
Брштйо С указ йа президента на 
СФРЮ Йосип Бр«з Тит* 9т 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо- _ 
Осни заслуги в областта на 
информативната и. графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 

единството между нашите 
народи и народности.
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ЗА ПРОЕКТА НА ДЪЛГОСРОЧНИЯ 
ПЛАН НА СТРАНАТА ДО 2000 ГОДИНА

РАЗВОЕН ПО ПОВОД 40-ГОДИШНИНАТА НА НАРОДНИЯ «ЦРОНТ В ДИМИТРОВГРАД

Да се измит 

задачите от 

мата фаза

Единен фронт на 

социалистическите сили
По повод 40-годишни1на- 

та от организирането и про
фронт на борба за осъще
ствяване на дългосрочните 
цели и ежедневни интере
си и потреби на работмиче 
ската класа и всички тру
дещи се в изграждането на 
социалистическото ни само 
управително общество-

и първите обществено-по
литически органи, Димов

веждането на първата ску изтъкна: 
пщина на Народния фронт 
за Царибродсна околия, съ 
стояла се на 27 октомври 
1944

— На 27 октомври 1944 
година в освободения Цари 
брод се провежда първата 

година, на същия конференция на Народния 
ден тази година в Дими- фронт за тогавашна Цари-

Проектът на 
ния развоен план 
ната до 2000 година

билпзационната програма в 
1985 година ще бъдат осъ
ществени. Макар че за ди 
намичното развитие на 
страната е необходимо, да 
имаме по-ясна стратегия на 
тази цел.

Представител на Съюз
ния институт за планиране

дългосроч
на стра- 
.1 в до

сегашното публично обсъ
ждане е оценен като опти 
мистичен, а 
менти и като нереален .\га-

в някои сег-

териал.

До този извод до извее 
тна степен доведе и ходът 
на неотдавнашното предва 
оително обсъждане на то 
зи документ в Съвета 
Регп/бликите и покрайнини 
те в- Скупщината- на-- Юго
славия.

Въпреки че представите 
лят на Съюзния институт 
за обществено планиране 
Воислав Кнежевич изтък
на, че от становището на 
разполагаемите възможно 
сти няма оправдание за 
изказване на съмнение, че 
с. по-успешно съчетание на 
факторите на стопанисване 
може да се осъществи про 
ектираното развитие, деле 
гагите такова убеждаване 
приеха с известно въздър
жане-

Затуй бяха поискани до
пълнителни пояснения за 
отделни определения.

Така например делега
тът Миливое Попадич (САЛ 
Войнодина) оцени, че осно 
вен недостатък ' на Проек 
та на дългосрочния план се 
състои в това дали задачи 
те от първата фаза на ста-

лотвърди достоверността 
на тези забележки, като до 
бави че зарад закъснение 
то на посочения 

уа - етап може да се случи да
развоен

се наруши представата на 
дългосрочната развойна 
програма.

На заседанието бяха из
несени и някои забележки, 
отнасящи се до периода, в 
който трябва да бъдат пре 
махнати допуснатите сла
бости.

Председателят на Съюз 
ния комитет за енергети
ка и индустрия Раде Петро 
вич изтъкна, че със същес
твуващите средства и оога 
низация на труда трудно 
можем да догоним по-нап- 
оедналите страни. Техноло 
гията днес остарява за три 
до четири години, и ние с 
удребнени средства и нау
ка трудно можем да сле
дим, подчерта между дру
гото Павлович. Затуй тряб 
ва да се погрижим на вси
чки сектори да проникне 
модерна технология, коя
то днес е основно Условие 
на развитието.

изнася доклад по повод 40-годишнина та на Народния фронт (ССТН)

бродска околия, когато са 
проведени избори и за пъ,р 
вия Околийски 
Народния Фронт. Преди 
изборите за Околийския

Спирайки се върху сега
шното положение Димов 
подчерта, че Социалистиче
ският съюз 'И всички субе
ктивни сили, обединени в 
него, имат голямо з^дълже 
ние да мобилизират всич
ки трудещи се и граждани 
върху реализация на Дъл
госрочната програма за 
икономическа стабилиза
ция, върху реализацията 
на политиката на СК и в

гровград се проведе 
жествено заседание на Об 
щижеката конференция на 
Социалистическия съюз.

тър-

съвет на

Пред делегатите на кон
ференцията, представители 
на Общинската енупщина 
и обществено-политически-

съвет са проведени избори 
в местните и общински ор
ганизации на Народния 

те организации, за значе- фронт, а първата 'Ко-нферен 
нието на Народния фронт, ‘ 
днес Социалистически съ-

цпя на околийския Наро
ден Фронт и нейния изтгьл-юз на трудовия народ, до

клад изнесе председателят 
на Общинската конферен
ция на ССТН Младен Ди
мов. Опирайки се върху съ 
здаизането на органите на 

1 власта, а съвместно с тях

ннгелен орган 
на Народния фронт са 
брани и учредени на деле
гатски принцип от делега
ти на всички местни 
шизации, т.е. общински съ 
вети."

В 40-ГОДНШНОТО си съще 
спаувзанс Социалистически 
ят съюз става единствен

съветът
из-

конкретния момент върху 
провеждане в дело на про- 
ектозаключения-га от Три
надесетото заседание на 
Централния комитет на Съ 
юза на югославските кому 
писти.

орга-

УЧЕНИТЕ ЗА С7.3ДАВАНЕТО НА МАКЕДОНСКАТА ДЪРЖАВА

ОСЪЩЕСТВЕНИ ИДЕАЛИ А. Т.
подчерта, че АСНОМ въР 
ху трайни основи обяви 
пред света първата свобод 
на македонска държава, с 
което окончателно бяха 
осъществени идеалите на 
македонския народ в своя
та страна, в Македония, 
имат своя собствена сво
бодна държана.

Върху историческото ра 
явили е на македонската дър 
жава, 'отделно в периода 
между 1919—1941 юдина
напрани обзор историкът, 
проф. д-р Александър Хри
стов. Идейните процеси в 
Македония — изтъкна той

В Скопие завчера започ 
на научна среща „АСНОМ 
в създанието -,на .македон
ския народ”. На гази нау
чна сРе"1а
югославски учени ще изие 
сат 34 научни съобщения.

Срещата се провежда 
Македонската академия на 
науките и изкуствата, а е 
открита от академик Миха 
ило Апостолсии.

— сочеха че югославската 
федерация македонският 
народ може да гради само 
с югославските народи, а 
не с представители «а бур
жоазните правителства нд 
Сърбия и България, откос 
но с Пашич и Стамболий
ски.

С идването на ЮКП и 
1СП на Македонския наче 
ло на борбата за натиснал 
но оовобождентте, Манедо- 
штя се определи за траел 
Съюз с останалите югослан 
ски народи и сред тях тя 
придоби и свои съюзници.

А. П.

най-з» амените От общопартийните
Две години без събрание __ __

Анализ на двугодишната дейност — 
Временни

разисквания — стр. 3 
стр. 4 
стр. 5 
стр. 6

в *
* мерки,

Климатичните условия и есенната
или ...

А

Принетствувайии научни 
те работници в срещата 
от името на Собраиието 
на Македония, Ката Лах- 
това, председател на Соб- 
ранието на СР Македония

сеитба — — __ __

От между/шродния панаир 
на книгата в Белград
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I ПО СВЕТА -&*Й0- ]и а нас
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ПА 
СФРЮ ПОСЕТИХА ПОСТОЯННАТА ИЗЛОЖБА 

НА ОРЪЖИЕ В ПИКНИЦИ
ТРАГИЧЕН БАЛАНС НА 
РАСИСТКИЯ ТЕРОР в 
ЮЖНА А АРИКА

ОЩЕ ЕДНА БЪЛГАРСКА ПРОВОКАЦИЯ

Претенции от екранаМирът се пази не
само с оръжие

Над 130 

жертви
С филма „Спасение" — в иойго иа твърде 

груб начин са предявени великобългарски тери
ториални претенции и-дм Югославия и СР Ма
кедония— трябва па 17 ноември да б-ь де от
крит 18 фестивал на българския игрален филм 
във Варна. Канто е оповестено а средствата за 
масова информация, фестивалът е посветен иа 
40-годишнината на социалистическата револю
ция а България.

На югославсиата общественост е извест
но, че този филм, който за пръв път бил проже
ктирал в навечерието иа Първи май в София, 
представлява най-грубо фалшифициране на едно 
събитие на Народоосвободителиата борба на ма
кедонския народ. Град Охрид в него е предста
вен за български град, а жителите му за българи!

Българската общественост изобщо не е 
запозната с това, че гражданите на Охрид, бой
ците иа СР Македония и цяла Югославия енер
гично издигат искане официална София да пре- 
късне с подобни ат июгославски и антимакедон- 
ски провокации и претенции. Все пак, с един 
такъв филм в действителност се открива тазго
дишния г фестивал, което потвърждава, че офици 
ално се приемат не само историческите фалши- 
фика/и, по и териториалните претенции на 
„Спасение”.

Петнадесетгодишно . мо
миче — първа жертва на 
тазгодишното върлуваме 
на южноафриканските ра
систи.

Ор февруари досега са 
убити Ш лица ада въл
ненията В МсГЪРоКИТС сс 
лиша па расистка Южна 
Африка. Според дарии на 
Института за расистки от 
ношенил (независима ин
ституции), предадени във 
п-и „Къндп трибюп", Н'ьр- 
□а жертва на тазгодишно 
го върлуване на южноаф
риканските расисти е било 
едно 15-годишно момиче, 
ноото полицията прегазила 
с кола гю време 'ва демон
страциите недалече от Пре 
тория.

Тази година най-много- 
брейни демонстранти са 
били учениците, които ня
колко месеца бойкотирали 
обучението, като търсели 
по-големи права за чеРно- 
кожите жители на страна
та. Най-остри стълкнове
ния станали към края на 
август в негьректгге квар 
тали на Йоханесбург, къ- 
дето се стигнало и до нръ 
вави сражения между ме 
стното население и расист 
ката войска и полиция.

Затова, народ с укрепване на отбранителната 
си способност, нашата страна постоянно раздви
жва инициативи за подобряване на международ 
ката обстановка — заяви Веселин Джуранович

I
!

Членовете на Преяседаге 
лството па СФР Югославия 
в началото на седмицата 
посетиха постоянната из
ложба на оръжие и восашо 
снаряжение в Ннкинцн. В 
края на посещението пред
седателят на Председател
ството на СФРЮ Веселин 
Джуранович межд\’ друго 
то заяви '

— Качеството на нашето 
оръжие и военно снаряже
ние показва, че осъщест
вихме високи постижения 
в развитието и производст
вото на оръжие и снаряже
ния. Много е важно, че то 
ва постижение осъществих 
ме при висока степен на 
техническо-техноложка са 
мостоятелност... Налага се 
да укрепваме въоръжени
те сили и целокупната ни 
система на всенародна от
брана и обществена само
защита', защото надпревара 
та въ.в въоръжаването про
дължава, а великите сили 
не проявяват готовност за 
преговори, с цел да се на 
мати напрежението в меж
дународните отношения.

Но мирът се пази не са 
мо с оръжие. Затова, на
ред с укрепването на от
бранителната способност и 
усилията за провеждане на

икономическата стабилиза
ция, нашата страна раздай 
жва и участвува в имащи а 
това
обвързаното движение и съ 
вместно с други миролюби 
1/1 дали — за да даде при

п рамките па не-

НР КИТАЙ

Реформа на
икономическата система

Икономическото отваряне към света ще внесе в 
Китай нежелателни идеи, но китайското ръководство 
счита, че шегите от това не смеят да спрат провеж
дането на новата развойна политика, защото предимс
твата на отварянето са .много по-големи

В. Джуранович
нсс в преодоляването да се 
гашното неблагоприятно ме 
ждунв родно положение- Те 
зи активности са нераздел 
ни елементи на една ця
лост., Най-важният от вси 
чк-и ни стремежи е наши
ят стремеж към опазване 
на мира и създаване на ус 
левия за мирно изгражда
не на нашето социалистиче 
ско самоутгравител но об
щество".

Третият пленум на Ки- 
ком ун истичесн а

винция час по-скоро да 
поевърнат 
Чкнгдао в център, от кой
то Китай ше се свърже с 
всичките пет континента.

тайската 
партия, на който е взето 
решение за реформа на 
УзК сн о.\ ги ч еск ата 
потвърждава стРемежа на 
Китай да се отвори към 
света. Генералният секре
тар на ЦК на ККП Ху 
Яобан заявил, че с тази ре
форма трябва да се према 
хне ,.заностенялата 
мическа структура" и да

пристанището

БИРМА

Унищожени
тайни

плантации

система.

..В превеждането на ре
формата, казал шефът на 
китайската партия, ще се

комплициранисрещнем с
проблеми, но не трябва да 

иконо- • се страхуваме от тях. Тря- 
еза да разчитаме на тРУД- 
нссти, проблеми и грешки,

Бирманоките власти 
тази година унищо
жили 4500 ха тайни 
плантации за произ
водство на опиум.

Наркотиците, които 
би били получени от 
тайните плантации, 
на „пазара" на нарко 
тични вещества в Бпр 
ма струват 30 милио
на долара. На ..улич
ната" борса в САЩ 
обаче стойността им 
би достигнала дори 
225 милиона долара.

ПОЛША

Повече демокрация и 
дисциплина

се създаде възможност за 
размах на националното кз най-зажното е да вър- 
стопаиство. Веднага 
пленума, работата иа кой
то завършила на 20 октом
ври. Яобан прекарал една 
.Седмица в източнокитай- 

• оката провинция Шандунр.. 
кт пето обяснявал най-нови та и неуспехите на едно 
те мерки на ККП за мо- или друго практично реше 
лернизацня на страната, ние не могат да бъдат по- 
Тгй насърчавал партийни- вед за довеждане под въп- 
те. държавните и стопан- сос основните принципи на 
ските фактори в тази про крупната реформа.

след сим напред решително и 
храбро". Проблемите оба
че не могат да се реша
ват С1.з „старите методи 
на работа". А грешките в 
провеждането на реформа-

НЕВОЙЧЕХ ЯРУЗЕЛСКИ: „ВДНЕШНА ПОЛША 
МОЖЕ ДА СЕ УПРАВЛЯВА БЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ”

Но поляците никога неСъстоялият се този дни 
XVII пленум на 
ПОРП бил посветен на ук- 
ването на държавата, со
циалистическата демокра
ция и
дисциплина. Като констан- 
тирал, че полската държа 
ва поотслабна, през -изтек 
лите кризисни години, Яру 
зелсии подчертал в заклю
чителната си реч, че е не 
сбходимо да укрепнат не
йните Функции. А най-доб- 
рият начин за укрепване на 
социалистическата държа* 
ва е усъвършенствуването 
на нейното действуваме”. 
Но „без широко обществе- 

властта в дър-
осамотена, а всеки 

обкържава

ЦК на въ.рнат къмда/ се
предходния модел на дър
жава, в която с вейчко се 

отгоре. Защото

смеят

управлява
такъв модел на държава, 
казал Ярузелоки, огне>ма 

инициатива й 
енергия. Шефът на полс
ката партия се застъпил за 
„автентичен и ефикасен це 
нтрализъм, който ще бъде 
демократичен.и който ще 

обществе-

обществения ред и

на хората

Отваряне“към светаИРАН
99

Хомеини заповядал на Министерството на външ
ните работи да установи дипломатически отношения 
с всички страни, освен със САЩ, Израел и Южна 
Африка

го приятели в света. Изове 
стно е обаче, че негови 
най-иекрени „политически" 
приятели са само Сирия и 
Либия. Дилеми вече не мо 
же да има: от по-дълго вре 
ме Иран се, намира в овое 
образна изолация. За това 
свидетелствуват и полити
ческо-икономическите му

се основава на 
но участие, и активност на 
трудовите хора и разшир
яване на гражданските пра 
ва. Според думите на Яру
зелоки, за партията е.голя
мо затруднение, 
работници считат, че ня- 
м ат съ;ш ествено вл идни е,
върху онова, което се .слу 

трудови ко

„Ни Изток, ни Запад” е чния и западния блок", 
основният девиз на официа Сцоред него, „необвързано 
лната иранска външна по то движение н'е е способно1 
литика. Министърът на вън да осъществи стремежите 
шиите работи Ари Анбар на страните от третия свят 
Велаяти твърди че нито ед Към независимост" и зато 
на страна не е политичес- ва принципите на цранска- 

независима. като Иран, та външна политика, кога

че многоно участие 
жавата 
самотник се

А.
отношения със света.със съмнения, става неоигу

Р0„ в становища^ -^ГтоТпред™ да
Най-лошото се изучи за какво става ду 

увеличава възмож- ма: за „субективно чувст 
греш во" или ^действително 

стояние".

Ето защо1, при липсата
страна е „Фдин то се осъществят, ще бъдат на официални обяснения, се 

необвързана стра приети и от тези страни. предполага, че заповедта е 
По тази логика Иран тряб / издадена с цел да бъде 

ва да е страна с найчмно преодоляна тази изолация.

ки
правилността 
тите крачки, 
г, че се 
ността за правене на 
ш".

че неговата 
ствената 
на на света" и ' „авангард 
на независимостта от изто

съ-
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МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦ ЗА КЛАСОВО-СОЦИАЛНОТО УКРЕПВАНЕ ОТ ОБЩОПАРТИЙНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ

За повече работници в СК ИЗКАЗВАНИЯ
Въпросът за класово-социалното ук

репване на Съюза на комунистите, 
ди всичко

от които 126 работника и 120 селско
стопански производители. От новоприе
тите членове' 735 са младежи и 271 же
ни. В региона действуват 1400 първични 
организации на СК, но голямо число от 
т»х не са приемали нови членове, „което 
е една от субективните слабости в ун- 
Репването на социално-класовата струк
тура. През този период от СК са изклю
чени • 32 члена, отлъчени от евидеиция 
143, а 33 са се самоотлъчили.

Данните показват, че няма съответ
на активност за приемане на нови чле
нове, които с действуването ой да тлаг- 
скат напред, особено на млади работни
ци и селскостопански производители. 
Това показва, че не се реализират и 
конгресните определения, и взетите ста
новища на посоечните заседания. Всъщ
ност, същите не се осъществяват с же
лан темп. Разбира се, не бива да не 
се спазват и критериите за приемане 
на нови членове-

Момент е, по време на разискване
то върху Проентозаключенията на 13-то 
заседание на ЦК на СЮК, да се разис
ква и върху този въпрос и да се раз-

Не само с чакъл 

се поправя път
нре-

от становището за осъщест
вяване на работническото мнозинство, е 
постоянна задача и акция за СК. От
делно, тоя въпрос е необходимо редовно 
да обсъждат общинските комитети 
СК и председателствата им. Ангажира
нето във връз-ка

• ■ ■
на

Преди няколко години Власинсните водоцентрали 
обещаха известни средства за поправка на пътя Бо
силеград — Г. Любата, но все още не знаем дадени 
ли са тезй средства и ако са дадени, къде са израз
ходвани

Пътят Босилеград — Го есента, ето и тези дни е 
рна Любата — Беона но- така, изсипват по пътя из
била никога не е бил в вее™0’ количество чакъл* 
по-лошо състояние. После- с който по запълнят някол- 
дицигге от това са сериоз
ни, и за населението от 
този край, и за „Автотран
спорт” от Босилеград. Ав- рат едри камъни, поразри- 
тобусите и леките коли ят ги да не стоят на куп,
,много често се подреждат, а после шофьорите нека 
а през зимата от Босиле- си бият глава о тях кан 
град често пъти не идва да минат, 
автобус за Любатите. така Преди няколко години 

сериозни „Хидротехника” от Бел
град оттук пробива тунел 
до Лиоинско езеР0 и с, те
жката си механизация мно 
го развали пътя, особено 
участъка Д. Любата —- Г. 
Любата. Когато приключи 
пробиването. Власински- 
те водоцентрали обещаха 

Самоуправител известни средства за поп
равка иа пътя, но до ден- 
днешен не знаем -дадени 
ли са тези средства и, ако 
са дадени, къде са израз- 

пъ- ходвани.
е (Стойне Иванчев на съб-

с това изиоква крити
чески анализ на положението и във вся
ка първична партийна 
цел, да се увеличава числото 
сРеДствените производители в СК.

Този въпрос особено бе изтъкнат на 
13-т0 заседание н.а ЦК ,На СКС, а неот
давна и МОК на СКС в Леоковац рази
сква за

организация, с 
на непо-

осъЩествяването на заключени- 
мптг3 това,. засйДание- На заседанието в 
МОК на СКС в Леоковац се разисква и 
за Осъществяване на собствените зада
чите от тази област, утвърдени по-рано.

ко дщхки, и това е всич
ко. Пък и това не го пра
вят както тРябва. Надока-

В края на юни тази година в Съю
за на комунистите в 13-те общини в 
региона е имало 42 207 членове, от ко- 
ето число 14 282 работника, а 5792 сел
скостопански производители. Това е всъ
щност само 47,56 на сто работници. 
През първите шест месеци на годината 
в СК в този регион са приети 901 член,

че хората имат 
трудности да се превезат 
до центъра на общината и 
към вътрешността на стра
ната. Това го виждаме вси

движи по-широка акция за реализиране 
становищата на СК в тази област.

Б. К.

чки — и ние, и компетен
тните лица и организации, 
но почти нищо не се пред
приема за разрешаване на 
проблема, 
ната общност на интересен 
те за регионални пътища 
от Вран* безотговорно се 
отнася към задълженията 
си за поддържане на 
тя. Това важно шосе 
предоставено на един пи- 
кьор, който добре върши 
оаботата си, но сам не мо
же да направи нищо. През

ОТ РАЗИСКВАНИЯТА В КОМИСИЯТА ЗА МЕ ЖДУНАЦИОНАЛНИ И МЕЖ 
ДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ КЪМ МОК НА СКС В НИШ ПО ПРОЕКТОЗАК 
ЛЮЧЕНИЯТА ОТ ХШ ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК

Стабилни мзждунационални отношения
Откривайки заседанието 

на Комисията за между- 
национални и международ 
ни отношения към МОК на 
СКС в Ниш, на което се 
водиха разисквания по въ
проси на междунационал- 
ните и .международните от 
ношения в светлината на 
Проектоззключенията от 
XIII
СЮК, председателят на Ко 
мисията МилОрад Ганич по 
сочи. че междунационални 
те отношения в Нишки ре 
гион са стабилни. В регио
на няма националистически 
и шовинистически ексце
си. Това обаче не значи, 
че Съюзът на комунистите 
не трябва да води постоян
на и ефикасна акция за иде

областта на междунациона 
лните и международните 
отношения. Последовател 
ното провеждане на стаби 
лизационната програма не
съмнено е първостепенна 
задача на всички комунис 
ти, защото икономическа- 
та сфера доколко облича 
националното рухо повече 
отколкото е необходимо, 
може да бъде реален източ 
ник на национализъм. За' 
да се превъзмогне това, не 
обходимо е да се засили 
отговорността за нарушава 
не единството на югослав
ския пазар и да се повиши 
ефикасността на договаря
нето и доходното свързва
не между стопански субек 
ти от цяла Югославия. Ето 
защо и по-уснореното раз
витие на пограничните и 
недостатъчно развитите ра
йони е общо югославски въ 
ирос.

Шо се касае за между
народните отношения, пре
дложено бе Централният 
комитет на Съюза ма югос 
ланските комунисти да наш 
рави обстоен анализ на вън 
шните дългове на страната, 
понеже — както бе ггодчер 
тано — това е нс само с]>и- 
нансово-иноном ичеснтг нъп 
рос по преди всичко кру
пен -политически проблем, 
който оказва силно влия
ние върху съвкупните об
стоятелства п страната. Съ 
що тана е необходимо да 
се посвети много по-голямо 
пнимашге на идейно-ятюли- 
пическото о-способяване на 
кадрите за по-еФикаона 
работа във вносно-износ
ните ор-гашвзации и да 
се подобри вътРешноиарти 
йчюто информиране за 
съвкупното състояние на ме 
ждунационалтите и между 
Н аро1Д н ите отн о ш©ния.

йно оспособяване на члено
вете да различават 
та на национални 
от национализма и да от 
криват неговите причини, 
носители и прояви.

изява
чувства

рание на първичната орга
низация на СК в Долна 
Любата).

Единодушно е станови
щето на участвувалите в 
разискванията, че в Проек 
тозаключенията от ХШ за 
седание на ЦК на СкЖ «е. 
е отделно достатъчно вни 
мание на тези важни сег
менти на обществения жи 
вот, преди -всичко на меж
дународните отношения, по 
ради което е предложено 

версия

К. Г.

ФК „МЛАДОСТ" ОТГОВАРЯ НА ИВАН СТОЙНЕВ
заседание на ЦК на

Съблекалнята не се строи 

със средствата та 

електрификацияе окончателната 
на заключенията да се да 
де необходимото място на 
задачите на комунистите в Този обект се строи сьс средства, получени от 

общинската и републиканската СОЙ за физическа Куд 
тура и от собствени източници, и с личен тРУД на фу
тболисти и приятели на ФК ..Младост”

В рубриката „От общо- точнтщи (оказване
на занаятчийската коопе
рация и продажба на то
поли от спортно-рекреатив- 
ния център), и с личен 
труд на футболисти и при
ятели на ФК „Младост”.

От казаното е ясно. се 
подчертава по-нататък в 
писмото, че сградата на 
ФК „Младост” не Се строи 
със средства за електрифи
кация и от частно лице, а 
от средства, предназначени 
за физичесната култура, и 
от страна на занаятчийска 
кооперация.

Преде ©дателството 
ФК „Младост" 1— 
на читателите <на в-к „Брат 
ство” достоверна информа 
ция иъв връзна с изгражда 
пето на сградата, без коя
то футболният клуб, 
успешна десетгодишна деп 
ност. вече не би могъл да 
съществува. Информация
та е необходима още пове
че, че в Босилеград се раз
пространяват и Други зло- 
Намерни коментари щ,в връ 
зна с обекта.

ЮБИЛЕЙ НА „НОВА МАКЕДОНИЯ”

Връстник на свободата услуга
партийните разисквания" 
в-ив в-к „Братство" брой 
1173 публикувахме изказ
ването на Иван Стойнев, 
генерален директор на ТО 
„Босилеград”, в което меж 
ДУ другото се назва, че 
един частен предприемач 
строи сграда на ФК „Мла
дост" със средства за еле
ктрификация (иа неелен- 
трифици раните села в об
щината). Тези дни в ре
дакцията се получи писмо 
от Председателството 
босилеградския футболен 
клуб, с което се опроверга 
ва твърдението на Стойнев 
В писмото се казва:

Като пръв македонски вестник, „Нова Маке
дония” през изтеклите четири десетилетия изи
гра особена роля за афирмацията на национал
ното достойнство на македонския нароя, език, 
култура и идеитигет и на братството, единството 
и съдружието.

С тържествено заседание на работническия 
съвет на 29 октомври т.г. в Скопие бе ознаме
нувана 40-годишнината на първия македонски 
Вестник „Нова Македония”.

Още с първия си брой, излязъл ят 29 ок
томври ‘1944 година в село Горно Врановци (Ти- 
тов Велес), „Нова Македония” разпространява 
истината за НОБ и социалистическата револю
ция на югославските народи и народности и осо
бено истината за вековната борба на македон
ския народ за национална свобода и социални 
правдини.

През изтеклите 40 години „Нова Македо
ния” изигра твърде важна роля в информиране
то за домашни и световни събития, както и в 
издигането на социалистическото съзнание, езина 
и културата на трудови-ре хора и граждалштс. 
С целокупната си дейност веоиикът е дал и 
дава голям принос в развитието на социалисти
ческото самоуправление, братството и адинст- 

незагаиюимата и необвързана политика и 
роля на нашата страна в света.

ша

на
представя

ФК „Младост” е инвес
титор на ограда-съблекал- 
ия на футболното игрище, 
строител на която е зана
ятчийската

след

кооперация 
*,Граджевмнар’' от Босиле
град. Този обокт се строи 
със средства, получеш ог 
общинската и републшеан- 
сната СОЦ за физяичссна 
култура и от собствени из-

вото,
I
В. Богоев
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БОСИЛЕГРАД: ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ПА ОК 11А СКС ;1Л РАЗИСКВАНИЯТ/! 
ВЬРХУ ПРОЕКТОЗАЛЮ ЧЕНИЯТА

РАЗИСКВАНИЯ ВЬРХУ ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА 
В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Разискванията в пълен размах Откровено, крити*но и по-успешно действу
ваше.

В първичните партийни 
организации н местните об 
щности, в ход св вторите 
Събрания. Но има и таки
ва, конто -псе още 1Не св 
сс включили в общопар
тийното разискване.

Взимайки участие а ра
ботата на заседанието пре 
ДОвдателят на МОК на 
СКС н Лесновац Милов 
Стотни между другото из 
такта, че въо основа на ра
зискванията всяка първич
на организация, а преди 
всичко Общинският коми
тет, с Кел СК да осъщест
ви водещата ои роля в об
ществото ни и да подтиква 
към коренна промяна, коя
то в настоящия момент с 
необходима, -рРябпа да из- 
готви конкретни акционни 
задачи за действуаане, с 
особен акцент върху осъ
ществяването на Дъдгосроч 
ната програма за икономи 
чеоката стабилизация- При 
това идейню-политичесното 
и акшгонно единство в Съ

• В Първичните партийни организации в 
организациите на сдружения труд в ход е тре
ти, а в местните общности втори кръг на рази
скването. ф Комунистите в поввчето първични 
организации съблюдават проблемите, но не пред
лагат конкретни решения за коренна промяна на 
съществуващото състояние в общинатп.

и съдържателно
Па 26 октомври т.г. Об

щинският комитет на Същ 
за на комунистите в Ди
митровград обсъди досега
шните разисквания върху 
П роентозанлюченията 
Тринадесетото 
па ЦК на СЮК в първич
ните партийни организа
ции. Констатация на Об
щинския комитет е, че ра
зискванията се характери
зират с откровеност, кри
тично съблюдаване и съ
държателност. На всички 
събрания на 
организации 
са разисквали за осъщест
вяло целите от Дългосроч
ната програма за икономи
ческа стабилизация. Това 
о разбираемо, имайки пре
двид, че от реализацията 
на тези задачи зависи на
шето бъдещо развитие.

комитет. На конкретните 
въпроси трябва да се ре
шават в собствената среда, 
за да може работата да 
бъде по-ефикасна. На за
седанието е констатирано, 
че се засилва интересът за 
постъпване в редовете на 
СЮК, а .това значи расте 
доверието на трудещите 
се в партията. За това сви 
детелегвуват няколко десе 
тици новоприета в редовете 
на Съюза на комунистите 
в първичните организации 
в „Циле", тъкачния цех, в 
Белещ...

Председателството 
Общинския комитет на Съ
юза на комунистите в Бо
силеград на

ла са въпроси във 1връзед с 
трудовата дисциплина, въз
награждаваното според ре
зултатите на труда, иконо
мическата 
доходното овързвате е ос
таналите трудови организа
ции от региона и по-широ
ко, пълното натоварване ра 
.машините и пр. В местни
те общности преобладават 
въпроси във връзка със се
лското стопанство, снабдя
ването и изкупването, ко
мунално-битовото устрой
ство, лепетвуването на де
легатската система, «есна- 
родната отбрана и обще
ствената самозащита и др.

на
заседание

проведеното 
през миналата седмица ра 
зширено заседание, обсъ
ди досегашната активност 
в разискванията върху Дро 
ектозаключенията от 13- 
то заседание на ЦК на 
СЮК. В

стабилизация.

уводното изложе- 
^ председателя «а 

ОК на СКС в Босилеград 
Доне Тодоров, а и в рази
скванията на Васил Такев, 
Вене Велинов и Иван Лаза 
ров бе изтъкнато, че в по- 
вечето партийни организа
ции комунистите съблюда
ват състоянието в собстве
ната организация или пън 
местна общност, 
собствените слабости, но

ние на първичните
комунистите

В разискванията доста 
критични оценки са отора 
вени към поведението на 
някои членове на СЮК.

Това значи, че в ц-зи сРе- 
ди е необходимо разграни
чаването де се засили още 
повече. Разискванията вър- 

П роектозаключенията 
раздвижиха и въпроса за 
ангажираността на комуни 
с-тите в останалите общест
вено, политически 
зации, като 
констатирана 
ната, а в някои среди и 
тотална неактивност и не- 
ангажираност на комунис
тите в работата на местни
те общности или пък в син 
лккалниге 
Социалистическия

Характерно за всички 
събрания, кзкто .изтъкна 
Тодоров, е че са билщ до
бре посетени. Иналу, досе
га в организациите на сдРУ 
жения труд са проведени 
по две събрания. В ход са 
третите, на които трябва 
да Се изготвят програмни 
активности за по-нататьш-

изтъкват юза па комунистите е от 
голямо значение. Ако това 
изостане, както подчерта 
както и другите досега, те 
дадът малък принос в ора- 
той, и тези заключения, 
вненпе с онова, което от 
тях се очаква.

Давайки оценка на досе
гашните разисквания. Об
щинският комитет конста
тира, че разискванията въР 
XV Проектозаключенията 
предизвикват интерес не 
само сред членовете на Съ 
юза на комунистите, но и 
свел останалите хора. За 
тева говорят и примерите 
на първичните партийни 
организации в селата., къ- 
дето на . събрания идват 
двойно повече хора, откол- 
кото са членовете на пър
вичната партийна организа 
пия. В повечето партийни 
организации 
са правилно набелязани и 
констатирани. Обаче, от 
констатации сега трябва 
да се мине към акция, да 
не се спре, за да не се за
губи доверието. От много- 
бройниге набелязани и по
сечени проблеми е необхо
димо. да се направи „спи
сък” на въпроси, характер
ни за цялата община, кои
то да обсъди Общинският

предлагат начин и методи 
за тяхно преодоляване, ко
ето е от същинско значе
ние за коренна промяна 
на състоянието в община
та. В организациите на 
сдружения труд това

ху

органи- 
при това е 

недосгатьч-М. Я.

В МЕСТНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА ССТН В ДИМИТРОВГРАД

Две години без събрание организации и 
съюз.Обстоятелството, че местните конференции 

Социалистическия съюз от първи, втори, и трети ра
йон в Димитровград през изминалия двугодишен пе
риод не са провели нито едно събрание, достатъчно 
говори за работата им.

С това заседание в Ди
митровградска община при 
ключи предизборната дей
ност в Социалистическия 
съюз. Предложени са кан
дидати 
функции 
конференция, нейните те
ла, комисии и секции. За 
мое председател на конфе
ренцията е предложен Мо- 
дпгало Андреевич, а за сек 
Ротор на Председателство
то й Найден Андреев.

на
Разисквания, 
жни

противополо 
на становищата на 

СЮК. не е и.мало нито в
проблемите

една първична организа
ция- ебаче в някои първич 
ни организации виновници 
за лошо стопанисване или 
з? слабостите 
извън собствената среда, 
което не е в унисон с ос
новните изисквания на Про 
ектозаключенията. Общо
партийните разисквания по 
казаха, че в Съюза на ко
мунистите има и сила и

за най-отговорни 
в ОбщинокатаТова бе констатирано на 

неотдавнашното зас.едание 
на председателствата на ме 
стаите организации на Со
циалистическия съюз в Ди 
митровград, на което бе об 
съдена дейността на тези 
организации през изтеклия 
отчетен период, както иде 
йносгга на тези организа-

та, изграждането на водо
проводи и пътища, в оста
налите области .резултатите 
все още не са на желано
то равнище. Така напри
мер, свързването на сел
ското стопанство на регио
нално равнище, като че ли 
сше не е започнало, въпре 
ки че нрайният срок за 
това е краят на тази годи
на. Слабости в - работата 
особено се чувствуват в 
районите организации на 
ССТН в Димитровград. Не 
превеждането на нито ед
но събрание в течение на 
две години изтъква на пре
ден план въпроса за (не) 
ангажирането на комунис
тите в работата на Социа
листическия съюз. Съвсем 
ясно и глаоно бе констали- 
рано, че те тук изказват 
най.-голяма неактивност, ма 
кър че градските органи
зации на Социалистичес
кия съюз са най-шюгючис- 
лени. Но през тази „актив
ност” се мина тихо мъл
ком — ла заседанието ейи 
недушно бе решене ръко
водствата на първи, втори 
и трети район да бъдат 
преизбрали, с надежда, че 
в предстоящия период ще 
бъдат пощейки.

са търсени

А. Т.ции през изтеклия отчетен 
период, както и дейността 
на Общинската конферен
ция на Социалистическия 
съюз. Когато става дума 
за дейността на Общинска 
та конференция, могат да 
се отчетат бройни заседа
ния, на които са обсъдени 
Редица въпроси от особе
но значение за общеетве- 

разви- 
цен-

В БАБУШНИЦА
воля да се води решаваща 
борба срещу всичкиИздигнати кандидати за председател 

и* Общинската конференции
отри

цателни прояви. Нужна е 
само пълна мобилизация 
на всички субективни сили
и прилагане на конкретни 
решения-Председателството на Об 

щинската конференция на 
Социалистическия съюз в 
Бабушница на заседанието 
си от 29 октомври тази го 
дина прие предложение за 
постга председател на Об
щинската конференция на 
ССТН да бъдат издигнати 
двама кандидати: Душан 
Ристич, директор на осно 
вното училище ,.Иво Лота 
Рибар” и Мирослав Пет- 
рович, секретар в конфек
ция „Лиеца".

Освен това Председате 
легвото утвърди и предлр 
жения за председатели на

комисии, работни тела и 
др. органи и облици на 
действуване при Социално
тическия съюз като обеди
няващ фронт на социалис
тическите сили в община-

НО-ИКОНОМ!ИЧеОКОТО
гие на общината. В 
търа на вниманието са би
ли, преди всичко, въпроси 
от областта на икономиче- 

стабилизация. По-

А. Т.

***********
та.ската

край това отделно внима- 
посветено на функ-

На заседанието на Пре 
дседателството бяха обсъ
дени и резултатите (в под
готовката за есенната сеит 
ба в общината.

Досегашният председа
тел С. Миладинович се връ 
ша на работа в Образова
телния център.

ние е
шинирането 
ската система, селското сто 
ланство и социализацията

на делегат

ка селото.

Й допсато добри резулта
ти могат да се отчетат 
електрификацията на селз-

в
★★★★★★★★★★М. А.
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ОРГАНИЗАЦИИ НА СК В БОСИ- 
ОБЩИНА Е НУЖНО ДА СЕ МЕНИ 

МЕТОДЪТ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА РАБОТА

ИЗБОРНА ДЕЙНОСТ НА ССТН В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Анализ на двугодишната дейностСАМО МЕТОД, 

ТЛАСКАЩ НАПРЕД
ф ЗА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА ССТН 

Е ПРЕДЛОЖЕН ДРАГАН РИСТИЧ, СЕКРЕТАР НА 
СОИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, А ЗА СЕКРЕ
ТАР НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО СИНИША СТАН
КОВ ИЧ

В хода на изборната дей 
ност в ССТН особено мя
сто са заели разисквания
та по Проектозаключе^я- 
та от Тринадесетото засе
дание на ЦК на СЮК, в 
ноито обстойно се говори 
за мястото и ролята на Со
циалистическия съюз, ка
то най-широк фронт на ор
ганизираните социалисти
чески сили V нас. Оттук 
се належи критически да 
се преразгледа собствена
та практика, за да се 'на
мерят най-целесъобразни 
решения за редица пробле 
ми, с които трудовите хо
ра се срещат в ежедневния 
си живот и работа.

На заседанията на мест
ните конференции и подру- 
жници на ССТН критичес
ки е оценена собствената 
двугодишна дейност. Дей
ността на ОК на ССТН, а 
в набелязването на пред
стоящите задачи се е из
хождало от конкретните 
нужди на трудещите се.

За отбелязване е, че вси
чки събрания са били ма
сово посетени, разисквани 
ята са били отговорни, кри 
тично интонирани, с же 
лание, не да се отрича ш>- 
стигнатото, а да се ускори 
Решаването на онези 
Р°си и да се преодолеят 
трудностите, които спъват 
всестранното 
развитие и стопанско 
репване на Сурдулишна

Изборната дейност в ме
стните конференции и по- 
дружмщи на Социалисти
ческия съюз в Сурдулиш
на община приключва. До
сега са проведени 10 из
борни конференции в мест 
ните общности, а до края 
на седмицата ще ре про
ведат и в останалите де
вет месни конференции. 
Сгторед приетия календар 
за изборна дейност, отчет
но-изборната конференция 
на ССТН ще се състои на 
9 ноември, когато ще бъде 
избран нов председател на 
ОК на ССТН и секретар 
на Председателството на 
ОК на ССТН.

за снабдяването на населе
нието и др.

С оглед на възможност
та да работят още един 
мандатен период, в местни 
те конференции главно са 
преизбрани 
Ръководства, като на мес
та има новоизбрани члено
ве, които с досегашната си 
дейност са се афирмирали 
в средата, в ноято живеят 
и работят.

Няма по-подходящ метод от оня. които дей- 
етвуването на първичната организация свързва 
с трудещите се и гражданите

Това 
Щата на Съюза

е едно от станосви- рите или секретариатите, 
без включване на други чле 
нове, работни групи. С цел 
да се ..улесни’' работата 
нерядко за това се анга
жират професионалните 
служби, в организациите 
на сдружения труд- С то
ва, подчертано е на засе- 

- данието, се открива прос
транство за доминиращо 
им влияние и за пиевно 
отношение на членовете на 
СК.
• ГОТОВИ ДА СКЪСАТ 
С ДОСЕГАШНАТА 
ПРАКТИКА

досегашнитена комуни 
стите, отнасящо се до ме
тода и съдържанията на ра 
ботата на 
тийни 
СК като

първичните пар- 
организации и на 

Цяло. Всъщност
това е едно от основните
условия за премахване 
многобройнйте и 
трудности в по-нататъшно
то развитие на самоуправи 
тел нит е

на
Председателството 

ОК на ССТН на едно от 
последните си заседания е 
предложило за председател 
на Общинската конферен
ция на ССТН да бъде из
бран Драган Ристич досе
гашен секретар на самоуп- 
равителната общност на ин 
теРеоите за основно обра
зование, а за секретар на 
Председателството Сини- 
ша Станкович, работите 
ООСТ „5 септембар” в Су- 
рд улица, инак досегашен 
председател на местната 
конференция на ССТН в 
Сувойница. Предложено е 
също так,а за председател 
на Конференцията за обще 
ствена активност на жени
те да бъде преизбрана Ел
ка Петрова, просветен ра
ботник в образователния община, 
център .Доспя Броз Тито".

насложни

обществено-поли
тически
отношения. Още 
ако се има предвид, 
Проектозакл ючен и ята 
13-то заседание на ЦК на 
СЮК се казва: „Трябва 
да се направи радикален 
прелом и подобрения в 
съдържанието и метода в 
целокупната партийна ра
бота и живот- На никъде 
не води привидната и фор
мализирана активност, съб
ранията обременени с пов-

и икономически 
повече 

че в
На проведените изборни 

кон
на

събрания в месените 
ференции и подружниците 
на ССТН са обсъдени от-

Неподходящите методи 
и съдържания в работата 
имат своя цена: в известно 
число организации сбрани 
ята лриключават без взима 
не на становища, заключе
ния и договор за по-нататъ 
шна акция- Естествено е, 
че тези организации не 
могат да имат водеща ро
ля в средите си и че не 
са в състояние да тласкат 
напред.

Една от слабостите в до
сегашната работа е нераз- 
движванего «а въпроси, за 
утвърждаване на отговор
ността, за идейношолитиче 
ското разграничаване и 
спазването на демократи
ческия централизъм. Ог 
какво значение са те по
твърждава и една инфор
мация на Общинския коми 
тет на СК, в която се под
чертава, че осъществяване 
то на икономическата ста
билизация не се осъщест
вява съгласно запланува
ния темп почти във всич
ки ООСТ и трудови общ
ности, следователно и на 
общинско равнище. Члено
вете на СК на събранията 
си се застъпват за реали
зирането й- но голямо чи
сло от тях не се застъп
ват за увеличение на про
изводството-), ггроизводигге 
лността и икономичността. 
Застъпват се, също така, 
доходът да не се отчуж
дава от работника, а учас
твуват във взаимнето на 
решения с които се прави 
това.

Разисквани ята 
Проектоз акл юченията 
партийните организации в 
общината показаха, че за
напред не бива така. По
чти всички организации 
подчертаха, че старите нвг- 
чини и методи в дейсиву- 
ването не им гарантират 
да се овързват с тРУАеши 
те се и гражданите и да 
действуват всред тях. Още 
повече ако нямат свое ога 
новияде и ако ,не разискват 
за съдбата на (не)иретворе 
ния в дело договор.

четите за двугодишната де 
й.ност, отчета на Общинска 
та конференция на ССТН 
за две години, а са опре
делени и конкретно утвър 
дени непосредствените за
дачи, които трябва да ре
шава
съюз. Водени са разговори 
и по редица жизнени въп
роси на населението: елек
трификацията, комунално- 
битовото строителство — 
водопроводи, пътища и пр.,

3

Соц и алиегическият въп-торения на известните оп
ределения, 
бота и безкръвното изпъл
няване на уставните задъл
жения.

Какви методи се прила
гат и какви са съдържани
ята на работата в първич
ните партийни организации 
в Босилеградска община?

рутинната ра-
обществено

ук-

Ст. Н.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В ДИМИТРОВГРАД

Да се активизират безденнитеф БЕЗ КОНКРЕТНИ 
СЪДЪРЖАНИЯ

Върху тези въпроси не- 
атдавна разискваха и чле
новете на ОК на СКС в 
Боси л е град. Н а заседание
то е подчертано, че пър
вичните организации през 
декември миналата година 
(по време на изборите) са 
приели програми за рабо
та. Малко са обаче прог
рамите, в които яоно и 

са утвърдени

Неотдавна Председател 
ството на Общинската кон
ференция на Социалистиче 
ския съюз в Димитровград 
разисква за активността на 
делегатите в скущцините 
на самоуправителните об- 
щности на интересите ^ д
Общинската окупщина, ней 
ниге органи и тела. Оце
нено бе. че 'известно чи
сло делегати безотговорно 
се отнасят към изпълнява
не на своите делегатски 
длъжности, не идвайки на

заседания или пък не взи
майки участие в работата 
на скулщпните- Не мално 
е и числото на 
те, които предварително 
правят необходимите 
султацИи със овоята деле
гатска база.

Изхождайки от заключе
нията на Републиканската 
конференция на Социалнс- 
тичеокия съюз за по-ната
тъшното развитие на деле 
гатоката оистема, накто и

от конкретните мерки и 
активности, втвърдени от 
страна на Общинската кон 
ференция на Социалистиче 
ския съюз, на 
заседание със Синдикалния 
съвет, тези дни са отпра
вени писма до избиратели
те- С тях I 
избирателите

делегати-
съвмесгооКРн-

се осведомяват 
на неактивни 

те делегатите, че ако и за
напред продължат така да 
„работят’', ще бъдат пред
приети

конкретно 
съдържанията на задачите, 
начините кан да се разис- 

сроко- 
разискване и из-

ква, носителите и 
вете за 
лълняване.

съответни 
за сменяването им.

метжи

При известно число от 
62-те първични организа
ции съществува разрез ме
жду заплануваното и онова 

се ангажи-

А известноДНЕС В БОСИЛЕГРАД е, че за из
пълняване на овоята функ
ция (в унисон с принципи
те наОтчетно—изборно събрате на 

ОК на ССТН
нашата делегатска 

и за по -бързото 
внедряваме е необходимо 
по воичнн материали, 
ху които се разисква ма 
скупщините да се консул
тира базата. След (решава
нето в скупщините инфор
мацията да Се 
до базата. Тази 
единствено решение и на
чин да се активират неак
тивните делегати и

върху което 
рат, разбира се ако не се 
имат на предвид актуални- 
те въпроси, които налага 
всекидневието. Това форма 

отношение й

система
върху

вър-8

Съгласно плана и 
рамата на изборната дей
ност, днес в Босилеград 
ще се проведе отчетмо^га- 
борнр събрание ма Общин- 
сната конференция на Со
циалистическия съюз. Спо
ред плана делегатите ма 
ОК на ССТН ще обсъдят 
отчета за двугодишната де 
йност на Общмиската кон
ференция на ССТН шейми-

ирог- две години.
Очаква 

ОК на ССТН

листическо 
несхвагщане значението ма 
планирането като условие 
за ефикасно дейелвуване, 
е спънка, ноято предизвиква 
стихийност и пасивност. В 
малко число 
се посвещава необходимо
то внимание в подготовка- 

събранията. Не редно 
за разискване

се членовете на
да дадат оце 

ика на проведените избо
ри в местните организации 
и подружници на Социали
стическия съюз в общи
ната, накто и

върне пан 
акция е

организации
да изберат 

председател и секретар на 
ОК ма ССТН и председа
тели на отделните комисии

по то
зи начин в пълния смисъл

та на на думата да заживее са- 
моунравителното

въпросите 
се предлагат и уточняват 

събранията- Ако се и 
.подготовки това

и секции, действуващи в 
рамките на Социалистичес
кия съюз.

разпс-
те органи и тела и ще при
емат анционна програма за 
работа през

коане и решаване.на
вършат 
най-често правят сенрета- в. г* следващите м. я. А. Т.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА, ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА „ЮМ 
КО" В СУРДУДИЦА В АВТОТРАНСПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Временни мерки, или...Расте производството
Зи трудовата единица 

„Ю|М«о”, която преди почти 
една година стопанисваше 
като ОЦСТ модна конфек
ция в състав на Нишката 
конфекция, наст-ущха да
леч по-блатхмтрпяши дни,

■ когато влезе а състаца на 
Памуковия комбинат от 
Враня. Сега заетите в нея 
~ш работника не само, че 
осъществяват по-годямо пр 
онзводемю, но значително 
подобриха и общото ои ма 
термално състояние.

Общият възход 
трудова единица раздви
жи п обЩественочюлитиче 
ски те сили, особено Съюза 
на синдикатите, който по
лога доста успение да. обе 
заечи работниците със зи
мнина. Чрез селскостопан
ския комбинат „Сорво Ми 
хал" е осигурено овииннско 
месо но 265 динара за ки
лограм, носто значително 
ще повлияе върх у общото 
жизнено ранните на рабо 
танците. Работниците са 
твърдо доволни от месечни 
те ом възнаграждения, кои 
то достигат сума от 16 до 
18 хиляди динара месечно, 
а само преди непълна го
дина те бяха около 7 хиля
ди динара.

на гази
Към това трябва да се 

добави и фактът, че досе-
Незавидното 

на Автотранспортната орга 
низания в Босилеград, ка
то че ли достигна вмрхна- 
та си, критическа точка. 
Н а грусвалите

контрол, посегателствата 
към общественото имушес 
тво са все по-големи. При та Автотранспорт,т в Боси

леград работеше на ръба 
на рентабилността, след из

състояние

спояването не ключ, , гори
во, мазиво, различни видо
ве балтове, са вече „дребо лизане на .мандата на досе- 
;ти". Преди някой ден от гашния директор Л. Митов 
нрт.га на организацията му не се решава отново да 
внезапно изчезва -и един остане начел она тази ор- 
мотор-хладилник. А за тру- ганизация- На първия обна

родван конкурс се бе яиил 
използуване само един кандидат, кой

то не изпълняваше услови
ята на конкурса, на вто-

С0 е години 
наред неразрешени, преди 
всичко от субективен ха
рактер, проблеми и затруд 
пешите понастоящем усло 
вия за стопанисване нада
ли ще могат сега вече да 
се надделеят. Още повече, 
че тази най-стара стопан
ска организация в Бооиле- 
градена община

довата диенинлина и целе
съобразното 
на работното време, няма 
накво и да се каже. Това 
е въпрос, който досега не- 
иеднаж сме посочвали, Ра 
збира се, спъващи пробле
ми има и от обективен ха
рактер: лошото дори не
подходящо състояние ,на

рия са се явили грима кан 
цитати. Колко един От„Хапната" ма успеха пРе 

ди всичко се корени в пре 
образование на организаци 
ята на труда, относно рязко 
съкращаване на адмцнйст 
радиация персонал и подчи 
няване на производството 
на всички заети. В начало 
то част от адхшнистратпв 
ните работнищ1 негодуваха, 
но сега, когато личните до 
ходи са нараснали двойно 
сред работниците владее съ

която
оно-

щ, в 
работятпонастоящем 

ло 160 души, няма основни 
средства за оборот, а пре
возните средства са

тях ще задоволя времето 
ще каже.

съв- Инак, неотдавна във връ 
зка с общото състояние в 
Автотранспорта в Босиле- 
|рад по инициатива на Из 
пълния съвет на ОС 
обсъждаха обществено-по 
литическите дейци в общи 
ната, в присъствие на об
ществения правозащитник 
на самоуправлението и 
най-отговорните липа от 
организацията. В дългите 
разговори, канто и повече 
пъти досега изтъкнати бя
ха повече обективните при 
чини, а по-малко субектив
ните, а най-малко решения 
и начини за преодоляване
то им.

■ажЛйггг II
Понастоящем в тази тру

дова единица прнвършва 
нурса за професионално об 
разованне на 20 работни
ка. конто също получават 
личен доход според зарабо 
теното, но не са социал
но осигурени. До средата 
на януари идущата година 
ше се оспособят още 20 
души. Тези курсове ще се

ревнование за по-голямо и 
по-качествено производст
во.

В резултат на предприе
тите .мерки е и рязкото на
маляване на отсъствията на 
работниците. В настоящия 
момент едва отсъегвуват 
пет—шест души, а имало 
е моменти, когато дваде
сет и повече на сто от ра
ботниците не са идвали на 
работа. За това допринася 
и стимулативното възнагра 
ждаване на труда на зает 
те, тъй като стимулативна 
та част „участвува" в лич
ните доходи и със 
сто.

Пред автогарата в Босилеград
поддържат и занапред, за- 

най- сем износени. Към това 
трябва да добавим и висо
ките лихви, които заплаща. 
И още нещо е характерно

"пътната мрежа в община
та. все по-голямата конку
ренция °т страна на оста
налите стопански организа
ции в общината, недостн- 
ГЪТ И високата цена на ав- За ^белязване е и това. 
то гум и и други резервни ча че решението на сощестет. несъответното увели-

вено-политическите орга-чение йената на горивото низации и Оошинската ску-и маслото с цената на ус-. . пщина за ооединяване налугите и ггр. стоварния транспорт в об-
Всичко това неблагопри- шината, как-ро и интеграци 

ятно въздейотува върху ята на Автотранспорта от 
сбшото стопанисване, пора Босилеград с автотранспор 
ди което и личните дохо- тната организация „Единст- 
ди в тази организация са' во” от Враня не успя. 
най-низки (около 9500 ди
нара).

шОТО по ТОЯ начин 
добре се набират работни
ци. А в този колектив са
предимно млади работни
ци: средната възраст въз
лиза на около 25 години.

за тази стопанска органи
зация: тук почти няма кор 
динация в работата .между 
сам оуправител ните оргаг
ни, отделните комисии и 
обществено - политически 
те организации. Първнична 
та партийна организация 
почти бездействува. Син
дикалната съШо. А в. мно
го случаи членовете на 
Съюза на комунистите са' 
тези, които по един или

75 на В заключение да изтък
нем. че конфекция „Юм- 
ко" в Сурдулица е една от 
преуспяващите трудови ор
ганизации и че примерът
й могат да

В момента и до края на 
трудовагодината в тази 

единица трябва да се про
изведат 30 хиляди якета за 
потребители от СССР и Че 
хословакия. Приблизително 
две тРети от тази продук
ция е предназначена 
СССР, а една трета за Че-

последват и 
орган иза-други стопански 

ции не само в тази, но и друг начин теглят назад.в други общини.за
При такова бездействуйа- 
ве болтове, са вече дребо- Изходът- с въвеждане наСт. Н.хословакия. временни мерки, както ггре 

длагат някои, 
даде очаквани

надали ще 
Резултати.

До коя степен икономи
ческата стабилизация мо
же да заживее, когато се 
„напипа същинският пулс 
красноречиво говорят 
кои други данни: през ля
тото например е построено

РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ЦК НА СЮК В ООСТ 
„ЛИСЦА" В БАБУШНИЦА

Посочени слабите работнички Ощр повече, че преди ня
колко години временните 
мерки не изпълниха очак- 

бяха изпуснати „отсъствия- ванията. Може би в момей 
та по болест”» нито работ- та, най-подходящо е реше- 
ническия стол.

Особена тема бе разши
ряване и модернизация на 
производството. Директо
рът Петар Йончич, че ка
питаловложенията са твър
де отговорна работа» без 
оглед че благодарение на 
Фонда за насърчаване раз
витието на стопански изо
станалите краища и сред
ствата ца солидарност не 
са взети банкови кредити, 
понеже са налице и някои 
надвишения.

ня-

Второто партийно засе
дание в ООСТ „Лисца” по 
повод Проектозанлюпения
та на ЦК на СКЖ беше 
съдържателно и конкрет
но. Между другото е раз

сени са и причините за не- 
изпълняваие на нормите и 
е констатирано, че липсвапарно отопление клето пол 

зва оттичащата, топла 
ра на съседната стопанска 
организация 
та промишленост „Галени
ка”. За пбстрояването му 

около 10 
Само за

нието да се промени цело- 
крупният ръководен апарат 
в организацията. А на тях
ното място да се поставят 

' проверени обществено-по
литически и стопански дей 
ци. които с авторитета и 
способността ои ще поста
вят организацията на здра
ви крака. Инак, сменяване 
то само на дирентора ня
ма да 
резултати.

заинтересованост V тях за 
производството. За това 
свидетелствува и фактът, 
че изнесените мнения те 

ослорв аха. Обр атн о
необходимото

па-

химичеока- глеждан въпросът за паче-. 
ството на продукцията, не

проявиха 
трудолюбие на ' работнитеОткровено е казано, че 

нормата и стремежът тя 
да се изпълни в никой слу 
чай не бива да се отразя
ва «върху качеството на 
продукцията. Щсочени са

работнички, даването на готовите про
изведения и необходимост-

;са изразходвани 
милиона динара, 
една година това капита^ 
ловлещение напълно ще се 
изплати й занапред ще се
пестят’" значителни сРеИст-
ва, тъй кДто досега за ото 90 )На ^ _ а такива има 
пление са ползувани 
ни горива.

ои меота.

Откровено е разговаряно 
. и за пропуските при пре-

и имената на 
които осъществяват 60 до даде очакваните

та от евидентиране на ре- 
лациите 
склад. В разискванията не

шивачница .. —тен- тридесетина. между които 
и членове на СК. Потър- М. Антич М. Я.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
Н на Съюза на комуни^ в Сърби,'4 ^

г

По-решително до единството
п во сега, мои начинания на Централния коми- това до голяма степен зависи от единството 

тет на С.Ю1К. последват сДед най-новите в ЦК ,на СЮК и в Съюза на югославските 
Становасща, коя е задачата на републикан- комунисти нат0 цялост

комите- от единството в ©провеждането на Пролрама- 
ти, на комунистите в първичните оргаицза- _ та по стабилизацията, Единство е необходимо 
шти, на самоуправнтелните и делегатските ин- и в базата и във въ1рха, трудно е делимо и 
ституцпи. Много лошо би било ако и на »ня- взаим!Н0 е обусловено, пък и размишленията 
кое от следващите заседания на ЦК на СЮК за .жеедииотвото в базата" и „леснотата" да 
биха се повторили: приказките, че ни е тож- се стигне до единството на въ|рха зависи .из- 
ко, че има отпори срещу стабилизацията, ако клюнително от био-психологическите преди- 
междувременно малко направим, (без)оггово- опозиции на членовете на най^висшето ръкю- 
рните и занапред да останат анонимни. ЦК водство, като че ли .иеединството на базата" 
на СЮК тогава действително би се превцр- пречи на хората „въ® върха" да доближат 
нал в дебатен клуб и пак би се повтаряло гледищата си.
неговото безоилие. В Централния комитет на Въдросът «ак да се стигне до единство 
СЮК се намират и най-отговорните прелета- в СЮК и Централния му комитет става- клю- 
вители на федерацията. делегатските институ чово звено в издигането на ефикасността на 
ции, и31гьлнител'нште органи, републиките и партийното действува-не, обаче най-малко 
покрайнините, така че разискванията не мк>-

ттт-- Рследното, ЧетиринадесетоМК’ на СЮК заседание на
мнозина очакваха съе страху- 

ване да не се повтори обобщена дебата 
предходните шест заседания -на нашия най- 
висш партиен форум, на които се разисква
ше за икономическата политика и главно би
ваха приемани заключения

и тава преди висчкооките, покрайниноките, общинскитеот

за неосъществени- 
те заключения- Първите оценки и публични 
реагира-ния говорят, че на Четиринадесетото 
3!^ДаНИе са наПРавеня крачни към по-ясното 
дефиниране на състоянието и трудностите, 
произтичащи от неосъществяването на Дълго
срочната програма по икономическата стаби
лизация. Никола Стоянович, 
изложение бе изричен в търсенето на отговор 
на въпроса защо и досега не сме приели 
главните законопредшгсания на линията 
стабилизационната програма и кой не е из
пълнил задачата си. Като каза, че „трябва от 
това. да снемем анонимността, защото със съд 
бовните въпроси за развитието 
не можем да се играем”, Никола Стоянович 
подчерта, че

в уводното си

на мо
же да Се работи само с промена на нефунк- 

же да се изчерпават в непреСттанни оценки ционалната зала за дебати. В предстоящите 
на състоянието и адресирането на призиви разисквания в СК за промените в политичес-
там си на някого другиго да направи и про- ката система трябва _
мени нещо. Централният комитет не 'може и 
не трябва само да понесе бремето на изхо
да от кризата, но трябва много ясно и кон
кретно да каже кой е (без)отгворен за- (не) 
изпълняване на заключенията. Вее докато 
ЦК на СЮК не навлезе в анализ на .въдросе 
кой дава отпор, докато не утвърди конкрет
ната отговорност на институциите, но и на

на страната преди всичко — да 
се отговори на въпроса може ли да бъдем 
по-единни в обществото ако и в икономиката 
и в/ политическата система и в идеите сме 
се толкова затворили, че съществува сериоз
на опасност ограничените териториални 
дища да надминат работническо-класовите ин
тереси и погледи? Може ли Сюк да бъде 
хезионен фактор и да се освободи от „час- 

отделните хора в тях, тежко може да се оча- точния" интерес на „своята" среда, а" да не 
?ват в °°щес™вната действителност, промени онова в политическата Ьиогема -
Зад оообщената колективна отговорност ето регенерира дезинтетрационните пройеси^ 
твърде често се скрива личната оезотговор- Мож;- ли в СЮК и ЦК проблемите 
ност. Приказките за отпорите оез утвържда-

--същинският отговор е, че
нито изпълнителните управителните 
органи, нит0 самите делегатски скупщини не 
са цялостно изпълнили чаор от своята работа, 
но и в -една голяма част на сдружения труд 
не е започнала същинска битка за стабилиза- 
ция".

И

гле-

ко-
Приетите становища са значително по-оп- 

РеДелени и конкретни в утвърждаването на 
задачите. Разискванията бяха по-съяържаггел- 
ни, по-жизви, по-полемични и показаха разли
ките в становищата, които по-дълго време съ
ществуват. Непровеждането на Програмата 
по стабилизацията е един от -изразите на 
тия разлики. Разликите, ясно, по-бързо може 
да се преодолявят чрез диагнозата, отколко- 
то скриването на слабостите. Същността на 
проблема не е в това, че се разисква по тях, 
но че същите по-дълго време не се преодо
ляват, че обикновено в диалога всеки остане 
на своето и тогава ефектите на тези разис
квания са скромни. Затова досезите на това

успеш- 
в него- 
консен-

зус, може ли, по-точно, да функционира демо

но и наврелге да се решават ако и 
вата работа съществува премълчаниятване на носителите им само оше може да до

принесат за разпространяването на дефети- 
Ст.м и обществени напрежения и нищо по
вече. Партийната, а и по-широката общест- . к'Ратическият централизъм във все ио-изпък- 
веност очакват от своето най-висше ръковод- ващ,ите процеси на федерализация на СЮК? 
ство да идентифицират институциите, -ръково!^ Ако тези, 
сгвата и отделните хора. които оказват аг- 
пор на Програмата по икономическата стаби-

засега в практиката на СКЖ № 
крити въпроси останат и занапред без отго
вор, тогава ни само остава да се надяваме 
в добрата воля на членовете му. А само апе
лите в стила „разберете се хора" — опитът 
пи учи не помагат. Трябва да създаваме 
и такива отношения в които ще се формира 
съзнанието и отговорността 
живеене в единна Югославия.

лизация, които глорифицирайки своите части
чни интереси бавят промените в политическа
та система и приемането на обществените 
договори и провеждането им, довеждайки 
страната в още но-големи затруднения.

Очевидно е, че Становищата трябва да се 
осъществяват :>а да бихме отстояли. А дали 
с по-малко или пвече трудности Ще сторим

заседание не може да се оценяват само въз 
оснс-ва на това кой кому и кънво е отгово
рил, но с какво не е бил съгласен.

Досезите на това обсъждане и на прие
тите становища трябва да се оценяват пре
възходно въз основа на тяхната дсл отвор нает.

за общото ни

Оттам произлиза ключовият въпрос — а как- Живорад ДжорджевячV

РАЗИСКВАНИЯ по ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ТРИНАДЕСЕТО СЮК. Общопартийната дебата 
ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК мунисште в Армията и в Съюзния

секретариат за народната отбрана 
— каза гои орал Корайл-ич — раз
браха като ново „закалюане”, което 
означава по-нататъшно изграждане 
ща 'идейно твърди и морално чис- 
ти борци, изграждане на анциюнно 
оопособени радетели, 'които ще -бъ
дат в състояние многократно да 
увеличат силата на партията с раз- 
движаието «а аоички трудови хора 

_ и граждани в борбата за самоуп-
— Комунистите и воички тру- беседникът на „Комунист генерал равителни обществени отношения 

деди се в Съюзния секретариат за майор Кемал Корайлич, преДЮейа- с които свързахме съдбата и бъИе- 
народна отбрана тези дни приклло- тел на Комитета на организацията тцето на страната и обществото 
чиха активността и в разисквания- на СК в Съюзния секретариат за ф Другарю председател,

първичните организации иа народната огбрана. оценявате досегашния ход на разн-
Гежмщето на акцията иа сипанията по проектозанлюченпята 

дание на ЦК на СЮК и Проекто- комунистите и на Първичните ор- п първичните организации на СК в 
заключенията за осъществяване на ганизации 'на СК е Армията, впро- Съюзни^ секретариат за народната 
водещата роля на СЮК и укрепва- чем канто и в обществото сега е отбрана? 
него на идейно-политическото и аи в Проектозак люпенията от Трина- 
циоииото му единство — заяви съ- десетото заседание На ЦК да разбира се,

ко- все до провеждането на заседания 
на комитетите в отделите, учреж
денията и поделенията на Съюз
ния секретариат за народната от
брана. Но въ,в всени случай може
да се наже, че общопартийните 
разисквания в първичните органи
зации н а СК 
знана на -всестранна мобилизация на 
всеки член на Съюза на комунис- 
лите и Готовността с решително, 
ефижаоно и единно действуаане да 
се направи обрат в антивнСстга по 
решаване на актуалннте проблеми 
и отговорното изпълняване на всич
ки поставени задачи. Не трябва 
да се разбере, че се хвалим ако 
кажем, че воички комунисти в Съ
юзния секретариат за народната от 
брана твърде съзнателно и отговор 
но влезнаха в разискванията, ста
раейки се с 1тредложенията си и

(На 4 стр.)

Време за изява
се проведоха под

В общопартийните разисквания комунистите трябва да изнамираг 
и утвърдят изходи от сегашното сложно положение

кан
та си я
СК по повод Тринадесетото заое-

Прецизни о-цен-кн и изводи, 
трябва да почакаме



2 Комунист
МЕЖДУ ДВА КРОЯ че Йоваи Мирич може Да издаде 

изнася становищата си на трибуни и дручи 
места, а да бъде недопустимо да ти публику
ва органът на ССТНЮ. Избягвайки примка
та на принципните -въпроси за това, 
може да се печата н книга, а не смее да 
се публикува пъ» вестник, и след това, как
во може да Се намери на страниците на орга
на на ССТНЮ — задавам въпроса:

Нима не е най-естествено именно в ор 
тапа на фронта на субективните обществени 
сили да се публ-инува тскс-р е релевантни

книга, да

РАЗИСКВАНИЯ ВМЕСТО НИКНИ какво

Прочете ли 
..Борба”? — текстовете на Мщрнм п 

питаха ме тези дни .наннмалко де
сетина мои познати, колели,- тю-пт-тцш събосод- 
т»нр1. И аз задавах сърдил 
С това искам

труд, който не съм прочел и проучил изцяло 
и тена, както налага- амбициозният кришч-но- 
в-нид-и течен подход на автора, счетох за необ
ходимо да се застъпи за аргументирани, де
мократични, Д|0брона1мереП1И и аналитични ра
зисквания. М

иъцрос на други, 
да кажа, че публикуваните от

къси от неиздадената книга „Система и т^рн- 
за на д-р Иован М-ирнч станаха хит-тома в 
сегашния момент. Актуалността на темата и 
научният' и обществен авторитет на автора. 
които сред първите се осмеят да из-носе кри
тично становище по някои стратегически 
пр°ои -на нашата политическа снсте-мс, 
по себе см обезпечаваха повишен -интерес 
оред обществеността, особено в -разгара на 
сегашната дебата. Но твърде острите и при
бързани отрицателни отзиви в момента, ко
тето не са публикувани вопчки продължения 
на серията, гараптират допълнителна .лолулнр 
ност" на събитието 
„случай".

Под удар на критиката се намериха «я- 
становища на д-р Мирим и разбира се 

,►Борба”, която ли пубшгнува. Без намерение 
да ко.ментпрал1 тези отзиви, а о*це по-малко 
да защитавам или оспорвам становищата

исля, че се опаметихме от лоша
та практина -и че вече няма да прибягнали; 
към изхитренц полптичеенн квалификации, 
без да 1 ючуетвува ме погреба казаното да се 
подкрепи с аргументи.

Дсшасирани са забележките — че с«га 
не е подходящ момент за откриване на та
кива размеквания, „че времето е обременено 
с -нападни от страна на разпи противници на 
социалистическа самоутра-нитслна Юдюлаиия 
и на основните принципи на. нейното разви
тие" -и че това що иагюлзуват напгнте про
тивници, които „внимателно ще. анализират 
критичните обсорвации на автора на посоче
ните текстове, за да намерят в тях подкрепа 
и „храна” за Дей-ствуване против нашата ст-ра 
на”. Най-меко казано, тена мнение е -извае-

идейно-политически становища на тема, на 
която е открита научна и лолитичесна дебата 
в обществото? Разбира се, при предпоставка 
че става дума за становища, които не изли
зат от ралиоките на общоприетата платформа 
иа социалистическото самоуправление. Стра
хът от смущаване на обществеността не е 
основан, защото благодарение на действител
но развитие демократически отношения в СК 
и в ебм|еството, и членовете на СК и трудо
вите хора са достатъчно „възрастни" да бъ
дат освободени от „опекунство". Абсурдът е 
дотолкова гю-голям, че това се чува сега, в 
разгара на общопартийните разисквания, ко
сато на дело пристъпихме към провеждане 
на определението — всички членове на СК 
да участвуват в утвърждаването на станови
щата.

въ-
сами

и вече го пре-нръщат а

кои
чено от матрицата на отдавна отхвърлената 
логика на бюрократичната сплашеност.

Трудно може да со разбере схпащанете, П. Зафировскиа

МНЕНИЯ тура на незаетите е по-добра от тази на зае
тите. А всРеД заетите все пак има голямо чи
сло онези, които се крият зад високия хума
низъм на нашите закони и обществото. За
що е възможно това? Това не би трябвало 
да бъде така!

Трябва да се постигне договор по този 
въпрос и същият трябва да се уреди единно, 
и в нормативните актове, и в поведението, в 
пялата страна. Това би бил значителен моби
лизиращ елемент не само за онези, които по 
този начин би дошли до работа вместо без
делниците, но и за всички честни заети хо
ра. а те са огромно болшинство, и ползата 
би била многократна и обезателно би въздей 
ствувала върху нашия продукт и производи
телност.

НЕГОВО
ВЕЛИЧЕСТВО
ТРУДЪТ
МИХАИЛО ШАРАНОВИЯ, ДИРЕКТОР 
НА ТАНЮГ

какъв кръстопът, което не е назано добре. 
Защото минахме кръстопътите на определе
нията и винаги вървяхме по истинския път, 
така че сега няма нужда да се двоумим на 
някакъв кръстопът. Но е съвсем точно, че се 
намираме в изключително важен етап, от ко
йто зависи нашето утре-

Богата както -никога досега, общепартий- 
ната дебата продължава. Положггтелно бога
та, понеже задвижи партийните маси. В това 
множество мнения на хора от различни об- | 
ществени -и духовни равнища не са излишни 
и известни насочвания. Понякога, може би, с 
цел критикарите да бъдат поставени на ис
тинското им място, понякога заради по-голя- 
ма конкретност в дискусиите, а за информа
тивните средства — може би заради още 
по-добро обобща-ване и слагане акцента на 
общоюгосла-всно равните. И тъй на-ратън. Осо
бено би било необходимо насочване на дис
кусиите, а чрез това следователно, и на по
ведението — «а работата и дисциплината. 
Всеки да разбере, че трябва да работи добре 
— без оглед дали е партиен работник, чис
тач, професор, миньор, научен работник, 
орач, директор ...

Дълбоко съ-м убеден, че такива насочва
ния липсват и на нашите за-коиопредписания, 
и на -нашите дискусии, без оглед на -кое ра
внище се -водят те .— от ООСТ -и местните 
общности до -наитвисшите форуми в републи
ките. покрайнините и Федерацията. Липсват 
ни ясни- договори и критерии за работат*. За- 
щюто всички онези мили-они заети югосла-вя- 
ни получиха правото да работят, но онези, 
които не се възползуват от това право — 
трябва да го загубят в полза на оня милион 
хора, които чакат работа. В една република 
един дан назаха, че -квалификационната струк-

Борис Кидрич. макар че почина сравните
лно млад (беше на 42 години), като че 
предвидя и нашето днешно време, три десе
тилетия след неговото заминаване. Застъпва
ше се за максимална демократичност

Една малка екскурзия на сравнения: -в 
Япония първолачетата започват да учат, че 
„страната на излизащото слънце" е бедна, че 
бог не я е дарил с руди, води и пространство 
и че затова цялото население трябва да по
лага големи усилия това да се навакса. Така 
и прави. В Югославия всички учебници учат 
-децата, че сме твърде богата страна — с ру
ди, гори, вода. .. Като че ли човек трябва 
само да седне на най-подходящо място и пло
довете на природата да му падат в желани 
количества. Някои това почти така и схвана

ли

при
приемането на решения, но и за репресивни 
мерни — ако се наложи — за да се проведат 
демократично приетите Решения. Беше прав 
и тогава, и сега, и в бъдеще. Защото само по 
този начин се извършва волята на работниче
ската нласа, волята на онля, които самоупра- 
вително и демократически приеха решенията. 
В противоположен случай — тази воля се 
нарушава. А кой и в името на кого може да 
полага право на това — без оглед дали става 
дума за самоуправителен акт в предприятие 
или пък за закон — покрайнински, републи
кански, съюзен? Никой, но това все пак се

I
I

ха.
И още емно сравнС1ше:
В Япония системата въобще не е мили

ардна, такива са и законоиредпиеанията. Не 
работиш ли както трябва — гарантирано ти 
е, че 1це ти се заплати само за онова, което 
ои направил и — търси друга работа.

У .нас често на практика, а до известна 
стелем, и в. законоиредпиеанията в еднакво 
положение са и онези, които работят добре, 
преданно и честно, и — ония другите. Права 
има в .изобилие, те не се обосновават на 
задълженията -или по-добре казано на начес- 
твотодаа 'Изпълнените задължения, -но просто 
са даде-ни! Всеки е провъзгласен за работ
ник, I;% известно е, че така не може, че ра
ботник е само оня, който работи, без оглед 
къде-, и «а- кои работи и задачи, а онези 
другите не са. работници, те са безделници, 
без оглед -на «ои работи и задачи (не) работят. 
На нас е. и трябва да е, чужда 
обществена оистема, но не и

I

прави.

Налага се така да бъде и с партийния, 
и не салто пратиен. шебисцит по повод XIII 
заседание ,на ЦК на СЮК. Определихме ди
агнозата на нашите неволи — без оглед дали 
става дума за прекомерно потребление, непо
крити инвестиции, евтини кредити и цр. Опре
делихме диагнозата на нашия 2(Цчилиардов 
дълг. Той не е преголям за солидно стопан
ство и солидна работа. Много по-малки стра
ни имат много по-големи дългове. А наред с 
всички посочени диащози трябва да опреде
лим и диагноза за труда. Запретнем ли ръ
кави, много бързо мнозина ще ни позавидят 
на стандарта и високите размери на увеличе
ние. Следователно, в труда е спасението ни 
и той трябва равноправно да бъде третиран 
във всички разисквания и заключения.

японската 
отношението

към работата.
Напоследък завързахме много дискусии 

за /йо-натахъшного ни развитие. В Дрюекто- 
XIII заседание на ЦК назаключенията от 

СЮК дори се казва, че се -намираме на ня-

I



Комунист 3
РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ТРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК

За разликите от най-бол«ите точки на днешно 
време и те довеждат под въпрос 
някои от виталните определния на 
обществото. Необходимо е да се 
спречи по-нататъшното социално 
разслояване и националната нита 
по-раюноправно да се разпредели, 
с уважаване на разликите, които 
произлизат от труда.

Друг въдрос, кошю почти и 
не е избягнат нито в една първич
на организация е — отговорността. 
Бележикме характерно мнение от 
Мината за гипс Летница в община 
Книга. Цроизнесе го бивш член на 
СК, миньора Градимир Величко- 
вич:

СК „Енергетика и услуга" в „Брат
ко Кръсманович" питаха колко чле 
нове на СК са между 45 000 ми
лиардери, за които се говори явно 
и оцениха, че СК не може да въз
върне доверието докато съществу
ват огромни социални разлики. .

Докато, от една страна имаме 
милиардери, които се ,размятат с 
пари от друга страна имаме хора, 
които едвам свързват двата крад. 
каза Йелена Вукович, член на 35 
първична организация на СК в ,кра- 
гуевашката фабрика за автомоби
ли и се зае за създаване на усло
вия работниците със собствена'♦а- 
работка да решават собствените 
си потреби, а не Синдикатът да се 
грижи за егзистенциалните въпро
си. „Дойдохме до ситуация", про
дължава тя. че „едни са постъпи
ли в комунизъм, а други пак не 
са дошли нито до социализма". 
Подобни предупреждения изрече и 
Наталия Радич на заседанието на 
първичната организация на СК 
местната общност *Д май" в Кра- 
гуевац: „Днес не е тайна, че до
бър брой, членове на СК живеят 
в комунизъм, имат всичко и нищо 

а голям

идентично
Ри __ ™ * "°.ЗВОЛеНО в СК Равноправно да седят бедни и милиардери поръчват комунистите от Парачин

Комунистите от Шумадия и 
Ломоравието дълбоко загазиха с 
разиоюването върху Проектозаклю- 
ченията от 13-то заседание на ЦК 
на сюк. От 
дуралните и 
роси за начина

онова, което безаконно са щйедо- 
били. На заседанието на 46 първи
чна организация на СК в „Заста
ва”, Милен но Ницич, който не е 
член на СЮК, каза, че работниче
ската класа не е имала никакво 
участие в непозволените работи, в 
които другите са се богатият, а 
все пак плаща цех. „Защо някой в 
тази страна да има всичко кадаво- 
то поиска, а работите, който съз
дава дохода да бъде едва ли не 
социален проблем”? — пита се Ни
цич. — Не искам в Партията да 
работя с онзи, който е милиардер 
— казва Вера Джурович, член на 
първичната организация на СК в 
СОИ по заемане в Крагуевац и 
предложи преди подялбата ма но
вите книжки с лика на другаря 
Тито най-напред да се разграничи 
с онези, които не я заслужават.

Членовете на първичната орга
ни запит на СК в местната общ- друго не ги интересува, 
ност С емирица в община Парачин брой членове на СК и работници 
оценила, че не е позволено в на- това не могат да постигнат нито 
шата партия да седят равноправно до края на живота си. 
бедни и .милиардери и, че е необ
ходимо ново национализиране на 
капитала и имението,
тите в първичната организация н§ лемите социални разлики са

в

техническите, проце- 
методол огически въл

на организиране и 
водене на разискването в най-голя- 
мото число първични организации 
значително се премина в същинско 
преразглеждане 
практика и действуване. 
то състояние в обществото и СъДър 
жанието, оценката и становищата,
предложени ® ПроектозаключенияТа 

Един

„„Ако нещата се променят, ето 
ме пак в Партията. Но, не харес- 

повтаряне: 
сме отговорни. Защо всиФ- 

се знае кой за какво е

собственатана
съвкупи о-

ва ми това постоянно 
всички 
ки, когато 
отговорен? Аз, например, приемам 
отговорност за всичко, което не е 
добре направено в работата ми ка
то пюдзиздач на ямни-я подкоп. Тук 
никой вече не е отговорен ровен 
мене- Отговорен съм, колективно 
за работата на тРУДовия съвет, за- 
щото съм делегат в него. Отгово
рен съм и за работата на съвета 
при местната общност и там съм 
делегат- Обаче, името ми свободно 
могат да изтрият от списъка на 
всички отговорни за определени 
пропуски в това общество додето 
не съм имал никакво влияние.”

М. Стойилович

от въпросите, които по- 
ярко привличат вниманието 
широката общественост безспорно 
са социалните разлики. Раденко Ла
зим, член на 45 първична органи
зация в СК във Фабриката за про
дукция с предназначение в Завода 
„Цървена застава”,

на по-

в

задава си въп
роса дали е позволено в нашето 
социалистическо общество да има 
толнова милиардери, и веднага при 
бавя, че трябва в най-скоро вре
ме да се разреши въпросът на дра
стичните социални разлики, да се 
преразгледа състоянието на всички

Тези мнения за социалните ра
злики в Шумадия и Поморавие вс^

а комунис- щност се свеждат на следното: го-
една.милиардери и да им се отнеме

От друга стРана, сътрудничест- няма за музикално-сценична деи-
вото на осемте театъра в града, ност, което създава големи грижи
според дум1ите на Драган йероко- на заетите. Освен това, това е един
вич, никога не е било по-бецно. ственият театър в града без соб-
Ако не съществуваше БИТЕФ, каз стаена зала

Малцина са онези, ноито са се тюхкали поради вече на всеки ва той. на плана на републиканско отношение с „Београд-филм". ТеЗи
л ..  _ _то сътрудничество трудно бихме отношения тук-таме са задоволи-известните трудности — канто това в последните две години правеха к~ п -...т.-■,гп..п__ ...._ могли да се похвалим с нещо- От телиш. С години програмното оп-

почти всички оелградски-театри. Получава се впечатлението, че мно- такъДЗ нахшн на финансиране пове- ределение не е„п<жривано” сь-
зина това не са разбрали правилно — казват в Театъра на „Теразие

Жилаво устояване
в съквартмрантено

че и не може да се очаква, защо- ответни кадрови решения, личкюге 
то и договарянето, и сътруднцчест- доходи На заетите са най-низки в 
вото са осуетени. Малцина са оне- града, както и хонорарите нарънш 
зи, които са се тюхкали поради ните сътрудници. Най-низки са и 
тези вече на всеки известни труд- цените на билетите. Следователно, 
наети — както това в последните не би трябвало да е чудно, че изо- 
две години правеха почти всички стават „по-силните проекти” и .дю
бел градски театри. Получаваше се добрите автори". Чудно е това^че 
впечатлението, че мнозина това не Републиканската общност на инте 
са разбрали правилно. Въпросът . е Ресите за култура не участвува във 
— докога? Воя Мирич към тази финансирането на гостуванията, па 
ситуация прибавя различния трет- така ловечето представления не мо 
ман на този театър в сравнение с же да види публиката в други ме- 
друпите теагои в Белград. Той то- ста. Съвсем е разбираемо, че на- 
ва подкрепя с данни, че финансо- празно се разписват конкурси за 
вата рамка на Театъра на „Тера- четири (Ръководни места в Театъ

ра: поради положението и услови-'

Ко.мунистите в Театъра на „Те 
разие", преди няколко дни, в рам
ките на папртийното разискване 
за материалното си положение и

нката. че най-вредно е онова, кое
то се прави през последните годи
ни: паричните средства се или при 
бавят или отвземат, а при това и 
не съществуват същински крите
рии. В СОИ за култура по повод 
тази забележка постоянно повтарят 
— нямаме критерии. Не отъждест
вяваме ли ние неумишлено — по-

лрограмната насоченост, разговаря
ха и за необходимите по-резки 
промени, които би трябвало да до
ведат „сценичната дейност в по- 

обществено-и кономи-равноправно 
чеоко положение с останалите дей 
.ности". '

питаха се на заседанието комунис- 
културата и забавата. Вгите

предупреждение за това бе каза
но, че обществеността показва по
вече готовност да „гаси пожари" 
там, където е критичен теренът, 
без да се държи сметка за послед-

Секретарят на СК Жарко Ра- 
„Свободната у#з-ди ч констатира: 

мяка в културата е блокирана. Раз 
на отделяне от дохода пред

определен". Като при
лгерът
варително е 
бавиха към. това и собственото ай 

комунистите в този колек-

зие” се основава върху 80 на сто 
пари, които за него определя СОИ, ЯТа 38 РДбота, хората

искат да работят тук.
просто «ествията, които се създават с такова 

интервентно и отбранително отно
шение.

а 20 на сто се осъществява със 
собствен труд. Допълнителни пари

мнение»
тив бяха твърде определени в оде- Й. Марнович

, И покрай това, че е приета гурен когато някого 'критикува, за- 
единодушло, Дългосрочната праг- щото ако критикуваният е някакъв 
рама за иконошгчеока стабилиза- ръководител, тогава може да очак- 
ция не се провежда. Което е още »ва последствия във вид на ©тмъще 
по-лошо, СК ме търси отговорност ние, а ако не е — Ще му се сърди 

забол е- от виновниците, а «е би трябвало „докато е жив”, даже ще преста- 
да се колебае, за когото и да не и да разговаря с него. 
става въдьрос. За тава той е отго- Почти всеки участник в разно - 
ворен пред работническата класа кванията на заседанията е подчер- 
— подчерта Божа Мплигчевич. тввад, че в СК не съществува* ,са- 

Манфира Демчтрм изразява . лгонритика. Това е точно, но, за 
увереност че Партията и този път чудо, никой не започва с прилага
те има достатъчно сили да моби- нетю й, за да даде пример на ос- 
лизира труде1тите се и граждани- таналите. Когато 
те, за да се направи радикален об- съществува самокритика, изглеж
дат в стопанството и 'Обществото, да, че това се отнася само за дру- 
Тя омятв» че всяка първична орла- ги, а не и за ан'зи,л който говори 
низация на СК трябва да понея за това. Във всеки случай, 
пълна отговорност доколко в ней- очевадно: Прооктозаключенидта на 
ните редове и след две-три засе- тту '„ ЦК на СЮК започнаха да разгръ- дани-я се повтарят същите слабос-„ „ , , г. Щат много досега неизвестни въи-ти, а так'ива съществуват и в Ком-
бмнагга.

Имаше н по-трудни изпитания
Мнозинството членове на СК в сдружения тРУД отправят

СК за това, че недостатъчно е енеРгиче,; и докрай решен 
завинаги да се раздели от онези свои членове, които нарушават

жки иъм
пътедин

нормите иа комунистическия морал.

Мнозинството членове на СК вПървите заседания на първич
ната организация «а СК в ЗемеДеЛ- този Комбинат решително отправ- 
ско-промишления комбинат ..Мила»! Ят забележки към Партията, че 
Зечар" в Урошевац показаха, че не е достатъчно енергична и до- 
Проектозак лючен и я та са пристиг- нрай решене завинаги да се раа- 
«али в истинския момент- Божа Ми дели от онези членове, които на- 
личевич преде«здагел на Акциодна- рушават нормите на комунистичес- 
та конференция на СК казва, че за ки,я морал, вщршеими различни ма- 
СК не е Без значение колко туй шинацни и малперзачии. СК е по- 
пабеггниките заработват, а колко падал, казват, и в по-трудни изпи- 
пайотят Подчертава се и товч. че тапия, па все пак е премахвал тру 

“ — които дноегите, мобшлизирайки членове
ои в единна акция. Необховди-

се пазва че не

едно е

с-цшеютиуват енделии лица,
-работят Нормално ог останалите, а тс
получават калното и онези които мостта- от съвместни усилия 'тук
изпълняват нормата.

роси и е крайно време на тях да 
бъдат дадени ясни отговори.

Работникът Мухамеп- Мустафа 
изтъкна, че човек никога не е ои-са подчертавали воички. Н. Мисини



4 Комунист

Време за изява мите постове, тил и от СЮК да се 
изключат опия, които само форма
лно се изясняват за определени 
становища и политика, а провеж- 
двт само онова, иоето отговаря на 
частичните и моменталните им ин
тереси.

на демократическия централизъм в 
СЮК. Особено изтъкна наЧбволют- 
ното парада нарушаването на едон 
сивото на ОЮК, което сс отразена 
в педортатачната ефикасност на 
С|(Ж ш провеждането на нече ут- 
■гьрнените становища. Освен топа 
бяха посочени и явленията на фе- 
,1еРализаЦ'Ия на Съюза на комуни
стите, относно делението и затва
рянето, камто и тенденциите на 
замяна на демократическия с бю- 
рократичвоки централизъм. Несери 
озно сс пренебрегва фактът, че ос 
новата на вътрешния живот, орга
низиране и дейстоуване на ОЮК 
именно е принципът на демократи 
чеекмя централизъм, който е и ос
нова за укрепване на идейно-поли
тическото и а'кционно>то единство 
на С|(>К.

(Отг 1 стр.) тмвност на намунистичч; и органмза 
Цните ш реализацията ма мороцрия 
тил но икономическата стабили
зация..

Комунистите смятат, че е край
но време да се сложи демаркавци- 
онна линия между онова, което е 
последица па обективните, между
народните и другите обстоятелства 
и онова, за което сме сами отго
ворни. Дванадесетият конгрес на 
СЮК бе тврдс ясен и не скрива
ше пито една нагла слабост. Кол
ието гговече сс отдалечавахме (по 
време) от това най-висше засей#-

. кри пиката иа състоянието в обще
ството, собствената си 
10 НА среда и

да допринесат за ио-нататъш 
нитв по-благоприятни градивни иро 
беси и • развитието. Създадена о 
твърде благоприятна демократич
на атмосфера с цол 
нист, без стеснение 
последици, свободно да се изясни.

Комунистите откровено, крити
чно и самокритично, най-смело го
вореха за пропуските и . грешките, 
които ‘-н- да се каже и това — 
много „скъпо" костуввт на воичкм

Ясното дефиниране на първо
степенните задачи, плановата и фи 
нансовата дисциплина, икономиовц-, 
пето, домакинското стопанисване и 
решаване — това е всекидневна 
практика и гюведоние на най-голя- 
ма част от комунистите и военните 
РъководСлна. За това има и кон
кретни показатели. Така например, 
преценява се. че 'шшгюмишто в 
ЮНА възлизат на около 3 на сто 
от общите армейски средства, в 
което комунистите в Съюзния сек
ретариат за народната отбрано 
имат значителен принос и заслуги. 
В условията ,на стопанските труд
ности и платежната неспособност 
на стопанството, идно такова пове
дение на числящите се към Ю|НЛ 
има голямо стабилизационно значе
ние за страната и по-широк*} по
литическо значение, защот осс на- 
сае за армия на работническата 
класа ц на всички народи и народ- 
ности на СФРЮ.

# Когато се касае за оценя
ване на състоянието в СЮК и в 
обществото цялостно, нои въпроси 
комунистите и първичните органи
зации на СК в Съюзния секрета
риат за народната отбрана посоч
ват, най-често ги повдигат?

— Пространството във вестни
ка не .ми позволява по-обширен от 
говор. Изтъкнал бих само едно, ка
зал бих, за решаващия в СЮК 
прос- Почти на всички проведени 
събрания на първичните организа
ции на СК комунистите изразиха 
недоволство поради нарушаването

всеки кому-
и евентуални

ние на югославските вомуцисти, 
все по-малко водехме сметка за 
отговорността. Оттам и искането 
хората на отговорните длъжност, 
които със способнетите си не се 
потвърдиха в практиката, а отговор 
см са за инвестиционни и 
несполучливи решения, да се сме
нят от фуннциите си. Същите ме
рила трябва да се приложат и към 
ония. които са се капитали?, 
стекли имущество по незакон 
чип и без труд. Търси се, значи, 
решителна кадрова диференцияция 
в СЮК и обществото.

НИ. • Да ли са това единствените 
забележки за отрицателните явле
ния, които бяха посочени от иому 
ципите |! общопартийната дебата?

— Не, не са. Комунистите по
сочват п други въпроси. Така на
пример, те обрящат внимание и на 
окъсаните връзки на Съюза на ко
мунистите с работническата класа 
и народа и борбата за по-нататъш
но социалистическо са.чоуправител- 
но развитие на нашата страна, ла 
отслабване на влиянието му. А 
причина за тона преди всичко е 
недостатъчната отговорност, опор- 
тюзмз.чът и бездсйствуванеТО в 
решаването на актуалните пробле
ми на обществено-икономическото, 
политическото и социалното разви 
тие. също и недостатъчната, упори
тост в борбата за осуетяване дей- 
ствуването на антисамоуправителни 
те и вражеските сили и изкореня- 
пането на негативните явления- 
Особено се посочва неизпълнява- 
него, неспазването на приетите ре
шения, утвърдената политика и 
становища. Търси се: от ръковод-

9 Кои въпроси бяха в цен
търа на вниманието на комунис
тите и първичните организации на 
СК в собствените среди?

— Абсолютно е ясно, че пър
вичните организации на СК и то
зи път всестранно и критично об
съждаха и оценяваха

други

иадли, 
нен насъстоянието 

в собствените сп среди и в ЮНА 
- цялостно (развитието, боеготовност 

та, морално-политическото състоя
ние, мероприята по икономическа 
стабилизация, сигурност и защита), 
нзкто и понататъшното развитие 

-на концепцията на всенародната 
отбрана и обществената самозащи
та. При оценяването на Състояние
то комунистите в клървичшгге ор
ганизации на СК изхождаха ог сво

На комунистите в Съюзния се
кретариат за народната отбрана е 
ясно, че разискванията по Проек- 
тозаключенията от Тринадесетото 
заседание на ЦК на СЮК са само 
сенова за дългосрочна активност. 
Резултатите от разискванията ще 
зависят от това с колко успех ста
новищата и заключенията стг Три
надесетото заседание на ЦК на 
СЮК ще вградим във всекидневни
те програми за работа и обезпе
чим най-цялостното им осъществя
ване.

ите колективи, отношението на ар- 
мейския състав и учрежденията 
към изпълняването на действител- 

. цо кръшните армейски задачи в те
жката стопанска обстановка в стра 

. ната. Те твърде критично и само
критично съблюдаваха и анализи
раха ефектите на досегашната ан-

въ-

Раз говора води 
Борислав Вучегич

висона технология тРябва и много 
вносни компоненти) и реализира 
поръчката. Всичко накто трябва —

КОМЕНТАР се намери разбирателство, в което 
се озова поръчителят на работата, 
все пак остава въпросът за отго
ворността за това и подобни на
чинания. чиито последици директ
но и с цялата си тежест се ство- 
варват врху плещите на сдруже
ния труд. Ако което и да е ча
стно лице би поръчило работа о? 
друго частно лице и отказало я ко
гато изпълнителят е вече реализи
рал поръчката влагайки при това 
свои лични средства, поръчителят 
би се намерил пред съда, а разхо
дите за работата би били обезател
но платени. Когато се касае за об
ществени средства идентичена про 
иедура. разбира се, не може да се 
приложи (освен в случаи на ликви
дация), обаче очевидно е, не може 
да се работи нито така както по
казва примерът с Фабриката за си
гнални съоръжения. Относно, трзи 
пример, сигурно не е самотен по
казва точно, че така -може да се 
работи и да се работи. Въпрос е 
само докога. А приказките за об
лекчаването на 
дължа,ват.

Грижата да мине на други...Г;
яо не стана така ...

Поради недостига на пари за 
„белградскиятизграждането, 

зел" бе консервиран за (не)опреде-
ВЪ

Противно на всички приказки 
освобождаване на стопанството от 
облагания, неговото участие в осъ- 

така говорят

които във водите на безпа- 
без собствена

нива,
ричието влезнаха 
воля и вина — било с Решенията

лено време, сигнализацията, логич
но, отложена, а купуването на го
товата сигнална мрежа опряно. Та 
ка Фабриката остана ■ със завърше
ла работа, която няма кому да 
продаде, с инвестиция, която не 
.може да й се плати и с кредити 
и лихви, ноито редовно пристигат 
и ноигго редовна отплаща. Благо
дарение на инфлацията, стойността 
на тези работи от началото досе
га се увеличи с около шест Пъти.

Впрочем, Фабриката за сигнал
ни съоръжения е. фабрика, която 
работи успешно и на която, прис
тигналите дългове няма да застра
шат производството. Но това също 
така е фабрика, чиито работници' 
не могат да се похвалят с личните 
си доходи, защото всимки такива

;
приети някъдеза инвестициите,

сдружения труд, бил по си
лата на обективните (системни и
макроикономически) обстоятелства,
било . • •

ществения доход 
някои анализи — намаля от 64 на 

1980 на 56 на сто в 1984
вън от

сто в
година. Лихвите на кредитите, ко
ито трудовите организации са при
нудени да взимат поради недоста
тъчната реализация на пазара до
стигнаха цифри, в сравнение с ко
ито разпродажбата с намалени це
ни от 40 на сто е чисто пестене, а 
за куроните разлики и увеличение
то им и да не говорим. Общата 
платежна неспособност в стопанет 
втото (всеки всякому дължи) само 

.-влошава тежкото финансово състо
яние на сдружения труд. По-точно 
за положението, в което се нами
рат, множество трудови организа
ции сами са виновни (дотам ги 
доведе лошата делова политика) 
но също така има множество та-

Фабриката за сигнални съоръ
жения към Елентронната промиш
леност в Белград, единствена от 
този вид в страната, твърде успе
шно внедряване световната систе
ма по сигнализация на съобщител
ните линии, наложи се с редица 
успешни .работи, собствени Реше
ния и патенти и у нас и на све
товния пазар. Преди няколко годи
ни фабриката получи поръчка да 
направи сигнализация за „белград
ския въдел". Тъй както живее ог 
добре извършените работи, Фабри- 

проекти, инвестира 
някои кредити (за

неща се пречупват главно, и почти 
само, върху техните лични дохо
ди. Ето защо, понеже не може да

стопанството про
ката изготви 
средства, взе и Л. Муминагич
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КЛИМАТИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ И ЕСЕННАТА СЕИТБА

ЗАПОЧНА ЕСЕННАТА СЕИТБА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА В БАБУШНИШКА 
ОБЩИНАНАДПРЕВАРА С ВРЕМЕТО Времето боен сеитбата...

г ч...?.,'?,?КОЛКОТО ПОТРАЕ ХУБАВОТО ВРЕМЕ, 
^ПШЕНИЦА ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕТИ 4270, А С РЪЖ

500 -динара, но собствени
ците на трактори наплащат 
и по 700 д!И1нара за изора
ване на един декар.

Тези днЕИ в обЩ1И!ната при 
ключва изкупуваното на та 
згодишння род пшеница. 
Първоначално е трябвало 
да бтдат изкупени 14,5 ва
гона. Поради неблагоприят 
ниге климатически условия 
през пролетта този план е 
намален с 20 на сто, отно
сно трябвало е да се из
купят 11.6 ваго.на пшеница. 
Досега обаче са изкупени 
над 12,3 вагона, с което 
общината преизпълни пла
на за игсупу.ване на пше-

В ъасушнишка община ция и арондация на площи 
са извършени почти вшч- те и по такъв начин. да 
ни подготовки за започва- създават условия за тю-съ- 
не на есенната сеитба. Оча временно производство на 
ква се само да падне.. дъ- 27днени култури.
>кд, за да се навлажи зем-

Соитбата на есенници в 
С|урдулишка община 
на. С

Следва да се отбележи, 
че есенната сеитба започ
на с известно закъснение, 
понеже 
още не е прибрана от вси
чки площи, поради продъл
жителната суша и закъс
нението през пролетта, но- 
гато пък дъждовното вре-, 
ме не позволи навреме да 
се засади царевицата.

започ-
оглед на обстоятел

ството. че навреме са обез 
печени семена и изкустве
ни торове, счита се, че се
итбата

Явно е, че кооперациите
ята, та да стане годна за все още някак трудно се 
оран. Но затова пък, дока- „пренасочват” към селско
то не дойдат есенните стопанско производство, 
дъждове, в кооперациите, Все още по-изгодно им е 
в общинския щаб за следе- да изкупуват излишена от 
не на селскостопанските селскостопански произве- 
работи, не седят със снръ ления, и да попълват каси 
стени ръце- Вече са подго те си от —търговията! Мо- 
твили достатъчно изкусше- же би от настоящата есен, 
ни торо1ве, извършена е по след приобщаването на зе- 
дготовка на селокостопан- медел ските кооперации и 
ската механизация, обезпе- „Таламбас” към атрюком-

плексз в Нишки регион, 
което трябва да стане към 
гоедата на ноем>ври — 
ложението коренно ще се 

хекта р а по ом ени. 
с пшеница и 200 хектара с
ечемик. За целта са обез- МЛЯКО — ЗА ТОРОВЕ 
печени и 280 тона изкуст
вени торове- Тези въпроси 
обсъди неотдавна Общин- 

конференция

царевицата все

ще приключи в пре 
двидените скрокове. Опре
делени затруднения 
в а нен а времената доставка 
на семена и торове до ня
кои пунктове в общината, 
но се предприемат сери
озни мерки за ритмичното 
им доставяне.

Инак според акциосвдата 
програма, приета в начало 
то на есента, на територи
ята на общината трябва да 
се засеят 4270 
пшеница — 4100 дка на ча 
стния сектор, а само 170 
дка на обществения сек
тор. Предвижда се също 
така със зимни сортове 
ръж да бъдат засети об
що 1020 декара — 300 дка 
на обществения и 720 дка 
на частния сектор.

създр-

Селскостопанският ком
бинат „Власина-продукт” 
разполага с две сеялки за 
пшеница, което не е до
статъчно, а и останалият 
машинен парк е недостатъ
чен. Затова пък частният 
сектор разполага с доста
тъчен брой трактори, така 
че засяването на пшеница 
та може да се извърши в 
предвидените срокове- Спо 
ред ценоразписа на Щаба 
по селскостпански работи 
за един декар частните се
лскостопански производи
тели тРябва да плащат по

чени са достатъчни коли
чества пшеница за .семе.

С есенници ще бъдат 
засети 2300 хектара площ 

2100

нииа.
Инак през идущата про

лет трябва да се засадят и 
900 дка с тютюн на част
ния сектор.

С с-глед на всестр|нните 
ангажиране

по-

от коитодекара с

подготовки и 
на всички субекти, задъл- Все докато не се проме

ни положението, ще има 
случаи като миналото лято 

на в. кооперация „Будучност”: 
Тя била принудена да дава 
тсрове за мляко, за да мо-

м:оми за навременна и ка
чествена сеитба, очаква се

ската
ССТН.плажът за есенната и про

ляната сеитба да бъде из
пълнен.

КОИ ПРОБЛЕМИ СА 
НАЛИЦЕ?

Ст. Н. гат производителите навре
ме и достатъчни количест
ва торове да хвърлят на 
пшеницата. А без 
естествено, и добивите не 
лгогау да бъдат задоволи
телни.

За есенната сеитба са 
обезпечени 150 тона пшени 
ца за семе и над 280 тона 
изкуствени торове. Тракто
ри има достатъчно, но лип 
сват Редосеялки и машини 
?а разнасяне на торовете, 
а удребнеността на площи-

През последните някол
ко години в Бабушнишка 
община „влезнаха” над 500 
трактора от „зеления план”, 
а набавени са и много при 
качи и машини.

Друг съ^остван въпрос е 
— липсата на обществени 
стопанства. Тази 
пръв
сектор в кооперация „Бу
дучност” ще бъдат засети 
и 8 хектара с пшеница. Ос 
таналите кооперации изоб
що нямат своц имоти. Ако 
се има в предвид все още 
изразената миграция на на

Щ ДИМИТРОВГРАД
торове,

Нивите чакат дъжд
, От Ю 240 декара в Димитровград

ска община, предвидени за сеитба на 
пшеница, (1240 декара са на обществе
ния, а останалите на частния сектор) ед
ва ли е засета десета част. Ако се има 
предвид, че оптималният срок за пше
ница е от 5 октомври до 
това е закъснение, макър че всички под-

ООСТ „Нишава” Ангел Басов казва, че |
не смее да се допуоне неизпълнение на , 
плана, защото есенната сеитба е основна 
задача на тази трудова организация и 
т,я ще вложи максимални усилия запла
нуваните площи да бъдат засети.

Може би общественият сентор ще 
успее, обаче проблеми сигурно ще въз
никнат на частния сектор, където за ос
таналите една или две седмици трудно 
могат да се осигурят необходимите ма
шини, а това не е в състояние да напоа-

есен за 
път в обществения

10 ноември.

готовки са проведени навреме — маши
ните са ремонтирани, снабдени с резер
вни части, набавени са изкуствени торо
ве и семена. Дълготрайната суша обаче 
не позволява 
то изтикват 
се отнася до 
Висок.

те прави използването на 
машините н е ик ономично. 

Трябва да се отбележи 
и това. че тази годила за 
разлика от по-рано, селско 
стопанската служба е ор
ганизирана по-щобре, особе 
н~- поп кооперация „Будуч
ност”.

сеитбата да започне. Как- 
специалистите, това особено 

района на Понишавие и

ви ни основната организация за частно 
селскостопанско производство „Коопе- 
рант”. На частните селскостопански про
изводители остава упорита работа и на
дежда да завали дъжд.

селението от този нрай и 
отстъпването на имотите 
на обществения сектор, 
просто очудва защо коопе-Дали заплануваното ще бъде осъще 

ствено? Завеждащият рациипс по-смело не орга
низират акции по комаса-

А. Т.полевъдство <в
М. А.

оваоаг*ясапо( С! оаваяш

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ЗЛИ-ДОЛ

Електрификацията приключва
Клонът на Електроразпре
делителното от Босилеград 
и в която учаегвувахме <и 
ние със средства и рабо
та, приключва. Остава оше 
да бъде завършена .в ма
хала „Шаркини” и „Брезо- 
вец”, къдетц работата с в 
ход и най-вероя'гно олед 
десетима дни и в тези две 
махали ще приключи. А но 
гато става въпрос за да
лекопровода Д7^лжилата на 
който е около 7100 мет
ра, изграждането му също 
приключва (изпълнител на 
работата е занаятчийската 
коопсрация „Град-жевииар” 

етап. от Босилеград). Остава 
още на няколко ст'ьлба да 
67 дат поставени гръмоот
води. Приключи ли птре- 
ме изграждането на дале-

6.1 I аго у строй ств ен аважна
акция в селото ни.

Да кажем 
слектрифинал мята 
кат 78 домакинства и вця- 
кю домакинство е дало по 
12 000

да изкара и побие по 5 
стълба. За отбелязване е 
и това. че между участву 
кащите има и домакпнет- 
ва, конто понастоящем «е 
живеят в Зли-дол, но имат 
тук стари къщи, които ис
кат да електрифицират.

и това, че в 
учествукопровода от Радичеащи 

към Т л 7, мишо, надявам е се 
в Деня на републиката -рър 
жествено да ознаменуваме 
победата си в гази най-
Ейй«м№оим1

Безспорно е, че електри- 
най-фикацията е една от

комун ално-бито-важните 
ви акции, не само през на- 

но въобше от
динара и по десети

на трудодни, всяко домаки 
нство е било задължено

стоявеата, 
как съществува, която пое

настоящата
общност в село

°Ще един факт заепу- 
внимание.

годинапрез жаза Именно, 
комитета

1ТЗ електрификация- чийто 
председател е Ви-нко Стоя- 
нпз, в съдействие със Съ- 
’>(-та «а местната общноот, 
•’ Домакинства, които не 
сп имали

месената 
Зли дол. Затова какт0 под

председателят на
местната общ-

по решение на
ал V.черта 

Съвета на 
лост Добри Велинов, воич- 

други акции са в сян
ка на електрификацията.

— Организирали сме леи 
Велинов,

ни

възможност да 
участвуват с пари и рабо
та, а имали са желание да 
е; I ектри фи пират 
см. са освободени от вепч 

задължения. Няма съм- 
гова

чки сили, казва 
вложили доста труд и сре
дства и сто вечс акцията 

заключителен
нискотоковата

домовете
е в 
Именйо, 
мрежа в дължина от оно- 

13 километра с четири 
трафеятоста, която построи

1111

пс ние е хуманен 
жетт, с нойто на практика 
е,- поттдадава солидарнос
тта.

1'!ло
Зли-дол М. я.
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НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАНАИР НА КНИГАТА В БЕЛГРАД •яятшшваишавпвааатиапааюааапоишооавиииашоипооаапаоишоавваиаоовп
I:УШШ У« ПИВО „БРАТСТ10“

ЩАНДЪТ НА НАШЕТО ИЗДАТЕЛСТВО ПОСЕТИ 
МАРЯН РОЖИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ ПА ССТНЮ

Тазгодишният 29-ти Ме- стоя традиционната дите- 
ждународен панаир на кни ротурно вечер с участие 
гата в Белград се състоя на известни югославски 
ог 25 до 31 октолтври. На- творци.
Ред с Франкфуртския и Ва Инак приветствено. сло- 
ршавския, Белградският ме по при откриването на Па- 
ждународен панаир на кни иаира нанесе д^р Мартин 
гата е един от нац-забсле- Жниждерич. председател

Продължение на срока за 
творческия конкурс иа „Мост"

!'. й
й
й

ти о била и си остава мост 
за взаимно запознаване и 
приближавано. Книгата с 
хуманното си поръчение и 
научната п художествена 
стойност никога не е оста 
нала ценно съкровище са 
мо на една страна, ниго

Срокът за предлагане и доставяне на «ор- 
би за награди па творчесиия наваден конкурс 
на списание „Мост" е продължен до 15 ноември 
1984 година.

Кандидатите, които имат намерение да уча
ствуват на творческия награден конкурс на 
„Мост" със стихотворения, разкази, «овели, есе
та, научни и публицистични статии трябва да 
се придържат към определения срок.

Редакция на сп. „МОСТ”
оапаоиаапиоаоааа^аооапапиааиаиаааоааааааоаааапаоааосооооооооаог,

ДИМИТРОВГРАД: РАЗГОВОР ПО ПОВОД 
„МЕСЕЦА НА КНИГАТА”

Й
■ | I,

; и
и

аII

%:: о

аа аи
[I
II °

Библиотечното дело е 

на периферията
гите на български език. Да 
важа. че и укаричаванеао 
на вестниците „Политика", 
„Борба", „Братство” и „Дру 
гарче" дава възможност 
на читателите за по-качест 
вено използуване на вест
ниците и списанията.

— Считате ли, че библио 
теката изпълнява своето 
основно предназначение ка 
то общинска библиотека?

— Димитровградската би 
блпотека, коят0 работи в 
рамките на центъра за кул 
т\ ра „25 .май" би трябвало 
да бъде така наречена цен 
трална библиотека или по
не да изпълнява тази фун 
кция. Но затова библиоте
ката няма почти никакви 
възможности, имайки пред 
вид. че в библиотеката за
сега оаботи само един ра
ботник с пълно 
време и един с прловин.

— Има ли възможност 
библиотечното дело да за
живее в пълния смисъл на 
думата в нашата община?

— За да се осъществи 
това, нужно е на книгата 
да се даде онази роля. ко 
ято й принадлежи. Библио
течното дело все още е на 
периферията на културни
те потреби на града и об
щината. Библиотечни пункг 
тове изобщо не се намират 
в -плановете на библиотека 
та, поради недостиг на ма 
териални средства, като ос 
ноана причина за това.

По повод „Месеца на 
книгата" за книгата и биб 
лиотечното -дело в Дими- 
| ровград разговаряхме с 
Мо.ичило Андреевич, биб
лиотекар в димитровград
ската библиотека.

— Другарю Андреевич, 
в момента в библиотеката 
се прави „ревизия". Каква 
конкретна полза от тора 
ще имат читателите?

— Ревизията е възмож 
ност да се види с кои кни 
ги, вестници и списания 
разполагаме. Тези. които 
ги няма се отчисляват, за 
да дойдат на тяхно място 
други, които поради недо
стиг на рафтове досега, не 
са били достъпни на чита
телите- Има и доста несн- 
гнирани книги, което също 
затрудняваше обслужване 
на читателите. Тъкмо зато 
ва ще направи.м колтлектна 
сигнация на всички книги 
на сърбохърватски езин, а 
също тРябва да довършим 
авторския каталог на кни-

Марян Рожич пред Щанда на „Братство"
жителните на Стария кон на Скупщината на ннигои 
тинент. Изложбената зала здател-ите и киижарите в 
на Белградското панаири СФРЮ а самият Панаир 
ще с около 60 хиляди ква бе открит от Марян Ро- 
дратни метра привлече 380 жич, председател на ССТ- 
издатели от 55 страни (най- 
много досега) и 192 изда
телства от нашата страна.
Освен това на тазгодиш
ния Панаир на книгата 
участвуваха и 120 научни 
и-други ведомства, които 
се занимават с книгоизда
ване.

нейните стойности и поръ
чения са били ограничени 
от времето, и от други гра 
ници".

Щандът на издателство 
„Братство" посети и Марян 
Рожич, председател на 
ССТНЮ, както и други 
официални лица, които

работно
НЮ- който в своята реч 
между другото изтъкна:

„... На -всички ни е изве 
стно, че книгата винаги е 
имала безценно значение, 
понеже насърчава прогре
са. знанието, хума-нертта и 
мъдростта.

проявиха интерес за к-ниго 
издаването на българската 
народност в СФРЮ. БАБУШНИЦА

Ст. Н.Същевременно Набавен бнблиобусХарактерно за тазгодиш
ният Белградски панаир Присъда за лудата Акцията „Месец на 

книгата" Бабушнишка об
щина посрещна с една ху
бава културна -новина. На
родният университет в 
града е набавил тези дни 
бнблиобус. Това е возило 
с подвижна библиотека, 
което обиналя местните об 
щности в общината и пра
ви книгата по-достъпна на 
всеки гражданин.

Както ни уведоми Томи 
слав Андреевич, директор 
на Народния университет, 
за возилото са изразходва
ни 800 хиляди динара, а 
подготвени са и лица, кои
то с успех да разпротраня- 
ват -книгата. Отначало биб 
лиобусът ще се отбива са
мо -в районните центрове, 
а тю-късно ще започне да 
посещава и нашзатьнтегаи- 
те селища в общината. По 
такъв начин и те ще -имат 
възможност да получат иа 
тересуващите ги за прочит 
книги.

на книгата е, че са били от 
крити 157 продажни пунк
тове (43 мини-няижарници, 
74 типови книжарници и 
около 40 тезгяха) за прода 
жба на нниги. За отбелязва 
не е също така сътрудниче 
ството на 14 страни (от юго 
славска страна в тази гру I 
па участвува „Югославска 
ревия”). които тази 
на издадоха „Енциклопедия 
на наивното изкуство в с©е 
т8”'

наградата на Белград за из 
дателоко -начинен-ие през 
1984 година.

Между по-забел ежителш 
те манифестации, които съ 

Белградския

Махнете се „приятели" 
разплакани, 
невероятно глупави 
„приятели"!
Махнете се с очите си 
разплакани, 
мои скъпи, мили, 
„благодетели”.

— Какви активности 
предвиждате по повод на 
стоящия „Месец на -книга
та”?

годи- Махяете се* пуснете ме 
за бога,
по дяволите с вашто 
лицемерие!
Да бъда друга — искам, но 
не мога
и не приемам вашето 
„доверие".

— Както всяна година, 
библиотеката при Центъра 
за култура „25 май” ще се 
включи в Републиканската 
акция по този повод. По- 
коай вече казаните актив
ности, тази година ще ор
ганизираме 
вечер, посветена на извес
тния
Михаило Лалич,
Ще вземат участие и писа
тели ст българската народ 
ност.

юнига, която получи

Махнете се, вземете ме 
за луда
го, на моменти бива да си 
луд!
Махнете се Със смешната

пътервувеха
международен панаир на 
книгата е Международната 
изложба на миниатюрната 

която участвуваха

литературна

югославски писател
на коятокнига, в 

28 страни. Оовен това по 
на Белградския 

можаха да видя*

присъда —
и занапред те ви убивамсетителите с блуд.панаир

500 заглавия, съвместно 
Съшо така се °ъ

ЗДЕНКА ТОРОДОВА
М. А. А. Т.издание.
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ПРИКЛЮЧВАТ ИЗБОРИТЕ В МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЮСММногостранен интерес на младежта 23 ноември - Ден но 

мщежкето шидорностЯЯЖ. ЕГГЙЕ? ЛНКД
Изборната дейност е 

вичните младежки
в пъ р ха в разискванията по Про 

ектозаключенията на XIII 
заседание на ЦК на ОЮК. 
Обект на остра критика бя 
ха всички слабости, ггропу 
оки и неуредици, които 
опъват общественото раз
витие и пречат на млади
те да разгърнат още 
голяма дейност, като дават 
свой творчески принос.

Младите от Сурдулишка 
община отделно внимание 
са посветили на проблема 
за трудоустрояване на мла 
дите, които са болшинство 
сРед безработните и търсят 
от своите връстници в ор
ганизациите на сдружения 
труд да се трудят повече, 
за да се откриват нови ра
ботни лгеста. Идейно-поли
тическата работа е издиг
ната на по-високо равнище 
глгзно чрез 
на „кръгли маси 
насока и занапред трябва 
да , се работи още повече. 
Младите проявиха интерес 
и да се подобри култУРно- 
забавният живот на млади
те. като се създават мате

риални предпоставки за то-
органи- 

зации в Сурдулишка общи 
на показа всестранна 
тересованост на

През ноември младежта от нашата страна 
ще събира парична помощ, книги, облекло и 
строителен материал за пострадалото подкопао- 
нишко население

Председателството на Конференцията на 
Съюза на югославската социалистическа мла
деж тези дни взе решение 23 ноември 1984 го
дина да бъде провъзгласен за Ден на' младеж
ката солидарност с пострадалото подкопаовиш- 
ко население.

Това практически означава, че месец ноем
ври ще премине под знака на интензивна дей
ност на югославската младеж за събиране на 
парична помощ, книги, облекло и строителен 
материал за населението от земетресената об
ласт около Колаоник. Паричните средства ще 
бъдат обезпечени преди всичко с извънреден 
труд в производствените организации на сдру
жения труд и с местни трудови акции. В Деня 
на младежката солидарност с пострадалото под- 
копаонишко население в около 50 места в на
шата страна ще се състоят концерти на соли
дарността. За тези концерти е печатан еднооб
разен билет, цената на който е 100 динара, а 
целокупната печалба ще бъде внесена във Фон
да на солидарността с пострадалото население-

ва.
В хода на изборната дей

ност пролича, че е .необхо
димо да се подобрят ин
формациите: първична ор
ганизация — Председател
ството на ОК на ССМ в 
общината. В предстоящия 
период много по-голямо 
внимание трябва да се от
дели и на дейността на ко
лективните членове на 
ССМ, като: Литературна 
младеж, Фериален съюз, 
Радио-клуб и др. През от
четния период младите от 
Сурдулишка община са по 
сигнали извънредни резул 
та-и в доброволния младе
жки труд. а бригадата „Пе 
оа Мачкатовац" е много
кратен носител на редица 
признания на съюзните мла

заи!Н
младите 

за разрешаване на наболе
лите проблеми в общината, 
като цяло, и за спешно 
решаване 
пр оол ©ми. Досега 
дени предизборни и избор 
ни събрания 
младежки 
низации. Само

раз
на младежките по-

са прове

в повечегго 
първични орга- 

в планински 
те села, където броят 
младите е малък, все още 
не са се състояли изборни 
те събрания, но до края 
седмицата и в тях ще при 
ключат изборите.

на

на

Тазгодишните избори 
младежката

в
организация 

характеризира преди всич
ко пълно присъствие на 
младите на събранията и 
особеният им интерес всич 

нерешени проблеми да 
се решават навреме и спо
ред ггоиетите в общество
то принципи.

На изборните събрания 
младите дейно се включи-

дежки трудови акции.
Според приетата програ

ма до 10 ноември т.г. тряб
ва да се преведе общинска 
отчетно-изборна конферен 
пия. на която ще се избе
ре ново младежко ръко
водство в общината.

организиране 
" и в тази

ки

ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В МЛАДЕЖКАТА ОРГА
НИЗАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Ст. Н. Налице 1 успехи,ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА МЛАДЕЖТА В С. РАДИЧЕВЦИ и слабостиДоговор за съдържателна дейност За младежите и девойки 
те в Димитровградска об
щина изтеклите два месе
ца бяха и месеци, по вре
ме на които обсъдиха из
миналата двугодишна дей
ност и приеха програми за 
работа в предстоящия пе
риод. Това бе и удобен мо 
мент на проведените пРеД 
— изборни и изборни съб 
ракия в 37 първични мла
дежки организации в общи 
нага, да се отчете положи
телното, а същ ©временно 
да се посочат и бройните 
слабости.

Безспорно е, че младите 
в Димитровградска община 
могат да се гордеят с ре
дица забележителни резул
тати. Преди всичко в обла
стта на доброволния младе 
жки труд, където с годи
ни вече се постигат значи
телни резултати — от съю
зните до местните трудови 
акции. Зад тях са остана
ли бройни обекти — 
ща, уредени площи, залесе 
ни голини ... Не по-слаби 
са и резултатите, постигна
ти в областта на кулорна
та самодейност. Младите 
са носители на бройни кул 
турни манифестации в об
щината — от чествуването 
Дсня па млад оста,
До „Срещите

че не е имало определени 
слабости, които трябва да 
се преодолеят в предстоя
щия период. За тях предсе 
дателят на Общинската ко 
нференция на Съюза на Со 
циапистическата младеж в 
Димитровград Иван Божи
лов каза:

— Необходимо е в пред
стоящия период да подоб
рим дейността в първични
те организации, преди вси
чко по два въпроса — ме
тод -на работа и идейно- 
политическо образвание на 
всеки младеж. Това е и 
път по-уопешно да изпъл
няваме нашите задачи, пре 
ди всичко задачите си в 
и кон омическата 
пия. където от младежгра 
в нашата община се очак
ва много, .но тя все още не 
оказва особен принос в то
ва отношение''.

ния и спортния им живот. 
В тева отношение са зап
ланувани редица активнос
ти. За всеки държавен 
празник младежта ще под
готвя културно-забавни про 
грами. Запланувани са и 
няколко сказки от област
та на международните от
ношения, 
кото самоуправление, деле 
ггтоката система и всена
родната отбрана и общест 
вена самозащита.

За председател на първичната организация 
на ССМ с двугодишен мандат бе избрана Свет
лана Любенова, за секретар Георги Васев и за 
член на ОК на ССМ в Босилеград Горда на 
Стоянова

|
{

Обсъждайки отчета за 
досегашната дейност на 
първичната организация на 
ССМ в Радичевци, младе
жите и девойки от това 
село самокритично оцени
ха, че не са осъществили 
задачите, приели по време 
на предходните избори.

пада и на Председателст
вото на Общинската кон
ференция на ССМ в Боси 
леград, което нс проявява 
интерес за дейността на 
първичните младежки орга 
низации в местните общно 
сти, нито пък им оказва 
някаква помощ.

По принцип самокрити
ката и критиката са израз 
на стремеж към по-добра 
работа занапред. Ако се 
изхожда # от сериозността, 
с -която радичевските мла
дежи заплануваха бъдеща
та си дейност, може да се 
направи извод, че у тях 
наистина съществува та
къв стремеж. В акциюнна- 
та програма, между друго 
то, с запланувано младежи 
тс да участвуват вън всич
ки акции за разрешаване 
на комунално-битови вшро 
си в селото- (разширяване 
на махленски пътища, под
държане на чистотата в 
селото, залесяване на го
лини и ерозивни терени и 
пр.). Особено внимание ще 
бтде посветено на идейно- 
политичеенто издигане и 
марксическото 
ние на младите, а същ-о 
така и па културно-забав-

соппалистичес-

Тези дни младите 
ст с. Радичевци ще 
преведат акция за съ 
биране помощ за по
страдалото население 
в подножието и скпо 
новете на Копаоник.

Кои са причините за па
сивността на тази младеж 
ка организация?

стабилиза

Тъй нато в Радичевци съ 
ществуват добри условия 
за организирана младежка 
дейност, отговорът на въп
роса се „крие” в бездей- 
ността на младежите и де 
вейките, преди всичко на 
ръководството на организа 
цията. Членовете на ръдо 
водството очевидно са заб
равили, че добрите усло
вия и амбициозната прог
рама (а именно такава бе 
програмата за работа на 
ПО на ССМ в Радичевци 
за изтеклия период) не са 
достатъчни за резултатна 
дейност на организацията. 
Радичевските младежи и 
деветки обаче считат, че 
една част от отговорност
та за тяхната пасивност се

13 областта .на добровол
ния труд с запланувано 
младите да участвуват във 
общината, .разбира ое, до
колко ОК на ССМ ,в Бскси- 
п синки трудови 
леград организ пра 
акции.

Накрая 
подчертаем, че новоизбра
ното Ръкводство трябва да

Именно съществените овъ 
проси все още са извън по 
лего, къдеТо младите наис 
тина действуват и 
тяхната дума има решава
що значение. Те изтъкват, 
че все още са налице брой 
ни и нежелани

пъти-

къдетоакции в 
такива

се налага да прояви в 
трудоустрояването на лша- 
Д'и, където тяхната дума е 
без отзвук. И там. където 
ги гша в сдружения труд 
и къдет0 тРябва да са нх> 
сители на прогрес, 
още са на периферията на 
събитията. А все до^ато е 
така и техните

па всеизвлече всички възможни 
поуки от предходния пери
од, за да не се случи след 
две години да бъде остро 
критикувано, както бе кри
тикувано досегашното ръ
ководство.

на селата , 
които станаха своеобразна 
изява ма битово творчест
во. Не може да не се спо
мене и дейността в област
та на спорта, КъДето също 
са забележими добри 
та'ги и постижения. Вацч- 
ко това ме значи обаче,

все

образова- резудгяти 
Шс са от второстепено ана 
чеши е.

резул
М. Янев

А. Т.

БРАТСТВО * 2 ноември 1984
СТРАНИЦА 9



ПОЩАТА В С. НОЖИЦА• ЗАПИСАНО В ДИМИТРОВГРАД

ГРАД БЕЗ ЧЕШМИ БЕЗ СШВЕ1НИ 

ПОМЕЩЕНИЯ
Димитровград е град — с една «цип 

свдона чешма! А преди години 
дю по главната, но и по съседните ули
ци имаше много чешми. А градът и:, 
наброхаа повече от седем хиляди души.

оглед нп районния водопровод, нойто 
водоснабдяла гради, но и често (зарад 
непредвидени аварии или липса на тен) 
оставя града без вода.

Единственият ням свидетел, пре- 
доставсн на времето (и нашето не бре- 
>юие) е Строшена чешма. Уж започша- 
хме да я Уреждаме, но по необясними 
причини

но оп

ни

Защо е така? Кому пречеха 
те, та една след друга ги премахна? 
ооооено

чешми- Пощата в село Божица 
се отличава от останали
те такива ведомства по 
повече неща: една е вс
ред най-старите и този 
край, оидцествява доход 
от ногато сама не може да 
задоволява собствените и 
обществени потреби и ра
бота в твърде лопш усло 
вия. Последното се отнася 
до помещенията за работа.

на седмица заминава в То 
или дол. Телефона населе 
ние'го ползува и през нощ 
та. Йорданов казва, че гук 
годишният приход е малък 
— миналата година оноло 
300 хиляди динара. Имайки 
предвид разносните (пре
ди воичко средствата за 
личен доход, обществените 
облагания, заплащането за 
помещенията) пощата не е 
в състояние 
финансира, 
пък от общественото й зна 
чение финансова помощ й 
оказва по-широката ПТТ 
мрежа.

И доиато пощата няма 
необходими помещения, в 
селото съществуват и не 
ползуват помещения в обе 
ктите на обществения сей 
тор. Те са едно от условия 
та за модернизирането на 
тази служба. Местната об 
щност. която е заинтересо 
вана за решаване на проб-

жалък изглед има оцелялата 
чешма в центъра на града. Имаше про 
ежт тя да стане паметник-чешма, 
съжаление

уреждане — опря! За
садените дръвчета ..изчезнаха безс
ледно . 1-Еещб повече:

това
Зп изтъкнат е над

пис. че водата не1 с за пиене, който 
също е счупен!

!!о е ли крайно време няной да раз
движи акция за уреждане на Строше
на чешма или поне да доведе започна- 
лата акция докрай. Защо отново да не 
постIX)им на местата на старитс (изчез
нали) лови чешми?

Да напомним:

хубавият макет не станареалност.
Питаме со: какво да прави случай

ният минувач през града? Къде да уто 
лн жаждата си? Най-често то наоочва- 
ме_ (без угризение на съвестта) да сс 
отбие в някоя от кръчмите,
.моли в друго заведение или частна нъ- 
ща за чаша вода.

Околността на Димитровград поо- 
билствува с извори. Нима не е .могло 
именно тези извори да се хванат и да 
се доведе водачи в отделни 
като се направят хубави 
нто да станат

или да по-
сама да се 
Изхождайкидушата на един храд 

представляват п чешмите. Един случаен 
пътник ведиаж каза: ако иокаш да по
чувствуваш истинони един град, то е да 
пийнеш от студените му извори 
вода!

— Пощенската слу.дсба в 
селото съществува, може 
би, оноло 80 години, но ви 
наги бе поместнена в част 
ни къщи, без съответт по 
мещения за работа. Сега е 
поместена в мойта къща, 
трудностите продължават, 
а решение нс се търси — 
казва управителят на поща 
та Борис Йорданов.

От услугите на пощата 
божичани са все пан дово 
лни .Пощенският разно
свач Любен Иванов всеки 
ден е на терена, един ден 
в едни, друг в ,други ма
хали... Стоичко Филипов, 
пенсионер от Божица все

махали, 
чешми, ко- 

гордост да града. Без
шепа

Зденкв '1'одорова

БОСИЛЕГРАД: В ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯИ ЗЕЛЕНЧУК

Проведен противопожарен курс
В рамките на месеца на 

борба срещу пожари, Меж 
дуобщинзкият 
жарен съюз от Лесковац, 
в съдействие с противопо
жарната единица в Бос*- 
легпад, теза! дни проведе 
десетдневно обучение за 
трудещите се в цеха за 
преработка и сушене на 
овощия и зеленчук в Бо

силеград.
Обучението

чаглението, че 
Успешно проведен 
дидатите са получили ос
новни противопожарни по
нятия и в случай на пожагр 
могат да ръкуват с разли
чни съвремени протшюпо-

курсъТ с 
кан- лема все още не лредпри 

ема конкретни мерки. А 
възможности има.

се проведе 
в манипулиране и употре
ба на различни противопо
жарни апарати и средства 
за потушване на пожари.

В края на обучението 
специална

пртолволо-

В. Б.

В МАХАЛИТЕ ПОД „ВАЛОЗИ"противопожар
на комиоия извърши про
верка на знанията на все
ки кандидат. Общо е впе-

жарни апарати и средства.
Курса успешно завърши 

ха около 70 души. Вълците взимат своя данъкм. я.
САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ «А ИЧТЗ 

РЕСИТЕ ПО ЗАЕМА ЕЕ НА РАВОТА 3 БОСИ. 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ
МЕСТА

си поставят безсилните 
стопани в подножието на 
дивата планина и очакват 
помощ от общинската 
ганизация на ловджиите-

Ст- Станков

Кан да се защитим от 
вълчите глутници? До но 
го да се отнесем за по
мощ? Няма ли да останем 
без добитък?... Тези въпро 
си всеки ден си поставят 
от махалите под Валози, 
където тая есен вълците 
безлгилостно изтребват до 
битька. По сред ден, близ 
ко до къщите глутниците 
разкъсват дамашните жи 
вотни на стопаните от се
лата Плоча, Мусул, Дол
на Любата, Г. и Д. Ръжа- 
на. Горна Лисюна. На Але 
нсандър Станков от с- Пло 
ча за един месец разкъса 
ли едно конче и две овце. 
Прореждат се овцете и в 
махала Кардане, Припор, 
Бързаци, Разцепеница и

ор-

Въз основа чл. 168 и 170 от Закона на 
сдружения труд и чл. 6, 8, 13 и 28 от 
Правилника за трудови отношения на 
работниците в ООСТ ПТТ съобщения 
във Враня, Кадровата комисия дава

2. ВОДОИНСТАЛАТОР, изпълнител — 1 
Условия: КВ или ВКВ работник водоин- 
сталатор, с трудов опит от 6 месеца.

# Молбите, с доказателствата за 
изпълняване на предвидените

ИН МЕМОРИАМ
условия.

кръщелно сведетелство и удостоверение, 
че кандидатът не е под следствие, се 
подават на следния адрес: ТО „Босилег
рад", ООСТ „Услуга", Босилеград, в 
срок от 8 дни от деня на публикуване
то- на обявата.

На нашия скъп и 
вечно
вуйчо и дядо

непрежалим
за приемане на ЕДИН РАБОТНИК НА 
ГИШЕ ПРИ ЕДИНИЦАТА НА ПТТ 
МРЕЖАТА в Босилеград, за определено 
време, до завръщане на работничката 
от отпуск по майчинство.

ф Освен общите условия, предвиде
ни със Закона, Обществения договор — 
самоуправителното споразумение, канди
датите трябва да изпълняват и следните

• Некомллектуваните и неподаде
ните в срок моби няма да се разглеж
дат-

Въз основа чл. 168 и 170 от Закона за 
сдружения труд и чл. 6, 9, 13 и 28 от 
Правилника за трудови отношения 
работниците в ООСТ ПТТ съобщения 
във Враня, Кадровата комисия дава

ДР.условия: Понастоящем младите хо 
ра са на училище, мъжете 
на сезонна строителна ра- 
ббта, а по селата са оста
нали жени и стари хора. 
които -не могат да се прот 
тивотгоставят на това голя
мо зло. Безпомощно гле 
•дат как вълчите дружини 
минават по баирите и на
мират често жалките ос
танки от доби тъна си. Да 
добавим и това,, че в пос
ледно време в тези краища 
все по-малко се забеляз
ват сърни, които отколе се 
бяха навъдили, което опо 
вори че са унищожени от 
вълците-

Дали общинското ловд 
женско дружество в 
силеград знае за то^р? 
Трябва ли да се органи
зира хайка или предприе
мат други мерки срещу 
тази -напаст? Тези -въпроси

— Да имат IV степен и образова
ние, средно ПТТ училище — специал
ност ПТТ експлоатация, средно иконо

ма

мическо училище или гимназия.
— Да -не са под следствие, 
ф Молбите за засноваване на тру

дово -отношение се подават в срок от 8 
дни *от деня на публикуването на обя
вата, «а следния адрес: ООСТ ПТТ сЪс 
общения, Враня (до Кадровата комисия).

• Некомллектуваните и неподадени 
те в срок молби няма да се разгл еждат.

ОБЯВА
за попълване на работно място за 
ЕДИН РАЙОНЕН ТТ МОНТЬОР 
единицата на ПТТ мрежата в Босилег
рад, за неопределено време-

ф Оовен общите условия, утвърде
ни със Закона, Обществения договор — 
'са'моулрав'Ител1НО'го споразумение, канди
датите трябва да имат III стапвн на 
електроопециалност, школа за КВ мон
тьори за ПТТ специалност и емна годи
на трудов опит.

0 Молбите, с необходимите доку
менти се подават в срок от 8 дни от 
деня на публикуването на обявата, на 
следния адрес: ООСТ ПТТ съобщения, 
Враня (до Кадровата комисия).

• Некомплектуваиите и неподадени 
те в срок молби няма да се разглеждат.

при

Божидар — 

Божа СтояновКомисията за приемане на работниците 
ООСТ „Услуга" в Босилеград 

дава (1919—1984)

последен приветОБЯВА
Боза приемане на:

1, ШЛОСЕР, изпълнител — 1 
Условия: КВ или ВКВ работник, сьР 
съответна специалност и трудов опит от 
2 години.

от Васка, Вене, Вес
ка и Винко Велинови 
от Босилеград
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Физическа куптура^Д ПО ВЪПРОСИТЕ НА СПОРТА И ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД

До се завърши Спортният центърБАСКЕТБОЛ: РЕПУБЛИКАНСКА ЛИГА — „ИЗТОК”

Второ предно поражение 

баскетболистите
Развитието на физическата култу- да обезпечи сама необходимите средст- 

ра между другото изисква и материал- ва. Средствата, които се обезпечават 
йи влагалия, които дават възможност за главно се ползуват за финансиране 4 -на 
създаване на материална база за актив- футболния отбор „Младост".
■нсст в тази област. Преди всичко'^необ
ходими са- спортни терени й реквизити, е стигнал до Републиканската самоупра 
които в момента липсват. Освен в Бо- витална общност за физическа култура, 
силетрад пито една местна общност ня- от воято се търсят допълнителни средс 
ма спортно игрище, така че дори и тва за комплексно уреждане на спорт- 
учениците нямат условия за организира ния център. Според груби [изчисления в 
но упражняване на спорт- Най-често се първия етап са необходими' над пет ми- 
използват училищните дворове, по-голе л.иона динара, 
мите учебни стаи, без необходимите сло 
ртни съоръжения и реквизити.

на
Ето защо пози „неразрешим” въпрос

йЖЖ^ГЖсковдщ - "4СЕН
Лесковац^ 28 октомври 1984 г. Зала за спорто- 

Лесковац. Съдии: П. Кривокапич 
Н. Милошевич от Лесковац.

„Л Балкански”: 3. Геров, И. Леков, Д. Петро- 
вич, В. Сотиров. И. Симов, Ж. Цоневич, С. Тошев, 
• 1одоров, В. Миланов, Г. Вешович.

Баокетбсли стоте 
Балкански” доживяха вто
рото си поредно пораже
ние. Второто поражение им 
нанесе „Омладинац” от Ле 
сковац. Всъщност това бе 
слаба игра на димитровгра
дските баскетболисти, 
беко в първата 
мача. Във втората 
стите от Димитровград се 
поокопитиха, но това не

(55:41)

«е от Ниш и

По този повод неотдавна в Босилег
рад пребиваваха и водиха разговори с 

В Босилеград съществува спортна зала представители на СОИ по физическа 
при основното училище, която недос- култура и обществени дейци в община 
татъчно се използва от учениците,"а по та Слобсдан Стоянавич, секретар на Ре- 
чти к'И)как ют младежи и, други зацнтере публиканската самоуправителна общ- 
совани за спортуване. Тук причината ност по физическа култура и Миле Пе- 
главно е от субективно естество. В Бо- трович, член на Изпълнителния съвет на 
силеград най-много се ползува спорт- същата общност. На място се запозна- 
ният терен, направен край игрището на ха със състоянието на спортните терени 
футболния отбор „Младост”. Но в една- и площадки и се изказаха, че наистина 
га да кажем, че нито футболното игри е необходимо час по-окоро този въД- 
ще, нито пък спортните площадки по рос да се разреши. За целта Републм- 
футбол на малки врата, волейбол и бас канската общност по физическа култу- 
кетбол, все с-ще не са завършени. Н©об ра, съответно на своите възможности 
ходимо е всичко това да се оформи М средствата, с които разполага, заедно 
като спортен център в града, а спортни общинската самоуправителна общност, 
те площадки да бъдат доведени в съо- ползвайки принципа на солидарност, Ще

„А. бе достатъчно да компен
сират загубеното и дожи
вяха поражение. Трябва да 
се напомни, че с изминава 
не на времето и застудява 
нето ДПмштр овградските ба 
скетболисти няма къде да 
трениоат. така че не бива 
да се очакват успехи, как- 
то досега.

на

ОС.С- 
част на
част го-

Д. С.
V

ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА 
„СЕВЕР”

'е отделят определени средства. 
Разбира се, това е първа крачка, а 

По този въпрос вече няколко годи- занапред ще трябва да се строят и дру- 
ни се разисква, търсят се възможности ги спортни терени, необходими за масо- 
за разрешаване. Ню самоуправителната во спортуване не само в града, но и в 
общност на интересите за физическа районите центрове, 
култура в Босилеград не е в състояние

тветствие с изискванията и нормативите, 
съществуващи в тази област.Онончатвлно — и победа!

„А. БАЛКАНСКИ” — „РУДНА ГЛАВА” 
(Р. ГЛАВА) 4:0 (0:0)

Б. Костадинов
Димитровград, 28 октомври 1984 г. Спортен 

център „Парк": теренът тревист, времето приятно за 
игра. Зрители около 200. Голмайстори: Петар Йовано- 
вич в 48 и 84 м., НовиЦа Аленсов в 60 и 75 м. Жълти 
картончета: Душан Ненич и Петар Йованович от „А. 
Балкански” и Димитрие ЛСуржич ог »Р. глава” Съ
нния на срещата Якоб Благоевич от Ниш — добър.

та да изпратят гостите е 
двуцеФрен резултат.

Окончателно и привър
жениците на „А. Балкан
ски" останаха доволни. Да 
се надяваме, че това е на
чалото на спешна серия, 
която да доведе „А. Бал
кански" на мястото, което 
му покнадлежи.

В следвашия (единадесе
ти) кръг е комъиийска „де 
пби-среща" между „Един
ство" от Пирот и „А. Бал
кански", която ще се съ
стои на 3 ноември 1984 г- 
в П'/рот.

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

футбол на малка вразпрнн<з ноУ
?

И през настоящата учеб
на година младежката ор
ганизация в средношкол
ския образователен център 
„Иван Караиванов" в Боси 
леград, в програмната ои 
активност между другото 
е запланувала богат спор
тен живот. В това отноше
ние бе формирана спортна 
секция и първите й Резул
тати вече са налице. Име
нно-, в миналия четвъртък 
приключи 
есенен трунир гю футбол

• на малка врата. В турнира 
участвуваха 14 отбора,, от

• всяка паралелка по- един. 
Турнирът предизвика го
лям интерес сред учащата 
Се младеж, което потвърж

На победителя на трунира
представител на средношко 
леката младежка органи
зация връчи купа, която бе 
обезпечена от средства на 

в турнира, 
и това, че

дава големият брой зрите
ли, почти на ©елка среща.
След извънредно добрата 
игра, победител на турни
ра е отборът на П-2 клас, 
който във финалната оре- участвуващите 
ща извоюва убедителна по Да кажеим

Едва в десетия кръг на 
първенството футболисти
те на „А. Балкански” успя 
да постигнат първата си по 
беда на свой терен. Те ус
пяха да победят симпатич
ния отбор „Рудна глава”. 
Първото полгувреме преми
на в абсолютно надмощие 

създадени 
някол ко и звън редни

Отборите на финалистите играха в следните 
състави: П-2 клас: Тотко Величков, Часлав Сто
янов, Славчо Васев, Владимир Захариев, Вален
тин Янев и Зоран Рангелов, IV-! клас; йовче 

, Янимов, Винко Иванов, Благря Милев, Душко 
Анастасов, Владимир Митов и Пене Стоянов.

беда от 4:1 срещу отбора 
на IV-1 клас. За отбеляз
ване е. че и в предишните 
срещи отборът на П-2 
•клас показа колективен 
футбол, наю при това по
стигна

на домакините, 
бяха
голови положения, но гол 
не бе отбелязан. През вто- 

полувреме домакини- тазтюдишвият
рото
те се оазвихоиха и 
да отбележат четини гола. 
а пропуснаха възможност-

през настоящата учебна го 
дина ще бъдат проведени 
още няколко подобни тур
нири, а ще се проведат и

успяха

д. с.
състезания по шахмат, во
лейбол и пр.

ФУТБОЛ: МЕЖДУОБШИНСКА ЛИГА — ПИРОТ
15 а прие 6 гола. М. Я.Неппанувано поражение на 

„Партизан“ ШАХМАТ

Може и по-добре„ПАРТИЗАН” (ЖЕЛЮД1А) — „НАПРЕДАК” 
(ИЗВОР) 0:1 (0:1)

„ЛУЖНИЦА” — ,Л. БАЛКАНСКИ” 6.1 /:1,/2Димитровград, 28 октомври 1984 г. Спортен цея- 
тъо Парк". Зрители: около 100 души. Голмайстор: 
Радиша Тошич в 20 м. Съдия: Драган Златвович от 
Пирот — слаб.

На 14 октомври 1984 то отбор на „Лужннца” беше 
дина шахматистите на ша- 
ховския нлуб „А. Балканс
ки” от Димитровград лос 
тонажа на ШК „Лужница” 
в Бабушпица. В тази сре
ша (четвърти кръг) на ре-

всичжо, защрта Б. Андрш: 
в спечелена позиция нап
рани груба грешка, а бър
зо се предаде и П. Гигов.

Ето и крайното класира
не: Мании — Стоянов 1:0, 
Станксюич — Миленов 1:0, 
Пекин — Иванов 1/2:1/, 
Ипнятович — Дроби я!к 1/2: 
1/2, Чирич Костадинов 
1/2:1/2, Г. Манчич — Анд. 
рич 1:0, Гоорпиевич — "... 
геи 1:0, а Араццжелович 
спечели точна без игра.

П. Гигов

фаворит, въпреки че днммт-
ревградчани , преди някол
ко години пан в Бабуш- 
ница извоюваха равен .ре
зултат.

джел Тодорович през вто
рото полувреме от дузпа 
бе отбелязал гол. До края 
на средата играха <нероано 
и не Успяха да изравнят 
Резултата.

В неделя на 3 ноември 
1984 г. „Партизан” шетуюа 
й Пиост на отбора „Дра- 
гощ”.

поражение наПърво
„Партизан” на свой терен: 
слабата игра на домакини
те заслужено бе наказана 
от солидния отбор „Напре- 

,дан" от Извор, който ус- 
'пя да спечели две цемни 
точки в Димитровград и 
овали „Партизан" от пър- 
в-.рт място във временното 

По-другояче 
Ран-

Незавиоимо от високия 
Резултат, с който загубиха 
Димитров градч ан игионалното първенство до играха

мамините спечелиха убеди амбициозно и ако не бърза 
телна победа. Димитронгра ха (станало практика в тя- 

предййохв ' :яната ,ггра) Щяха А а спечел 
ят повече точки. Реми нап- 
Равиха Дробнян, Иванов и 

силният Костадинов. И това беше

Г-и-дчани и този пъ,т
| елна партия без игра. 

тавакласиране- 
щеше Да б-ьдс ако

Д. с. И без
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Хулцер ф сатира • забава
X У М О Р в нншнге (преведени) учебници

СОЛ ЗА ЯДЕНЕ
• В един учебник

ядене ! Дори и моят дядо, овчар и са- 
.моук човек. знае. че готварската сол 
е за ядене, а само за подпра ама на. хра
ната и за сла.чура. На друго място се 
споменава ..прибор за ядене"? Ученик, 
който успее да го извде, вероятно ще 
получи бележка „отличен".

Ф В една 
Строим фабрика ,
Вапцаров!? Преди

пише — „сол за ман'1>т на всеки учения (пън -и учител), 
който можа да отгатне това! Може ли 
да остане във водата следа от стъпване 
с крак? Може ли човек да извие глава 
напред? В най-фантастичните прщсазни 
■не съм чел, че е възможно — норато 
човек върви 
стъпала (ходила, долни части на мрака). 
Всичко рова а, както там се казва, не 
салто „съмнително", но и грозно, страш
но. чудновато!

Ф В едно методическо указание 
стоп, че учителите трябва да разглеж- 

литературпитс произведения — ..про
блематично") Добре е, че нашите учи
теля, както и преди новото указание, 
разглеждат 
„проблемно"!

НС н я, н домат остаремо
Ка бео млад — «оче у Димитровград да се 

гради дом за старци и бабичйе. Идем лреко Плании- 
чЬи рид и си мислим — е, зашо им йе теквая япия. 
Па нели свако има дечица, иели свак йе извел из 
гг/ездо по нещо... Лема да ни гребе. Добре, 
излезе, дека //е съм бил прав.

Минуше годи//е и године, и у социалното у Ди
митровград, па нино ми кажу и у Пирот и Бабуш- 
ницу, мнозина хора се валяли дена немяю куде да 
прекаран) старческите си дни. И тегая видо, дека иде
ята за градове на Дом за стари лица си йе оправ
дала.

след него да остават
програма четем — „Ще 

стихотворение от Н.
десетина години, ко

гото аз бях ученик, това стихотворение 
се казваше „Ще строим завод", 

ф В един

ама

сериозен наръчния (кри
минален роман или вълшебна приказ
ка!?) пише така: „Щом излезете от 
дата, погледнете за момент следите. Ко- 
гато се обърнете назад, ще видите след 
себе си редица мокри стъпала. Вцима- 
нне, те са съмнителни!" Алал му каче-

дат

во.
предоиденпте четива

И — поче се. Кара, вара, върте, сука. По
строи се убава зграда у Димитровград за три об- 
щиле у Понишавие'0: Димитровград, Пирот и Бабу- 
шницу.

Марно МЛАДЖИН

— Колко дена имате? — 
нита лекар една пациентка.

— Три. От 5,6 и 7 годи-

!У»:
Ка се вечи зграда изгради, тегая поче усуку- 

ван>е — те енупо че буде, те лема да се има смет
на, те това, те онова. Од толкова време — и домат 
вечима остаре, а йош не е завършен. Копка ме не
що, защо е тека. Самуправшелнеге общности, сизо- 
есте, кико Ьи окаю, оди Пирот и Димитровград су 
а.гласни докрай работата да се завърши, а бабуш- 
иичале нещо га усуную. А не би требало, ещо отам 
има най-.млого старци и бабичйе-

Него куде йе опрело ка су найдени 6—7 сгаре 
милиарде, да ле може да се найду йоще 300 милиона. 
Пак й опрело у дяволуването. Тия СИЗ-ове СУ Дя
волска работа. Они би сакали да буде нещо, ама 
оли да си зачуваю парицете, да не даду нищо. А 
сно не може тека.

И сви су разгласили дека йе скупо по 13 000 
динара месечно за едно лице. Право да ви кажем, и 
нейе скупо. Еве защо. Тия що пущаваю тия гласове 
си имаю свою рачуницу. Мнозина стари хора, кои би 
требало да се смеете у Домат — они Би смещаваю 
у болницете- А у болницете вие знаете колко коща 
солничйи дън — много много повече. Те тука йе 
чалъ.мат.

: :
Пестеливостта е най-големият доход.

Стобей
■
и НИ.:Ф : — и?..:Потокът от капки става. : — След това си купихме 

телевизор.Азърбенджанскп :
Ф ::

От пестеливост към разточителност се премина
ва лесно, трудно е обратно.

:::Японсна :Ф : Съсед пита съседа си в 
три часа сутринта::Ано купуваш това, което не ти трябва, скоро Ще 

продадеш това, което ти трябва
— Какво чакаш?

— Чакам депата да дой
дат у до.ма и да ме пуснат 
вътре- Забравил съм 
нлюча.

Франклин
Ф 3

Всеки прахосник е враг на обществото. Всеки 
пестелив човен •— негов благодетел.

А. Смит

:: си::Ф : И кво се получава: у место стари н изнемо- 
гли лица да буду у Домат куде требе да им се 
укаже и нега, и забава и по-друг начин на гледаше 
— они Би набиван) у болницете, га тамо да остану 
перете. А у место 30 души, нолко са би имало за 
Старчесйият дом — сигурно има много повече кан
дидати — стари хора по селата, па и по градовете, 
кои се нуждаю, може само тамо да им даду. И 
дай да се не правимо на Тоше. ама да решимо про- 
блема7- кико си требе: кой йе за у Болннцу — V 
болницу, а кой йе за V Старчесйи дом — у Стврче- 
сйи дом да иде, а СИЗ-овете нека буду мално по- 
внимателни нъмто н>и. Ещо, и тия що рабоге у СИЗ- 
овет? че остарею йеДън дън ...

:Доброто и кучето не го забравя.
Осетинска

::
Ф : — Мила. недей сутрин да 

ми вариш силно кафе? Вче 
оа не .можах да заспя 
канцеларията...

::Злото постига онзи, който го прави.
Турска : в:Ф :■Който пада по своя вина, не плаче.
Башкирска :

■
■Ф :

Отмъщението е наслада за дребнавата и низка ■ 
душа.

— Докторе, вместо апен- 
дисит ,вие сте ми оперира 
ли бъбрек!

— Възможно е- Вероят
но преди операцията ня
кой е обърнал норема ви...

:Ювенал
\ф

Героите се проявяват в неспокойно време.
1 Японска ::

I

:(1
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