обекти.
Божа Стоянов заемал длъжността комисар
по съобщения и пътища в Областния народен
съвет в Ниш. Той бе и народен представител
в Съюзната скупщина. От 1951 до 1954 година
е председател на Околийския народен съвет в
Босилеград, а сетне в Околийския народен съ
вет във Враня шест години е подпредседател,
непосредствено задължен за стопанско разви
тие. Известно време е директор на фабриката
за целулоза във Владичин хан.
По професия строителен техник, Стоянов
полага всички усилия в Босилеград да създаде
строителна организация. И успява. Преди няколко години като директор на ООСТ „Изград
ил” заминава в пенсия.
За плодовитата обществено-политичесна
дейност няколко пъти е награждаван и отличаван с високи признания и отличия всред ноито
и с Орден на труда със златен венец.

СТРАНИЦА 10

ДРАИИЦИ
Аш) реши/е да чтидат*
у
до Д раници, ще се срещи*
При МОСТ---- 063 МОСТ те с лоста трудности. Кога-го дойдете до р. Ерма
една ше можете да мине
те през пони и мост. Имен
но, благодарение на строи
тели й, мостът е почти не
употребим. Предишния/
мост паднал д стълбове
те му са останали във водата, която сега тече от
страни на моста и е отнес
ла насипът. Сега са иеобхо
дими двама души: все ня
кой трябва да ти подаде
ръка, за да се качиш на
мос/а, а след това трябва
да ти помогне да слезиеш.

“Н;ЪУ V

*

■

'

Инак мостът е направен
от средствата на самоуправйтелнага общност на
интересите за комунална
дейност. Всъщност вложе
ни са към 200 хиляди ди
нара, свободно може да
се иаже: напразно хвърле
ни пари. Дори и най-невеж
ият може да види, че мос
тът е построен па погреш
но място — 5—6 метра понагоре, на място, което е
най-нелодходящо.
Снимката, която дава
ме тук, струва ни се гово
ри най-добре.
Ст. Н.

’ САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ’НА РАБОТА 3 БОСИ
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ
МЕСТА
След оназателата се потреба, а въз основа чл. 9 от Закона за трудови отаошения и чл. 23 на Самоуправнтелното споразумение за сдружаване на труд на ра
ботниците вТрудовата организация ,,Ав
тотранспорт” — Босилеград, накто и
чл. 4 от Правилника за трудови отношеНИЛ, Трудовият съвет на ТО ..Автотранспорт” — Босилеград, на заседанието.
състояло се на 20 септември 1984 година, взе решение да даде

Обява
за попълване на работно място МАНИ
ПУЛАНТ НА ПЪТНИ ДОКУМЕНТИ
- за
време’ ИЗПЪЛНИтеЛ
— 1. 1ЛАЖАН1
^
® Оовен общите условия, утвърдени със
Закона, кандидатите трябва да изпълняват и следните отделни условия:
— Да имат средна училищна подготовка,

— Да не са наказвани за углавни
дела и да не са под следствие,
— Да са отбили военната си повин
ност (за мъ,же),
) С молбата, обгербвана с 4 дин. ад
министративна марка, кандидатите тряб
ва да гюдадат и следните документи:
— Диплома за завършено средно
училище.
— Кръщелно свидетелство,
— Съдебно удостоверение,
— Удостоверение за отбита военна
повинност (за мъже),
— Удостоверение от СОИ по г(аемане,
— Лекарско удостоверение,
© Молбите, с необходимите документи
се подават в срок от 8 дни от деня на
публикуването на обявата на адрес: ТО
„Автотранспорт” —. Босилеград (до Комисмята за работа и трудови отношения),
© Некомплектуваниге и не подадените
в срок молби няма да се разглеждат.

Трудовата общност яа общи/е служби
при ТО „Босилеград" в Босилеград, обявява

Коикуре
за приемане на РЕФЕРЕНТ ЗА ПЛАН И
АНАЛИЗ, изпълнител__1
® УСЛОВИЯ: Висша или полувисша
професионална подготовна, икономичен:
ка ласока. с една година трудов опит.
Кандидатите, молбите с доказател
ство за професионалната подготовка,
трудовия опит, кръщелно свидетелство и
-цССтоверение, че не са под следствие,
подават на следния адрес: ТО „Босилег0гл' - ДО Общите служби в Босилеград. в срок От 15 дни от ден* на публикуването на конкурса.
ф Доколкото не конкурират кандида
ти с трудов опит, под внимание ще се
взелгат и кандидати без трудов опит© Некомплектуваните и неподадените в
срок молби няма да се разглеждат.
Конкурсната комисия при Трудовата об
щност в Общинския съд в Босилеград
дава

за попълване на свободно работно място
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН РАБОТНИК в Общин
ския съд в Босилеград —• изпълнител
— 1, .за неопределено време.
© УСЛОВИЯ: Освен със Закона предай
д0н:ите условия, кандидатът трябва да
изпълнява и следните условия:
— да има средна професионална под
готовка.
© Молбата, обгербвана с 2 динара Съдебно-таксена марка, както и горетюсечените документи, трябва да се изпра
тят до Конкурсната комисия при Общип
окия съд в Босилеград, в срок от 8 дни
от деня на публикуването на обявата.
© Молбите, с иекомплектувана документация няма да се разглеждат.
Братство л 26 октомври 1984

Шизичеока култура Ср
ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА
..СЕВЕР"

ИГРА ИМАТ
РЕЗУЛТАТ НЯМАТ
.РЪТАН" (БОЛЕВАЦ) — „А. БАЛКАНСКИ” 2:1 (0:0)
Болевац, 21 октомври 1984 г. Спортният център
„Рътан”. Теренът тревист, времето облачно. Зрители
100 души. Съдия: Любшна Петрович от Майданпен.
Голмайстори: Богданович Драган в 50 м (1:0), Петар
Йованович от дузпа в 60 м. (1:1) и Братислав Йованович в 78 м. (2:1). Жълти картончета: Синиша Ива
нов и Бобан Маячич от „А. Балкански”.

»А. Балкански”: Милко Соколов 6, Никола Най
денов 6, Зоран Христов 6, Новица Тодоров, 6 Д|ушан
Ненич 7, Синиша Иванов 6, Югослав Анджелкович 6
(Драгиша Голубов —), Петар йованович 7, Алексан
дър Станков 7, Бобан Манчич 7 и Новица Алексов 7.

• БАСКЕТБОЛ: РЕПУБЛИКАНСКА ЛИГА „ИЗТОК"

Първо поражение на „А. Балкански“
,.А. БАЛКАНСКИ" — „ПАРТИЗАН” АЛЕКСИНАШКИ РУДНИЦИ) 102:111 (58:54)
Пирот, 21 октомври 1984 г. Залата на Педагогиче
ската академия, зрители 100 души. Съдии: Ж. Стоя.
нович от Ниш и С. Стоякович от Бела Паланка.
След две последователни победи, баскетболистите на „А. Балкански” претърпяха първото лоражени е от отличния отбор на
„Партизан” от Алексинаш
ки рудници. В първата част
на срещата баскетболисти
те от Димитровград бяха
ФУТБОЛ:

по-добри, водиха и с по
десет точиш разлика, за да
опрат и първата част на мг
рата загубиха с четири го
чни разлина.
Във втората част на сце
ната стъпи помощния съдия
С. Стоянович от Бела пал-ан
ка. С пристрастните си ре-

Шамшнснн поход на „Партнзан“
„МЛАДОСТ” (ПОЛСКА РЪЖАНА) — „ПАРТИЗАН” (ЖЕЛЮША) 1:4 (0:4)
Полска Ръжана, 21 октомври 1984 г. Игрището на
„Младост”. ТеРенът тревист, но неравен,
времето
облачно. Зрители 100 души. Голмайстори: Кръста Ми
тов в 5 м. Зоран Зарков в 14, 17 и 24 м. за „Партизан”,
а Миле Стоянович в 74 м. за „Младост”. Съдия на сре
щата Стоян Анджелкович от Обреяовац — добър.
„Партизан”: Сава Димитров 7, Васко Голубов 6, Братислав Станков 7, Аца Станулович 7, Тома Марков 7,
Драган Величков 7, Зоран Василов 7, Иван Георгиев 7,
Йордан Денко в 7, Кръста Митов 7 и Зоран Зарков 8.
Футболистите на „Парти
шегузан”. сякаш не се
ват: газят всичко пред се
бе си, без оглед къде се
играе — на свой терен, или
настрана. Тази неделя ,рке
ртва” бе симпатичният от
бор „Младост” от Полска
Ръжана. Само за петнаде
сетина минути футболисти
те на „Партизан” нокаутираха домакините и поведо
ха с резултат 3:0. Вече товсичко бе решено.
гава

До края на първото полувреме гостите отбелязаха
и четвъртия си гол и тота
ва бе въпрос с напева разлика само ще победи.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — ГРУПА

„А”

В третия кръг на 7 ок
томври 1984 г. в Димитров
град шахматистите на „А.
Балкански” се срещнаха с
„Шумадмнац” от
отбора
Алексинац. Известно е. че
поетите са се състезавала
в Сръбска лига, а и тази
година са изтъкнали нгшди
датурата ои за минаване
във висш ранг.

Важна победа на „Младост"
„МЛАДОСТ" (Босилеград) — „МИНЕРАЛАЦ" (Иранска баня) 3:0, (1:0)

Футболистите на „Мла
дост” и този път задово
лиха не само с резултата
3:0, но и с играта, особено
през второто
полувреме.
Обаче няма да бъдем реа
лни, ако не изтъкнем, че
и гостите дадоха извънред
на игра от самото начало,
па до последния съдийски
сигнал. Те особено добре
играха през първото полу
време, когато на моменти
бяха и равноправни на до
машните футболисти. За
това потвърждава обстоя-

те-тството, че трябваше да
изминат 44 минути от иг
рата, па едвам тогава топ
ката да бъде вкарана в го
ла. Голмайстор бе 3. Мла
денов със силен и точен
удар.
Играта през второто по
лувреме бе по-интересна.
И в резултат на това в
55 минута след едно доб
ро подаване най-добре в
наказателното поле на „Ми
нералац" се постави олиово 3. Младенов и ко вто
ри път вкара топката зад

Този път босилеградския от бор игра в следпия състав: Д. Младенов, В. Наков, С. Стефанов, Б.
Тасев, П. Стоянов, В, Тасев, А. Васев, В. Глироров,
Г. Иванчов, Б, Воинович и 3. Младенов.

Братство * 26 октомври 1984

Д. С.

МЕЖДУОБЩИНСКА ЛИГА — ПИРОТ

„Асен Балкански”
върви пусна топката и
притичапо старому: ниже неуспех лшгг Богданович улучи мре
след неуспех. Този
път жата. След десет минути,
димитровградските
футбо след правилно
отсъдена
листи загубиха мача в Бо дузпа, „А. Балкански” излевац от домашния отбор
равни чрез Петар йозанос 2:1. Самият резултат не
вич. И когато се очакваше
отразява
реално правил- подялба на точките, дома
ното съотношение на сили- кините чрез
йованович
те на терена. Футболисти запечатаха съдбата на дите на „А. Балкански” игра- митровградските
Футболи
ха добре, създаваха
голо- стиСледовател ното
серията
ви положения, коит°
не
неуспехи продължава. Пре
оползотворяваха. През пър
късването й се очаква в
вото полувреме имаха две
неделя на 28 окте-мври, ко
—три стопроцентни шангато в
Димитрс1вград
в
са, които отидоха „по вя10-ия кръг „А. Балкански”
търа'г.
ше играе срещу ..Рудна гла
В началото на
втората
ва” от едноименното селичаст, след пряк
свободен
ще.
д. С.
удар, вратарят Соколов из

21 октомври 1984 год. Игрището на „Младост"
в Босилеград. Времето и игрището подходящи за
игра. Зрители около 200 души. Голмайстори: 3. Мла
денов в 44 и 55 минута и А. Васев в 85. Сьдия на
срещата Момчило Илич от Бело поле.

тения изпровокира баскет
болистите от Димитровград
и отстрани от играта Заран
Геров с пет лични наруше
ния. с ноето до голяма сте
пен допринесе за победата
на гоститеВ следващия кръг баеБалкетбюлистите на „А.
канони” ще гостуват
на
отбора „Омладинац” в Лес
но ват.

гърба на този път не мно
го сигурния вратар • Сте
фановци. С този гол сре
щата като че ли беше ве
че решена. Но футболната
игра гшенява любителите
точно с това, че при 'Нея
изненадите са възможни
до последния съдийски ои
рнал. С резултатът от 2:0
нс се примириха футболи
стите от Вранока баня. По
всяка цена настояваха да
отбележат гол, па дори и
да изравня’, резултата. Зашото техните амбиции пре
ди играта бяха — една то
чка от Босилеград.
В 85 минута А. Васев от:
беляза и третия гол за до
машмият отбор.
Следващият десети кръг
от тазгодишното първенст
во боаилоградоките футбо
листи играя-г срениу „Мла
дост от Йвлашиица в Йела
шпица.
М. Я.

През второто полувреме
гостите доволни с високия
резултат поспряха, така че
чрез капита
домакините
да
на Стоянович успяха
дадат почетния гол. Тана
приключи и тази успешна
игра на „Партизан”.
В следващия кръг на 28
октомври в Димитровград
е дерби—срещата^ в лигата
между „Партизан' и отлич
ния отбор „Напредък” от
Извор,

д. с.

ф ШАХМАТ

Катастрофално поражение
„А. БАЛКАНСКИ” — „ШУМАДИНАЦ”
(АЛЕКСИНАЦ) 0:8

Димитровградските шах
ма цисти бяха в пъден със
тав и не предадоха нмто
един двубой без игра. Но
и това не им помогна сре
щу силния противник. —
загубата илт бе катастро
фална (0:8) за „Шумадинац”. Ако Алекоов бе при
ел предложеното реми, щя
ха гюне да спечелят поло
вин точка, но той иродълЖ1И ипрата за победа, а
загуби. Шансове за реми
имаха още Дробняж, То
шев, дори и Костадинов,
упорито се бореха, но и
те не успяха да спечелят
почетната точка. Така ос
тана надеждата, че Гигов
ще опечели, понеже има
ше по-добра позиция, но
и той избърза, жертвува
менорек-пно фигура и нак
рал загуби.
Налице е недостигът на
физпчесна и морално-воле
ва подготовка при шахма
тистите на „А. Балкански".

Срещу по-силен съперник
те не реализират равни,
дори и по-добри позиции.
От друга страна, въпрени
че се състезават години
наред в регионалната лига,
те още не са провели клу
бно първенство. Тъй като
и в
Димитровград няма
градско първенство, шахма
тистите са неуиграни, иг
раят хаотично, без под:т>
товка.
След мача с „Шумадинац" шахматистите решиха да изиграят байц-тур
нир на часовник — с цел
да тренират. Това е пър
вият вид състезание^ нео
фициално и без съдия. Ето
и крайното класиране: Пе
тър Гигов 10, 1/2 (от 14
възможни точки), Миланко
Дробняк 9, Бора Апдрич
8, Младей Алексов 7, 1/2,
Васил Костадинов 6, 1/2,
Чеда Тошев 6, Горан Ива
нов 5, Слободан Миленов
3, 1/2 точки.
Победата ни Гигов не е
изненада, той е участвувал
на две първенства на град
Майданпен и се е класи
рал на второ място двата
пъти, веднага след дълго
годишния шампион на Май
данлок и първенец на Тимошка крайна
Жарко
Сгавич, инок каиандат^тай
СТОр.

п. г.
СТРАНИЦА 11

X"/лцер • сатира • забава
ХУМОР
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Връща се мъж цт иааара и съпругата му започва
да 1-о мъмри:
— Всичко, което си
взел — не струва! Нито
месото е .месо, нито пък
овощното мещо струва. Из
общо не улгееш да изби
раш.
— Вярно е. Ти си найдоброто доказателство за
това...
— Известно ли тл е накво нап-мкого интересува
членовете на една съвррме
«но семейство при нуггува
нет» на лена кола?
— Не.
— Ами, ет°. Бащата са
интересува колко бензин
ще изразходва, -майката се
интереемва дали цветът на
колата отговаря на облек
лото н, синът се разпитва
за скоростта му
а съседите се питат — откъде
им толкова пари.

Оплаква се нивопечен
Съпруг.
— Вече .три седмнци не
говоря с жена да.
— Защо?
— Защота - тя не иска.

Моята тъща не е досад
на и-зобщо. Посещава ни
само два пъти в годината.
— И колко дълго остава?
— Ами ... шест месеца!
— Защо нощес така къ
сно си дойде?

2 МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Е
Към икономия на време се свежда в края
на краищата главният въпрос на всяка иконо
мия.
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Младеж се опитва да
обуве много тесни обувки.
— Не, не бика, и не
бинт! Няма да ги взема.
Стягат ме — казва т°й на
продавача.
— Прощавайте
отвръща той. — Тези обувки
именно тази година са «а
мада.
— Може би. Но аз имам
крана от миналата година!
— Келнер — да платя!
— Какво имахте?
— Това вие по-добро зна
ете. Това, ноето поръчах
от листата се казваше пе
чено, но. . .

Маркс
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— А после?

— После ... после няма
ше кой мене да ме доведе

Внимание!

Истински велик човек е този, който е ус
пял да овладее своето времеХезиод

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

Дървото с дълбоки корени не се бои и от
най-силния вятър.
Конфуций
От законите на природата не можеш да се
скриеш никъде.
Менандър
Нашият живот се дели на дое епохи: първата прекарваме в бъдещето, а втората — в миналото.

ПройвктансПе

1) КЪЩИ.

— Къде с този прозо
рец?
— При стъклорезач да
го застъпяй.
— Ти полудял ли си?
Стъклото е здраво.
— Да, но долато стигна
— що пръоне ...

се

;
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— Първо, наложи се
пийналите си дрмгари да
развеждам по
домовете
им.

Карамзин

За живот и свобода е достоен само онзи,
който всеки ден влиза в бой за тях.
Гьоте
В добри ръце всеки лък стреля добре.
Японска

I
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СУМИТЕ СЕ ИЗ
ПРАЩАТ НА ПОЩЕ
НСКИ ЗАПИС НА
СЛЕДНАТА ДЖИСМЕТКА:
РО
62 500-603-9529, ИЗ
ДАТЕЛСТВО „БРАТ
СТВО”, 18 000 НИШ,
КЕЙ 29 ДЕКЕМВРИ,
№ 8.

Отдавна съм бил у Клисурско, па тия дни
реко си: айде да отидем да видим кво прайе
клисурци и кинво има живо—здраво там. Кота
слезо от аутобусат у Дервен — има кво и да
се види. Дервен съм запомнил по иулуту. Колно
пути йе писано за ню, мислим лиснуло йе на
одговорните и вече су Ьу попраили. Ама ядъц:
тамъп да понадзърнем, а излезе булщк свише.
Пеяяврете изпокрутсис, зградата разлупеиа са
мо що се не
йе суРяула.
— Море Манчо, остави кулуту. Отдавна
смо дигли руЬе од ню — дочена ме Тодосия.
— я да хе поведем къмто Велкову Малу.
Пойдомо и има кво да се види: тия пад
йе пройскгувал нуде че турайу бандерете за
с/рую, требе да се йе бил доста нализал наместо
у праву линийу — баядерете наредене у двойяу лияию. Съклет да те вати.
— А не йе ся е това — рече Тодосия. —
Че те водим и до Драиици и там да назъРнеш.
И тамо има кво да Се види: направили
убав мост оди бетон. А на .мостът стои йедън
човек.
— Кво праи тия човек тамо — питам Тодосию. — Оди кво варди мостът.
— А яе га варди, он подава руку на тия
що гребе да мину. Турили га на погрешно мес
то, Водата однела насипат и съга ка требе да
се мине неной требе да помогне да се уначе чо
веците.
— Бре, що йе това, кой ви бре Тодосийо,
тека пройектуйе— А пройентуйу ни, убаво ни пройектуйу.
Очеш ли да видиш йощо нешо? Ама преди това
видиш ли онуя ширинку, ливадчицу е там. Е на
туя равнику требеше да се прави вабрина...
Върнемо се пак у Дервен. Тамън улазимо,
а йедън търчи къмто нас и ока:
— Стойне бре там, чекайте. да не избинете!
— Ко бре че изЬяяемо у мирно време? —
питам я.
— Много лъсно! Са че отпуцуйемо скапуту.
— Кою бре скалу? — чудим се.
— Па за вабрнкуту! Ти од нрушу ли си
яадъл...
Е после кика изгърмеше сгану ми ясно
защо Тодосия рече да сапомним онуя ливадку.
Праи се вабрика, ама се укопуйу синдраците у
салшят чукар. И докига поодкопаю има зор да
вяде. А могли су доле на ливадкуту за двойно
помално паре да направе убаву вабрику.
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