
Тя>я-тстИо С указ ва щ 
СФРЮ Лоени Броя Тото от 
14 февруари 1975 година 
издателство „Братство" ч 
удостоено с Орден братст
во н единство със сребърен 
венец за особени заслуги в 
областта на инфор; 
ната и графическа дейност 
и за принос вразвитието на 
братството и единството 
между нашите народи и 
народности.
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НА СФРЮ1 ВЪВ ВРАНЯ ЛА ЛЮБИЧИЧ, ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО БАБУШНИЦА ЧЕСТВУВА ПРАЗНИКА НА СВОБО
ДАТА — 6 СЕПТЕМВРИ

САМО СПЛОТЕНИ МОЖЕМ ; 
ДА ВЪРВИМ НАПРЕД

в* . С ХУБАВИ 

ТРУДОВИ ПОБЕДИ
' ,ч

шяая!

ф Съществуват аномалии, които най-грубо 
се изявяват в големите и неприемливи разлики 
в личните доходи за еднаква работа, в различ
ните видове на приватизация и преливане 
обществени средства

Тазгодишното чествуване 
на Празника на свобода
та «а Бабушнишка общи 
на и 41-годишнината от ос 
вобождението беше отбел 
язаню с хубави трудови по 
беди.

На 5 септември по тър
жествен начин беше пус
нат в действие новия цех 
на „Лисца" от Севнице в 
Социалистическа републи
ка Словения.

В Деня на освобождени
ето — 6 септември, на тър 
жествена сесия на Общин 
ската скупщина, в присъс
твието на първоборци от 
Лужница Станислав Стоя- 
нович, изпълнителен секре 
рат на ЦК на СЮК, Дра-

Повелята за което от име
то на Бабушница подпи
саха Станко Велкович, а 
от името на община Сев
нице, йоже Бовец, оредее 
дател на Скупщината в 
Севнице.

След това председател
ят на Общинската скуп
щина Станко Велкович 
връчи септемврийски при 
знания на трудови колек 
тиви и отделни лица за 
забележителни постижения 
и трудов'принос през изте 
одата година. Също та
ка той връчи и медали на 
труда на Александар Пан 
чич, преподавател в обра 
зс-вателния център „Вук Ка 
раджич" и Драголюб Чи

И * 1 *на
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С НАРОДЕН митинг при 
откриването на Паметник 
на революцията във Вра
ня на 7 септември беше 
чествувана 41-годишнина
та от освобождението на 
града. Пред Педагогичес
ката академия и образова 
телния център ..Бора Стан 
кович" пред няколко десе
тки хиляди души реч про
изнесе Никола Любичич, 
член на Председателството 
на Социалистическа феде
ративна република Юго
славия.

ф Този паметник не е 
само паметник на геройст 
вото, патриотизма и готов
ността за саможертва. Той 
представлява и много пове 
че от това. Той говори, че 
и днес, при настоящите ус 
ловия, продължаваме да 
се борим за същите цели 
и идеали за които тръгна
хме на война, за които по
ложихме свърхчовешки у си

Затова не бива да се от
стъпва пред местническите 
или временни интереси, да 
се допусне да бъде блоки
ран процесът на съгласу
ване, но е необходимо съв 
местно да търсим най-доб
ри решения за съществу
ващите проблеми. Не съще 
ствува тесен, отделен инте 
рее, който може да бъде 
по-важен от интересите на 
цялата страна. Вярно е, че 
съществуват специфични, 
понякога и различни инте
реси от една до друга част 
на стрната. Но зашо това 
да бъде пречка за по-бър
зо договаряне и по-ефика
сно решаване, когато се 
знае. че само общите ин
тереси могат да бъдат за
лог за стопанско и обще
ствено развитие, а с това 
и защита на отделните, 
специфични интереси!

" Ц■ а

Никола Любичич

явленията на групово-соб
ственическо поведение, ле 
нтяйство, нарушаване на 
трудовата и техноложката 
дисциплина.

НА ЕДНАКВИ ИДЕЙНИ 
ОСНОВИ

Говорейки за единство
то и съдружието Никола 
Любичич изтъкна, че 
необходимо да се изграж
дат на едни и същи осно
ви, а това ще рече. — да 

единните 
интереси >на работническа
та класа на цялата страна.

е

се изхожда от

— За актуалните въпро
си от осъществяването на 

съдружието 
като част

единството и
Любичич напомни и на в СР Сърбия, 

неотдавна проведеното за- от единството и съдружие- 
седание на Централния ко то на цялата страна, неот- 
митет на СЮК във връзка давна разисква и прие 
с разпределението на до
хода и управляването със 
средствата за обществено
ВЪЗПРОИЗВОДСТВО :

огромни жертви.лия и
Любичич след това доба
ви, че континуитета на ре- 

най-добре ще

ста
новища Председателството 
на ЦК на СЮК. Тези ста
новища и задачите, произ 
лизаЩи от тях са известни 

общественост.

волюцията 
обезпечаваме с постоянно 

кохезията и 
нашата об-

укрепване на 
единството на 
щност на равноправни 
роди и народности, с раз
витието на модерни произ 
водствени сили и със съз
даването на условия за пъ 
лен размах на

и творчеството

на нашата 
Сега е най-важното да се 
мине към коткретио про
веждане па тези станови
ща.

— Сега от първичните 
организации, от комунисти 
те и всички трудещи се

на-

хора се очакват ииициати 
ви и конкретни предложе- 

кой начин да се — Отделно внимание 
трябва да се посвети на 
по-ускореното разрешава
не на проблемите на Ко
сово, което преди ноичко 
е дълг на ръководствата 
в Кооово и в Сърбия, но

инициати- ния на 
стигне до трайни решения 
по основните въпроси, от
насящи се до създаването 
и разпределението на до
хода. Настоящето положе- 

област не мо-

навите
всички трудещи се и граж
дани.

йоже Бовец, Севнице и Станко Велкович, Бабушница 
побратимяване на двете общини

Общин с-

ДА НЕ СЕ ОТСТЪПВА 
ПРЕД МЕСТНИЧЕСКИТЕ 
ИНТЕРЕСИ

подписаха повеля зание в тази 
же да се оцени като задо 
волително. Присъщи са мно 

които

нищо по-малко и на воич- 
републики. С об- 

усилия трябва да
последователна 

най-усюо-

ган Чирилович, член на 
Изпълнителния съвет на СР
Сърбия, Александар Йова от Председателството 
нович, председател на Ме- СФРЮ. Медали за военни

получиха: Миле

рич, секретар на 
ката скупщина.ки други отличени— Пред делегатите и де- 

Скупшината
сеШИ «ажество аномалии, 

най грубо с? 
големите, често 
ливи разлики 
доходи за 
труд,
ве приватизация и 
пане на обществени сред
ства. С това са свързани и

легациите 
на СФРЮ, но и във всич
ки други структури, се на
мират твърде важни зада- 

успешно из- 
голяма сте-

в продължи 
та политика чга

стопанско развитие 
Обаче с още 

по-ефикасно 
общсстве-

изявяват в 
нсприсм- 

в лйчпите
ждуобщин оката конферен 
ция на СКС в Ниш. пред
ставители на Нишка об
щин®. и а братските общи
ни — Пловля, Севнице. Ба 

•чии Петровац, Оджаци, и 
множество гости, за 41 -го
дишното свободно ооциали с пресичане на лента на 
етическо «развитие на об- главния каптаж на водоп- 
щината говори Станко Ве довода. в Бабушница от 
лкович, председател на Божидар Йоцич, предсе- 
Общиноката скупщина. дател на Нишка община.

С продължителни и бур беше предаден на употре 
ни аплодисменти делегати 
те и гостите приввтетвува 
ха решението на Бабуш- 
ница да се побратими със она дюйвро.
Севнице в СР Словения,

заслуги
Благоевич, преподавател в 
основното училище ..Мла 
дост” във Велико Бонин-
цй: Ратко Гоозданович 
Сърбислав Йованович и 
Часлав Ристич.

роно 
на Косово.един и същ 

в различните видо- 
прели

чи, от чисто 
пълняване ло

зависи бъдещето на 
подпор

но-упорито и 
действуваие на 
жИюлитическитс 
зации и държаните органи 
на Косово трябва да

органи -пен
нашата страна 
та Любичич. се

напреодоляват изворите
възобновяване «а предси-ПРЕДИМСТВО — НА НАЙ-СПОСОБНИТЕ

— Само хора с високи професионални и 
идейно-политически способности, само ония, ко
ито постигат най-хубави резултати и с прове
рени морални качества могат да се ползуват 
с доверието на работническата класа, трудещи
те се и гражданите — каза Любичич В наве
черието иа делегатските избори и изборите в 
Съюза на комунистите тези критерии трябва 
приемстяеио да се прилагат.

тистк-итс сили, да сс пре
махват последиците от кон. 
тпареволюцията като по 
такъв начин ое създала ба новия водопровод 

Бабушница, в дължина от 
7,5 км, струваш 500 мили-

на
дове; 

трудешите сс 
без оглед

климат на взаимно 
рие между
и гражданите 
па националност. (Нп 5-та стр.)



[ ]ПО СВЕТА И У НАС
ОЦЕНКИ НА РАИФ ДИЗДАРЕВИЧ ЗА МИНИСТЕРСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ 
СТРАНИ В ЛУАНДА

• САНДРО ПЕРТИНИ:

ЕДИНСТВО НА ПЛАТФОРМАТА ОТ ДЕЛХИ Да св премахне 

раздорът между 

социалистите и 

комунистите

# Грижата на голям брой необвързани страни 
за единството на Движението, за коренните му прин
ципи и за активизирането му но всички съществени 
въпроси особено силно се изяви в работните тела на 
Конференцията в Луанда, които по-лесно стигнаха 
до договори — заяви Рамф Диздаревич

по всички въпроси «а ст>- ни всички екстремни пре
дложения. Приета е плат- 

Диздарепич заяви, че й форма за диалог, чрез ко- 
мигагобройните си геоитак- йто трябва да се търсят 
ти е почувствувал голяма рошения на проблемите

за дълговете, финансиите, 
търговията и целокупното 
развитие".

Като пример за повшце 
по ангажиране Диздаревич 
посочи специалната резо
люция за дълговете.

„Това е първостепенни
ят полита че око-икономиче 
ски въпрос на овста и пря
ко е свързан с борбата за 
равноправие и

. временния свят".

По мнението на Дизда
ревич в Луанда бе показа
на „по-висока грижа на 
голям брой необвързани 
страни Движението да бъ
де сплотено, да не се от
клонява от основните си 
определения и да бъде 
още по-активно по .воички 
съществени въпроси на ове 
товните политически и нко 
номичеоки отношения". Та 
зн атмосфера, спорел ду
мите на Диздаревич. е би
ла характерна за дейност
та на работните тела на 
Конференцията, които мно 
го по-лесно стигали до 
договори, отколкото иа ня 
кои предишни ореши на 
необвързаните.

В разговор с югославоки 
те журналисти, които ин
формираха нашата обще
ственост за хода и резул
татите на Конференцията 
на министрите на външни
те работи от страните-чле
нки на Движението на не
обвързаните. нашият съю
зен секретар на външните 
работи между другото за
яви:

В Италия, и извън редо- 
комунистите. се 

подгрява дилемата: трябва 
ли Италианската комунис
тическа партия .да 
името си? В дискусията се 
е включил и доскорашни- 
ят шеф на италианската 
държава и опитен борец 
за народни и работничес
ки права Сандро Пертини. 
който счита, че няма при
чини да се отстранява то
ва традиционно име.

ветс на

мени

развитие, а 
против експлоатацията".'

Говорейки за функциони 
райето на Движението. Ди

„Смятам, че Конферен
цията завърши с успех. 
Преди всичко затова, че 
тук силно се изяви един
ството на необвързаните 
на платформата от Делхи. 
Някои опити Движението 
да се определя за по-инак 
ви становища по отделни 
въпроси бяха не само от
хвърлени със силата на 
единството и грижата на 
всички участници Движе
нието да остане на основ
ния см курс. но бяха и 

- игнорирани".

здарсвич между другото 
изтъкна:

„Не с добре да подчер
таваме само положителни
те резултати на Конферен 
цмята. понеже има неща.

Раиср Диздаревич
Пертини много съжаля

ва. че днес съществува не
съгласие между социалис
тите и комунистите и обе
щава, че с всички сили 
ще настоява този раздор 

. да бъде премахнат. Макар 
че е на 89 години, най- 
популярният италианец ка 
зва, че не му липсват воля 
п енергия отново да отива 
на събрания по провинци
ите. Пертини изхожда от 
интересите на италианска
та работническа класа, а 
и ’ социалистите (какъвто е 
и самият той), и комунис
тите са представители на 
тази класа.

грижа и отговорност’
неговите колеги за н-еобхо 
димостта да бъде отхвър
лено всичко, което не е в 
съгласие с политиката на 
необвързване. 
моно воички са били стгла 
сни, че Движението тряб
ва да бъде по-активно и 
по-ангажгарано.

„Мисля, че тази ориен
тация намери силно отра
жение особено в икономи
ческата част на заключи
телната декларация .. . На 
Конференцията 
твуваха страни с най-теж
ки икономически пробле
ми. Те обаче не проявиха 
стремеж към 
ране с развитите и в това 
отношение бяха отхвърле-

за усъвършенствуваието на 
които трябва да се разми
сля и Напри-разговаря. 
мер, не е ли по-добре да 
се съсредоточим върху съ
ществените въпроси и 
се договаряме за конкрет 

•ни акции във връзка с тях

„Нямаше конфронтация, 
а Конференцията бе наои- 
тена с диалог, чрез който 
се търсеха не само ком
промиси. но и конкретни 
становища на Движението

Същевре-
да

отколкото винаги да гово 
рим за всичко и да пов 
таряме утвърдените стано 
вища"? Диздаревич крити 
чно говори за някои зас
тъпвания за консензус. ко- 

всъшност представля
ват „бягане от станови
ще". Пример за това е 
нрано-иракската война, за 
която в заключителния до 
кумент няма нито оценка 
нито становище.

присъс- НТО

антагонизи-

. БЪЛГАРСКИЯТ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА ОТ
— ль*- НОВО ДАВА „ОБЕТИ НА СЛАВНИТЕ СИ ДЕДИ"

_Гържество с „вкус" на провокацияМакет на бъдещия Конгресен център в Хараре, 
дело на югославски специалисти На тържество в Сливница министърът на отбра 

ната на НР България отново възвеличал „силата и 
героизма-' на българските войници без 
злика между онези, които отбраняваха свободата на 
българския народ и онези, които с помощта на чуж
дестранни сили, както например в Първата и Втората 
световни войни, бяха тръгнали да поробяват 
страни и народи

вата и Втората световни 
войни, бяха тръпнали да 
поробяват други страни и 
народи. За тази водеща во 
енно-политическа личност 
у нашите съседи (Джуров 
с и член на Политбюро 
на ЦК на БКП)

Зимбабве — домакин 
на Осмата среща

да прави ра-

На Министерската конференция в Луанда 
с консензус бе решено Осмата конференция на 
шефовете на държави или правителства на не
обвързаните страни да се проведе в Хараре, 
лицата на Зимбабве. Решението 
признателност на необвързаното движение към 
Зимбабве за предаността 
коренните

Други
всички

български войници са ге
рои и, както казал, „слав
ни деди”.

В това градче, намира- пуск военни курсанти есто- що се недалече от югосла
вско- българоката 
е чествувана 100-годишнм- 
ната от Сливнишката бит- 

в . която българската 
войска е сразила сръбска
та. Отбелязването на това 
събитие

получил названието „слив
нишки'’. което

е израз на граница. несъмнено 
представлява специална за 
ръка за сегашните и бъде
щите поколения.

на тази страна към 
принципи и цели на' Движението и 

за ^последователността й в борбата против апар
тейда на южноафриканския юг! Същевременно 

. решението е и израз на солидарността на необ
вързаните .страни със справедливата борба на 
обезправеното черно население в Южноафри
канската република.

За да укрепва единството и да се избегнат 
разни делби, някои страни ое отказаха ' от _кан- 
дидатурата си да бъдат домакини на следваща
та среща на необвързаните страни на най-виоо- 
ко равнище. По време на Конференцията 
Луанда, според думите на Диздаревич, 
страни .оа изразили желание Югославия да бъде 
домакин на Осмата среща. „Ние обаче непре
къснато имахме предвид интересите на Движе
нието и принципите на политиката на необвър
зване и считахме, че тоз'и подход допринася за 
укрепването на Движението като глобален и не
зависим фактор”. За принципното си становище 
Югославия е получила признание от предоеда- 
телствуващия и голям брой делегации.

Освен това, Джуров при 
зовал новото поколение 

офицери да 
традициите” 

Този

ка.
български

Тържеството оа увеличи 
ли с присъствието си пред 
ставителят на

„продължат 
на тези свои деди. 
призив напомня за думите 
на същия генерал от сеп
тември 1983 година, че се
гашните и бъдещите бъл
гарски поколения — с по
мощта на модерно въоръ
жените сили на Варшав
ския договор — ,,ще из
пълнят завета на дедите 
си" относно „ще върнат 
на „майка България откъс 
натите й части'’. Той „са
мо” призовал младите офм 
цери, гостите и цялата бъ 
лгарска общественост „ни
кога да не забравят", че 
българската граница е и 
граница на Варшавския до 
го*вбр.

е получило изклю 
националню-поли върховното 

Варшав-
чително 

' тичеоко значение. Центра 
лна „точка” в 
ната програма е било да
ването на офицерски

командуване на 
ския договор, 'съветският ге 
нерал-нолковник Алексан
дър Зверцев и военни пра
теници от „братските 
11 иа ли стиче ски стр ани''
Пред тях и пред телевизи
опната аудитория генерал 
Джуров отново възвеличал 
..силата 
българските войници без 
да прави разлика

тържестве-

чи-
СО-нове на курсантите от вои

чки шест български воен
ни училища 
академия. Цялото тържест
во, включително и 
на главния оратор, българ 
ския министър на отбрана 
та генерал Добри Джуров. 
е предавано по софийска
та телевизия, 
решение на 
п артийно - държ авни

в и военната
повече

речта и героизма на

между
онези, които отбраняваха 
свободата на българ ски.я 

спо-
чуждестранни ои 

ли, както например в Пъ0

С отделно
най-висшите народ и онези, които 

орга- мощта
ни целият тазгодишен ви

на
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ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА — 5 СЕПТЕМВРИ

РЕДИЦА КОМУНАЛНО-БИТОВИ ОБЕКТИ
• ВРЪЧЕНИ ТРАДИЦИОННИТЕ ПЕТОСЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЯ

Тазгодишното чествува- фабриката 
не Деня на освобождение- текстилната 
то на Сурдулишка общи
на от фашизма — 5 сеп-

за одеяла на
промишленост 

от Гърделица в Клисура, 
цехът за прекъсватели с да

тември, премина в търже- лиишад управление на I 
ствена атмосфера, за коя- ООСТ „Пети септембар" 1 
то допринесе не само връ- към автомобилните заводи 1 
чването на традиционни- „Цървена застава" от Кра | 
те петосептемврийски на- гуевац. събирателен център I 
гради и признания, но и за битови изделия пна на- ! 
предаването на употреба 
редица комунално-битови 
и започването .на строител 
ство или приключване на

тъкачки в Деча- 
носител на ин-

родните 
ни. чийто 
вестициите е „Народна ра- 
диност" от Сурдулица, тра 
фопостове с мощност 35/10 
КШ в Бело поле и на Вла-

някои промишлени обе-к 
ти. На традиционното гьр 
жествено заседание на Об
щинската скупщина и из
пълнителните тела на об
ществено-политическите ор бавачница

сина. основно училище в 
Бело поле. Народна биб
лиотека в Сурдулица, за- 

в Йелашница.
ганизации 
на Общинската скупщина

Сурдулица
те водоцентрали за принос ван с редица трудови ре- 
в развитието на общината, зултати. културни и спорт- 

Юбилеят — 40-годишни- ни манифестации и в ме- 
Ем.- на от освобождението на стните общности на общи- 

страната. ще бъде делово ната. 
и тържествено ознамену-

председателят спортен центр в двора на 
основното училище ,,Вук 

Видосав Димитриевич го- Караджич’' в Сурдулица, 
вори за развитието на об- 46 жилища в Сурдулица и 
шината през последните на Власина, два километ- 
пет години като отчете, оа съвременен асфалтен 
че през този период общи път Вело поле 
ната се -е. развивала дина- лица. разширяване на те

лефонната централа в Сур
дулица 
на махалите
огра. ..Стойковичева", „Вла 
сина рид” и кв. Равнище’' 
в Сурдулица. регулацията

ната и фабрика за маши- 
„Мачкатица” 

Добарджиев. 
общинско признание 
блема на град Сурдулица 
е присъдена на Власиноки

Борис 
Най-виооко

ни

Ст. Н.Сурду-

мично.
електрификация .

..Заина" в Кли ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД ОБСЪДИ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНАТА

Между другото той из
тъкне. че с ускореното 
развитие на общината 
през последните десет го
дини. много е постигнато 
и в- областта на инфра
структурата. урбанизация Плановите задачи не се 

осъществяват срочно
на Романовска река и по
строяване на мост на в.

ИЗВОД ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ЮБИЛЕЯ 
НА СВОБОДАТА
* 5 септември — чествуване Деня на освобож- 

дението на Сурдулишка община от фашизма.
* 6 оептември — чествуване деня на формира- 

25-та сръбска бригада.
* 13 септември — традиционна комеморацяя ,на

терор в Масурица.
деня на форми- 

Вранския партизански отряд „Сима

не на частите на /
за тазгодишните шесгмесе 
чни делови резултата на 

колективи в об-
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Е ЕДНА ОТ ТРИ

ТЕ ОБЩИНИ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН, В КО
ИТО НИТО ЕДНА ТРУД ОДА ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ Е 
ИМАЛА ЗАГУБИ В КРАЯ НА ПЪРВОТО ПОЛУГО
ДИЕ

жертвите на фашисткия 
* 18 септември чествуване трудовите 

шината. Голямо охрабре- 
ние е фактът, че Босиле- 
градска община е една от 
трите общини в Южномо- 
равски регион, в които ни- 
то една трудова организа
ция не имала загуби в 
края на първото полугодие 
от настоящата делова го
дина. Това обаче «е е га
ранция, че вече на девет

има

рането на 
Погачаревич”.

..Въола” в Сурдулица.
Достигната степен на об- 

щественр-икономическо Ра_ 
звитие на общината дава 
реални възможности в сле
дващия планов период 
се навлезе оше 
залитайки при това стаби- 

мероприя-

та и културата на живеене. 
Центърът на Сурдулица се 
е преобразил в един сим- 

градски пейсаж с

На 4 септември т..г. Об- Основен проблем е не- 
(на СКС Достигат на оредства, осо

бено когато става дума за 
реализацията на задачите 

комунално-битовото стро 
ителство. Разбира се, има 
и субективни слабости, ко- 

-занапред трябва да се

щинският 
в Босилеград
ществяването на програма дз
та по икономичеоко разви 
тис на общината.

обсъди ОСЪ'патичен 
много Функционални и кра 
сиви обекти.

хотел ..Сърбия" от ви
сока ..Б” категория, тук са 
модерно уредени и 
ведени редица .търговски 
обекти с умело съчетание 
на жилищен комплекс.

вПокрай но- по-смело.вия оонова-
месечието няма да 
организации със

на програмните 
СР Сър-

обза- лизашгонните веща се 
определения на 
бия за по-ускореио разви 
тис на изоставащите в ико

загуби.ито
преодоляват. В това ошо- 

решаваща е роля- 
цървичните партий-

Гаранпия за -това да- 
че об-

тня.
евт показателите, 
шият доход средчо нарас- 

38,7, доходът с 22,1

Още повече, че почти вси 
чки организации се нами
рат на ръба на рентабшъ 
ността, а занапред, според 
думите на йованович. се 
очакват още по-трудни ус 
лошия за стопанска дей-

шение 
та на
ни и синдикални акции.отношение об- 

Оцемката на най-ви 
шия партиен форум в об
щината най-късо гласи та-

Инак Сурдулишка обши 
занапред ше се раз-

тва с
и заестотта с 6,3 на сто.

номическо 
II' ини.на и

вива в три посоки: проми- 
развитие в рамки-

съществувашите гб:(| и -И-годишнина от освобо- 
Републи-

В продължение на засе- 
па ОК на СКС вПо повод на Празника данието 

Босилеград, на което при-
шлено
те на
леми системи в 
ката облягайки се па пол- 
зуването «а собствени су-

които има доста- го
територия;

макар чс програмата 
центъра па внимание- 

псички субекти па 
нолитическа- 
отделпи об-

ка:ждекието .на общината от 
Фашизма на тържествено-, 

събрание ма Общинско-

съствува и изпълнителният 
секретар на Предсбдвтелст 

Мсждуобщшюката

пост.
Изхождайки от това. Об 

щинският комитет «а СКС 
СКС в Ле в Босилеград застана на 

становището самоуправи- 
телните органи, а особено 
първичните партийни и си

е в 
то на 
обществено пото па

конференция на 
скован
бе обсъдена информацията

150ВИНИ.
тъчно на тази 
развитие на 
ството И рибовъдството В 
рамките яа селското 
панство,- и накрая 
витието йа туризма на 
краоните прелели 
Власияското езеро.

та скупщина и изпълнител 
животновъд ните тела на обшествено-

органмза-
та система, в 
ласти плановите задачи не Сима Йоваповид,

политическите 
ции бяха връчени тради- 

петосептем врий 
край ски награди и признания

сто-
раз-

се осъщоствяват срочно.

нднкални организации въз 
можно по-често и по-об- 
стойно да обсъждат всич
ки видове изразходвани сре 
дства и да настояват същи 
та да ие се увеличават.

ционлште
Босилеградска об 

основава иа целите и
Развойната политика иа 

щипа и занапред ще се 
задачите ца развойната политика па СР Сърбия 
и страната като цяло. Главпи развойни насоки 
ще бъдат: по-интензиапо развитие на инфра
структурата, създаване на условия за по-бързо 

намали миграцията 
жизнения стаи- 

населението и пр. При това

на заслужили .колективи и 
• отделил лица, С Орден иа 
труда със златен венец от.юбилейната 1985 година 

с привършва-ее посреща 
него или отпочването

,(а редица

наПредседателството 
СФРЮ е възнаграден

обществен поо- 
Славолюб Манасие-

«а
об- трудоустрояваие, за да се 

на младежта, повишаване на Още повече, че досегашно 
то увеличение на тези сре 
дства е по-голямо от увс-

строителството
щинскияткомунал- винагипромишлени и

битови обекти. .До края 
както посочи

дарт на
ще се имат предвид природните ресурси 
общината, преди всичко голямото горско'и ру
дно богатство.

накурор
вич, а с Орден та труда 
със сребърен венец —

но-
личенното па общия доход.на годината,

В. Димитрисвич,
ин- (М. я.)ше се за-

в действие от стоманолеяр-жшгерът
върши и пусне
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ДЕНЯТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВГРАД И ОКОЛНОСТТА БЕ ОЗНАМЕНУВАН ТЪРЖЕСТВЕНО8 СЕПТЕМВРИ

С редица нови 

обекти
Носителите на 

септемврийски награди
I шюгтичк^ю’' . - ■ ^

Тааи година най-високото 
призна,ние — ЕМБЛЕМА —

Трудовата единица за м&тални произведе-
при ТО' „Димитровград", АДАМ ГЕОРГИ

ЕВ, ти. учител в ОВО „Й. В. Тито”, МЛАДЕН 
ДИМОВ, директор на, клона на Белградска бан
ка в Димитровград, ВАСИЛ НИКОЛОВ, 
тор на основното училище „Моша Пихде" и 
НИКОЛА АРБУТИН, пенсионер от Димитров
град.

септемврийскоI получиха:
7

Четирдесет и първата година от освобождението па Димитровград и околията 
бе ознаменувана с тържествена сесия на Общинската скупщина, на ко*то при 
съствуваха представители на Нишки регион, представители на съседните 
щипи, представители на обществено-политическите и трудовите организации, 
как то и представители на града—побратим Александровац Жупски.

пия

об
дирек-

За значението на 8 сеп 
Деня на осво-тември

бождението на общината 
говори председателят на 
Общинската скупщина Не 
тър Тасев, който

Септемврийски дипломи получиха:

Екипът но първа медицинска помощ от гра
жданската защита в ТО „Сточар”, Милорад Зла
танов, преподавател в Основното училище, Вел
ко Тошев, зае-г в Електродисгрибуцията, Кирко 
Илиев, пенсионер, Тодор Младенов от Общин
ския секретариат за народна отбрана,- Васил Ма- 
рипков, гимназиален учител в ОВО „Й. в. Ти~ 
то", Марин Гоцев, милиционер, и Борис Бори
сов, зает в ТО „Димитровград".

Похвалени грамоти получиха: Фолклорната 
-секция при основното училище в Димитровград. 
Симеон Костов от Общинската организация на 
Червения кръст, Асен Радоицев, икономист в 
конфекция „Свобода", Николина Влаева учител
ка, Борис Иванов, милиционер, Митко МанОи- 
лов, зает в „Градил", Яворка Мадова, магази- 
нерка в „Търгокооп", Тоза Момчилов, от хлебо
пекарницата, Верка Милич от „Циле", Найден 
Манич от ТО „Димитровград", Стоян Томов, 
сдружен селскостопански производител, Данче 
Костова от ТО „Димитровград", Даниела Ко
стова, ученичка в ОВО, Милош Зарков,
ООСТ „Нишава", и Борис Джуров от „Балкан”.

Наградите връчи председателят на Общин
ската скупщина Петър Тасев.

между
другото изтъкна фак
та, че през изтеклите 
41 години оългарската на 
родност в Югославия за
първи цьт в своето съще
ствуване е осъществила п-ъ 
лно национално, икономи 
ческо, политическо и кул
тури© равноправие с оста
налите народи и народ
ности на Социалистичес
ка Югославия. Значение- Петър Тасев говори пред 
то на този факт е още по- 
голямо, ако се има пред
вид, че това равноправие 
се осъществява ведно 
равноправието на всичките

тържественото събрание
ще задоволи нуждите ца 
Димитровград и крайгрцд 

с ските селища
„ година. Днес

тринадесет народи и народ има само 1000 те ле
ност-й, живущи на терит©- Фона, а след пълния мон- 
рията на Димитровградска таж иа централата и пое 
община. В областта н.а тавяне на линии до край 
културата, . образованието , градските селища, „ало"
и информирането бъл- 11(6 се чуе в Гоиндол, Же
гарската народност има люша, Лукавица, Градини 
може би и. по-големи пра и Лачево. Вече оа сключе- 
ва и възможности, откол- 101 1600 договора за въве 
кого някои други, по-мню жДане на телефони в спо
гочислени народности в м0натите седа. След свър ДИМИТРОВГРАД: 
Югославия, подчерта Та- з валето на новата поща в 
сев Димитровград с транзитна

та централа в Ниш, а то
ва ще стане в най-скоро 
време, жителите на Дими

та. която струва около 
40 милиона динара, са обе 
зпечени посредством по
щенската спестовна каса. 
Фонда за. насърчаване на 
развитието на недостатъчно 
развитите краища' и соб
ствени средства.

до 2000-та 
Димитров-

зает в

А. Т.

ПРЕД ИЗБОРИТЕ В СК

Кадрите парлив 

въпрос
/

По повод Деня на ос
вобождението на 
ров град започна да рабо 
ти нова поща в града. На 
главната улица, веднага 
до сградата на Общинска 
та скупщина, на площ от 
около 760 м2 е построена 
новата поща, която е обо 
рудена с нова телефонна 
централа с 3000 телефнни 
поста. Централата има въ 
зможност да бъде разти
кана до 5000 поста, което

Димит-

-. ■■

Щ

„Демократизацията и 
обобщаването на

непосредственото произво 
кадрова дство. Обаче в разисква- 

I та политика е най-добра 
I защита от бюрократизъм,

щу тях и „търсене на ко
съм в яйце" във всяка тях

нията по този въпрос, ко на постъпка. Разбира се, 
ито продължиха един час че това не може да бъде 
и повече, не взе участие обща констатация за всич 
нито един непосредствен ки трудови организации,

от за- производител. За кадрова Такива случаи са най-чес
та политика говориха ръ ти там, където самоуправи 
ковдните хора на общес телните отношения са не. 
твено-политическите орга- достатъчно развити или
низации. директори на 
трудовите организации, ле 
кари и пенсионери. Значи.

| опортюнизъм и от водене 
| на същата в затворени кръ 
| гове". Това е едно 
| клюпенията от заседание- 
I то на рбщинския комитет 
* на СКС -в Димитреовград. 

И сигурно е, че само по то 
зи начин непосредствени 
те производители имат въ 

| зможност да решават за 
кадровата политика в своя 

щ та среда, да планират ка 
дри за бъдеще и да търс
ят отговорност от тях. Мо 
же ли това да се осъщес
тви?

Ж-Д

По повод 100—го- 
дишшшата от прока 
рването на железо
пътната линия Бел 
град — Ниш — Ди
митровград и триде 
сетгодишнината от са 
моуправлението на 
югославските желез 
ници, на тържестве 
ната сесия на Общи 
нската скупщина бя
ха връчени ордени и 
медали на най-заслу- 
жили железничари от 
ж.п. гарата в Дими
тровград.

КИРИЛ СПАСОВ 
е удостоен с ОРДЕН 
на ТРУДА със сребъ
рен венец, а СТАНИ 
МИР ДИМИТРОВ и 
ТОДОР КОСТОВ с 
медали на труда.

пък на самоуправителните 
органи и тела се приема 
само онова, което каже, нре 

думи дложи и търси директорът.
Все докато този делика 

тен въпрос не стане обик- 
опасност". Зна новен въпрос, какъвто е 

че работата обезпечаването на

пак да използуваме 
те на Саша Димитров, те
зи коитр не са ..засегнати 
от .никаква 
чи ли това, 
на своите 
ръководители, особено ако 
трябва да разисква за . тях 
ната работа. Може би не_ 
но е сигурдно че зачитат 
девиза, „от мълчание гла
вата не боли". Има слу- 

когато след критич-

Ш
сурови-

непосредствени ни или високо качество в 
производството, и т.н. до
тогава

,
непосредствените 

производители ще мълчат 
не само на заседанията на 
комитета, но и на самоуп
равителните

На думи — да. Обаче 
уважавайки тежестта на 
тези думи иаме предвид 
тъкмо споменатото заое 
даните на Общинския ко 
ммтет в Димитровград и

Новата поща

тровград и околността ще 
имат автоматична телефо 
нна . връзка' с целия свят..

. Да кажем, че централата 
и останалата техника, <пр 
оизволство на специали- 
зиюаната трудова органи 
зация „Никола .Тесла" от 
Загреб, струват около 100 
милиона динара. Средства 
та, за централата и сграда- трудовите организации и

органи. Заточай. ва предстоящите избори в 
Съюза на комунистите са 

хо- най-удобен момент споме- 
ра, тези работници биват патите .слабости да бъдат 
преместени на други рабо- премахнати с избирането

на хора, за които няма да

ни разисквания отправе
ни към ръководнитеонова, което по време на 

разискванията забеляза пре 
дседателят на Общивокия 
синдикален съвет Саша 
Димитров. Факт е, че от 
към петдесет членове на 
Комитета, ттовечето са от

тни места, обикновено по-
съществуват деликатни въ
проси.малко наградени шги пък 

след дискусиите им започ 
ва овеобразен натиск сре- А. Т.
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С ХУБАВИ 

ТРУДОВИ ПОБЕДИ
ПО СЛУЧАЙ деня НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
ОТ ФАШИЗМА

ГОДИНИ НД КОНТННУИРАН ПОДЕМ
ната общност Горна Люба 
та, Павел Илиев, пенсио
нер от Райчмловци, Слав- 
ча Божилов от Дукат, Зай
ко Младенов, селскостопа
нски производител от Гор
на Ли-сина и Панайот То
доров, първоначален учи
тел в Колчина гарина.

В юбилейната -Ш-годишнина от победата 
над фашизма, 8 септември — Денят на освобо
ждението на Босилеградска община бе отбеля
зан с редица манифестации. В село Бистър по 
тържествен начин бе предаден на употреба тра- 
фопост с ниско напрежение. В махала Придол, 
село ЦърноЩица бе пуснат електрически ток, а 
при цеха за производство на чорапи, който пре
ди три години -бе открит от Текстилната инду
стрия „Зеле Велкович" в Лесковац, по тър
жествен начин бе предадено на употреба нова 
производствено хале.

Осмосептемврийски на
гради от по 10 000 динара 
получиха: Драган Якимов, 
водач в „Автотранспорт”, . 
Владимир Драганов, водач 
в ООСТ „Изградня", Тач- 
ко Миланов, автотеиекид- 
жия в „Услуга'’, Рангел 
Йорданов, работник в Гор
ската секция, Емица Мило 
савлевич, работничка -в це
ха на „Здравйе”, Кирил 
Костов, селскостопански 
производител от село Ми- 
левци, Димитър Динев, се
лскостопански произволи .

В Босилеград, -по случай дължения. Ако свободата 
Деня на освобождението на преди 41 година в Босиле- 
общината, на 8 септември градска община откри ши 
се проведе тържествена се- роко пространство за твор 
сия на Общинската скуп- ческа работа, сега в -усло- 
щина, на която председа- вия на сложна икономиче- 
телят Любен Рангел-ов из- ска и политичеока обста- 
несе доклад за 41-годишно новка наша задача е да 
то свободно развитие -на запазим тази свобода. В 
Босилеградска община. това отношение големи са
' — Днес. изтъкна Ран-ге- задълженията за всеки тру 
лов. когато чествува-ме 41 дов човек, за -всяка трудо- 
годишнина от освобожде- ва организация, за всяка 
нието на нашата община, местна -общност, защото 
както й във всички други се води -съдбоносна борба

Гости и делегати на тържествената сесия на ОС

ОБЕКТ ОТ ГОЛЯМО ЖИ 
ЗНЕНО ЗНАЧЕНИЕ

се подобри; Следваш етап 
е в гърбите на регионал

Неописуема беше радо- ния водопровод Люберад- 
стта «а бабушничани от жа — Ниш да бъдат вклю 
пускането на този обект, чени и част от водите на 
защото градът и околните врелото при село Мокра в 
села през последните го Белопаланашка община, 
дини чувствуват все по- 
сериозен недостиг на во
да за пиене.

Най-голяма част от та
зи трудова победа -са ос 
щеспвили работниците от 
„Наисус" — трудова ор 
ганизация за водопровод 
и канализация в Ниш. За 
значението -на обекта го 
вори и директорът на „На 
исус„ Йордан Стаикович, 
който изтъкна голямото 
значение -на водата за чо 
века и усилията, които се 
полагат в Нишки регион она. 
да се подобри водоснабдя 
ването.

Взимането на една част

СЪС СДРУЖЕНИ СИЛИ
От името на Бабушниш- 

ка община думи на благо 
дарност изказа Душан Рис 
тич, председател на 
щинската конференция на 
Социалистическия 
Бабушница.

Той изтъкна 
значение на междуобшин- 

сътрудничество

Об-

съюз в

огромното

вокото
разрешаването на 
лежащи жизнени 
ми на населението в реги-

най-на-
пробле-

на ОСЛюбен Рангелов говори пред тържествената сесия
— Ако не беше така — 

Рис бен Димитров, първонача
лен учител в село Долно 
Тлъмино.

Босилеградска община ка- ва, което досега сме осъ- 
то част -от бългаосккта на- ществили. Имаме сили и 
родност. заедно с остана- възможности и убедени 
лите народи и народности' сме, че ше спечелим и та- 
в братската ни и равнопраг зи, както и всички д-осе- 
на общност, открито -и беа гаш-ни битки. В -настоящия 
колебание изтъква своята момент това е приоритет 
готовност винаги -и на вся- но задължение за 

бори за трудещ се,
и комунист — изтъкна на- 

и края Рангел-ов.

каза между другото 
тич — Бабушница сама не

Осмосептемврийски По
хвални грамоти получиха: 
местната общност Бра-нков 
ци, Никола Велинов, пър
воначален учител в Долна 
Лисина, Владимир Стаме
нов, пенсионер от с. Дол
но Тпъмино, Владимир Ми 
цов от Долна Лисина, Сто
йне Анастасов от Горна 
Любата, Евтим Миленов, 
преподавател в с. Долна 
Любата, Джоне Зарков пре 
подавател в Босилеград. Бо 

признания, награди и рНПОе Станкович, рабог 
пик в ООСТ „Изградня". 
Стоян Петрунов, работник 
в „Услуга”, Кирил . Вели
нов, селскостопански про-

всекм
самоуправителко място да се 

по-нататъшно укрепване на.' Л-

ш братството и единство 
пълно равноправие 
чки наши народи и народ 
пости. Още повече, че бла 

това братст- 
единство постегнахме 

сега

■ ь на вси На тържествената сешя 
па заслужили трудови ор- 

м е стна 1 общнос- 
бяха

ганизации, 
ти и отделни 
пръчени 
ски

годарение на 
во и лица 

Осмю септем ври й-тш всичко, което имаме
представлява ре

зе по-добро
и което 
алт/а основа 
утпе. грамоти./■

водопровода вкаптаж наОт откриването на новия 
Бабушница „Зеле Вел- 

преди една годипа
хале наНовото производствено 

кович" започна да се строи 
и бе завършено при пълно спазване на о 
и проектосметната стойност. Изразх дв 
175 388 000 динара бяха обезпечени от фонд 
за насърчаване развитието на изоставащите в 
икономическо отношение общини и от собстве
ни източници. В халето има работни места за 
73 работници. __________ ______

състояние даби била в
се справи с тази задача за 

се по-дълго време, а
за Бабушница от отдавна 

-на е акутен проблем.
След това беше -на-праве 

посещение на -врел-ото 
в село Любераджа -и от 
дадено признание на ж-ите 
лите на местната обшно 

Любораджа.. която

на Любераджкоот водите 
врело за нуждите на реги 

водопровод
необходи-

изводател от с. Паралово 
и Захари Захариев, шеф 

„Авто
водатаонзлния

на счетоводството в 
транспорт”.

катоналожи
мост, защото от ден 
ден се чувствува все по-гол 
яма нужда за -вода за пи 

качествена -вода има 
С общи уси 

Бела па

но В продължение н-а тър
жествената сесия бе изггьл 
цена подбрана културно- 
забавна програма, в която 
участвуваха ученици от бо 
с-илсградското основно учи 

ръководител Влас-

ене, а
все по-малко, 
лия днес Ниш,

Бабушница разре За извънредни резулта- 
различни области Ос

публич-
ст на
прояви разбирателство за 
общото дело.

В чествуването на
-освобождението

при

След това председателят . 
на ОС в Босилеград -в до- 

спря и -върху
лаика и
шават този належат

построени 70 
водопрово- 

когато в скоро време 
ЛюберадЖа се

проб ти в
моссптемврийско 
но призиапие получиха:
Асен Лазаров, журналист, лите с 
понастоящем пенсионер от тнмир Попович, препода- 
Г-ирна Лисина, д-р Денча 
Динчов, директор на Здра 

Момир Макси-

клада си ос 
следвоенното 
Босилеградска обш-ии-а.

лем. Вече са 
километра от 
ла и
волите от
приобщят към водите 
Крупешкия извор 
в Ниш е доводои през

и волоонабдяване-
Ниш значително ше

Пра- разв-итис на
зии-ка на
_ 6 септември свой

както и винаги -и ра- 
-всичко онова, 

постигнахме -досега, 
и наши нови за-

иател по музикално възпи-_ Удоволствието
достта -от 
което 
водно са

нос лале. 
досега, самодейното култу 

дружес-
на

(който т-ание.рнга-художсствено 
тпо „Младост''.

Iвпия ДОМ, 
мович милиционер.

1984 М. Яневмест-
М. Андоновгодина, 
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БОСИЛЕГРАД: ШЕСТМЕСЕЧНИТЕ ДЕЛОВИ 
РЕЗУЛТАТИ В ООСТ „ИЗГРАДНЯ"

ЗАПОЧНА СТРОЕЖЪТ НА НОВ ЦЕХ НА „СВОБОДА”

ИЗДЕЛИЯ ЗА ВСИЧКИ СЕЗОНИБез дефицит, но 

и без средства 

оборот

Денят на освобождение
то ,на Димитровград беше 
и удобен повод да се по-

печени са 660 милиона ди 
нара, които са необходи
ми за строежа и оборудва 
пето на цеха и за трайни 
оборотни средства. Средст 
вата си обезпечени пооре 
дством Фонда за насърча
ване развитието на недос
татъчно развитите общи
ни, Белградска банка

ботни места 
та работници, 
част от които конкурсът ве 
че е завършен и 
да започне обучението им, 
По този начин конфекцй» 
..Свобода" започва да 
извежда готови изделия за 
всички сезони, а както 
досега, повечето от поло-

за над трие-
за една

ложи основен камък 
още един цех в конфекция 
„Свобода". Именно, мина
лата година по същия по
вод беше предаден на упо 
треба склад за готови изде 
ЛИЯ с автоматична 
спортна система, е чието 
изграждане бе оформена 
една

на трябва

про

итраи-

техническо-техноло- 
гическа цялост в произво 
дството на така наречена 
та тежка конфекция, Прц 
такова производство 
явява един 
пробег" извън

С икономисваме и засилена дейност, дефицитът 
погасен и осъществени положителни 
тати. Въпреки затруднените инвестиционни условия, 
обезпечена работа до края на годината.

делови резул-

ое
вид „празен 

сезона. За 
това в „Свобода" решават 
да исомплетират напълно 
производството и да имат 
свои изделия за ваички 
сезони. Еестествена после 
лица от' това решение е ос 
ковкият камък на цеха за 
лека конфекция (всички 
видове дамски рокли и по 
ли и мъжки панталони), 
който на празника на осво 
бождението на Димитров
град положи 
ят на Централния 
нически
Пепгич. Новият 
бъде построен оттам 
та на площ 5500 м2. Обез-

Строителната организа 
ция „Изградня” в Босиле 
град, която през първото 
тримесечие отчете загуба 
от около 7 милиона и 800 
хиляди динара, сега на ше 
стмесечието. отчита поло 
жителни делови резулта
ти. Това преди всичко се 
дължи на много по-добри 
те условия на стопанисва
не, икономисването, по-до
бра организация на труда 
и пр. И съвсем е естестве 
но. ако трудещите се 
и продължат и занапред с 
такъв темп на стопанска 
дейност, могат да очакват 
по-добри делови резулта
ти. Още повече въпреки че 
има затруднени инвестици 
опни условия, ООСТ „Из- 
градня" от Босилеград има 
обезпечена работа до 
края на 
лова година. Понастоящем 
160-те заети в тази стопан 
ска организация главно 
работят на 
ни обекта:

с 27 на сто и възлиза на 
30 960 000 динара, а чис
тият доход възлиза на 25 
867 000 динара, увеличе
ние с 35 на сто. От този 
доход за лични доходи са 
изразхоадвани 1 13 ПО"
динара и в сравнение е то
зи период миналата годи 
на, същите са увеличени с 
52 на сто, а за съвместно 
и общо потребление са от 
делили 144 С00 динара. Сре 
лният личен доход възли 
за на 19 521 динара, увели 
чение 51 на сто.

Основен камък на новия цех за лека конфекция в 
„Свобода”

Основна банка Пирот и 
собствени средства. Цехът 
трябва да бъде готов през 
втората половина на 1986 
година, т.е. очаква се да 
започне да дава продук- 
.ция през август 1986 го
дина. В цеха ще има ра-

вината за чуждестрания па 
зар. С изграждането на то 
зи цех и пускането му 
редовно производство,- ди 
митровградските конфекци 
онери - ще надминат число 
то 1000 заети.

впредседател 
работ

съвет Ясмина
тук

цех ще 
рекаПрез изтеклите шест 

месеца „Изградня" е сто
панисвала, както и всич
ки друга строителни ор
ганизации, при извънредно 
затруднени условия, преди 
всичко прекомерно увели
чение на всички видове 
строителни материали, а 
както казва директорът на 
организацията Кирил Ве
линов! инвеститорите не 
признават почти никаква 
разлика в цените. Към то
ва ако добавим и факта, 
че през първите три ме
сеца поради силните сту
дове почти не е работено, 
поради което и отчетоха 
загуба от около 7 800 000 
динара, осъществените по
ложителни резултати на 
шестмесечието охрабряват.

А. Т.

Обществена хроника
настоящата де-

КАДРИ БЕЗ РЕЗУЛТАТИ
три строител- 
в Босилеград 

строят цех на Електронна
та промишленост от Ниш

Не малък е броят на трудовите ор 
ганизации в Димитровградска община, 
които

едприемат определени 
които сигурно е отнемане на дефицит
ната добавка.

мерки, една от
на определено число свои ръко

водни лица дават отделен стимул
„кадрова дефицитна добавка".

В повечето случаи съацата 
надминава 10 хиляди динара, 
да речем колкото един личен доход 
обикновен работник в мебелната 
ва организация „Циле", 
ство" и

Може би някой ще рече, че добав
ката е затова те да останат в трудовата 
организация. Обаче тяхна задача е би
ла, като кадри производителността на 
труда да бъде на такова равнище, 

трудо то да гарантира доход, от който да про 
„ лтт 0 „ в кожаРа „Ьрат излизат високи лични доходи на всички

пгги р ” К0И ТРУДОВИ организа- заети. В случаите най-лошсто
^ ще пол”и таТдобГка^пре^т Хц^ГТд^ЛошГ НаРвЧвНИ

ГтоГ?Гп^лХ~' най-често ^Д‘Т“Та ~е работ
на ръководни постове които би трябва М°Же Да Св Приеме факта- че
ло да отговарят За производството плас , °Т с.пециалистите * -Сточар". ко- 
меита, за доброто стопанисване на своя- ДРугото “лучават дефици
та трудова организация ™а Д°бавка' но иска да по.еме реализа-

цията на капиталофложенията в Смило 
вско поле. Висок или Боровско поле. За
що и да ги поемат, когато и в канцелар 

ко ите не лошо. а заплатата си е почти сът 
щата. От друга страна дали 

пъти са дефицитни, ако със 
ност има и

под наза производство на 
кондензатори в стойност от 
около. 11 милиарда дина- 

. ра, в Крагуевац и Любля-

ПВЦ звание
не е малка и 

а това е
на. на кое-

Инак. общият доход, спо 
ред шестмесечния финан
сов баланс, възлиза на 
107 3.47 000 динара и в сра 
внение с миналогодишния 
през този период е увели 
чен с 48 на сто. Обаче, 
изразходваните средства 
през. първите шест месеца 
на настоящата година с 
11 процента бележат по-го 
лямо увеличение от увели
чението на общия доход 
и възлизат на 76 476 000 
динара. В структурата на 
изразходваните средства, 
най-голямо увеличение от 
читат разходите за разли
чен строителен материал- 
и останалите производстве 
ни услуги. Естествено, че 
голямото увеличение 
разходите пряко се отрази 
и върху рентабилността и 
икономичността на орга
низацията. При това до
ходът по отношение на ми
налогодишния е увеличен

е, че та-

се отразява вър
Охрабрява и фактът, че 

до края на годината ..Изг- 
падня" има обезпечена ра 
бота и че на трите строи
телни обекта работата въ 
ови според плана. За съжаление баче, 

дови организации 
колективи се намират такива кадри, 

с добавката

в повечето тру 
не е така. В тези

— Освен икономисване
то на всички материали, 
през настоящата година, 
а и занапред, отделно вни
мание Ще посв.етим вър
ху спазването на срокове
те за стооене. Още пове
че. че всяко закъснение е 
пряко свързано с излиш-

ито получават по 40—50 
хиляди динара, личен доход, често 
и повече, а същевременно работниците 
получавт едва ли по 10 
ра, организацията стопанисва 
ба готовите произведени*
В такъв случай

тези кадри 
същата специал- 

такива които с години чак
ат на бюрото за заетост.хиляди дина.

със за-гу- 
се складират, 

може ли да се говори за 
добро стопанисване и дали са 
ТИ1НСКИ кадри. С случая 
са само, „КАДЪР" без 
ангажиране да получават солидни лич> 
доходи, а за своите „резултати" не дава? 
отчет пред никого. Голяма 
лежи до значителна степен в неразвити 
те само управител ни отношения в тези 
трудови организации и недостатъчната 
храброст на' обществено-политическите 
организации в тях, преди всичко 
уиистите, срещу такива кадри да

Затова сега когато Общинският 
митет на Съюза на комунистите' в Дим- 
^я™°ВГРад ЕЩЗДвижва акция, свързана с 
кадровата политика, е удобен 
да се постави

ко-

това ис- 
не, защото те 

много работа и
момент

т/ия»»» въпроса дали всички, по
лучаващи споменатите, добавки 
ават същите. И заслуж- 

Ако зад 
резултати зае

ни средства, което небла- 
на ' гоприятно се отразява въ 

рху укрепването на матери 
алната основа от една (,тра

не само това. 
тях няма добри стопански 
лужават ли и работнитевина затова

„ си места, на ко
е намират. Крайно е време такива 

Да Се събудят от летаргията, в 
™ ™ ®е. намиоат. или да се предприем 

• п НИ мерки' -защото последиците са все потолеми и по-тежки.

на, а от друга и върху ли
чните ни доходи — доба
ви Велинов. на ком 

се пр-М. Я. А. Т.
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Комунист
Орган и» Съюза на югославските номунисти ^ Еппй 1484 голина ХУШ
в иа Съюза на комунистите в Сърби. г Брой А годинаI ' Белград. 13 септември 1985

г

М ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ДА НАМЕРИМ РЕШЕНИЯ
М нозина мислят, че наближаващото вре- звойни планове, на страната, а вече е време ги държи сметка за Програмата и конгрес 

ме ще бъде изключително горещо. И да се мисли за основните наооки и опори «а ните си становища (поне докато тези стано- 
нрави са. Много работа има за всички развитието в 1986 година, 

о бществено-по лити ч ески
вища оа в сила). Съюзът на комунистите

За страната като цяло не е без значение и трябва не да дава подкрепа във връзка с
за законо- онова, което се случва в. Косово. Допълнитед отделни решения на Съюзния изпълнителен

дателмте... И оамите членове на Съюза на ко но главоболие задават' блокадите в развитие съвет или на Скупщината на СФРЮ, а да
мунистите се намират в специфично положе- то на някои изоставащи области, и от аспект оценява дали тези решения се основават на
ние. Например,
Тринадесетото заседание

организации и ор
ганите им, за делегатските тела.

активността, започната с на страната като цяло, а също така и от ас
ма ЦК на СЮК, пект на по-теснитс обществено-политически 

времето пред нас трябва да се претвори общности. Задачи 
в осезаеми доказателства за способността на ни гга-спешни от иай-спешната. Всичките са ва-
членовете, а от по-широк аспект това озна- жни и нито една не е без влияние върху ре- относно той е креатор на идейната основа и 
чава, че СК с вся!ка своя постъпка трябва да зултата на решаването. Когато би се събрали трябва ясни да бъдат неговите идейни изход 
бъде предводител в разкриването на^ перспек- ма куп, това би било дебело четиво. ни пунктове, като при това изисква от чле-

Трябва много политическа мъдрост, но и новете см винаги последователно да се зае 
лага истински решения в истинския момент, смисъл за практицизма (в положителния сми тшват за вече приетото становище по даден 
Тук са и незавършените задължения във съл на думата), за да се синхронизира дейно- въпрос. Съюзът на комунистите, разбира се, 
връзка с Шестнадесетото и Седемнадесетото стга и приемат най-сполучливи решения, 
заседание на ЦК на СЮК и заключителният така стигаме може би до централния въп-
етап на дейността, която бе поета на Осем- рос на настоящия момент.— как да се напра идеен предводител. А когато всичко се разяс- 
надеоетото заседание. А да и не говорим за би всичко това, а да не се попадне в прак- 
задачите от програмите на първичните < ор- тицизъм и да няма отбиване на ангария, как 
ганизации на СК. И отгоре на това наближа- да се избегнат яловите решения, относно как налност, което ще рече — на кадрите, които

да се стигне до истинските решения по най- могат да отговорят на предизвикателствата 
Дошъл е родът и на една изключително прекия път. Колко и да изглежда нерешим, на времето. В този контекст и предстоящите

е толкова сложен, ако избори имат особено значение, вероятно 
къде трябва да се най-голямо в периода на социалистическото 

строителство. Обаче ако изхарчим цялата си

ясни идейни 'становища или пък на ориен
тации, чиито идейни съдържания не са при 

има колкото щеш>и.всич- емлигаи за Съюза на комунистите. В този сми
съл всичко запчова от Съюза на комунистите

във

тиви и осуетяването на дефетизма, като пред

И не може да има монопол над властта, но ни
кой не може да му отрече правото да бъде

ни на идейния план, останалото е въпрос 
на техника и способност, знание и професио-

ват конгресите на Съюза на комунистите.

гореща тема, която е от интерес не само за проблемът все пак не 
Съюза на ■ комунистите и която със значени- се знае откъде се тръгва и 
ето си може би превъзхожда 
което се случи и случва със стабилизационна 
та програма. Става дума за промени

липсата на които мно-

всичко онова, пристигне.
въпроса за един или повече канДо решения може да се. дойде чрез извли енергия на 

в по- чане на поуки от досегашния опит. Именно, дидати, без ясни критерии за самия канди- 
очевидни са две неща: Съюзът на комунис- дат и личността му, съществува опасност да 
тите все повече се занимава с въпроси, които, изберем един _от повече слаби. А със слаби 
така да кажем, не са в негова компетенция и кадри и в Съюза на комунистите, и в деле 

ни мъки второ, с въпросите от своята компетенция не гатоките тела, поне това е съвсем ясно вре- 
т>або-*се занимава по най-добрия начин. Подобно мето няма да работи за нас. ешеният мо 

А може да се каже и за останалите обществе- гат Да се търсят единствено на яони идейни
основи (върху чието оформление СК решител

литическата система, 
зина свръзват с бавността в 
на стабилизационната 
вече говорим за икономическите

провеждането 
програма. А когато

тук наистина има много незавършена
голямо бреме.та, която вече прилича на 

Особено деликатно е положението на Скуп- но-политически 
щината на СФРЮ и на скутдините на репу-

организации, пък и за де
легатските тела. Съюзът на комунистите но влияе и за които, по естеството на нещата, 

превъзходно е задължен). След това, решения 
могат да изнамерят само способни, решителни

например не трябва да се занимава с дета
йли от валутната система или с операциона

бликите и покрайнините, както и на техните 
изпълнителни и други органи. Все

действията в така наречения ва
лутен комплекс, от законната регулатива до тава едно или друго решение

ходове, които ще гарантират на комунистите, нужно ли е изобщо да се
говори за това. трябва да определя ясни иде

областта на валутната система предизвикателствата, 
области, като вина-

още не защй и смоли кадри, въоръжени със знания и мъд-
като

лизацията на отделни определения да
Но Съюзът оост. Може би всичко това прозвучава

Фраза, но е близо до истината че това само 
е предпоставка за изнамиране на решения за

са известни

практическите
по-висок износ и благоприятна перспектива

Не са оформени йни основи в 
нито дългосрочните ра и във всички останали

иа външнотърговски план. 
нито средносрочните,

Слободан ИгнятОвич

СПОРОВЕ

МАЛКИ И ГОЛЕМИ ОБЩИНИ
•пи и че за-гопа вместо ново затвар- волство на населението в части на 

раздяла трябва да укрепват тези общини, а че техните инте- 
по- роси не можаха да намерят място.

особено на крайградските сеВ Сплитска и Земунрка общини 
тези дни се водят интересни, па и 
злъчни разговори: някои извънгра 

общности (в Земун,

други,
лиша което създава недоволство я»<е и
гргл 'населението. Понеже тъкмо интеграционните процеси на

територии през шестдесетите широки простори. Значи, ако меса’ т.е. предимство в общинското ра- 
бяха отделни общини и ните общности в Земуиска и Сплит заптие.

мпо- ска общини поради комуналните 
други проблеми търсят нови 

адми-

тези 
години 
понеже 
зина
вмети в местните 
бираемо е и техното 
да възвърнат някогашните 
нистративни граници.

дски местни 
Сурчин с околността, в Сплит До 

Кащели) търсят да се отделят 
от матичните си обшини и да фор 
мират нови. Причината за това е 

със собствено

за това си спомнят 
тогавашни и сегашни акта- си и

общности, раз- административни
В това и инак е една от причц 

ните за ммогобройните „граници” 
в обществото и тези изисквания на

лни
граници, 

иистрация и „власт", тогава тези
изисквания могат да ое разберат споменатите местни общности не 

карикатурно-анахронни; са нищ» иово. но само още една 
общос молба-за формиране на такива ор 

рани. конто ще защитават местци 
интереси. Този път разликата е са

застъпване 
адми-не доволството

положение, зансмаряване- 
населсиието

'ГО си и катото на интересите на
„мащииското’' отношение 

общински „власти'', 
ръково-

всичко онова което вслед
Затова тази инициатива' .не е по ТВото бе окачествено като неже-

пп широката обшиост — това по- па населението в тези местни об друш икономически по-силни а<л
по-тясната на така полу- ш,моста. « когато и в самите об- циации. но за местни общности -

' нерационално щиии (Земун) признават, че «е са най-малко влиятелни политически
фактори в обществото, което вие- 

обшпости. шите органи оценяват като неоп- 
* равдателно. Предполагаме, че та

къв ще бъде изходът и на тези 
крайградски I гнициативи.

в тях,
на сегашните 
Протестирайки, местните

Долни Кашели дори си по- 
докато. в Земун 

все още не се вижда, па 
по-нататък се намираме 

невески/шевен за нашите ус-

дства в 
дадоха оставка,
решение 
затова и 
пред 
летия спор.

Все пак тези инициативи не са 
неочаквани. В големите 
общности, каквито са Сплит и Зс- 
мун, е възможно да се занемарят 

едни за сметка

стига в
чихме и множество 
организирани ООСТ, общински сто 
пански и комунални „цялости .

фабрики, клани-, тогава с'а разбираеми изисквания- 
формиране ма нови общини.

вол или сметка за .нуждите на пасе
ре леш-гето в този местни

гионални захарни
д7»рвообработвателни комби- та за

ноти. Отдавна сс забсл-яза. чс тако- Зашото, факт с, чс и в Сплит и в 
повече ще- Земун с години сс чувствува недо

градски
ни и

Б. Радивойшв
ва развитие »и донесенаинтереси на



2 Комунист
ОТ БЕСЕДАТА С ИВАН СТАМБОЛИЧ

ЕДИНСТВОТО Е 

ЗАДАЧА НА 

ВСИЧКИ
СЕГА СЛЕД СТАНОВИЩАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК И НА 

НАЙ-СЪМНЯВАВДИТЕ СЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪВМЕСТНО ЯСНО, ЧЕ ПРОБЛЕМИТЕ В 
СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ И В СР СЪРБИЯ НИКОЙ НЕ Е ИЗМИСЛЯЛ 
МОНТИРАЛ.

I

запазването на цялостта, а с това 
и на .независимостта на страната.

Дали в документа на Председа 
телството на ЦК на СЮК достатъ
чно ясно и недвусмислено е поста
вен и обработен централният проб 
лем, главният спорен въпрос, ко
йто трябва да се разглежда и 
реши?

Председателят на ЦК на СК в Сърбия Иван Стамболич даде интервю на „Комунист", 
публикувано във встника от 6 септември т.г. Темата на разговора, който със Стамболич 
води д-р Живорад Джорджевич, главен и отговорен редактор на „Комунист" — издание
то на СР Сърбия — бяха отношенията в СР . Сърбия. Непосредствен повод за интервюто 
бе обнародването на становищата на Председателството на ЦК на СЮК за актуалните 
въпроси но осъществяването на съдружието в СР Сърбия. Предаваме части от този раз
говор.

Вече имаше коментари и реаги
ралия по повод Становищата на 
Председателството на ЦК на СЮК.
Вие най-непосредствено сте учас
твували в работата на работната 
група на Председателството на ЦК 
на СЮК, както и в подготвителни
те заседания, на които бяха изгра
ждани становищата, и в заседани
ята на Председателството, когато 
са приемани. Какво цялостно мис
лите за този документ?

Становищата на Председателст
вото на ЦК на СЮК не съдържат 
в подтекста си опортюнистическо- 
то намерение, че проблемите за 
отношенията в Сърбия да се по
тулят до следващите избори и 
конгреси.

Те налагат решаване на тези 
проблеми. Сега, след Становища 
та на Председателството и на най- 
съмняващите се трябва да бъде 
съвсем ясно, че проблемите в СР 
Сърбия никой не е измислял, мон
тирал. Те съществуват, и това не 
от .вчера. И, разбира се, колкото 
по-дълго бяха заобикаляни, толко
ва повече се изостряваха.

Оттам Становищата на Пред
седателството на ЦК на СЮК и 
не пресичат критическата дебата, 
епце повече, тя в бъдеще трябва да
Кт-ттс тВшшда ттп-нг-егтпяния ап- н'а институциите на политическа-
гументирана, - комунистическа... та система в СР Сърбия и тенден- леми, потребите и изискванията на

- „„ „пже пя се ПП- циите към „прекопиране -на отно-
принася за по-голямото единство тенията във федерацията на отно- лтурната и политическата практи 
« гк « гЧпКт/гсг И « СР Съпбия шениягга в СР Сърбия; в схваща. ка и откриването на перспектива-

р я р нето на потребите и възможности та. Ето защо. това не е просто на Социалистическа федеративна
Становищата ни насочват към те по сътрудничеството и самоуп- обновяване пито просто продъл- република ‘Югославия. Разби- 

разисквания в които не може да равителното сдружаване вътре в жаване на някои стари разисква- 
се забравя ’ защото са почнали и Сърбия; в тълкуването на факта. кия. Затова сме и длъжни да 
с каква цел се водят А и такова че републиките са и държавни об- търсим решения с отворени очи за 
пренебрегване имаше и това не шпости, а че покрайнините това днешното състояние на нещата и 
малко и не случайно. 'не са. то ест в обяснението на с възможно по-малко стари гаред-

иричините защото покрайнините разсъдъци. А нашето настояще сь- 
Председател не може да бъдат републики и за- щественю определят разединяващи 

ството на ЦК на СЮК никому не щото с тях не
може да служат като прикритие правно да се уеднакяват; в тъдку- стрянето на
за политикантски игри. Удава ни ването на историческата, национа- конфликти все до кризисно съсго 
се истински момент всичко стюр-

В Становищата на Председа- на последователната борба против 
телството са поставени задачите за етатизма и бюрократичеокия цеи- 
всички фактори в нашата система, трализъм — от друга страна и т.н. 
Кои са тези идейно-политически въ 
проси, с които СК — пред всички 
други — трябва да се занимава?

От документа произтича, че 
централен проблем е многостран
ното и дългогодишно изоставане в 
осъществяването на конституцион
ната идея на Социалистическа ре 
публика Сърбия, особено 
ношение за осъществяване на еди
нствените и общите 
функции. Автономните покрайни
ни не изостават

Вече от естеството на тези въп
роси става ясно, че тяхното раз
яснял а« е е предусловие за практи 

Изхождайки от констйгуцион- чооката работа в множество обла
ците и уставните начала, тези Ста- сти на отношенията в републиката, 
новища недвусмислено утвържда- В противен случай, винаги, както 
ват насоките и рамките на цяла ре и досега ще се връщаме към ндча 
дица акции, които без съмнение лото. Ето защо вече на първото 
биха водили към изхода от кри- предстоящо заседание на Предсе- 
зата в отношенията. Документът, дателството на ЦК на СКС ще ^а- 
покрай другото, ни насочва към почнем с подготовка на заседание 
разисквания и разясняване на още на Централния комитет на Съюза 
непреодолените разлики и недора- на комунистите в Сърбия, което ще 
зумения. Тези разлики се явяват бъде посветено на осъществяване- блем 
в тълкуването на двойността в ха- то на Становищата и утвърждава- 
рактера на социалистическите ав- вето на непосредствените задачи, 
тономни покрайнини,- в тълкува

по от-

интереси и

в осъществяване
то на своята функция във феде
рацията, но изостават в осъществ 
яването на своята роля като със
тавни части на републиката...

Какво е тогава централният 
днес в Сърбия? Централиз

мът и унитаризмът или сепаратиз- 
мите, затварянето и дезинтеграци- 
ите?

про

Дали сегашната грижа на СКсамоопре
нациите и облици- за осъществяване на единството в 

СР СР Сърбия търсят само стратегиче 
Сърбия и в СФРЮ, както и в тъл- ските определения на СЮК

преди всичко актуалното състоя
ние и проблемите на нашето об- 

развитие днес. Не е ли

нето на принципа за 
делението на 
те на неговата реализация в

В сегашното време очевидно на 
дело са дезинтеграционните, ав- 
таркичнцте тенденции. Вече дъл
ги години няма опасност от велико 
сръбска асимилация. Днес са 
ални въпросите за 
на единството и съдружието в Со
циалистическа република Сърбия, 
а главните проблеми са сепаратиз
мът и многовидните облици на 
затваряне.

или
куването «а позицията на наро
дите и народностите; в отношени
ето към тенденциите на дезинте- ществено 
грацията и федерализацията на СР всичко това по известен начин Са- 
Сърбия и разбирането на позици- мо продължение на дебатите, воде- 
ята на територията на СР Сърбия ни 1977 и 1981 година? 
извън териториите «а социалис
тическите автономни покрайни- Първата и главната причина де 
ни; в отношението към с консти. то трябва да обсъждаме осъщес- 
туцията утвърдените условия на твяпзането на единството в СК в 
демократичното функциониране Сърбия и Конституцията «а

Сърбия оа днешните открити проб

акту. 
осъществяване

Значи, в центъра на нашата по
литика би трябвало да бъде един
ството в обществото, 
на Съюза на

СР

единството 
комунистите, единст

вото на Социалистическа републи
ка Сърбия като интегрална' част

икономическата, обществената, ку

ра се, говоря за единството, ос
новано върху социалистическите 
самоуправителни отношения и ра 
звитие. върху текущите и истори
ческите интереси ‘и цели, които 
сдружават всички народи и народ
ности в Югославия в пълно ра®нЪ-

Стаяовищата на
могат държавно- те, автаркични тенденции, изо-

отделни обществени
прави е.

лната и обществената обуслове- яние; неефикаоност на политичес 
нст, а не на волунтаристката слу- ката и стопанската система и на Сърбия е стигнала до връхната си

точка?

Дали дезинтеграцията на СРно да се осветли от всички страни 
и да ее намерят -— с творческите
усилия на всички — общи реше- чайност, дето, покрайнините са в решаването, застой на омоуправле
ния. Разбира се, с цел да се про- състава на СР Сърбия; в различа- нието, отпори срещу провеждане Не затуй ч не жела а ра
менят онези елементи на наличната ването на нужната историческа сте то на Дългосрочната програма_за матизирам този проблем* но дей- 
практика, които подхранват кри- на държавност — от една, и стабилизацията, сложни задачи в 

Съюза на
комунистите в Сърбия и в СР Сър
бия. Защото, Становищата на 
Председателството на СЮК не за-

ствително мисля, че тази точка е 
зад нас. Не бива вече да позво
лим да се повторят драстичните 
щурмувания срещу единствените 
интереси на работническата класа 
и трудовите хора в цялата репуб
лика. Докъде се бе стигнало ще 
посоча с няколко примери.

зата на отношенията в
ОСПОРВАНЕТО НА ЦК НА СК В СЪРБИЯ КАТО НАЙ-ВИСШЕ ПАР
ТИЙНО РЪКОВОДСТВО В СК В СЪРБИЯ ЗНАЧИ ВСЪЩНОСТ ЛИ 
КВИДАЦИЯ НА ВОДЕЩАТА РОЛЯ НА СК В СЪРБЙЯ. СК В СЪР
БИЯ НЕ Е ИЗВЕДЕН ОТ СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В ПОКРАЙ
НИНИТЕ И НЯКОИ ТРЕТИ СК, НО ТОВА Е ЕДИННА РЕВОЛЮ 
ЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ.

ключават вратите пред промените 
на отделни решения доро* и в кон- 

и уставите, но утвър-ституциите 
ждават техните рамки и насоки.



Комунист 3
Войводинаедна црна „ ИЗНаСя пшеница по во- Такава автономия една цена, а по-късно Косово 

така наречената 
републиката 
заплетат по
дат’' от Враня 
пча”

внасят пшеница и я св°и основи и в историята
ДОУга цена........Благо- съвременния живот. Жизнените

няма т/паИЗНа|?«РУДа' а ”1'ре' Тереси на сръбския народ
войно^ остават « "Каблове" * -Се- сочват. че с албанската,
Трвпча” Т бе3 олово- защото та « другите народности

СаПесг^Г* °ЛОВ°" В Нови Жда социалистическа
мазу?6 локато елркН*Щентрала на солидарен и братскимазут, докато в Косово чуждестра-
ни партньори преговарят за ка Неотдавна имахме чупенр ня ни- о. к _питаловложения в нови К тпините пЯ пяКп е чупене на ви ;3а сърбина и албанеца —

ИО веднага възниква идеята* зГно «ионализъм и различн^оцента “за яяак да сравняваме - сръ. държави, макар че са „елемент на
захастшР(ба^абРИКа' Сега имаме опасността °т тях. Какво влияние ят национализТлГ^педсгавТяв^та федерализма’-- но са съставни ча-
но цвекл? бЧРИКИ’ 3 НЯмаме захар. ВЪРХУ всичко това имат нерешените кова зло което те не могат взаим 0X11 на едиш'ата национална
съб^нислучаи*^' ™Ва Н6 по- иЪ“скСИ„г°Л0,!,?И'Та В СР Сър6ия ™ да сравняват и измерват опас- *ава «а сръбския народ, на чае
но и икономически , “ ег‘ Рб" ? ността от >ге™ - «о са комунис- ™те от останалите
вредно , и плиткоумно затваряне' Това бе еДИн от грубите облици ™' ако са "Росресивни хора. родности в нея.

с всичко и по всеки 
чин прогонват сърбите и Черногор 
,ците от Косово, имаме право съ- 

и в щото да правим и ние тук".1 Така 
ин ‘се и стига до положението, в кое-. автономиите покрайнини са еле- 

го на- то се мисли, че причината за оръб мент на федерализма,, а не феде- 
унгарска- ския национализъм е изключител- ративни единици значи 
да изгра- но „външна" и че не трябва да се 

ооЩност на борим 
живот...

на- ното им равноправие с правото на 
. народите на самоопределение др 

отделяне. Следователно, това дето
има

ВСЪЩНОСТ, 
н е саче автономните покрайнини 

държави в състава на федерация-
против своя национализъм, 

но против чуждия.
та.

за
Що се отнася до Републиката, 

нито ® нея покрайнините не
на

са

дър

народи и на-

на което затваряме "^И0НаЛИСТИЧеСКИ нарУшеетив и Във връзка с този .въпрос Иван 
Мноямч-™ « реваншистко реагиране орещу воич- Стамболич по^нататък заяви: —

показ^аГ^?0 бИ™я ДРасшчно ко- ставаше /81 година в Ко Просто казано, политиката на на-
* че сегашните носители сово и онова което сега там става на политиката остават

пътя. Това значи, че в СР Сърбия ча
стите от другите 
ности оа
народ, обаче това

народи и народ-
равноправни със сръбския.циюналното равноправие не се издлъжници .

на сдружаването и на по-богатото АВТОНОМНИТЕ ПОКРАЙНИНИ НЕ ИЗОСТАВАТ В ОСЪЩЕСТВЯ, 
взаимно сътрудничество. Може би НАНЕТО НА СВОИТЕ ФУНКЦИИ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА НО ИЗОС- 
е грубо, но ще кажа, че точно в ТАВАТ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СВОЯТА РОЛЯ НА СЪСТАВНА 
това време ни е прегазило. Затова ЧАСТ НА РЕПУБЛИКАТА, 
в наблятането

не дава правото 
на онези които искат въз основа 
на това равноправие да уеднакя-
ват в правата < единната републи 
ка като цяло й една нейнакъм сдружаването нераз

“ С^1^ва1,ет° НЯМа опаскост да 10ва чупене на витрините само е до мерна и не се оценява аритметиче- делна част- каквато е автономната
ое стърчи, прекали, пресели... казателство повече, че в този тежък ски. все докато само е^Г ™ба- покрайнина. Как, например

Колко „ългп „ „„„ момент за съроите и черногорците нец в Сърбия, на който и да е Сърбия може да бъде, лолко дълго в една такава кри в косово, отношенията между сръб я д , « д
за на отношенията на хората мо- окия народ и албанската народност Н ЧИН °ИЛ 
же да се отговаря; „няма промени са наи-критичната точка в между с .чупенето «а
на Конституцията — има само при националните 
лагане"? Заканва ли се опасността славия. за тази оценка, мисля,

трябва да се посочват дрказателст най-вече 
ва, такива има всякъде около нас, 
а най вече в Косово...

СР
еднаква в 

и правата си с' Югославия,. тя е, ра- 
с другите

застрашен, макар
застра збира се, равноправнавитрините,

отношения в Юго- шена е тук и свободата на човека Републики в Югославия.
не и равноправието на хората — но. 

човешкото Впрочем, по отношениеръководството така да 
със своите инициативи?

закъснее на дър
жавността - не съществува противо
речие между Конституцията на 
СФРЮ и Конституцията 
Сърбия. В двете конституции

достойнство 
на самите сърби. Същото важи и

Най-голям за албанците в Косово... И когато. 
В Косово иредентата своите ак за нещастие, нещо такова вече се

грях на всяко ръко 
водегво, по правило, се състои в
отсъствието на слуха за изисквани- ции и пропаганда основава на ан- 
ята на времето. Не съм сигурен, тисръбството, а тук сръбските на- 
че в последно време имахме дос- ционалисти също това правят с ал- 
татъчно слух за изискванията на бандите. Когато се касае за отдел голям аргумент на антисръбската 
времето, че нашите роциалиегинес ните заявки в това нарушено със- пропаганда и е изгоден за иреден 
ки и самоуправителни цели изоб- тояние дали винаги е съвсем ясно тата, а не за сърбите в Косово. Но 
що за да могат да се осъществя- къде е причината, къде са после- така е когато се побъркат 
ват в днешните и утрешните об- диците? 
щесгвени условия. Но, сигурен 
съм, че тези искания са все по-гла- 
сни и че подразбират дълбоки

на СР
яс-случи, тогава се вижда как счупе 

ната витрина се превръща в един покрайнина- макар че е 
във Фе-

но геише; 
елемент на федерализма
дерацията. макар че е 
част на Републиката; 
може да бъде държава. Това 
шествената

съставна 
нито 
е съ-

разлика между „еле 
мента на федерализма" и „феде
ративната единица", особено кога
то ое касае за държавността, 
то включва и подразбира суверени 
тета на народа.

не е.
днес

разбираемата национална загри
женост и национализмът, пък оеХората тук не може да се по

мирят с грубите нарушения на ал- помисли, че със „своя национали- 
банските националисти, с всекидне 

злепоставяния на сърбите и 
черногорците. Вместо приказки и

коя-зъм тук може да се води борба 
против „техния" национализъм хчм.

Достатъчно е малко да ое ана
лизира днешната дива антиеръбска

промени в интерес на социалисти
ческото самоуправление. вните

Убеден съм, че Становищата на обещания, те очакват окончателно 
Председателството улучват тези да се предприеме нещо делотвори

телно. Вместо приказки и заседа-
Според основите и началата 

на Конституцията, покрайнината 
изобщо не би могла правилно да 
ое изрази като конститутивен еле
мент на Федерализма.
Не се осъществява като съставна 
част на републиката. Всъщност, 
касае се за непровеждане на кон
ституцията. за неконституционната 
практика, която идва и като пос
ледица от това, че отделни конкре 
тни решения в Конституцията не 
оа в унисон с основите и началата 
на същата тази Конституция. От
тук очевидната опасност да се 
арути цялата конституционна идея...

искания...
пропаганда на иредентата, и да се 

ще осуетят гиди. че в нея сърбинът е винаги
ния хората искат прилагане на та- 

По повод понятието „автоно- кива средства, които 
мичество" на заседанието на ЦК всеки натиск към сърбите и черно 
на СК в Сърбия имаше жестоки горците да се селят, а особено тър
полемики. То бе нападано и за- сят ефикасни мерки за да се охра
щищаваио. Какво би могло да бъде бри и помогне връщане на изсе

лените и да се осуети създаване
на етнически чисто Кооово. Сре-

фашисткитс методи на ире
дентата не е достатъчно да се гър- между „елемента на Федерализма"

само жандарм, милитарист, импе- 
риалист, угнетител на народа — 

специално иа албанците и т.н...
доколкото

автоиомичество днес? В какво се състои разликата, от 
носно дали съществуват разликиТова понятие през историята щу 

променяше значението си. Днес, 
това е схващане, което автономно- ми с думите на осъждане. Аз съм и „федеративната единица" изоб- 
стта провъзгласява за главен и по поборник те само за идейната, но 
чти единствен принцип по органи- и за акцията, поято е вече в ход; 
зиране на самоуправителното сто- с икономически мероприятия 
панегво и обществото. Било да връщаме самообладанието из сьр- 
ое касае за ООСТ или обществе- бите в Косово, чрез икономияес- рансто, икономическата и развой
но-политическата общност,

абоолютизира начин, на знание, труд и сродства 
принципа на децентрализацията и най-иапред да опрем изселването, 
самостоятелността спрямо центра
лизацията и единството. Автоно- 
мииегите забравят, че в съвремен- мойто изключва 
яото югославско общество за оп
ределени обществени работи при 
нципът на централизирането е не- подкрепа и рт Председателството единица, а това е — републиката, 
обходим също така, както за из- на ЦК на ОЮК. 
пъяняеането на други обществени 
работи е необходима децентрали-

шо и специално когато се касае
да за компетенциите в икономически 

те Функции в областта па плани-

това ко овързване по самоуправитслсн „ата политика?
е схващане, което

... Следователно, 
идейно-политическо

Конститутипният слемонт на фе предстои ни 
разясняване 

но иеисторическото и утопическо- 
то отричане на днешната роля на 
държавата и държавността, като 
инструмент на самоуправлението. 
Както виждате, това са много сло 
жти въпроси. Самият живот и 
Становищата на Председателство
то ни налагат да ги разясняваме и 
намираме отговори на тях. И този 
иаш разговор трябва да се разбе
ре като една от възможностите в 
тази насока

а сетне да насърчаваме връщане- дериализма 
то на изселените. За такъв подход.

бюрократичното

не е същото, което е 
ко; [ ститути п ни ят фактор във Фс- 

пооредничество в самоуправитслио дарвци*та. Конститутивен фактор 
то свързване получихме пълна във федерацията е федеративната

Федеративните единици са суве- 
държави, а елементите на 

това
в„гени

Федерализма не са 
във федерацията, нито в Републи-

Следователно, има истина 
това, че екстремно агресивният ал
бански национализъм засилва на
ционалистическите настроения ср-

нитозация.

По-конкретно казано, автоном- 
ничество днес не е «ищо друго, 
но бюрократичеюки елитизъм, ко- сд сърбите? 
йто израстоа от децентрализация
та «а етатизма. Разбира се, зас-

ката.

Федеративното устройство на 
Има, как да не, но погрешно е страната като държавна общност

конституционната да оправдаваме бойкота към албан сс основава върху суверенитета на
иа републиките — федеративните еди

тъпването
идея за автономията, не може оките работилници и чупенето
се окачестви като автономничест- витрините с думите: „Понеже ал- ници като

за
Разговора води; 

Живорад Джорджевичдържави и върху пъл-



4 Комунист
то „център на утвърждаване и нро 
псждоне политиката на СЮк, ос
новани върху единните основи от 
Програмата на СЮК". 'в тези за. 
ключония за пръв път се спомена
ва и „ръководната роля на ЦК на 
СЮК" и се казва, че в прилага
нето на принципите на демократи
ческия централизъм „се търси пъ
лен принос на централните коми
тети на СК в републиките и по- 
крайиинските комитети на СК в 

. изграждането и осъществяването 
на сдивйа,, политика в СЮК". Сле
дователно, 'Необходими са „проме
ни в отношенията и заяквалото

ПРЕД КОНГРЕСИТЕ ПЦ ОП N н.мI*тч'»н
> ».*Д»|Ч * ».щ»’>Г;мч-.\; ч1 мЦентър на идеен синтез 

демонратинесни нонтрол
и

ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СЮК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЦЕН
ТЪР НА ИДЕЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ СИНТЕЗ, НОСИТЕЛ НА 
НАПРЕДНИЧАВИ ИНИЦИАТИВИ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИ КОН
ТРОЛ СЛЕДОВАТЕЛНО,, ДА БЪДЕ4 НАЙ-бТГОВОЕНИЯТ ЗА УТВЪР 
ЖДАВАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО ПОЛИТИКАТА НА СЮк. КАКТО 
НАЙ-ВИСШ ОРГАН Е ДЪЛЖЕН И НАВРЕМЕННО ДА У-ТВЪРЖДА- 
ОТГОВОРНОСТТА НА ВСИЧКИ СУБЕКТИ В СЮК ЗА ПРОВЕЖДА
НЕТО НА ПРИЕТИТЕ СТАНОВИЩА, .ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕШЕНИЯ

топа почти и не произлиза, защо- 
то правата па ЦК сс свеждат вър
ху задължението да „заема поли 
тичсски становища'’ и да „разис- 

■ ква и оценява" отделни въпроси. 
Едва в едно вмъкнато изречение 
при края на това най-значително 
становище сс казва: „Раздвижва 
и насочва идейно-политическата

Много преди Нахлуването на ство в СЮК. По този. начин ,,ба- дейност иа централните и покрай- 
лавината от критика, която в об- рвта" пряко показа и кого смята к-ииските комитети, Комитета на 
щопартийното рзискване се сру- за главен виновник за нсдостатъч- СЮК в Ю|-|А, във всички органи- 
ги върху Централния комитет на мото идейно и акциоино единство зации и членове иа СЮК в един- 
СЮК, беше съвсем известно, че в Съюза на комунистите. Показа иа насока". Получава сс, обаче, 
най-висшият орган на СЮК тряб- и по какъв начин разбира отговор впечатлението, чс това е неговото

този на чело е винаги право и задължение до голяма сте 
] ом е „задължено" с онова, което 

образлагаха служил. Първият требва да поеме предхожда, зашото тук сс набляга 
именно неговите членове. Изтьк- и нан-голямото бреме и да служи изключително върху „разискваие- 
ваха. че на заседанията се водят за пример.
много обобщени и дълги ритуални Опасението, че Централният
разисквания, често пъти без ясни комитет на СЮК не заема съот- ПРЕДВЕСТВЯВАНЕ НА

в СЪЩИНСКИ ПРОМЕНИ

отговорността .на. централните и 
локрайниискитс комитети «а СК 
за единното и успешно дейстеу- 
ване иа СЮК". Централният коми
тет, цитирано е по-нататък, „е ре
гион определени обстоятелства и 
дсйствувания в съюзите на комуни 
ститс в .републиките и покрайни
ните, които не са съгласувани с пол 
итиката иа СЮК, да слага на днев 
ои -ред и да ги разглежда, да върши 
интервенции и търси отговорност’^ 
а Председателството на ЦК на 
СЮК с задължено да „разгръща 
разисквания за онези органи и ор
ганизации, които не провеждат за 
ключенията на Централния коми
тет на СЮК".

„Ръководната роля" трябва, сле

ва основно да мени метода и на- носгта 
чина на работата си. На тази не- повече от другите виновен или за- 
обходимост сочеха и

то" и „оценяването".

становища за главния въпрос, че с ветно място, роля и влияние
монолози, без същинска борба и партийния живот в страната и .съ- Критиката иа органите и съв-
изяонявания не се стига до добри, щевременно стремеж воичко това Куината работа на Съюза на ко- дователяо, да се .тълкува като за-
единни становища. Централният да му ее обезпечи, се чувствуваше мунистйте след Дванадесетия кон- дължеиис че ЦК навременно да
комитет често приемаше заключе- още в подготовките, а особено на грес продължава 'с по-малки или утвърждава политиката на
пия, но те само формално (на хар Дванадесетия конгрес на СЮК. Ка- по-големи осцилации за да в Плат във връзка със стратегическите въ-
тия) бяха единни. На практика ги то израз на такова опасение и формата за подготовката на Три- просц, а че единното .действуване
тълкуваше (провеждаше или пре- желания стигна се и до предло- Над,осетия -конгрес на СЮК ево- на СЮК обезпечава по този' 
небрегваше) кой както си искаше, жението, че членовете на Централ люира в оценката, „че методите чин ако се наложи, да върши 
Без последствия, разбира се, защо ния комитет се избират на кон- на работа на Съюза на комунисти- интервенции и търси отговорност 
ТО ЦК на СЮК нямаше сили било греса на СЮК, а не той само да те от изминалото историческо раз- от всеки, който нарушава партий- 
кой орган или отделно лице дЯ верифициоа техния избор. В ос- витие са надминати, а че не са ната дисциплина и утвърдената по-

изградени нови... че • неговата литика.
Вместо да бъде център на съз- видно е залегнало желанието чле- роля на водеща обществена сила

даване на единна политика и авто- новете на ЦК да се чувствуват по- не може да се засновава върху вер формата за подготовката на Три-
ритет, който да обезпечава ефика- вечето като членове на централ- бални призиви .на революция. . надесетия конгрес на СЮК, в ко-
сна работа на целия Съюз на юго- ния (югославски) орган, да се на- След такава тежка и за съжа- ято се пояснява, че трансформи- 
славските комунисти. Централният мерат в позицията, в което регио- л©ние същинска квалификация и ранетб на ЦК на СЮК в никой 

- комитет поради това често пред- налците интереси няма да им за- критика е логично да се очакват случай не трябва да събуди тен- 
ставляваше полестражение на кое- криват хоризонта и решаващо им ГОлеми промени в цялото битие денциите на превръщането на О-

на Съюза на комунистите. Според юза на комунистите в „наднацио- 
една логика Централният комитет нален тип организация". Единстве
на СЮК пръв би трябавло работа- но се търси, че „самостоятелност
та си да приспособи към

СЮК

на-

новата на това предложение очепозове на отговорност.
В края на юли е приета Плат-

то от републиканските, покрайнин- определят 
ските, регионалните... засади пре- винаги да могат да бъдат на сгра
ди всичко бяха защищавани тес- ната на онова, което е очт общ ин- 
ните интереси. Затова над него бе терес. а по-малко да зависи от сре 
и опасността да загуби легитим- дите в които са избирани.

Този и подобните искове оста-

стан овище, в позиция

та на всички организации на О-новите
първи чни-

Пръво по-сериозно предвестява те, общинбките, републиканските.
тряб-

изиоквания. юза на комунистите
. но.ст на ръководството, което успе

шно обезпечава идейното и акцио наха обаче без същински отклик, 
нно единство в СЮК.

не на възможните промени на ро- покрайшшеките и други 
лята и работата на ЦК са напра- ва да бъде във функцията -на не- 
зени в Заключенията от Шестна- говото действуване като единна 
десетото заседание на ЦК на СЮК революционна организация на ра- 
(март 1985), където изрично е на- ботническата класа на Югославия." 

- писано: ..Централният комитет на 
СЮК трябва повече и по-непосред- тралният комитет да бъде някакъв 

" ствено да се изявява като фактор си „колективен комендант", а. — 
на обединяване и насочване дей- имайки постоянно на ум. че „СК 
ността на целия СЮК върху важ- съществува поради класата5' — да 
ните насоки' на борба за социали- обезпечи укрепване силата на чле 
етическо самоуправление. Задълже нството, на първичните организа- 
нието му е навременно и решител ции и най-висшите политически 
но да реагира когато' се стигне до тела на СК. което е и най-сигур- 
отстъпвапе от Програмата и утвър на защита на твърде голямото це
лената политика на СЮК в която челене на самостоятелност на те- 
и да е част на Съюза н.а югослав- хните

В конгресните резолюции воичко 
завърши с констатациите: '„необхо

КРИТИКА И ПОДКРЕПА дймо е по-щателно разясняване на 
същността и значението на демо
кратическия централизъм в СЮК... 
необходимо е да се 
вува методът на. работа на СК.’.. 

за“ органите иа СК са длъжни да усъ- 
взфшенствуват взаимното сътрудни 
чество и информирането и да . зая
кват отговорността за положение
то в целия СЮК..." За особена- 
.та роля на ЦК на СЮк и него

дна подкрепа, във вид на изрични определено ..надяластие''
и единствени искове, когато тов резолюцията не става нито дума. 
и да затрябва, той трябва да по о- зсичми органи на СК се слагат на
вава на отговорност централните еднакв,0 равнише.
(републикански) и п о кр аинински
комитети на СК и всички онези В Статута на СЮК се подчер^ 
функционери, които, не провеждат тава само в едно изречение: ..Цен- заключения за ролята и работата и покрайнин ски .организации на
утвърдената партийна политика. - тралният комитет на СЮК е най- си ЦК на СЮК на Осемнадесето- СК, което би означавало противо-
че и по този начин трябва да висшият орган между двата кон- То заседание ри наложи задълже-' поставяне на единството в СЮК.
обезпечи идейно и акционно един- греса". От текста, който следва цието. че трябва да действува ка- Миливое Томашевич

В публичното разискване, кое
то бе подтикнато от Тринадесето
то заседание на ЦК на СЮК се 
стигна до същинска буря от 
бележки и критики.

Целта, следователно не е Ценусъвръшенст-

които най-
широкото членство отправяше по 
адрес на Централния комитет. За
едно с такава жестока критика то
зи орган същевременно получи си-

в

политическо-изпълнителни
ските комунисти”. о^г&ни и онова получаване на са- 

В началото на август в отделни мостоятелност на републиканските

говорен редактор Влайко Кривокапич, глав-
ни и. отговорни редактори па републикан- © Адреси на редакциите: за все лки издапия 
ските и покрайнинските издания _ Дуб- па „Комунист”: Площад „Маркс” и Енгелс” 
равно Цурач, (СГ Босна и Херцеговина), 11 Белград, телефонна централа 335-061; 
Д-Р Живорад Джорджевич (СР Сърбия), \ адрес на редакцията на изданието за СР 

® С указ на Президента на Републиката от реджсп Хайрулаху (САП Косово), Ри сто Сърбия: Нови Белград, Булевард „Ле
23 декември 1964 година „Комупист" е, от- Лазаров (СР Македония), Янея Корошец пип" 6. телефон 627-793.

единство със (СР Словения), Мирко Михадсвич (СР Хър @ Издава Издателска 
ватско), Матия Новосел (СР Чсрпа гора), „Комунист".

® Директор и главен и отговорен редактор Калмая Петкович (САП Войводива), Ал- @ Печата се в четвъртък на сърбохърватски, 
„а всички издания на „Комунист" Велко ., 6ерТдДуш« (редактор на изданието за

А Урежда Единна редакционни колегия: ди- © Председател на Издателския р-вет на „Ко-
© Урежда единна р „евактоо Ве- мунист" — на изданието за СР Сърбия д-р

ректор и главен и отточен редто ^ Богдан Тпифяно.ич, заместник
лкп Милалнрокич. зямветяик_гли»ая_^ «т-

тел Драгиша Павлокия.Комунист
личен с Орден братство и 
златен венец.

трудова организация

относпо хърватско-сърбски (кирилица и ла
тиница), словенски, македонски и албанс*

езици, а в ократееи издания на бъл
гарски, унгарски, словашки, румънски л 
русииски езици.

ки



БОСИЛЕГРАД

Започна хидромелиора
цията на Смнловско полеПродължи изграждането 

на пътя нъм Назърица
В последно

силеградока община, в об
ластта «а 
та, отделно 
посвещава и

I

От седмя оептември тази година започна да се 
осъществява още един за Димитровградска община 
наи-сгина грандиозен проект в областта на селското 
стопанство. Става дума за хидромелиорацията на 
Смиловско поле. На скромното тържество по този 
повод, на което присъствуваха представители на Ин
ститута за почва от Белград, представители на Ниш
ки регион, на общеотвено-лолитическите и трудови ор 
ганизации и Общинската скупщина от Димитров
град, ооновен камък положи председателят на Ре
гионалната стопанска камара от Ниш Мома Лекович 
С 6,5 км

време в Бо- едюн булдозер 
сор с и компре- 

три—четири работ 
ника без обезщетение, 
изграждането на този път, 
който е

Няма съмнение, че изгра 
ждането на това пътно наш 
рввление ще бъде от 
мна помощ на тези 
ни общности за

инфраструктура 
внимание се 
върху свърз 

ваието на селата ,с добри 
пътища. Благодарение на 
това, през последните 
—три година повечето 
селата са свързани 

' търа на

В огро
меот-.от огромно значе 

ние за селата Грешник, 
Назърица и До гади ца, и 
който досега бе 
само за трактори, участву 
ват .и

успешно
разрешаване на други 
ции в областта на 
нално-битовото строителст
во, преди 
бързо провеждане на ак 
цията по електрификация 
на този район, която тряб 
ва да започне идната 
дина. От друга страна, път 
ят до значителна степен 
Ще опре 'миграцията на мла

ак
кому-две подходящ И ДОРИ 59 км 

канали, ще се получат 780 ха обработваема площ, 
предимно за изкуствени ливади и фураж, а една част 

царевица. Проектосметката на проекта е 404 ми
лиона динара, от които първата фаза е 110 милиона. 
Тя обхваща изграждането на още една микроакуму- 
лация до вече съществуващата, в която ще бъдат съ
брани нови 500 000 м3

открита закоита мрежаОт
всичко за по-с цен- 

общината. Тези 
дни започна изграждането 
на пъта към село Назъри 
ца. през село Яре циник 
дължина от около 7 до 8 
километра.

местните общности 
с доброволен труд. А как 
то ни уведомиха, населе
нието е готово да участву 
ва и парично.

и за

го-в

вода. В първата ще бъдат из- 
открити и закрити канали и 

пътища в комплекса в дължина от 15 км. С изграж
дането на първата фаза от хидромелиорационната 
стема в Смиловско поле

За целта е Инак в 
скупщина в Босилеград, ни 
осведомиха, че с ,,Електро. 
босна" е 
Назърица, т.е. до магази: 
на да се приспособи за дви 
жение на камиони, а до 
село Доганица да бъде 
прочистен съществуващи
ят път.

Общинската градени споменатитеангажирана
та на „Електробосна'’ от 
яйце, която вече няколко 
години в Босилеградска об 
Щина влага свои средства 
и подпомага р^витието на 
общината. По 
на Общинска га скупщина 
в Босилеград

механизация дите от тези планински се 
ла. Затова примерът 
„Електробосна"

на си-договорено, до покрай 
другото и по този начин

ще се промени водния ре-
...

_1

'ЩЯЛда помогне на общината е 
за всяка похвали и поддър 
жане.инициатива

тя отстъпи м. я. ’’ ?

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СУШАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Царевица едва ли [за [качамак?
жим на 780 ха и ще се създадат условия за по-нататъ
шни капиталовложения в селското стопанство. Оба
че, какго изтъкна директорът на ООСТ „Нишава" 
Никола Димитров, трябва да се намерят сили след 
това да ое продължи с реализацията на този зна
чителен

За разлика от някой краища на страната, в Дими
тровградска община падна сравнително малко дъжд 
и едва ли ще има положително влияние върху цареви 
цата и останалите култури, които още не са прибра 
ни. Ясно е, че поради сушата добивите са значително 
намалени, а затруднения ще има и в есенната се
итба, понеже има малко влага в почвата.

жем че сенодобивът е на
мален с 50 на сто. а живот 
новъпният фонд с 30 на 
сто. (Само посредством ,.Ко 
оперант" и „Нишава" до
сега са изкупени 1300 кра
ви). .Но намалявамето на 
едрия добитък ме е само 
последица от сушата, а и 
от възрастовата структура 
на населението. От друга 
страиа. селскостопанските 
производители нямат ма- 
,вик да купуват храна, но 
в такива случаи продават 
добитъка.

Тази преценка се отнася 
ло частния сектор. На об 
шествеиия сектор прецен
ка са направили няколко 
комисии по области и по
ложението е почти съ
що. Най-големи ра щети 
на новосЬорми рамите изку 
отвени ливади, където тре 
вата изобщо не е никнала 
Според споменатите коми
сии. а това прие и общин
ската комисия съвкупната 
щета от сушата на обшес 
твсиия сектор е преценена 
на около 70 милиона ди
нара.

Имайки предвид разме
рите на щетите от сушата, 
сигурно е, че е иевъзм'Ожг 
но натгьлно ла се навакса 
изгубеното. Обаче сигурно 
има начини в рамките на 
законните и редни салшя ше 
гата поне да се намали, ка 
кто на обществения, та
ка и на частния сектор, 
чрез някои видове данъч
ни облекчения ил/и по-мощ 
на най-пострадалите от 
сушата.

проект в Димитровградска община, който 
Ще създаде условия за по-голяма 
продукция в селското стопанство. Средства за реали
зация на този проект обезпечават: Агробанка 50 на 
сто. Фондът за недостатъчно развитие общини 33 на 
сто и Белградоката банка — Основна банка Пирот 
17 на сто. х.

и по-качествена

За последиците от суша 
та тези дни разисква и 
изпълнителният съвет на 
Общинската скупщина. 

Както е известно, от стра 
на на щаба за селскосто
пански работи бе създаде 
на комисия «от специалис- 

. ти за преценка на щетата, 
която на заседанието на 
Изпълнителния съвет даде 
0Тиет за своята работа. Въз 
основа на положението на 
терена, когато става дума 
за царевицата и въз осно 
ва на добивите на пшени

цата, комисията е дала гло 
бална преценка. спорел 
която добивите на пшени
ца в общината са намале
ни с 30 на сто, ечмика 40, 
слънчогледа картофите, фа 
сула и гроздето с 80 на 
сто тютюна с 30 на сто. 
Безспорно е, че най-голя- 
ма щета е при царевицата 
— преценена е дори на 90 
на сто. Това значи едва 
ли ще има брашно за ка
чамак, а за добитъка и да 
не говорим. Когато става 
дума за добитъка, да ка-

НАСКОРО В БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО

Фонд за съвместни резерви
Стопанските организации 

в Босилеградска община 
наскоро ще формират 
фонд за съвместни резер 
ви. Преди това ще бъдат 
учредени самоуправителни 
органи на фонда: окуйщини 
на от 17 делегати и изггьл 
нителон отбор на скупщи
ната от 7 души. С форми 
рансто на фонда не само, 
че ще се изпълнят закон
ните задължения, но обез 
печените по този начин 
средства на общинско ра 
внище Ще бъдат сигурен 
(?) източник за премахва
не на евентуални иконо
мически трудности.

Стопаноките организа
ции, както се предвижда в 
проектодокумента за фор 
мирансто на фонда, в та
зи обща каса ще отделят 
около 20 на сто от отдедс 
ните си средства за резер 
вя през предишната 
дина. Обезпечените по 
този начин сродства глав 
но що се ползуват за пога 
сваио но загуба, за запла
щане на гарантиран ли
чен доход, за иреквалифи

циране на работници, ако 
това налага производство
то, както и за премахвано 
на други евентуални тру
дности, които със собстве
ни сили не може да пре
махне
ция. Тези средства мо
тат да се ползуват и за ка 
питаловложения, но при 
условие с капиталовложе
нието да се премахнат при 
чините, предизвикващи за 
туба.

Самоуправителните
на фонда не ще от

пускат средства на органи 
зация, която

самата организа-

Жътвата орикпючва, 
изкупуването продължава

Поради недостатъчния брой комбайни и 
други селскостопански машини жътвата и вър
шитбата в Бабупхяишка община приключва ед
ва тези дни. *яш

Добивите с оглед иа продължителната су
ша, са средни. Получени са по 2500 кг средно 
от хектар, а имало е и парцели от които са по
лучени по 5000 кг зърно от хектар!

Добивите от овеса са значително намалени.

Изкупуването на пшеницата е в ход. От 
предвидените 130 вагона пшеница, колкото е 
планирано, са изкупени няколко десетина ва
гона, но се очаква за известно време да бъде 
изкупено предвиденото количество.

М. Антич

ор
гани

изцяло не е 
ползувала собствените си 
резервни средства, както 

организация, която 
не е изпълнила задължени 
ята ои към фонда. Стопал 
оката организация 
те средства ще започне 
да връща след пет години:: 
Върху взетите средства се 
заплаща относително мал 
ка лихва, в проектодоку 
мента се предвижда тази 
лихва, поне засега, да бъ 
де 4 иа сте.

и на

взети-

го-

А. Т. В. Б.
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^ ПРОСВЕТА^ ИЗКУСТВО]ркалта ра
ПРЕД ТРИДЕСЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН 
ПАНАИР НА КНИГАТА В БЕЛГРАД

БОСИЛЕГРАД 
РПН ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕЕЦ

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С ПРИМЕ:

Три десетилетия 

просветна дейностОчанва се рекорден
!брой участници

СТОЙНЕ ИВАНЧЕВ, пре години учителствува в се- 
гюдавател по руски език ло Доганйца и една' годи- 
в долнолюбатското оонов- иа в село Църяощица цт 
по училище, вече три де- 1960 година е в село Дол- 
оетилетия борави с тебиши на Любата.

• ПАНАИРЪТ ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОТ 
24 ДО 30 ОКТОМВРИ

ч -зч'.

Белградският междуна- увеличава, 
на книгата За отбелязване е, че на

междунаро
ден панаир на книгата ре
довно участвуват всички 
югославски и чуждестран- 

средище ни книгоиздателски орга
низации и други, институ
ции, които издават художе 
ствена .научна и друга ли
тература, публикации, ре
продукции на художестве
ни картини, грамофонни 
плочи, видео и соно касе
ти. диафилмове и фила
телия.

Безспорно, наред с пред 
ставянето на най-новата 
продукция в книгоиздава- 

междуна- нето. продажбата на кни
ги на т. нар. „Пазар на

ли цената иа книгите, осо 
бено иа онези, които с го
дини стоят по складовете.

Инак всяка година сс ор 
тонизират тематични изло
жби, посветени на забеле
жителни личности и тях
ното творчество. Сънно та- 

. ка Панаирът се съпътству- 
ва от редица допълнител
ни манифестации, които 
допълват програмата на 
Панаира и предизвикват 
особен интерес на някол
ко стотни хилядните посе 
тители.

Нашето издателство ве
че години наред редовно 
участвува иа Белградския 
международен панаир н,а 
книгата и може свободно

ра и дневника, с ученици 
те и родителите им, с кади бяха 
гата и литературата и из 
питва радост, че толкова 
години вдъхва любов 
чувство на жадуващите за 
нови знания подрастващи 
поколения. При това, как- 
то казва той, отделно въз 
хищение и гордост изпит
ва, че със своята опитност 
във вьзпитателно-образова 
телцата си дейност, пряко 
допринася за правилното 
Формиране на техните мо 
рално-социалистически въ 
згледи. за югославския 
патриотизъм.

роден панаир 
тази година чествува забе- Белградския 
лежителен юбилей: триде-

— Трудни, но щастливи
първите ми възпита

телно-образователни 
ки. Поради недоимък на 

И просветен кадър, учех 'сам 
и по стотина ученика, поч 
ти без каквито и да е наг 
ледни средства и други ви
дове учебен материал. По
ради това сам

стъ-псет години на съществува
не. През този период той 
стана наистина 
за международен показ на 
книгопечатането и поли
графическата дейност. С 
ежегодно участие на няко
лко стотин 
(книгоиздателства) от чуж
бина и страната пряко въ- 
здействува за сближение
то между народите и за 
взаимопроникване на тех
ните култури.

Организаторът на тази 
забележителна 
родна културна манифес-

рисувах и 
засега 
онова

изложители правех от дърво, 
примитивни, но за
време съвременни наглед- 

средства. Покрай това 
провеждах и различни ви
дове курсове, бях лекар, съ 
дия, организирах култур- 
нозабавни програми 
Но любовта към

ни

и пр. 
децата, 

възпитателно-образо 
вателната дейност ми дава 
ха отделни вдъхновения и 
не чувствувах никакви тру 
дности в работата — със 
задоволство казва Иван
чев.

Покрай това, Иванчев 
за изминалите три десе- към 
тилетия се е проявил и със 
завидна обществено-поли
тическа дейност. И в Дол 
но Тлъмино и в Доганйца,

.в Църнощица, а понастоя
щем и в Долна Любата, ак 
тивно участвува във всич 

обществено-политичес 
ки организации, а много 
пъти е бил и в техните - Ръ 
ководства. Близък и непре 
редствен в контакт с мест 
ното население, добър ор
ганизатор. Иванчев, бързо 
спечелва, доверието им V 
оади което насвякъде, къ 
дето е учителствувал е це
нен и обичан от всички. 
Подтиквал ги на работа и 
дисциплина и при това тър 
сил отделна отговорност, а 
личните интереси да се 
подчиняват над обществе 
ните.

— Днес, 
нататък 
сем доуго. По всеки пред
мет има и съответни наглед 
ни средства. Предзнанията 
на учениците са издигна
ти на по-високо равнище, 
до голяма степен е подоб 
рена материалната 
ва. както на 
ка и на нас просветните ра 
ботници. Може би 
ствен проблем 
учителите, които 
ме, не е разрешен 
са с превозването ни. Но 
се надявам, че и. този за 
нас открит проблем ще се 
оазреши.

продължи по- 
Иванчев, е съвки

осно-тация — Деловата общност книгите", на който намаля 
на книгоиздателите (и кни- ването на цените се дви- 
жарите в Югославия вся- жи от 20 до 50 на сто.

все по- представлява онзи фактор.
мно го бройни

но необвързаните) да учас ' любители на кнзигата. То- 
твуват на панаира. Тези зи традиционен „Пазар на 
настоявалия обикновено с.е книги" се предвижда и та- 
реализират, понеже редов- зи година, па затуй още 
но всяка година броят на сега в книгоиздателствата 

учас- се вършат изчислявания с 
какъв процент да се нама-

да се каже, че предизвик
ва интерес сред посетите
лите, които се интересуват 
за книгоиздаването на бъ.\ 
гарската народност у нас. 
Няма съмнение, че й тази 
година Издателство „Брат
ство" достойно ще се пре
дстави на тридесетия юби
леен Белградски междуна
роден панаир на книгата.

Ст. Н.

учениците, та

един- 
е. че ние 

пътува- 
въпро

ка година кани 
голям брой страни (особе привличащ

книгоиздателствата, 
твуващите «а панаира, се И днес, след тридесет 

години. Иванчев, с голяма 
гордост влиза в учебнатаЗй
стая и със същата любов 
обича учителската профе
сия. Влизайки на час, каз 
ва той. забравя 
чни проблеми и изцяло се 
посвещава на задачата, ко 
ято приел преди три десе
тилетия.

Ученическа самодейност всички лиI ■А'
Тези дни започна новата учебна го

дина. По традиция в средните образо
вателни центрове през оептември 
изготвят и програмите за извънучилищ
на дейност: формират ое клубове, сек
ции, дружества. Прчти няма област, за 
която средношколците да не, проявяват 
повишен интерес. Без оглед дали става 
дума за литература, физика, химия, би
ология, география, математика . ..

пред димитровградските любители 
театралното изкуство с по две до 
театрални представления и винаги буче
ха жив интерес. Нима не може да бъде 
така и занапред?! Още повече, че 
кои от оредношгеолците активно са' вк
лючени в работата на самодейния 
тъ,р „Христо Ботев" при културния цен
тър „25 май".

на
три

се Г,
у II Когато говорим за Сто 

йне Иванчев, не бива, а 
да не кажем че той също 
така е деен и в общест
вено-политическия живот, 
отделно в Съюза на сииди 
катите. където понастоя
щем е член на Председа 
телството на Общинския 
синдикален съвет в Боси
леград. Активен е член на 
СК от 1956 година. Участ
вувал е на съюзната тру 
дова акция „Власина —52" 
от където се завърша ка
то трикратен ударник и 
пр. За всичко това е полу

ня-

Стойне Иванчевтеа-

Инак, Стойне Иванчев, 
за учителската професия 
се определил още като 
юноша, след като завърш
ва ооновното си образова 
ние в

Неоснователно обаче се изостава кул Струва ни се, че театралното без- 
турната самодейност. А известно е, че Д'ейетвие повече е плод на бездействие- 
културата е широко поле за изява. На. ™ :на поеп«давателите по литература, 
ред с литератори (начеващи поети и ' 1 'ито в пРеДишн[ите години проявяваха 
пиоагели) и рецитатори — могат и тряб- 1Н'°™ по-голям интерес за театралната 
ва да се формират и секции по дра- оамода,иН10,рт на учениците. Наистина те 
магично изкуство, по живопис, за на- и се,г’а деино Участвуват в програмите, 

5 родно творчеств о(танцьори, изпълните-' !^ИТ0, 06 ггадг?твят в чест «а държавни-
• ли № налюдни пеони, събирачи на «а- I® празници (с рецитали, рецитации и
* оодни умотворения и пр.). -- ' ' ио тава съвсем не означава, че-тря-
X ода да ое пренбрегнат и другите фар.
• Да (напомним, че преди повече го-., ми. С оглед, че се касае за период, ко- 
; дани в димитровградската гимназия ожи пат>о се приемат програми за извънучи- 
! вена дейност развиваше самодейна теа- лищна. дейност, би трябвало тази 
! ‘рзаяяк дружина. В течение на учебната грйносг да ое възобнови.
* у дина те подготвяха и се представяха

село Бистър, къде
то е и роден. Запиова Учи 
телския институт в Димит
ровград. а същия завършва 
във Враня. През 1972 
на задочно завршва

годи 
педа

готическо училище в Ско 
пйе, специалност 
език.

руски чил няколко обществени 
признания, а по повод та 
згодиигния Ден -на самоуп- 
равителя бе удостоен с Ре 
публикански емблем с 

М. Я.

Започва да работи като 
учител в село Долно Тлъ 
мино, където учи сам над 
100 ученика, след това две ' бронзова значка.

само-

Ст. Н.
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КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ СТАНДАРТЪТ
НА СТУДЕНТИТЕ

„ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ '85"

джобни пари Несбъднати
срещи

Еовнта и 
учебната

началото на 
година винаги 

време, когато става
мата, която 

03 най- нужните 
Двнтите ице имат 
ност да покоият 
за превоз.
• За 4000 

ито ще бъдат

става делни или комбинирани сту 
дентско-ученически

слей» 
разходи, стуактуа

лен въпросът за стандарта 
на студентите. Но 
рите на тази тема 
то стигат

домо-възмож- ве. 
разходите ® Във Войводина 

има 8 студентски домове 
Нови Сад, 2 в Су- 

ботица |и 1 в Зренящин, 
които има общо 2910 ме 
ста. Този капацитет не е 
достатъчен и за това в Но 
ви Сад трябва да бъде отр- 
строен студентски дом за 
1000 студенти.

еазгово
най-чес

само до най-еле

сега

кредити, ко 5
ментарното отпуснати 

на студенти от Косово оа 
обезпечени 248.4 

на динара. За

квартира, 
кредит, прехрана... кул 
турата и творчеството 
студентите, за учебниците 
и много други въпроси се 
говори много по-малко. В 
това отношение

в

милиона 
студентите, ко 

обществени
Издупчено небе

ито следват 
науки са обезпечени 1500 
кредита от по 5,5 
динара месечно, а 2500 
дита от по 6,5 хиляди 
нара месечно ще бъдат рт 
пуонати на.

със звезди —
мълчание; 
отсъствие на бои!хиляди Миналата

кре учебна година студентоки-
ди- ят кредит възлизаше оред

но на 6205 динара, а сти
пендията на 6805 динара. 

„ „ Някои изчисления показ-
. тех«мческо-техналожките ват, че е необходимо те

ЛУМ.Я чя фа1султе™- Студентите, ко да бъдат увеличени сред
ните м-член™-^ 4 ито имат ноаво ™ кредит, но с 35—40 на сто.
т.тя ’ ^^™те ше пла~ а живеят в седалището ма
щат от 1150 до 1500 дина сЬакултета 
ра за квартируване и 490 
динара за три оброка дне 
вно.

и тази го
дина не е изключение 
• От 90 000 

в Белградския
тет, (68 000 
11 000 ще получат 
ра- в студентските домове. 
Когато става

Луната хвана завоя 
последната чаша е

изпита
студенти

универси- 
оа редовни). студенти от 

п ри ро дн ом атематич еските кръчмарят затваря 
кръчмата 

лошо е виното — 
нескрита остана

кварти

___ тъгата!

Несбъднатите срещи какво са —
ИЛЮЗИИ

В Нишкия университет 
следват 12 000 редовни и 
десетина хиляди задочни

ше получават 
70 на сто от сумата «а кре 
дита. Освен това. копйежи1НИКОИ студенти, а в три павлио- 

на на ТО „Добрила Ста/м- 
болич" има 907 места. Тъй 
като за едно

конкурират и по до
решено 

рще еди/.

мечти...
или пък лоши сънища?

Радко/СТОЯНЧОВ

За да могат да обезпе
чат нормална 
голям брой студенти 
ползуват

трудови организации в 
издръжка. Косово ще стипендират из 

ше кестен брой студенти, рек 
торатът на университета 
в Прищина всяка година 
присъжда по 30 стипендии 
на отлични студенти, а Ти 
товият фонд на Косово от 
пуска по 120 стипендии го 
дишно. В студентския ц©н 
тър в Прищина са обезпе 

годи чени 4200 легла и възмо- 
с жности за прехрана на 

6000 студенти, а в Джако 
квартирувзне и хранене в вица. Призрен и Титова 
студентския дом. Със су Митровица съществуват от

легло в до
макредит. Ето за 

що въпросът за студентс
ките кредити израства 
един. от основните 
си на студентския 
дарт. Най-новото 
ликанско споразумение, пр 
едвижда студентските кре 
диги за тази учебна 
н;а да бъдат по-високи 
20 на сто от разходите за

сетила студенти, 
е да се построи

В Клисура...
Безсънен следя раждането на зората 
и в дола движенията на мъглата.
Ще срещна ли зад нея твоите очи?

в павилон с 400 легла.
Капацитетът на студен

тските домове в Крагуе- 
вац е 465 легла. При раз 
пределението на 
ри предимство 
студентите, които редовно 
полагат изпитите си -и чи 
ет осемейство има доход 
до 11 000 динара на член.

въпро-
стан-

репуб-

кварти- 
ще и мат Колко студени са слънчевите лъчи... 

В Клисура...

Ванче БОЙКО В

ЧИРАКЪТПрокопи ПОПОВ Двамата бяха опрели само ма 
крачки до портата, зад която се бе прита
ил Иван.

няколко

— Слушай, — неочаквано 
чалмикъгг, — забравих да ви 
някой ден, знаете когато реката 
ста, тоя хлапак се срещна е учителката Сла
вка. Тя ло-рано го учила. - Разговаряха, раз
хождаха се. Мюже би при нея отива? Тя е 
на квартира в Добридол, при една бабичка.

— Е, .не можа ли това веднага да ми 
кажеш? Коя е тази учителка?

— Красавица] — разглезено отговори на 
челникът. — Много у хубава, 
не се е мъжила . . .

— Пиян да!

започна на
кажа, преди(Откъс от едноименния роман, който неотдавна излезе от печат в издание на „Братство”)

Това любов не може да бъде, приятелю, 
това е съвсем съмнителна работа. Впрочем, 
аз доколкото се разбирам в работите, той е 
влюбен в нашето момиче, в дъщерята на 
Петко.

отнесе мо-... Беше вече полунощ когато Иван на
пусна къшата на баба Севетка и забърза на
долу по пътеката, която водеше към града. 
Лека мъгла ое-вдигаше от Добродолската до
лина и пронизвана от първите жички на здра 
вината, бавно пълзеше нагоре към подножието 
на Риоовица. Месецът блестеше и светлината 
му обсипваше отсрещните хълмчета, обрасна 
ли с борчета, търнаци и лески. На хоризонта 
мигаха бледи, като чели угасващи звездички.

Навлезе в градчето и току-що тръгна по 
долната улица, забеляза как двама души иде
ха насреща му. Движеха се бавно, както че ли 
се разхождаха.

Чиракът се приближи до първата порта, 
отвори я предпазливо и се притаи зад нея.

Когато двамата се приближиха, Иван с 
изненада видя, че това бяха Евтим и поли- 1 
цейският началник. Сърцето му затуптя от 
вълнение, той се притисна до оградата И

А!... зина от учуда началникът. 
— В момичето на чорбаджията ли казваш? 
Па това е срамота-... Петко знае ли за 
тази работа? Той ще го пребие, ще го из- Момиче е.
пъди

— Ма слушай, бре. човек, срамота ли 
е, не е ли, това сега не е важно. Впрочем, 
е моя работа. — Ефтим се обърна към съ
беседника да. 
за създаване и разкъсване на любовни връ
зки и авантюри. Изпратен съм да открия 
следите ,ца тоя бандит Кандсю и ти трябва 
да ми помогнеш. Казах ти, че като избяга 
от София, след някой ден е забелязан в 
Трекляно, а оттам по воички преценки се 
е упътил към Босилеград. Известно е, че 
в този край има много приятели и роднини, 
при които може би сс крие. А съмнението 
ми в чирака ое увеличава от обстоятелство
то, че той известно време с живял заедно с 
Янко Мари кин, който, както ти е известно, 
изчезна безследно 
те. Ясно ли ти е?

— Напълно ясно, господин ...

— изръмжа Ефтим. — Не 
те питам хубава ли е, грозна1 ли е. Питам 
те откъде е, какво работи, има ли прия
тели и кои оа те?

Началникът му разказа всичко, което 
знаеше за учителката. Каза му, че била уво
лнена за известно време и че след това по 
наказание била изпратена в най-затънтено- 
то село (в подножието на Църноок.

— А как отново се е завърнала в трада?
— Директорът. Той я повика; той я вър

на, Казва, че то способен учител от нея ня
мало в цялото ,училище.

— А, значи това е тя, Славка, учител
ката) че ли за оебе да изговори

Аз не съм изпратен тук

напрегна уши.
— Часовоят ми каза, че оттук минал и 

към Добридол. Зна-се упътил по долината 
чи, на
пореше Ефтим.

връщане пак оттук ше мине, — го 
— Трябва да узнаем 

кого ое среша по това вре-

ката,
Ефтим. — Сега ми е ясно, всичко ми е ясно.при

— При нея е, при нея 
пикът, който разбра загадъчните думи 
Ефтим. — Сега ще отида, ще ги заловя 1Та- 
мю оа!

кого отива и с 
ме. Отдавна ти разправям, че тоя чирак ми 
е съмнителен, В това съд» напълно уверен, 
особено когато разбрах какви книги е чел 
и как се разправя със сина ми. Питам се 
откъде тази книги попадат в ръцете му. 
Кой му ги дава и къде ги крие?

__ да изпратя ли някой от моите, да
го чакат пред къщи? — запита началникът. 

— Нс. Това не е нужно, това може на- 
обърка работата. Той в наши

избяга при шумасари- каза начал
на

отвър
на началникът.

— По дяволите ядао- И да ти кажа не- — Сега недей, пиян да. Отивай утре или 
макар почакай да съмне.

— Сега, сега отивам- Вие само да знае
те каква е, бяла, мека, мирише като цвете!... 
Сега мм се йона, да легна върху нея, на да 
умра! Не ое безпокойте, аз нощем сам ни
къде не отивам!... Ще поведа няколко от 
моите момчета за охрана ...

що, приятелю, пияни хора не са за такава 
работа.

— Но, моля ви се! — възбуда ое на
чалникът. — Аз, аз не съм пиян. А оамо
две иоиячета, само две ...

— Нито едно! 
произнесе Ефтим.

ггьлно да ни 
ръце, обаче най1 важното сега е да видимс 
кого се среща. Ти казваш да не е любов.

заповеднически се
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БОСИЛЕГРАД ТЪРЖЕСТВО В ДОМА ЗА СТАРИ И ПЕНСИО
НЕРИ В ДИМИТРОВГРАДХИГИЕНАТА НЕ СЕ ПОДЙБРЯВА Социалистическа хуманност 

на дело
*»■

ца от Босилеград до село занапред остава за миози- 
Радичевци, са препълнени ма главно и единно оцшт- 
с различен боклук, който лище. Въпреки, че с реше 
в последно време предота ние на ос е забранено от 
вляна сериозен проблем моста да се изхвърля оок- 
Но най-изострен проблем лук, нерядко м «а сред

ден някои правят това. ао 
добно е положението и с 
Кея. Тук има боклук, раз 
личен амбалаж и какво ли 
още не. Гледката е още 

ществуват. По тях всичко ао-изразителна сега кога
може да се види. но не и Т0 на дълготра
зеленина. А какво е зад 3 СУХ К'ВД 6 6<М В°Д '
тези и още няколко обще Отговорните за поддър- 
ствени жилищни сгради, жансто иа чистотата в гра 
човек просто и да не вяр- да' преди всичко 1<0Му'ИШ|- 

Още по-лоша е асарти Ч°-У«Ч™» «Р^изация 
пата пред автогарата и "Усду'г“ и комунЩШ°'са" 
пред кафенето до нея. Тук ™™рн т ИИСПСКЦИя “ари ' Общинската скупщина еж
сто загрижава и застра° едновш> са свидетели на 
шава. Реката под моста и това поразително «впечат

ление, но като че ли ня
мат храброст да предпри
емат по-сериозни мерки 
срещу тези, които правят 
това. За това говори и 
фактът, че при съдията за 
нарушения няма кито ед
на заявка срещу такива ли 
ца. Разбира се паричните 
глоби срещу тези които из 
хвърлят боклука на неоп
ределени за това места ня 
ма много да повлияят, ако 
самите нарушители не са 
съзнатели, че не трябва да 
правят това, че това е от- 

по ражение на културата на 
човека. Наистина „Услуга" 

си, върши — т.е. чисти от вре 
в „Будуч- ме на време улиците и 

другите площи за които 
е задължена, но и това 
поддържане нито е редов 

качествено.

Въпросът във връзка с 
хигиената и чистотата в Бо 
силсград и в опазването 
на жизнената и трудова 
среда изобщо е честа те
ма на обсъждане не само

обществено-полити- е хигиената и чистотата в
и самия град. Малките зеле

ни площадки пред поща- 
този та и бившият магазин „На 

ма" като че ли и не съ-

Деият на освобождението на Димитровград
ска община от фашизм бс повод за тържест
вено заседание на Събранието на трудещите се 
в Дома за стари и пенсионери, в присъствието 

председателя на Скупщината на Републикан
ската самоуправителна общност на ийтересите 
за социална защита Любисав Драгомирович и 
други гости от републиката, региона и общи
ната за досегашната работа и 
планове на Дома говори директорът Петър Сто
йнев.

пред
ческите организации 
Общинската скупщина, но 
(от време на време)

на

твърде важен жизнен въп 
рос обсъждат и местните 
общности, особено местни 
те общности в село Райчи 
ловци и Белут. Но въцре 
ки това, видими . резулта
ти в това отношение все 
още няма. Ежедневно сме ва. 
свидетели, че улиците на 
града, отделни квартали

предстоящите

След като дълго време не можаха да се на
мерят средства Домът да започне с редовна 
работа и слсд като най-после 
започна само. с единадесет клиента, сега в него 
живеят 29 лица и все по-голям е интересът на 
старите хора за този вид социална защита. За
това напълно е реален оптимизмът на директо
ра и останалите 13 заети в Дома лица, че в 
най-скоро време капацитетът на Дома (90 лег
ла) щс бъде използуван най-малко с 60 — 70 на

А. Т.

през юни т.г.

и някои околни места, пре обществоният клозет 
ди всичко Изворище, Кея. 
или пък река ДраговИЩи

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Юбилеят на
В Деня на освобожде- работех, и учех, докато ус* 

нието на Бабушница — 6 пях да овладея операциите.
Днес съм квалифицирана 
шивачка. Заработвам 

„придружа- 23 000 динара средно на 
месеца. Със съпруга 
който работи

вална грамота от Общин ност” си построихме къща 
ската скупщина за извън
редни трудови резултати 
и принос в развитието на * 
социалистическото самоуп 
равление.

септември и работничката 
Вера Джорджевич от „Те 
кстилколор'* 
ва" свой' личен юбилей — 
20 години работа и Пох-

Ш Ш ::У * М
но, ;нито пък 
Не рядко това да нравят 
и на сред ден. Години 
че наред се говори за наба 
вка на специални возила 

^. но не се превзимат никак
ви мерки за реализиране 
ва това решение.

>
ве.'— Наградата ме и рад

ва и задължава. Радва ме, 
защото я получих по пред 
ложение на синдикалната 
и партийната организация 
— а задължава ме занап
ред да полагам още по-

>

В Дома за стари и пенсионери: висока грижа 
за клиентите

■ьбУ м. я.
големи усилия, за да я оп- 

споделя Вера ДИМИТРОВГРАДравдая
Джорджевич, когато я по
сетихме и първи й съоб
щихме тази По-добре да се спречиприятна но- ■ ■■вина.

На проверка хората и средстватаПраво да ои кажа — ка 
зва Вера — не бях напъл 
но сигурна, че ще получа 
тази грамота, защото в об 

много

\
Вера Джорджевич В Димитровградска об- та защита в трудовите ор 

шина тази година, по-точ
но това лято, въпреки го
рещината нямаше мноого 
пожари и положението в 
този смисъл е „добро’'.

Най-голямото ми жела- Именно, от началото на 
ние е да заработим в нови годината до края на ащ- 
те помещения. „Текстилко ’ густ оа забележени 11 по- 

досега работеше при жара, от които 3 в общес

отколкото да се гаси. От 
друга страна загрижава фаганизации. Целта на засе

данието бе да се направи ктът. че на разговорите не 
анализ на положението и присъствуваха представите- 
да се предприемат допъл- ли на някои трудови ор- 
нителни мерки да не дой- ганизации при които, -в^з 
де до избухване на по- можностите за избухване 
жара. Това значи, че тряб на пожари са много по-го 
ва да се проверят средства 
та във , всяка трудова ор
ганизация да ли могат да 
се употребят в случай на 
пожар, знае ли се кой за

и сега работим и настоя
ваме по-добре да учат две 
те ни деца. Други грижи 
няма-ме.

шината , има оше 
добри работнички и работ 
ници, предложени за сец- 
темврийско признание. Но 

щастието сега,• ето, имам 
след двадесетгодишна ра
бота в колектива — да по 
луча и едно такова приз
нание. Досега в колектива 
бях похвалявана на някол
ко пъти за добра работа, 
но това 
признание.

леми отколкото при оста
налите. Загрижава също и 
това, че тъкмо такива ,ор-

лор
много трудни условия, но 
ето. през лятото започна

твения, седем на частния 
сектор и един пожар, т.е. 
експлозия от студа ко»го 
ое е случила на две чуж- 
д встрани вагон-цистерни.

ганизации не дават пред
видените пореконструкция на трудо

вите помещения. Надява
ме се след едич месец да 
получим

обществения
какво е задължен, да ли договор средства' за нуж- 
са оопособени да ползуват 
п роти в о пожарните

е. най-голямото
дите на противлпожарната 

оредст единица, която в случай1 
на пожар е длъжна да и • 
тервенира и при тях. 
кива са бензиностанциите, 
железопътната гара, мит
ницата и още някои, 
всекиму е ясно какво мо
же да се случи при най- 
малко невнимание по вре
ме на горещините и 
недостиг на вода, какъвто 
е случаят с Димитровград-

нови и светли
производствени, халета, но
ви машини... и тогава ще 500 ДИ^Р3 
мржем да работим 
по-добре.

Съвкупната *дета е 3 391 
(на обществе

ния сектор щетата е 1 135 
000 динара). Имайки всич

Инак Вера Джордже
вич произлиза от селско 
семейство от с. Берин из
вор. След като свършила 
основно образование в с. 
Звонци — не искала да ос 
тане на село, а потърсила 
работа в „ Текстилко лор". 
Имала щастието наскоро 
да бъде приета.

• — Отначало ми беше 
трудно — казва Вера. И

ва или не, направен ли е 
опит за колко (време мо
гат да се

Таоще мобилизират 
ваички хора за интервен
ция и т.н.ко това предвид в края на 

Инак и досега Вера Джо август в Димитровград се 
редовно е преиз проведе заседание на пред 

пълнявала нормата си от ставители на противопожа 
15 2(г,Ч Това сигурно е би рната защита, гражданска- 
ла и най-добрата ..препоръ та защита. Изпълнителния 
ка' да бъде _ предложена съвет, представители на ме 
за септемврийска награда, стгеите общности и заве- 

М. Андонов ждащите противопожарна

А
рджевич С една дума хората от 

противопожарната 
в Димитровград 
максимална бдителност от 
всички субекти.

защита
търсят при
защото 

много по-добре и по-ефти 
но е тожара да се спречи А. Т.
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Шизичещ култура'С/п<д/р0; ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИО 
НАЛНА ЛИГА — ГРУПА 
„СЕВЕР"

БОСИЛЕГРАД

Десетгодишен юбилей,.пСТРИЖЕВАЦ) ЯРЙГ*лт ШОЛП
По случай Ю-годишнината 

футболния отбор „Младост"
„СТРИП") (ДОЛНИ на от формирането

- — „а игрището
пред около 400 любители на футбола и говшцица-
патя6* °Кромно тържество. Доклад за десетгодиш
ната футболна дейност на футболния отбор „Мла- 
дост изнесе Здравчо Манасиев, председател 
гащината на футболния Отбор. Между другото 
цодчерта, че от формирането

на

Победи „Партизан“ А. Балкански“ на спорта, се

МЕЖДУОБШИНСКИ ФУТБОЛЕН

Димитровград, 8 септември 1985 г 
център „Парк". Зрители около зпн „

гйгйяз: 5?—
СЪЮЗ — ПИРОТ 

Спортният

„АСЕН БАЛКАНСКИ" __
„БРДУЧНОСТ" (ПЪРВА 

КУТИНА) 2:1 (1:0) 
Димитровград, 8 

ври 1985 г. Спортният 
тър „Парк" — 
тревист, 
во. Зрители 
ши.

на Ску_ 
той

10-7= на Футболния отбор
през 1975 година, па до днес. „Младост” успешно се 
състезава и заема почти винаги средата или лък гор
ната част на,таблицата в Междуобщинската футбол- 
на Дивизия Враня — група „А", а през последните 
■няколко Години и успешно представлява Босилеград- 
ска община и в състезанията за 
Тито, където през 1981 
налето на МФП Враня.

септем-
цен 

теренът 
времето слънче-

около 500 ду 
Голмайстори: Новица 

Алексов в 10 м. (Ю), Зо- 
ран Маринкович в 70 м. 
(1:1) и Александър Стан
ков в 80 м. (2:1). 
картони: Новица 
сов и Новица Костов 
„А. Балкански"
Й

Футболистите на „Парти 
зан от Желюша ст8|ртут$а 
ха с висока победа в но
вото футболно първенст
во. Те победиха новия член 
на междуобщинския футбо 
лен съюз — Пирот — 
бора „Стрип"
Стрижевац,

Домакините 
цялото

победата е напълно засду 
жена. Според играта — ре 
зултатът можеше да бъде 
°и*е по-убедителен.

купата на маршал 
година смогва сили и до фи-

Жълти
Алек-Във втория кръг футбо 

листите на „Партизан" ще 
се срещнат отново в Ди
митровград- с отбора „Та-* 
наско Раич" от Пирот.

от- от
от Долни 

Бабушнишко. 
играха през 

време по-добре и

и Драган I 
ованович от „Будучност". 

Съдия на срещата Петар 
Петкович от Ниш — до-Д. С. бър.

В третия кръг на пър
венството в междурвгиона 

ф утболистите 
Балкански" «а 

терен щастливо дойдо 
ха до победата. Те 
ложиха над отличния от
бор „Будучност" от Първа 
Кутина, Нишко, 
тат 2:1. Този отбор досе 
га бе водещият в групата.

Домакините играха 
бре само през първите пе 
тнадесетина минути, кога- 
то и отбелязаха 
гол (1:0). След това 
те прегазеха играта в сво 
ите ръце и бяха надмощ- 
ни; но нямаха голови по
ложения. Вое пак до израв 
няване на резултата се до 
иде в 70 м. след грешка 
на вратаря и левия заЩи 
тния на „А. Балкански".

Накрая домакините се 
радваха на ггобеда, тъй ка 
то Александър Станков 
на десет минути пред края 
па срещата отбеляза и 
втория гол (2:1).

В четвъртия кръг „А. 
Балкански" Ше играе сре
щу „Хемичар" от Прахо-

Д. С. -

БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУОБЩИНСКА 
ДИВИЗИЯ ВРАНЯ — ГРУПА ФУТБОЛНА

„А"
лната лига 
на „А. 
свойПродължава с победи За десетгодишното ои съществуване футболисти

те на „Младост" от Босилеград, покрай състезанията 
за първенство и купата, са изиграли и няколко при
ятелски срещи. Между другите с футболния отбор 
„Асен Балкански" от Димитровград и в рамките на 
граничното сътрудничество между Босилеградска об
щина и Общинския народен съвет на град Кюстен
дил, — с футболния отбор „Велбъжд".

В продължение на тържеството на заслужили 
спортни оаботници и колективи бяха връчени Благо
дарствени грамоти.

се на-
МЛАДОСТ" (Босилеград) : „МЛАДОСТ” (Сувойница) 

3 : 0, (1 : 0)

ф Босилеград, 8 септември 1985 година. Игрище
то „Пескара" край Драговищица ф Времето 
ренът подходящи за игра ф Зрители около 400 души 
Ф Съдия на срещата Йован Накич от Буяновац 
Ф Голмайстори: В. Чипев в 8 минута, Б. Воинович 
в 72 и В. Глигоров в 83 минута.

с резул-

и те-
ДО-

М. Я.
първия 

гости ф СПОРТНА СТРЕЛБА
Двата отбора на „Мла

дост'’ от Босилеград, в таз 
годишното футболно пър
венство продължават с по
беди. В неделя по хубаво 
и приятно време за игра 
те извоюваха трета поред
на победа. Съперник им 
бе „Младост" от Сувойни
ца. Първият отбор се на
ложи с резултат от 3:0, а 
юношеският със 7:1. Без- 
съ.мнение двете победи са 
и найтолямото дарение на 
любителите на футбола на 
скромното тържество, по 
случай юбилея на футбол
ния отбор „Младост" —

- 10-годишнина ох формира
нето му.

сторите с твърде хубав 
гол. Турнир за Празника

В чест на 8 септември — Деня на освобождение
то от фашизма на Димитровград се проведе турнир 
по спортна стрелба за преходната купа на председа
теля на скупщината на Димитровградска община. Уча
ствуваха пет отбора.

Ето и класирането на най-добрите. В отборното 
състезание първото място спечели отборът на спорт
ната дружина „Граничар" с общо 567 кръга, на вто
ро място се класира отборът на Териториалната за
щита <с 561 кръга; а третото място зае отборът на 
СВР (Секретариата на вътрешните работи) в общи
ната с 473 кръга.

В личното класиране първенец е Нацко Манчев, 
който постигна 157 кръга, на второ място е Евлоги 
Глигоров със 156 и на трето място Гоша Глигоров 
със 143 кръга.

Победата на юношеския 
отбор бе по-убедителна, 
макар че бе извоювана 
през второто полувреме. 
Първото полувреме завър
ши с резултат от 1:1, а го
стите първи откриха резул 
тата. През второто полувре 
ме младите футболисти на 
..Младост" от Босилеград 
заиграха далеч по-добре и 
по-организирано и като ре 
зултат на такава игра ус
пяха още 6 пъти да вкарат 

' топката в мрежата на съ- | 
перника. м. я. Д. с:во.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 14 септември 1985 година се навършават 

ШЕСТ МЕСЕЦА
от трагичната и преждевременна смърт на на
шия мил и никога незабравим син, баща, съп
руг, брат и девер

На първия гол зрители- 
Вече Изминаха шест месеца 

— мъчителни дни и без
крайно дълги нощи от вне 
запната и преждевременна 
смърт на нашата скъпа съ 
пруга, майка, сестра, баба 
н зълва

те не чакаха много, 
в 8 минута, след едно-две 
неизползувани голови по
ложения, В. Чипев -откри 
резултата. Преди това Р. 
Захариев, излъга 
футболисти от 
на „Младост" от Сувойни
ца и нахвърли топката 
наказателното поле на гос- 

Чипев най-

няколко
защитата.

Люба Крумова 

Стоянова
В

тате, където 
добре се постави и улучи

Стояновделта.
Второто полувреме бе ре 

приза на първото. И дома- 
гостуващият от'

Времето минава бързо, а мъката по Теб 
не намалява. Чакаме да дойдеш и стоплиш сви
тите ни от болка сърца. Не вярваме, че Те 
няма между нас. Всеки изминат ден чувствуваме 
все по-болно, че сме Те завинаги загубили. Но 
Твоята честност и доброта са светъл пример за 
нас, защото Ти беше нашата неделима радост 
и гордост.

от ДимитровградШНИЯТ -и 
бор атакуваха, обаче доб
ре поставените зашити не 

нападате-позволяваха на
размахлат илите да се 

евентуално да изменят ре
зултата. И когато зрители 
те вече .помислиха, че ре
зултатът от гпурвото полу
време ще остане и за края. 
най-напрел в 
Б. Воинович, след като бе 
добре проигран от Н. Ма- 

отблизо излъга 
гостите от Су- 

десетииа

Поклон пред светлата Ти памет! 
Каним близкиВремето минава, но никога не ще заличи 

от спомена ни неговия мил' и благороден лик.
Каним, близки и познати да присъствуват ца 

тъжния помен, който ще дадем на 14 септември 
1985 г. в 11 часа на димитровградските гроби
ща.

и познати да присъствуват 
на шест месечния помен, който ще дадем на 
17 септември 1985 година в 12 часа на гробища, 
та в Долна Лисина.72 минута

ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ:
съпруг Крум, син Вснс, дъщеря Надка, брат»: 
Цайча и Стоянча, сестри: Цена и Лалка, снаха 
Васка, зет Боян, зълва Руса, внуци-. Марика, Вин- 
ко и Весна и останали роднини.

| Вечно скърбящи:
майка Радмила, баща Стоял, съпруга Василка, 

I дъщеря Мариана, син Стоян, брат Йордан и 
(I снаха Гордана

наг.иевпч, 
вратаря на 
войиица. След 
минути, и В. Глшоров се 
вписа в листата на голмай
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молет, който 
лети на релацията Паоаде 
иа — Хонолулу. Нещо му 
се чувствува съмнително и 
непрекъснато се тревожи.

Идва към него пилота и 
го пита:

по
трябва да

Иедън гази, 

дру1)и пази
— Нещо «е е в ред. а? 

От какво да се страхуваме?

— От акули I...

— Сгодих ое най-после...

Надиго се преди некой дън да идем у 
Децата су се вьрнула од море, па да би ви

дим и да би питам ко су се провели. А и ба
бата ми

град.— доверява ое една мома 
на приятелката си.

— Блазе му, той е почернял внасяйки въгли- 
ща в мазето.... — Честитя ти| А на кол 

ко години е избраникът 
ти?

се укачи на главу, наручила по черкуту 
папуче из Ставрос ли йе, Пачаврос ли, немогу 
пи да га згодим. Нема надека, на жегуту се 
надиго, та у град. Не съм бил цело лето и ка 
слезо од аутобусат гледам новата «юща вечи 
готова, а по балкон.ете нади н>у навискале гаче. 
Значи и населили су се некои. Погледа и на об- 
шинуту нещо чъчкаю. Позазре, кво да видим: 
паша работа! Додека правише пощуту имаше и 
сЬеле и мешалица и дизалица...

(Карикатура Д. Живадинович)

— Заедно правим 50.а КЧМЪАРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ ГГак някой непьлноле54 тен!

! '■(■г. ч- све имаше, а 
не омазаше обшинуту него съга сецаю с ко-они

нопац кове с малтер, а новуту пощу умотали с 
найлон да 1)У не умажу.

Камилата не вижда гърбицата си.

: Разговарят пзе бълхиАрабска
Они бу ульопали и че требе пак да 1)У фар- 

баю ама айде...

Стану ми жега, йедно оди слънцето, а и 
оди това що видо, па реко чим при Абдулу да 
испийем йедън студен клакер надвор 
петлиЬете. Навел сам главу и не гледам 
уз масуту.

— Какво би направила 
ако получеше премия не 
лотарията?

♦
! Очите виждат така, както им се иска.

Италианска♦ — Веднага бих купила 
голямо, елегантно куче...

поди тре
се доф Ръката мие ръката, а ръцете — лицето.

А сирийска
ТиЬе се упуцаше сува дърва.
Кво кво би? Ка погледа... кво да видим- 

На онуя убаву траву що Ьу Абдула беше посеял, 
па ограду турил, па трепетлийе, тойес брезе на
садил, стоварили има троя кола дърва. Истйна 
тънка, сува, ама брате баш върз травуту.

Куде оди жегуту изгорела, куде трава мад 
ко има у град, куде па баш там найде да сто
вари дървата! И не само що стоварена него си 
направен и дървник та си сечу. Оно истина, си
гурно йе некой из сградуту, човек нема двор, 
ама не беш ели га жал за травуту. Поледа кам- 
то общину, па си мислим, сигурно джамат на ин 
спекторатога не йе откуде главнуту улицу, та 
затова не йе видел туя работу. Другико не мо
же да буде.

Ама това йедън да пази а дру1)и да газе не 
йе само тука, ама па и що да йе баш тука на 
сред на павлиончето... на сви дру!)и отстрану да

С един камък брашно не се мели.
Фин ска — Чудно, как отбеляза 

гол с леви а крак, когато 
винаги биеш с десния?{ Пагубни са даровете на враговете.

Софокъл — Вярно е. но това нап
равих, защото на левия си 
крак бях обул дясната обув
ка...

»

I Да разгласяваш за направен подарък е все едно 
да си го поискаш обратно.

П. вир
♦
*

Даровете и мъдрите заслепяват.
Руска

Едно предложение: Бих
ме могли-много да подоб
рим качеството на строи
телството ако всеки строи 
телен работник получеше 
квартира, но без да знае 
предварително кой апарта 
мент ще бъде негов.

виде кви смо.
Когато в къщите дойде гост, не поглеждай 
чаоовника.!

IТайска
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