
БрярстНо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година 
издателство „Братство" е 
удостоено с Орден братст
во и единство със сребърен 
венец за особени заслуги в 
областта па информатив
ната и графическа дейност 
и за принос вразвитието на 
братството и единството 
между нашите народи и 
народности.

ч
^ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ

ГОДИНА XXVI * БРОЙ Ц92 » 22 ФЕВРУАРИ 1985 Г. * ЦЕНА 10 ДИН.

ЗАВЪРШИХА 16-ТЕ СРЕЩИ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В БОСИ
ЛЕГРАД ВЪРХУ ПРОЕКТА „МОРАВА — 2"НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ „ДЪРВЕНИ БАЙРАК"

За повече доверие в родното знание Изменения в 

Проекта?т„Р™ПРИедането на послание, с изби- рането на Андрей Маринц 
тел на 17-те срещи

честно — като фактори на икономичес
ката стабилизация и самоуправителнотс 
обществено развитие”, доминираше ста
новището,, че трябва час ,по-скоро то да 
се претворява в конкретни дела, както 
е изтъкнато и в посланието дт срещите.

Така например д-р Стеван Якич, 
преподавател на Естествено-математиче
ския факултет „Светозар Маркович” ь 
Крагуевац изтъкна, че не бива да ча
каме XIII конгрес, но още веднага да се 
включим в големите международни из 
следвания в областите, за които особено 
сме заинтересовани, за да можем да 
хванем ритъм със света. Григорий Ди
митровски професор на Електро-машин- 
иия факултет в Скопие подчерта, че 
трябва да се осъществи съзвучие с оно
ва, което донася науката и модерната 
технология и проблемите по заетост.

за председа-
"»» Ф..РУ.Р. ..
1а, крагуевац на 17 февруари 16-те 
байрак”3 самоуправителите „Дървени 

В уводното

Въпреки, че през послед- сли е до средата на идна- 
ните две-три години в Бо- та година. И поради това, 
силеградска община с всее- дали ще може за 15-те ме- 
транна помощ на широка- сеца да се реализират и 
та общност и сдружени останалите 104 минифер- 
средства на отделни произ- ми, или пък една част от 
водствени организации са 
построени и вече успешно 
работят няколко промиш
лени обекти и че в етап 
на подготовка е изгражда
нето на още няколко, ус
кореното развитие на сел
ското стопанство и зана-

и заключителното
ссдание, в двудневната работа в три 
: о.мисии посредством 150 съобщения 
дробно беше

за-

по-
анализирано състоянието 

на родната наука, технология и нововъ
веденията. Оценено е, че тази тема идва 
в правия момент. Тя представлява добър 
знак, че е схванато

средствата да се насочат 
за развитие на други видо
ве селскостопанска дей
ност беше доминиращ въ
прос в разискванията на 
Доне Тодоров, Райчо Ста- 
менков, Васил Такев, Ве- 
не Велинов, Любен Ранге- 
лов, Стойне Иванов и др. 
Именно, става дума за но
ви допълнителни програми 
в областта на

— че науката, тех
нологията и нововъденията могат наис
тина да бъдат главни фактори 
комическата

на ико-
стабилизация и самоуп- 

равителното обществено развитие.
Време е към науката да се подхож

да сериозно, с общ югославски концепт, 
което ще ни даде възможност по-лесно 
да използуваме световните постижения, 
а също така и по-лесно да преодолява
ме акутните проблеми до които доведе 
автарктлчното планиране на развитието, 
купуването на лицензи, технология и

пред ще представлява пре
ломен момент във всестра- 

обществено-иконо- 
мическо развитие на общи 
пата. Сще повече, че соци
алистическото преобразо
вание на селското стопан
ство и производството на 
храна е едно от стратегиче 
ските насоки в провежда
нето на икономическата 
стабилизация. Казаното по 
дчерта и председателят на 
Общинската скупщина в 
Босилеград Любен Ранге- 
лов, на проведеното през 
миналата седмица разши
рено заседание на Предсе 
датслството на Общинска
та конференция на ССТН 
и Коордннациония отбор

Член па Председателството на Сто
панската камара на Черна гора йово 
Вуйошевич изнесе.

нното
селското

всичкостопанство, преди 
от тези средства 
извърши поправка на хла
дилника в кланицата с ка
пацитет от 300 тона, 
се изградят няколко обек
та за съхраняване на сел
скостопански 
нмя, да се обезпечат 4—5 
трактори с приключни ма
шини с които Ще се обслу
жват

че не е нужно да се 
убеждаваме, че трябва да се използува 
модерната технология и научните пос
тижения, защото в действителност

да се

сдру
женият труд в настоящата система не е 
достатъчно икономически стимулиран.

Предавайки опита на Института за 
получаване на мед в Бор Радомир Кне- 
/кевич предупреди, 'че сдруженият труд 
ме е добре организиран и не и подгот
вен да изнася собствено знание и техно

дапод.
За този обемен похват, както е оце

нено, имаме и сили, и кадри, и знания. 
Срещи организираха Югославският цен 
тър за теория и практика на самоуправ
лението „Едвард Кардел” в Любляна и 
Клубът на самоуправителите в Крагуевац.

След уводното изложение, което бе 
ше направено от Димитър Мирчев, в 
разискванията взеха участие над 30 на
учни работници и специалисти от орга
низациите на сдружения труд навред в 
страната.

Въпреки че имаше и много теорети 
чни размишления за „науката, техноло
гията, нововъведенията и трудовото твор

произведе-

селскостопанските 
производители, 2—3 косач-

логия; а външнотърговските организации 
днес по-лесно изнасят птици, отколкото 
технология.

Научните работници, участвували ч в 
16-те срещи на самоуправителите изтък
ват, занапред ще бъде необходимо д? 
сс действува по-бързо, самоуправител- 
го и на доходни начала, като се свърз
ват научните постижения на целия юго
славски простор.

ки, едно специално терен- 
ско превозно средство за 
събиране на мляко и др. 
Предлага се да се даде 
съгласност и 50 минифер- 
ми за овце да се заменят 
с миниферми за крави, за 
което Регионалният коор
динационен отбор за сле- 

. дене реализирането на про7 
екта „Морава — 2” вече е 
дал съгласие.

за следене реализацията на 
проекта „Морава — 2”, на 
което предмет на обсъжда
не бе досегашната реали
зация на същия в Босиле- 
градрка община.

ДИМИТРОВГРАД В изготвената за тази 
цел информация, а и Ва
сил Захариев председател 
щ». Комисията по селско 
стопанство и село към ОК 
па ССТН във встъпителното

Още едни цех в резултат на сдружаване След противположни мне 
и Пя и обстойно съблюда
ване на всички обстоятел-обект трябва да 

приключи до юни тази го
дина. През май и юни ще 
сс проведе и обучение на
кадрите, които щс работят на около 5 милцона,

сто съвкупният приход, съ
ответно и печалбата, в та*- 
зи трудова организация тря 
бва да се увеличи с около 
30 ма сто.

мият приход според пред
вижданията 1з този цех ще 
възлиза на почтй 130 ми-

телнияВ базата на строителната 
трудова организация „I ра
дия” в Димитровград, през 
тази година трябва да за
почне с работа цех за про
изводство и ремонт на про- 

електропещи. По

ства при досегашното ре
ем изложение във връзка ализиране на проекта „Мо 
с този важен за развитие
то на общината въпрос под 
чсота. че от заплануваните
общо 242 миниферми (65 
кравеферми, . 21 овцефер- 
ми и 106 общи — за овце

лиона динара, а печалбата 
с ко

рава — 2” в общината, на 
заседанието ре взето реше 
ние в акцията да се вклю
чат всички субекти, с то
чно определени задачи за 
всеки отделно и при то-

в него.
Значението на този цех,мишлени 

този начин на дело се по
твърждава основното опре- 

по-натагьшноТо 
на димитровград-

е голямо, преди всичко по
ради факта, че в него Ще 
се, произвеждат промишле- 

електропеши, необходи
ми за работа в промишле
ните

и крави), досега са реали
зирани 138, от които 71 
кравеферми (6 повече от 
заплануваните), 59 общи и 
само 8 за овце. Или от 
обезпечените, без собстве
ното участие на частните 
селскострпански произво
дители, 105 380 000 динара 
използувани са 51 512 000 
динара, а краен срок за 
цялостно реализиране на 
този важен селскостопан
ски проект, който ще даде 
подтик и за развитието, на 
останалите стопански отра-

деление, 
развитие 
ското стопанство да се осно 
вава върху свързването на 
стопанството с но-развити- 
те среди. Именно новият 
цех, който трябва да запо
чне с работа през втората 
половина на тази година,

па да се търси отговорност 
нсизпълняване 

задълженията. Ведно с то
ва и по-обстойно да се об
съдят Предложените изме- 
нени.я като при това 
включат и останалите об

ли За осъществяване на ин- 
програма

наза
всстиционната 
са обезпечени и исобходи- 

доссга са внаояни 01 чуж- , мите средства от 56 мили-
®ина* она динара, ,а във финан

сирането взимат участие 
Републиканският фонд за 
насърчаване развитието на 
недостатъчно развитите об

лаборатории, които

се
В началото в цеха ще 

намерят работа око
ло 30 души, предимно 
строителни работници, мои 
тьори и електромонтьори.
През втория етап на рабо- ций „Градня" и

сам оу п ра вител пата 
мост за заетост в Димитров 
град и Белградска банка 
— основна банка' Пирот.

•ществено - политически су
бекти, да се чуе и мнение- 
го на селскостопанските 

местните

на самоуп- 
свързванс наще бъде дело 

равително 
две обшили — Димитров
град и Аранджсловац, то- 
ест, две трудови организа
ции в тях — „Елка 
„Градня".

щипи, трудовите организа- 
„Елка", 

ОбВД; производители в 
общности, а след топа дата в цеха ще сс ползува и 

част от огнеупорната гли
на от находището край се
ло Брсбсвница, като необ
ходима суровина в произ
водствения процес. Годиш-

стано-сс заема съответно 
внще.вече еГлавният проектреконструкцията и

на строи-
М. Я.А. Т.готов, а

доизграждането



| ПО СВЕТА
СЪТРУДНИЧЕСТВОЮГОСЛАВСКО-АЛЖИРСКО

МАНИФЕСТАЦИЯ И ПРОВОКАЦИЯПРЕДСТОИ НОЙА ВЕЛИКОБЪДГАРСКА Фактор нв стабилността
Под шефството на 

Тодор Живков
г,"л,р. ™меж

През последните 
ду двете страни 
ДИШ110

боти Раиф Диздаревич с 
най-високите ръководите
ли на Алжир. Преди 6 го 
дини търговският обмен 
между Югославия и Ал- 

възлизаше на около 
годиш

Югославско-алжирското
икономическо сътрудничсс 
тво през иослсдни-ге 
пи сс развива с

годи
интензивни

обхваща псе повстемпове, 
чс области и практичее'#!

крак. с традицион- 
иолитичсски

жир
20 милиона долара 
I о но днес стойността на 
стокообмена между двете 

е 400 милиона ДО

и Методий” — сс казва в 
ПолитбюроПолитбюро на ЦК на БКП взел решение за най- 

тържествено ознаменуваме на 1100-годишиината от 
смъртта на македонския просветител Методий, свър
звайки тази дата с 1300-годишшшата от „създаването 
на българската държава"

решението на 
на ЦК на 1ЖП — е състав 

част на борбата на ра
ботническата класа и пай- 

маси,

«ьрви в 
1 о добрите дветемежду 

Стопанското сътру 
представлява фа

ма отношения страни
лара годишно. В разговори 

водени по време на гго- 
на Диздаревич

е грани, 
димчестношироките пародии 

ръководени
капитализма и фашиз- 

за свобода, дсмокра- 
нсзависи-

от 1ЖП, иро- гс,се казва в решението, е 
изиграл изключителна роля 
в създаването на „младата 
българска държава" като 
„авторитетна средновеков
на държава". В този 
текст Г100-годишнината от 
смъртта на Методий се 
свъпзва с 1300-годиишина- 
та от „създаването на бъл 
гарската държава".

Политбюро на ЦК на 
БКП използува случая да_ 
присвои македонската кул- 
т''оа и градове. Хвалейки 
„далновидността на държа 
вниците, каквито са били 
княз Борис I и цар Симе
он", че взели в защита 
„учениците на Кирил и Ме 
тодий". Политбюро побъл 
гарява Наум и Климент Ох 
ридски, както и всички ос
танали творци на македон
ската и по-широката слав-

комунисти 
ческа партия продължава 
да присвоява живота и де

на славянските братя 
Кирил и Методий. Сега то 
ва сс прави с отделно ре
шение на Политбюро на 
ЦК на БКП, в което 6 ап
рил се определя за ден, в 
който най-тържествено ще 
бъде ознаменувана, „в стра 
ната и в чужбина", 1100- 

смъртта

стабилността наБългарската ктор па 
целокупните

ГНИ селението 
в Алжир, с подчертано, че 
е необходимо да сс обезпс 

по-нататъшна стабил
ност и дългосрочност на 
икономическото сътрудни

отношения
Ал-ма, а

цня национална 
МОСТ, приятелство и СЪТру-

Югослапия имсж/'«у
жир.лото

чиСъветскияКОН- диичестно със 
съюз и с всички славянски 
народи, за зашита на слав
янската култура".

Това е константирано в 
разговорите па съюзния сс 
кретар ма ра- чество.външните

ф ПОДГОТОВКИ ЗА ЖР.НЕВСКИТЕ ПРЕГОВОРИ

НАТОгодишнината от 
на Методий.- Манифестаци 
ята ше се проведе под шеф 
ството на Тодор Живков, 
генерален секретар на ЦК 
на БКП и председател на 
Държавния съвет на НР 
България.

Солунските братя от ма
кедонски произход Кирил 
и Методий са създали слав 
янската азбука, според ре 
шението на Политбюро 
на ЦК на БКП, въз осно ' яиска култура.

Партийният връх не заб

Пет условия на
Американците не са съгласни да преговарят със 

СССР за ядреното оръжие на други страни.
1а дл : предвиди една и съ 
ща горна граница и еднак 
ви права в областта на ра
зоръжаването за двете ве 

ики сили и същевременно 
да утвърди мерки за ефи
касен контрол над осъше 
стзяването на бъдещото 
споразумение.

Евентуалното споразу
мение не трябва да има ни 
какви последици за съще 
ствуващите потенциали 

класическо оръжие на 
ПАТО. Запад не се съгла
сува с каквото и да било

гмери канско-съветско спо 
разумен и е. с което се зас
трашава сигурността на 
други страни. С други ду
ми НАТО не приема пре
местване на ракетите „СС 
—20" от европейската част- 
на СССР в Далечния Из
ток.

Запад с съгласувал 
становищата си във връзка 
с предстоящите преговори 
между САЩ и СССР в Же
нева. Американците не 
са съгласни да преговарят 
за ядреното оръжие на 
други страни. Това е един 
от общо пет условия на За 
пада за мартовските прего 
вори между великите сили 
зз разоръжаването.

Както се изтъква в съоб 
щение на' НАТО, западни 
ят военен съюз счита, чс 
евентуалният договор тряб

ва на характеристиките на 
живия говор на българс- равя да оцени високо кул 
ките славяни. По тази ло .турата на „средновековна 
гика на българския парти- България", подчертавайки, 
ен връх „старобългарският” че тя е ..могла да се мери 
език е ..бил основа на ста с постиженията на най-нап 
рите книжовни езици на редналите европейски стра 
останалите славянски наро ни от това време".

Таченето на традициите 
Създаденият по този на- на „старата българска кул 

чин старобългарски език, тура'-' и „делото на Кирил

Определяйки тези усло- 
вия за „начална точка", 
НАТО не отрича възмож 
1'остта да ревидира сегаш 
ния план за разполагане 
на 572 американски ядре
ни ракети в Западна Евро-

ди.‘

па.

Игмански марш—разкази за пролетарски 

свръхгероизъм ®

Т Кой можеше да помис
ли, че по стръмнините на 
окования в студ и сняг 

I Игман, само 38 дни след 
! формирането в Рудо, бой^ 

ците на Първа пролетарс
ка бригада ще изйишат ед 
но от най-светлите страни
ци на четиригодишното си 
г ероично воюване.

Игманският марш трая 
само 18 часа, следобед и 
през нощта на 27 срещу 
28 януари, 1942 година. Д0" 
статъчно за изява на без- 
примерен комунистически 
и пролетарски 
Достатъчно за историята.

паршащ и- Б. Тито прави
Ти,, пл»дП пролетарска бригада1ук поместваме спомени на пое 

живели участници „ това славно 
събитие от Народоосвободителна- 
та Оороа и социалистическата 
волюция на югославските 
и народности.

преглед по случай предаване знамето на Първа

ВО. Батальоните бяха
нато действие - Спом„В„ "Гперо
Д ,Г10"ИЧ' боец на Пети шУ«а- 
Д адски батальон в състава на Пър
ва пролетарска бригада. _ Присъ
ствието „а бригадата неделечеи 
важните позиции и обекти обезпо 
сти с°еКомаТ0Ра- П&»™занскитс ча
шите И укрепваха по
сткн ^ дотогавашните дей
ствня И политическата си дейност

ре-
V народивойска героизъм.

„В Подромания Първа 
ска бригада пролетар
широко простра™'1 -'оГвареш 
Власеница и Хан-пиесак до Сарае-
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МОК НА СКС В НИШ
ОБСЪДИ ИЗНОСНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА НИШКИ РЕГИОН ОТ КОМЕМОРАТИВНИЯ СЪБОР В ВОЙНИК

Животът беше по- 

силен от злодеитеЗанапред—нов подход 

и високи усилия На невинните жертви в Бойник и на всички, 
паднаха за свободата, най-добре Ще се отдъл-които

жим ако извлечем този край от изостаналостта — ка
за Вукое БулатовичОбществено-политическата

бъде в служба на 
низации за конкурентно
зар

дейност трябва да 
на стопанските орга 

присъствие на световния па

ствени материали с домат
оспособяването Във та. — Войнишките жертви 

представляват величествен 
символ на борбата и съп
ротивата, на гордостта и 
страданията не само на на- 

на рода от този край, но и 
на цялата южна част ^на 
Сърбия, която даде на ре
волюцията всичко, което 
трябваше и можеше 
даде.

ни. възпоменателния 
парк в Бойник на 17 фев
руари т.г. се състоя коме- 
моративен събор по случай 
43-годишнината от разстре 
ла на над 500 жители 
Бойник и Драговац.

— Миналото на нашите 
народи изобилствува с при 
мери за масови кланета и 
големи жертви, но никъде, 
като тук, врагът не върше
ше изтребителското си зло 
деяние с избиване на всич-

В осъществяването на за 
дачите в областта на изно 
са, каза Славка Илич, са 
необходими много по-ви- 

. соки усилия и отговорност. 
Защото износът трябва да 
се увеличава не само зара 
ди обезпечаване на текущо 
възпроизводство, но и за 
връщане на дълговете. За
това обществено-политиче 
ската дейност трябва да 
бъде в служба на оспособя 
ването на стопанските ор
ганизации за конкурентно 
присъствие на световния па 
зар. Необходимо е да се 
изучават много пощателно 
процесите на световния па
зар и да се осъвременява 
производството.

На заседанието бяха из
несени редица забележки 
въз връзка с инвестициите. 
Закъсняла строежът на сто
пански обекти, а завърше
ните не дават желаните 
ефекти. Съюзът на кому
нистите трябва да се избо 
ри за инвестиционна поли 
тика, в която решенията 
Ще се приемат по самоуп- 
равителен начин, при пъл
но участие на работници
те и останалите трудещи 
се, а не в затворени кръго 
ве ръководни хора. При 
изготвянето и приемането 
на инвестиционни програ
ми трябва да се използува 
науката, а в реализацията 
им да се спазват срокове
те и проектосметната стой
ност.

Междуобщинската кон
ференция на СКС в Ниш 
на заседанието си от 15 фе 
вруари т.г. обсъди актуал- 
ните идейно-политическивъпроси
на Дългосрочната 
ма за икономическа 
билизация в областта на 
външнотърговския обмен и 
инвестициите и задачите на 
СК в тези области. В

за осъществяване
програ- 

ста-
да

Помним ли исторически
те завети, помним ли жер-

увод
ното изложение на Славка 
Илич, изпълнителен секре
тар на МОК на СКС, бе 
изнесена действителна пред 
става за износните резул
тати на стопанските ор
ганизации от Нишки реги
он, както и за състоянието

„БОЙНИК НА ВЕЧЕН СТРАЖ"
Комеморативният събор в Бойник приклцочи 

с поетично-сценична програма „Бойник на ве
чен страж". Автор на програмата е Томислав 
Цветкович, литературен творец от Лесковац. Ху
дожниците от Хърватско подариха 35 картини 
на възпоменателната галерия.

на инвестиционното потре
бление в региона.

Миналата годдона сто
панските организации от 
Нишки регион не са осъ
ществили заплануваните 

резултати в стокообмена с 
чужбина. Вместо да бъде 
увеличен, износът е нама
лен. Значително и загрижа 
ващо е намалението на из 
носа в страните с конвер
тируеми валути. За 11 ме
сеца на 1984 година изно 
сът е намален общо с 5,1 
на сто, а износът на кон
вертируемите пазари до
ри с 12,3 на сто. В същия 
период вносът е намален 
с 2.2 на сто, а вносът от 
страните с конвертируеми 
валути с 4,7 на сто. Изно
сът е по-голям от вноса с

ко живо — от деца до ста 
рци, никъде като тук ръ
ката на кръвника не бе 
вдигната против живота с 
налудничавото намерение 
да го затрие. И не за пър 
ви път. Много поколения 
помнят зверските нашест
вия на българските завое
ватели, които винаги свър 
шваха със злосторства над 
невинния народ. Много 
села и семейства, от поко
ление на поколение, бяха 
завивани с черна тъга, но 
животът отново избуява- 
ше, побеждавайки всички 
нещастия —■* заяви подпре 
дседателят на Скупщината 
на СР Сърбия Вукое Була 
тович пред многобройните 
участници в комеморация-

твите, как се отнасяме към 
тях? — попита Булатович 
и отговори:Славка Илич

— Ние и всички бъде
щи поколения имаме неп
реходен

29,8 процента. Общата сто 
йност на изнесените сто
ки и услуги възлиза на 
23,6 милиарда динара, до- 
като стойността на вноса 
е 18,2 милиарда динара.

Въпреки това в Нишки 
регион съществуват при
мери за хубави износни ре 
зултати. Такива са резулта 
тите на ШИП „Копаоник" 
от Куршумлия, „Джуро Са- 
лай" от Ниш и на „Пър
ви май" от Пирот. Резул 
татни са и усилията на ня 
колко стопански колекти
ви в заместването на внос 
ни суровини и възпроизвод

дълг да пазим
спомени за падналите жер 
тви, за делата, 
и трагиката на живота им. 
А най-добре ще им се от- 
дължим ако Пуста река, 
Ябланица, Топлица, Раси- 
на, Църна трава и цялата 
южна част на СР Сърбия 
избавим от изостаналостта 
и бедата, ако на стопански 
ге, обществените и 
ните им потенциали вдъх
нем

идеалите

култур-

нов живот ,който ще 
израстне във 
възход на тази област.

всестраненБ. К.

сняг, пролетарите пристигат в с. тири часът следобед. Мразът ста- 
Ракова нога, където получават къ- ваше все но-силен. Ясното небе обе 
са почивка. В с. Педише пристигат 'Даваше студбна нощ. Коча ни 
през нощта на 18 срс'Ду 19 януари, обясни посоката на движението. Прескачаме. Някои не успяват в 
Тук ги посреща комисарът на бри- На картите си подчертавахме Йо- това, макар че Коча помага 
гадата Филип Кляич — Фича. Ра- шаница — Градац — Перивой — му да не падне във водата. Пове
ло в зори колоната на Върховния Рслево — Осиек — Блажуй — Иг че от ония, които с единия или два 
щаб пристига в 
слсд това минава към Яхорина.

бригадата се изяви като организи
рана и дисциплинирана войска, ко 
ято сериозно разклати стабилност
та на околните окупаторски гар
низони. Ио през средата на януа
ри от различни посоки започна 
офанзива на силни германско-ку 
излинговски части. За тази офанзи 
ва Върховният щаб бе 
от нелегални в Сараево."

ха. След това ни се изпречи ши
рок поток. Конете продупчиха леда.

всеки-

Подромания, а ман — Пресйеиица. Общо 35 км,, та си крака загазиха в потока, пре 
които трябва да изминем за десе- мръзнаха... На моста на Босна ня- 
тина часа без почивка.' На Игман ма стражари. Минаваме през него 

Веднага след това обстановка- и в района на Калииовик вероят- и веднага свиваме към Осиек и 
та се влоши. Немците успяха Да но има партизани. Дано си отпочи Блажуй. Тук 
пробият фронта откъм Романия и пем там. До подножието на Иг- 
Рогатица и да пристигнат в Под- ман напред върви Първи батальон 
романия. Беше очевидно, че обръ със Ссмизовашка чета. Зад псго 
чът се затваря и че е свободна маршируват Втори батальон с бол брули лицата ни, студът ни проба- 
единствено посоката към Фоча, 
през Игман.

осведомен

„Върховният щаб — разказва 
комендант пъртината е широка

Радован Джуканович, 
на II черногорски батальон — вед
нага заповяда да се извършат не
обходимите действия. Налагаше се 
Да осуетим окръжаването и да из
бягвам фронтални сражения с вра
га по лошо време. Зимата беше 
много студена, а дълбокият сняг 
затрудняваше движението на пар
тизаните. В тази област трябваше 
да останат малки части, а 
части заедно с Върховния Д 
си пробият път към Яхорша 
Фоча, където сс бяха запъти/и р
тизански отряди от Черна гор

и се движим в колона по двама. 
Люта зима. Вятърът безмилостно

цицата и ранените, части на Пети жда до костите, като че ли тялото 
батальон и накрая, като защита, е оковано в лед. Най-студената 

нощ в дотогавашното ни воюване...Събрахме се в „Граблива нива". Трети батальон.
Първи и Втори батальон, Крагуе-
вашки батальон и четата, която об върви Втори батальон, 
служава оръдията. Първи батальон 
претърпя големи загуби при ПЙР- 
мовац и от него беше останала пре 
половена единица без комисар и 
комендант. В състава на нашия ба
тальон е и болницата на бригада
та. В колоната са и няколко друга рена и пробива път на цялата ко- не са войска, а малки групи бун- 
ри от Главния щаб и Покрайнин- лона. Недалече от с. Релево се за- товници по планините, 
ския комитет на ЮКП за Босна и дава влак. След него още един.
Херцеговина начело с Родолюб Чо 
лвкович. Комендантът издаде запо
вед за тръгване. Беше около чс-

От подножието 
на Игман до Пресйеница начел» В село Осиек край Илиджа ни по

срещат селяни и ни питат каква е 
Колоната се издължи, Вървим тази войска. Партизанска, народна 

един след друг. Често спираме. Те — отговаряме ние, но те едвам ли 
мпото зависи от челото на колона- могат да вярват на думите ни, за- 
та .което внимателно изпитва те- щото са излъгани, че партизаните

Върховния Щаб 
батальон тръгва по 

Иваничичи —
По заповед на 

П черногорски 
посоката Никшич —
Ракова нога - Имамовичи - 
хбеговичи — Педише. Р я 
чайки непрекъснато по Д

Ша СЛЕДВА 
Драго ТАНКОСИЧ

Вкамсияваме се на местата си ка
то заледен плот. Не ни забеляза-
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БАВУ1ПНИЦА
> спги пкгрАЛСКА ОБЩИНА и секциои Шй ОКТИВНО ДО учоствуво В 

подобрение но производствотоВсе още без пълна изява
план. Таза с амбициозен 

ка например, от пролети-
_в общината трябва

2348 ХСК- 
с ечемик 

овес 2058; с

наДо края на февруари ' 06'нинска-
Соци- 
Бабу-

« КЪМ ОБЩИНСЬСАТА КОНФЬРЕНЦИЯ ПА СОЦИ Р,оварянс< сскции все
*1ИСТИЧЕСКИЯ съюз в Iросили рад са^! ш ис са форМИрани.
МИРАНИ СЕКЦИИ ЗА ПОВЕЧЕТО ОЪЛАСШ, Ш цс в Правилата
ЕДНИ ОТ ТЯХ НЕ ДЕЙСТВУВАТ # В ССТП на^ССТИ се шава, че и в
ЬА ОРГАНИЗАЦИОННО И АКЦИОННО ОСПОС Местните конференции тр- 
ЯВАНЕ НА СЕКЦИИТЕ ииа да действуват секции,

■ едвам ли в две-три таки
ва съществува но някоя е. 
тях.

•дневен ред на
та конференция па 
алистическия сь|0з в

се намерят два 
въпроса: подго

ните
да бъдат засети 
тара е царевица,
170 хектара, е 
картофи 567 хектара и т.н 
С Фураж тази пролет тряб 

към

та
на е--.

шпица ще
актуалии 
товката за пролетната сей 

па социалтба и развитието 
но-икоиомическитс

иа село ролята на 
съюз в 
преоб- 

Как-

бъдат засетива !'в 
500 хектара площ. 

Пабушнишка
огноше- отио-но-икономически

ис действуват. За пя- 
от тях едвам • ли може

В Боснлсградска общи
на укрепва влиянието на ния 
трудещите се и граждани- кои
те във взаимането на ре- «а се каже, че пре Д - 

от общ интерес. Са пата провеждат и но едно
и полегат съорание. макар, чс изц,и рьоош и делегат дово^ни 0, дсй. обърне по-голямо

секциите, ние. Наскоро, казва юи, 
ще се раздвижи акция сек 
ции да ее сформират и в 
местните конференции. С 
оглед малкия брой жители 
в известно число 
общности секции няма ;щ 

да ее сформират. Ьез 
е обаче че за две

община 
с около 500

ШСНИя
Социалистическия 
социалисти ческото

ма селото.
лазаров подчертава, че 

към секционния начин па 
занапред ще ее 

виима-

диес разполага 
трактора, макар че за нуж 
дите па селското стопан
ство са достатъчни и 300. 
Но и покрай това — в не
достатъчна степен се прила 
га съвременна обработка 
па земята. Причината за 

всичко удреб

разоваиис 
то пи уведоми председател 

Общинската коифе- 
иа ССТН в Бабуш- 

Душан Ристич, за

шення
моуправителната

практика потвърди оба
^твТваГГГГту ко=ия
ционната ролята Социали- =же Д^се—^

накство и село, социалната 
и здравна политика и за 
останалите, които 
принос в раздвижването и 
съблюдаването на въпроси 
в тяхна компетенция, 

оа бездеиствуването на 
секциите причините се тър 
сят в неактивността на 
членовете им. Покрай това 
обаче, в ССТН липсва и 
организационно и акцион- 
но оснособяване на секци
ите. Още повече ако се

ло ят и а 
ренция 
цица
предстоящото заседание иа 
конференцията вече сс под
готвят материали, като ло- птите

изучат нробле- леността на имотите.

ска на

етическия
диняващ фронт на

обществено-политичес
ки сили е необходимо да

топа е предивсич местни
щателно секи дават

можесе засили секционният на 
чин за работа. Още повс 
че ако се има предвид, че 

най-важният

спорно
близки и в по-големитс ме 

общности трябва дастии
съществуват (и действуват) 
поне онези секции от кои
то сс чувствува най-голяма 
нужда.

Как да се премахне 
дсйствуването на вече 
ществуващите секции? 11ре 
ди всичко чрез 
то на бездейните членове 
и участието на трудови хо 
ра и граждани, които имат

секциите са 
облик на действуване на 
този фронт и че много- 
бройните въпроси налагат 
този начин на работа да 
се подобри.

Какви са постиженията 
на ССТН в общината по 
този въпрос?

без
съ-

сменяваиеима предвид, че не вед- 
наж досега по различни 
причини и поводи в общи
ната се констатираше, че
на секциите е необходима интерес за решаване на 

определени въпроси, 
държанието на работата 
им сигурно ще се обогати 
ако в тях се включат и де 
легати на обществено-по-

ф СЪЩЕСТВУВАТ, НО 
ВСИЧКИ НЕ ДЕЙСТВУ-
ВАТ БабушницаО-иомоиц. преди всичко про

фесионална. По и покрай това 70°/о 
от планираните площи за

Към Общинската кон
ференция на ССТН в Бо
силеград освен няколко ^ Б МЕСТНИТЕ КОНФЕ 
комисии и отбори същес- ГЕНЦИИ НЯМА СЕКЦИИ

мите, които пречат на по- 
интензивното развитие на 
селското стопанство в об
щината. В този смисъл Со
циалистическият съюз, ка
то обединяващ фронт на 
всички обществено-поли
тически сили в общината 
ще трябва да поеме и из
пълнява своята роля в пре 
образованието на селото. 
Ще се активизират преди

пролетна сеитоа са подгот 
вени — изорани са и ако 

Ьт 15твуват и девет различни се 
кции. Секциите имат по 
седем, т.е. девет членове.
В известно число секции 
обаче е задоволен само те
хническият въпрос — фор 
мирането им. Председател^ 
ят на ОК на ССТН Иван 
Лазаров казва, че секция
та за действувеже на мест 
ните общности, секцията 
за физическа култура, 
спорт и развлечения, как- 
то и секцията за самоуп- 
равителни общности на 
интересите, .а до известна 
степен и тази за обществе-. незаменима сила в самоу-

литическите организации, 
Въпросът във връзка със сдруженията на граждани- 

секционния начин на рабо ХС/ професионалните орга 
та не е само идейно-поли- 1 низации и органите на уп 
тически, но същевременно

времето позволи 
до 30 април сеитбата тряб
ва да завърши.

друг проблем, който из
никва е употребата на ми
нерални торове, коопера
циите вече са направили 
поръчка за 7Ю тона азот- 

всичко недостатъчно акти ни и 600 тона смесени то- 
вните секции към Социа- рове. Въпрос е дали нуж 
листическия съюз, в конк- ните количества ще оъдат 
ретния случай — секцията получени, от една страна, 
по селско стопанство. а от друга, и високите це-

Налице е едно: в пред- ни на изкуствените торо- 
стоящата пролетна сеитба ве често са причина, про- 

В. Б. ’ Бабушнишка община вли- изводителите да не ги взи
мат в нужните количества.

ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ СТАНОВИЩАТА ОТ 18-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС Това, без съмнение,
зле да се отрази и върху 
добивите

равлението, които да оказ 
ват професионална по
мощ. Защото, всестранното 
разглеждане на въпросите 

и и утвърждавнето на най- 
добри насоки, проекторе
шения и алтернативи е ус 
ловие да се премахне и фо 
румният начин на работа, 

самоуправителните органи който все още бавно се 
в местните общности са премахва.

и конкретен и практичен 
— трудовите хора и граж
даните да бъдат носители 
на самоуправителното 
политическо решаване. В 
местните конференции на 
ССТН в общината, които 
съвместно с първичните 
партийни организации и

може

За критична оценва във всяка от пролетнитесреда култури.
Засега селскостопанските 

служби при земеделските 
кооперации все още недо
статъчно оказват помощ на 
частните

V връзка с укрепване консти 
туциониата роля на тру
довата организация, дей- 
ствуването иа работничес

органите на управлението, 
трансформиране на СОИ и

ОК на СК наскоро ще обсъди въпроса във 
връзка с действуването на членовете на СК в 
органите на обществено-политическите органи
зации, делегациите и делегатските скупщини, ка- 
кто и осъществяването на демократическия цен 
трализъм в СК.

пр. производители. 
Кооперация „Слога" 
Велико Бонинци 
мер още не е ни

Общинският комитет на 
СК наскоро ще обсъди дей 
ствуването на 
на СК в останалите общес
твено-политически органи
зации, делегациите и деле
гатските скупщини, както 
и осъществяването на де- 

. мократическия централи
зъм в СЮК и по-нататъщ- 
ните задачи 
на Комитета и Председате 
лството му.

въвките съвети, както и въпро 
си, които са от значение 
за укрепване ролята на 
сдружения труд, Част от 
задачите, отнасящи се до 
конституционната роля на 
местните общности тряб
ва да реализират ОК на 
ССТН и Съветът на местни 
те общности към ОС, т.е. 
техните органи, комисии, 
отбори и секции. От особе 
но значение са и задачите 
на ОК на СК, Общинския 
синдикален съвет. Общинс
ката скупщина и скупщини 
те на 
общности

напри-
създалачленовете

такава служба.
В „Ерма" в Звонци и 

„Любераджа" в Любераджа 
този проблем е разрешен 
частично.

Общинскйят комитет на чи. още по-голям размах 
СК в Димитровград преди необходимо е да се напра 
няколко - • дни обсъди досе ви критична оценка на кон 
гашната активност в общи кретната практика във вся 
иата за реализирането ста ка среда, 
новищата от 18-то заседа
ние на ЦК на СКС. При 
това членовете на Комите 
та утвърдиха конкретни за 
дачи нй комунистите в об
ществено-политическите ор 

ганизации, Общинската

докато коопера 
Ди-я „Будучност” в Бабуш
ница има най-развита сел
скостопанска служба. 

Именно
На заседанието бе под

чертано, че първичните па 
ртийни и синдикални орга 
низации, Общинският син 
дикален съвет и Съветът 
на сдружения труд към 

скупщина, самоуправител- ОС. трябва 
ните общности на

на членовете

сега е време се
дскостопанските 
сти да направят обиколка 
на местните общности, ка 

за т0 дават необходимите 
вети и напътствия 
водителите.

специали
До 15 април ОК на СКС 

в Димитровград ще 
ши по-щателен анализ 
активностите и за

извър
да бъдат

интере-- носители на акцията 
сите, в трудовите органи- . в организациите 
зации и -пр. С цел пък 
акцията за реализиране на 
тези становища да полу-

съ-
самоуправителните на произ 

Без прилага-
резулта 

тате по повод реализиране 
становищата от 18-то засе 
дание.

на интересите 
във връзка с, рационализи-

на сдру 
жения труд. Особено мя
сто в разискването тряб
ва да получи въпросът във

не на съвременната наука
и техника, съвременно сел 
скостопанско е немислимо.

рането на професионални
те служби и работата на Б. К. М. А.
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СЬВМНСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС И ОК НА ССМ В ДИМИТРОВ @ СУРДУЛИЦА

Нарушават договора, 
но не отговарятНЕЗАЕТОСТТА Е ОСНОВЕН 

ПРОБЛЕМ НА МЛАДИТЕ На 14 февруари в Сурду 
лица бе проведено заседа
ние на Общинския синдика 
лен съвет, на което се ра 
зисква за осъществяването 
на политиката по. заетост 
през изтеклата и задачите 
на Съюза на синдикатите 
през настоящата година.

Председателят на Об
щинския синдикален съвет 
Звонимир Стайкович в уво 
дното си изложение под
черта, че и в сурдулишки- 
те условия въпросът във-^ 
връзка с незаетостта пред
ставлява сериозен социа
лен, икономически и поли 
тически проблем. Затова е 
необходимо и по-енергич- 
но ангажиране на всички 
обществени субекти.

виеше образование.
Покрай проблема с уве 

личения брой чакащи ра 
бота, сериозно се повдига 
и въпросът във връзка с 
дългбто чакане докато се 
црЛучй -работа —- 270 души 
чакат* Чйд'3 години, а вс
ред тях са и онези без ка 
квито' и да е, или пък с 
незначителни, приходи.

Ще посочим още някол 
ко интересни данни: 612 
са без професионална под 
готовка, 50 души са с над 
50-годишна възраст, а 77 
от 40—50 години, докато 
29 души имат имот от над 
5 ха.

От 2000 
част. 
хора

на евиденцията, активни едва една четвърта 
9 Половината от незаетите в общината са млади спомене и ' неактивността 

на младите комунисти не 
само в Съюза на комунис
тите, но преди всичко, в 
самата младежка органи
зация. А от 406-те младе
жи-комунисти, повечето са 
приети в редовете на СЮК 
по предложение на младе
жката организация! Този 
въпрос първичните младе
жки организации в най-ско 
ро време и най-сериозно 
трябва да обсъдят. Още по
вече, че това изискват ста
новищата от 18-то заседа
ние на ЦК на СКС.

Правейки резюме 
на младежките пробле
ми в Димитровград пред
седателят на Общинската 
конференция посочи три 
основни проблема: недо
стиг на кадри в младежка
та организация, липса на 
съответни помещения и на 
финансови средства.

След четирича- 
сово разискване, приети са 
и конкретни заключения. 
Освен председателите на 
обществено-политическите 
организации и ОС в рабо
тата на заседанието взеха 
участие и Пера Виданович 
и Борис Костадинов пред
ставители на МОК на СКС 
в Ниш и Предраг Вукади- 
нович председател па МОК 
па ССМ в Ниш.

На 15 този месец в Ди
митровград се проведе съв 
местно заседание на

вен ред на заседанието се
намери само един въпрос-. 

Об- Ритуалните проблеми на
Щинскйя комитет на СКС 
и Общинската

младежта и задачите на 
Съюза на комунистите и 
Съюза на социалистическа-конферен 

ция на Съюза на социали 
етическа младеж. На

та младеж, свързани с те
зи проблеми.дне-

® ГУБЯТ ДОВЕРИЕ В

В Димитровградска 
Щина младежтта е органи
зирана в 16 първични 
ганизации, с

СВОЯТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Об- жизнения им проблем — 
незаетостта. А когато става 
дума за незаетите ,не мо
же да се отбегне от кон
статацията че повечето от 
половината незаети са мла 
ди хора — 450. От това 
число 195 са средношкол
ци или със средно насоче- 
ено образование. За някои 
специалности-изобщо няма 
места в димитровградско
то стопанство и единстве
ната възможност за полу
чаване, на работа е преква

В дискусията преоблада- 
ха две неща: как да се съ 
здават условия за по-ус- 
корено заемане на млади
те и как се спазва Обще
ственият договор за заема
не на работа? Бе подчер
тано ,че срещу онези, ко 
ито нарушават този дого
вор нищо не се предприе
ма и затова е „оправдател 
но”, че има безотговорно 
поведение. Едно от заклю 
ченияУа е, че за всеки про 
блем трябва да се разиск
ва в синдикалните органи- 

на СОИ по заетост в Сур- з‘аций с цел да се афирми- 
дулица се намират 1356 тър ра действуването йм в та- 
сещи работа лица, т.е. с зй област и да . влияят вър 
8,65 на сто повече откол ху политиката на заетост, 
кото през миналата годи Една от постоянните зада 
на. Най-голямо увеличе- чи е по-ускореното заема- 
ние на безработните е на не на младите квалифици

ор-
около 2000 

евидентирани членове. В 
работата на младежката 
организация според думи
те на председателя На Об
щинската конференция на 
ССМ Зоран Геров, активно 
участвуват едва една чет
върта част, а може би и 
по-малко. Това очебиещо 
говори, „че младежката ор 
ганизация в Димитровград

През миналата година 
в Сурдулишка община бе 
запланувано работа да по 
лучат 444 нови работници, 
с което заетостта да се уве 
личи с 6,5 на сто. Приети 
са 966 работници, но 509 
за определено време (най-'' 
много до 30 дни), а 215 ду 
ши работа получиха при 
частни работодатели.

Понастоящем в списъка

I
• . ■ , > • \

онези с четвърта степен 
професионална подготов
ка, а през януари и февру 
ари е увеличен и броят на 
незаетите с виеше и полу-

рани кадри и откриването 
на повече смени, разбира 
се там където съществуват 
условия за това.

А. Т. С. М.
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК В СЕЛО ЦЪр 
НСШИЦА

Инициатори и мобилизатори
секретарят Влади- дача." Преди всичко, акци

ята за довършване на ве
че започналата акция по 
електрификация на село
то. Именно, през минала
та година мрежата с висо
ко напрежение в дължина 
от 8 километра цялостно е 
завършена, докато мрежа
та с низко напрежение в 
дължина от 17 километра 
с 5 трафопоста само час
тично. В Караджинова, 
Придолска, Заношка и Пет 
ковска махали са към 
края, в махала Голема ре
ка цялостно е завършена, 
докато в Чурчиинци в ход 
е копаенето на дупки за 
електрическите стълбове.

Освен това членовете на 
Съюза на комунистите в та 
зи партийна организация 
през настоящата година 
трябва да дадат свой при
нос и в разширяването на 
махленските пътища — ак-

Пързичната партийна ор 
ганизация в село Църно- 
щица е същински носител 
ма всяка активност. И не 
само, че комунистите са 

' двигатели на всяка актив
ност, но са и мобилизато- 
ри на останалите субекти 
в местната общност. При 
това, ежедневните жизне
ни въпроси и разрешаване
то им, са винаги в центъра 
На вниманието им.

— Не обсъждаме само 
въпроси от комиуално-би- 
товото устройство, НО обсъ 
ждаме и въпроси от всеоб
щото обществено-полити
ческо състояние. Поиастоя-

казва 
мир Костадинов.

Инак, първичната парти
йна организация наброява 
15 членове, а идейно-поли-

Дано заключенията не останат само на хартия

лификацията. Но и съще
ствуващите възможности, 
по-точно конкурсите в тру
довите организации преди
звикват недоверие сред 
младите, особено, конкур
сните комисии. Получава
нето, на работа чрез^,връз 
ки и познанства” цъвти, въп 
реки че някои компетентни 
в тази област категорично, 
отричат. Ако към това сс 
добави факта, че в комиси 
ите за ,заемане на работа 
изобщо няма млади, отго
ворът е още по-ясен.

ГР значителна степен е за
губила доверието всред сво 
ите членове, които все 
по-малко са ангажирани в 
нейните акции”. Търсейки 
отговор на въпроса защо 
това е така, Геров вър все 
обхватно и конкретно встъ 
пително изложение изтък
на, чс членовете на мла
дежката организация сс 
съмняват в способностите 
на своята организация да 
решава 'техните проблеми. 
Това предй всичко се отна 
ся до (не) присъствието на 
младите в решаването на

тическото и социално-класо 
вото укрепване на органи
зацията с постоянна зада
ча. През миналата година 
са приети двама нови чле
нове. Както ни уведоми 
Костадинов този въпрос Ще 
имат в предвид и тази го
дина, макар, че все по-мал 
ко млади остават в селото.

Пред тази партийна ор
ганизация и през настояща 
та година предстои твър
де важна и отговорна за-

ф КОЛКО СЕ ЗАЧИТА ДУМАТА НА МЛАДИТЕ?

Имат ли младите възмо
жности, освен в заемането 
на работа да влията и 
върху решаването на дру
ги проблеми? Това е въ
прос, който неминуемо се 
налага от предишната кон
статация, Вместо отговор 
ще посочим, че в пет ра
ботнически съвета от 92 
членове само петима са 
млади, а в скуиЩините на' 
самоуправитслните общно 
сти от 211 членове само 
седем млади. Но, не само 
застъпеиостта на младите

в разни самоуправитслии 
органи и тела е причината 
за сдабата активност. Както 
бе подчертано основната 
причина с недостаъчната 
реализация на приетите за 
ключения. „Свидетели сме 
на бройни разисквания и 
конструктивни 
пия, които остават на хар
тия, а промени в същсству 
ващото 
изобщо няма, или са съв- 
ссм малки” 
чен бе Геров. От друга 
страна не може да не сс

ция, която е запланувала 
местната общност в село
то. Понастоящем, както ни 
уведоми Костадинов се про 
веждат махленски събра
ния и се събират необхо
дими средства за изгражда 
мето им. Разбира се п<з- 
мощ очакват и от Общин
ската скупщина, преди вси
чко от СОИ за комунална 
дейност.

заклю чс-

ноложенис, или

категори- Члсновете на СК и Църношица често се договарят за 
раздвижването и хода на акциите М. *.

СТРАНИЦА 5братство * 22 февруари 1985



\к*л\Ч\\ЧЧ\\

Г»«^1иШтЕс^оуц;
ВЛАСИНСКИ

ЮБИЛЕЙ НАкъм 30-ГОДИШНИЯ 
ТЕ ВОДОЦЕНТРАЛИДИМИТРОВГРАД „■АДИ

Всички чакат последния момент Носител на енергийното 

развитие в региона
икономически и 

заети не-Иви- с високцни трябва, според 
нов, непременно да рази
скват върху разпределение 
го на дохода и за това да- 

съотвстио е награден 
производственият труд и 
работата в затруднени ус-

Февруари о месец, коса
то в трудовите организа
ции прив»ршави израоот- 
ката на Щключенптслните 
оаланси за изтеклата годи 

месеф е

за мнозинството 
разбираем речник, донри- 

паейвното отноше
ние на работниците към 

окончател
на»! за

Л11 приемането на 
пата равносметка. В пред
стоящия период всички те
зи слабости трябва да бъ- 
дат премахнати, а сьбрани- 

па работниците да ее 
начин, който

, енергийна сис- 
безспорно е една 

в Сурдули- 
резултати, 

се включва в
Републиката.

зависи

на. краят на този 
последният срок, в които 
тряова' окончателните рав
носметки да оъдат доста-, 
вени до службата на оошс 
стаено счетоводство, и пра 
ктиката досега не се е елу 
чило основните данни от

катоВласииските водоцеитрали, 
тема (от „Върла I" до ..върла ации
от преуспяващите стопански органи^ 

община. Ежегодно постига
готовност успешно

ловия.
Така е. в каучуковата про 

мишлсност. Но, дали зае
тите в останалите трудови- 

са достагь-
шка
а с постоянната си

ята
подготвят па

проблеми да доближи източници в
на електроенергия

, слектростопанство 
производството.

организации 
чно включени в разисква
нията по окончателните ра 
вносметки или това е само 
формалност? Ако се има 
предвид, че всички 
почти последни# момент за 
разискване но окончател
ната равносметка, тогава 
тази работа наистина има 
вид на обикновена формал 
ност. При това и 
на съобщаване на резулта
тите, който обикновено е

енергийни
Планът на производството

ЗЕП (обединеното
системата натози

до заетите, за да може всс- 
да намери себе си, 

ята работа и своите резул- 
слабости, за да бъ-

равносметката да оъдат из
вестни преди гь февруари, 
още по-малко с тях да ои- 
дат запознати всички зае
ти в трудовите организа
ции. л знае се, че оконча
телната равносметка преди 
да оьде предадена в служ- 
оата на оощественото сче
товодство, тряова да оъде 
приета от самоуправител- 
ните органи и на общо 
съорание на заетите. Окон 
чателната равносметка тря 
бва да бъде обсъдена и 
на събранията на всички 
ооществено - политически 
организации в трудовите 
колективи.

Как членовете на синди
ката се включват в разис
кванията по окончателната 
равносметка в ООСТ „Ти
гър — Димитровград” по
питахме председателя на 
синдикалната организация 
Първан Иванов.

— С нормативните акто
ве в нашата организация 
е предвидяно резултатите 
от миналогодишното сто
панисване да бъдат обсъ
дени на едно от заседани
ята на работническия съ
вет. Тук се обсъждат по 
отделни области, а работ
ническият съвет утвържда
ва предложение за общо 
събрание на работниците. 
Нашата синдикална орга
низация ще настоява, чрез 
органите на управление и 
ръководене и съответните 
служби да бъде • подготве
на съответна информация 
за окончателната равносме 
тка, която да бъде достъп
на на всеки работник, за 
да могат заетите най-непо- 
средствено да се ангажи
рат и изяснят на общото 
събрание. Както изтъква 
Иванов, няма област, 

‘която да не бъде пре
дмет на разискване. Та
ка например синдикатът ще 
разисква за производство
то, осъществяване и разпре 
деление на дохода, за заЩи- 
та на стандарта на заетите, 
за пестенето. Също 
Синдиката ще обърне осо
бено внимание върху това, 
кои съществени фактори 
водят до осъществяване на 
положителни, а кои до от
рицателни резултати в сто
панисването, има ли субек 
тивни слабости и кой непо

сво- от това колко 
н СР Сърбих) .ще ги включи в

ки

През изтеклата (1984 г.) са произведени 
228 милиона кв електроенергия, което е днен

плана Финансовият план обаче е у ргплана. ^натслно миналата година ЗЕП
електроцентрали в прои- 

студеиитс зим- 
сс оказа удач-

чакат гаги и
дс заинтересован за съвкуп 
пито резултати па цялата 

организация, да 
влия-

ко оттрудова
има непосредствено

съшитс. А това е
почти двойно.
ис включваше Власииските 
зводството, държейки ги в резерв за 

през настоящата година, коетонавлязоха с резерв от 
йод внимание резерв- 

427 кв километра.

ние на
и целта па нашето само-начппа ни дни

но. Власииските водоЦентрали 
85 милиона квч без да са взети 
ните вода (сняг) от басейна с площ

управление.
А. Т.

БОСИЛЕГРАД: В ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА ПРО
ИЗВОДСТВО НА КВАРЦ натоварят турбините 

потвърждава фактът, 
изтеклата година

До коя степен мотат да се 
на Власииските водоцеитрали 
че за последните три месеца през

114 милиона квч електроенергия, т.е.Недостигът на механизация 

основен проблем :
са произведени
толкова, колкото е произведено за предишните девет 
месеца. През януари на настоящата година са произ-

▼ ведени 100 милиона квч, с оглед на острия студ и не-
▼ обходимостта от повече електроенергия през зимния 
ф период. Същото е положение и за тоя месец.

Във Власииските водоцеитрали, които тази го- 
4 дина чествуват 30-годишнина от съществуванието си, 

се произвежда таканаречената върхова енергия. Тази 
енергцд се счита за една от най-качествените, с оглед 

4 на обстоятелството, че се произвежда в моменти на 
4 най-високо потребление. Тук считат, че през юбилей 
4 ната годишнина планът за производство на електро- 
4 енергия по всички показатели ще надмине заплану- 
ф ваното годишно производство.

е
Трудовата единица Ьа 

производство на кварц в 
Босилеград^ която вече ня
колко години работи в съ
става на „Електробосна” от 
Яйце, през изтеклата годи
на от заплануваните 18 000 
тона кварц е произвела 
16 000. При това осъщест
вен е общ доход от над 
32 милиона динара.

Една от причините за 
неизпълнение на произ
водствения план, както ни 
уведомиха в трудовата еди
ница, е все още липсата 

' ■' ' ■ •

ник, който изключително 
ще работи върху поддър
жането на машините, със
тоянието значително ще се 
подобри.

През изтеклата година 
значителни средства и вре
ме изразходвахме, и за из- 
намиране и приспособява
не за експлоатация на но
ви кварцови залежи в Ли- 
сина и Млекоминци, маха
ла „Костенец”, каза Гли- 
горов.

За отбелязване е, че в 
съдействие с „Геозавод”

♦
!

♦ Инак според решение за ЗЕП Власииските во- 
▼ доцентрали са насител на енергийното развитие в
♦ Южноморавски регион. Постигнато е и споразумение,

1 което ще даде възможност в предстоящия средно-
♦ срочен период Власииските водоцеитрали да реали-
♦ зират III и. IV етап в своето развитие, ползувайки хи-
♦ дропотенциалите на региона. Една част от' етапното
♦ развитие ще се реализира и през следващия средно- 
ф срочен период (1990—1995 г.).

Предприета е инициатива за изготвяне на тех-
♦ ническа документация във вид на студии и идейни
♦ проекти, обхващащи и инвестиционните проекти за 

Ш и IV етап. В третия етап, според плана, трябва да 
се построят каналите „Стръвна", „Лисина" и „Люба-

♦ та 2"- как™ и преградна стена,и малки водоцеитрали 
на р. „Любатска" и на изхода на Божишкия 
при Власинското езеро)

♦

4
щ. I

III ♦Щг-г, Ц'

Vг,
%

канал

шв

Твърде интересен е и проектът за пог.тпояиа„„ 
на водоцентралата „Прохор ’ и на р Пчиня' т? 
водоцентрала ще има мощност 20 мегйвата и щеюаз 

I полага с акумулация от 157 милиона куб метра вола' 
Т За отбелязване е, че проучванията върши Рр„ Д 

, проект" от Белград което е гаранцията най,,™' 
съобразно ползувана на хидропотенциал.Гте Т тази

Недостига тежка механизация

от Белград и занапред ще 
се предприемат значител
ни акции за изследване на 
нови кварцови залежи. Ве
дно с това и трудовата еди 
ннца ще укрепва и разши
рява мощностите си. Пона
стоящем тук изкарват пре
храната си 46 души.

на тежка механизация: то
варачи, булдозери и други, 
машини необходими за по- 
ефективно 
на кварц. Към това ако до
бавим ' и проблема за не
доимъка на резервни час
ти за машините, които при 

трудовата едини
ца, проблемът е още по- 
актуален.

— В това отношение, за
яви ръководителят на еди
ницата Симеон Глигоров с 
изграждането на авторемо
нтната работилница, чието 
изграждане трябва да при
ключи

производство
така

тежават в

За отбелязване е и то
ва, че в този трудов колек
тив отсъствията по болест 
са минимални, а трудовата 
дисциплина е 
равнище. Средният 
доход по 
щем възлиза на над 20 000 
динара.

; част на Републиката.
Трудещите се от Власииските волопр»™ 

сочват, че юбилейната 30-годишнина т, центРали по
не с манифестации, а с ощД по високи т°ЗНаМеНуват 

. .^рационално ползуване на Р-зполаДЖ^Ж

'
средствено е отговорен за 
това и кои мерки се пред
приемат за по-успешно сто 
панисване. Разисквайки по 
окончателната

на завидно 
личен

зает понастоя-
;през настоящата 

пролет и приемането на 
ка синдикалните организа- висококвалифициран

равносмет- Ст. Н.
меха М. Я.
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Комунист
е на 1-ъюза на комунистите в Сърбия Белград, 22 февруари 1985

г л
КЪМ ЦЕЛТА

рат аргументирано взимане на заключения, 
.значи, трябва да не се позволи какъвто и 
да е натиск, паралелно да се откриват вече 

за политическата система. Бя- откритите въпроси. Просто казано, на Коми
сията трябва да се обезпечи независима пози
ция. Време за дебатиране имаше достатъчно, 
шанс за ново разискване 'Ще се получи оня 
момент когато Комисията даде конкретни 
предложения.

Това на определен начин подчерта и 
в политическата председателят на Комисията Иосип Върховец 

самоуправле- когато каза, че ни е необходим такъв кри
тичен анализ, който непосредствено да посо
чи онова, което трябва да коригирам, меним, 
доработим или по-нататък да се разработи с 
цел политическата система на социалистичес- 

от кото самоуправление (и Конституцията като 
негова основа) да може успешно да функци
онира и да бъде инструмент за разрешаване 
и съгласуване на обществено-политическите 
отношения в нашта федеративна социалис
тическа общност.

Когато се касае за първите два сегмента на 
този анализ трябва да се изтъкне и това, че 
имаше малко предложения за промяна на 
институционалните рамки на конституционния 
порядък, а много повече онези които търсеха 
по-конкретна и по-последователна практика в 
осъществяването на онова, което е записано 
в конституционалните документи.

И още нещо: рядко кой изпусна шанса 
да удри „пръчка” на субективните сили — 

се обществено-политическите организации — по
ради такова или онакова (не)провеждане на 
на собствената роля в системата на социалис- 

или тичсската самоуправителна демокрация. Все 
по-очевидно е, че обществено-политическите 

От Комисията би трябвало да се очаква организации не изпълняват конституционната
от ана- си роля. За това, ще стане повече дума в 

разговорите за „субективните фактори в по
дали и до коя литическата система”, но не е лошо ако се

от тях зависят

та отговорност за съдружието, които могат 
да изразят субективните социалистически си
ли, без да се размисли се припишат на самата 
система и да се позволи върху тази основа да 
се върши натиск за промяна на нейните съ
ществени стойности и начала, па и за ней
ното отричане като цяло". Тъкмо затова тря
бва да се размисли и за още един факт: за
що намалява мобилизиращата роля на обще
ствено-политическите организации?

Онова което, преди всичко, се прави за
бележка на общественойюлитическите орга
низации е старият им метод на работа, непре- 
имчив на изискванията на сегашното време. 
Това показа и обществената дебата по по
вод Проектозаключенията от 13-заседание на 
ЦК на СЮК. Нито една от тях още не успя 
да докосне изискванията и правата, които им 
дава Конституцията. На практика ,разбира 
се! Защо? За това вероятно повече ще се 
чуе на следващото заседание на Съвета за 
въпроси на общественото устройство. Работ
ната група, която на Съвета трябва да до
стави материал за действуването на субектив
ните фактори в политическата система по
край другото е записала и следното: „прак
тиката показва, че в развитието на политиче
ската система на социалистическото самоуп
равление някои от основните конституционни 
определения и опр.еделния на конгресите на 
Съюза на югославските комунисти частично 
или формално се осъществяват”, както ц то
ва, че „в действуването на Съюза на кому
нистите са манифестирани крупни слабости в 
идейната, теоретическа и политическа рабо
та”, относно че „Съюзът на комунистите не 
ползува достатъчно потенциалите си за ук
репване реалното си значение и ролята на 
останалите обществено-политически организа
ции”.

а заседание на Съюзния обществен съ- 
2ет за въпроси на общественото устройство 
бе разисквано 
ха приети материали на деловите групи за 
осъществяването на делегатските отношения 
в скупщинската система, кадровата политика 
и изборната система. След няколко дни ще 
бъде разисквано за третия от осемте сепара- 
ти //Критически анализ за действуването 
на субективните’ фактори 
система на социалистическото 
ние".

Политическата система, значи, не излиза 
из центъра на вниманието на общественост
та. Политическата система, както вече пока
заха първите разисквания, е обусловена 
обществено-икономическите отношения, но 
има и възвратно действие върху развитието 
на производствените отношения. Затова и в 
марксическата валоризация на функционира
нето на системата не трябва да се стигне до 
изкуствено разделение на обществено-иконо
мическа, самоуправителна и политическа сис
тема.

В това разискване имаше повече съглас- 
ности, а значително по-малко заети позиции. 
Дилеми съществуват. Новосформираната Ко
мисия на Съвета за изготвяне на заключи
телния документ, без съмнение, ще има тру
дна задача. А трябва да я завърши за отно
сително кратко време. Защото, повечето ди
леми, за които становище трябваше да 
заеме на заседанията на Съюзния съвет или
неговите делови групи останаха открити и 
сега, Комисията трябва да реши този 
тези „гордиеви възели".

единствен документ, с ясни резултати 
лиза и предложения за това кой, какво, как 
и кога трябва да направи.
степен ще дойде и до конституционни изме- подчертае и сега. Именно,

рано да се говори. Защото, много неща. Защото, както бе 
Комисията да се обезпечат „би било непростимо когато грешките и сла- 

за работа, които да гаранти- бостите, частичните интереси и недостатъчна-

Констатациите са тук, остава въпросът 
как да се излезне из това положение. С цел 
да се осъществи поставената цел ...подчертано,нения — още е 

от значение е на 
такива условия Драган Бартолович 7

тик на идейно-политическата активност на СК и ос
таналите организирани социалистически сили. Имен
но, може да се каже, че вече сега много неща са ясни 
за изготвяне Платформата на Конгреса. Обаче изтъ
ква се още нещо: на Конгреса трябва да се стигне с 
по-висока степен на идейно и акционно единство, а 
Съюзът на комунистите трябва да потвърди, че на 
откритите въпроси може и тряб ва да даде отговори, 
че ще се приемат онези промени в политическата си
стема, които укрепват самоуправлението и които по- 
нататък укрепват владствуващата роля на работниче
ската класа, че упорито ще се премахват всички тен 
денции, водещи към неизпълняване и отстъпване от 
стратегическите определения на революцията. Трудо
вите хора и комунистите са жизнено заинтересовани 
за тези въпроси и очакват да се потвърди континуи- 
тета на по-рсшителна активност на СЮК.

Под въпрос бе само времето кога ще бъде взе
то решение за началото на подготовката за 13-ия 
конгрес на СЮК и засилената идейно-политическа ак
тивност и действуването в Съюза на комунистите в Ко
сово да получат нов импулс. Вече сега може да се 
констатира, че духът на Тринадесетия конгрес на 
СЮК се чувствува почти във всички области на ра
бота и активност на първичните организации — ма
кар, че както е известно, до провеждането му 
относително доста време. Тук се счита, че времето 
трябва да работи за самия Съюз на комунистите. Въ
проси и проблеми, които са открити в обществото и 

Съюза на комунистите има много, поради което на 
най-висшите събрания трябва да се стигне с ясни и 

Общо е убеждението, че Три-

ск в косово

Нови
И1УШУЛСИ!

има

1:1

единствени отговори, 
надесетият конгрес на СЮК трябва да потвърди ре
шителността за продължаване континуитста на ре
волюцията върху основите на социалистическото са
моуправление, равноправието на народите и народ- 

по-нататъшното задълбочаване на братството

Началото на подготовките за Тринадесетия кон 
грес на СЮК може, впрочем, да се забележи и в сто 
паиството. В организациите на сдружения труд се 
чувствуват тенденции за по-нататъшно увеличение на 
производството, подобряване на дисциплината, пови
шаваме на производителността на труда. Съществува 
мобилност и сред младежта, в Синдиката. С това, 
най-висшите срещи в СЮК се посрещат трудово и с 
по-голямо ангажиране, но и 
тичсската активност, 
нал, сега само още повече се подтиква.

постите,
и единството, неотсрочното осъществяване на Дълго-

стабилизация исрочната програма за икономическа 
обществения и материален 
Впрочем, върху тези основи е и възможно да се вър
ви напред, и това по-ускорено и по-решително.

прогрес на страната.

с нов дух в идейно-поли- 
Трудовият елан, отдевно започ-

Благоприятно е обстоятелството, както се прецен
ява в Косово, че общопартийната дебата, която бе 
организирана в навечерието на подготовките за 13-ия 
конгрес на СЮК улесни работата и даде силен под- Н. Мисипи
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ВРЪЩАНЕ НА ОТЧИСЛЕНОТО?
т0“ „ ,с а и договор за деле- 

диммо средства) или дания на валутни! . ^ стоки сва.
изнудват изтюр Имаше< „опрано, и
лу™пж ост ако благодарение на възможност обстоятелство

щастливо д0Машния па. липсваща на Д°" 
ге дава предимство се дама и пла1Цат с за.

ВЪВ ФОКУСАЙ
ВАЛУТНИЯТ ПАЗАР

прикомиците па валутни средива, чс
„с ти продават ,ио им и открих 
широко поле изв-ьп бариерите на 
нужпостта за комбинации от всеки

Югославия, с коетоКонституционни* съд на 
съществуващи*', кой знае колко вми ироменян 

1 отношения
Решението на 

седем разпоредби 
к кърпен, закон за валутното
с чужбина, се провъзгласяват за неконституционни 

осемгодишните договори между
дали коиегиуциошшят с'ьд е тряо- 

заилетеиости и дали насоките, 
па нови отио-

в
стопанисване и кредитите

, само е носледиа- 
икоиомическите ВИД. сто.

някое
ката

та епизода на
принципи и различните интереси.

да разрешава икономическите
доведат до установяване

па обстояелство- 
няма, ноблагодарение 

че валутни средства 
че затова има неволници, на кои
то е условие за съществувание 
пък НС питат за цената, само Да 
ги набавят и положението, ч

Вестта, че Конституционният на връщане па държането'^' продаването на валут
съд провъзгласява за неконституци- ние чрез ох ни средства, пето на черно по
онен един от законите, ключови зиции, прехвърмхмо дм..о^.с о* ^ от които и Рсйгьн би паднал 
за функционирането на стопаи- един па ДРУ1“- ую* _ , 1<а.ш в песьзпапие), нсЗДо по курса, оба
ствОто (поточно някои от неговите тели задължал х® . изостри ус- новия, по-висок, донесе на мнозин 
много важни членове, относно ста- цяло. юва още °®с'1с “301'1‘^а У% хляГ» без мотика, лесен живот вър- 
новшца), Която тези зимни дни но- ловията на 1 Р Д Р ' ъ а ху курснитс разлики, блажена дря- 
лучи -аромата на малка сензация, е ннте пари за нас с‘ мка благодарение на новопоставс-
достатцчен показател за климата, ка. 1ози детайл 1р ова да ь |(и принцип „ние сним, доларът
който имаме във връзка с този за- помни заради няко Д Д раСтс". без разлика колко евтино 
кон й материята, която урежда, ми. щс цродадем стоката в чужбина.
Именно, Законът за валутното сто- „„ърт курснитс разлики покриваха всич-

отноше- КЛИНИЧНА СМЩ1 к'' загуби започна главозамайва
но ВСЯ-

на ло
зар да
требитслитс 
лута.

то. коитовало
които дава това решение ще

валутното и друтото стопанисване и до оживяване на мнозина произ- 
о"ще по-доб- 

недо-
По този начин

сс справиха
шения във 
толкова необходимия валутен пазар/ водителисъздаваха изкуствен 

а след това своите стоки про- 
валутни средства, сти- 

пачин до чужда 
мъчат по 

около удовлетворя- 
качеството,

рс
стиг,
даваха за 
гайки по този све-без да севалута
товпитс пазари 
|,анс на условията за

И подобни врели нски, 
Запад" из- 

дейци.
поставките

с които „гнилият
стопанскипели,

мъчна нашите 
благословия на такива 
ДС и Съюзният 
зет, с учудвашото 
продажба за динари 
потекло (ръководен вероятно 
познаниеср., че толкова чуждестра
нни пари сс намират на сметките 
на гражданите, а добре би дошли 
га стопанството), което доведе до 
абсурдни положения и онези вече 
прочути закони 
ито бяха принудени

сделки да 
изпълнителен съ- 

напътствие за 
от валутнопанисване и кредитните 

ния с чужбина (това е пъпното му 
име} от самото му провъзгласяване 
до най-новите събития повече се 
въртеше в кръга на правните „мо
же— не може", отколкото в свое
то естествено легло — икономичес товните пазари), започна^ 
ките закономерности. Дори и фак- да съхне. Официално, той никога 
тът, че при приемането на същия не е закрит, но от 1979 е в състоя- 

на решенията, ние на кома, или по-добре казано, 
на клинична смърт. Търсенето на 
валутата стана по-голямо от пред

плата надпревара в износа 
ка цена ,за да сс получат валутни 
средства, пренасяне на разходите 
върху домашния производител и 
подтикване на . домашната инфла- 

добрите и

отВалутният пазар, който у нас 
действува от 1973 година (по вре
мето когато капиталът бе не само 
евтин, но изобилно течеше по све- 

полека ция, изравняване на 
лошите производители (който има 
валута живее добре), така че се 
стигна до премахване на действи
телните икономически мерки, до 
незаинтересованост за съдбата на 
националната валута, крайно и до 
валутни плащания в домашния обо
рот, относно до валутен дуализъм.

на селяните, ко
да купуват 

валута, че и 
произведения по паза-

имаше противници 
които предлагаше, с нищо не про
мени към добро, защото — както
бе казано неотдавна — „липсвало лагансто, а валутните потоци све- 
съзнанието за такива последици", дени главно на посоката ООСТ —

Това съзнание имаше съвсем деловата банка. В 1983 година обо- 
поЧшаква визия за законните кон- ротът на валута между 
секвенции — афирмация на валут- банки възлизаше на около 18 ми- 
ния доход като стимул за износа, лиона долара и ако не бяха оне- 
свързване на сдружения труд вър- зи 685 милиона долара, които про- 
ху общи програми, издигане отго- даде Народната банка на Югосла- 
ворността на всеки за собствения вия, сигурно може да се каже, че 
платежен баланс (чийто краен из- валутният пазар е зациментиран. 
раз бяха платежнобаланените пози
ции на републиките и автономните гично вързана засега вече несъще- 
покрайнини) и подобно. За жал, ствуващата платежобаланена по- 
пренебрегната бе изглежда възмо- зиция, съществува системата на 
жността за сливане на двете сис- множество минипазари на валута, 
теМи „всекиму своето" и „всички ограничени с границите на обще- 
заедно" и правилото, че когато те- ствено-политическите * общности, 
зи две системи дойдат в конфликт Дори и измененията на Закона (от 
тогава почти по принцип побежда- ноември 1983 . година) които задъл- 
ват дезинтеграционните сили (зако
на на ентропията).

Но, икономиката — това се по- срок от 15 дни да продадат на ва- 
каза много пъти — е една твърде лутния пазар, не донесоха никакви 
отмъстителна дама, с която и Толя подобрения. Не 
Карпов трудно би излязъл на „двете групи мероприятия" 
край —• тя щателно регистрира вси ции и поощрения), с които легали- 
чки грешки,- а сетне също така тетът на тези изменения 
.взима дълга. Възможността всеки ше да бъде обезпечен, нито увере- 
да води сметка за собствения пла- ността на предложителите, че из- 
:тежен баланс и че пак самоупра- мененията „обезателно ще функци- ма достатъчно валутни средства, а 
вителните общности на интересите онират, защото такива са условия
та икономическите отношения с чу 
жбина в републиките и покрайни
ните да одобряват правото на внос, законът е едно, а интересът друго,

• плащането и. задължаването, се 
върна във вид на чувствително уве
личение на валутното задължаване ло контрол за продаването на из- 
на страната цялостно, за което до- лишеците на валута (дали такъв 
ри ни бяха потребни цели три .го- контрол изобщо е възможен?) и 
дини за да утвърдим точно колко страхът, че ако днес се продават 
е голям дъгът и кой колко се валутни средства утре вече не мо- 
е-задължил. же да се купят, защото няма да ги

Понеже нещастието никога не има на несъществуващия валутен 
да^дамр (което разбрахме някол- пазар, а ако ги има сигурно ще бъ- 
ко пъти в досегашната история), то дат по-сюьпи поради постоянното 
ва неконтролирано задължаване обезценяване на динара — ведна- 

-йбдгГом6'гнато от решенията на Ва- га става ясно, че не са съществу- 1 
,лутния" закон от 1977 година, дой- вали и теоретични възможности за 
де. в комбинация със световната спазване на Закона докрай. По-точ 
-ЖРа' с ЧЯ^ляването на наличния но, условията, на които. предложи- 
капитал в члзета, изтеглянето на ка- телите при измен(енията на закона 
питала1 в САЩ чрез високите лих
вени проценти, общото поскъпване

тракторски гуми за 
те своите
рите ще почнат да продават 
чуждестранни пари. Това настина 
5и било весело.

Тази надпревара за валутни сре 
дстпа. на всяка цена, доведе, раз
бира се, до онези почти послович
ни положения когато

за

деловите
„ЗЕЛЕНИ" ДИНАРИ

едни изна-Валутният дуализъм, съществу
ването на успоредна валута с дома
шната, не с разбира се, без пре

сят онова което други внасят, да 
внасяме наши стоки от чужбина, 
а с това и по-скъпо, зашото у нас 
ги няма понеже са изнесени вън 
и т.н. и т.н. Обшата бъркотия тря
бваше да води към един резултат 
в едно
ко което изнесем не е достаъчно 
да покрие потребите и задължени
ята (въпреки че износът бе охра- 
Зряван с всички възможни 
приятия), така че следствие 
ва и нататък няма валутни 
ства и все докато ги няма доста
тъчно няма да имаме и валутен па 
зар. Когато няма с какво той, ра
збира се, не може и да функцио
нира. Липсата на валутен пазар до
веде до съществуващото 
ние, а в такова състояние пазарът 
не може и да се възобнови. Сле
дователно, затворен кръг!

цедент в историята, а понякога до
ри (като сега в Израел) поради ви
соката инфлация се въвежда и 
официално. Обаче, по-често е по
следица на тежкото състояние, в 
което се намира националната ва
лута, недоверието в нея, а и в 
незаинтересоваността за оздравя
ването й. Разбира се, не бива да 
сс забрави и нуждата, която у нас 
имаше силни корени, защото оня, 
който не искаше или не можеше 
(на безценица) да изнася, а бе при
нуден да внася имаше две основни

Вместо това и нататък ностал-

впечатлението, че всич-

меро- 
на то-жават износителите, че това кое

то им се явява като излишек в сред-

гюмогнаха нито(санк- възможности — или да се догова
ря с финалния износител в чиято 

трябва- стока участвува със своето произ
ведение (което най-често завърша- 
ваше неславно), защото когато ня-

положе-

та за това".
Не бе обезателно това, защото 3.4.3. Тъй като отношенията в областна ват 

система са сставна част на отношенията , обществевтГ* “ 
водство в създаването и разполагането Щ«ственото
да се обезпечи:

относно първо. Добави ли се към 
това фактът, че почти и йе е има.

възпроиз- 
с валутните средства трябва

динарът да бъде единственото 
в страната и оборотът на 
се извършава само в динари;

— валутните средства, Като търсене 
жно средство в чужбина, да 
пия оборот;

— изчисляването на съвкупния) прихоп и „„ 
да може да се върши само в динамг, Д * Д од в стРапата

- с валутните средства в стра„атя СТ°ИН0СТ= 
само под условия и по начин утвърдени г,.“ Чуж6ина

- целокупният валутен прилив да се “а
югосла» ™ °Т чуждестранния 

РУ оячТ6 банки в чужбина в
иктчГ* определено.
икономическа 

икономическите

законно 
стоките и услугите средства за плащане 

страната да може дав

в чужда валута 
само в

и плате- 
международ-служат за плащане

Да се разполага

партньор и да влезне в сметката на
предписани срокове, ако

(Дългосрочна
с закон не 

програма за - 
системата на

разчитаха като на съюзник, се по
казаха като лют враг. Условията, 
именно, не само оправдаха собст-

ти на политиката и 
бина). стабилизация Елемен- 

отношения с чуж-
на парите ',и съкратените срокове
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ИЗКУСТВЕН НЕДОСТИГ За да може горе-долу да се до- на миналогодишното равнище (54 също се позоваваха на Конститу-
ведат в ред валутните обстоятелст- на сто от текущия прилив), така че цията когато твърдеха, не разпола-

на стопанството ще остане по-мал- гането с валутни средства е право
ко от половината на запланувания на онези, които са ги заработили,

? прилив (11,13 милиарда долара) защото и валутните средства са
в при условие същият да се осъщест- доход, но след изсяняването на

ви за суровини, безпроизводстврни Конституционния съд (който сигур-
материали, резервни части, лицен- но е ценил и този аргумент) няма
зи и т.н. вече дискусии. Решението на Кон-

по създаване и разполагане с валу- Когато се вземе предвид това, , ституционния съд е окрнчателно и 
несъгла *>е" тните среДства- Единствените кри- доста неясно действува законното за Скупщината на СФРЮ. Остава 

секретар за финансите' терии трябваше да утвърдят една- решение, че износчиците са длъж- озмо учудването заАо има такъв 
например, твърди че износът и в ’ кви пРава и длъжности по отноше- ™ на валутния пазар да изнесат страх от продаването на валутни 
лтуният прилив са по-малки отпе ние на ИЗН0са и вноса за всички всички излишеци валута след удо- средства, ако същите се наблюда- 
ализирания износ (което те печ " еДноР°Дни организации на единния влетворяването на всички общест- ват само като доход, защото до- 
че всички валутни средства не а югославски пазар. Самата идея за- вени и свои задължения. Останала- колкото някоя организация стопа- 
влезли в страната), относно с служаваше внимание, ако в себе та сума е достатъчна само толко- нисва добре във валутни средства, 
сто заплануваните" 12 7 мил МЕ' си не сдържаше задължителния ва Да ни припомни на поговорката няма никаква пречка това да не 
долара в страната за" 1984 Гиарда въпрос за това кой трябва да ут- „много вик, а нищо няма" и още представи и чрез динарски доход. 
Ще влезнат,, според оценката^на вРжДава тези единствени критерии, един път дс посочи на факта, че 
Народната банка на Югославия Не е- разбира се' трудно да се валутен пазар няма и не може да
около 10,85 милиарда ^ види, .че. отделни еднородни орга- има все докато . имаме затворени лучи предупреждение,

низации нямат съща позиция и стопанства, а с това и валутни те- 
Д-р Милко Трифунович, човек тре™ан в различните обществено- чения. 

за когото не би могло да се каже политически общности, така че са-
че не познава добре валутните те- мото УтвъРжДаванс на единствени- СЪДБЕНО РЕШЕНИЕ 
чения, обаче, тврди, че „ако годи- те кРитеРии възприема облик на 
шно се похарчат в чужбина око- пРеговаРяне и нужния аромат на 
ло 15 милиарда долара за внос и иНтеРвенции от страни или отгоре, 
разни други плащания и също тол- което е съвсем близко до обезател-
кова се осъществи приход от износ ната цесия и подобните етатисти- 'лутният закон от 1977 година при- на март, а Скупщината да го при- 
на стоки и услуги, тогава и дума чески решения ■ • ■ 
не може да става, че няма валут- Свеждането на правата на соб- 
ни средства за работата 
ния пазар.

Обаче, и по повод твърдението 
че валултния пазар „е можР ™ 
почне да работи докато не осъп^
™ им°аЛ°яЖбИТеЛеН п™ен 
шнс, има абсолютно аргументира- началото на миналата година), бя-
поелпогтавмИЯ Нб 6 трУДН0 Да се ха въведени единствени редпостави, че около оценката да
ли имаме достатъчно валутни Д 
дства, има още повече 
Съюзният

ва и подготоеи терен за откриване 
на валутния пазар (той трябваше 
официално да почне с работа

критерии

Но, очевидно, не размислят вси 
чки така. Правителството вече по- 

че такова
обоснование предизвиква тревога 
сред стопанските дейци, а и до 
Конституционния съд бе отправена 
забележка, че „парадира" с реше- 
нието, тъй като и без него вече 

Конституционният съд на Юго- се готви нов законопроект, който 
славия имайки предвид всички оче Съюзният изпълнителен съвет ще 
видни вредни последици, които Ва- Д2Стави на Скупщината до края

Окончател-развитие на еме до края на юни.
се- ното оправдание за „суспендира-

чини в стопанското 
страната, донесе решение, че

ствениците на валутни средства на 
договоряне в стопанската камара и 
калкулациите за това какви кри- 

с терии ще бъдат приети за отделни 
групации в следващата година, не 
значеше само отчуждаване на пра
вото за разполагане с влууните 
средства на сдружения труд, но и 

малко по-сериозното 
планиране на производството и сто 
панисването, защото до последния 
момент не се знаеше как ще из-

на валут-
ОБОРОТ НА ВАЛУТНИ СРЕДСТВА НА ЮГОСЛАВСКИЯ ВАЛУ
ТЕН ПАЗАРСпоред него. следователно,

валутни средства се случва 
, то, което междубан

заседания
купув.
НБЮ

също-
ставаше и с нефта по 

време на недостигите — дори и ко
гато го имаше достатъчно в търго
вията, изглеждаше че го няма, за- осуетяваше 
Щото хората почти патологически 
го пазеха — „за черни дни". Но 
дори Трифунович и да не е прав, 
това сходство с нефта и детерген- 
тите остава валидно. Впрочем, ко
гато валутни средства не се наме
рят на пазара трудно изобщо мо
же да се оцГ|Ни има ли ги или ня-

общо прод.
НБЮ

между
банките

година

1153898157262792
2234
1126

1978
1983
1984 (1—8)

19,82130
1082

1767
10023

ния" закон лежи и в аргумента чеглеждат критериите за посочената 
година. Измененията в началото 
на 1984 година едва ли нещо про
мениха или опростиха в техничес
ки смисъл.

Как това деление, относно при
емането на критериите изглежда 
най-добре мо^а да се види в спо
менатата общност, когато следмъ- 

ненадейно и 
на обща радост, в януари 1984 го
дина, бе приет документът в пред- 

текст, под условие съюзно 
от не-

дем негови разпоредби не са. в уни
сон с Конституцията на СФРЮ. По той поправо бил добър, но не е 
неже се касае за ключови разпо- спазван... Ето защо добре е, че 
редби може да се каже, че почти въпреки готвенето на новия зако- 
целият закон е спорен. нопроект. Конституционния^ съд се

В какво е същността на реше- появи поне със становището си във 
Конституциония съд? С връзка с това какво не е съобра

зно с Конституцията в съществува
щия закон. Можем да бъдем сигур
ни, че някои от решенията няма 
да се повторят и в новия проект.

все докато се съхраняват 
по килерите, сандъците, магазини
те, нашите и чуждите банки, ни
кой не може стопроцентно да твър 
ди докъде сме стигнали с уравно
весяването на платежния баланс, а 
от това на всички ни е по-лошо.

ма
нието на
него практически се потвърждава 
конституционата разпоредба, че 
лутните средства може да служат 
като платежно средство само в пла 
тежните отношения с чужбина и
че в Югославия всички функции Впрочем, да кажем накрая, ни- 
на парите принадлежат изключите- то Валтуният закон е единствена- 

динара Собствениците на- та причина за дезинтеграцията на 
югославския пазар, нито е доста-

ва
чителни договори,

ложения
Наблюдавано от тази страна, то правителство да изхвърли 

д-р Анте Чичин Шаин е прав ко- го всичко, което не е в унисон със ^ ^
гато в Закона бе внесена разпорел- . Закона. валутни средства според новото ре-
бата, че валутните средства прина- за съжаление, тази повръхност- шение съгласувано с Конституция- тъчно да се изличат неговите спо: 
длежат на оня, който ги е зара- ност в приемането на единствени- та СВОИте валутни средства биха рни членове, та нещата във в лут-
ботил. Имат право и онези, които те критерии, валутните права, отно моп,и да продават на деловите ба- ния пазар по-широко да '
казват, че единният валутен пазар сио на обществено признатите въз- ики а те би общували помежду си дет в ред. Всяко такова г д
е едно от основните условия за производствени потреби на произ- 110 въпроса за състоянието, прсдла- значило опростяван а
единния югославски стопански па- ВОДИТелите, е дребна работа в сра- гацето и търсенето. ростявания ни и д г-мдп така не
зар. Но, както и да дефинираме вн*ние с крайния резултат. Про- „ д очаква « и
валутните средства (като стока или чсе> изчислени с много мъки, т.рзи Първият въпрос, които се на- трябва да ‘/ппРма„ването на
като пари, които следят обращени- валутНи потреби на равнището на лагаше при оповествяването на то- жените ре ( Р ите ор_
ето на стоките) неминуемо се на- Югославия с около 4 милиарда до- решение на Конституционния валУ^ ппеиаване на валутни-
лага и едно обратно заключение - лара надминаха валутните възмож- свд във всеки случай бе: заще> на
няма сдиннен валутен пазар без иости „а страната. Кои е искал, СЪ1ЩОто се чакаше по 1Ти сд ловедеАд0 идилично състояние на
сдинпен югославски стоков пазар. този вече осем ^установения валу™,

ГТЙ като той обезателно сс явява, години. обяснението на-Конргиту- щото наи-голям пР°Дле” вст°-бр0.
нето във възпроизводствени цяло- к™ат0 за парите решава някои ц„0Ниия съд колкото формално, Щението'а^пкв/ „ежР.У деловите
сти зарад валутни средства (което а След наклонените към ху- толкопа е и реално. и обществено-политическите
досегашния закон изостряваше а и икономисти е познат като С . решението на Конституцион банки Ф връщане достоин
фактически косвено подтиква фик дром на трогърбата камила йия съ;1 окончателно е “таото на динара като единствена
тивного сдружаване само по-лесно сп вица, в който директорът че валутните средства в Доставил ството «а д р крачка „апред
да се търгува с валутните средства) на зо0Л0ГИческа градина поръчва са стока, „ като такава тРябва Да вадУ™ е установяване на същин-
не е могло и да даде плодове по- съответното животно за да бъде си- сс продВва, а на динара е и»Р мярка за СОЛВентността в юго-
инакви от онези, които вече бе да- гурен че финансиерите ще му от- орсола на национална в' лут стопанството. Това окончателно би
ло, и облици различни от онези, пуснат средства за набавка на конкуренция, което ще 6 Д® Д Р д0 разчистване на неясните
създадени чрез определяне в сто- ^вугърба камила, която му е по- за нег0, защото сега и тботи кой как стопанисва, кой от

Общности- требна. Ако не е тъжно, било би ито своя доход пресметнаха във ва- работикак една селе.
смешно. лутни средства, така че здрдвият какво «иве^д ^ бадс „ крачка

Вероятно поради тези причини динар не ги ™“У“ 11еговоТо към 'оздравяване на стопанството.
единствените трябва да се загрижат за валутният пазар ще почне да де«-

годииа мина поч- до(цзо здраве. стпува, в този случаи, сам от себе
си, защото ше има с какво да Р 
боти.

ди иПоради тази причина сдружава-

панските камари или в 
те за икономически отношения с

вчужбина. Законът за плащания
конвертируема валута (законът за утв>р>«дава"'г™зи на
четирите кръга), който целеше да „^забелязано в по-широките сто- пжиТЕЛНО
засили отговорността за конверти- пански кръгове, особено при по- 3 Д1,0уЧрНИЕ 
руемите плащания, само ош по- знаниеТо, че поради държавните ва [Цо се отнася 

затвори валутните простран- ^«-/^^ХУпри^ив остав^ представителите
до последното, 
две републики

Лада Мумипагич
навече

ства.
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Д-р глвро алтман

Извън същината на нещата
Мисля, че рацио- 

от днешна 
не би имал какво 

военните

друга приказка, 
пален германец нито
ретроепектива 
да направи забележка на 
решения за бъдещето на 1 ермания, 

суще като нацистки и агре-тогава
сорски, но, както и всеки друг ев
ропеец, е трябвало да бъде недо
волен от изкуственото разделение 

Европа, което разбира се и не

го конкретни договори, (а оте по
вече практически решения) са се 

' разминавали с тези големи ирии- 
Големите сили вероятно

страните членки), или даже заклю- 
В ллта се разглежда, но- чителниге документи от Хелзинки,

чсшридсссгтодишшшата на умишлено да се доведе до това,
, ш.а син-шс,- предимно като тема поне в областта на възможното да « • ,те„чувствували до
■ па днешния ден. при това, както сс надмине изкуственото блоково ‘ прокламираните цели

кореспондентът на „поли- разделение на Европа. Същината цфашистката война и на тях
гина от оои, ее извършва ооем- е в това, че към края на Втората пписп0С0дСната реторика ще под- 
иа „адниацн»' на действителност- световна воина всеки е контроли- ‘ тогавашните и бъдещи ос-

рал толкова до къде с стигнала не- б ‘' ]ш дВИжсния и да ста-
говата войска, включвайки и оио “ т факт0рите на тяхната
ва докъде в останалите месеци на .

нноцшшзацнята на ллта. о това войната ще може да стигне, че при При допълнителните разсъжде-
есюсгвено водлт официалните и това е било ясно и от всички „го- Ялта и другите „ялти" нсу-

официални тълковате- леми" съюзници практически с би- ОЖимо се налага заключението,
на американската и съветска ло прието, че всеки политически ’ блемът псе пак не е толко-

ноаигика. президентът геигьн зая- Ще устройва своята област. Ако качеството иа решенията за
„на, ис НС признава легитимност- нещо в тази схема сс е пооъркало, “СЛВОС|ШОТО устройство на 
па, кисю ще пече същинската стои т0 това е било последствие иа , амбивалитни) колкото
нает на договора в ллта, нодчер- автентични, неконтролирани рево- ' великите" са С"
паъаики, че с този договор е из- ЛЮЦИИ и разгрома на колониални- ч > тс" трябва за това да ре-

те империи, а не важни промени в че такв Са постъпвали,
па онази вече към края на войната ■ Противоположно „а тези схва

щания в ГФР, ио пе само в нея, 
разискванията за следвоенната кар 
тима па Германия в това отноше
ние ис
тслство. Великите 
войната, даже и в края на същата, 
са още били съгласни, че трябва 

възобновяването

Ачоаференцията на „голямата

ИС накаква го засяга.
Договорите в Ялта преди четир 

десет години предимно са санкцио
нирали вече съществуващото поло
жение или поведението в пропор- 

лссно предвидимото бли- 
бъдеще. Съхранени са твърде

на
иш,а

1а ,а шруиа ми се, о*чс повече
1Ш

аи цели е подредена опера-

ционално 
зко
бързо под пепелта на студената 
воина. Ялта, тази мирна и приятна 
черногорска почивна станция, ста- 

политически символ с, поне за 
мен, предимно с отрицателна коно 
гация. Наистина не е най-важното 
кой там сс е показал като по-опи- 
тен, кой кого е изиграл, ако за 
такова пешо въобще може да се 
говори, нито днес са най-малко ре
левантни договорите за това 

какво би било ако някой е бил 
ло-оиитен или по-чевръст, ако бе 
прокарана някаква по-инаква ли
ния на разделение. Бедата е кога- 
то в тесни кръгове се опитват да 
решават неща, които се отнасят за 
по-широк кръг на онези другите и 
отсъствуващите. Това е поука, ко
ято трябва да 
подобни опити не са изключени 
нито днес нито утре, може би със 
същите участници, на земята или 
във вселената.

Има тук още поуки. Трябва да

днешните по-

налнгс

света 
I във 

смятали

виршено разделение на пирона на 
сьоиода и репресия, противно 
това негиране от ялта стои съвет- оформеното равновесие на амери

канските и съветски сили.окото становище, че всичко което 
колко-толко има стойност в меж
дународните отношения — от че
тиридесетгодишното отсъствие на 
воина в пирона, през иоединените 
нации до документите от 
ренцията в лелзинки — произтича
правото от споразумението в ял- мер Великобритания и Германия 
та. към това ее нриоавя иолити- са утвърдили своите си респектив-
ческата въздишка, че тогавашните ни сфери в Западна Африка в Р‘дб разделена на повече час- 
съветски събеседници са Оили по- Н90 година, или Британия и Русия Ако ^ били консултирани тру- 
рвзумни от днешните, че и днес своите, сфери на влияние в Иран • бил0 „ по-малките съюзни- 
веичко ои оило в ред ако би ожи- 1907 година, Наи-близо към това « антихитлеристката коалиция 
вел духът на ллта. Те отричат, вероятно е била онази бележка «' “ а 1 решение. То-
че на тази среща на „голямата за влиянието в югоисточна Европа га'ашното преокупиране не е било 
тройка е вършено какаото и да и на Балкана, която Чърчил е еамоонределение. но демократично 
е разделение на сфери на влияние, тайно Доставил на Сталин през ок пРи4ване на следвоенна Гер-

. доора част ча такива и подоО- томври 1944 година в Москва, а ^ разделението на
ни аргументи не докосва същина- Сталин върнал на Чърчил с напом ” ' по-късно се е превърна
ло™ по^еГ^оГа Гса3 » » съставна, част на Европа на

мо един от редицата договори на в ллта. с което на Съветския съ- “и™™ “ничеш, въ-
ГоТ*вТГИЕв3раоп^еиДВ°севе: “„^“аГрещ^ция^ —сти за манипулиране с „гер 
та. неговите документи са декла- всички територии, които Русия е маниския въпро 
рация за намеренията, а не между- загубила през 1904 година, 
народни споразумения (тези дого
вори, методологически, припомнят война трудно би позволила онези 
на ьиенския конгрес 1814—15, с непосредствени и незамъглени за- 
тази разлика, че Виенският конгрес говори, над които през времето на 
прие правово оформени заключите по-раншния, главно неприкрития им 
лни актове. Отричането от Ялта периализъм малко който се е згро 
няма никакви международноправо- зявал. Военните цели на антихитле 
ви последствия, а изявленията на ристката коалиция са били — про
американските официални предста- тивно на целите и бистиалностите 
вители трябва да се разберат пре- па вражеската — наистина свобо
ди всичка като критика със закъс- долюбив без оглед на това, че Бе- 
нение за сметка на Френклин Де- ликобритания при това е искала да 
лан Рузвелт (който тези дни често запази своите колони, Съветският 
се описва като наивен) и като един съюз да създаде колкото се може 
вид допълнително съзнание, че не по-широк санитарен кордон около 
е трябвало да се приеме такова ра- своята икономическа сила и нарас- 
зделение на Европа. Чудно е, от тналата во.енна сила да материали- 
друга страна, ако от договора в зират като съответно влияние в 
Ялта или • от неговия „дух" се обо- света. В този смисъл и 'съвместни- 
сноват Обединените нации (на ду- те прокламации на „великите" съ- 
ха на Ялта могат да се припише юзници от Техеран, Ялта или Пот- 

, само договора за функциониране- сдам са проектирали един свят на 
то на Съвета за сигурност, който национална независимост, самооп- 
е ограничил равноправиелто на ределение и равноправие, но мно-

Разбираемо е, че договорите за 
същинското разделение на сфсри- са иай-подходяЩо доказа- 

съюзници презте на влияние настанали по време 
и след Втората световна война ня- 

конере- мат форма на формални аранжи
менти като тези на които напри- да сс попречи на 

ча германската военна мощ и по- 
най-добре с Германия

сепомни, заЩото

се прави всичко, което е в силите 
за да се попречи агресията, защо- 
го премахването на последствията 
от агресията ражда сложни пробле 
ми даже и когато агресорът е раз 
громен. Принципите за независимо 
стта и суверенитета, правото на все 
ки народ сам, без настойник и хе
гемон» да урежда къщата си и 
крои своята съдба, са вписани 
в Хартата на Обединените нации.това вече е
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# БЬЗ ОГЛЕД, ЧЕ Е ПО-СКЪПО... ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАД СКА ОБ-МЕСТНИТЕ
ЩИНА И АДМИНИСТРАТИРАНЕТО

Желюшани единодушно 

за грапската вода
НЕОБХОДИМА Е
ПРОФЕСИОНАЛНА
ПОМОЩИзбрано ли е най-подходящо решение или това е 

„доказателство за самостоятелност в разрешаването 
на водоснабдяването на Желюща?

Дали от дневен ред на съ
бранията на местната об- 
щнорт на Желюша и фо
румите в Социалистичес
кия съюз в Димитровград 
е премахнат въпроса за во 
доснабдяване на Желюша?
Ако се има предвид после
дното събрание на местна
та общност на селото, про 
ведено неотдавна, на кое
то присъствуваха представи 
тели на трудовата органи
зация „Услуга" — ООСТ 
„Комуналац", съответната 
инспекция към Общинска
та скупщина и председа
телят на Общинската кон 
ференция на Социалистиче 
ския съюз, Момчило Ан- 
дреевич, личи че е така.
Защото на събранието же 
люшани единодушно реши 
ха да доведат в селото гра 
пската вода „па колкото 
струва — да струва!" как- 
то каза един желюшанин.
С това най-точно*» са изка
зани, свободно да кажем, 
чувствата на жителите на 
Желюша, които твърдо са 
решили своя съществуващ 
водопровод да „подсилят" 
с водата от село Грапа. Ни 
що и никой не можа да 
убеди желюшани, че ико
номически е по-оправдано 
да се приключат към реги
оналния водопровод, ко
йто вече е стигнал до пър

отколко-твена в региона, 
то за своеобразен инат и 
„идоказване”, че те сами 
ще разрешат своя проблем 
с водоснабдяването на се
лото, без някой да ги „на

кажем.

вите желюшки къЩи и за 
изграждането на който са 
гласували и желюшани.
Още тогава било им е .из- 
ьестно, че този водопровод 
се строи за нуждите 
всички крайградски сели
ща, от които са останали приеме по-евтино решение

в местните общности, т.е. 
в скупщините . и изпълни-

Понастоящем местните 
общности, както и органи
зациите на сдружения труд- телните им тела, различни- 
и трудовите колективи гот- те отбори и 
вят заключителните балан- ^ извършава на доброволни 
си за миналата година. В начала (след оказаното до 

в ери е от страна на граж
даните) и огромните други 
задължения на местните 
общности, налага се и въ
просът: могат ли тези об
щности успешно да се 
справят и с администрати
вните работи, включвайки 
и балансите?

Към органите на управ
лението към Общинската 
скупщина в Босилеград 
все още няма лице, което

Дати ска".
още на 9 юли миналата го
дина с проведен съвместен 

на договор с желюшани, на 
който е заключено да се

че.
комисии се

реализирането на тази за
дача в местните общности 
в Босилеградска община се 
чувствуват много големи 
трудности. Всъщност, без 
обобщаване, т.е. в някои 
по-малко, в други повече 
изпъква въпросът: кой Да 
изготви този документ? 
Още повече ако се има 
предвид, че повечето от 
37-те местни общности ня
мат лице, което професио
нално да изпълни задача
та. Следователно, принуде
ни са, както и досега, да 
търсят решения, преди вси 
чко да заплащат някой да 
ги „оправдае" пред Служ
бата за обществено счето-

да е пряко задължено, т.е. 
да се грижи за действува- 
нето на местните

Необходимостта
обЩно-

отсти.
спешното решаване на то
зи въпрос неотдавна под
чертаха ОК на ССТН и 
Изпълнителният съвет към 
ОС. Как и кога ще

Ние искаме само грапската вода
да се приключат още Жел 
юша и Гоиндол. Сред жел 
юшани, и не само сред тях, 
има неоправдано съмнение 
в качеството на водата от 
регионалния водопровод.
Но от разговорите с жите
ли на Желюша съвсем яс
но личи, че не става въп
рос толкова за качеството 

' на водата от Пъртопопин- 
ци, за която всички анали 
зи говорят, че е най-качес

водство.
Въпросът не е нов. За

служава обаче да се каже, 
че местните общности в об 
щината с години вече на
ред водят различни акции 
— от комунално-битовото

,п което е по волята на 
гражданите на Желюша. 
Направените анализи в чи- 
51 то изработка са участву-. 
вали и представители на 
Желюша, говорят, че от 
икономическа гледна точ
ка и от интерес на по-ши
роката общност е, да се 
приключи и Желюша на 
регионалния водопровод. 
Но. никой не упражнява 
натиск или нещо подобно. 
Затова са неучтиви диску
сиите на някои желюшани, 
които считат че от „общи
ната или отгоре" не разре
шават сами да доведат гра 
пската вода. Това съмне
ние си , остана и след събра 
иието на местната общно-

се
реши. въпроса зависи от 
ажурността и готовността 
на компетентните скупщин 
ски органи. От решаване
то му обаче сигурно ще 

- зависи по-нататъшното все
общо действуване на месте
ните общности, даже и 
следващите избори в скуп
щините и 1 изпълнителните 
им тела. Практиката и до
сега показа, че хората не 
се решават да поемат най- 
отговорните длъжности в 
тях — не само поради ог-

изграждане на селата до 
взимане на решения из об
ластта на обществено-поли 
тическия живот. Тези ак
ции, без оглед попътните 
трудности, преди всичко 
финансови, те почти успе
шно реализират, 
покрай другото свидетел- 
ствуват изградените пъти- 

водопроводи, 
която

За това

Необходимо е съдействие ромните задължения и ак
тивности, но и поради на
лагащите ое администра 
тивни работи.

ща, новите 
електрификацията,

Бранча Костич, делегат ме ще бъдат осуетени. А 
на Съвета на местните об инак те дори си имат и 
1ЦНОСТИ в Общинската ску „свои хора" в някои месг 
пщина в Бабушница, на по ни общности. Струва ми 
следната сеси* на ОС изле се, че нееьгласуваното деи 
зе е няколко предложения ствуване на инспекционни- 

касае за действу • те служби .влиза в техни
изтъкна меж-

все ощевъв всички села 
не приключи. Ако се има 
предвид, че всички работи В. Б.ст, на което те се опреде

лиха, независимо от цена
та за грапската вода. Пре
дупредени са обачС, че ка- 

общност с око-
В ИЗАТОВЦИ КРАЙ ДИМИТРОВГРАД

то местна 
ло 450 къщи, трябва да 
спазват закониопредпиоа- 
нията за изграждане на 
водопровод за пад сто до
макинства. Значи, че тряб-

когато се 
ването 
служби в общината. Една овца 

пет агнета?
те сметки 
ДУ другото Костич.

на инспекционните

Предложението на Кос- 
пък и инспс- тич беше посрещнато с 

де^ст одобрение от делегатите и 
вероятно занапред в тази 
насока ще бъдат взетите 
необходимите мерки.

_ Заддо санитарната, ве
теринарната,
кцията по пазара не 
вуват .заедно, но най-чес
то, всяка за себе си? Ако 
действуват единно и ре
зултатите ще бъдат ио-до
бри, а матрапазите навре-

ва да имат проект, според 
закона, съответна финан- 

и ка то овцеферма е овцата —Началото на месец фев
руари 1985 година във Ви- 

а най-много

сова конструкция 
края, след като бъде по
строен, да предприемат ме
рки за поддържане на съ- 

косто е най-важно-

рекордьор.
За съжаление, значение 

то на това събитие е нама 
лсно с факта, че едно аг
не слсд няколко часа е за
гинало, а още едно са сть 
пкали овцете. Дали и ос
таналите три агнета ще ос 
танат живи, остава да се 
види. Но без оглед на то
ва, случилото се достатъч
но говори за отношението 
на заетите в овцефермата, 
кон*го не намерили за ехо 

някой начин да изо

М. А. в селосок,
Изатовци, ще бъде запомне 
но по едно събитие, което 
не помнят ни най-старите

щия и
то, за пълна хигиенизация 
и запазване на водата от 
.замърсяване, т.е. 
онова, което регионалният 
водопровод вече има. И на 
края, в цялата тази рабо
та трябва да се зачитат и 

на село Грапа за 
вода, разбира се,

# РАКИТА
жители.Наекоро телефонни постове всичко

В един от овчарницитс 
иа овцефермата в Изатов
ци, една овце от породата 
..праменка” обвгнила, — 
пет агнета! Макар, чс Ви 
сок 'е известен като овчар
ски край, нещо подобно ис 
помнят ни най-старите иза 
товчени, нито височани, а 
също и заетите в селско
стопанската трудова ор
ганизация „Сточар” ма чия

вое Игов.
Както беше изтъкна се-И жителите 

ло Ракита, след Звоп- 
ци и

като, изв-лршена е не 
обходимата подгото- 

към телеграфопо 
централа в

някои друти се-
Бабушнишка об

получат те
нуждите 
питейна 
съгласно законните норми.

ла в
шина, ще 
лефонни постове.
К7,в отговор беше да
ден на делегата

вка
женската 
Звонци да бъдат при 
ключенм телефонни

Та йно по
лират тази овца с петте аг 

и по този начин 
ги запазят от загиване.

А. Т.

А дали желюшани са се 
за май-добро- 

остава да
определили 
то решение — 
се види. ’ ,

дана се петасело Ра-постове за 
кита.

Общиис-
Добри

ло Ракита в 
ката скупщина А. Т.1
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ЗИМНИ ДНИ В ДИМИТРОВГРАДВ СТУДЕНИТЕ 
СКА ОБШИНА• РАБОТНИЦИТЕ И КУЛТУРАТА

/У
„Другарските срещи на работниците" 

многостранна възможност 

за културна изява

„Срещите на селата 

основно развлечение 

н^забава
!се пак може да 
че желюшани по 

най-много 
викторини (история 

стопанство) и в 
на спорта. В кул 

част оба- 
нсдостиг

пози, но в 
се каже, 
казват

„СрещиТазгодишните 
селата" в Димитровгра 

дека община се провеждат 
при изключителни студо
ве, което до значителна 
степен затруднява подгото- 

самото провежда- 
същитс. Но това изо

„М. Лияде",то училите 
Общинската скупщина и 
прочие. Те също могат да 
се организират и да дадат 
свой принос за обогатява
не на Срещите с нови съг

ГАРАНЦИЯ
•заЖха™ ' АК
ЗАУС™РХУ^ДРСКИ СРЕШИ НА РАБОТНИЦИТЕ"

на успех
в двете 
и селскоция
областта 
турио-забавната 
чс сс чувствува

съответен кадър, което 
може да сс каже

Безспорно е, .че Димит- 
ровград има сили за това. 
И възможности. Но се по- 

до коя сто

миналатаКъм края.. на 
година
ключи поредната (седемна 
десетта) културна акция, 
която се провежда в Репуб 
ликата под название „Дру 
гарски сре^и на работни
ците”. От няколко години 
насам благодарение на все 
странно ангажиране на Об 
щинския синдикален съ
вет към тази акция се при 
обшиха и част от работни 
ците в Димитровград, отно 
сно работниците на „Тигър 
—Димитровград”. И съв
сем е естествено, че днес,

вкитс и 
нс па
бщо не пречи на жители- 

общнос-

в СР Сърбия при държания. .
Нто защо тазгодишните 

„Другарски срещи на ра
ботниците” (изхождайки от 
заключенията и призива на 
Републиканския синдика
лен съвст) би трябвало да 
бъдат подкрепени, приети 
и програмирани от всички 
димитровградски 
ви, които имат сили и въз 
можности за това. 0»пс по
вече, чс Синдикатите в го
дината чсствуват свой юби 
лей и че сс намираме в го 

югославскм-

настав явъпрос: 
пен са се ангажирали само пък нс 

за Гоиндол, който подгот
ви извънредна изложба на 
етнографски предмети. До 
сегашните
дени среши показват, 
е сполучливо решението 
па организационния

излъчват победи

местнитете на посс*'цаватуправителните органи, те
хните ръководства, дирек
тори, партийни и енндикал 
ни организации, младеж
та? Този въпрос е особена 
острота звучи за работни
ците от конфекция „Свобо 
да”. Нима е възможно 
един колектив с над 
работника, половината, от 
които са млади, да не от
кликнат на един такъв при 
зив? Нима този колектив, 
по-точно неговата синди
кална и младежка органи 
зации нс са в състояние 
през годината организира 
но да се подготвят и реа
лизират някои културно- 

дейности? Без- 
Оше

ти масово да 
Срещите. Залите на култур 
мито домове винаги са тес
ни да приемат всички заин
тересовани. Това говори, че 
Срещите оправдават съ
ществуването си и в тези 

зимни дни пред-

няколко прове
че

коми-колекти-
тст, да се 
тели и по области, защото 
на особен начин се увели
чава ентусиазмът на учас
тниците, които вече не 
трябва, както досега, да

студени 
ставляваг единственото ра 

и забава за на- 
Гоиндол, Же

500
звлечение 
селението на 
люша, Лукавица и Гради-

дина, когато 
те народи и народности по 
тържествен начин щс озна 
менуват забележителния.
юбилей

когато се сумират резулта 
тите от предишните и при
емат планове за 
ящите (осемнадесети) „Дру 
гарски среши на работни
ците”, трябва да 
нем какъв е нашият

предсто-
40 години от 

освобождението си.поглед- 
опит

в тази културна, манифес
тация. Това е продуктивно

От казаното дотук личи 
(а и убедени сме), че ди
митровградските работни
ци и техните асоциации, 
ще бъдат в състояние в та
зи юбилейна и предконгре 
сна година да мобилизи
рат силите си и да изявят 
творческата си самодей
ност в тазгодишните „Дру 
гарски срещи на работни
ците”. И то: масово, все
странно и успешно.

просветни 
спорно е, че могат.

„Свобода”че вповече,
има немалък брой работни 
ци и работнически—само
дейци (певци, танцьори, 
живописци, артисти, хорис 
ги и пр.), изявили се неве 
днаж в гпада и на село.

и от желанието ни да из- 
намиране нови съдържа
ния.

Общинският синдикален 
съвет и Комисията за нау 
ка, просвета и култура при 
ОСС, както и някои ръко
водства на първичните син 
дикални организации, са 
натрупали богат опит. Ка
то организатори на общин 
ски преглед, участници на 
регионални и републикан
ски прегледи, димитровгра 
дските работници се изя
виха в положителна свет
лина. Резултатите са нали
це, но се поставя въпросът: 
какво занапред?

Подобен е случая и с 
други колективи:„Сточар”. 
.Услуга”, образователно- 
възпитателната организа
ция „Й. Б. Тито”, основно- От етнографската изложба в ГоиндолКирил Тодоров

БОСИЛЕГРАД: В ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

ПОДОБРЯВА СЕ МАТЕРИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕОтговорът е: налага се 
Срещите да бъдат освобо- 

. дени от всякакъв вид фор 
мализъм и наистина да ста 
нат същинска общинска ра 
ботническа манифестация 
с участие на всички работ
ници от трудовите органи 
зации. Как инак може да 
се разбере, че в тази кул
турна манифестация един
ствено участвуват работни та година 
ците от „Тигър—Димитров 65 983 151 динара. Обезпе 

чени са, преди всичко от 
На облагания на личните до- 

ходи на заетите в стопанс
ките и извънстопански ор 
ганизации — 27 132 370 ди 
нара, облагания от занаят 
чиите — 14 646 443 дина
ра и солидарни средства 

станат от Републиканската СОИ

Самоуправителната общ
ност на интересите за ос- < 
новно образование и възпи 
тание в Босилеград за за
доволяване на потребите 
на основното образование Любата,

ца с намалена психофизи- 
ческа способност, наста
нени и се обучават в спе
циален вид училища и пр.

— За отбелязване е, зая 
ви секретарят на СОИ за 
основно образование и въз 
питание в Босилеград Де
бри Рангелов, че през из-

не на ученическия стан
дарт около 5 000 000 дина 
ра преди всичко в училищ
ните интернати в Долна 

Бистър и Горна
и възпитание в Босилеград Любата, за превозване 
ска община, през изтекла-

теклата година материално 
то положение на заетите в 
основното образование в 
общината, 
със солидарни средства на 
широката общност до зна 
чителна степен по отноше
ние на предходната е по
добрено. За тази цел. Ре
публиканската общност за 
основно образование, 
тервенира с 4 973 000 дина 
ра допълнителни средства, 

доходи по 
отношение на предходната 
година са увеличени с 40 
на сто. Но все още изоста 
ват зад тези в региона и 
личните доходи на заетите 
в другите организации от 
обществените дейности 
общината. В

преди всичко

на
ученици, които пътуват по 
вече от 4—5 км и където 
има условия за това, за де

е изразходвала

' град", а останалите работ
ници стоят настрана, 
истина ли димитровградс-

ин->1:ф-

■ ;ките трудови колективи не 
са в състояние да се вклю
чат в акцията? Нима ня-

V щ така че личните

мат сили да претворят в 
дело заключенията на Ре
публиканския синдикален 
съвет Срещите да 
всеобщи за културна изя
ва и

щ]
в

за основно образование и 
работническа самоде възпитание 24 821 000 ди- 

йност? Защото в крайна в
нара. Най-голяма част от ^ 
тези средства са изразход 
вани за лични доходи

това отноше
ние и през настоялата 
дина ще полагаме 
добави Рангелов, 
подобри положението.

11сметка с хуманното си по
ръчение (и солидарност) са 
незаменим фактор на сбли 
жаване между работници заетите в основното обра- 
те и за тяхното другару- зование — 47 973 000 дина 
ване.

го-1р
на §ЦЦ усилия

за да се

ра, след това за подобрява Основно училище в Босилеград
М. Я.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
..

СФОРМИРАН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ" СПОРЕД ДАННИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪД 
В БОСИЛЕГРАДНОВИ СИЛИ ЗА НОВИ ИДЕН Младите не познават 

кражбата* И,?,™Д^НЕТО НА ПО-СЪВРЕМЕННА КОНЦЕПЦИЯ НА „МАЙСКИТЕ
8бщЕственоВполитическ^ЧАТ ПОВЕЧЕ МЛАДЕЖИ и девойки'

И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ г> годината, в която отбелязва четири десетиле
тия успешна дейност в служоа на народа и социали
стическата законност, колективът на сшщинския съд 
а оосилеград с осооено задоволство, подчертава 
един твьрде положителен за младежта в оошината 
Факт. VIменно, през последните няколко години в

Неотдавна в Димитров
град, се проведе събрание, 
на което бе сформиран Ор 
ганизационен комитет 
„Майските срещи”. На съ
бранието се водиха разиск
вания за концепцията 
манифестацията.

на
съда не е заведено нито едно наказуемо дело краж- 
оа, извършена от млади или малолетни лица.

допреди десетина години положението в това 
отношение оеше гю-инакво. известно число млади, 
самостоятелно или в малки групи ,влизаха нелегално 
в частни къщи и ооществени магазини и открадваха 
разни предмети и пари. а този „занаят” те ояха ис
тински невежи и на органите на народната власт не 
оеше трудно да ги открият и доведат пред законна
та правда.

кои ояха тези млади или малолетни крадци?
Юва Ояха предимно деца от разорени оракбве, 

следователно деца оез домашно възпитание и роди
телски контрол, обаче сред крадците имаше и мла- 

ф ди от стабилни и примерни семейства. Между тези
♦ две категории съществуваше пряка връзка — съвме-
♦ стно прекарване на голяма част от свооодното време

чко от тях. Новата, по-съв ♦ или пък по-малките подражаваха на по-големите. 
ременна концепция тряб- ▼ Гледането на дела от тази област 
ва да бъде дело на всич- ф комплексен въпрос от утвърждаването на вината,
ки субекти на обществения ф Впрочем, на съда не беше трудно да утвърди „теже-
живот в Димитровград. То ф стта” на вината, но в тези случаи беше много по- 
ва означава, че в осъвреме ф важно да се навлезе в социално-психологическите 
няването на концепцията ♦ проблеми
трябва да се включат гол- ♦
ям брой младежи, девойки.

И тези разисквания 
казаха, че концепцията на 
тази традиционна иедин- 
ствена от този вид манифе 
стация на братството и еди 
нството на младите от на
рода и народностите в СР 
Сърбия трябва да бъде обо 
гатена с нови идеи и пред 
ложения, да бъде по-съв
ременна. Участниците в 
разискванията обаче много 
по-голямо внимание обър
наха върху недостатъците 
на досегашната концепция 
и върху някои техничес
ки въпроси. Новите пред
ложения бяха малобройни 
и все още недостатъч

но оформени. Може 
би това е достатъчно 
за начало, но е очевидно, 
че в подготовката на ма
нифестацията трябва да

За осъвременяване на „Майските срещи" необходимо 
по-голямо ангажиране

бъде изявена много по-ви 
сока. креативност.

Това ще бъде първосте
пенна задача на Органи
зационния комитет, в кой
то са избрани повече мла 
дежи и девойки. Разбира 
се, никой не се съмнява, 
че членовете на комитета 
ще изпълнят съвестно зада 
чата си, обаче не трябва и 
не може да се очаква вси

е много по-

на тези млади хора и да се вземат мерки, 
Ф с които да им се помогне да станат примерни чле- 
ф нове на нашето социалистическо самоуправително 
ф общество. Затова, когато се касаеше за крадци от 
ф семейства с нестабилна домашна обстановка (разве-
♦ дени родители, несъгласия между съпружниците и 
ф ПР-) съдът налагаше на общинския орган по настой- 
Ф ничество да вземе съответни възпитателни мерки, а 
ф за ония от втората категория се организираха всеоб- 
ф хватни разговори, в които младият виновник увиж- 
ф даше грешката си, а родителите поемаха задъдже-
♦ нието да се грижат много повече за възпитанието на 
Т детето си. Тъй като и общинският орган по настой- 
Ф ничество ,и родителите съвестно изпълняваха поетите 
ф задачи, всички млади лица, заловени в кражба, вече 
ф не повтаряха тази опасна грешка и тръгнаха по пра

вия път в живота.
Когато говорим на тази тема, трябва да отбеле

жим още един важен факт. Голям брой млади от 
Босилеградска община се учат в средните училища и 
факултетите в повече места във вътрешността на 
страната, но досега не е забелязан случай да са из-

политически и културни 
дейци.

А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЕКЦИИ ПРИ ОВО „Й. Б. ТИТО" 
В ДИМИТРОВГРАД

Ьогата и разнообразна дейност
два пъти в месеца (на 1 и 
15 число) се представят със 
свои произведения пред 
учениците, организирайки 
в хола на училището худо
жествени изложби. ху к 
любителите на изобрази
телното изкуство могат да 
се запознаят с най-новите 
художествени картини на 
членовете на тази секция.

в акцията за хигиенизира
не на града и през зимни 
те дни в акцията за почи 
стване на снега в града.

Сформираните в начало- 
годинато на учебната 

ученически секции при об
разователно-възпитателна
та организация (ОВО) „йо 
сип Броз Тито” в Димит
ровград й през първото, и 
сега през второто полуго
дие, развиват твърде бо
гата и разнообразна дей- 

Между най-дейните 
секции са: рецитаторската, 
литературната, музикална
та, изобразителната, секци- 

фотолюбителите, 
спортната секция, средно
школският хор и ■ пр.

!
Вече казахме, че реци- 

таторите, литераторите и 
музикантите заедно с хо
ристите развиват 
на дейност. От 
на учебната година досега 
изпълниха няколко култур 
но-забавни програми. Пред 
гражданите и учениците 
с рецитални и музикални 
точки са организирали про 
грами по случай Деня на 
Републиката — за 29 ноем 
ври, и за Деня на Югос
лавската народна 
22 декември, 
щем се провеждат подго
товки за организиране на 
културно-забавна програ
ма по случай Деня 
достта, който едновремен
но е и ден на училището 
— 25 май.

Iоживе-
началото вършили провинение в тези места.

Казаното дотук свидетелствува за всиоката соци
алистическа съзнателност на младежта в Босилеград- 

ф ска община и за хубавите резултати на социалисти- 
ф ческото възпитание у нас. При това обезателно тряб- 

души, организират фотоиз- ^ ва да се подчертае неотменимата роля на Съюза на 
ложби. За тях училището т социалистическата младеж за оформянето на съзна- 
с обезпечило фото-лабора- Т телиа социалистическа личност у младите и за бор- 
тория, а им обезпечава и> X бата против нежелателните явления сред младото по- 
фотоматериал за обучение * колеиие. 
и организиране на фотоиз
ложби.

ност.
Фотолюбителите, които 

също наброяват около 50

ята на

Наред със секциите бо
гата дейност развиват и 
кръжоците по отделни пре 
дмети: на .младите матема
тици, физици, химици, би
олози и други, 
на тези кръжоци редовно 
участвуват на общински и 
регионални състезания. За
сега младите математици 
и младите биолози са про
вели общинско състезание, 
а най-/щбрите ще се с^сте- 
нование. Наскоро такива 
зават на регионално сърсв 
състезания' трябва да ор
ганизират младите хими
ци и младите физици.

Особено трябва да се 
изтъкне участието на сре
дношколците в обществено
полезния труд. Младите го 
рани са провели една ак
ция по залесяване, а всич 
ки ученици са участвували

армия 
Понастоя-

Иван Андонов

— Всички маши секции 
работят дейно. Тяхната де
йност е плодотворна и по
ради това, че преподавате
лите-специалисти по отде. 
лни предмети активно ги 
подпомагат. Училището 

пък от свод страна (спо
ред възможностите си) им 
осигурява помещения и 
материално ги подпомага. 
Тяхната дейност се изявява

ЯБШОВ ЦВЯТЧленовете на мла
5л Ти имаш 

чудни хубости. 
Цъфтящи.
Нежни усети 
па зелен плод, 
вплетени в полите.

5°
3Литературният клуб еже 

седмично (всеки петък) 
организира литературни ве 
чери, на които 
творци четат свои произве 

изнасят беседи за

и
О
Цомладите н

Ме те е страх 
от преобразования 
и нови форми. 
Тичииките в душата ти 
усещат само миризми.

В<не само в училището, по 
и в града. Свободно може 
да се каже, че те оа ва
жен фактор в културния 
живот на Димитровград — 
заяви директорът на обра 
зователио-възпитателната 
организация „Й. Б. Тито" 
Милутии Цветков.

дения,
известни югославски, бъл
гарски и световни писате- 

Литературния клуб псе 
странно подпомагат пре
подавателите по литсрату 
ра в училището.

ли.
и Ще бъдеш цвят 

■ш една ябълка, 
която напомня

О
Ч

Секцията ма младите ху 
дожници, в която 
ват към 50 средношколци,

за началото ни.члену- Биляна ЦВЕТКОВАСт. Н.
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ДИМИТРОВГРАД

ПРИМЕРНИ ТРУЖЕНИКЗА ПОРТРЕТ НА За гладните 

в света
щрихи

Трн десетилетия с метъра и ножиците
Когато човек, над тридесет години 

непрекъснато прекара на една и съша 
работа, тогава за него може да се ка
же, че наистина правилно с е избрал 
своята професия и поел жизнения 
път. Ако към това добавим и това, че 
за този дълг трудов период не е не
оправдано отсъствувал пито един ден, 
или пък закъснял на работното си 
място, тогава наистина става дума за 
прилежен труженик.

местните организа 
ССТН, първичнитевеждат 

ции на 
партийни, младежки и син 
дикални организации и 
организациите на СУ впит.

В Димитровград е в ход 
акцията за събиране на па 

за гладните 
която 

Общинската

си
ричиа помощ 
в света. Акцията,
организираха 
организация на Червения 

обтсствено-поли-
отделниВече сега има 

лица, които заплатят 
1000 динара. Очаква се ор 
ганизациите на сдружения 

отделят 
за гладните 

време на обсъжда 
заключителните си 

баланси.

по
кръст и
тичсскитс организации

на 13 и

всеотдаен на со 
самоуправление, Вс- вцидлистическото 

дно с това и работата му тогава не са
мо, че е общеполезна, но тя става и 

останалите. Разбира сс

повечеобщината, започна 
ще трае "до 25 т.м.

труд да 
средства 
света по

в
насърчение за 
не изостава тогава и уважението му в 
средата, където работи.

Общсствсно-политичсс- 
преди

организацията на

не на
миналогодишни 
След завършаване на 
цията средствата *де бъдат 
предадени на 
тка на Червения кръст на
Югославия, посредством 

бъдат

китс организации,
ак-Тъкмо тези качества притежава Але

ксандър Миленков, завеждащ търговския 
магазин „Нама" в Босилеград. Именно, 
Миленков вече тридесет , и три години 
другарува е метъра и ножиците, а ос
вен това над 20 години е завеждащ в 
магазина. Преди това две години Алек
сандър Миленков, когото в Босилеград, 
а мнозина и от селата го знаят, като 
„Санде Калинката", работи в тогавашния 
местен отбор в Босилеград, като адми
нистративен работник.

всичко
Червения Кръст, разгърна 
ха тази широка активност 
поради факта, чс в света 
всекидневно гладуват ми
лиони хора, от които поч-

тскуща сме

когото съ'ните ще 
изпратени там където са 
най-необходими.

ги милион в Етиопия и че
умират по 40всекидневно 

хиляди души. Акцията про А. Т.А. Миленков на работното си място

едно признание — грамота с бронзова | 
значка, която му присъди Републиканс- - 
кмят синдикален съвет.

Александър Миленков, е и дъл
гогодишен обществено-политически де
ец. Повече пъти досега е бил, преди 
отборннк, а сега делегат в Общинската 
скупщина. Понастоящем1 с заместник— 
председател на Съвета на местните об
щности, член на трудовия съвет в орга
низацията си, а вече 35 години е член 
на Съюза на югославските комунисти.

БОСИЛЕГРАД: В АКЦИЯТА ПО СЪБИРАНЕ НА 
ПОМОЩ ЗА ПОДКОПАОНИШКОТО НАСЕЛЕНИЕ

За цялото това време той съвестно и 
отговорно изпълнява доверената му за
дача, а постъпките му с купувачите со 
винаги другарски и прилежни. С това 
Александър Миленков спечели доверие-. 
то не само сред купувачите от града, но 
и на тези от селата, които за него имат 
само похвални думи. А как и да не, ко
гато Миленков всеки купувач в мага
зина любезно посреща, а още по-любе- 
зно изпраща. „Довиждане, заповядай и 
елате пак" — е неговият девиз за всеки. 
За всичко това не изостанаха и призна
нията, които за проведените тридесет г 
три—четири години е получил.

През 1969 година, по предложени? 
на първичната синдикална организация 
е на петнадесетдневна почивка в Ма
карона. През 1982 година Общинският 
синдикален съвет в Босилеград му при
съжда благодарствена грамота, а мина
лата година отново първичната синди
кална организация го предложи за' още

Учениците дават 

хубав пример
Миленков ни откри още един него- 

Именно след три—
474 динара ,а само учени
ците са събрали -29 236 ди 
нара. От тях повече са да 
ли само Общинската скуп
щина, която е отделила от 
бюджета си 30 000 динара 
и местната общност в Бо
силеград, която е събрала 
48 045 динара.

В акцията се включиха 
голям брой организации 
на сдружения труд и орга
ни. Изненадващ обаче е 
фактът, че сред тях не са 
Здравният дом ,ООСТ „Из
градил", ООСТ „Услуга", 
„Автотранспорт" Общинс
кият комитет на СКС, Об
щинската конференция на 
ССТН, Общинската конфе 
Ренция на ССМ, ООСТ „На 
предък" и Общата служба 
на ТО „Босилеград".

Възпитавани в духа на 
социалистическия патрио
тизъм, солидарност и ху
манизъм, учениците от бо 
силеградското основно и 
средно училище масово 
откликнаха в акцията на 
ССТН и Синдиката по съ
биране на солидарна по 
мощ за населението от зе- 
мстресиата област под Ко 
паоник. В тази акция досе 
га са събрани общо 236

ви хуманен жест. 
четири месеца има намерение да отстъ
пи своето работно място на някой млад 
незает младеж, а той след 35 годишен
трудов стаж да замине в преждевремен 

Безспорно с това Миленковна пенсия.
и самият се съобразява с незаетостта на 
младите, което е още едно потвържде
ние, че става наистина дума за все
отдаен труженик на социалистическото 
ни общество.

м. я.

ТУК, КРАЙ НАС

Витрини и още нещо ■ ■ ■
Събота привечер. Остър 

студ. Чаршията в Димит- 
тровград е почти празна. 
Минаващите из нея прос
то притичват : студът про 
сто реже. Вървя и не бър 
зам .искам да поразгле- 
дам витрините на магази
ните, а и да купя някоя 
дреболия. Минавам край 
първия... втория... третия... 
петия... Рокли, детски пе
лени, пешкири, ръкавици, 
Накачени като на новогоди 
шна елха. Разбира се без 
нейния очарователен бля
сък. Увиснали безразборно, 
натрупани в пълно безре
дие.

продава прах за пране, 
гвоздеи, или електрически 
уреди. Витрините са отру
пани с най-различни (дори 
ненужни) вещи. Стигаме 
до хлебопродавницата. Тя 
няма витрина ,но рафове- 
те са същински витрини. 
Покрай баятия хляб и из
стиналия бюрек, тук може 
да се купи бира, вино (бя
ло или червено), олио, са
лам.. консервирани чушки, 
и разбира се — кафе! За 
месопродавниците и да не 
говорим
има, но не и месо.

да се примами купувача. 
И то с какво? С неудачно
то ли „рекламиране" на 
стоките? Едва ли! Човек 
губи желание да влезе в 
магазина, а камо ли да си 
купи нещо от „модерното", 
.евтиното", с „намаление 
на цените".

кински уреди, питиета... За 
това не ще бъдем изнена
дани ако в най-скоро вре
ме в магазина за хранител 
ни продукти започне про
дажбата на текстил, а 
текстилните магазини 
хляб, брашно, олио и про 
чие.

В местните общности 
не' са постигнати очаква
ните резултати. Принос в 
акцията досега са дали оа 

общно
сти: Босилеград. Райчилов- 

Ярешвик, Буцалево, 
Плоча, Паралово и Бистър.
Акцията продължава 
че останалите 
Щности (разбира се, 
менатите организации 
рани) имат

в
мо седем местни

ци.

Нима Димитровград, 
е в състояние да доведе по 
не един специалист за аран 
жиране на витрините. За- 
щото витрините са не са-

Поставя се въпрос: ако 
продавачите нямат смисъл 
за аранжиране на витрини 
те на собствените си мага-

не така, 
местни об- 

и спо 
и ор

възможност да 
държат „поправителен 
пит" по солидарност.

За отбелязане 
ординационният 
по солидарни акции към

ССТН’ в съдействие 
с Обшинскид синдикален 
съвет и Общинската орга 
низация на Червения кръст 
раздвижи акция по съби
ране на солидарна помощ 
за гладното население 
Африка.

зини — могат ли да очак
ват интерес от потребите
лите към 
стоки?

в тях всичко мо „огледало" за вътреш
ната уредба на магазина, 
негов

из-

е, че Ко- 
комитет

предлаганите 
Димитровград не 

е голям град, а има (твър 
де похвално за едно град
че) немалък брой магази
ни. Жалкото е там, че без 
вкусицата 
витрина, 
са С7:,брани: кукли, потни-, 
ци, ризи/ железарии, дома

преден пост.Същото е положението 
и на отсрещната страна. 
Само, че тук по витрините 
на някои магазини с едри, 
изкривени букви върху 
къснато парче от картон е 
ление на цените", емдмдм 
ние

но и
И самите продавачи не 

знаят какво са изнели на 
показ. Като на филмова лен 
та се изнизват един след 
друг: магазин за обувки, 
железарии, месопродавни- 
ци. Навсякъде същата глед
ка. Не знае човек дали 
магазина за железарии се

отражение ца нашите ес- 
знания и вкус. 

витрини пря 
нашия 

допри-

тетически 
Накрая тези 
ко са и лице на 
град и значително 
насят за приветливия му 
изглед.

от

личи от всяка
На едно мястов на цените", „модерно" 

и всичко с една замисъл:
в

Зденка Тодорова
М. Я.СТРАНИЦА 10
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ФУТБОЛ ВЪПРОСИТЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И 
ХИГИЕНАТА НА ДИМИТРОВГРАД
ПОШизичеека купщаХзд®ШПодготовки но 

футболистите „Комуналац" се 

нуждае от подкрепа
БАСКЕТБОЛ: СРЪБСКА ЛИГА — „ИЗТОК"

Лека победаДимитровград, февруари.
Футболистите на „Асен 

Балкански", които в юбиле 
йната си годишнина (40 го 
дини съществувание) тряб
ва огорчено да се борят, 
за запазване на мястото си 
в групата. Тези дни те за
почнаха с подготовките. 
Засега във вечерните 
сове провеждат трениров
ки в залата на

„АСЕН БАЛКАНСКИ" — „ЮГ" (ВРАНЯ) 99;84 (47:29)
Пирот, 16 февруари 1985 г. Залата на Педагоги- 

кадемия. Съдии: П. Кривокапич от Ниш и 
И. Маркович от. Бор.

„А. Балкански": Зоран Геров, Иван Леков, Мило- 
рад Николов, Драган Петкович, Иван Симов, Цветан 
Филипов, Ивица Миланов, Спасен Раигелов, Зоран 
Тодоров.

факта, че на около 50 км 
водопровод са се приклю
чили само към 2400 потре 
бители, което също оскъц- 
ва водата. Още през 1979 
година е било предвидяно 
годишно производство от 
380 хиляди куб. метра во
да, което все още не е 
постигнато.

Подобно е положението 
и е поддържането на хи
гиената в града. ' И тук 
разходите за извозване на 
брклука надминават сегаш 
ната цена. Годишно бок
лукът се извозва от 956 760 
кв. метра площ' (частен 
сектор) и 269 760 кв. мет
ра (обществена площ), та
ка че цената по единица 
мярка за частния сектор 
е 1,60 динара, а за обще
ствения сектор 4,00 дина
ра. За настоящата година 
„Комуналац" е запланувал 
купуване на оЩе 10 кон
тейнери, а един кон
тейнер струва 125 хиляди 
динара.

Да кажем и това, че це
лият анализ е опит реално 
да се посочат „изворите", . 
изграждащи размери на 
цената на водата и на бок
лука. Именно поради то
ва членовете на Изпълни
телния съвет би трябвало 
да дадат покрепа на иска 
на „Комуналац". Още по
вече, ако се знае, че го
дини наред за погасване 
на загубите на „Комуна
лац" се' прелива доходът 
от другите основни органи
зации на „Услуга", с кое
то се нанася двойна вре
да. Първо „Комуналац" не 
създава собствена акумула
ция, а второ и другите ос
новни организации не мо
гат да укрепват материал
ното си положение, поне
же доходът им се прелива 
з „Комуналац".

Но в крайна сметка: ду
мата има Изпълнителният 
съвет, който е и единстве
но компетентен за опреде- 1 
дяне цените на комунални
те услуги.

Известно е, че години на 
ред ООСТ „Комуналац", 
оказващ различни комуна
лни услуги на гражданите, 
стопанисва или на ръба на 
рентабилността, или със 
загуби. Причините са мно
гостранни, но цената йа 
услугите безспорно е една 
от най-важните. Ниските 
цени не позволяват на та
зи основна организация да 
покрие разходите, а за аку 
мулация почти це може да 
се говори.

Именно поради тази при 
чина тези дни „Комуна
лац" е отправил иск до 
Изпълнителния съвет на 
Общинската скупщина за 
преразглеждане на цени
те и за въвеждане на така- 
наречените „икономичес
ки цени". От Изпълнител
ния съвет е потърсено да 
формира комисия, която 
„на място" да се запознае 
със сегашното положение 
в „Комуналац" и е цени
те на услугите и тя да да
де свое мнение.

За какво се именно ка
сае? В анализа, който е 
изготвил „Комуналац", об
стойно са посочени всички 
материални . разходи, кои
то обременяват водоснаб
дяването на Димитровград 
и крайградските селища и 
които са първопричината 
за поскъпване на водата. 
Според изчисленията на 
„Комуналац" действител
ната (икономическа) цена 
на кубически метър вода 
възлиза па 32,93 динара. 
Посочват се и сравнителни 
данни за 1979 и 1985 го
дина, от които личат раз
ходите за „производство
то" на кубиче.ски метър 
преди и сега.

В анализа се посочва, че 
все още не се ползува ,про 
ектната мощност на район 
ния водопровод, тъй като 
редица сслиша все ошс.не 
са приключени към водо
провод."»: Моинци. Петър- 
лаш, Градмиьс, Лукавица, 
Жедюша и Гоиндол. Към 
това трябва да прибавим

ческата а

ча-
Баскетболистите 

„А. Балкански" отбелязаха 
още една убедителна побе
да и оше по-здраво се зак

Инак до края на първен 
сгвото има още 6 кръга и 
д и м итровградеките б аскет 
солисти имат добри изгле
ди да се класират във вър 
х? иа таблицата на Сръб
ска лига —.„Изток". Д. С.

на
основното 

училище „Моша Пияде". 
Тук ще тренират до 1 март 
т.г. След това ще заминат 
на подготовка в с. Пърто- 
попинци. В Пъртопопцнци 
ще останат 10 дни и глав
но ще работят върху подо
бряване на физическата си

цепиха в горната част на 
временното класиране.

Самият мач не бе на осо 
бено високо равнище. Гос
тите , не представляваха ни 
то един момент сериозен 
противник, освен в начало 
то. когато на няколко пъти 
водиха. През цялата йгра 
димитровградските баскет, 
болисти държаха разлика 
до 20 точки.

И този път най-добър и 
най-ефикасен в редиците 
ма „А. Балкански" бе Зо
ран Ге{юв, който отбеляза 
59 точки.

[портът е 

сдруженияигчържливост.
Треньорът Александър 

Петров е петнадесетина 
футболисти ще се. опита да 
закали футболистите си за 
предстоящите срещи. На 
две седмици преди започ
ване на първенството (фут
болистите в тази група ста 
ртуват на 24 март) ще се 
проведат 2—3 контролни
срещи.

труд
Спортът, в ООСТ „Ти

гър—Димитровград" има 
дълбоки корени. Витрини 
ге в Клуба на работници
те в тази стопанска орга
низация са напълнени с 
трофеи, спечелени от об
щински до съюзни състеза
ния.

д. с.
БОСИЛЕГРАД: ОТ ОТЧЕТА ЗА РАБОТАТА НА 
СОИ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

По инициатива на коми 
смята за работническо-спо 
ртки игри към първичната 
оргрйизация на Съюза на 
синдикатите се дойде до 
създаване на работническо 
спортно дружество „Тигър". 
Наскоро трябва да се съ
стой учредително събра
ние на това дружество. 
Дружеството те има някол 
ко секции. преди всичко, 

отчетния п'о футбол на малка врата,
няколко шахмат, спортна стрел-

ма-

Масовизиране на спорта
Инак, през изтеклата го- 

фи- дина Скупщината на СОИ 
за физическа култура 
Босилеград е провела 2 се- 

които делегатите

общ-Самоуправителната 
ност на интересите за 
зическа култура в Босиле
град, през изтеклата годи
на, според своите финан
сови възможности, е пости

в

сии, на 
й, са обсъждали общо 24 

Изпълнителниятвъпроса, 
пък отбор през

гнала задоволителни резул 
тати, се казва в отчета за 
работата й, който 
стояЩем е на публично об
съждане в съответните де
легации на местните общ
ности и организациите на 

Между 
отношение на

период е провел 
засадания на които преди 
зсичко са се намерили въ
проси, които са обсъждани 
на Скупщината, а и въпро
си в рамките на неговата 
компентетност.

пона-
ба, пика до и тенис на 
са — дисциплини, в които 

гумар-'димитровградските 
ни имат качествени съста
ри п я които и. досега пос
тигнаха. завидни резултати. 

Очаква се, че по тоя на-
сдружения труд.
другото по 
предишните години, през 
изтеклата година значител 
ни резултати са осъществе- 

областта на масови- 
спорта и фи- 

не са-

Да кажем и това, че те- 
ЗИ дни за отчета за рабо- 
тата и финансовия

чии да сс омасови и качеств 
сио подобри развитието на 

и спорта между работниците, 
работническата

отчет.
дадатсвое мнение ще 

делегатите на Скупщината 
не СОИ за .физическа кул- 

поредното си за-

ни в
зирането на 
зическата култура, 
мо сред учащата се 
деж, но и сред младежта 
в организациите 
жения труд и някои мест
ни общности.

ОТНОСНО
младеж. Инак това иде бъ
де първото работническо 
спортно дружество в Дими 
тровградск? община. Д. С.

мла- тура на 
седание. Ст. Н.м. я.на сдру-

ТЪЖЕН ПОМЕН
тази година, се

По-широка
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 27 февруари 1985 година сс навърша- 
иашия мил и иеза-

извършаваактив- Па 23 февруари.и по-съдържателна 
ност по отношение на пре- , 
дишните години е прояве
на и в областта на сътруд- * 

и с числящите

ЕДНА ГОДИНА
нашата мила и никога пезабрави-

ват 40 ДНИ от смъртта 
бравим баша* свекър й дядо

на
от смъртта на 
ма съпруга, майка и бабаМихаил Стаменовничеството 

сс към ЮНА, сътрудничес
твото със спортни друже
ства в региона, 
сътрудничеството със спор- 

„Всл-

Софка
Михайлова

ОТ СЕЛО МЬЗГОШ 
I Този ден ще посетим 
Р ни» гроб па мъзгошките гр 
| обища. По този повод ка- 
I иим близки и 
I особено гражданите иа се- 

Мьзгош, които по време

пето-както и

тното дружество 
5ъжгУ от Кюстендил (НРБ).

на сво-
познати, а

За задоволяване 
итс задачи и 
СОИ за физическа култу- 

изтеклата година

ОТ ТОПЛИ долактивности доГ ■ Поканваме всички роднини и 
дойдат на 17 фе-

па погребението ни помог- 
разчиствайки снега до приятели да 

вруари т.г., когато ще посетим 
гроба й и ще положим цветя.

наха
гробищата, да ни се придру

ра, през 
е изразходвала 1 675 097 ди 
цара и при това е осъще
ствен излишък на средства 

Естсст-

\жат. :
съпруг Тодор, дъщери: Злата, Бера и Ляла, зе- 

Стояп Димитър н Коле. внуци: Нядица, 
Албена, Силвия, Силвана и Да- 
останали роднини и приятели.

от 2?1 686 динара, 
вено най-много от тях са 
изразходвани за потребите 

дружество 
527 520

ОПЕЧЕЛЕНИ:
Блажа, Давидко й Тоша; дъщеря 

Денка, Добринка, Баска, Драгица
тьовс:
Милка, Миша, 
пиела и всички

синове: Срста,
Ната, снахи: 
и Райна, внуци И внучки и останали роднини.спортното 

„Младост"
н:>

около
динара.

СТРАНИЦА П

Братство * 22 февруари 1985
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Той си знае вълк■ ■ ■
временна работа в 
гроба на съпругата

Завърнал се бурелец от 
чужбина и решил да посети 
си, която била починала преди две—три години. 

Взел и запалил свещ на гроба й, и започнал 
: го видяла жена, 
цветя на гроба на 

съпруг и наминала при него.1
сложил цветята на кра-

Преди 40 години в мест
ността „Просия", недалеч 
от село Звонци, вълк уда
вил теле. Ловджиите Ана- 
ний Николов и Ценко Вей 
чев направили засада и го 
убили.• Одрали го, 
пили кожата му с'ьс сено а 
в устата му сложили черве 
па гума за език.

Набили го на кол и го 
носили но дсрскулскитс се 
ла, където хората ги дару 
вали кой с какво има: ня
кои давали вълна, 
шушеппцп месо, трети си

Пене ем п.оплаква. По едно времеда я
която била дошла да сложи ■ ■
починалия си

Като го видяла, че е 
й, рошила да му направи забележка:

_ Ком ши, зашо не сложиш цветята на гла
вата на съпругата си!

— Е — отвърнал ток — има си нещо.
— Че каква е причината? — 

тала тя любознателно
— Докато беше жива — продължил ком-

- от краката й съм видял файда... А от
— нищо. Тя само ме ядосваше... — об-

напъл“ Иа сви, освен изгледа на бившотога дирек-
йош не-кпта задругуту „Будучност" и на

нейс им ясно залцо задругата е под
гора иа 
колиипа там
привремену управу. Целу годииу вече, он отуд

това не било потре-пак го попи- —одовуд, опи доказую дека 
бпо. Ога ка раснисали там конкурс за новога 
директора, «вил се и бившият.

шията - 
главата 
яснил и той.

— Може и така да е — казала му съседката 
и си заминала. — Ти най-добре си знаеш м'ь-

М. Андонов

други Он, кико и сви друЬи наши граждани, има 
право да копкурише куде сака; има право, това 
никой ос норича. Мспс ми само пейе ясно, защо 
мече да се смири и да престане да чъчка тамо, 
откуде йе отишъл. Ако беше све убаво правил 
док беше директор, задругата немаше ни да 
стигне до топа дередже.

рейс...
След известно време н 

селото пристигнали цигани 
— чергари. Мъжете влезли 
в кръчмата, а жените се 

по селото. Към 
н Апа-

ката.

разпилели 
тях сс придружили 
НИ Николов и фотографът 
Лилчо. Пийнали си добре

Е?РОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Пели зарад лошето положение у задругуту 
се и стиже до уводеиье на привремене мере, кико 
правно се каже-тая управия. Он и при н»у отка 
зуе да слуша, продължава си кико си знае...

Ако му йе толкова до по/ьопривредуту у туя 
изосталу опщину, па кой му вардил до сгьга? Ма 
гъл йе чуда да направи. А он с некои свои дру
гари беше обьрнул точакат назад.

Затова се наложи и да се уведе привремена 
управа, затова се све поче одначало. НЬему исто 
се дава шанса да допринеси колко може, а он 
изгледа му това нейе по волю, па све нешо дру
го започиня.

I4 и сс заприказвали за едно.( Изживеният живот е като изпусната стрела.

Асирийска
?а друго.

По едно време споменал, 
‘•е в този край има много 
вълци. Понякога те дори 
влизат и в кръчмата, ка
зал дядо Лилчо. Тъкмо по 

време Анани показал

!
<1 На най-важните житейски кръстопътища 

никакви пътни знаци.
няма

Чарли Чаплин♦ това
вълчата кожа на вратата. 

Циганите писнали упла- 
ноЩ

4 Живей в мир с хората и в борба с пороците си.4
♦ П1СНО. а оше същата 

събопли багажа си и избя
гали от Звонци.

Латинска

За пътя не се пита слепец.
Час—час, па он и некои дру!)и се огласе и 

преко новине. Дописую се с новине у Белград, 
а заборавлял дека има „Лужничке новости" у 
Бабушницу, па и „Братство"... 
леко да залету.

С навпвотине никога се нейе

Й. Миланов: Виетнамска

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ХУМОР

4 13 добри ръце всеки лък стреля добре.

Японска

него търчу ода-
< ♦♦

♦ отишло далеко.

Нече сигурно и у тия случай. Требало би 
еднуш да се свати дека у задругуту се тражи 
голема работа, и само работа. С надлате&е и 
иадмудруванье нече нищо да се постигне.

Чуди ме кико това до 
чнсст" не су разбрали.

Само ако колективат на ..Будучност" буде 
единствен, а нема защо да не буде 
задруга истина може да рачуна на по-светлу бу
дучност.

— Неотдавна срещнах 
човек, който изглеждаше 
точно като моя адвокат. 
Съвпадението беше голя
мо. И този непознат чо
век свали цилмнд/зра и ми 
сс объ.она:

— Какво ти каза?
— Добър ден... кога ви 

пуснаха от затвора.

Човешката раса е подобрила всичко освен се
бе си.4 4

4 ♦Спиноза а
• I

Жовек е по-страшен от животното, когато стане Г 
животно.

4
4
4 4
4 4 съга некои у „Буду-Робипдранат Тагора4

»4 Човек, който ласкае приятеля си, разстила мре
жа под краката му. 44 тека, тая44 Соломон 4 Секретарка 

фонната слушалка:
— За вас е — 

сс към шефа. Това е тре
тата страна от нашия три
ъгъл н ик

вдига теле-4 ' 4
4 обръща4Когато куче величае, нарича го лъв.

44
44

▲
Монголска вашата съпру-

га!
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