
ВрятстШо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Бр»з Тито гг 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” 
с Орден братство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за нринос в 
развитието на братството и

е удостоено 
и единство

ЗЕ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^
единството между нашите 
народи и народности.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 

ЛОЖЕНИЕ

ЦЕНА 10 ДИН.

НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ
в Сърбия за икономическото по
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦКНАСЮКРЕШИ §
8

ДА НЕ СЕ ПОВТАРЯ СТАРОТО 18 декември 

заседание на ЦК на СЮК
8

8
8 8® ОТ ГЛАВНИТЕ ЗАДАЧИ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ к тдттгтл

ТА ГОДИНА Е ДА СЕ НАМАЛИ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ЧЕСТО ПОВТАРЯНИТЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТОИМ «ОСВЕН ПРОЖНИТЕ В ПП 

ЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА, ПОДОБРЕНИЯ ТРЯБВА ДА СЕТЪГСЯТ 5 В РАМ 
КИТЕ НА ОНОВА, С КОЕТО ВЕЧЕ СЕ РАЗПОЛАГА ТЪРСЯТ И В РАМ

Малко са новите опреде
Л ©НИ<ст В

8 8
5 8

8На заседанието на Председателството на 
Централни» комитет на Съюза 
комунисти на 20 ноември
декември да се проведе заседание на ЦК на □ 
СЮК, на което ще се обсъди проекторешението 8 
за подготовката за 13 кнгрес на Съюза 
славските комунисти.

На същото заседание Централният комитет 
ще отбележи и 50-годишнината от Четвъртата 
национална конференция на ЮКП. На 
ето ЦК на Сюк ще бъде запознат

!
на югославските 

е решено — на 18 §
8лиарда динара. Реалните 

лични доходи са по-малки 
с 11®/», а почти една пета 
от заетите до неотдавна са 

лични доходи 
изпод 12 000 динара. Вме
сто запланирайте 85 000, до 
.септември настоящата 
дина пабота получиха са 
мо 39 773 души. Малко 
е направено и в намаляване 
то на дълга в чужбина.

— Когато инфлац 
дхвърли 60%, размерът на 
незаетостта достигне . 18%, 
размера на задъджеността 
до 50 на сто — тогава се 
налага да се поиска по-гол 
ямо ангажиране и да се из0 
стри отговорността, макар 
че според Конституцията и

през идната 1985 
ще трябва да изготвим ра 
двойна проекция до 2000 
година.

8година,утвърждаването 
на развойната и икономи
ческата политика за 1985

8
8на юго-

8година, а има .много ттовто получавали 
Рения на старото. Разиск
ванията по Проектопредло
женията от 13-то заседание 
на ЦК на СКЖ показаха, 
че членовете на СК вмес 
то старите определения ис 
кат истински 

. Затова може би 
задача на СК в

88Душан Чкребич напом
ни, че Резкият то.н който 
се издига против социални 
те разлики, не върви в 
крак с боязливия подход в 
обществото в данъчната п0 
шийка. Оставането на осъ
ждане на думи на социал
ните разлики би могло да 
се окачестви и като дема-

83
88 заседани- 

с осъществя. 88го- 88 ването становищата на 14-то заседание и с хода □ 
на приемането на Резолюцията за 1985 година. § 

Председателството на ЦК на СЮК, както е 
съобщено, ще обсъди опита и актуапните въ
проси от действуването на Комитета но всена
родна отбрана и обществена самозащита. Поло
жително е оценен приносът на тези оперативно- 
политически тела в насърчаването и съгласува

на активните субекти на отбранително-за
щитната система, както и в следенето и пре
ценяването на 
жение.
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕД 29 НОЕМВРИ 
ВРИ

8
С
8

83Резултати, 
и главна 8У

Уията на Уидната го 
диша, и то не само в ико
номиката, най-после да на 
мали дисонанса между оп 
поделенията и тяхното осъ
ществяване.

Както изтъкна Иван Сто

88
88гожко застърване за про

мени.
Говорейки за стопанско

то положение в САП Ко
сово Светозар Долашевич 
изтъкна, че веднаж зави
наги. трябва да се прекъс
не с. практиката със оРед 
ства на Фонда за изоста 

' налмте краища да се пога- 
сват загуби на колективи 
в- тази покрайнина. Бори- 
сав Йович напомни, че сто 
павдисването на най-голе- 
мите трудови организа
ции в СР Сърбия зависи и 
от обезпечаването на ва
лутни средства, което досе 
га понякога ставаше и на 

сто- нелегален начин. Новите 
решение в настоящия Ва 
лут©н закон не се прила-

развитост на селскотоотс гат- йович също изтъкна, 
износът на ковертируемите стопанство СР Сърбия, без че Съюзният изпълнителен 
пазари е на мин ало годиш- покрайнините, е на послец съвет не предвижда до края 
ното равнище (според ня- . но място заедно с Черна на настоящата година да 
кои данни, и изпод него). гора и Косово. Годишно, обсъди изоставането на 
В този период цените на например, се загубват поч- СР Сърбия и тази задача 
дребно сз се покачили с ти 400 000 тона пшеница са без оправдание се отлага 
56,7%, а участието на сто- мзо поради това, че 40 на за следващия петгодишен

сто от жътвата не става план. 
механизирано.

УУ
8У //ето 8У еу

политическо-безопасното поле- 8
8ЯНОВИЧ в УВОДНОТО

ние на проведеното на 19 
ноември заседание на Пре бекти в икономическата по 
доедателството на ЦК на 
СКС,

заседа
закона, опълномощените СV

литика, така и пряката и 
безпощадна акция на Съю
за на комунистите за опаз 

да ва/че на интересите на ра
ботническата класа и тру
дещите се — подчерта Сто 

си янович.
Непоследователно и бав

но сее провеждат опреде 
ленията от Дългосрочната 
програма в селското 
панство — изтъкна между 
другото Петар Костич. По

причините за повтар, 
янето на старите неволи в 
стопанството С трудови победитрябва
потърсим в сериозното за 
къснение с приспособяване 
то на икономическата 
стема към Дългосрочната' 
плопрама за 
ка стабилизация и в мно
жество субективни слабос 
ти в обществото и в Съюза 
на комунистите.

В Бесилеградена община 
тази година 29 ноември — 
Деня на Републиката ще 
бъде посрещнат със забе
лежителни трудови резул
тати. Отделно по повод Де 
ня на Републиката ще бъ
дат отчетени резултати от 
акцията по електрифика
ция. Така ток получиха, а

далекопровода до с. Дол
но Тлъмино.

В навечерието на Деня 
на Републиката — в обеди 
неното основно училище и

икономичес-

подведомствеяите учили
ща в районите, както и в 
Средношколския образова 
тел ек център ще бъдат ус 
троени тържествени съб
рания посветени на тази 

Гор- най-велика дата от наша 
та история, а след това по 
тържествен начин първола 

Колище в Горна Лисина четата ще- бъдат приети в 
. И д-р.

В първите девет месеца

някои села ще получат, ка 
то махалите Лавра в 
на Любата, Янковци в Пло 
ча, Боровоки дол в Мусул,

панегвото в разпределение 
то на дохода е спаднало 
на 59%. Все по-ярко 
пазената неплатежоспособ
ност, загубите © стопанст 
вото в първото шестмесе
чие са възлезли на 14,7 ми

пионерската организация. 
В културно-забавната част 
на програмата в Боеилег-

— Съхцествува опасност 
Зарад истинските потре- Да се създаде атмосфера в 

би да се предвиди разви- която всички наши неволи 
тие на обществото във
всички области, но мнение махнат смущенията 
на Петар Живадинович, темата — каза Иван Стам-
--------------------- -------- болич, председател на ЦК

8 на СКС. Това, разбира се,

Усилено се рзботи вър
ху завръшав^ането на дале
копровода и на мрежата с 
ниоко напрежение във вси 
чии села, където акцията 
е започната в настоящата 
година. Ще бъде пуснат и

из-
рад освен средношколците 
и учениците от основното 
училище ще участвува и са 
модейното културно-худо
жествено дружество „Мла
дост".

ше се разрешат ако се пре 
в сис

БОСИЛЕГРАД
не може да изплати наши 
те дългове в чужбина и 
в страната. Все още съ
ществува огромно простра 
нство, кое^го трудовите ор
ганизации могат ^да използ 
ват в настоящите условия 
за постигане на по-добри 
резултати. Затова, освен по 
литическите промени, ни 
предстои и в рамк^п)з на 
онова което имаме, да тър 
сим начин за промени.

Членовете на председа
телството приеха и заклю
чения във връзна с идей- 
но-политичеакото действу 
ване и организиране на Съ 
юза на комунистите на 
университетите-

м. я.АКЦИЯ ЗА КОПАОКИК
В този брой:По почин на общинската организация на 

Червени» кръст, Общинската нонференция на 
Социалистическия съюз и Общинския синдика
лен съвет, Тези дни в Босилеград бе раздвижена 
широка акция за събиране на помощ за постра
далото в земетресението население на Копао- 
ник. Акцията е раздвижена и в организациите на 
сдружения труд и по местните общности и учи-

* Кой „зашива” проблеми в конфекцията?

стр. 4 
стр. 5 
стр. 7

* Необ ходими съществени промени 
. * Да не се чака пролетта

* Празник на съдружението на младите

лищата.
Сред първите се озоваха средношколски 

ят образователен център „Иван Караиванов” с 
10 000 динара, Общинската скупщина в Босиле- 

30 000 динара. Учениците от основнотоград с
училище събраха 16 142 динара, а фабриката за 
производство на чорапи — 190 000 динара.

М. Янев

стр. 9



I ПО СВЕТА
НАМЕ.ВЪОРЪЖЕНАТА

РАБОТИ НА ЛА-Е ИСТОРИЯТАНА^ 
СТРАНИ

ДЪЛГА

ЯГ Ж ТИНОАМЕРИКАНСКИ 
НОВИ

ОТ ТРИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА РУМЪНСКАТА 
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Независимо 

развитие
Награда §§ ЦИТбРВбНЦИИ

за век и половиназа мир 

„Индира
Ганди”# В доклада на Николае Чауешску най-голямо 

внимание посветено на стопанството # За напреже
нието в света виновни и САЩ, и СССР ф Балканите 
трябва да станат зона без чуждестранна намеса и 
ядрено оръжие

Пана-- Никарагуа, седем в 
Доминиканска република...

САЩ

Осем интервенции в 
ма, шест в Куба, пет в

В столицата на Ия 
дия ще бъде постро
ен паметник на вели
ката индийска,ръко
водителка

Индийското п р а-вш- 
телство тези' да ги взе 
решение да установи 
международна награ
да за мир „Индира 
Ганди". Съоцо така е 
Решеш на името на 
великата индийска Ръ' 
ководнтелка да

иоморските сили на 
блокират всички пристани

ща Куба, а оухозем/ни- 
въОРъжени те войски разбиват испан- 

в Мексико, оката армия на остР°ВД* 
Американски войски се на 

гражданската 
1906 година, а 

1910 годи-

От средата на XIX век 
до днешни дни Съединени 
те американски щати са из
вършили 60

,На 1.9 т.м. в Бунурещ за- единство и солидарност, 
почнал 13-ти конгрес на Повторени са румънските 
Румънската комунистичес становища , за външната по 
ка партия. Генералният се лирика, обосноваващи се 
кретар на партията Нико
лае Чаушеоку в отчета за 
активностите на паритята 
между двата конгреса и за 
задачите в предстоящия пе 

• риод най-голямо внимание 
посветил на стопанските 
въпроси в страната. Спо
ред неговите думи през то 
зи период Румъния в по- 
веч его области е осъщест
вила развитие, каквото не 
е забелязано в света. Чау- 
шеоку подчертал, че оТ 
1986 до 1990 година в стра 
«ата ше се отделят много 
по-малко отколкото досе- 

■ га капиталовложения — го 
дишно по 28 на сто от 
акумулацията.

Шефът на РКП в докла
да си се застъпил за про
веждане на регионални и 
по-широки * международни 
срещи на комунистически 
партии, на които, както ка
зал, да укрепва тяхното

ща

интервенции
Карйбите и страните от 
Централна Америка. Дълга меоват 
та 'история на въоръжен а- 
та намеса на САЩ във въ
трешните работи на неза
висими страни в тази част 
на света започра през 1846 ция на 
година, когато американ- а.мериканците 
оки войски окупират част инвазия в „Залива на сви- 
от територията на Мекси- нете”> а през 1962 година 
ко .(днешен Тексас). Осем президентът Кенеди запо- 
годрни по-късно американ- вяда да се извърши морска 
ците срутват ника-рагуан- блокада на Куба. 
ското пристанище Грей и 
оттогава още 7 пъти влизат 

1857, 1894,

и в 
война през

на независимост, суверени 
тет и ненамеса. РКП пре
ценява, че за напрежение
то в международната об
становка са виновни двете 
велики сили и че е необ
ходимо възстановяване на 
детанта. С цел светъл Да‘ 
не доживее ядрена ката
строфа, според думите на 
Чаушеоку, САЩ и СССР 
трябва да се върнат към 
преговори.

Чаушеоку подчертал, че 
Румъния 1це продължи 'да 
сътрудничи с необвързани
те и с воички развиващи' 
се страни. Такива отноше- • 
■шия ще се разширяват » и 

социалистическите 
страни. Застъпвайки се за 
разоръжаване, особено на 
ядреното, генералният1 сек 
Ретар изтъкнал становище 
то на РКП, че Балканите 
трябва да станат безядре- 
на зона и област без чуж
дестранни военни бази.

интервенират и
През 1917 година за

почва петгодишна
на.

окупа- 
Куба, 1961 година 

извършватбъ
дат названи аерогара 
та в Делхи, големият 
опортен стадион в 
столицата,

1982
построен 

година, ипрез
бъдещият национа
лен художествен цен
тър.

По решение на пра 
вителството в Делхи 
ще бъде построен па 
Мелник 1 на „майката 
на Индия".

В Доминиканска репуб
лика войските на САЩ на
хлуват през 
1914, 1916 и 1965 година. 
През 1903 година в Хонду
рас, се води гражданска во 
йна и американците изпра
щат свои войски, „за да 
защитят гражданите си, 
живущи в тази страна". За 
белязани са още две аме-

в тази страна:
1898, 1899, 1910 (два пъти) 
и 1926. Последната окупа
ция на Никарагуа продъл
жава седем години и през 
този период се формира 
прословутата Национална 
гвардия и диктатурата на 
семейството Сомоса.

1903, 1904,

със
V
КАМПУЧИЯ

Нова
виетнамска 
офанзива

В Панама американски шаканоки интервенции в 
войски за пръв път интер- Хондурас: през 1907 и 1921 
венират през 1873 година, 
когато страната се бори за 
независимост против Колу
мбия. След това САЩ ин- 
тервенират в Панама и 
през 1885, 1901, 1902, 1903,
1918 и- 1925 година.

година.
На два пъти .американ 

ски войски нахлуват в Гва 
темела. Това 
1954 и 1965 година. Поез 
1921

се случваДЕМОНСТРАЦИИ В ЦЕЛОВЕЦ
Около 500 виетнамски 

, войника в началото на се
дмицата нападнали кмерс- 
кия лагер Нонг Чан, в кой 
то се 
20 .000

година американците 
извършват военни Действия 
в. Костарика. Миналата го-Подкрепа ка По време на 

американската война, воде
на през 1898 година, воен-

испанско-
дина американските вой
ски окупираха Гренада.

намирали
привърженици на 

Ссн Сан. Ллагерът бщ пре 
дварително засипан с арти 
лериен огън. Макар че на
селението
нало да бяга в Тайланд, в 
Нонт Чан са загинали 10 

- и ранени 50 души.,
Гова нападение е потв 

ждение за решимостта на 
, , ", виетнамското комендантст-
* ” елементарните им во в. Кампучия да започне 
права. Няколко хиляди де- нова офанзива срещу кмр 
менстранти .предупредили, р,ските бойци. Офанзивата 
че е недопустимо съдбата 
,на двуезичните училища и 
основните права на словен
ското малцинство в Ав
стрия да зависят само от 
керушюия националистиче 

която прогресивните сили ски Хайматдонст.

околопорутете слошетщ
В ЕТИОПИЯ ВЪРЛУВА ГЛАДСъдбата на двуезичните училища и елементар- 

ните права на словенското малцинство в Авсгрия не 
може да зависи само от корушкид националистичес
ки Хайматдинст

веднага - започ-

й8щ 01 Югослгвиа
С приемане на отделен в Австрия оказват на бар- 

меморандум, в който се бата на корушките Словен 
казва, че мнозинството жм 
тели в австрийска Коруш- 
ка желае мир и съдружие 
в собствената ои покрай
нина, завършили големите 
демонстрации в Целовец, 
организирани в неделя.

Демонстрациите били ис 
крен израз на подкрепата,

Югославският фонд 
обвързаните на солидарността с не- 
помощта на Е%СГ<Г«на 45 милиона^ара

йенаНз1^Г4Т^™еГрСабН’ИТ° В РИ' 
™ «а с™»нос?е45ТР:“Ра°инСарТнГ*И 
Ф^Тна ^Га^о^^Г'НИ1Я °^ -

Биващите се стоаГ , необвързаните и раз
на Ети.роия да се увели^1’^ 25“^'И|г пом°1Щта 
динара. Очаква с-е коппяЛ ° ° на 45 милиша 
от етиювдките пристанища до У™'™6 в едно
Със СЪЩИЯ кораб ге и™. А° декември т.г. 
НИ стоиш И на Судан. хран'И,1’ел-
изпратена на Мадагаскар я Боц^нГл 6кемврщ т.т. заемно „ Л "«чу^на. До 15
Източна Африка,1 ще тръгн^ЛТ™? Странмте от 
иия и Уганда.. ^Ръше и помощ за Танза-

се предприема, за да. де се 
Дей-

1]повторят успешните 
отвия на кмерските бойци, ! 
извършени през сушния се 
зон в по-големигге 
във вътрешността на стра
ната.'

по-

градове

РОВИН

Среща на народности
?!

;,д' и малцинства
Към края на миналата ва на живущите ’в тях на 

седмица в Ровин се прове родности и малцинства 
Де .Девета среша на пред
ставители на народностите От тези държали и от 
и националните малцинства международните форуми

ТаЛИ?’ Унга- Се търси «а окажат морал 
рия, Швейцария, Хърват- на и материална подкрепа 

! око и Сл<»ения. Участници за опазване на езика и кул 
; те в срещата подписаха съ турна самобитност на наро 
I вместно явление, с което дностите и националните 

призовават всиики страни малцинства, за. да се зала 
! Да обезпечат всички пра- зи езиковото и

Де-1 то разнообразие на средно 
европейските пространст-» ва.

Тези пратки ср съставя, я ц-н, --гг",.»*»
риканоюи страни, в коифп ”зпРаЩа ;на 17 аф- 
назд^^оСеРИОЗНИ пР°блемиДГОТРаЙНаТа

Представителц.ге на 
родностите и н ацион ал(Н!ите 
малцинства направили 
говор Десетата 
се проведе в Триест, а 
организатор да й бъде Сло
венската 'Национална 
Щнюст.

на-'
до-

среща да

суша 
прехраната наЕОО-културно-!
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ОТ ОБЩОПАРТИЙНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ

ДУМАТА НА СЕКРЕТАРЯ

5а отчетност и отго
ворност в работата

народен герой
*лав!Й?ВОТО засеДание на Председателство 

то на АБНОЮ с неописуемо въодушевление е 
прието предложението на „избраните 
представители на сръбския народ като израз на 
волята на всички наши народи” Върховният 
мендант да бъде провъзгласен

— Поведохме борба за 
създаване на морално чист 
образ ,на член на Съюза на

Разисквайки върху Про- 
ектозаключенията на ЦК 
на СЮК, комунистите в 
с. Звонци са дошли до 
извода, че досега и в по
литиката на приемане на 
нови членове е имало из
вестни пропуски. Малко се 
е гледало на предишната 
активност на кандидатите, 
а е забелязано, че в редо
вете на СК има малко

И ИСТИНСКИ

ко
за народен герой комунистите — тана запо

чна своето изказване'’ се
кретарят на първичната ор
ганизация на Съюза на ко
мунистите в село Звонци 
Раде Стоянов, милиционер 
в село Звонци.

Звоноката партийна ор
ганизация не е многочис- 
лена. Наброява само 22 ду 
ши. На проведените събра
ния по повод Проектозак- 
люченията от 13-то засада 
ние на ЦК на СЮК — ко-

Югославските народи и народности Скупщината да предложи на АВНОЮ 
вмнаятно. казаха: на Ти маршал Тит0 да възгласен 

то Орден народен герой. Първият от народен герой”
Г'Тто^оепп1иН4пеРИ на неговите .гър. Предложението е обосновано и със 
жетпЛепнатТ = 0 В Къ°ната следните думи: „Великата антифашиет-
претпоследната военна есен. ка народооовободителна сюулшина на
ември *194?егппеТО 6 иадигнато на 11 "° съРбин чувствува безмерна радост, че 
ликагГа I!4!*”3 на засеиание на Ве има възможност с тона предложение Да 
ликата антифашистка скупщина на наро- изрази благодарността на цяла Сърбия 
дното освобождение на Сърбия. Това ис ноято днес първа празнува велСге 
торическо съоитие един журналист опи- дни на свободата — плодовете на въс- 
сал така. таничесната 1941 година. С Тилова

„ьсеки участник ще помни до края луга сръбският народ отново се увенча 
на живота си момента, «огато председа със славата На народ—герой”

' телствуващият, на вчерашното следобе- ' Първият Орден народен герой на 
дно заседание Михайло Джурович, от другаря Тито е връчен на 29 ноември 
името на Председателството, призова 1944 година.

за

младежи и девойки.
— Село Звонци като цен 

тър на .района трябва да 
се справя с редица пробле
ми и затосва дейността на 

имунистите в село Звонци Съюза на комунистите мо- 
са взели курс към оовобо-

зас-

же 'И тРябва да изпира е ва 
казва Стоя-ждаване от ония членове, 

които проявяват незаинте
ресованост. бездействие и 
превръщат се в един вид 
„наблюдатели” вместо ак
тивно да действуват поло
жението да се мени на до
бре.

— Подложихме1 на кри
тична оценка и поведенне-

жна роля 
нов. Ето, не е завършено 
водоснабдяването, след то
ва пътят от Звонци до 
3 вон-ска баня, па сиабдя-ОТ МОК НА СКС В НИШ
ването на населението с 
хляб
нето на по-подходящи по
мещения за работа на са
модейното

Разискване за метода и 

съдържанието на работа
все до изнамира-

културно-худо-
жествено
„Руй”. — В разрешаване- 

орга- то на тези проблеми Съю- 
споделя Стоя- зът на комунистите като 

нов. Не е достатъчно член организация не ще върви 
на СК само редовно да сам, а включен във фрон- 
и»два на събранията на пър та на социалистическите си 
вишната организация, без ли — ССТН, като при това 
да поема никакви задачи, всекидневно ще се изостря 
дб| не се включва в дей- въпроса за отчетността и 
ността на останалите об- отговорността в работата 
шествено-поиитически ор- на всеки член «а Съюза 

- ганизации в средата, преди на комунистите — изтъкна- 
Социалистическия между другото Раде Стоя

нов.

дружеството и активността на кому
нисти ге в останалите обще 
ствен о-лоли шчески 
низапии

МОК на СКС 
че слабостите, като форма 
листичен подход, дубли
ране на работа и пр., тряб 
ва да се отстраняват за
рад по-успешно обсъжда 
не на възловите въпроси с 
по-голяма ефикасност. Не 
обходим а е и по-годяма упо 
ритост договорените зада 
чи да се претворяват в де-

подчерта,
Да се действува за подобрение на метода и съ
държанието на работа. С по-съдържателна ра
бота да се премахват слабостите. През декември 
ще се сумира общопартийното разискване въР- 
ху Проектозанлюченията на- ЦК на СЮК.

и класово укрепване на Съ 
юза на комунистите, преди 
всичко във функция на 
осъществяване на Дълго
срочната програма за ико
номическа стабилизация.

— Това изисква съдър
жанието да се обогатява и 
.с въпроси, пряко свързани 
за развитието на самоупра 
вителните отношения в по 
лирическата система, на со 
циалистическото самоушра 
вление. Конференцията и 
Председателството требва 
да настояват становищата 

■и заключенията да бъдат, 
конкрени и оперативни, а 
Реализацията, им Докрай да 
се следи. Необходимо е да 
се върши» и подбор на 
теми, с които ще се зани
мава МОК на СКС, като 
се настоява това да бъдат

Междуобхцин ската кон
ференция на Съюза на ко
мунистите в Нишки регион 
на проведеното си заседа
ние на 15 ноември тази го 
дина разисква за осъщест 
вярването ролята на Пред
седателството и Междуоб- 
шинската конференция от 
гледна точка на метода и 
съдържанието на работа-■ в 
СК. По този въпрос в об
щинските комитети на Съ
юза на комунистите в Ни 
шк.и регион предварително 
е разисквано.

всичко
'-ъ-оз. Съюза на младежта

М. Алр пр.ла.

На посоченото заседа
ние Драган Анджелкович, 
изпълнителен секретар на 
Председателството на МОК 
на СКС изнесе информа
ция за общопартийното 
разискване в региона въ.в 
връзка с Проектозаключе 
нията от 13-то заседание на 
ЦК на СЮК. Подчертано 
беше, че към разисквания 
та се е пристъпило орга
низирано -и твърде ангажи 
рано. В течение на разис
кванията са дошли до пъл 
на изява критичността и 
демократичността, което 

представлява добър ггьт за 
осъществяване мобилиза
ция на членовете на СК, 
организациите и органите 
на Съюза на комунистите. 
Това мобилизатороко нас
троение трябва да се пре
върне -в творческа сила, но 
ято ше премахва слабости
те и проблемите и те обез
печава последователно осъ 
шеств»ване на водещата ро

БЕЗОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СК 
В „АВТОТРАНСПОРТ”

ШИРИ ПЪТИ БЕЗ КВОРУМ
В организацията . на Съ

юза на комунистите св Бо- 
силеградока община прик
лючва обсъждането на 
Проектозаключенията от 
XIII заседание на ЦК на 
СЮК. В посвечето първич
ни организации на СК се 
проведоха по 3 събрания и 
въз основа на водените на 
тях разисквания бяха изго
твени програми за по-на
татъшно действувай е. В 
десетина първични партий
ни организации в ход е тре 
ти кръг • разисквания.

В Босил е градена община 
обаче има партийни орга
низации, за които без пре 

^каля!ване може да се ка
же, че все още не са се 
включили в общопартий
ната дебата. Една от тях 
е и първичната организа
ция на СК в „Автотран
спорт”. Тази организация 
досега е провела само ед
но събрание, на което е 
направен само договор за 
начина и сроковете на ра
зискванията. Оттогава чети 
ри пъти е насрочванч, пар
тийно събрание, но .нито

един път не се е състоя
ло, защото от общо 50 чле
нове на СК на събранието 
са идвали 10—15 души. Вя 
рно е, че някои членове на 
СК са отсъствували пора
ди оправдателни причини. 
Това обаче изобщо не мо
же да бъде причина за 
липсата на кворум. Очеви
дно е, че членовете 
в „Автотранспорта” безот
говорно се отнасят към об 
щопартийната дебата, а 
може би и не са разбрали 
значението й.

Безотговорното отноше
ние на членовете на СК в 

, тази стопанска организа
ция към Проектозаключе- 
нията на ЦК на СЮК. каг 
кто и редица техни некю- 
мунистически постъпки яс
но потвърждават, че тази 
първична организация на 
СК е попаднала в идейно- 
полнтичеока и организаци
онна криза. Това трябва да 
бъде сигнал за Общинския 
комитет на СКС в Босиле
град да предприеме съот
ветни мерки.

В уводното си изложение 
Мирко Минич, секретар на 
Председателството на МОК 
на СКС подчерта, че в та
зи обласг на действувай е 
предстоят сериозни про
мени, конто ще се отчи
тат в укрепването ролята 
на всеки член на ''Конфе
ренцията за провеждането 
на задачите и укрепването 

отговор

на СК

най-важни въпроси, а ня
кои от тях да се обсъж
дат в другите облици, ка- 

н еобход ИиМ ос гта закто
по-гол яма синхронизация 
между МОК и другите об

на политическата 
пост на всеки член за. из^ 
пълнението на конкретните 
задължения- Това подраз
бира и в необходима сте
пен да се промени отноше 
ниего, като се тръгне °т 

заседани

шествен.о-пол ити чески ор- 
ганизации и регионалната 
общност.

И участниците в разиск
ванията — Кръста Костич, ля на СК във всички оре 
Драгомир Цветанович, Хе дц и във всички области, 
нрик Селич, Милун Йово- 
вич и Летица Цветкович, 
се застъпиха за по-съдър
жателна работа, като из
несоха
които 'се явяваха досега.

Взимайки участие в ра
зискванията Александар Йо

подготовката на 
ята, начина на обсъждане 

въпроси и зак За общопартийното обсъжна отделни 
лючването, бавейни се при 
това. повече с изпълнение-■ 
то на задачите, а не с опи 
сване на положението. В 
съдържанието на работа 
на МОК на СКС трябва да 
доминират въпроси °т ак-
ционното кадрово, идейно

дан е ще се разисква ;на 
Председателството и Кон- 

редаца слабости, ференцията, 10тнооно -иде бт>
дат сумирани резултатите 
през денември.

Б. Костадиновванович, председател и а М. Яневт
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ДИМИТРОВГРАДОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СК В „СВОБОДА" Това ли е същинатаКой „зашива“ проблеми в конфекцията?
учи- 

организа
младия гимназиален 
тел (първичната 
цмя ,И'ма становище, за кое 
то и гой на времето е нов 
дигнал ръка). Същината е 
в неЩ,о, моето за високо на 
образовани комунисти при 

просветни работници,, 
е недопустимо. А това е 
линията на незасягане, ра 
зискване н ръкавици... не
що много близко до олор- 
тюнизма. Ако становищата 

организа-

на обшо-Обща оценка 
партийните разисквания в 

община
водител нает? На брой не 
са малцина — 100 от об
що 650 работника. Досега 
обаче дееспособността им 
не е била та завидни рав
нище, за моето говори го 
лемият брой отсъствия от' 
партийните събрания, 
това отношение сега насгъ 
пи промяна, от която се 
очакват многостранни ефе 
кги. Именно, поради без
действие 3 членове бяха 
изключени от СК>К, а ди- 
Фереищияиията продължа-.

„Тия са сред нас” —казват членовете на СК. 
Бранко Пейчев е по-точен: „Работниците оста
ваха и ако се наложи пак ще останат да рабо
тят и през нощта, но е безотговорно отноше
нието на службите и лицата, задължени 

производството”

Димитровградска
е, че те са биди откровени, 
критични и съдържателни.
Обаче—за ор

брой на „БюлеВ ПЪРВИЯ
гина", нойто издаде Общт 

на СК в

ганизацията на
товаВ

Зад Конфекция „Свобо- изделията на 
да” в Димитровград е един „Тия са сред нас" — еДИио 
изключително успешен пе- душно оцениха членовете 

•на СК. Директорът на ор 
ганизацията Бранно. Пей- 

цеховете, 70 на сто от про чев беше много по-точен:
„Производствените работ
ници оставаха и ако се 

нада и други страни, съз- наложи пак ще останат да 
дадени са добри условия работят и през нощта, но. 
за работа... Днес обаче за такова нещо не може да се 
производството на един и . каже - и за администрация

та, а службите и лицата, 
задължени за организация 
та на производството, про 
явяват голяма безотговор
ност".

„Свобода"? ският комитет 
Димитровград, се констати 
ра, „че в една първична ор 
ганшация един член е из
казал мнения, крито не са 

становищата
риод: извършена е рекоис-

. тРУнция и модернизация на на първичната 
ция и пелия колектив

бяха известни (а 
се мениха), то-

в унисон със "
на Общинския комитет". 

На събрание на лървич- 
организация (става ду

по
дукцията се изнася в 
СССР^ България, ГФР, Ка- въпроса 

бяха и не 
гаова празната дискусия от 
почти три часа бе съвсем 
излишна и неплодотворхна: 
Да не говорим за' впечатле 
ниего, което тя остави на 
учениците, членове на Съ 
юза на комунистите и на
учениците, които присъст

ва.
пата
ма за комунистите в сред 

образовател- 
органи

До края на годината 
„Свобода трябва да праиз 
поде 46 000 предмета за 
облекло, а от износа а>яб 
па да осъществи над 260 ми 
лиона динара. Това са за
дачи от съдбовно значение 
за организацията, защото

ношнр леката 
но- възпитател ната 
зация) този член, млад гим 
назиален учител за когото 
се отнася споменатата

„Бюлетина", по

същ предмет се изразход
ва повече време от вчера?! 
Намалената производител
ност на труда — това е 
централният проблем на 
„Свобода”.

кон- •
статация в
търси от своята упъР®пч>на 
организация, от колените, 
отговор дали наистина не
говото мнение не е в уни
сон със становищата на Ко 
митета. По този негов въ 
прос се разви дискусия от

заI ваха като кандидати 
приемане в СК.

Това не е единствен при; 
мер. Наистина, те са мал 
ко и това е добре. И таки 
ва примери обаче трябва да 
изчезнат ог нашето всеки-

IВ тричасовата дискусия. !и Iводена на състоялото се 
през миналата седмица об
що събрание на членовете 
на СК, бяха всестранно ра 
зяснени причините за пара 
докса, наречен „по-добри 
условия —• по-низка

д:;
■

N почти три, часа.
В случая не е важно ка 

кво е било становището на
- / #2 дчевие.

А. Т.
произ

водител ност". В „Свобода” 
ефективно се работи 5 ча
са в смяна, отсъствията от 
работа отнасят 32 913 тру Л 
дочаса месечно, към 70 па 
ботника изпълняват норма ^ 
та си под 90 на сто (някои Ш 
и под 50°/о)... В складове Щ

и
ОТ ОБЩОПАРТИЙНОТО РАЗИСКВАНЕ В ПЪРВИЧ

НАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ В СЕЛО ИЗВОР
. ;

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

В ПРЕДЕН ПЛАНте лежат изделия на стой 
ност 872 704 динара, а про 

» изводствените 
лтат" около 65. на сто от 
общия доход на организа
цията.

„Свобода”: срочни достав ки и качествена продукцияразходи „гъ
„Само работа ни спася

ва”! Членовете на СК 
Свобода” много добре зна

Включвайки се в общо- кога и 
партийното разискване връ 
XV Проектозакл ючението от 
13-то заседание на ЦК на 
СЮК, първичната партийна 
организация в село Извор, 
проведе три събрания. На 
пърлите две, комунистите 
нг.празиха анализ на със
тоянието в организацията 
си. Покрай тона, с чувст
во на голяма отговорност, 
те изнесоха и редица за
бележки за различни неса 
м©управителни и незакон
ни прояви в отделни орга
низации на сдружения 
труд, и общности, като при 
това се застъпват набеля
заните активности занапред 
час гю-скоро да се прет
ворят ъ дела.

слабо снабдяване 
на магазина в селото съшо 
така бе предмет на обсъ
ждане. Особено много за- 

- бележки комунистите на 
партийната организация в 
село Извор отправиха към 
работата на ООСТ „Напре
дък”. Недостатъчно йм обе 
зпечава необходими семе
на, както и семена за из
куствени ливади, а населе
нието в това село се нуж
дае от такива -семена.

срочните доставки и качес 
твената продукция днес сав
условия за съществуване, 

ят къде се „крие” изходът Комунистите, заедно с ос
таналите трудещи се. не 
смеят да загубят тази бит-

Дилеми няма и не може 
■ да има:

от трудностите и най-сил- 
приведените по- нрто средство против сла- 

казатели са „продукт” на бостите. Но могат ли те Да 
субективните слабости. Кой поведат трудовия си ка.коле

ктив към по-висока произ:тези слабости „зашива” в К. Георгиев

ПРИЕМАНЕТО НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В СК И ИЦЕЙ НС ПОЛИТИЧРГКДТД 
ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НЬ ,ЮЛИТИЧЕСКАТА

Младите имат доверие в СЮК За състоянието, 
подчертаха

както 
комунистите 

на партийната организация 
в село Извор е и това. че 

_в досегашната си практика, 
а и в практиката на общи
нската организация на СК 
е в това, че не се търси 
отговорност за проявените 
слабости или пропуски. Ма
лко е направено за идей
но-политическото 
ничаване и спазването на
д ем окр а ти ч еск и я ц©н т р а л и- 
зъм. Поради 
Съюза

Идейно-политическата диференциация все още 
в начален етап отлъчени от евидеццията,

а 14 души са се самоо-
ТЛЪЧИЛИ. По В>РрМр НО пГуШт»нове са приемали само 29 партийните

първични организации. Ос- върху
ганалите, не опазвай»! кон „Ията ]3.т0 заседа.
пресните становища, нр са на ЦК на СЮК в повече 
укрепвали редиците си. На ив1е
истина, в известно число 
местни общности 
възрастната структура (по- - 
чти няма млади и на сре
дна възраст) тази 
трудно се реализира. Въз 
можностите в

В приемането на пови 
членове в СК и освобож
даването му да онези,

застъпват за осъ
ществяване' -на акциите му 
или даже ги спират, в об
щинската партийна 
зация в Босилеград ска об- 
ВДЙа се чувствуват извест 
ни. .резултати. В -този 
процес тези .резултата са 
ЦО-ВИДИЛ1И в приемането. 
Идейно-политическата
фррйнциация, така да се,

разисквания 
Цроектоз»кл]оче- От повечето 

собствени слабости, 
нистите в тази партийна 
организация, на първо мя- 
со посочват неактивността 
на оделни членове. Има и 
такива които рядко 
съегвуват на събрания. По
ради това, сумирайки ре
зултатите от разисквание- 
то на третото

изнесеникои
то не се кому

то първични партийни орга 
низации е подчертано, че 
е необходимо да се осво
бождават от 
членове, 1Които в СК са 
постъпили поради кариери- 
етически или други причи
ни и лични интереси. Всъ
щност, касае се за необхо
димостта от идейно-полм- 
тическа диференциация, ко

разгра-
органи- поради

онези свои при- това вместо 
на комунистите Да 

бъде водеща сила, той се 
занимава с

траен задача

несъществени 
въпроси, а рядко кога е 
обсъждал каква е съдбата 
на вече Утвърдените пред
ложения и заключения. ГТо 
ради това, като

останалите
ДИ- И в. сдружения труд обаче 

не са използувани. От но-
^аже, е все. още неизвеот- воприетите 19 са работници 
но понятие. от . материалното производ-

■ стао и 38 селскостопан-
йнй организации обвдла СК'И а 40
та понастоящем има към 
1100 членве. През минала-'

си заседа- 
зана-

предприемат съо.т- 
идейно-политическа 

отговорност за всеки член.

ние, взеха решение 
пред да
вети а

В 63-те ято както полазват данни
те е все 
етап. Имайки

за ключе- 
партийнани е първичната 

организация в село Извор
Други въпроси, 

що така обърнаха 
нието между комунистите 
от тази партийна организа 
ция са

още в начален КОИТО съ 
внима-души са на младежка въз

раст, което потвърждава 
че младите имат доверие в 
СЮК.

предвид пай 
скванмята очаква се тя да се застъпва да се мени до

сегашния начин на рабо- 
собствената

та и до края на първото 
шестмесечие на тази годи
на в Съюза на югославски 
те комунисти са приета 
114 души.. Но, нови чле-

започне с -интензитет, необ 
ходим в сегашни.я затруд
нен общеотвено-икономиче 
ски момент.

та, както внеправилностите 
при изкупването, на доби- РРганизация. така и т Съ

юза на комунистите въоб-През това време сахго 
двама души са изключени 
от редсвете -на СК, 4 Са

тъка и на останалите сел
скостопански 
н«я. Нередовното,

ще-произведе, 
а поня-В. Б.

М. Я.
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ДОХОГТАСИ ГРг?,г^иЕГРАД ЗА СЪЗДАВАНЕТО 
ДОХОДА И СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА 

ДОХОДИ В ОБЩИНАТА ДИМИТРОВГРАД: ПО СЛУЧАЙ 40-ГОДИШНИНАТА 
НА МИТНИЧЕСКАТА СЛУЖБА

Неооходнни съществени промени Награди за 

постигнати резултати
Осъществяването 

литика

споразумения, с което се 
намалява възпроизводстве 
ната им способност-

• ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
РАБОТНИЦИ И 
ОСТАНАЛИ

От Съюзния изпълнителен съвет награда за Вели
зар Живкович, 
пункт »Градина”

В присъствие на предс
тавители на Обществено- 
политическите организа- пропуск ателния пункт „Гра 

ции и Общинската окуп- дина” край Димитровград. 
ищна в Димитровград, во С указ на Председателство 
енми представители и оред то на СФРЮ с Орден на 
стави тели па всички служ труд а със сребърен венец 
би намиращи се на грани- е награден Чедомир Мит- 
цата, както и представите- рович, а с планети Мирос- 
ли на Пи,ротска община, ми лав Джорджевич, Йордан 

Димитров- Милошев и Драголюб Алта- 
насов. Похвали са присъ 
дени на Славча Арсенов, 
Чедомир Георгиев и Стан
ко Костов. Още петима за 
ети са наградени: 
рично, и със златнИци с би
товия лик.

митничар от гранично-пропускателния
еча «ай*

на по- пък организации, включва
йки и органите и органи
зациите, финансиращи се 

бюджет 
имат далеч по-изгодни ус
ловия ов обезпечаването на 
дохода.

съди ллакет на Велизар 
Живкович, митничар наза икономическа 

стабилизация в общината 
не е възможно без съще
ствени промени в областта 
на създаването и разпреде
лението на дохода и сред
ствата за лични 
Тези
идеен и политически

от общинския В повечето организации 
правилниците за разпреде- 

го ление иа средствата за ли

Критериите от разпоредби 
те обаче недостатъчно са 
разработени. Повечето пък 
организации и общности 
не спазват и онова, което 
са написали в правилници
те си, а почти всички ор
ганизации в извъ|нстапан,ст- 
вото и занапред получват 
твърди заплати.

Формирайки
доходи, 

самоуправител ен,
въп

рос не бива да бъде извън 
активността на оиндикални 
Те и партийни организации 
и с амоуггр авителни органи 
и тела. Членовете 
в тях тРябва да създадат 
условия за промяна на от- мер, 
ношението в разпределени 
ето и, както това е под
чертано в Проектозаклюпе
нията от 13-то заседание 
на ЦК на ОЮК, всеки въз 
основа на своя труд да си Чрез утвърдените крите 
обезпечи не само егзисте- рии доходът от стопанство- 
нция и социална оигур- то есе повече минава 
ност. но и перспектива ...” извънстопанството. ООСТ 
Изхождайки от заключени „Слога”, 
ята на 16-то заседание на първото полугодие на годи 
ЦК на ОКС по въпроса за наяла е осъществила доход

от 30 милиона динара. От 
нието на дохода и практи- тези средства 14,5 милио- 
ката в общината това не
отдавна подчертаха ' члено- 33 различни обществени об 
вете на ОК на СК в Боси- лагания. Подобно е поло

жението и в останалите 
стопански организации, ко
ито не са в състояние да 
влияят върху разпределе
нието работникът да реша

материалното 
ство. Макар че трябва да 
бъде обратно, доходът в 
из вън стопанството 
по-бързо се увеличава от 
тоя в стопанството. През 
миналата година,

производ-
тничарите от 
градската митница тържес
твено отбелязаха 15 ноем 
ври — Деня на митничаря. 
Тази година той бе озна 
менуван в знак на 40 го
дишнината от създаването 
на митническата служба у 
нас.

далеч

на СК
едни панапри-

в стоп ан ств ото се уве
личи с 24,2, а в извъдтсто- 
панството в сравнение с 
по-ммналата година с 32 
проценти.

На тържественото по 
случай 40-годишнината от 

година формирането на митничес- 
път- ката служба бе (изтъкнато, 

ника, милион и Двеста хил не на граничдо-пропусна- 
яди леки коли и около пе телния пункт „Градина” за 

почва реконструкция и мо 
дернизация, .които този 
пункт трябва да наредят 
сред най-съвремените в на
шата страна. Стойността 
на предвидените работи 
надминава 1,3 милиард>1 ди 
нара. С това значително 
ше ое подобрят условията 
за работа, а това значи и

С оглед на факта, че тук 
границата всяка 
минават пет милиона

В Горската секция, „Из
градил” и в трудовата еди 
ница за товарен транспорт 
в „Автотранслокрт’' е — 
правена 
във възнаграждаван ето. За 
съжаление, според резулта 
тите на труда се възна
граждаваш само производ
ствените работници, а не 
и онези в тананаречената 
реокия, т.е. администрация. 
Масово е и явлението, лич
ният доход да зависи от 
квалификацията и работно
то място, а не от общест
веното определение — от 
резултатите на труда.

на
крачка напред тстотин товарни, както из

тъкна управителят на ми 
птицата Тома Тодорович, 
заеите тук представляват 
истински бент, който не по 
звюлява в- страната да се 
внесе каквого и да е, кое
то може да наруши сигур 
ностното положение. Йма 
йки предвид досегашните 
успехи на мишницата, Съю 
злото управление ;на мит
ницата на димитровградска 
га митница присъди „Мит
нически плакет”, а Съюз
ният изпълнителен съвет за 
излкючителии заслуги и 
принос към развитието на 
митническата служба, цри-

в

например, през

създаването и разпределе

на динара са заплатени за

успехите е откриването на 
нарушения, особено на кон 
трабанда на наркотични 
средства, в откриването на 
които

.леград.

Каква е практиката в об 
щината?

Въпросът във връзка със 
доход, създаването и Разпределе

нието на дохода и Средст
вата за лични доходи бе 
подчертаван и почти във 
всички първични парщиции 
организации. И в общопар
тийните разисквания вър
ху Проектозаключенияша 
в общината бе изтъкнато, 
че само мотивираният и 
награден работник може 

организации да се бори за увеличено и 
качествено производство и 

За за срочни и качествени ус 
луш. От съвместната ак
ция, която сега е твърде 

ление, а по-малка, казало необходима, преди 
би 4се, незначителна част. на СК, синдикатите и са-

димитровградеката 
митница и Сега е известна 
не само е страната.

ва за целокупния 
Затова, както бе" подчерта 
но, трябва да се преизучи 
захващането на средствата 
от стопанството, преди вси 
чко на тези за общинските 
и регионални СОИ.

А СТОПАНСТВОТО 
ОБРЕМЕНЕНО

А. Т. .
. В информацията на ра
ботната група на Общин
ския комитет «а СК се 
казва, че условията за съ
здаване на дохода в сто
панските ■ организации са 
различни и, ако се има пре 
двид икономическата изос 
таналост на общината, не
благоприятни. Най-големи 
трудности, преди всичко 
обективни, в 
на дохода
спортната организация- 
Тук е .и най-малък средни- за разширение на матери- 
ят личен доход 
първото полугодие на го- - за резерви. Повечето .орга- 
дината възлизаше .на 
динара. Извънстопанските ват самоуправитеииите си

ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА И СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА 
Б РАЙОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

Присвоените площи пор въпросНеприемчиво е и отноше 
нието при разпределението 
на чистия доход. В боси- 
леградските 
и колективи по-голяма ча
ст от него се насочва 
лично и съвместно потреб-

Пю инициатива на Общи
нската конференция на 
ССТН в Босилеград през 
таен и идната седмица в 
районните центрове в Бо- 
силеградска община ще се 
проведат събрания на мест 
ните конференции, на кои
то ще се разисква за при
свояването на обществени 
площи от * частни лица 
и за връщането мм на пре- 

- дишните собственици. Да

припомним, от обществе
ния сектор по време на 
новото землемерство част
ни лица са си вписвали и 
взимали, т.е. отчуждавали 
от обществения сектор го
ри и ливади, а в Босиле
град и национализирани 
площи в градоустройстве
ната част на града.

В работата на събрания
та ще вземе участие и об
щинският обществен пра
возащитни к, а целта на съ
бранията е, както подчер^ 
тава Иван Лазаров, пред
седател на ОК на ССТН 
Босилеград, след сведения 
и данни в присъствие на 
представители на Торената 
секция и „Напредък” (ка
то „бивоши” собственици)

Създаването 
има Автотран- всичко

моуправигелните органи за 
и виои как и кога определе

нията на СК и обществото 
като цяло ще се претворят 
в дело.

алната оонова на трудапрез

9937 СП03-низации даже и не
В. Б.

АКЦИЯТА „НИШО НЕ БИВА ДА НИ ИЗНЕНАДА" В ДИМИТРОВГРАД СКА ОБЩИНАВ в

Особено внимание нъм подготовката на жените
низация „Услуга” жените самозащита и всенародна- 
направиха проверка на про та отбрана, а отчетени, са 
тивотюжарните апаратни и резултатите 
тяхното прилагане в слу- през тази годи(на и под

чертани пропуските. От 
онова което показаха тру- 

В повечето трудови орга лещите се и гражданите 
низации бе проведена мо- от някои местни общности 
бидизация на заетите, про- ' организаторите на тази ак- 
верка на курие1рите и ку- ция 
риерската служба, трудови тяло към Съвета за народ- 
те и боеви задачи в слу- на отбрана, Социалистиче- 
чай на война или друго по ският съюз и Общинският 
сегателсщво. Изнесени са синдикален съвет — са на- 
и множество сказки от пълно доволни, 
областта на обществената

въпроса да се решава на 
място. Общинската конфе 
ренция на ССТН след това 
Ще следи как се решава 
този наболял въпрос в об
щината.

Без съмнение е. че ини
циативата на ОК на ССТН 
заслужава внимание. Ус
пехът на същата сигурно 
ше завиои от това колко 
хората не ще се стесняват 
да посочат онези свои съ
селяни, които са присвои
ли обществени площи.

стрелба с въздушна пушна 
между ясените- заети в 
мебелната трудова органи- 

„Васил Иванов Ци- 
„Услуга”, в което с

В Димитровградска об- 
16 и 17 този ме-щина на 

сец се проведоха приклю- 
чителните активности е ра.- 
м.кмте на акцията „Циию 
не бива да ни изненада . 
Над две хиляди заети 
димитровградските трудо
ви организации и т^о-голе- 

местни общности, се

постигнати
зация 
ле” и
минимална разлика прбе- 

другарките от „Услу
га . Проверка с употреба

чай на пожар.

дихав

на огнестрелно оръжие 
бе проведена и в конфек
ция „Свобода”. Да кажем, 
че тази година акцията е 
насочена нъм по-добро за- 

ма жените с

координ аци онното
мите
проведоха различни ^ актив
ности, потвърждавайки по 
този начин получените зна 
ния през течение ка годи
ната. В този смисъл е и 
проведеното състезание по

познаване 
оръжие и други уреди. Ос 
вен това, в трудовата орга- М. я.А. Т.
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В БОСИЛЕГРАД В ГОРСКАТА СЕКЦИЯ

И

ш ш
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОООТ „ЗИДАР”

Производството според планаМалко работа за 

строителите 33 138 487 дина-възлиза иа 
ра, а числят Д°хс'А възли- 

26 277 844 динара и
Общият доход увеличен с 20 на сто, дохо

дът с 5, а чистият Доход със 7 на сто. Средният 
личен доход възлиза на 12 382 дйнара. Девет
месечният план стопроцентно изпълнен.

за на
в сравнение с миналогоди
шния през този период е 

7 на ото. ВОграничаването на об- високи с над 107 на сто, 
щите капиталовложения в след това изразходваната 
страната зле се отразяват енерп-гя с 42,9 на сто, а 
върху стопанската дей- транспортите услуги с 
ност на строителните орга над 15 на стб. 
ншации у нас. Тази незд^ Липсата «а работа е пре 
вирна съдба сполетя тсстро 
ителната
дар” в Оурдулица, -която 
през последните две годи 
ни трудно намира работа и 
не е в състояние цялостно 
да ползува разполагаемите 
човешки потенциали. Кра
сноречиво доказателство 
за това е деветмесечната завидното положение, в 
стопанска дейност: общи- което се намира строите
лю доход е по-малък с 21,7 лството, оурдулишката ст- 
по отношение на свдмг.пе роителна организация по 
ри)сд на миналата година и , лага усилия да надделее 
с 57,4 на сто по отноше- трудностите и да създаде 

предпоставки за по-добра 
стопанска дейност, отонос 

де и до намаляване на ра- но Да засили своето мате 
ботната сила, относно риално положение. Имен- 
броя на заетите. През то но за Целта през деветме- 
зи период 41 работи иска са 1 сечието на текущата гори 
потърсили препитанието си на „Зидар” е отделил за 
в другите стопански опра разширяване на материал 
ели, така че-и тук се отчи ните основи на труда към 
та намаление с 11*6 на ра- 1,9 милиона динара, 
ботната сила. Броят н.а Стопанисваща иа Ръба на 
работещите в тази строите рентабилността сурдулиш- 
лна организация, според ката строителна организа- 
трудочасовете възлиза сре ция обаче вРе още не е 
дно на 312 души. Засега разкрила всички вътреш- 
със среден личен доход от ни резерви. Все още обе- 
1700-динара заетите в „Зи ктите, които строи не пре 
дар1' „държат крак” с ос- дава строчно, машините не 
тепалите заети в други сто се натоварват, а работното 
папски организации и лич време не се уплътнява. В 
ният им доход е нараснал разпределението на лични 
през деветм1есечието с 21,4 те доходи не се изхожда 
на сто.

За незавидното положе

увеличен със
различните фондове и за 

Горската секция в Боси- ,ст факта, че запланувано- резерви са отделили 
леград, в която понастоя- то производство през де©е з юз 454 динара, от които
щем (според броя на прес- тте месеца на годината е в дело®ия фонд 1 177 892
мегнените трудоч асове) ра цялостно реализирано, в та ди,нара а в
ботят 149 души, д-еветме- зи стопанска организация ] 325 539 динара,
сечието отчете с положи- очакват и деловата година
телна делова равносметка, да приключат е положи -
Наистина, според девет.ме- телна делова равносметка,
сечния финансов баланс, 
средствата за оборот и
акумулация по отношение ха, през първите девет ме-
на предишните години зна сеца на настоящата годи- лили
чително са намалени. Но. на, обшият доход в срав-
като се имат в предвид, пение с миналогодишния
затруднените VСлоаIИя на \ през този период е увели-
стпаниоване', при това и го чен с 20 на сто и възлиза

резервния
дизвикала намаление на 

организация „Зи разходите по стопанисва
нето и по отношение на 
сравнителния пе|риод са 
по-малки с почти 19 «а сто. 
Това е дало възможност 
доходът да нарасне с 11.4 
на сто. а чистият доход ед 
в а с 4,5 на сто. Въпреки не-

За лични доходи през де 
ветмесечието на настояща
та година в Горската сек
ция в Босилеград са отде- 

(бруто) 23 173 391 ди
нара и съшите в сравнени9 
с миналогодишните са уве 
личени с три на сто, а сре
дният личен доход по зает 
възлиза на 12 382 динара.

Въпреки положителната 
равносметка, 
факта, че се увеличава бро 
яг на отсъствуващите по 
болест. През отчетния пе
риод за тази цел са израз 
хедвани 566 806 
срещу 342 987 динара през 
същия период на миналата 
година.

Инак, както пи уведоми-

ние на плана.
, Липсата на работа дове- загрижава

динара,

Да кажем и това, че 
през деветте месеца на на
стоящата- година в Горска
та секция -на петте сечи-В цеха на Горската секция

лемите влагания в построй 
ката и оборудването на
втория етап на дървообра- , са изразходвани 25 112 895
ботвателния цех, както ни динара и в сравнение с плануваните 2200 кубичре-
уведоми директорът на Го тези през миналата година 
реката секция Светомир бележат Ръст от 45 на Сто.
Георгиев, резултатите са за При това доходът отчита 
доволителни. Изхождайки увеличение от 5 на сто ц

ща от заплануваните 1494 
кубически метра трупи са 
Реализирали 1454, а от за-

на 58 251 382 динара. За съ 
здаването на този доход

ог резултатите на 
Очевидно е, че До края 

ние,- в което е® се озовали на годината следва 
оурдулишкиге

труда.
ки метра дърво за отопле 
ние досега е г 
1975. Осъществен 
и при

почре-
шителмо да се прилагат ме 
рките на дългосрочната 
икономическа стабилиза
ция, за да се осигури ефе 
ктивно, висококачествено 
и евтино строителство.

Ст. Н.

реализирано 
е планастроители 

сшдетелствуват и друга да 
нни: така например през 
деветмесечното на настоя 
щата година разходите по 
инвестиционното поддържа
не бележат ръст и са

реализирането 
техническо дърво, прерабо

на

Стопански новини тващо се в секцията, кое
то # е добра оснсхва и краятпо
па годината да 
положителна делова равно 
сметка.

завършиИЗНОС НА СТОМАНЕНИ ЛАГЕРИ
БАБУШНИЦА: ООСТ „СИРЧЕТАНА”

За нуждите на Оирия сурдулишката фабрика 
за машини и стоманолеярна „Мачкатица” 
стави първото количество 
360 тоста. Всъщност

Зимнината изпразни 
магазините

М. я.ще до-
стоманени лагери от 

това е и първият износ на 
тази стопанска организация в Сурдулица.

Зз високолагерните стоманени лагери 
сстаува интерес и в други страни: 
мер Ирак проявява 
6700 тона лагери.

От износа в 1
ч)и до края на годината 550

Сезонните загуби (след 
тримесечието и шестмесе
чието) не представляват ос 
обена изненада котата ста 
ва дума за „Оирчетана”, 
най-малката ООСТ не оа 

в . Химическата 
зация „Лужница” 
Бабушнишка община. Оба
че, никога след деветме- 
сечнето и 
баланс „Оирчетана” не от 
чита загуби, така че тя е 
образец на организация, 
която прави загуби от сезо 
нен характер.

Тази есен като че ли и 
домакините и организаци
ите, които се занимават с 
приготвяне на зимнина зго 
лемиха числото на буркани

съше- 
така напри- 

И1нггерес за доставката на
те и буретата със зимнина, 
защото за връви път в по 
следните четири—пет го
дини ,„Оирчетана” през пър 
вата половина на октомв
ри не само че значително 
намали запасите, а буквал- 
но изпразни магазините до 
последната бутилка. В 
септември и първата поло
вина на октомври са дос
тавени над 300 тона оцет, 
което представлява повече 
от половината на съвкуп 
ното годишно производст
во. Разбира се, и финансо 
вите резултати (след девет 
месечието са по-добри от 
когат0 и да е по-рано.

Сирия „Мачнатица” ще обезпе- 
1 хиляди марш, а 

доколкото се сключи ейелка и с Иран 
тури още 800 хиляди долара. ще осиоргани 

но и в
Ч-*ПЛЕТИВА — ЗА ЧУЖБИНА

Фабриката за изделия на домашното ръко
делие в Сурдулица „Народна радиност” голяма 
ча!с.т от своята продукция пласира на чуждеРтран 
ни пазари. Висококачествената см продукция.

наелия „висока маца” намират изключите
лен прием на пазарите в Америка, Канада, Ита
лия и Германската федерална република.’ През 
деветмесечието е осъществена реализация 380 
хиляди долара. До нрая на. годината 
трябва да реализира още 40

заключителния

от износ
хиляди долара.

Ст. Н.М, Антим
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Я ^ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ С1Комунист
и на Съюза на комунистите в Оьрбия Брой 1442 година ХЬ1

— 23 ноември 1984, Белград
Г

На кого е редът
' АШи^адосетото ^сеГаГе^нГцК3 2 га„ I??, “ С*’°3а “ 'КОМ^нис™те' И Членовете, садейки по всичко. сега 
СЮК в първичните организации на СК прик ка биият.яТ°наК1-Р'!Т"КИТе Н3 сегашната пРак-™- повод всички тези теми очакват юритаческо- 
лючва по начин който показва че потенция чаи“°^гр,и' даР,и Радикални, члено- то Становище на 'ръководствата, ясен отговор
лите на пяоГюл.нятя ' с ци - сте проявиха уоеждението ои, че Съюза на на поставените въпроси за работата и отгово-
тика среи адмгоке Т и р р.?ко гРади®на кри- ,комунистите е дъпжен за тия актуални обще- рността им и полагане на усилия за откри
тите са ™-си™Го?нол^то можеше ЗГли с?)еН0^конамичеС1к« « лблитичерни проблеми тите проблеми да се намерят и Решения Не
„Д “ ”, ИНИ отколкото можеше преди да намира решения ;В рамките на сводта Про- е това натиск да се променя оистемата а и
имаха право Лока3а Со’ Чо арама и ’Въ'рху от «аипрерите утвърдената хората ако са способни да поемал оггавор-
вете без^аз-икя' твъ^еха’ че членп- стратегия на вадиалистичеокото развитие. ност за Решаването на спешните проблеми.

те, оез развика колко в множество среди Сечивото на критиката е насочено към Ясно е съшо така че всичко не можя ла 
са пасивни и недоволни от резултатите на ак- ръноводствата, специално към ЦК на СКЖ, 0е ,реши' с един замах обаче протакането е
Съ^а^на ^СнПет ^га^ивац1Ш' пън и на д^ет° ЛР*&тъчно .решително не премахва раз- неизвестностите, ;с вербалните'обешаннл в на- 

ьюза на комунистите като цяло, ще приемат личните слабости и в своята работа и в стоящия момент би представлявало крачка на- 
разискванията по актуалните проблеми днес СЮК. За мнозина участници в тази широка згд с много лоши последици.
” ше*ажат своите становища по същите. Ор- и откровена дебата, например, е неприемли- Ключовете за постигане «а единството,

На СЧоза на комУН!Истите положиха во, че след приемането на . програмата по за поемане на отговорността за провеждане
огромни организационни усилия .разисквания обществено-штономичеаката стабилизация, на на утвърдената политика и социалистическия 
та да не „прескочат пито една първична чието изготвян^ бяха ангажирани и полнти- курс в развитието сега, ако се Съди по деба- 
организация и в това постигнаха успех. Ин- ката и науката, която програма получи под- таха на членовете върху Проентозаключения- 
срормационните средства никога своите мно- крепата на СКЖ, има — при осъществяване- ха, са в ръцете на ръководствата. С Проек- 
гобройни възможности не обединиха така то й — колебания и нерешителност и това в тозакл,юченията ръководствата се доведоха в 
успешно с потребите на деоатата, така как- името на някои частнични интереси, които не положение да държат изпит по доверието, на 
то пости,гнаха това през последните два ме- са в унисон с вече утвърденото общо. Кому- ясните и конкретни въпроси да дават ясни и 
сеца- ' нистите июкат Да получат ясен отговор на конкретни отговори. От комунистите в деле-

Съ^зът на комунистите, без .разлика на въпросите: кой спира -осъществяването на гатоките окулвдини. например, се очаква да 
големия брой опортюнисти и мълчаливци в Програмата, в името -на кои интереси и за- обезпечат условията за стопанисването на 
своите редове, в тези разисквания се афир- що? Никому не пречат различните интереси, сдружения труд в предстоящата година. А 
мира като организация, опособна’ откровено защото те обективно съществуват, но пречи Щ|0 Се касае до окончателните заключения 
да се изправи пред своите слабости, кпити- неспособността да ое съгласуват същите- Във На Тринадесетото заседание, настроението е 
чески да анализира негати-внитс явления з връзка с това м)ного се говореше за федера- това да бъде конкретна програма за акцгЕИ, 
своята политика и практика и да се опита лизацидта -на Съюза (на комунистите, неспаз- а която по възможност би ое знаело кой, хо- 
съ.с собствени сили да намери изход от сега- в-а-нето или пренебрегването на демократиче- 
ш-ното кризисно положение. Показа се, че ския централизъм, за лгюстоянните безконеч- 
Съюзът на комунистите може да разчита на ии разисквания между представителите на ре- 
подкрепата на -работническата класа когато публиките, и покрайнините, за проблемите на

по

га и какво трябва да направи и така да се
излез не от сегашната н еблаголриятна обста
новка. Готовността на членовете да се прие
ме такава програма и върху нея основава 

се касае за курса на самоуправлението, бра- текущата политика, за блокадата „а отделни зтговорносТта) представа арувдн дълг за 
тството и единството и необвързаната външ- решения, без които сдруженият труд не е в инициатора на дебатата.
на политика. Дебатата показа неосновател ност състояние да се организира и безпрепятстве- 
та на тезиса, че уж е изчерпана революцион- но работи и тлг. Джуро Джурашкович

Ч.
право. Да кажем и това, такова це-
що не предвиждат конституциите Славия, а особено в Косово след
и законните и в другите държави, опита на контрареволюпията, дър-

Разбира се, не може да се жааните органи са длъжни шосле-
оспорва стойността и силата на дователно да прилагат всичко със
с векове устштовяван-нте обичайни закона предводено, включително и

Ппез изтеклите три и половц- ста сърбин или обратно). Обаче, правила, но — за жал п л
на годим по точно от безуспеш- обществеността в значително поша е сериозно анализирано колко тая Всичко това далече не могат ДД

Л ’ контоаревовюпията в лна степен се информира за съдба- колективна, семейна отговорност е заменят обичайните норми и апели
изселването на съР&и- та, относно наказанията на давъР- Допринесла за успокояване на об- те В една правна държава, която
изселването н сън шилите на ТеЗИ дела КОИТО ПОДТ|и-. савовната. Безспорно е, че тг^оби с Конституцията ои на всички гра-

Косово. По- чайна норма в Косово има цяхак- ждани еднакво гарантира свободи-
селото, те и правата, държавните органи

На цялата територия на Юго-ИЗСЕЛВАНЕТО ОТ КОСОВО

Бойкот без резултати
още не мерните на държавна репресия.

ния' опит на 
Косово, за
те и черногорците от тази автоном
на покрайнина се водиха безброй- кват изселването от _ _ и това гла1ВН0 на
ни разисквания и бяха приети мно- край пословичната неефикаоност 33 „и ГТ^из

^оило,м,гтя Чо гъ~ ня ютглавпситр съдилища, в Ко- докато в градовете постепенно из
^алечирЧ<вт в воички тези разис- сово има доста и протакане, сде- чезва. Следователно, това би мо- ота. да пренебрегават предприема

= .ггк:
=*Е—'еобстановка е все по- на найчшоко стъпало на строгост- нц,« «е би трябвало да се пртцда- диеи™^ване » ъ&ЯЦ

ва особено. значение. Впрочем, тря докаго за.контите мврки биха не_ 
боа да припомним на неотдаенеш- • ефикасно прилагани.

и компетентните организации не

гурностната

ЦщШШ:
главната почти всемиднеино освс- лпране) на семействата, от които детистка, на което-при1състаували
домява за углавни и други наназа- произхождат носителите на тези домява за углав найтежш Мръ- дела. Т.рябва да се подчерате, че

„безболезне- бойкотът не е нит° конституцион
на пито законна категория, че не- ,
говите корени лежат в обичайното нинони секретар.

Трябва да ое наже, че и по 
този въпрос се доста разискваше 
в рамките на така наречените от
ношения в СР Сърбия и че по съ
щия се чуха различни мнения.

Р. йоветич

об-—. покрай другите — и някои 
щиноки политичеоюи и партийни ръ 
ководители. начело с един локрай-

телии дела — от 
вни деликти, до ония 
ни" каквигго са побоите по^ кръч
мите (келнер, албанеН. пребил го-
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ИКОНОМИСТИТЕ ПРЕЗ ФОКУСА ЗА ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ

ЗДРАВ|А БАЗАПЪРВА ФАЗА
Без оглед на добрата воля А3

ВСЯКА ПОЛИТИКА ТРЯБВА ДА РАЗЧИТА НА СТЪЛКНОВЕНИЯ вич предложи няколко глобални п„еРовят всички възможни ин- 
МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ. ЗАТОВА НЕОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО промени е икономическата сисге- е ^ в „асгоящия момент 
И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОПРАВДАВА С ТЕЗИ СТЪЛКНОВЕНИЯ, ПОНЕ- ма, които трябва да подеиотвунат -е ^ може да си предста
ЖЕ ИМЕННО ТЯ ТРЯБВА ДА ГИ РАЗРЕШАВА. АКО НЕ МОЖЕ ДА за вътрешна в„ действителното състояние на
ГИ РАЗРЕШИ И АКО ТОВА Е ПРИЧИНА ЗА НЕОСЪЩЕСТВЯВА- На вдво нормативната регулатива. А под-

ШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПЪРВАТА ФАЗА НА ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГ- самоуправлението, ,но е предооотав рмативист и подооно), защото 
РАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ. СРЕЩАТА, ОРГАНИ- ка за укрепването му, калето и Щ™-та насам именно '
ЗАТОР НА КОЯТО БЕ ЦЕНТЪРЪТ ЗА МАРКСИЗЪМ НА БЕЛГРАД- предпоставка за повишаване на ™ни Доведе в с&аш г 
ския УНИВЕРСИТЕТ, СЕ СЪСТОЯ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКУЛ- реалната конкурентност на югослав » е. р с ’ Н ив

оното стопанство на световния па- че нормите не са важни, пл.роти», 
зар. Втората мярка е създаване на нормите разградиха икономиката

отрицателните»
ТЕТ В БЕЛГРАД.

лошите нормиДълтодрочната програма за единен' югославски пазар, досегаш-
стабилизация е ре- мага регионализация ма който до- ПРИ същевременно неспазване на

добрите и истински норми.икономическа
зултат на съзнанието и оценката, веде до отслабване на положител- 
че югославското стопанство е из- ната конкуренция и до деградация 
паднало в икономическа криза и па пазарните критерии. След това, 
че са необходими радикални проме необходимо е да се доведе в ред 
ни, за да се преодолее това със- валутната система, тъй като нито 
тояние. При това се изхождаше от една икономика в света не позво- 
сга1ношщето, че известно число лява паралелна валута в домашни

Никола Зелич

що толкова се различаваме в ин
терпретирането па Дългосрочната 
програма и в становищата по отно 
шение на нейното осъществя вале.

Янков не бе сам в подхода си. 
Александар Перич темата за не- 
дефинираните икономически за
кономерности обогати със станови
щето ой, че нашето предишно сто 
панско развитие не сме достатъч 
но подробно анализирали и че не 
сме намерили основните причини 
на положението в което се намери. 
„Не дадохме отговор на следния 
въпрос: как страна, която има тол 
кова
вложения в обществения 
има толкова голяма диехармония 
в националното стопанство". Йо- 
ван Тодорович на същата тема из
несе мнението си по повод решени

<

о причини се намират в международ- те делови трансанции, и да се из- 
иата. обстановка, но този фактор вършат промени в "монетната и 
не трябва да. се надценява, защо- банковата система.' ' 
то причините за кризата са ло-дъл- 
бок.ц и датират от по-рано.

Несъмнено е важен въпросът:

>.
БЕЗГРЕШЕН ЗАЧАТЪКX Това уводно изложение н зто-,тдли кризата настана поради гре

шки в икономическата политика малка или по-тодяма степен лослу- 
и;щ е. последица на трансфо!р1ма- жи като лост,- по един или друг 
шгите на икономическата система, начин, почти на всички участници 
Специалиоите, които бяха 
рани в изработката на Дългосроч- косонало ако не вичко то поне ня- 
ната програма, застанаха на стано- кои най-важни точки на югославок 
вището, че и известни механизми ата стопанска криза. Но, ако след 
на икономическата система — съ. тези няколко реда се и струва, 
Ществено са подействували за съз
даването на условия за 
на екстензивно стопанство,

ое ангажи- в разговора, което значи, че е до-
голямо участие на капитало 

продукташ че след тях почти всичко е било 
развитие съгласувано спиране на същата те-

което ма. това е само затова защото цко „
не ое в състояние да държи смет- номистите са хора от съща профе- еТ0 от Д ъл гоорочщ ат а програма, че

наистина преди това имаше проу-1 Ка за основните предпоставки на сия и защото си се служат с подо- 
стопанското развитие относно тези бен категориален апарат. Че вси- наване, но че същото не ое обос- 
лгеханизлги не ояха достатъчно ефи чко не е янсо във връзка с Дълго зовано на определено тестиране, 
кае ни, за Да установят максимална срочната програма, дори и на дтро ^ определени симулации. Втората, 
хармония, между социалистическо- фе-сионалните лица припомни Сто- т.-е- първа забележка на Тодороа^щ 
то самоуправление и икономичес- ян Янков. Често ,казва Янков, ди- на Програмата е, че тя е обобще
ната ефективност. Оттам се стигна окуоиите си обосноваваме върху на и

с
въпрос е дали такава как- 

ват0 е може да се каже че е про 
грама, особено ако се имат лред-

до извода, че промените не тряб
ва да засегнат основите на иконо икономически закономерности „ка 

то че ли изучихме икономически 
мическата система обществена- ге закономерности на собственото ®ид проблемите, които се срещат 
та, -сооственост и социалистическо- си съществуваме и развитие- Кой а осъществяването й". 
т° самоуправление, на механизми-, това изучи? Къде са ге на «срок- Може би и не мислеше да по- 
те. Дефектите на съществуващите тен начин дефинирани?” С пазар- тъ,р‘ОИ думата сй Киро Глигоров, 
икономически механизми се забел- нмте закономерности е оше по-зле, сле'д назаното се принуди да се 
язват .на два пункта; формирането макар че и тяхното добро позна- ебади. Бе еколлицитек: ,,... Дълго 
на акумулация относно обезлича- ване не изключва изцяло и пазар- срочната програма се обосновава
егдои стзлРГтВЪЗПРОИ'ЗВОД- ™те спонтаности. Имайки пред- на тв№Де с0риозен анализ на ико сгво и създаването на валутен до- ноднгческото и не само на иконо-
ход относно платежният баланс ка- вод' Че Не Уважаваме онова кето мическото положение, в което се 
то пяло, което ще рече — в два не разбираме ,не е учудващо за н&\?арихме и онези отклонени* до 
основни развойни сектора на .вся- ™“ —-
ка икономика.

Тези няколко изречения пред
ставляват къса „разходна" по встъ
пителния. анализ на професор Ми- 
лутин Чирович 
за необходимостта

ОСКАР КОВАЧ

ДВАМА2ЮРИСТЙ03А ДВА|МЕСЕЦА
Типичнона научната среща е и това, че сега, две години и няколно месеца след 

от съШевремсн- бликуването на първите сепарати на Дългосрочната 
'и спешно прилагане на първата мическа стабилизация, започват да се изнасят забележки 

за ”*1Кв°Ине°т ТеЗИ апарати, които забележки щяха да бъдат ценни при из-
тояла се в ИконАщчоокия факул ГОГВяНето на Програмата. Сега обаче почти изобщо не могат да се 
тег в Белград в организация «а ползУрат- Следователно, ако закъсняваме със забележките, не трябва 
Центъра, за марксизъм на белщрад- Да ни Хчудва защо закъсняваме и с прилагането и с редица други неща. 
ския университет. Без претенции Също така мисля, че е точно, че в някои отношения Програмата
да изнесе целокупната проблема™ М0Же би е спънка”; например, в монентно-нредитната или банковата 
ка, но с^ настоятелност за сътлаоу- стема. Сигурно е, че някои части от Програмата ге 
вано деиствуване. професор Чиро- неправилно (Законът

пу-
програма за иконо-

във връзка с

си-
операционализират 

за валутни Отношения, или части от този Закон, 
отнасящи се до общия доход и дохода), но Някои сепарати

__ ат0 юг°славян просто би била мата, например сепаратът за жилищното строителство
горда и ние да имаме валутна ои- степен и някои трайни решения във валчтията .. ’стема каквато имат страни в които пити „ „Л. Н във валУТНЗТа система, са толкова пре-
същотзка има толкова икономке- да направят изключ^ел”*1’ 46 ДВаМа юристи за два месеца от тях могат 
ти. Мисля, и срува ми се че тази да напРаЕ«т изкличително ясни,» оперативни
не е доизградена ,нито се е имало 3аТ°Ва считам' че 
8 предвид каюв.и тюследи'ци 
има, тажа че пе

на Програ- 
а до известна

закони.
нашият ключов проблем се състои в съвсем 

съвсем изолираното, съвсем несъгласуваното прилагане на 
Да оеше три пъти по-добра, Програмата 

„ ° всеки’ които пУска в действие чаСт по част
зи система, а при това да остана чРез заместване на тезисите 
на равнище, което е ‘известно на процеси .разбира се 
икономическата наука.

частичното, г 
В1е Програмата. Исъм в състояние 

за съответен начин да обясня ще се опропа-
та- от не» — а след това, 

негативните ефенти и сегашните стопански 
_ Ще Се припишат на Дългосрочната програма

нГпет^алеСеа С1абилизаци«' а «е "а онова, което се случваше в течение 
етнадесет години преди нейното приемане.

за
Вера Пилич
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1ЕЯЯзяв^.~/ - -д^уггт- ^
щения през изтеклата година нито 
един динар не е сдружен за инве 
стиране в ооновните общи мощно
сти. Обаче „оптимизацията «а раз
витието на т©зи системи трябва да 
се наблюдава от становището на 
глобалната система”, защото нико
га „глобалният оптимум на систе
мата не може да бъде равен на 
сбора на някои частни оптимуми, 
наблюдавани отделно на раздребне 
ни те системи”.

коИи°обиссствеНС)3'развитгн °л°У ичес склонни да мислят, че икономичесна

г = ~ »«кар Ковач, с твърд^ни^-т тг„ тт я, че е трябвало много повече да
рамата за стабил^та ? 5К ло ГГ ^ °е при^™- 
част в която съдЪ1рЖа някои инати и!1пМ Дългосрочната програма за 
катори за дългосрочно увели^»ие роляимТ^* ПОЛИтика ГОЛяма 
или в онази част, в която показ г политическият фантор; да
ва какъ,в би °бЩесТВеН
да функционира в югославското сто 
па-нство, е те отпран а — „тестира я 
Световната / банка и тестираха я 
наши хора, като на тази Програ
ма приложиха един комлютеризи- ч 
раи модел на общо равновесие”.

ПАЗАР ИЛИ ПЛАН

ботило и във вътрешното разделе
ние на труда. Още повече ако от 
година на година се погледат ранг
листите на отраслите с предимство 
трудно е да се намери сходство и 
континуитет. „Това означава, че 
икономическата политика на югос
лавско равнище, като стопанство е 
била без стратегия, че всъщност е 
имала някаква функция на пожар- 
никарин, така че в една годцна е 
компенсирала загубите в отрасли
те, които са били в относително не 
благоприятно положение в преди 
шната година и така от година в 
година”. ч

Много забележки за досегаш
ните икономически решения изка
зани на тази среща, не могат да 
минат спокойно нито извън отдел
ни законни определения- Поради 
това вероятно е и недоволството на 
Тодорович, че в Дългосрочната про 
грама се казва че;

(Конституцията не е пречка за 
някои похвати, които Програмата 
предлага. „Аз тези членове на Ко,н

те

или както

Този фактор е твърде важен и 
ако гой не е възприел препоръки 
те, не се е сложил с тях — той 
може вербално и да 
ако не показва, значи готовност 
поведението си да ги реализира — 
тогава много добри 
стремежи на икономистите 
номическата политика ще бъдат до 
ведени под въпрос.

НАТРАПЧИВИ ПРОЕКТИ

Но въпреки факта, че не само 
с решенията от Дългосрочната 
програма, но въпреки определения
та на хората, които работят в те
зи големи системи (като пример и 
Глигоров посочи 
съобщения) още нищо не се мени. 
Естествено, големите

се сложи, но
в

задачи като 
в ико- железопътните

Глигоров разясни и I 
•колко" неща около които в 
рията въобще, а особено 
Д ъдгосрочн ата

още ня- 
тео- системи не 

са ;никакво изключение, отпор на 
промените има навсякъде, така че 
Драган Веселинов счита за необхо
димо да ги класифицира като от
пори ,в теорията, отпори в полити
ческата система и отпори в обще
ственото съзнание. Неговата осно
вна идея е, че икономическата те
ория поради танава оистема на 
икономията, която напълно е над-.

Александар Пер4ччпо повод. % 
програма у нас

- - =аг=-ане на —
панството на социалистическото
самоуправително общество. Той 
казва: „Уважаването на икономи
ческите закономерности е онази,

ституцията сравнявах — касае се 
за членове, които наистина, не до
пуснат поведения, които последва
ха, тю едновременно и не ги забра
няват", казва Тодорович. Предва
рителното тестиране на решенията, 
които предлага Програмата, следог 
вателно, трябваше да покаже дали 
те се стълкновяват с Конституци
ята и Закона за сдружения труд. 
Изглежда, че някои от Резултати
те на това тестиране са били от
рицателни с оглед на становището, 
че онова което е прокарано с Кон
ституцията или Закона за сдруже
ния труд и други закони, цялата 
обстановка, по-малко стимулираше 

перформаиси, а

на икономичес
ките суверенитети на по-малките
о бщеетвено-политичес ни общнос
ти, па и с .голямата роля на обще 
ств егно-Л)0Л1И тически те орга1Низаци(И 

така да кажем, естествена иконо- когато става 
мическа основа върху която може ски решения, 
да се доведе до край успешната
битка с етагизма. Без това етатиз ПРОВЕЖДАНЕ НА ВСИЧКО И 
мът е непобедим, но не значи че РАВНОВЕСИЕ 
само по този начин трябва да се 
борим срещу него.:. Планът не мо 
же да бъде субститут на пазара — ясняване на мястото на основната 
трябва да се тръгне от действите организация на сдружения труд и 
лността. от икономиката каювато реафирмирането на деловата роля 
всъщност е и в условията, в които на трудовата организация в Дъл- 
се разв(ива и тогава планът има госрочната програма може би най- 
овоя стойност. Второто услов-ие е ясно е изразил Никола Миленко- 
че няма амбицията всичко и в сян а 
кво да планира. В Дългосрочната кономическа система не може да 
програма сме посочили на потре. бъде стабилна... ако не ,са стабилни

дума за чисто стопан
Реална, която именно е антииконо- 
мичеока, което, ще Рече че е нри- 
гущила всички икономически кри
терии. В такава обстановка един
ственото тълкуване какво е обек
тивен критерий дава политиката, 
която между другото, краткосроч
но, със свои средства, спречава 
кризата и разпространява съзна
нието за своята незаменимост. По
ложението може да се промени 
само с проект, който е „изключи
телно атрактивен и така натрапчив, 
че съзнанието за метода не може 
да му се противопостави”. Дали 
това, което с Дългосрочната про
грама' е предложено наистина е то
лкова атрактивно и обещаващо за 

на ни на науката, противоположни общественото съзнание? Весели- 
пазара и неговите намереност да списъка по най-гол ямата дисперсия на. научно-техническия прогрес, нов счита, че това което се пред-' 
замени със самоулравителни спо- в раздела за износ (с около 150 противоположни на интересите на лага носи в себе ой отрицателен 
разумения, интеРни цени и т.н., ко приблизително в^жни раздела) мо- обещството като цяло и противо- набой, който ражда страх не от
ето пак не значи, че за това въоб Же да бъде и причина и последст положни на интересите на работни стабилизационните ефекти, но. от
ще няма место.” ' вие на предишно споменатата си ц.Ите, заети в тези голели оисте- техните последици (ръста на цени-

Второ важно подсещане на Ки Туация, но съвсем оигурно говори ми> ,както избори Стоян Новако- Те на хората, излишека от трудова 
РО Глигоров върху предпоставките за това как (Досега не сме имали ВИЧ( кат0 подкрепи твърдението за сила, конкуренция в промииглено- 

Дъпгоорочната програма, пое- ртратегия -на включванр в между-на ’ пяятгп^НР||ПСт ' пои-меоа СТта' излишни мощности). От друга 
ледствията, които биха можали да редното разпределение на труда. т • т -Ц)ре ' страна, недостигат планове как да
бъдат с важни последствия, се от Логично е- защото всичко се е Ра- да речем, в железопътните с,ь.оо- се разрешат проблемите, които ще
насяше до ролята на производителя — ; .__д| а_... < .■» ■■■и—р» ■ ■■ гцьг.-п.,п-^ възникнат доколкото приемствено

основен субект на производс- ' се приложат икономическите зако-
което Програмата „не е КИРО ГЛИГОРОВ номерности и решения от Програ-

субект идентифицирал ^\~\\/\ НЕ1ДА ’ лшта*

Същинският омисъ.п на това раз

икономическите 
повече децентрализацията.

Може би -най-ясни последст-Аз твърдя, че една макрои-вич:
бия от тази децентрализация са ви
дими на големите системи (елек- 

бата да се планират основните про нейните части, а това з-начи органи тро.Ст0панството, железницата, по- 
порции... а не (планът) да има ире зацията на сдружения ТРУД-’ щенркитс съобщения • • ,•) които та-
тенция цялостно да ( регулира ця- Фактът, че Югославия иринад- кива каквито са, са противополож-
лостно отношенията на пазара и лежи в трите страни от върха

от

като
твото, при 
този основен
само в основната организация на 

ПРУД- т°й само 
че основната организация на сдру 
женил труд в смисъл на непосред
ствено самоуправление е основен 
самоуправителен . субект, но че. ос
новният делови субект е трудовата' 
организация, както и дру™1\'13®в’ 

по-сложни облици на органи
зирате, есе до големите системи.

Това на известен начин е мо- 
жал да бъде и отговор на забележ 
ната на Тодорович, че д°сега '."РОД 
приемчивата фушеция «а

застрашена или д^валви 
оилио бюрг,

Множество от решенията из 
Ако внимателно се погледа сепаратът за промените в стопанската Програмата биха функционирали 

област до област в стопанската сис- много по-добре и биха донесли 
промени, които днес обаче много по-малко неприятни после-

се, общо

каза.
система тогава ще се види, че от 
тема, че са зачертани твърде определени
не се провеждат, а - непровеждапето често се опакова във вафли, че дици, беше, струва ■ ми 
върху това трябва много да се работи, че тъкмо предстои да се съгледа мнение, доколкото в тяхната реа- 

- и т.н. и т.н., ноето означава, че това трябва да се отложи за Лизацнл би се пристъпило така. иа- 
други времена, а всичко в надеждата, че междувременно вече са Нт0 предвижда Програмата —- с-;,- 

развитие ще подобри икономическата ситуация и че то- щевремвнно и свързано. Оокар Ко 
по-дълбоки промени в съществуваща

ситуацията 
някоиде«и мото стопанско
гава няма да има нужда от някои 
стопанска система, съществуващата развойна политика и съществува- 

политика. Но, именно тази наша днешна ситуация,

вач и Никола Зелич посочиха опас
ността от часгаиично и непълно при 

не лагане на програмните решения, 
както от становището на глобални-

щата икономическа
са иницирани само нянои промени, всяка от тяхкъдето току-що

гюеледова.еляо на онова както е записано в Дългосрочната про-
изоставени, говори за това, че не е те икономически ефекти, така и впия .труд е

рана... имайки предвид 
кратизиранага. преплатена м;режа 
около този наш югославски само 
управителен -субект”, което е » 
ло за последствие „адорбваивто на 
неговата самостоятел-но т 
та п-р едори ем ч;иво:ст, с^в-д т 
ледва тшалната „ефленсибилнош и 
зани-маването със самия с.Ф 
запгото процесът «а РеШааа”® с е 
на -неефикасен, за да на_ Г

съвсем
докато другите' съвсем са

постигнат определени резултати само с частични про- практиката където зарад несъгласу-грама,
възможно да се

__ било в системата, било в развойната, било в икономическата ванаст ма -Решенията, ще дойде до
Не трябва пак да се говори за това, че стопанството е една дпножество контрадикторн-и и със 

система, че всяка от подсистемите има определена функция и заксжа недефинирани ситуаци-и. Ма

мени 
иолигика
голяма
че не може да се въвежда реален курс на динара или реален лихвен нар Че конкретно именно този ас- 
процент, а финансовата ситуация в стопанството не е разчистена, че дис пцкт на прилагане на ДъЛгосрочна-

„яко" смята, че от кризата моЖе да се излезе, а нищо да не. се жат за реализирането на Дългосро- 
— малко, или да се мени само онова, което ми се струва ч-нага програма. Може ом

ти,
Имахме не така кратко цаРУ- ак0 

ване на една икономическа кон- меНИ или твърде
цепция, аз бих я условно нарекъл ^ тря0ва да се промени или в интерес на някой друг, тогава изходът тат. 
икономическа фантастика. икономическата нриза трудно ще може да се очаква,
яиков Мисля, че инономистите са

да пи-

Лада Мумннагич



41 Комунист
Никой умен ме мо?ке и да си 

предпостави, че воично това, а и 
останалото, което е досега пред
прието ще даде ндкакьи плод, зно 

Югославия състоянието е прибли
зително такова каквото го лредста 

Белфова, Келиева. Джилас

МЕЖДУ ДВАТА БРОЯ

Кога ще почне настоящето в

влянат
И: ДРУГИ.

Кагаво ли е тогава идея водите 
главна причина на гади голялна и 

ма 'кампания?
От време на време изтласквана е една мъка, а отвикването сто и факта, че шестима души, човече

та, а постоянно присъствуващата една". Съответни поуки от минало то от к-одто са родени, а всички ка 
тема за отговорността в общопар то, очевидно ие са извлечени. то личности са формирани в соци
тийните разисквания отново изпък ' алистичеока Югославия, са постове
ва във фокуса на и-нтер есета аиме- Това е нашето настояще. В ни- нш на подс-ьдимата скамейка,
то на най-широката общественост. Щ° ДРУГО — освен в най-важното 
Има, разбира се, най-различни по- “ не се различава съществено от Нормално е обвинените да се за

и неотдавнашното минало. Най-съд 1е- ^минават, тю всени начин да се .спи 
и споената разлика е. че струната иа тат да смекчат наказанието, което 

възможностите е толкова опъната, очакват, да измислят и всичко въз 
че вече и не сме в състояние ед- молено правят за да се представят 
новременно да строим пет захарни като трагични герои... Това може- 
фабрикн ши рафинериш. За пре- ше Да се очаква.

При това. думите на хората, ко калено напрегнатите -възможности 
ню обществеността научи да цени, премного сега би било и една. По- 
ноито и досега помагаха в решава Добно е и на всички останали по- та порултия, която се вдигна в стра 
нето или повече в „осветляването" лета, от личния стандарт до дъл- нрта. особено в някои чуждестран
на важните въпроси, имат особе говетс на стопанството и оррше- н,и кръгове, във връзка с този съде 
на тежест. Но и тяхното произнас н-ията (несъгласията) между репу ^он процес. Формират се комитети 
яне, как това неотдавна на „Горю- елшите н покрайнините -— възмо- за защита и натиск, търси се без- 
повите дни" стана с Митя Рибичич, жностите за „амортизиране" на но- Условно освобождаване на шести- 
пояякога повече може да обърка, ви грешки навсякъде са почти из-1 ма» търси се изключение на съда.

дисквалификашрия ,на съдиите, съде
бната зала, съда, закона, Конститу- 

Затава въпросът за отговорност- цията... Търоичее онова, което са 
та смятаме и като най-иреломен за „властите'’ се приписва като гла- 
развитието на Югославия. Затова вен грях — на шесимата да се 

Давайки оценка на резултатите и казваме, че отговорността може „пресъди" извън законите и съда. 
от общопартийното обсъждане Ми (и трябва) да се утвърждава само 
тя Рибичич каза: „Много е важ- за онова, което е или което не е (а 
но, че във всички разисквания из трябвало е да бъде) направено, от- акцията с широки размери, в която 
пъква въпросът за отговорността, шворноеттй за намеренията е пус- не се избират нито средства нито 
Важно е обаче, да не се обръщаме та мъгла. Изглежда също така, че начин да се компрометира нашата 
само назад, но да виждаме отгово- миналото, което бързо трябва да се система и страна, 
рността за настоящето и бъдещето", забрави, поне когато се касае за

Да се отгатне докрай и напълно 
наистина не моЖе- Обаче намере
нията очевидно не са нито честни 
нито демократични.

Защото, как -да се обясни, че 
същевременно, в „Свободна Евро
па" всяка система и всяка област, 
най-често с неоравнително драсти- щ 
чни средства защищават .своите по 
зиции, а това нещо на посочените 
борци не пречи. На заклетите бор 
ци за делото на нашите шестима 
изобщо не пречи и това, че в те
хните страни с танкове смазват ми 
ньорите, убиват чуждестранни ра
ботници, 'корумпират ,цели прави
телства, пребиват демонстранти 
срещу ' ядреното въоръжаване- а 
Искали биха шестимата да освобод 
ят и от всяко съчинение за каквото 
и да било да им се съди явно и 
ейоред закона.

ръки, желания, интерпретации 
инсинуации — от това, че -всички 
сме еднакво отговорни до искането 
да се смени комплетното ръковод- 

. ство.

Не е обаче нормална огромна-

отколкото да допринесе на създа- черпани. 
ването на благоприятен политичес
ки климат за най-целесъобразен по
дход към този въпрос.

Впрочем, всичко се свежда на 
извода, че не е ни-то случаен нито 
доброжелателен този голям нати- 
сък щото „случаят с шестимата" 
да се разреши извън съда. Слу
чаят с шестимата очевидно е само 
повод, а целта и причините са мно 
го по-дълбоки.

Процесът, очевидно, е повод за

Процесът е повод, причините и 
целите са много по-дълбоки.

^ ч отговорността, не е онова, което е
Поръката, че, не трябва „Да се - станало вчера, бтноонб -не ако пост 

обръщаме назад” слушаме вече ня ледаците чувствуваме днес, а ще 
колко години. С обоонование, че то 
ва „обръщане" дюже да ни донесе
повече вреда отколкото полза, че Затова и в официалните 
това би било отклоняване на вни- пия е необходимо поне да 
маиието от курса на главната ак-' жи граница, от която всеки член пани,я се направлява от чужбина: 
ция и подобно. И —- като че ли об на Съюза на комунистите

Миливое Томашевич
Има много сведения, които доп 

ри-насят на твърдението, че 
против Югославия се води добре ор 
ганизи-рана кампания и че тази кам

ги чувствуваме и утре.

изказва 
се сло-

и всеки „
ществото е съгласно да амнистира доброжелателен югославянмн (а Еамо ггрез последните няко
виновниците за многобройните „об- компетентните органи обезателно) лио седмици срещу Югославия е
ровци", „медияпани”, за непотреб- ше може на отговорност да пови- извеП©н същински Десант. Опитаха 
ните рафинерии и захарни фабрини, ка онези, които поради личния си се Нора Белоф, пенсионирана жур- 
за многобройните пропуски и нес- интерес и ненаситното желание с на-™с™а °т Великобритания, ко- 
получливи решения, инвестиционни властта си да подриват основите ят0 ои дава правото „да даде под- 
и други. Изглеждаше, единствено, на нашата система и Държава, или тик за иР°1мени в Югославия", сдед 
не съдбата на отговорните за „ФЕ- поне да не объркваме хората с из- това Устаджамт защитник от Шве- 
НИ ’ ще бвде малко по-инаква. Из- явления „че не трябва да се обръ,- ЦИя Су'Не ОлаФ°Он, а депутатите 
глеждаше. щаме назад", на Бундестага и лидери на „Зеле

ните” Петра Кели и Герг Басшян 
и пряко се ангажираха във връзка 
с процеса. Намерението им

Може би „грехове” от .миналото Настоящето и миналото очевид- 
действително би трябвало да бъ,- но, поне когато се касае за „ 
дат забравени, доколкото се може. верността, са твърде избъркани 
Имало ги е много, много , хора са „кова че и в миналото .все пак тряб 

и не~ ва да се надникне.

ОТГО- е ед-то -но — да се компрометира Югос-
играли в тава „хоро", някои 
волно, времето било такова, 
но било на човека да 
стои пред натаск на

лашя.
труд-

откаже, от- Интервюто >на Милован Джи
ДЕСАНТ СРЕЩУ ЮГОСЛАВИЯ Лас нарвегийоката телевизия,'

. пооредеством Евровизията,
В Белград е в ход процесът оре ДеН започването <на процеса,

щу шестима души, които отговар- по лРИ!нципа( на тоталната пропа- 
тт - ят за сдружаване, чиято цел е ара га,Н1да’ бе излъчено- същата, вечер в

аи-малкото, което се очаква- жеоко дейепвуване. Този съдебен 21 страна на Европа.
Ше да бъде донесено от спомената процес никому не е приятен вяр

СЪЩИТеттХ°РаДа Не - —Ро^а иГшкОЙ 
правят същи грешки. Но, „навръх нашата страна не се гордее поради

незианието, 
неопитността, инат... а най-трудно 
изглежда пред желанието да се 
запазят спечелените позиции 
се владее-

един
и да

— Броят на отатии-те 
странната преса срещу нашата 
на мцого нарастна.

в чужд'в. 
страв

Югослав Влахович
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К<штптт(т\ ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА В НИШКИ РЕГИОН В 
1985 ГОДИНА

ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА СЕЛСКИТЕ 

СТОПАНИ И ЗАНАЯТЧИИТЕсе чака пролетта
Безспорно е ,че с изгра

ждането ма модерния цех 
за преработка и сушене на 
зеленчук и овощия в Боси 
леград, стопанисващ в рам 
хите на „Здравйе” от Лес- 
ковац, и в Босилеградска 
община се откри 
перспектива за интензивно 
развитие на селското сто
панство. Дневната прерабо 
тка- на

чиха специалистите (агро
номи) в „Напредък”. Име
нно, на огл едните 
са получили 
средно добиви. От 1250 ква 
дратни метра засети с мо 
рков са получили .4200 ки
лограма моркови. Значи.от 
един хектар те се получи 
33 600 кг. И 
Има

ва да бъде раздвижена 
през зимните дни всред 
лскостопанските произво
дители с конкретни доход
ни отношения и пролетта 
целесъобразно да бъде из
ползувана, за да не се слу
чи като тази година: се
мето за моркови бе обез
печено. когато вече сеит
бата бе приключила.

се-
За да се подтиква по-го във вид на намаление на 

ляима селскостопанска про утвърдения данък на лин
дукция, на се откриват но ния доход от селскостопан 

оката дейност за договоре 
ната и реализирана селска 
стопанска продукция на 
ОСТ -или кооперациите и 
това найнмално с 10, а 
най-повече с. 45 на сто.

Ще бъдат освободени от 
плащане »не данък на ли
чния доход от селскостопа 
нока дейност и данънопла- 
тците, чийто кадастрален 
приход не надминава 2000 
динара по член на дома
кинството (алтернатива е, 
думите по член на дома
кинството да се изличат).

По-нататък се предлага 
на сдружените селскостопа 
нсии производители да се 
намали процентът на данъ 
ка от 50 до 90 на сто, ко 
иго одружат земя, средст
ва и труд с организациите 
в областта на селакотосто- 
панство. Селските стопани, 
които одружат средства за 
мелиорация, комасация и 
арондация ще се утвърди 
данъчно облекчение от 50 
на сто за периода на трае 
нето на тези работи. За 
земя дадена под аренда 
на земеделска кооперация 
или на ОСТ в областта на 
селското стопанство, в 
зависимост от периода на 
арендата, ще се утвърдят 
данъчни облекчения от 30 
до 70 на сто, а при това 
за аренда над седем годи
ни собственикът би бил ос 
вобождаван от данък. На 
пълно те бъдат освобож
давани от данък собствени 
ците- които дават земята. 
си в доживотна аренда, а 
земята след смъртта им 
става обществена собстве
ност.

Повече облекчения се

площи
повече от

ви занаятчийски работил
ници, оборудват частните 
работилници,. приемат по 
вече работници в тези ра 
ботилници, в проектодого
ворите «а републиките и 
покрайнините за основите

хубава

ооце нещо. 
и такива моркови, чи- 

ето тегло е и до килограм 
и пловина. Приносите от 
праз лук са нещо по-мал
ки, но все пак охрабряваг. 
От 500 
колкото бяха засети през 
пролетта са получили 1300 
килограма, или от един хе-

Цеха е 24 тона раз- 
видове зеленчуци, 

овощия и други видове го- 
роки и лековити билки че

лични на данъчната система и да 
нъчната политика се пред 
виждат множество данъчни 
облекчения и освобождава 
не с икономически и соци 
елен характер. В Обществе
ния договор (проектът е на 
публично обсъждане) за те 
риторията на Междуобщин 
оката регионална общно 
ст Ниш почти цялостно 
са приети облекченията, ко 
ито се предлагат в репуб
ликанския обществен до
говор за плащането на 
данъците и таксите в след 
ващата година.

Сигурно е и това, че ча- 
селокостопанокистните

производители нямат голдим 
опит да произвеждат заголямо количество от тези 

суровини трябва да бъдаг 
обезпечени тъкмо в Боси* 
леград ска община. Мнози
на обаче, още тогава съм
нително въртяха глава, обу 
славяйюи своите твърдения, 
че в Бооилеградска общи
на няма благоприятни 
левия за отглеждане на 
тези суровини и че боси- 
леградоките селокостопап 
ски производители някак 
си нямат навик да произ
веждат излишъци за паза
ра. Селскостопанската ор
ганизация „Напредък” съ
що все още не е органи
зационно добре устроена 
за интензизвно селскосто
панско производство. И на 
истина измина вече една 
година, а тази есен нито 
един селскостопански про- 
ивзадител не предложи 
свои излишъци на цеха, та 
ка че и занапред обезпеча
ването със суровини ще бъ
де от вътрешността на 
страната.

Обаче, охрабрява факта, 
който тези дни ни предо-

квадратни метра,
пазара, но от година на 
година при добри и сигур
ни цени състоянието ще 
се измени. Още повече 
ако се има предвид доход 
ността от посочените зе
ленчуци. При сегашните из 
купвателни цени, както ни 
уведомиха в „Напредък” 
от един хектар площ засет 
с моркови се осъществя
ват сколо;' 470 000 динара, 
а с праз лук около 720 000 
динара. При условие 50 на 
сто от този доход да се 
изразходва за различни ви
дове работа и други вицо
ве агротехнически ^ мерки, 
чистият дохоа' от моркови 
възлиза на 230 000, а от 
лук 360 000 динара, всякак 
ше представлява стимул за 
■интензивно 
всред частните селскосто
пански произвЬдители в об 
шината, а ведно с това и 
голям принос в осъществя
ването на Дългосрочната 

, програма за икономическа 
стабилизация.

ктар може да се очаква 
добив.от около 36 000 ки
лограма.

Естествено е, че тези по
казатели недвусмислено по 
твърждават, че в Босиле
град ска община има благо 
приятни условия за отгле
ждане на посочените зеле 
нчуци, а те с кро
мид лук са и основната 
суровина на цеха. Обаче, 
вое още липова инициати
ва и акция на. компетен
тните за това. Преди всич
ко ООСТ „Напредък” и 
„Здравйе'’ от Леоковац, ко 
ито все още немогат да на 
П081ВЯТ взаимен договор, 
кой какво в това отноше
ние трябва да направи. Ка
то че ли и за едните й за 
другите обезпечаването на 
суровини не е тяхна гри
жа. Сега е моментът за 
взаимно договаряне, кон
кретизиране на собствени 
задължения. Акцията тРяо-

Ус-

Така например, предлага 
се освобождаване от да
нък за притежателите на 
трактори и прикачни ма
шини на прихода, който 
осъществява с оказването 
на селскостопански услуги 
на гражданите чрез земедел 
оките кооперации или 
чрез други селскостопанс
ки организации. Също та 
ка, да се освободят от да 
нък приходите осъШестве 
ни в ОСТ въз основа на 
изобретателство, новатор
ство и рационализаторство^ 
След това, да се приемат, 
облекчения по общините

производство

М. я.

В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА АГРОКОМПЛЕКСА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Ясни становища
ООСТ „8 май”, които след 
като ООСТ „Покара ” отиде 
в агрокомплекса, остават 
сами (а известно е в как-, ятчийска работилница (ос 
во положение се намират 
те сега). Но това, както 
бе констатирано на заседа ти) Ше бъде освободен от 
нието не трябва да пред
ставлява пречка в положи 
телното определяне за съз.

пред себе си и своите ин
тереси, а «е вижда общия 
интерес от създаването на 
един агрокомплекс в реги
она — изтъкна председа
телят на Общинския коми
тет в Димитровград Райко 
Зарков. Става дума за без- 
действуване и безотговор
ност, защото в работната 
група, която подготвяше 
материалите се намериха 
представители на заинтере
сованите трудови организа
ции, по-точно ръководните 
хора в тях. Ако становища
та, че създаването на та
къв агрокомплекс е нуж
но, ра яюни; тогава остава 
самб реализацията на съ
щите. Наистина, в случая 
ще трябва да се върви по 
обратен ред. Тъкмо затова 
някои участници е разис
кванията изразиха съмне
ние
ния 'референдум. За сега 
1<фто основен проблем в 
създаването на една трудо
ва организация на общин
ско равнище представляват 
ООСТ „Комуналац” и

зации в общината в една е 
трябвало да стане досега, 
за да може да се направи 
и агрокомплекс на регио
нално равнище. Но това 
все още не е направено.

Идеята в агрокомплекса 
на регионално равнище да 
се направи една 
организация на сдружения 
труд, на пети декември га 
зи година трябва да се 
реализира чрез провежда
не на референдуми във вси 
ч ки трудов и орган И з а ци и, 
които са предвидени да 
влезнат в агрокомплекса. 
Идеята за това е стара

предвиждат и за самосто 
ятелните занаятчии. Г|раж 
данин, кйто опкрие занаСложна

вен гостилничарите и 
професионалните дейнос-

■ Кои са причините и как 
това трябва да стане, беше 
основният въпрос на засе
данието, което се проведе 
по инициатива на Общин
ския комитет на Съюза на 
комунистите, на което при 

представители

данък в първата 
напълно, във втората да
нъка му се намалява с 50 
на сто, а в третата година 
с 25 на сто. На собствени 
ците. които влагат в съоръ 
жения, реконструкция и мр 
дернмзация на работилни
ците (освен Гостилничари

година

даване на един агроком- 
плбнс в Нишки регион. 
Имайки предвид досега на 
правените крачки в общи
ната в тази насока, също

почти еДна година и за да 
се осъществи напълно, бе
ше предвидено на общин
ско равнище във 
общини .н-а региона да 

.образува ло една трудова 
Според тази

съствуваха 
на всички трудови органи
зации и колективи предви
дени да се намерят в един 
агрокомплекс, а също и 
представители на Региона
лната стопанска камара от 
Ниш.

Въпреки насрочения ре
ферендум за пети декем- 

Дим1итров1градока об

е договорено едновремен
но да ое работи върху фо- те и професионалните , дей 
рмнрането на една трудова ности) ще бъде намалена 

общината, данъчната основа с 25. йа 
сто в срок до пет' години

всички
се

организация в 
В случая до пети декември 
да не успеят да се обеди-

организация, 
схема в Димитровградска 
обшина е предвидено да 

трудова

височинав зависимост от 
та на влаганията. На воич 
ки данъкоплатци ще се на 
мали , данъчната основа с 
десет на сто за всеки ра
ботник за годината в коя
то е постъпил на работа, 
под условие общото нама- 

сдружаването ление на основата да не на 
дмине 50 на сто.

нят предвидените' трудови 
организации в общината в 
една, тотава всяка отделно 
влиза в състава. на Слож-

се направи една 
оотанизация, в 
влезнат сел скоетопан ска --

трудова организация 
„Сточар”, з емед е лоната ко 
операция „Вндлич” от 
сочки Одоровци, Ветерина 

и ООСТ

която да

ври, в
щина върху органиоиране- 

агрокомпл екса до 
почти нищо не е на

та в Успеха на насроче ната организация на сдру
жен труд, а на общинско 
равнище'
продължава след това.

Ви то на 
сега 
правено. Защо?рната станция 

„Пекара”, която е сега
„Услуга”. Обе-

в
Защото всяка трудова ор 

търси най-наг (В. Ч.)А. Т.рамките на
диняването на тези органи ганизация
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Плодотворно сътрудничество Съвещание за секретари
ГТТ-

На 19 този месец в Димитровград е про
ведено регионално стгДеЩание със секретарите 

сам?оупра1ВИтеЛ1НИ1Те общности ш интересите 
за култура >в Нмшни регион, на което са присъ- 
спвувал1И Божидар Манич; председател 
тета за култура в СР Сърбия и Василие Тапуш-

Републиканската

В рамките на гранично
то сътрудничество между 
Общинската скупщина в Бо 
силеград и Общинския ''■на
роден съвет на град Кюс
тендил — НРБ, в миналия 
четвъртък в Босилеград го 
стуваха представители на 
Единното средно политех- 

училище „Кирил и 
Методий" от град Кюстен 
дил (НРБ). Учители и 
кици от това кюстендилс
ко основно училище. бя 
ха гости .на обединеното 
основно училище „Георги 
Димитров" в Босилеград.

В рампите на сътрудниче 
ството между тези две учи 
лище се състоя и футбол 
на среща • в която гостите 
от /Кюстендил извоюваха 
убедителна победа от 4:0.

Гостуването на предста
вители от ЕСПУ „Кирил и 
Методий" от град Кюстен 
дил в Босилеград, 1 всъщ
ност е връщане на посе 
щението на босилепрадско 
то основно училище . на 
град Кюстендил, когато те 
бяха гости на кюстендилс
кото основно училище-

Тези и подобни други по 
сещения. пряко въздейству 
ват за развитието на взаи 
М1чите отношения между 
двете съседни страни.М. я.

биология, изобразително из 
куство, физическо възли 
тание, математика, във ви 
сшите класове и представи 
тели—учители от. класово 
то обучение извършиха об 
мен на опит в обучението 
и възпитанието на 
цигге- Освен това гостите 
от НРБ отделно се инте
ресуваха за функционира
нето на самоуправителнигге 
отношения и делегатската 
система в основното учи
лище в Босилеград, а уче 
ниците' за работата и дой- 
отвуването на младежката 
и пионерска организации, 
както и за действуването 
на другите ученически ор 
ган1изаци1и и дружества.

на

на коми-

кояич, заместник-секретар на 
самоугиравитедна общност за култура.учеии-

На съвещанието е обсъдена проектопрог
рамата на Републиканската общност за кулггура 
за 1985 годйна и са водени разговори за израбо
тката на плановите документи на спомената об
щност за период'ог 1986 до 1990 година.

А. Т.

ничеоко

уче

УV*
ОТ ЛИТЕРАТУРНОТО ЧЕТЕНЕ В БОСИЛЕГРАДВъв взаимна и приятелс

ка обстановка, преподава
телите по химия, физика, Принос за афимацша па книгата 

и родното творчество« ПРОСВЕТНИ РАБОТНИ 
ДИ ОТ ВРАНЯ ПРЕБИ
ВАХА В ОБРАЗОВАТЕЛН 
ИЯ ЦЕНТЪР
„ИВАН КАРАИВАНОВ В 
БОСИЛЕГРАД

Съобщение на изда
телство „Братство"

По повод традиционна
та манифестация „Месец
на книгата” през миналата 
седмица в Босилеград се 
проведе литературно чете
не, на което взеха участие ското основно училище — 
средношколци, ученици от членове на литературната 

•'■ основното училище и писа- секция Таня Йорданова, 
тели от българската нагрод Славица Динчова и Оливе- 
дност. Организатор на че- ра Насева се представиха 
тенето бе Центърът за кул с лични творби па тема 
тура в Босилеград, в Съдей „Родино в сърцето те но- 
ствие с Издателство „Брат 
ство” от Ниш.

Литературното четене от
Просветни съветници от кри Еленка Владимирова, лям принос за популяризи„«Г».

разовадаето и възпитание- СКИя образователен цен- 
то от Враня в продълже- тър „Иван Караиванов" в 
ние на четири дни, от 5 до Босилеград, а ученичката 
12^»оемири, пребиваваха в Миряла Ангелова бе пър- 
ооразовател«ия център вият участник в четенето.

„Иван Караиванов в Боси След това с лични творби 
а пасецде,н,ие в се представиха оредношко 

росилепрадското средно лчщте Калинка Стоянчова
училище ояха просветни Татяна Ангелова, Гордана
съветници по биология, ма Георгиева, Ямболка Мана- 
тематика, съ роохърватскл
език, руски

ния четоха Миле Николов 
— Присойски, Стойне Ян
ков, Прокопи Попов и Ар- 
со Тодоров. -

Ученици от босилеград-

За нови 

методи в 

работата

Реданцията за книгоиздателска дейност при 
Издателство „Братство" осведомява заинтересо
ваните лица, които се занимават с литературна, 
научна, публицистическа, преводаческа дейност 
и събиране на изворни народни умотворения, че 
могат да предложат свои произведения за кни- 
гоиздателския план за 1985 година. Могат да 
предложат стихосбирки, сборници 
новели, повести, романи, драми, литературни 
есета, литературни критики и статии, публицис
тични и научни трудове, сборници от изворни 
народни умотворения, предания и 
нашите краища, както и преводи на

ся -
Няма съмнение, че лите

ратурното четене даде го-от разкази и

.в среднопжол- затсва цокаме да попита- - 
ме: защо подобни литера
турни четения не се про
веждат повече пъти? Вър
ху този въпрос трябва по- 
сбстойно да размислят про 
оветните и други културни • 
дейци.

легенди от
художест

вени произведения от езиците на югославските 
народи и народности.

Ръкописите трябва

\

Да са написани на бъл
гарски език, преписани на пишеща машина раз
дел тройка. Авторите трябва да доставят на 
Издателството своите произведения в три ек
земпляра най-късно до 20 декември 1984 
за да могат да влезат в плана за 1985 

Ръкописите трябва 
ния адрес:

НИРО „Братство", Редакция за книгоизда
телска дейност,
Кей 29. декември бр. 8, 18 000 Ниш.

Издателство „Братство"

Изненадва още един 
факт. Именно, сред прм- 
съствуващите по-гол я м о чи 
сло бяха ученици от две
те училища и ^войници, от 
граничното поделение в Бо 

членове на литера- силеград, а сьвъсем малко 
Урната секция, които по- присъ.ствуваха просветил 

вече пъти досега пред съу- работници, общеотвено-по 
ч ени ците си оа чели свои литичесни дейци и работни 

1 ДН1И тво,Рби. ци. Това е още едно по-
т вече извеотните писа твърждение, че. в Босиле- 

телм от българската народ 
ност пред любителите на

—ягкйвя.
ди в обработката и препо- 
дава1нетб на . учебния мате
риал, прилагането

година, 
год.

да се доставят на след- сиева, Снежана Костова
основи на техниката и про ада^ПетроваТХвна Та' 
изводството, оторана и за сева 
щита, физическо 
ние и география, които при 
съствуваха на. известен 
брой часове, а след това во 
диха обстойни разговори 
с преподавателите по съот 
ветните

възпита-

♦♦♦♦♦♦♦♦<.

гр ад в се ощ е малко в нима 
ние се посвещава на кни
гата и въобще на четенето.

М. Я.

предмети. В раз
говорите акцентите бяха 
сложени в

ДИМИТРОВГРАД
на съв

ременни достижения в да 
дени области, 
ваието на въЗпигателно-6б 
разователиия процес с нови 
нагледни средства и учебни 
помагала.

За впепчатленинта 
нките си просветните 
вегници ще изпратят 
мени информации,

, ще бъдат разгледани ,на 
заседания на професионал
ните активи и на Възпита
телно-образователния съ
вет на училището. Въз ос 
нова на тези информации 
ще бъдат заети 
повишаване 
обучението.

Годвчани в Димитровградосъвременя

В рамките 1на крайграничното сътруднинес-
1В°Т4р?:>КЛУ 1,Д|И№г№°вФад СФРЮ и град Годеч 
ог пгь ,на 16 този месец в Димитровград госту- 

сгшодейни колективи от град Годеч. ‘ 
На Програмата бяха

вахаи оц е
. народни танци, хо

рови, музикални и вокални изпълнения : 
хумористични номера. Това е последното 
ване и среща за тази

съ-
пис 

които
както и

госту
година в рамките на кул

турното сътрудничество между споменатите об 
ЩИ1НИ от двете страни, тъй като димитровград
ските самодейци вече бяха в Годеч, а размениха 
гостувавил >и с прад Драгаман от НРБ.

Да напомним, че , 
то поле, сътрудничеството 

СФРЮ

тази година на «ултурно- 
осъществи село Гоин- 

със село Габер от НРБ.
А. Т.

мерки за 
качеството на ДОЛ от

Лортрет на Вида Шифмилер СЛОБОДАН СОТИРОВ
Пене Димитров V. У
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Е
^°НРИНЦ°АТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ В ССТН В СЪРБИЯ ЗА ОЗНАМЕНУВАНЕТО НА 

ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

татисти“ в общественото 

решаване
на съдружието 

на младите
33

За нов председател на ОК на 
ян Нешич, работник ССМ избран Сго- 

във ..Вътрешна автогума”, 
секретар на Председателството на ОК на ССМ Ма» 
к1р"джичХ',еНИЧКа Е °браЗОЕагеЛНИя «е^-ър „Бук

скупщипите на с^моупра
вителните общности на ин
тересите ... Ако не беше 
така, щеше да бъде раз
решен поне основният въп 
рос въ(в връзка с помеще
ния за младежка дейност 
и дружене в Бабушчица. 
И на изборното заседание 
на ОК на ССМ по този 
въпрос не бе казана нито 
дума.

В отчета за работа през 
изтеклия период се под
чертава, че марктическото 
образваиие на младежта е 
получавало съответно вни
мание, но тази година -в 
шампионата на знанията 
„Тито
мир" не се включи основ
ното училище „Светозар 
Маркович” в Любераджа, 
а също така с неуспех 
свърти опитът в това със
тезание да се включат ра
ботническата и селската 
младеж.

В ознаменуването на 25 май и Щафетата на 
младостта трябва да се внесат нови съдържа
ния, които изисква! настоящият момент

а за

Ако и имаш© някакви 
дилеми-, последните анке
ти, които бяха проведени 
всред младите ов Сърбил по 
казаха, че ознаменуван ето. 
на Деня на младостта и 
съществуването на Щафе
тата въобще не трябва да 
се слагат под въпрос. Ка
то една от редките, не са 
мо младежки ято общоюго 
славски манифестации, оь 
щата. трябва да остане и 
занапред, но да се осъдре- 
менни, да ре попълни с но 
ви съдържания, които па 
лага настоящето.

Включвайки се в публи 
чното разискване, ноето
тъкмо води младежката 
организация на Югосла
вия и Координационният от
бор на Републиканската
конференция,
Сърбия за ознаменуваме и 
опазване името и делото 
на другаря Тито даДе под 
крепа на основната кон
цепция за ознаменуването 
на Деня на младостта. При 
това е оценено, че на те
зи манифестации липова 
креативност. Откриването 
на Зимната ол)Импияда в 
Сараево бе изтъкнато ка
то пример как трябва да 
бъде организирано прик- 
лючителното тържество.

коление, дали само поп и 
рок изкуството или и не- 
що друго. Имаше м пред-, 
ложения поръченията глас 
но да изказват няколко сто 
тици млади. Имайки пред - 
вид, че едната година е 
Международна година на 
младежта би трябвало че 
ствуването на Деня на мла 
достта да получи и този бе . 
лег. Не мк>же да не се 
има предвед факта, че 
днес в 24 африкански -стра 
ни се умира от глад и за 
това и това трябва да се 
включи в съдържанието на 
програмата. С оглед, че 
догодина се навършават 40 
години, от тръгването на 
първата Щафета от Крагу 
евац, предложено , е идна 
та година Щафетата на 
символичен начин пак да 
тръгне от този град.

Общо е впечатлението, 
че младите в Бабушнишка- 
община през изтеклите 
две години отбелязаха за-

и Девойките обаче недорта 
тъчно са включени в обще 
ственото решаване.

НЕ КАЗВАТ ПРОБЛЕМИ: 
ТЕ СИ

видни резултати в акциите 
с манифестационен и тру
дово-творчески 

■ (ознаменуван е 
мината

характер 
40-годиш- 

на Лужнишката 
младежка трудова бригада 
в Раков дол, постиженията 
на младежката

Младите не са енергич
ни, когато трябва да 
Реши някой техен проблем 
или въпрос. Тази. констата
ция се отнася преди всич
ко до. младежките предста 
вители в Общинската скуп 
щина, училищните съвети, 
работническите

се

трудово 
бригада „Добринка Богда- 
нов-ич” през миналото и 
особено през това брига
дирско лято)-. Младежите

революция

съвети,

„ПОЕТИЧНА АНТОЛОГША '84"

Пред иаршизанскаша 

мо1ила
ССТН в

ПРЕДОСТАВЕНИ НА 
КРЪЧМИТЕ

Изтъкнато е, че не тряб 
ва да се връща на форми
те на анонимния аматери- 
зъм, без личността, къде
то всичко се свежда на 
присъствуване, а не на ак 
тивно участвуване. Инфар 
мативните средства и куп 
турчите институции недос 
татъчно се интересуват за 
творчеството на младите и 
затова ключът на решение 
то не е в измислянето на 
нови представления и сре
щи, но това което се слу- 
чава през май да се види 
и чуе. т.е възможно по- 
до&Рб ДВ се осведоми обще 
сгвеността. - - :

Безмълвен плач В доклада си за пред
стоящите задачи досегаш
ният председател на ОК на 
ССМ в Бабушница Мил е 
Стоянович изтъкна, че мла
дите са предоставени на 
кръчмите. Затова въпросът 
във връзка със свободното 
време на младежта изис
ква спешни акции и Ре
шения. Също така през 
настъпилия двугодишен пе
риод трябва да се извърши 
е ргзнизаци онн а 
дация на младежката ор
ганизация в общината и 
га се подобри работата с 
пионерите-

и
пресни цветя, 
завет
и
клетва
положиха деца 
преД могилата 
на храбрите бойци 
за свобода и светли 

дни.
Войната животите

ви взе Чуха се и идеи ов честву 
консоли- ването занапред да участ 

вуват 1И млади от други 
необвързани страни; за
напред да се включат и 
филхармонисти. защото 

днес е въпрос какво е сен 
М. Антич зипилитет на младото по-

о, храбри мъже, 
историята ви помни 
по съдбовната клетва 
от Козара

Сутйеска 
и Неретва! ( М. Т.)Рад1Ш-СТ°яНЧОВ

Ученическата кооперация се нуждае от ло-голепм плещиНАШЕТО ИНТЕРВЮ

— Ученическата коопера 
ц-ия разполага само с 2 
дка площ, която получих
ме от Общинската окуп- 
шадна преди две години. Но 
като се имат предвид до
сегашните Резултати на- но

недоимъкът 
на възможности за реали
зация на програмата по 

всички производствен труд науче 
нищите, ясно проличава не

можем да бъдем наистина 
доволни. За това говори и 
фактът, че градината завра 
дихме с доброволен труд, 
а 'и производството всъщ
ност е резултат яа висок 
доброволен труд на члено
вете на кооперацията. Как операцията и 
то е известно, в ноопераци 
ята членуват мнозинство 
от учениците и

даие на училищните каби
нети, награди на добри и 

бедни учени-

предвид досегашните резултатишшщтшсбходимостта от увеличаване на площите мдо_ * работата на ко-
ност на кооперацията — казва неиния операцията?
тел Крум Милков

Като се имат
за помощ на
I ш.

В това отношениеп ка-кооперацията
добивите?Вече две години към б°- "ата ™

силеградокото сРедао учи- • ,,в^с половината от
лище съществува учениче. ,ясета с ца-
ска кооперация, която ^ гРа^'„ останалата част 
занимава със селстсостопан- репица, _кови Доби-
око производства "РВД11“- с на,истиНа добър: око 
но с производство на зе вът е царевицаленчуци. Ръководители. поШО -Ц*

За какви цели изпол- 
- получе-

преподаватели.
0 С кого сътрудничите обходимостга от увелича- 

и в канво се състои това ване на площите в собстве 
сътрудничество? пост на кооперацията. Над-

ООСТ яваме се това да стане 
още през 1985 година. Ако

— Сътрудничим с 
„Напредък''. Ние им пола
гаме в беритбата на 
щпя, а техни специалисти 
ни оказват професоинална

и над
обезпечим потолеми пло
щи, ще имаме възможнос
ти да установим сътруДнм- 
чество и с цеха на „Здра
вке.'.’ — каза накрая Крум 
Милков.

ово-
преподавателя

Крум Милков, помо- 
на ня-

език средствата, 
оизводството•зувате 

ни от пр
— Всички средства внас

фонд | 
, нойто ;

помощ.
ф Според Вас, кои мер

ки трябва да бъдат взети, 
: за да бъде по-резултатна 

дейността на ученическата 
кооперация?

лихме да отговори
вт,проса във връзка

бъдешето
полез-

колко
с настоящето и 
на тази извънредно 
на ученическа дейност.

ф Кои култури отглеж- 
в гради-

*Ь,'кХ=,» ..
Интервюто взе= 

Дивна ТасеваКрум Милков
учебни

дахте тази година СТРАНИЦА 9
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Й ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЗДрАвЕН ДОМОбществената самозащита в димитровградска община

Започна реконструкция на 

старата сграда
Да укрепва защитната роля на 

самоуправнтелните органи
оката с&моупраштелна об 
щност (Ю на сто) и Здрав
ни ят дом (5 на сто). •

По с®щия принцип са 
обезпечени средства на сто 
й'НО€Т от 4 890 000 динара 
за изграждане на две но
ви амбулатории — в Дол 
на Невля и Погалено на 
плош от по 80 навдратни 
метра. Ако 14 този месец 
сб счита като начало на 
Реконструкцията и започва 
не на строежа на амбула

Преди една седмица за
почна реконструкцията на 
Здравния дом-, по-точно 
на старата му част. С това 
трябва да се направи фун
кционално обединяване на 
отделни служби, с което 
да се подобри обслуж/ваие 
то на пациентите. Освен то

мюзатдита. В системата на 
ОСЗ са включени всички 
държавни органи и ЮНА, 
а изключително важна ро
ля изпълняват Съюзът и а
комунистите» останали те 

обществено-политически о,р 
ганизации и самоуправител- 
ните органи в трудовите ко
лективи . Органите тю оигур 
кост и единиците на ЮНА 
твърде Успешно изпълня
ват всички задачи в обще 
ствената самозащита и в 
това отношение се нареж
дат сред най-добрите в 
Нишки регион. Подобно не 
що обаче не може да се 
каже за действуването на 
самоуправителните работ
нически контроли и остана 
л ите облици на обществе
на самозащита в трудовите 
колективи. Тези органи 
все оше недостатъчно ' из 
пълидват конституционна
та си роля- Също така е 
констатирано. че е необхо 
димо да се подобри физи 
ческата защита на отдел
ни обекти в общината, а 
самоуправителните орга
ни и ръководителите в ор
ганизациите на сдружения 

.труд трябва много по-ре
довно и по-отговорно да 
се занимават с разрешава
нето на въпроси в тази об 
ласт.

Въз основа на тези кон 
статации и оценки е прие
то закл.ючение на първата, 
следваща сесия ,на Общин
ската скупщина в Димит
ровград да бъдат взети кон 
кретни мерки за премахва 
не на забелязаните слабос
ти в действуването на об
ществената самозащита.

К. Георгиев

В кадрово, материално и организационно от
ношение системата на обществената самозащи
та в общината е ослособена да изпълнява успе 
шно ролята си, което се потвърди, не само по 
време на ученията и извършените контроли, но 
и в редица жизнени ситуации. Обаче недостатъ 
чно се осъществява защитната роля на самоупра 
вителните органи в тРУД°вите колективи

ва на мястото на старата 
открита тераса (която досе 
га за ни1'до не служеше) 
ще бъде построена зала 
за обществени дейности 
па заетите в Здравния дом.

Спор ед проектосм етк ата 
за • целта ще бъдат израз
ходвани около 18 700 000 
динара, а средствата обез работи са доверени на тру 

девата организация „Град- 
ня" от Димитровград.

Така в най-къси черти 
Изглежда общата оцен
ка за състоянието на об
ществената самозащита в 
Димитровградска общи н а, 
коет0 тези дни бе обсъде 
но на отделни заседания на 
Комитета по всенародна от 
брана и обществена само
защита , Координационното 
тяло по обществена само 
защита и Съветът на на)ро 
дната отбрана в Димитров 
град.

В центъра на внимание 
то се намериха няколко ва

говорност в тази област. 
Разгледани са кадровите и 
материалните предпостав 
ки за ефикасно изпълнява 
не на задачите, и явления
та, които нарушават стаби 
лността на обществената 
самозащита. Също така са 
разгледана! и възможнос
тите за предприемане на 
мерки за повишаване рав 
нишето на обществената 
самозащита в общината.

Общинските органи, ном 
петентни за развитието и 
укрепването на обществе- 

ОБЕЗКУРАЖЕНИ КОНТРОЛИ

торните до реконструкция 
та трябва да бъде готова 
за пет, а амбулаторите за 
осем месеца. Строителните

печ а ват: Републик а н ок ата 
сам о упра вител на общ ност 
на интересите ш здравео
пазване (85 на сто), Общин А. Т.

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНЗСТТА НА ОБЩИНСКАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

Осъществяат се заплашваше 

задачи
— Анализирайки действуването на самоу

правителните работнически контроли стигнахме 
до извода, че в някои трудови организации те
зи органи са обезкуражени, понеже в колектива 
и извън него. не са получили необходимата по- 

' мощ за разрешаването на проблемите, които са 
открили. Основано може да се твърди, че някои 
Ръководители дори и осуетяват работата на са
моуправителните работнически контроли. Някои 
органи и институции, които са компетентни да 
разрешават проблемите, посочени от СРК, „кон
сервират” делата в архивите без проверка на 
фактите — казва председателят на Общинска
та скупщина Петър Тасев.

жни въпроса. Оценена е 
изградеността на система
та на обществената салто 
защита от аспект на вклю- 
ченост на субектите, има 
щи права, задължения и от 
ната самозащита, са кон-

Съгласно плана и лрогра 
мата за работа за настоя
щата година, Общинската 
организация на . Червения, 
кръст в Босилеград в съ
действие с местната общ. 
ност в Босилеград и Здрав 
ния дом, тези дни в Боси
леград ще приключат с ра 
бота четири курса: два по 
оказване на първа помощ 
и два по домашно гледане 
на болни или повредени. 
Курсовете се 
по специална програма от 
пю 22 часа.

Лектори са медицински

работници.
След свършване на кур

са всеки курсист пред спе. 
шал на комисия ще държи 
изпит и на онези, които ус 
пешно завършат курса, ОО 
яа Червения кръст ще им 
издаде специални удостове 
рения.

За отбелязване е, че ос
вен сказки, на 
се ползуват и раатичнк ди 
афилми (по съответни 
кции и области).

До края на годината, спо 
ред плана и програмата за 
работа, ше бъдат рганизи- 
рани още такива две в ме 
стната общност в село Ра 
рани още такива два в ме 
стната оощност в Босилег
рад.

стантирали, че. в Димит
ровградска община са съ 
здадени организациомни и 
материал™ условия всич 
ки трудови хора и гражда
ни да бъдат ооновни субе 
кти на обществената са-

курсовете

лепровеждат

РАКИТА Подмяна на мрежата
За десетина дни трябва 

да приключи подмяната на 
електрическата мрежа в се 
ло Раниха в Бабушнишка 
община. На мястото на дър 
вените се поставят бетон
ни стълбове, а ведно 
вежда и трета фаза на то
ка, така че той ще може 
Да се използува по-цялост-

Както ни уведоми Хара Общо 
лампи Младенов, реконструкцията и 

подмяната на електрическа 
та мрежа в Ракита 
струва 1 270 000 динара;

— Следващ належащ въ 
прос в Ракита

Суково—Ракита, 
Бабушнишка община 
получаваме никакви свед< 

— кога ще се разши

пък и отпредседа 
гел на .местната общност 
в Ракита

нещежителите на се
лото ще внесат по 3500 ди 
нара, 400 000

Няма съмнение, 
бните курсове са 
но значение за население
то и трудещите се и в ук
репването на всенародната 
отбрана и обществената 
самозащита.

ния че подо
динара е 

обезпечила Електродистри 
буция в Бабупгница, 
таналата оума ще бъде обе

ри и поправи пътя, за да 
бъде годен за

от огроме изгражда 
него на пътя дб Звонци. 
Този въпрос никак да се 
-мръдне от място” — казва 

зпечена от репуоликански Младенов. Не 
и Регионални

се въ
съобщен пл 

на моторни превозни сред
ства.

а ос-

е ни извест
но какво ще стане с пътя

но. източници. М. к. М. Я.ЗАПИСКА ОТ ЗВОНЦИ

Заглъхва воденицата на цядо Тасо
, Е д вам ли съществува ня 

кое друго село в нашите 
краища, което може да се 
похвали с повече воденици 
от Звонци. За

царевица се мелеше в та- 
зи „остаряла производител- 
ка на храна", но под ней 
н>ия покрив беше и тепави-

течи йптйштт съжалееие дата и работилницата за 
ези воденици, карани от преработка на вълна и сга 

водите на бистрата река ри парцели. До преди 
Блаташнтща, вече ,д№го четири „одани таЛоДени 
врюле не работят и почти ца обелваха старите Бо 
всичките са пред рухване, рис, Страхил и Никола 
Ет° « тази, «а нашата фо- Но, ето че Борис и Стра 
тография, като че ли чана хил починаха - Остана еа 
„писания ден, за да рух- мо Никола. Сам 
не. А именно тази мелни- пата вол^н1мтта „г ^ 
да беше най.тол*аТа не ГГГнГото“ ***“**■ 
само в Звонци и ДеРекула, - Ех, това бяха времена 
но и в делия този край. прекрасни за яас за веде 
Да. това е воденицата на ничарите изобщо Д 
дадо Таоини - прочутата Звонци имаше -над 20 
воденица, в която доскоро 
мелеха жито селяните от 
Дерекула, Лужница и Бу- 
рела. И не само жито и

тата „Дядо Тасмна водени
ца..."

Именно така започна 
ята тъжна приказка 
Никола, единственият,

'воденичар в село. 
Звонци. Единственият и за 
съжаление може бй поолед 
ният, задцото, както самият 
той ни каза —

ево
Дяио

зк
тиве-н

три,

времената 
Се меняват. Никой не иска 
да бъде воденичар, 
кво ше мелят? На хората е 
по-лесно да купуват готов 
хляб или в най-лошия слу
чай брашно от магазина.

И така г
Деница в Звонци, 
със стария воденичар Ни
кола,

а и каСъс ста-

'И последната во-в заедноводеници и за. 
ше работа, 
работа няма 
зи, нашата, надалеч прочу-

воички има- 
а сега... Сега 
нито за

„плащат данък'1 
съврменния живот.

на
та-

Т. П.
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РАБОТНИЧЕСКО СПОРТ БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУОБЩИНСК4 ФУТБОЛНА 
НИ ИГРИ | ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „А”Физическа кувда

За края —игра с 

равен резултат
Успех на дими

тровградските 
стрелци

БАСКЕТБОЛ: РЕПУБЛИКАНСКА ЛИГА — „ИЗТОК"

Минимално поражение 
на ,8А. Балкански*" Димитровград, 17 ноември 

1984 г. „МЛАДОСТ" : „ППРО" ВРАНЯ 3:3, (0:0)
а?*?*' -дс,н ™*НСКИ” (ДИМИТ Босилеград, 18 ноември 1984 година. Игрището 

„Пескара” край Драговищица. Времето прохладно, но 
подходящо за игра. Голмайстори: за ФК „Младост”: 

| Б. Тасев в 60 мин. Г. Иванчев в 63 и Б. Воинович 
с сте- 1 в 70 минута. За ФК „ППРО” Враня: Дж. Петрович 

стрелба ! в 49 и 88 мин. и 3. Стаменкович в 72 минута. Съдия 
©а срещата Миле Рагина от Буяновац.

СК „Младост”: Д. Младенов, В. Ивков, С. Сте
фанов, Б. Тасев, П. Стоянов, В. Тасев, Д. Стеванович 
(Д. Златков), В.ч Глигоров, Г. Иванчов, Б. Воинович 
и И. Рангелов.

В -прекрасното стълби- | 
ще в спортния иентър 
„Парк” тюд покровителство 
то на ОСТ „ТИ’ГъР—Дймит- 
ровград” се състоя

Баскетболистите на „Ас
ен Балканец” димитровградските баескет- 

болисти заиграхапретърпяха 
мин имал«о поражение във 
Враня от домашния

много
по-добре и разликата от Н 
точки се изтопи, но не и 
докрай, въпреки отличната 
игра и VоилIИята да прео
бърнат резултата в своя 
полза. Загубата, въпреки 
че е минимална, е заслуже

_ бас-
кетоолен отбор „Юг”. В 
първата част на срещата 
г-стите от Димитровград 

. играха слабо и

зание по спортна 
с въздушна пушка в рам
ките на работническо-спор 
тните игри в чест Деня на 
гумарската промишленост 
„Тигър” — 20 декември.

В състезанията участву
ваха общо 10 отбора, кои
то сС' състезаваха за възмо 
лоно най-високия плас
мент- Интересна борба се.

място
стрелците на „Авто-

допуснаха 
, постигнат 

убедителна разлика от 11 
•-очки (41:33).

През второто полувреме

. домакините да
на. на добре изведена атака, 

в наказателното поле най- 
добре бе поставен Джор- 

на дже Петрович и от близо 
вкара топката в мрежата 
зад гърба на Д. Младенов.

В последния кръг на та
згодишното футболно пър
венство (есенния' полусе- 
зон),
„Младост” се разделиха от 
любителите на футбола с 
добра, мъжествена и въл- След десетина минути Б. 
нуваща игра. За това голя-

Д. С.
футболистите

ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА 
— ГРУПА „СЕВЕР”

води за първото 
между
губа” и на ООСТ „Тигър—
Димитровград”. Накрая по
добри бяха . стрелците от ма заслуга принадлежи и 
Пирот и с 309 кръга опече на футболистите на ФК 
лиха първото място пред 1 „ППРО” Враня, които още 
отбера на „Тигър—-Димит
ровград”, .който спечели 

общо 304

Най-тежко поражение т 7 Д Балка
нски“ през последните 20 години

Тасев от пряк свободен
удар накара вратаря на го
стуващия отбор на капиту
лация, а след три минути, 
след една катастрофална 
грешка на С. Аритонович, 
Г. Иванчов отбеляза и вто
рия гол за „Младост”. То
зи гол като че ли даде 
голям подтик на домашния 
отбор и набързо след него 
Б. Воинович с глава и по 

Първото полувреме за- третй път вкара топната в 
върши без голове. И съДИ- мрежата на съперника. Но 
ята Миле Равина от Буя- веднага след това и Д. Мпа 
новац, ако не бе отменил денов греши и топката е 
по един гол на двата от- зад неговия гръб. Голмай- 
бора, по наше мнение съв
сем оправдано, зрителите 
друго нямаше какво да ви-

от първия съдийски сиг
нал поеха отворена борба,„ВУЛКАН” )НИШ) — „АСЕН БАЛКАНСКИ” 8:0 (4:0)

Ниш, 18 ноември 1984 г. Игрището на „Вулкан”, 
теренът тревист времето слънчево и приятно за игра. 
Зрители около 100 души. Съдия на срещата: Драго- 
слаЕ Чирич от Пирот — добър.

„А. Балкански”: Сретен Гюров 5, Никола Най
денов 5, Зоран Христов 6, Горан Илиев 5, Драгиша 
Голубов 5, Новина Тодоров 5, Милко Соколов 6, 
Петар Йованович 5, Александър Станков 5, Кръста 
Кръстев 6 и Новица Алексов 6.

второто място с 
кръга. Трето място зае от 
борът „Обувки” с 287 кръ-

в духа на спортменството. 
Равният резултат ’ според 
онова, което показаха фут
болистите на двата отбора 
бе и най-реално огграже^ 
ние на силите.

га.
кла-В индивидуалното

най-виооко се пласиране
сираха димитровградските 
стрелци, които спечелиха 
първото и трето 
Първото място _ 
дор Алексов с 85 кръга, на 

■класира Си

място, 
завоюва То

възможните 14 спечелиха 
13, а сега едоа 9 точжи и 
се намира на дъното -на 
временното класиране. За 
това през пролетта му пре 
дстои огорчена борба за 
запазване на мястото в гру 
пата.

Неделната катастрофа и 
не е най-реалният резул
тат- Домакините спечели
ха битката на средата на 
терена, но умело използва
ха воички голови положе
ния (4 гола отбелягаха 
след прекъсване на игра
та). Гостите от Димитров
град имаха няколко шансо 
в е в началото на среща
та, но не съумяха да ги

Такова поражение фут
болният отбор „Ас©н Бал
кански” не е претърпял 
през -последните 20 години. 
Поражението от 8:0 е съ
щинска катастрофа, с коя
то футболистите от Дими
тровград приключиха есен
ния полусезон, за тях твър

стор на втория гол на 
„ППРО” бе 3. Стаменко- 
вич. И когато любителите 
на футбола в Босилеград 

Играта, през второто по- вече мислеха, че техните 
л уврем е като че ли се из- любимци ще отбележат 
мени. И гостите, и домаки- победа в последната сре
шете виждаха своя шанс щ.а, Д. Петрович повторно 
да отбележат победа от е на сцената и със оилен

второ място се 
ниша Младенович от 
тогуми”, а на трет0 Дими
тровград чанинът Иван Зла 
тавов с 83 кръга.

Ав-

Лят.

Състезанието бе отлично 
организирано от страна на 
първичната организация на 
Съюза на синдикатите при 
ООСТ „Тигър—Димитровг
рад” при безценна помощ 
от страна на съдиите ре 

Бука- 
Михаил

която двете нови точки ще и точен удар улучва целта, 
им-дадат добра основа за на само две .минути пред 
висок пласмент. И в само края на срещата. 
то начало гостите след ед-

де неуспешен.
Лошо отношение към 

играта, неидване на тРени- 
нзи и още някои други не
уредици твърде зле се от
разиха върху играта на ди
митровградските фугболи 

Самият факт, че вся-

М. Я.
публиканоки ранг: 

Маркович и
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 30 ноември 1984 одина ще дадемЛГ/1Н
Иванов от Димитровград.

сти.
ка седмица играе друг съ
став (досега нито 
комплектувани и в най-си
лен състав) също е съше- опоплзотворят. 
гтвена предпоставка за ела . Така приключи тази „че- 
бата игра в есенния «олу- Р«а есен’’ за дилштровград- 
сезон на първенството. То- ския футбол. 
ул отбор миналата есен от

40-ДНЕВЕН ПОМЕНсъстезания 
по други спортни ДИГ.ЦИПЛИ 
ни продължават, така че 
трябва да приключат до 21) 

— Деня на „Ти-

Останаяите
веднаж

на нашия скъп баща, 
свекър и дядо

декември
гъР".

Д. С.д. С.

ФУТБОЛ: МСС — ПИРОТ

„Партизан" загуби още една точка
„ПАРТИЗАН” 3:3 (0:2) се изтъкна нападателят Зо

Зарков, който бе не-„СЛОГА” (ВЕЛИКО СЕЛО) —
Велино село, 18 ноември 1984 г. Игрището на 

Слога” теренът неравен, времето приятно за игра. 
Голмай^Р за „Партизан” Зоран Зарков - три гола. 
Съдия на срещата Йован Велкович от Пирот.

Поменът ще се състои на димитровградските гро 
бища в ДО часа сутринта.
Калим близки и познати да присъствуват 
помена

рас-г
решима загадка за домаш- 
н и те футболисти. на

Футболистите ша „Слога” 
са яз състоя-

Рпечалено
семейство Ацеви и остана-видяха, че не 

ние спор-п.менски да з-лгра-
гостувадмя от-

на домакините даморна
изравнят резултата. Имен
но в последните минута 
на играта съдията 

ар- несъществуваща дузпа
полза на „Слота , която

кръг на лите родниниВ последния
полусезон на пър-

междуобщин-
ят срещу
бор, па затуй прибягнаха 
нъм остра на моменти т®ър 

в ' де груба игра, която при
страстният към домагаими- 

Така

есенния 
венството в

я футболен съ>°з .Д*и 
рот” футболистите на „И 
тизан” от Желюша играха

(3-3 орешу отбора домакините Реализираха и 
■ ‘ резултата 3:3.

отсъди
ИН МЕМОРИАМ

На 22 ноември 1984 година се навършиха 
ШЕСТНАДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на нашия 
скъп съпруг и баща

ски

толерира.те съдия 
приключи инак доста ин
тересният мач, в който же 
люшиите футболисти тряб
ваше да отнесат победа, 
но която съдията развали.

наравно „ _ __
на „Слога” от Велико село.
Свободно може да се

„Партизан” загуби 
(поведе с ре- 

3:0), понеже с ири
си съдене съди 

Пирот по-

израв-ниха
Бормс Р*. Яневка- . Инак доколното се касае 

до самата игра, фугболис- 
„Парттизан” наггьл- (от Долна Литна)же, че 

една точка 
зултат 
страстното 
ята Велкович от

тите на 
но надиграха домакините 

воички елементи- на 
футболната игра. Особено

Поклон пред светлата му памет!
Съпруга Аска и депата, по д. С.
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Последен „претоп" на село Браиковцн
ка се направило езеро, което по-Нъ,с 
но обхванало и вадранако и водени
цата.

Даскал Пене Стефанов, който по
чина преди нижжко години ми е раз
казал за историята иа село Бран- су&врисшв ли 

се са?Стамена грабнала малкия Пене 
и .останалите ДеДа и ™ изнесли по-на 
го,ре в „Ярищарник”. Отгоре наблюйа 
вала как водата захванала браната и 
започнала да я разяжда и да изтича 
в Брашовска река. „Езерото" ставало 
все по-магако и по-малко. И след из
вестно време воденичният камък на
ново завучал, кречеталото затрещя
ло... като чели нищо не е било."

След този „претоп" Стефан и Ста 
.мена си направили къща в местността 
„Булина артина”, а нова воденица в 
горния край на ливадата. Сега Стефа 
нова махала е заиустела, а водени
цата мълчи, но не от „претоп", а за
рад изселването на Стефановите Нас

ковци.
„Кюгато бях малък, живеехме на 

воденица, на левия бряг на Бранковс- 
ка река, в местността, „Ярищарник”. 
Воденицата непрекъснато мелеше, во 
дата във видранако бучеше, а гарни- Бре, бре, ама па бруйе. Оно не требе човек 

да се радуйе на теквея рабоге, ама требе мла
дите ненига да послушан) и старите. Е, сечете 
ли се йбш на ви я оратейе дека доктурчето Що 
узимаше по 6—7 милиончегия на месец у Звон- 
ску бан.у, че си побегне щом осети на густо, 
ама ви ме правейесте на въртоглавога! ? Е, па 
са не знам кой йе въртоглав. Дали я, що ви ка- 
зуйео на време, дали доктурат из Белу Па- 
ланку (он сигурно нейе) или па ония що му 
давайеу тОлНе паре за лежан>е. Море добро що 
си отдие, ко беше запел, богамием теше 
буджета/ на общинуту цел да си тури у джеп, 
ем теше да забрали ептен да се купу болни 
човеци у бан.уту, ем тейоше мене ко старого

ят камък вуждеше и стържеше, сми
лайки зърната. По камъка немирно 
играеше кречеталото. Врявата във во
деницата не спираше. Обаче веднаж
воденицата замлъкна.

Майка ми Стамена погледнала 
във видренано. Бил пълен с вода, а 
долната част на .воденицата затънала. 
Около нея се образувало голямо 
езеро. Какво ставало? Претоп?

На около 150 метра от воденицата 
в „Оипелото” се свлякли камъни и 
земя и „препишили” цялата река. Та

ледници.
Забележил Стоян Евтимов

ХУМОРЕТ МЪАРОСПА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕЕа
: : Слушайки дългата бащина 

проповед за скромността, 
синът се възмущава:

— Но нима и вие в ово 
ето време не сте пушили 
първата цигара, не оте гу
били родния дом, не 
Стъпвали в бран, не сте ра. 
ждали деца?

Защо и ние да не правим 
същото?

— Кой казва, че не мо
жете? Бедата е там, че вие 
опитвате да правите всич 
ко това в обратен ред.

човека да одведу у лудницу. Задумали „бре Ма- 
кчо ти■ С любимия и под храста !е дом-.

Азърбейджансна не си със свуту! Тебе ти нийеДън доктур 
не вал»а що дойде тука. й^дън продавал свшье» 
ДРуБи морузу, трейи млого голему плату узи- 
мал.

3 ■;
I: В голямата любов и мъките са големи.

Виетнамска
■.” Е па са кажете несъм ли прав. Море 

нрав сам ама нема кой да ме слуша. И не 
само това има йоще млого тресйе за делене 
у тия край, ама полъка ...

:
: сте
:■
■ Временната раздяла е полезна, защото постоянно
■ общуване създава видимостта на еднообразие,
■ при което се губят различията между нещата.

Маркс

Те и са очу да ви дадем йедъ;/ съвет, ви 
пай можете да кажете да сам 
ама я ви пай казуйем дека сам 
че га разберете, ама

извъртоглавел, 
прав, а и ви

све ме стра да не буде 
Късно: Давете тИя убав хотел на „Първи май” 

че йе, на „Сърбия-турист” ли че йе, на Бор 
ли че йе, на кога ли

■

! Със сила и от ленено семе масло ще извадиш.
Азърбейджанска

ли:в че йе, ама га дайте на 
некога кой може да га одържава! Нели 
иете, дека йе най-скуп хотел без госйе, а Текъв 
йе тия у Звонъчкуту бан,у 
дине. Море заради н>ега ни вода отиде у ба- 
•ьуту, ни пут направите човечйи, ни можемо 
да се кулемо нийе болните

: зна-; Смелост, пак смелост и винаги смелост.
Дантон1

; вечим неколко го.— Докторе,\ канво да 
правя, за да мога да соя 
добре?I Безумието на храбрите — 

• вота. сто мъдрости на жи-

Горки ко по-рано. Ора-
тееиу че се кулемо у каду — ядац. Са 
рата купатила по-строшена 
истина йе вечим срам 
оно бива, бива, ама 
Ексик да

— Преди сън изпийте ед 
на чашка с мляко или изя 
жте една ябълка.

— Но преди половин го 
дина вие ми казахте, че 
не трябва да ям нищо през 
нощта.

: и ста-
од преди. Незнам, 

и резил с тия хотел, па 
па това га бре нигде нема. 

СУ си и стручшаците, и

Смелият чред меч глава не скланя.
Китайска

доктурйете, 
. па оно га за-и граЬевинарите, 

чучу.ъисте бре чевеци, засрамеДоблестга иикога няма да излезе от мода. 
Честният човек може да запази своето достойн
ство при всялсо положение.

и путарите и..
“ете^се най-после!

— Знам, знам. Но 
медицината се 
много напред.

досега 
придвижи

Такдои
...................... .
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