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НА сюк ЗА АКТУАЛНОТО икономиче
ско ПОЛОЖЕНИЕ И ОБУЗДАВАНЕТО НА ИНФЛАЦИЯТА

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОПАН 
СКАТА КАМАРА НА СРС РАДОЕ СТЕФАНОВИЧ В 

ДИМИТРОВГРАД

ПЪЛНА МОБИЛНОСТ Наличните възможности 

да се използват докрай
т &

АКТУАЛНОТО икономическо поло
жение и непосредствените задачи в обу 
здааането на инфлацията — бяха тема 
на проведеното на 17 октомври в Бел
град заседание на Председателството 
на Централния комитет на Съюза на 
югославаките комунисти, председателст- 
вувано от Видое Жаркоаич. В работата 
на заседанието взеха участие и члено
вете на Председателството на СФРЮ, 
председателите на Съюзния 
лен съвет. Съюзната конференция на 
Социалистическия съюз. Съюзния отбор 
на бойците в Югославия, Стопанската 
камара,- гувернер на Народната банка 
на Югославия, ръководители във феде
рацията и др.

Уводно изложение направи Никола 
Стояновмч, член на Председателството 
на ЦК на СЮК.

Председателството констатира, че не
благоприятните тенденции в стопанство 
то, преди всичко високата инфлация, 
забавят ръста на производството и из-

дносрочна програма. За целта е необ
ходимо да се вземат всички необходи
ми мерки за разтоварване на стопанст
вото преди всичко въз основа на нама
ляване на разходите за използуване на 
кредити от първична емисия, банкови
те кредити, както и въз основа на об
щото и съвместно потребление. Съюз
ният изпълнителен съвет. Народната ба
нка на Югославия и отговорните орга
ни в републиките и покрайнините тряб 
ва колкото се може по-окоро да утвър
дят предложения от мерки и активно
сти в тази насока. Необходимо е също 
така съгласно Закона да се обезпечи 
по-ефикасен обществен контрол на це
ните, по-организирано да се насърчава 
повишението на производството, отдел
но на износа и да се вземат мерки за 
ускоряване оборота на средствата за 
финансово укрепване на стопанството. 
Също така трябва да се вземат спешни 
мерки за осъществяване на стабилиза
ционната програма на утвърденото оп
ределение за премахването на диспари- 
тета на цените.

• РАЗГОВОР СЪС СТОПАНСКО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ 
АКТИВ В ОБЩИНАТА

На 10 октомври т.г. в 
рамките на обиколка на 
Нишки регион, председа
телят на Стопанската ка
мара на СР Сърбия с гру- вия на стопанисване, лип 
па сътрудници, придружен сата на оборотни средства, 
от Александар Иованович, 
председател на МОК на 
СКС и Момир Лекович, 
председател на Стопанска 
та камара в Ниш, посети
ха Димитровград и водиха соки за планово развитие 

със стопанско- на стопанските отрасли в 
общината през следващия 

Р°- средносрочен период, отно 
сно от 1986 до 1990 годи

те отрасли в общината. 
Той се спря отделно върху 
интеграционните процеси, 
сегашните изострени усло

изпълните-
високите лихви, неплате
жоспособността и други 
неблагоприятни моменти 
в сегашния етап на разви 
тие. Посочи и основните на

разговори
политическия актив на об 
щината. Изтъкнатите 
публикански и регионални 
обществено-политически де на. 
йци в рамките на посеще- РАДОЕ СТЕФАНОВИЧ: 
нието си посетиха гранич- СЪОБРАЗЯВАНЕ С ВЪЗ

МОЖНОСТИТЕноса, все по-малко е участието на ор
ганизациите на сдружения труд в раз
пределението на дохода и по-нататъш
ното анижаване на жизненото равнище 
на трудещите се 
номическата криза и усложняват зада 
чите в обществено-икономическото ра
звитие.

Зарад това те изтъкнаха отговорност 
та и необходимостта от пълна мобили
зация на всички обществено-икономиче
ски фактори в страната — от федера
цията, републиките и покрайнините — 
до основните организации на сдруже
ния труд и ангажирането на всички 
творчески сили за спиране на неблаго
приятните процеси в стопанството и не
отложно осъществяване на Дългосрочна 
та програма за икономическа стабили
зация.

но-пропускваталния 
„Градини", относно турне

пункт
Израйяшайки готовност 

тическия обект на „Ком- за подкрепа на основните 
пас—Балкан" и хидро-мели насоки на развитието на 
оративната система в изг- Димитровградска община, 
раждане „Смиловско 
ле".

9 ЗА ПО-БЪРЗО СЪГЛАСУВАНЕ __
Председателството счита, че върху 

тези задачи трябва да бъдат ангажира
ни всички творчески сили в нашето об
щество, всички институции и отделни 
лица, които с опита и знанията си мо
гат да допринесат до края на годината 
да бъдат направени предложения и прие 
ти мерки и акции, да се утвърдят вне- 
дрители, срокове и ефекти на коренни 
промени в борбата за обуздаване на ин
флацията.

Подчертана е длъжността 
тралните и покрайниноките комитети 
на СК да се борят в Скупщината на 
СФРЮ да сс ускори постъпката на съ
гласуване на становищата по въпрооите 
от икономическата система и развойна
та политика по икономическа стабили
зация и становищата на ЦК на СЮК, 
за да могат тези мерки и планови доку

ца бъдат приети на време. Нс- 
на обусляванс 
договаряне и

задълбочават ико-
по- като погранична, между 

другото той изтъкна;
— Ведао следва по-динаНа разговорите Ос сто

на цен-

• РАЗТОВАРВАНЕ НА 
СТОПАНСТВОТО

отделно под
чертано вредното и разоряващо влияние 
на високата неконтролирана инфлация 

стопанисване-

На заседанието беше менти
приемливи са методите 
и блокада в процеса па 
решаване, особено заплюто времето сга-

факгор на
Р. Стефанович посети ХМС „Смиловско поле"

мично и по-оперативно да 
реагирате тогава, когото 
прецените, че ви е нужна 
активност, помощ и сътру 
дничество. Възможностите 
са ограничени, но опреде
лени шаноове все пак има.

Не случайно най-много 
внимание се отделя на бъ 
дещето развитие <и необ
ходимите влагания, 
сно какво е
през изтеклия петгодишен 
период и какво предстои 
за в бъдеще. При плаки 
рането трябва да бъдеме 
твърде реални, селективни. 
Оттук в стопанството се 
налага да преценим как 
повечо да произвеждаме, 
как по-добре да се ползу
ват мощностите и да сс съ
здават възможности за 
увеличаване «а заетостта. 

(На 3-та стр.)

върху всички процеси в 
то. Този ръст на инфлацията сериозно 
нарушава отношенията ■ разширеното 

— позволява да става 
на дохода без да се 
реаултатите от труда,

ва всс повече съществен 
успешното осъществяване на 
ческата стабилизация и 
разтакано, бавност и неефикаоност.

Настоящото положение изисква вси- 
социялистичеоки сили със съвмест- 

усилия да водят най-широка обще
ствена акция за активизиране на воич- 
ки материални и човешки 
за неотложно изпълняване на програма 

икономическа стабилизация. Не-

паноко-иолитическия ак
тив на Димитровградска 
община, състоял се в мо 
дната зала на конфекция 
„Свобода", председателят 
на Общинската скупщина 
в Димитровград Петър Та
сев запозна гостите със 
сегашния момент на стопа 
нека дейност и с перспек 
тивите на развитие та сто 
папските организации пр 
ез следващия средносро
чен период.

В твърде откровена и 
делова отмосфера Петър 
Тасев говори за трудности 
те, които в момента об
ременяват стопанската де 
йиоот в гума реката про
мишленост, мебелната ин
дустрия, селското стрпанс 
тво, текстилната н кожарс 
ката промишленост, туриз
ма, строителството и други

икономи- 
не позволявавъзпроизводство 

преразпределение 
имат в предвид 
сериозно нарушава стойностните и ико
номически критерии и обезврежда уси
лията и постигнатите резултати на вси
чки стопански субекти и части на_ ра
ботническата класа, които носят наи-го- 
лямото бреме на икономическата ста
билизация.

Зарад спиране на високия ръст на 
беше изтъкнато на за- 

опешно да

чки
пи

потенциали

та по
обходимо е да се създаде такъв обще- 
ствен климат в който с най-голяма от
говорност и ангажиране да се повишава 
производителността на труда, 
ние на износа, които да станат предим- 
ствош обществени задачи във всички 
среди. Тук, по оценка на Председате; 
ството, се съдържат най-важните задачи 
на субективните сили ,в настоящата бор
ба за укрепване на политическата и 
икономическата стабилност на Югосла- 

ио-успешна подготовка на

отно 
направено

инфлация, както повише-е необходимоседанието,
бъдат приети необходими мерки и ре
шително да бъдат прилагани.

Председателството на ЦК на 
решително се застъпва зарад по-успеш
на борба за икономическа стабилиза
ция, до края иа годината да се приемат 
всички необходими мерки в областта 

система, развойната и вия и за
предстоящите конгреои и конференции 
на Съ10за но комунистите.

иа стопанската 
икономическата политика, да ое приеме 
резолюцията за 1986 година и нова сре-



Н А СIИ уI по СВЕТА
гтпгУБВАНЕТО НА ЮЖНОАФРИКАНСКИЯ 
ппгт^млПОИСЕ ПРЕДИЗВИКА ЖЕСТОКИ 
ЙЮТЕСТИ ПРОТИВ РАСИСТКИЯ РЕЖИМ 
в ПРЕТОРИЯ

ОТ РЕЧТА НА РАДОВАН ВЛАЙКОВИЧАКТТРНТИ 
В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НА1 ООН

Мирът е неделим Дълбока скръб 

и остра осъда
СФРЮПредседателят па Председателството на 

Радовал Влвйкович говори ва състоялото се във втор 
Общото събрание на Организациятаяик заседание на 

на обединените нации, посветепо на 40-годишнипата 
на световната организация. В речта си Влайкович ме
жду другото каза: изисквания за междуиародоц бой 

готовност за
население в Оороата

Енергични
пот на расистите и

коренното
човешко достойнство.

ва през един от най-драма 
тичнмте и най-опасни пери 
оди в развитието ои. До
толкова по-големи са на
деждите му, че 
сили с конкретен 
тат на възобновените си 
преговори що допринесат 
от това кръстовище Д® 
тръгнем в сигурната посо
ка. Но колко и големи да 
са техните възможности и 
отговорността им, за си
гурното крачене «а све
та в бъдещето са необходи 
ми всички страни и наро
ди на Земята.

ф Хартата на ООН е 
първият международен пра 
вен документ, в който, ка 
то основи на отношенията 
между страните, залегнаха 
принципите на мирното сь 
вместно съществуване. Обе 
динените нации изиграха 
историческа роля за еман 
ципацията на държави, за 
правата на народи.

Това са велики придоби 
вки, с които се гордеем. За 
това трябва да се противо 
поставим на стремежите 
да се оспорват и намаля-

всесграннаф Днес, след 40 години, 
Организацията на обеди 
нените нации обхваща це 
лия свят и всички негови 
проблеми. А през изтекли 
те четири десетилетия сво 
тът направи гигантска кра 
чка в политическата и 
социалната си еволюция. 
Затова именно тук, в све
товния форум, трябва да 

съзнаем общата 
отговорност, та положите^ 
лното развитие на човечес 
твото да продължи и да 
се ускори, целите от Хар
тата на ООН да станат 
реалност за всеки и за 
всички в днешния неде
лим свят.

Това са не само възви
шени идеали. Съзнателни 
сме за разликите ни. но и 
за нужностга да живеем 
заедно. Въпреки всички ра 
злики, нашият жизнен ин
терес е да имаме сигурно 
бъдеще.

ф И тук, не веднаж, бе 
спомената мисълта за ис
торическо кръстовище на 
света. Това е голяма ис 
тина. Човечеството мина-

нодкропа па 
за своиода и

южноафриканските расисти останаха глу
хи за цоички хуманни апели от всички краища 

1й октомври в централния затвор 
в Претория белите палачи погубиха чериокож- 
ия пост и революционер Ьенджамин

това кръвнишко деяние се надигна 
прогресивната

НЕЗАМЕНИМА Е РОЛЯТА 
НА ООН: Р. Влайковичвеликите

резул-
на овота: на

постиженията «а ООН 
и да не позволим световна 
организация да бъде пре
върната в сцена на блоко 
ва конфронтация.

Продсодателят на Пред
седателството на СФРЮ Ра 

Влайкович подчер-

ват
Молио-

се. Против
вълна от протести наогромна

международна общественост, с които се израз
яват енергични изисквания за международен 
бойкот на расистите и

ни
готовност, за всестранна 
население в борбата мудован

та, че ООН е център на 
акциите на необвързаните 
страни, които са „полити
ческа и морална сила, ко
ято доприпася за решава
нето на много дилеми на 
съвременния свят".

подкрепа на коренното 
за свобода и човешко достойнство.

В изявлението на официалния представи- 
външните ра-тел на Съюзния секретариат на

боти се казва:
„Правителството на СФРЮ и цялата югос- 

общественост с огорчение осъждат най-но 
расистките власти в Южна

лавска
вото злодеяние на 
Африка, които пренебрегнаха апелите на све
товната общественост да пощадят живота 
младия поет Молоисе.

Неговото погубване представлява още едно 
нехуманно и безумно действие на репресия от 
страна на бялото правителство в Претория, кое 
то отхвърля изискванията на миролюбивото чо-

Накрая Влайкович изтъ 
кна истипската привърже 
ност на Югославия към 
активността и целите на 
световната организация, 

подчертавайки готовност
та на нашата страна да се 
бори за укрепвапе поло
жението на ООН в между 
народните отношения.

на

„СВОБОДАТА Е В НАШИТЕ РЪЦЕ"

Преди да бъде погубен, Бенджаммн 
Молоисе поръчил на сънародниците си:

„Свободата е в нашите ръце, борбата 
трябва да продължи, никой не трябва да 
се бои от това".

На майката на поета било позволено 
да види мрътвия си сив. След като излез- 
ла от затвора, Мамика Молоисе запяла 
химн па свободата. В отговор на нейната 
песен насъбралата се маса народ запяла: 
„Твоето мъченичество няма да бъде напра 

З^зно, готови сме и за най-големи жертви, 
за да освободим родината си от расистка
та тирания".

ПО ПОВОД НА АМЕРИКАНСКИЯ ИСК КЪМ СФРЮ

П( следователно становище на., Югославия
Отхвърляйки иска на САЩ да им предаде Мохамед ел Абас, Югославия 

показа, че осъжда всяко насилие и заплаха
Когато силата става средство на пра

ктическата политика в международните 
отношения, светът се подлага на запла
хи, натиск, екстремни страсти, пък и 
на опасност от война.., Насилието оба 
че «е може да бъде победено, а още по- 
малко да бъде оправдано с ново наси
лие. Всеки такъв опит е затваряно на 
опасен кръг, в чийто кипящ котел би 
се намерило цялото човечество. Но 
през последните дни бяхме свидетели 
именно на такива опасни събития. Пери 
петните около италианския кораб „Аки- 
ле Лауро” все още бяха актуаяни, а ве
че се случи отвличане на египетски са
молет: САЩ нарушиха нормите «а ме
ждународния въздушен транспорт, за
страшавайки живота на шестдесети— 
пътници...

Опитите за въвличане на Югославия 
в тези събития, преди всичко поради 
това, че отказа да предаде на САЩ 
члена на Изпълнителния комитет на 
ООП Мохамед ел Абас, който само про 
пътува през нашата страна, ни уверя
ват, че от позицията на сила ое изну
дват решения, противни на национал
ните интереси на суверени страни.

САЩ предизвикаха политическа кри
за в Рим, последица на която е остав
ката на премиера Бетон© Кракси. Дори 
и Италия, която е съюзничка на САЩ, 
не искаше да погази дипломатическия 
имунитет на виоокия функционер на 
ООП. И тогава Вашингтон се отнесе 
към нашата страна с подобен иск, пра
вно неразбираем, понеже Мохамед ел

Абас се възползува от пълен диплома
тически имунитет в югославската среда. 
Още повече, че този имунитет му е 
признат в най-голям брой страни, за- 
щото ООП е единственият легитимен 
представител на палестинския народ, 
включително и в международния жи
вот.

вечество да бъде прекратена политиката на те
рор и доминация над народа в този регион, 
който се бори само за осъществяването на ле
гитимните си права на свобода и самостоятел
ност, гарантирани с Хартата на Организацията 
на обединенитещации.

Пролитата кръв на Молисе предупрежда
ва, че не смее да се отлага предприемането на 
спешни мерки от страна на международната об 
щност против расистките власти в Претория, 
чиято политика на подсилен колониализъм, апар 
тейд и агресия се заканва да раздуха още пове
че кризата в южната част на Африка с опасни 
въздействия върху мира и сигурността в света".

Безумната рашетка екзекуция остро бе осъ- 
най-висшите официални представите 

ли на ООН, участниците в конференцията на 
ЮНЕСКО в София, Културния форум на Кон
ференцията за сигурност и сътрудничество 
Европа, мнозинството африкански страни, изто
чноевропейските страни. Европейската иконо 
мичеока общност, участниците в заседанието 
на Ккмонвелта,

Югославия отговори единствено та
ка, както и можеше да се очаква. Дори 
и влиятелният „Ню Йорк таймс" беше 
предвидил такъв отговор, предупрежда
вайки официален Вашингтон да не оча
ква нереалното. Това не беше никакво 
пророчество на коментатора на амери- 
„сятския ежедневник, но едно тр-.,. 
размишление, основаващо се на откро
веността и последователността на юго
славската външна политика. Впрочем, 
това и не трябва да се повтаря. Налага 
ое обаче да ое попитаме ©т какви 
ниви .ое ръководи Вашингтон когато . 
появява с искове, които са в 
със суверенитета и независимостта на 
една страна? Същевременно се налага 
да напомним, че именно САЩ с 
■пилетия остават глухи за безспорния 
правно отношение иск на Югославия 
да й предадат Андрия Артукович, • един 
от най-големите злодеи от Втората све
товна война.

Отхвръляйки американския иск, Юго
славия още веднъж осъди .воеки вид на- 
оилие и заплаха. Тя ©стана 
принципите, за които се бори в меж
дународния живот.

л

МО-
дена от

разрез

в
деое- •

в

известни личности в света... 
Генералният секретар «а ООН Перес де Куеляр 
отново призова южноафриканското правителст
во да се откаже от политиката на апартейд и 
да приеме политика на национално помирение. 
В информация на ТАСС се казва, не погубваяе- 
то «а Молоисе „не може да сплаши ония, които 
се борят за свободата и правата си".

верна на

Коментар на ТАНЮг
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ПОЛИТИЧЕСКО-СИГУРНОСТНОТО ПОЛОЖЕН 
И® В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНКсоКБВс°тв™Ес?гт3ндК^^НЕДОРАЗУМЕния

скаБт™ницЙА ИМОТ отдвете във ВРЪЗКА С ПРАВОТО НА 
СТРАНИ НА ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАР-

Усилия за по-висока 

стабилностПРАВО БЕЗ ОТГОВОР
Български граждани 

страна, а наши граждани 
гари* # От живущите 
не е възможно да се

могат да наследят имота на роднините си в нашата 
не могат да се възползуват от такова право в Бъл- 

наплатиРИЯ со6ственици на имоти в СФРЮ почти ив
ОЦЕНКИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА 

СК В ЛЕСКОВАЦ
данък

Бълга|роки поданици л'.<могат да наел е- 
дят имота 1на роднините си в Югославия 
но югославски граждани «е могат да 
ое възползуват от такова право на бъл
гарска територия.

От това

— Почти всички български собстве-
имотитеници на земя в СФРЮ дават 

си под наем, а доходите от нея взимат 
по различни начини — казва Тасев. — 
Те и не помислят да обработват имота 
си, вито пък имат възможност за това, 
понеже добре е известно, че им е ог
раничено излизането от България.

Димитровград е малка и неразвита 
община. Всеки динар, който капне в об
щинската каса е дооре дошъл. Затова 
тук се стараят да съберат възможно по
вече средства от данъка и облаганията.

На 18 октомври 1985 го обходимостта от редовно 
дина в Лесковац се състоя оценяване на сигурността 
заоедание «а Председател в региона, за да бъдат пре 
ството «а Междуобщинск махвани навреме всички 
ата конференция на СКС явления с отрицателни въ 
в Лесковац, на което бе об Здействия. Необходимо е 
съдено пол итическо-сигур 
ностното положение в Юж 
номоравски регион.

неравноправно отношение 
'произтичат много проблеми, които през 
последните години стават все по-о- 
и с които неотдавна бе запознато и 
Председателството на СР Сърбия. При
чините наглед са прости — в съседната 
ни страна не съществува частна собстве
ност, понеже цялата земя е държавна,

1 ■ Проблемът на е нов. Явява се в 
първите години след войната, по-точпо 
в периода, в който в България 
вършва колонизация и всички имоти се 
сдружават в държавни кооперации — 
каза Петър Тасев, председател на Об
щинската скупщина в Димитровград, 
където този проблем е и най-остър. — 
Оттогава нашите граждани не се трети
рат като собственици на имот в Бълга-

да се интензивира оСЧце 
ствяването на договоре
ните задачи от Дългосроч 
ната програма за иконо
мическа стабилизация. Чр
ез обезпечавано на финан 
сови средства трябва да 
се създадат условия за 
снабдяване с технически 
средства на гражданската 

от защита и за провеждано 
на обучение на единиците 
и населението за защитни 
задачи. Чувствува се необхо 
димост от по-интензивно 
ангажиране на общински
те конференции на ССШ 
и останалите обществено- 
политически организации 
за по-нататъшно укрепване 
на политическо-сигурносгно 
то положение в региона. 
Борбата против национали 
зма, либерализма и дру
ги деструктивни тенден
ции трябва да бъде на^це 
менна и непрестанна.

В уводното си изложе
ние Зарие Димитриедач, 
изпълнителен секретар на 
МОК на СКС, посочи ос
новните характеристики на 
региона които имат влид- 

върху политичеако-

— Българските граждани, които по 
този начин получиха земя са несъвест- 
нн данъкоплатци — казва Петър Тасев.
— Почти и не е възможно да се вземе 
данък от тях. Приемат наследството и 
стават собственици на имота, но но 
изпълняват задълженията си, които про 
изтичат от това. Не можем ви да ги 
намерим, нашите призовки винаги се 
върщат с обозначението „непознат". А 
и когато дойдат, възниква проблем с 
тяхната платежоспособност.

Ние се застъпваме за симетрични 
права и задължения на наши и българ
ски граждани — собственици на имоти 
от другата страна на югославско-бъл
гарската граница 
телят на ОС в Димитровград. — Не е 
задължително наш гражданин да насле
ди пива в България, но да бъде обез
щетен. Тези въпроси могат да се уредят 
и по друг начин, а кой е най-добрият
— за това ще решават висши органи.

В изготвените отдавна републикански
елаборати съществува точен списък на 
парцели в България, 
които са наши граждани,
Въз оанова на тях лесно може да се 
утвърди, че наши граждани имат чети- 

поввче имот на българска те
ритория отколкото български граждани 
в Югославия.

Председателството 
отдавна застана на становището, че съ
юзните органи трябва да раздвижат ини
циатива и съответни мерки пред ком
петентните органи на НР България, за 

бъде премахната тази проблематика.

„Вечерне новости")

се из-
ние
сигурностното положение. 
Така например. някои 
13-те общини в Южномора 
веки .регион се числят към 
най-неразвитите общини в 
СР Сърбия, а три от тя* 
са крайгранични. В 39 ор-рия и нямат никъкви, пък и наследст

вени права на земя. Не са получили 
никаква парична компенсация и не зна
ят какво ое е случило с техните ниви. 
От друга страна, българските граждани 
могат да наследят земя от роднините 
си, които са живеели в нашата страна 
и могат да разполагат с нея както и 
нашите граждани.

Допреди известно време проблемът 
с така наречената двойна собственост
на имот (този термин не е най-сполуч- 
ливо избран, понеже всъщност няма дво 
йна собственост, собственикът е един.

сдруженияганмзации на 
труд ое стопанисва със за 
туба. Това явление е най-
сериозно в текстилната пр 
омишленост на региона. 
Намалените реални л». 
ни доходи предизвикват 
сериозно намаляване на 
жизнения стандарт. Де 
та остри са реагиранияуа 
срещу високото и често по 
качване на цените, неред
ностите в трудоустрояване

изтъква председа-

но имотът му е на територията на дру
га държава) не е бил толкова актуален. 
Защото собствениците на въпросния 
имот в нашата страна са били живи и 
сами са обработвали земята си. Тъй ка
то се касае главно за старчески семей
ства, чиито членове започнали да уми
рат, възникнал е проблем с наследство- 

Понеже мнозина от тях имат род- 
България и то не само в край-

собственици на 
и обратно.

Председателството на 
МОК на СКС обсъди и вя 
кои практически въпроси 
във връзка с изборите в 
СК. Взето бе решение Ме 
ждуобщинската конферен
ция на СКС в Лесковац да 
наброява 64 членове, кои 
то Ще бъдат избрани 
заседания на общинските 
изборни конференции на 
СК. Партийната органи 
зация от Лесковац ще има 
15 представители в МОК 
на СКС, от Враня 7, от 
Влаоотинце 5. а от всички 
останали общини по 4 пре 
дставитела. Председатели
те на ОК на СКС са чле
нове на МОК на СКС по 
функция и „влизат” в об
щия брой членове на 
МОК. Комисията по устав 
ни въпроси ще наброява 
19, а Надзирателната 13 
членове.

то. стопанската престъп
ност.

Участниците в разисква
нията изтъкнаха, че м при 
съществуващите изострени 
условия за стопанска дей 
ност и други икономичес- 

политическо

ри пъти

то. на СР Сърбия не-
Н ИНИ в
граничните места, но и в много други 
градове — до София и по-далече, те 

Югославия
ки трудности 
-сигурностното положение 
в региона е стабилно. Ди 
окутантите подчертаха не

на
поса били повиквани в

канали и почти всичкидипломатически 
са приели наследството. Така тази земя 
е преминала в ръцете на български гра

да
(Заимствувапо от

ждаии.

да се изшзаат докрайНаличните възможности
за дължност и пр. Вбва да се види кой отег 

готов по-комплекс-
хви,
последното тримесечие до 
известна степен това е сме 
кчено, така че банките 
селективно ще могат по
вече де помогнат, особено 
ма изнооа и на селокото 
стопанство. Доколкото ое 
случи обратно, трябва да 
се отреагирва при .регио
налната или републиканс 
ката камара. Не бива да 
се случи да търпи износът 
и селското стопанство, по

Не смеки организации.
особено по от 

сдружаване-
дървообработване-

Може би най-цел есъо 
бъде да ос съз 

системи,

(От 1-ва стр.) рани е
но да развива тази 
ласт: „Агрокомбинат" ,.ИН 
екс" или „Компас". Целта 

тук да се стопанисва до 
бре. Считам, че този ком 
плекс трябва да се развива 
от гледището и на заето- 

валутни ефекти и 
а може да ое осъщост 

не търси НЯ-

об-ДОВОЛНИ 
ношение на 
то на

Въпреки че е относител 
стопанствоно неразвито, 

то на Димитровград е доста 
гьчно разнообразно. Това 
че стопанството на Димитр 
овград е свързано с други 
представлява качество, а 
в големите системи 
можностите за развитие са 
по-добри. В тази насока и 
общността ще 
материална подкрепа, т.е. 
да се подобрят условия за 
развитието на

то.
бразно те 
падат две—три 
за които ще могат усцсш 

па се представят на чу 
пазари.но ст иждест раннитевъз ло

ви. понеже
.оообени капиталовло- За председател «а Съве

та на Политическата шко 
ла към МОК не СКС в Ле 
сковац бе избран Живко 
Младенович, секретар на 
Председателството на МОК 
на СКС. Председателството 
потвърди решението за *е 
ктори и курсисти в Полк- 

с тическата школа,.1

възЕдна от сериозните 
за развитие 

транзитният ту 
който досега не

коинаможноеги 
общината е

жеиия.
_ Доколкото се

текущото стопанисване 
па стопанските

общината още се-

даде своя ради кредитно-валутната 
политика.

Накрая той говори за 
трудностите в еиергоснабд 
яването, снабдяването със 
суровини и материали, 
при което следва да се пс 
сти всестранно, както и да 
се ползуват наличните оу 
ровиии и възможности, 
които разполага общината.

Ст. Н.

касае
заризъм, „

е използвана докрай- Стру 
ва ми се, че н« този източ

дат ДО по-голяма изява со 
бствоните сили и собстве
ната организация, откол 
^о досега. При това тря

орган.и загумарската
дървообра- ции в

га трябва да ое договаря 
за идущата година. Същес 
твува известен риск. но не 
бива да се изчаква. Тряб
ва да се обезпечи контииу 

производството. На 
недоимъкът на обо-

промишюеност, 
ботването и пр. При това 
износът трябва да 
предимство, особено 
конвертимуемите пазари.

има
вна

Iитет в 
лице о
ротни средства, високи ли

— Необходимо е крити 
чески да ое разгледа опи- 
ът на сдружаване я* Ди 
митровградските стопанс-

Б. X .
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ИЗБОРИТЕ В ОЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
ОТ ПРЕДИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА КОМУНИС 
ГИТЕ В „ЦИЛЕ"

ОБЩИНАПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ НА СК В ДИМИТРОВГРАДСКАВ

Почти винаги са 

в центъра на борбата
Доминират съществени въпроси

държавни служби и друго, 
алнл и други ирооломи — Що со отнася до

тирането на кандидати за 
.организа функции в СК за длъжнос 

тта секретар почти в поло 
въп- вината първични оргам-иза 

със съз- ции са изтъкнати по два
ма кандидати, а голямо чи 

организации предложи

В общината допегву- и.юго икономически, соци 
ва /1 първични цартиини 
организации. и иредизоор- 
цито събрания са проводе
ни във всички. За това как 
се оценява предизборната 

отговор иотър-

евиден-
нодчерта Дончев.

а първичните 
ции ог материалното прои 
зводство доминират 
росите евързапи 
даването и разпределение 
то на дохода, личните до 
ходи и други приходи. Б 
■обсъждането на този

отнасящи се до трудовите
организации,
писват - 

Разисквайки върху отче
та директорът на 

организация

Косато оа раздвижвани 
разрешаване които стопа-въпроси за 

па някои конкретни проО- 
леми в раоотата на трудо 

организация, комуни

със загуба.
активно сг 
сихмс от Иван Дончев, се 
крегар на Председателство 
то па ОК на СК в Димит-

ТРУДОг
Карол

необхода

вата
стите в „пиле" почти ви
наги са Рили или са наето 
явали да Оъдат в центъра 
на оороата за разрешава
нето им. При това въпро

сно 
ха повече вата

Макюш изтъкна 
мостта в бъдеще повече 
подкрепа да се дава на 
онези комунисти, 
са за Становищата от 
XVIII заседание, които ое 
застъпват за добри между- 

отношеиия и

кандидати
В’ЬП 

изхож-
■ровград.

— Нямаме отсрочване 
на събранията нито в една 
първична .организация, а 
на тях участвуваха над 90

роси комунистите 
даг от Становищата ат 18- 
то заседание на ЦК 
ИС К. кое го обсъди идеи- 

вънроои

КОИТО
на сито са раздвижвани от 

членовете иа секретариата 
или пък по инициатива на 
общинския комитет 
счоза на комунистите в 
Димитровград.

Както Ре изтъкнато в от

На но-аолитичеоките 
в осъществяването на кон
ституционното положение 
иа работниците в решава 
Пето и разполагането с до 
хода и средствата за об
ществено възпроизводство.

Що се касае до първич
ните партийни организа
ции по селата, изтъкна 
Дончев, доминираха въп
росите свързани със селско 
то стопанство и незадово
лителните отношения със 
селскостопанските органи 
зацип и ветеринарната и 
комунални служби.

Комунистите от извъи- 
стопанските дейности 
държавните органи изтьк 
ват незадоволителното ма 
териално положение на за 
етите, неефикаоността на 
отделни служби, слабият 
кадров състав на някои

на сто от членовете, 
събранията се обсъдиха от 
чети, които са пълни

На всички 
вън

на личностни 
за единство в трудовия ко 
л ехти в. Съвсем е ясно под 
черта той, че нашите рабо 
тиици работят много пове 
че отколкото заетите, яа- 

в електоостопанст

и
съдържателни, 
събрания доминираха 
роси за осъществяване на 
Дългосрочната програма 
за икономическа стабилиза 

Съю

чета за изминалия период, 
отделно внимание 
стиге в
ка са посветили 
решаването на проблеми
те свързани със загубата 
особено в премахване 
причините. Благодарение аа 
това, както и въведените 

стра

комуни 
мебелната фабри 

въху раз
кг» у пример, 

вото. а имат много по-мал 
ки лични доходи. Но по- 

е такова и са

ция, активността на 
за на комунистите в реша 
ването на икономически и 

въпроси. Оценява-

ШМЯ1!
Ив. Денчев ложението 

мо осъществяването на по- 
голям доход може да до
веде до пълна 
циж на „Циле". Макър че 
се чувствува засилена

комунистите,

други
ме, че има бавност и непо 
следователност в осъщерт 
вяване мерките на иконо 
мическата политика, в по 
вишаването на 
кия обем на производство

на
членове на секретариатите 
си. При това отговорно и 
сериозно се подхождаше 
към тази работа и досега 
няма случаи и прояви на 
датрапване на кандидати, 

и прояви на групировки, сек 
танство и действуване от 
друга позиции.

стаб или за-
временни мерки от 
на на Обашнската 
щина от 1 юли до 31 де
кември 1984 година, д» 
де до намаляване ,на загу
бата

скуп- ахфизичес-
тигност «а 
все пак тя не е достатъч
на в паботническия съвет, 
самочправителния работни-

то, производителността на 
труда и друго. При по-гол 
ям брой първични органи
зации се изтъкна, че чле
новете на СК са дали зна 
чителен принос в раздвиж 
ването и решаването

по окончателната 
равносметка за 1984 годи 
на на само 4 450 000 ди
нара. Същата е 
със собствени средства от 
амортизацията. Това гово
ри, че в трудовата 
низация 
ворно са търсени изходи от 
кризата, в която тя се на-

- ески контоол и в синди
калната организация, счи
та Никола Костов.— Оценяваме, че са нап 

равени солидни подготов
ки, че приетите критерии 
в изборната дейност се 
спазват. Все пак, подчерта 
на края Иван Денчев, 
окончателна оценка за пре 
дизборната активност в 
първичните организации 
на територията на Димит 
ровградска община ще бъ 
де дадена и приета на 
съвместно заседание на 
Председателството и коми 
сията за кадрови въпро
си на Общинския комитет 
на СК в Димитровград към

покрита
Раздорите в мебелната 

фабрика в Димитровград 
са преодолени благодаре
ние на пълната ангажира
ност на комунистите, кон 
то са пак основна и воде 
ща сила сред заетите, ко
ито имат сили да се справ

ка
орга- 

сериозно и отго
ОТ ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ В СК В БОСИЛЕ
ГРАД

мери.
Както бе изтъкнато на 

предизборното събрание 
само осъществяването на 
по-голям доход е основно 
то условие за стопанисва
не без загуба, а това зна
чи и по-виооки лични до
ходи, които сега са наис
тина най-малки в община 
та. Това е и условие за 
по-нататъшното съществу
ване «а трудовата органи 
зация, имайки предвид 
новите законогаредписания.

Бегло ваду проблемно ят с всички опортюнисти и 
безделници, 
на нови десет члена в ре
довете на Съюза на кому
нистите и процеса на раз 
граничаването, дават очак
ваните резултати. За нов 
секретар

Приемането

В организацията на подготвителни събрания, в 
Съюза на комунис- позечето случаи съвсем бе 

тите в Босилеградска об гло се е разисквало върху 
щина. изборната активнос проблемите в своята оре- 
не върви според запланува да, а и по-широко. Пове- 
ния темп. Именно, от об чето първични организа 
що 63 първични партийни ции подготвителните сьб 
организации подготвител- ранил са разбрали само 
ни събрания са провели за формиране на работни края на октомври. 
47, докато 17 все още по- групи за изготвяне на ог
ради една или друга при- чет за досегашната работа 
чина това партийно задъ и акционна програма за 
жение не са провели. Ме- предстоящия период, без 
жду тях е и първичната обстойно да конкретизират 
партийна организация в кои проблеми да бъдат в 
Здравния дом в Босилег- центъра на изборната ак-

е предложен 
Николамлад комунист 

Костов, а за заместник до 
сегашният секретар Алек
си Пешев.

А. Т. А. Т.

БОСИЛЕГРАД: НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССТН

рад, а останалите са в мес гивност. 
тните общности. И ако 
за тези в местните общ
ности се посочва някакво 
оправдание, (най-често се 
изтъква, осъствуването на 
членове «а СК, поради се 
зонна работа .във вътреш
ността), за комунистите в 
Здравния дом това не мо
же да се каже. Тук, както 
бе изтъкнато на последно
то заоеДОние на Председа 
телегвото на Общинския 
комитет «а СК в Босилег
рад. се манифестира край 
на безотговорност на оек-

актуалнн въпросиИ някои членове «а По 
литическия актив безотго 
ворно се отнасят към ово 
ите задължения. Има слу
чаи, както бе изтъкнато 
на заседанието, да не при 
съствуват на проведените 
дооега събрания. Тъкмо те 
трябва да дадат тон и на
сочат комунистите към съ 
държателно и .обстойно об 
■съждане на всички дейст 
вува-щи проблеми.

Инак, първичните парти

Делегатите на Общинска 
та конференция на Соци
алистическия .съюз в Боси
леград на 29 т.м. ще обсь 
дят повече актуални 
роси, като при това взе
мат и съответни решения 
за тях. От, оообено значе
ние ще бъде 
дневен ред въпрос за 

йни организации които до зненото равнище иа тру- 
сега са провели подготви- “Ште се и гражданите 
телните събрания предизбо общината .през изтеклите

не в общината, изготвено 
въз основа на най-новите 
изменения .и допълнения 
Закона за

ят и -състоянието в облас
тта -на всенародната отбра 
на и .обществената самоза 
щита в -местните общнос
ти. Очаква -се на заседани 
ето да присъствуват и вси 
чки председатели на мвег 
ните конференции «в Со- 
циалистичеокиЙ съюз и Да 
се обсъдят задачите на та
зи най-маоова

в
трудоустрояване 

в СР Сърбия. Очаква 
тази конференция на 

ССТН като една от субек
тите, която трябва да под 
пише този документ и да 
го — -приеме.

въп се

сложеният

Имайки предвид, че нас 
коро трябва да се провеж-

общестдае- 
но-политическа организа
ция — ф ропта на самоуп- 
■равителните социалисгиче 
оки сили — в предстоящи
те избори.

-в. ретаря и секретариата на 
тази партийна организа
ция.

дат лриключителните 
ции в тазгодишното 
ние „Нищо не бива 
изненада" делегатите 
конференцията ще обсъд-

ак-девет месеца на 
та, както и

рните са насрочили към
края на настоящия месец.

година- 
проекта на уче- 

да ниВ онези пък организа
ции където са проведени

самоупр авите лното спора
зумение зам. я. натрудоустроява-

В. Б.
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Братство 0 25 октомври 1985



ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В БОСИ 
НАГСДРУЖЕНИЯЛТ?У^Ц'И0"Ш0Т0 УКРЕПВАНЕ

ПРЕД ПРИКЛЮЧИТЕЛНИТЕ УЧЕНИЯ В ТАЗГОДИШНАТА АКЦИЯ 
„НИЩО НЕ БИВА ДА НИ ИЗНЕНАДА" В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ОЧАКВА СЕ МАСОВО УЧАСТИЕБавно се мени 

положението сти ше бъдат провъзгласе 
ни за ударни дни. В ши
роката акция на всвнарод 
ната отбрана и обществена 
та самозащита това ще бъ 
де още един конкретен 
принос в осъществяване
то на Дългосрочната прог 
рама за икономическа ста 
билизация. В други пък сре 
ди ученията ще дадат при 
нос в по-нататъшното раз
витие на социалистическо
то самоуправление, мобили 
зирането на хората, преодо 
леяването на трудностите, 
запазването на обществе
ното имущество и потуша? 
ване на пожари, както и 
в оспоообяването на всич
ки сили и субекти за отб
рана и укрепване придо
бивките от революцията. 
Всякак, предстоящите уче
ния в общината ще дадат 
принос и в по-натагьщното 
обобществяване на всена
родната отбрана и общест
вената самозащита. Целта 
е съвсем естествена: евен
туалната военна опасност 
или природни бедствия да 
се посрещат по-подготве-

П редстоящите 
чителнм учения в тазгоди 
шната акция „Нищо не би 
ва да ни изненада" в Бо- 
силеградока община ще 
се проведат през ноември 
и щс бъдат още едно до 
казателство за отговорно
то и сериозно отношение 
на трудещите се и гражда 
ните към всенародната о п 
брана и обществената са 
мозащита. Кога точно ще 
се проведат все още не е 
уточнено. Очаква се 
зи дни за това да вземе 
решение Координационно
то тяло за всенародна от
брана и обществена само 
защита към ОК на ССТН.
Местните общности, орга 
низациите на сдружения
труд и останалите субекти та отбрана и обществена- 
п тази отбрана и самозащи та самозащита в 
та планове за реализира- местните общности, 
не на акцията изготвиха ствеко-политическите орга 
още в началото на година низации. дружества и сдру 
та. Комитетите за всена жения на гражданите. От 
родна отбрана и общест- плановете, които те доста 
вена самозащита в мест- виха на ОК на ССТН и 
ните общности и органи- Общинския синдикален съ 
зациите на сдружения вет се вижда, че приклю- 
тоуд и трудовите кол ек- чителните учения в изве 
ти ви още веднаж ще уточ стно число трудови орга но. 
нят т.е. съгласуват планове низации и местни общно 
те си за действуване в из 
вънредни обстоятелства — 
съдържанията, с които са 
запланували ла участвуват 
в приключителната част 
на акцията.

приклю- ности през течение на та
зи година. И през тазго
дишните проведени учения 
се манифестира виоокото 
съзнание на трудещите се 
и гражданите, т.е. на воич 
ки части, поделения, орга 
низации и органи в изпъл 
няването на основния де
виз на акцията: при евен
туална война 1уг5ти природ 
ни бедствия да се запазят 
човешките животи и иму
щества и животът да ое 

те- приспособи съгласно обсто 
яте летвата.

И в предстоящите уче
ния —казва Иван Лаза
ров, председател на ОК 
на ССТН в Босилеград — 
ще вземат участие всич
ки субекти на всенародна

На заседанието си от 17 
октомври т.г. Председател 
ството на Общинския 
митет на Съюза на кому
нистите в Босилеград об
съди два твърд© важни въ
проса, които тези дни ще 
бъдат предмет на обсъж
дане и пред членовете на 
Общинския комитет: 
тивността на Съюза на ко
мунистите в общината в 
осъществяването на задачи 
те от Дългосрочната програ 
ма за икономическа стаби
лизация в светлината на 
становищата от 18-то засе
дание на ЦК на СКС ц об
ластта на организационно
то укрепване на сдружения 
труд, както и състояние
то и проблемите в областта 
на социалната политика и 
задачите на Съюза на ко
мунистите по този важен 
жизненотрептящ проблем.

сел око стопан ски 
дители. Бавно ое осъщес
твява програмата „Морава 
— 2", както и въпроса във 
връзка с обезпечаване на

произво-
ко-

суровини за цеха за пре
работка на овощия и зелен 
чук.

ак- Изхождайки от значени
ето на въпроса Председа
телството взе решение ин
формацията да обсъждат 
и членовете на Общинския
комитет, а след това да 
бъдат изготвени съответни 
заключения за по-натагь- 
шно действуване в тази 
наоока.

ООСТ
общеНе по-малко внимание 

привлече и информацията 
във връзка със състоянието 
и пгюблемите в областта 
на ооциалната политика и 
задачите на СК в това от
ношение. която изнесе на 
заседанието Никола Савов. 
Той между другото под- 
чеота. че въпреки извес
тни резултати, все оше 
има редица 
преди всичко 
на трудоустрояването, сла
ба е аку.мулативността на

В изготвената информа
ция във връзка с органи
зационното свързване и ук

В. Б.репване на сдружения тр
уд. а и в разискванията бе 
изтъкнато че Общинският 
комитет

недостатъци, 
в областта

БАБУШНИЦА

Оживена предизборна 

дейност в Съюза на бойците
и Председателст

вото му на време са напра
вили необходимите подго
товки и раздвижили актив 
ност за последователно ре
ализиране на приетите за
ключения 
дание на 
становищата от 18-то засе
дание на ЦК на СКС. Ма
кар че първичните органи
зации в организациите на 
сдружения труд имат изго 
твени съответни планове и 
програми за действуване 
за претворяване

трудовите организации и ни 
зки лични доходи, голям бр 
ой работници са с неразре 
шен жилищен въпрос, го
лям бпой старчески дома- 

лица

Предполага се. че учени
ята ще имат маоов харак
тер. Тази предпоставка про 
изтича от досегашния опит 
в провеждането на акция 
та която трудовите 
и граждани в 
както
та приеха като

от 13-то засе- 
ЦК на СЮК и

-V*•«.- --е
51шсеКттч^^а

нуждаят от социална 
мощ и пр. Да кажем, че

и
по- хора

общината 
навред в република 

своя и в
•V >и тази информация, 

обсаждат членовете на ОК 
СК на поредното ои за-

ще
м ■V ^

$участвуваха.нест масово 
Това потвърдиха и прове- 

учения в из 
местни общ-

на
седание. а§лените вече 

вестно число
на дело м. я.приетите становища, в по- 

вечето организации състо
янието все оше не се ме
ня. Все оше няма същес- 

променч в областта 
на самоуправителното тра
нсформиране на отделни 
организации на сдружения 
труд, увеличението на про
изводителността и укрепва 
него на материалната ос
нова. Няма конкретни ре
зултати и в областта на 
разпределението на дохода 
и чистия доход. Все бшс 
■недостатъчно внимание се 

върху работа-

V

1
твеии

им е нуждаХуманността ив ми
Центърът на Бабушницаот облака трудещите се,

на социалната защитасиндикалнаПървичната както и в навече-Тези дни в Бабушница 
се проведе събрание на Об 
щинската организация на 

общеог- Съюза на бойците от На- 
родооовободителната вой- 

и на. Главна тема беше под 
готовка за предстоящите 
избори. Бяха определени 
сроковете на изборите, из 
бирансто на делегати за 
Скупщината на Съюза на 
бойците в общнна-га и из 
бирането на делегати за 
иадзирателния отбор в 
Съюза на бойците в об
щината.

славия,
рието на изборите в скуп- 
щнните на обществено-по
литическите 
скупшииите на самоуправи 

общности на ин-

стта
и трудоустрояването. ка- 

въпроои във връзка
в централното 

„Геор- 
Босилсг-

организация
основно училище 
ги Димитров" в

_ 15 този месец про
веде предизборно събрание. 
Съгласно предизборната де 
йност отчет за двугодишна 
та работа на първичната 

това учили

кто и
с опазването на

имущества и 
развитие 

оамоуправи 
Освен

общности и
рад на по-воните

телцитенататъшно 
укрепване на 
телните отношения.

тази синдикална ор

тересите.
Живкович отделно под- 

досегашната
посвещава и 
та на работническите сь-ве 
ти и на необходимите про- 

областта на оамоу-
черта, че в 
активност на организаци
ите на Съюза на бойци
те в Бабушнишка община 
най-голямо внимание е би

това
ганизация е била и иници 

провеждане на по- 
хуман- 

общипово и

ворганизация
събранието изпеое, 

председател 
В него ме

мени в 
правителното решаване и 

Няма видими 
по въпроса на 

целесъобра- 
ползуване на работ-

ще, на 
досегашният 
Иван Евтимов. 
жлу другото .той изтъкна, 
че през отчетния период 
на осемте проведени 
брания са обсъдени 
30 въпроса, между

атоп в 
вече солидарни и

договаряне, 
промени и 
икономиите, 
злото
иото време, вътрешите ре

пи акции от 
по-широко равнище.

След обсъждането и при 
емансто на отчета, в про
дължение на Уводно изложение изнесе
бяха евидонтирани и в з- ж Живкович поед-каидидати за ръко- живоин лчивкович, пред

функции в орга- седател на Общинския от 
и кандидати за бор на Съюза на бойците, 

делегати за Общинския и Той между другото изтък. 
Междуобшински синдика- на, че изборите се прова
лен съвет, както и делега- ждат по време на засиле- 
ти за предстоящите сииди- па политическа подготоп- 

конгреои. Обща ха- ка за предстоящите конто“ 
си — 10 конгрес на Счо 
за на комунистите в Сър
бия и 13 конгрес в Съю
за на комунистите

ло посветено на 
отнасящи се до провежда 
пето
програма за икономическа 
стабилизация, доизгражда
не на политическата сисге

въпроси
съ- Дългоорочнатананад

коитозерви и пр. внимание заслу- 
въпрооитс във връз 

поло-
отделню можни 

водни 
низанията

Бавно, а в някои облас- 
въобше «е се реали-

жават
ка с материалното

: на работниците. В 
отношение първична- 

орган-иза- 
ция с предприела съответ 
ни решения за подобрение 
на жизненото равнище на 
споите членове.

ма и др.
Както е договорено из

борпата дейност в Съюза 
на бойците трябва да прик 
лючи до края ца ноември, 
докато конференция на 
общинската 
ще се проведе през декем
ври пастоящвта

ти и
зират и приетите самоупра 
вителното решения

жениекакъв- 
със сдружа

това 
та синдикалнато е случаят

трудовата орга- 
„Босилеград" с

нането на
органнз»ци*калии

рактористика е, че са еви 
доитИ1ра1Ш повече лица ох 
колюото се избират.

низания 
АИК от Лесковац. Почти 

не се предприема за
година.Обсъжда

нищо
Формиране не сдружение 
на коопераити от частни

от област 
жилищния проблем

М. Антични са и въпроси 
тта на

Югом. я.
СХГАИЯПА •
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НА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА В БОСИ-ДО КРАЯ 
ЛЕГРАДМЕБЕЛНАТА ФАБРИКА „В. И. ЦИЛЕ"ИЗ ДЕЙНОСТТАНА

: ОЩЕ ЕДИН 

ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ
Трудности има—има и изход

• ПРИЕТА САНАЦИОННА И СТАБИЛИЗАЦИОННА ПРОГРАМА
„оиСОКИ." И НИСКИ ЛИ 
1Ш1 дс»АОДИ 

за да размрази чам от 
оооротните средства, за
мразени в 
км, в „Циле" 

кре вен а,з процента
зия, която имат продава- 

(или чите, временно да им се 
дадат и 18 процента от 
„цената на труда”. Този 
ход се показа твърде ус
пешен. През третото три 
месечие реализацията в’ь 

енергия, па оу злиза на над 82,5 милиона 
динара срещу 38,8 милио
на динара през второто 
тримесечие на годината, 

потреолениего в разумни В резултат на това са и 
граници, което и една от някои „високи" лични до 
целите на икономическата ходи при продавачите, 
стаоилизация. На шестмесе „Циле" изтъкват, че това 
чиетт от общо 298 трудо е далеч по-евтино, откол 
ви организации в областта кото да заплащат 
на дървопреработването и чената лихва 
мебелната индустрия в лежалите стоки 

96 самопанис

начини об 
положе-

еят пътища и 
що то стопанско 
ние
число и личните 

залежали сто- на заетите, 
решават ос 

прови-

осе по-известно е, че ме 
промишленост 

още ио-трудно ще стопа
нисва. причините са оое« 
тикни намалява покупател 
ната МОЩ на хората, пре 
махнато е даване на 
дити на потреоителите за 
наоавка на меоели 
ако се дават търси се 60 
на сто участие, а останали 
те условия също са неола 
гои ри* гни), рязко оа пока
чени цените на материали.

осяната вършена с около 80 на сто, 
парното отопление е 90 на 
сто. До края на настоящия 

ще приключим и

да се подобри, в това 
доходи

ико-Не без ооновние, 
номичсски неразвитите об- 

своето по-ускореношини
развитие виждат в доход
ното свързване с икономи
чески развитите центрове. 
Благодарение на това, до 
края на настоящата година, 
в Босилеград се очаква да 
бъде завършен още един 

обект —

месец
шлосерските работи, 
останат уреждането на кръ 

бояджийските работи 
и още някои дреболии — 
заяви Велинов.

Инак, цехът в Босилегр
ад, който ще работи в съ
става на основната органи
зация на сдружения труд 
„Съединителни части” 
Електронската 
ност от Ниш, заема 1200

Щесъдбата е в собстве
ни гьце

а изготвената и приета 
та от събранието на тру- 
дощито се санационна и 
стабилизационна програ
ма на 3 октомври т.г. ос

га.

производствен 
трет поред, изграден въз 
попова на доходно свърз
ване па труда и средствата. 
Именно, според думите на 
директора, Кирил Велинов, 
строителната 
„Изградил" полага усилия

пооочват две насоки за 
то незавидно положение.

сегашно-суровшш, 
тук и на меоелите. Тези 
условия и занапред ще се 
изострят, за да ее сведе

иадделяване на 
едната е: освобождаване
то на „Циле" от някои об

на
яромишле

лагания и чувствително по 
добруване на качествените 
показатели на стопанисва
нето.

Касае се преди всичко 
за подобряване на рабо 
тата в техническо-техноло 
гичеокия и комерциалния 
сектор, счетоводството и 
което е най-важно: в оамо 
то производство. Само С 
качествена продукция, с 
повишена отговорност на 
всяко работно място, с ви 
сока съзнателност, че съд
бата е в собствените ръце, 
може да се надделяват все 
кидневните трудности и 
общото незавидно положа 
ние на мебелната промиш 
леност на пазара.

Естествено, тук е нужна 
и помощта на обществе
но-политическата общно
ст за решаването на най- 
наболелите въпроси напр. 
за кадри, сдружаване на 
труд и средства в интегра 
ционни системи, обезпе
чаване на дългосрочни кре 
дити и отлагане на изпла
щане на старите кредити, 
оовобождаване от облага
ния за някои самоуправите 
лгаи общности през 1985 г.

Единствено с активиране
на ообствените сили и с 
очакваната помощ отстра
ни, „Циле” Ще бъде в със 
тоян"е да излезе от неза
видното положение и да 
подобри 
тоадие в сегашните изорг 
оени услозия на стопанис
ване.

квадратни метра ползвае- 
ма площ. За строежа му

организация

В

увели- 
върху за 
ОТ 74°/*.

страната 
вали със загуба.

Мебелната фабрика „Ва
От друга страна, в лич

ните доходи «а продавачи 
те са зачислени и други 
разходи: монтиране, 
ло ядене. Примерът 
магазинера в Ниш, който 
за осемтте месеца е взел 
695 438 динара доход най- 
илюстративно показва то 
ва. От тоя доход за мон
таж са дадени 160 хиляди 
динара, за разтоварване 
103 500 и за топло ядене 
23 400 динара. Отземат ли 
се тези средства от дохо- 

с да му, той ще се „изто- 
пи”, и ще се види, че за 
осемте месеца той е взел 
372 538 динара, или средно 
месечно 46 567 динара. Да 
добавим, че предишният 
магазионер редовно е по 
лучавал „дотации”, за да 
получава минимален 
чен доход. Следователно, 
касае се и за добър труд,, 
вследствие не би трябва
ло и доходът да бъде „по- 
виоок". П подобно е и с 
останалите магазинери. по 

лучили таканаречените 
„високи" лични доходи.

Никой обаче в „Циле" 
не отрича, че личните до 
ходи на трудещите са 
твърде .ниски. Напротив 
това се подчертава на вс 

висококачествена яКо събрание, като се тьр 
висока произ

Иванов — Циле" е 
между фабриките, стопа
нисваща със загуба, която 
на полугодието достигна 
сума от 12 милиона дина
ра. Имайки предвид, че 
към 8 милиона е ненапла- 
тена реализация, това сме 
кчава до известна степен 
общото положение. Още 
повече, че общият доход е 
увеличен е 20 на сто, а из 
разходваните средства 
16 на сто, което е повлия 
ло доходът да се увеличи 
с 43 на ого. Средният ли 
чен доход на шестмесечие 
то е 12 575 динара.
без работни средства

сил топ- 
. на

■Ш-
Сградата на бъдещия цех ча ЕИ в Босилеград

ще бъяат изразходвани над 
104 милиона динара, част 
от които обезпечава Фон
дът. а една част собствени 
средства на Електронската 
промишленост.

Не е нужно да се изтъ
ква, от какво значение е 
изграждането на цеха и 
пускането му в производ
ство (което се очаква да 
бъде през първата полови
на на идната година) за 
по-нататъшното общесгве- 

и какго но-икономическо развитие 
на Босилеградска община. 
Още повече ако се има в 
предвид че още в начало
то Ще бъдат настанени око
ло 60 нови работници.

срочно да завърши строе
жа на цеха на Електронна
та промишленост от Ниш 
за производство на ПВЦ 
кондензатори, който тази 
мощна стопанска организа
ция изгражда в Босилеград.

— Изграждането досега 
върви според запланувания 
темп. Постройката вече 
цялостно е готова. Тези 
дни ще покрива, а след 
това остават вътрешните 
работи. И ако всичко върь 
ви както трябва 
сме запланували, съвсем е 
реално до края на година
та обекът 
ршен. Още повече, че до
сега вътрешните работи на 
предват добре. Електроин
сталацията например е за-

В „Циле" не се самоза 
льгват, че сегашното поло 
жение може да се надде
лее за една вощ. Тук съз 
нават цялата тежест на 
сегашното положение в 
мебелната промишленост.
Все по-малко мебели ще 
се купуват у нас, а все 
по-често ще се търсят пъ 
тища към чуждестранни
те пазари. Но това да се 
осъществи необходими с. 
здрави интеграционни си
стеми, 
продукция,
водителност на труда, 
тази наоока се полагат 
всички усилия.

Твърде остър проблем в разходите на .стопанисва не на суровини и матери- 
сегашния момент е лип- не представляват един от али с 110, енергия 113 и 
ни средства. Само за дих съществените фактори, пр производствените 
ви върху кредити за обо- яко влияещи върху общата 97,5°/». 
ротни оредства са заплате стопанска дейност на тру- 
ни над 19 милиона дина- д.рвата организация. В 
ра. Касае се предимно за Сурдулишка община през 
краткосрочни кредити с шестмесечието разходите
висок размер на лихвите. са ра.шали с 20 пункта по- са нараанали седем 
Прибавим ли към това уве вече от оъста ,на общия Нараснали 
личекието на цените на 
въапроизво дивените мате 
риали, ясно личи, че са 
необходими далеч по-голе-

ли-

обшото еи със-
да бъде завъ-

Ст. Н. М. Я.
В

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕСУРДУЛИЦА

се е говорило и за .разхо
дите. Принципните 
л ения да се намаляват раз 
ходите по всички

— дава възможност за из- 
намиране .на най-добри ре
шения.

Становмщита на СК и на 
Съюза на синдикатите по 
този въпрос са недвосмис- 
лени: трябва да се пести 
на всяка крачка — и елек
троенергия, материали, су
ровини. работно време, 
да се намалят излишните 
разходи и преразходи по 
единица готова продукция-

Ст. Н.

опреде-услуги
посоки

оа дали и частични резул
тати. Тъкмо 
би трябвало

Амортизационните 
ходи, вследствие на изме
нен начин на

раз-
пора д и това
разходите да 

бъдат една-единствена те
ма, която задълбочено да 
се проучи и да се издирят 
причините за тяхното 
личение, като

изчисляване, 
пъти.

са лихвите на
доход. В рамките на разхо кредити, банкерските 
дите най-обемни са мате
риалните разходи

услу
ги, служебните пътувалия 
и представителните разхо
ди и пр.

уве- 
във всички 

строга

за
над

сектори ое въведеусилия, за да се запа два милиарда динара, ко
зи крак С по-добрите ме- иго бележат увеличение 
белни фабрики.

ми
отчетност и икономии. А 
практиката е доказала, че 
добрата

„ Досега само в контекста
103, след това изразходва. на общото стопанисване

ин ф о рмираност
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Г

ЕФЕКТИ НА ЛИШЕНИЯТА
ко в социалната политика е 
сега нещо до. 

това е периферно чки статистики и непосредствени изваления, 
има твърде много. Индикатор за обединява
не на почти воички категории на население
то може косовено, но и доста сигурно да се 
търси в социологическите изследвания, които 
трябва по-сериозно да се взимат под • 
ние. Тези изследвания показват, че работни
кът който от редовната си работа не спече 
ли средства потребни за собственото му про 
сто възпроизводство, все по-малко е ангажи 
ран в решаването на проблемите на своята 
трудова среда. Намаляването на продуктивно 
стта с 2 на сто, а ефикасността на употребс 
ните средства в размер от 5 на сто, убе;;. 
телно говори за това.

Нереално е да се очаква, че лишенията и 
същевременно 
пътят за по-бърз изход от кризата. Едното с 
другото не върви след 40 години изгражда 
не на социализма и формирането на такава 
структура на обществото, в която има сло- 
ве и групи, на които поради неосъществените 
ключови определения за работническото ов
ладяване над дохода, поради инфлацията и 
други причини и сега не е лошо, а да не 
вори и за групировките, на които един такъв 
ред на нещата извънредно отговаря. Ако на 
една страна жизненият 
и се увеличава

инфлацията не намалява. Към държавата, е 
право се отправя забележка, дето не прави 
това, което в такава обстановка трябва да 
прави. Тя, поправо, би трябвало да се зали 
мава и с успоредно наблюдаване на цените, 
личното потребление и покупвателната мощ. 
Понеже не се прави това, важни иконбмйчес 
ки решения ое приемат извън реалните соци 
елни процеси в обществото. Затова, както 
неотдавна каза д-р Борислав Шефер, делегат 
в Скупщината на СФРЮ, обещанията са ни 
големи, а изпълненията малки пък и все по
вече има недоверие в нашите мероприятия 
и решения, а държавата и политиката, кога- 
то обещанията се изпълнят — вината хвърл
ят на производството.

Имаме, поПраво, организация основана 
да щити най-жизнените интереси на работни 
ка, но тя (става дума за Синдиката) очевидно 
е безоилна да направи нещо по-радикално,) 
Това че безброй пЪти се разискваше за соци 
алната политика и настаняването на работа 
и че жестоки думи отекваха предимно в кон 
ференционните зали, само е проста илюзи* 
за действително действуване). В основи, пред 
очите и на Синдиката и всички други общест 
воно-политически организации, в последните 
пет години личните доходи в Югославия са 
преполовени и — никому нищо.

Наистина, «е ли е последен час Централ 
ният комитет на СЮК, който по тези — във 
всеки случай най-чувствителни проблеми в 
обществото — ще разисква на 30 октомври 
— ще разясни защо това е така и открие 
перспектива за преодоляване «а сегашното 
положение. Докато все още има някакви ре
зерви и докато още нещо се може.

Слободад Куюнджнч

и направено,
и със заключения, предварително 

дени на скромни 
между другото, че не се вярваше в прибли
жаване към критическата

осъ
резултати. Това значеше.

точка. Мислеше 
се. че за ооциалната защита и помощ в об
щество, каквото изграждаме, не трябва отдел 
но да се води сметка, че в самоуправителнмя 
социализъм не може да се случи да се пред
приемат сериозни ооциални начинания. В 
това най-вероятно трябва да се търсят причи
ните за невнедрените механизми за действу
ване в областта на социалната политика ка
кто и за утвърждаването на източниците на 
финансирането и помощта в случаи на мате
риална застрашеност на работниците.

Това се вижда и от факта какво стана 
със социалната карта (евиденция за социал
ното положение на работника) като се почне 
от отричане на установяването й, пък и ефи
касното й ползуване в практиката. Характер
но е, че само в Словения сериозно и отдав
на преди първите разисквания за потребата 
от въвеждане на ооциална карта, ое тръгна 
към реализация на тази идея, където с еви- 
денцид са обхванати всички приходи на ра
ботника, а отнасят се до цялото домакинство. 
Сведенията се обработват централно и дават 
ценна основа за водене на съответна социална 
политика, макар че потребата за нея била мини 
мална, какъвто е случаят в тази република.

Разбира се, в сегашната икономическа и 
ооциална обстановка социалната 
би спасила
спадналия жизнен стандарт, но поне сигурно 
би се знаело на кого обществото трябва да 

Защото такива, ако се съди по вот

внима

прекомерното залагане са

го-

стандарт рязко пада 
числото на хората на грани 

цата на егзистенциалния минимум, а на дру
га страна имаме доста мека политика, която 
при това още и слабо се провежда. Затова е 
тежко, в близко време да се дочака толкова 
желаното начало на обрата. До него може 
да се стигне без отстъпване и колебания.

Вече пет години поредно намаляват ре
алните лични доходи. Според официални дан
ни, намалели са повече от 45 на сто, а

карта не 
работничеството от .неволите на

помогне.

По пътя на „Влака на братството и единството" през Сърбия 
— в Светозарево, Чуприя, Крушевац, Кралево, Чачак, Титово Ужм- 
це и Аранджеровац — на воички попътни гари, в селските и град
ските домове, бяха възкресявани спомените за годините на общите 
военни неволи и укрепвано приятелството, потвърждавано през из
теклите

ПО пътя НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО

Влак на обичта деоетилетия.
В рамките на манифестацията на „Влак на братството и един

ството" в Титово Ужице се събраха делегациите на СР Словения и 
СР Сърбия. Те водиха разговори за актуалиите обществено-икономи
чески и политически въпроси в двете републики и в цялата страна, 
специално за стопанисването, средно срочното планиране, развитието 
на недостатъчно развитите и за критическия анализ на политичес
ката система. Подчертано бе, че „Влакът на братството и единството'’ 
е много полезна и благотворна манифестация за по-добро взаимно 
информиране и разбиране.

„Влак на братството и един 
Словения, техни потом- 

Йесе-
Двете композиции на традиционния

1400 някогашни изгнанци от
началото на месеца от Марибор и

Белград и 35 общини иа- 
като

ството", които с 
ци и приятели, тръгнаха в
“»'■ «“ и ”м’ч“о— ««■ "»"™

1941 година бяха приети деветшир из Сърбия. Гостите 
най-мили приятели, също както в 
хиляди изгнаници от братска Словения.

„Влака на братството и единст- 
Богдзп Трифунович, председа- 

изгнаници
Приветствувайки пътниците от

вото" «а първата гара в Бел.ра^д-^ ^
тел на РК на ССТН в с рои сърце и лю-човек посрещалотокИлГо с х я ^

трите Морави иа своите нови при- 
Сава. Домакините и новите им 

надежда. Делили слънчевата 
най-страшното: смъртта

Ш- >.
„тукашният 
бов. Ще бъдете при нас

»др~. »“■>„
хляб, подслон, обич и

нивиците, делили иприятели делили 
светлина и плодовете от 
на стрелбищата. Делили и порива

^ в силата на партизанското сърце и
тези пространства". Отговаряйки на приветствие- 

рк на сстн в Словения, между

новите чо- 
историческата

за свобода и вярата в

вешки хоризонти.
мисия иа юкп на 
то Франц Шетииц, предоедател 

„Когато тръгвахме
ни онези, коитона път гюръчиха

другото каза: 
останаха в ктлци да ви

че не пазим

поздрави. Кажете им 
миналото, но и мислим

пренесем сърдечни 
само спомените от

всичко, братството и 
нашия всекидневен

рекоха те —
бъдещето. Щ© направим 

бъдат Фоази но реален факт воъдат фрези, по V .„„„.«НО повече отколкото
ствуваие. Това сега ни е потребно повеч
миналото'

единството да не 
живот и сьще-и на

когато и да е в



МЕЖДУ ДВАТА БРОЯ
КОМЕНТАРИ НГ — .—И « Ки; - ~„Г,ГГм оТкХе^

ГиУГ «Г и^ Г„раг Гс
штЮШ цвС бомбардирано седим- «ас работници започнат да стан- 

- -то иа0О.ХХ^а за о-бо- кУ-^а^о

На “ ^ХоГнГГТорПГра^ които и
аггоибут на поради неинформ-ирзност. иоачв 

(гьтоем не е от тоя вид случилата 
стачка в Призреи.

Валутен полицаи^
икономичс- къдетоГодишната скупщина на Меж- За международните 

дународния валутен фонд — нро- ски отношения от съществено 
велена преди няколко дни в ас- чение е разширяването 
липата на южна корея — Сеул, името, чс тук не се касае за ико-
не донесе нищо ново. Рогатите в помичооки, но за политически ин- ската акция получи 
„^ГашпГ ттпъвдиа прагмаш струменти Икономията тук ое упо- държавен тероризъм. След това по-

,*Г ™ггллггка: ггяхлгпгж звгзда ад кг-гг«аг!=к
Ако въз основа на тази рецеп- 110 правило, икономическият фалш ^ кораба свГпре- а трудовата организация „Ниско

гв и „купят” лекарство, на разви- на всяка страна свдътствува и по- нн к похитит на Р , Р работниците са пре
вещите се страни, които на рйз- Митическия. А безсилието е най- дадоха на 01 ипстските^власти. КъСнали производството. Причина

дължат над 1000 милиарда лесно да се хване за гърло. Тога- казано, че похитителите у не получили
долара, изобщо няма да бъде по- ва не е никакво чудо защо Меж- сдшгамсриканскитусттст ^ от ^боидията, а и решението
дооро. „Свободният пазар” - не е дународвият валутен фонд като По тук не ос кр г на таз , очевидно е взето бев тяхна
нищо друго освен обществен из- международен валутен полицаи криминалистична хроник : мори- ( директора на фабриката

капитал-отноше- държи строг ред в световните от- кански самолети от състава на Ше воля) “ пДа^е ™ се “ *
иошонията между кредиторите и стил флот пресрещнаха оамолег на в изграждане да се купи цветен 
длъжниците. Само до къде? въоръжените сили на Египет и на телещоор!

сила го спуснаха на Сицилия. В Известно ки е, че тази, като и 
самолета бяха похитителите, както още две стачки в призренска юо- 
и един висш функционер на ООП. муна, е — осъдена, но не ни е 
Въпреки американските
италианците със самолет на ЮАТ ректора и с хората, които са му, 
препратиха палестинския функцио- въпреки бедата около себе, „иагла- 
нер в Белград, а похитителите за- сили" тъкмо цветен телевизор? До-

лям

витите

раз на реалните 
нил и трябва да се очаква че в 
това отношение ще доминират по- 
силните. На практика тъкмо това 
ое и случава: извън критериите на 
предлагането и търсенето. Съеди
нените американски щати повдиг
наха цената на капитала до гра
ница, която почти е неиздържима 
за повечето неразвити страни в 
света. Така, лихвите за средносро- 
чни кредити често са по-големи от 
самата сума при задължаването, 
По този начин страните, собстве
ници на долара, като световна па
ра, националното богатство на бед 
ните страни преливат в препълне 
ната си съкровищница. С инстру
менти на валутната политика оа 
заместени старите инструменти на 
колониален и друг грабеж, но об
що в отношенията всичко е по- 
старому — богатите плячкосват 
бедните.

Ьошши на 

тшм
протести известно какво се е случило с ди-

бре би било Комитетът за всеча- 
Докато на тероризма на отдел- родна отбрана и обществена само- 

Една от ооновните характерно- ни лица и групи се дава отговор защита в Призрен да обсъди и
с държавен тероризъм от Швеция този въпрос. Защото, голото осъж- 

тамошната дане на стачките има печат на 
иконо- ооциал-демократическа власт ще бюрократическо разбиране на вла-

Миро стта. Ако не е така няма да има

държаха.

пики на останките на този век —
всякак е тероризмът. Без оглед на пристигат новини, че 
своето социално-клаоово и
мичеоко потекло, всеки облик на освободи усташкия злодей

отделни лица, гру Барешич, който уби югославския и стачкитероризма — на
пи или държави — е израз на без- посланик в Шокхолм Владимир Ро 

реално да се съблюдават и лович. Дърпани
работници

силие
оценяват отделни политически и 
идеологически определения, 
новите събития в Средиземномори вен тероризъм се дава отговор на 
ето потвърждават тези преценки, тероризъм «а отделни лица, а друг

път в името на хумаността и „демо 
(грацията" се прощава на убиеца

С този акт Запада показва ово- 
Най- ята двуличност: един път с държа-

НАСТАНЯВАНЕТО НА РАБОТА на посланика.

Купено право Завърщаването наАко всичко това е така, трябва 
ли Югославия сама, като други, да то на металните работници в Юго- 
защитава интересите ои чрез: пре- славил (което преди няколко дни 
срещане на самолети със съши- бе проведено в Пула) бе оповесте- 
телни пътници, да бомбардира ое- но с вести с необикновено съдър. 
лища в други страни където пре- жание. Като по договор, вестници- 
цени че се намират терористи със те, телевизията, радиото — публи- 
зли намерения срещу нейните ин- куваха вести, в които 
тереси? Но, добре е известно, че казва ,че 
Югославия се бори 
вид тероризъм. Някои това схва- толкова, Сърбия толкова (и т.н.) 
щат тъкмо тогава когато са им места на ранг-листата. Не се каз- 

непосредствени ва че тези и тези работници от 
интереси, а в други обстоятелства този и този колектив са били най- 
се сключват дори и съюзи с най- добри между най-добрите, но ве- 
мрачните сили с цел да се засегне днага с най-голям-о напрежение се 
интегритета и живота на гражда- подчертава държавността, да 
пи в друга страна. Добре е да 
разиоква за правата на човека, но 
е необходимо да се разисква и за 
незасягането на чуждите интереси.

състезание-

Предложената новина в законопроектите, която предвижда ку
пуване на работни места, веднага получи много верни привърженици, 
но имаше и такива, които я остро порицаваха. Главен аргумент на 
онези, които хвалеха това предложение бе, че по този начин ако не 
се реши проблемът на всички безработни югославяни, а то поне тях
ното число ще се сведе в поносими мащаби. Този аргумент никой не 
оспори, но и покрай това бяха казани много остри критики по адрес 

Според първите, груби пресметналия едно работно място би 
струвало около 500 милиона стари динара и повече. Първият въпрос, 
който се сам налага е: кой ше може да плати това. С право може 
да се предпостави, че най-вече ще има наши „гастарбайтери", 
за себе или членовете на семействата си лесно ще обезпечат тази 
сума, с оглед на главозамайващото обезценяване на динара, в срав
нение с валутата, която спечелили в чужбина.

Веднага след тях идват нашите динарски милиардери, от кои
то мнозинството са спечелили това без работа. Следователно, този

докрай ое 
в това производствено 

срещу всеки състезание Хърватско е спечелила

засегнати техните

които
не ка-

се жем националността.

Пула не бе домакин на никак-
во държавно състезание е между- 

свободата и достойнството. Проек- републичен характер но на сьсте- 
тантате на държавен или на друг 
тероризъм за това, очевидно, мал
ко водят сметка.

незаконно .спечелен капитал ще похарчат за също така незаконно 
трудоустрояване на своя син или дъщеря. За жал, в предложението 
не е само това'проблематично, защото ако за получаване на .работ
но място единственият критерий бъде „кой има пари" конституцион
ната разпоредба за еднаквото право на работа автоматично „пада 
във водата". А с този член на Конституцията се гордеехме почти че
тиридесет години. Безспорен е фактът, че това предложение фавори
зира богатите, а заобикаля бедните. Заобикаля например децата на 
323 хиляди работници, които днес получават месечно по-малко от 
дв милиона стари динара. Как те и подобни на тях ще намерят днес 
работа — отговор засега няма.

Но и покрай всички оправдани критики на това предложение, 
от идеята за събиране .на умъртвените динари и валутни средства 
(от „чорапите”, домашните и чуждите банки) не бива да се отстъпи. 
Но вместо предложеното просто купуване на .работните 
трябвало би да се измисли нешо по-добро. Разбира се под това по-до
бро не подразбираме никакво лукавство или ограбване, насърча,ване 
ва вложителите и всички критерии, които в трудоустрояването биха 
осигурили същите права и на богатите и сиромашиите кандидати. 
Трябва да ое признае, че такова решение не може лесно да се наме
ри. Тази работа е трябвало да ое възложи «а една по-широка, разби
ра се, югославока група от опитни икономически специалисти, както 

които се намират в разнообразните секретариати и СИО

зание на работници от сдружения 
труд в страната. Но, такива неща 
не оа случайни: те 
на етатизацията и 
на .работниците и

оа последица
подчиняването 
наемническото 

съзнание, което всъщност възпро
извежда етатизъм чрез отчужден 
доход.

От тази страна дохожда изтък- 
често се схваща 

твърде питомо и невинно, а всъщ
ност о нова крачка с всички атри- 

ла ое пачбрпр Л^ЛГ0 време 30 «а национализъм. Тук не се
условия не ^ В НЗШИ касае 30 *4>«*е на косъм в яйце,
което да се кшир^ еприлично, но за една тенденция, която се 
световна И маниФ<*™Ра «а безброй други да
ването на Лакта чр^п С “рмзна‘ чини. Присвояването на работяи-
не е никаква илиттии»я°°Ц^!!ИЗМЪТ ци,те по Републиканска, относно по не е никаква идилична картина на национална

Бюрократичен
печат ването, което

Бе необходимо

места,

принадлежност няма 
пъти никакви връзки впито със състеза

нието. нито с класовите, па нмто 
с националните интереси на онези 
които се състезаваха, Защото, ня
коя дива котка играе пред наши
те врата-

света, но упорита и 
противоречива борба за

често
. по-хубав

свят, бе свалена маската 0т бюр0- 
кратическото схващане за създава
нето на нови обществени отноше
ния. Но, също така ще бъде ну
жно доста време за да ,се разбере, 
че стачките и стачкуващите не би-

от онези,
за работа така и от онези умни хора, които днес са извън кръга на
решаването. р- й0"0™4

Миленко Прсдрягович



Комунист 3
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК В СЪРБИЯ

и по-маловажно
Намаляването на инфлацията, безработицата, загубите, 

дите стоки, развитието на недостатъчно развитите краища, износът, 
селското стопанство, „дребното стопанство" и още безчет други въ
проси заслужават да влезнат в плановите документи. Как е възможно 
идейно чужди книги, финансирани от предвидените за науката сред
ства, да минават многобройни обществени механизми и излезнат 
от печат?

залежа- — С цяла сериозност трябва да то давагг основен белег на насгоя-
от събитията наое запитаме как е възможно то- щия момент

ва? Как е възможно такива и по- социален, икономически и полити- 
добни книги да минат миогоброй чески план, до настроението оред 
ни обществени механизми и изле- трудовите хора и гражданите. Въз 
зна.т от печат, а никой да не се основа на тези оценки трябва да 
противопоставя иа излизането им определим и нашата политическа 
и да мине доста време след из- активност като имаме предвид по
ливането им, а никой *вно да не требата тя да бъде много по-ин- 
реагира все докато не ое появи тензивна, задното се намираме в 
политическа критика. В пръв план, хода или оа пред нас няколко кру- 
следощателно, изпъква въпросът за пни обществени акции: изборите в 
отговорността за идейните несполу Съюза на комунистите, изборите 
чл1иви решения. А на двата плана 
ние имаме сериозни недосгатци.

Мисля че също така е необхо- „
8 димо колкото е възможно по-рано конгРесите на Съюза иа ^У1™» 

на заоедание на Председателство- тите — каза накрая на заседание
то да разгледаме съвкупната по- то Радиша Гачич 
литичеока
ката и да оценим събитията, кои-

Най-важната точка на заседа
нието на Председателството на 
ЦК на СК в Сърбия (16 октомври) 
бяха идейните и политическите въ
проси в развитието «а тази репуб 
лика до 1990 година, за което 
следна дума ще каже ЦК наСКС. 
В разискванията се търсеше в пар
тийните становища да се отделят 
в пръв план най-важните 
Намаляването на инфлацията, без 
работицата, развитието на недоста 
гъчно развитие краища, суровини
те и безброй други въпроси заслу 
жават да влезнат във всички пла-

ите и начина на избиране на де
легатите за 10-ия конгрес на СК 
в Сърбия, за сливане ва общински 
те организации на СК при избира
нето на делегати за 13-ия конгрес 
на Съюза на югославските комуни
сти и за новия (по-малък) членски 
внос в Съюза ва комунистите 
Сърбия. Окончателни решения по 
тези предложения ще вземе Цен
тралният комитет на СК в Сър
бия на предстоящето си заседание.

На края на заседанието Ради
ша Гачич, секретар на Председа
телството на ЦК на СКС, говори 
за предстоящата активност на то
зи партиен орган. Той припомни 
за актуалността на заседанието, на 
което ще ое говори за провежда
не на Заключенията на ЦК на СК 
в Сърбия за идейната борба и 
задачите на Съюза на комунисти
те. Събитията на идейния фронт 
в последно време посочват, че ко
мунистите в някои организации и 
институции не се борят за осъще
ствяването им. Затова се случва, 
например, да излизат от печат 
идейно чужди произведения, кои
то се финансират от предвидените 
за науката средства, а които про
изведения имат малко общо с на
уката, а между тях и едно, което 
е квазинаучна конструкция с ос
новната цел на линията на нацио
налното помирение и предателскп- 
те движения да се покажат като 
антифашистки и освободителни.

за делегации, делегати и делегат- 
оки скупщини, конференциите и

по-

задачи.
обстановка в републи-

а. р.

РЕАГИРАНИЯнови документи, но и покрай то
ва са потребни съгледавания на 
жизнените цели, които трябва да 
бъдат осъществени в предстоящи
те пет години. Ясно, и на това за
седание инфлацията получи пър
во място. Споменат бе случаят с 
„дребното стопанство"; казано бе, 
че СК в Сърбия трябва вече вед- 
наж от тази тема да свали всич
ки „идейни" бариери, съществува
щи в много общини. Тежко може 
да се разбере, че в отделни об
щини съществува страх от разви
тието на тази дейност и че съще
временно на списъците на безра
ботните имат по две или три хи
ляди работници.

Възможно ли е?
Председателството на Сдружението на литературните творци 

в Орбия се зае да защищава дражевжхгката екскурзия на ед
ин свой член, за която тези дни много и обширно се писа 
в печата! Нима това е възможно?! — е въпросът, ковдо всеки 
гражданин на тази страна ще си зададе. Човек да «е повярва на 
онова, което е написано във вестниците. "Председателството на Сдру 
жението на литературните творци в Сърбия е на мнението — писа
ха до Вйесник в Загреб и до Сдружението на журналистите в Хър- 

че по този начин на „изследване" е нанесена голяма мо-ватако
ралнв и политическа вреда на нашия член и на Сдружението, чиито 
член е той...' В чие име те говорят? Да ли това становище подкрепват 
и останалите ченове на Сдружението? Боде в очите им „начинът на 
информиране'’, но не и четнишкото манипулиране с един член на 
това сдружение и с неговата популярност, с която се ползува в стра
ната. Слепи са за всички публикувани аргументи, които недвусмисле
но говорят за характера и значението на организациите и личнос
тите които оа организирали Капоровото „канадско турне" и четни- 
шките пикник-манифестации, в които е взел участие. Сред тях са и

На заседанието на Председа
телството «а ЦК на 
утвърдени
за свикване на 10-ия конгрес на 
СК в Сърбия, за ключа, критери-

СКС бяха
п роекто п ре длож енията

Кой е във фокуса на 

обществените дебати
онези, които днес сплетено и отрито се ангажират за откриване па
метник на Дража Михайлович (за информация на членовете на Пред 
седателството «а Сдружението на литературните творци: на четни че- 
ския върховен комендант, който е осъден и погубен като военен 
злодей).

И докато в обществеността ое очакваше Сдружението на лите
ратурните творци публично да осъди неведението и постъпката на 
своя член, неговото председателство се заема да го защищава. Сле
дователно човек трябва да ой зададе въпросът: кои са членовете на 
това председателство, да ли те знаят какво защищават? Литературните 
творци в Сърбия, членуващите и онези, които не са членове в Сдру 
жението, които държат до достойнството на своето име, до авторите
та и пложенисто, е които ое ползуват в нашето общество — дължат 
ра обществеността обяснение за всичко това и още повече, за стано
вището на овоето председателство.

В предстоящия период най-важно е раздвижването на всички 
творчески потенциали в редакциите и извън тях... Къде е тук мя 
то на^гншщте радиотГи телевизията? Как да се противопоставим 
то на вестниците, р д иатиска_ КОЙТо е насочен към стесняване

облиците иа социалисти-на догматизма, отнодао на 
на фронта, към упростяване на мисълта и 
ческата акция? Този натиск е силен, извън нас,а постои ^
е зареден е риска от общестГедата теория и културата в
^Цок т^ъл на дуката.' Основата на идейното творчество Съ- 
наи-птрок омш, м_рпажла върху решителното стъл-
юзът на комунистите трябва УпрЖтша, а такава
кновяване с прагматизма и те Аз разбира се не ми-
практика имаме, разбира се и в в ^ тесен кръг теоретици,
сля, че светът на идеите с РВ РИ1 печели комплемонтарио.
Напротив, битате *^7^X1 и У-ни и хората, ко-

производство и в обществепа- 
се занимават с 
период, трябва

V. К.
-ч~>

е участието на
ито водят борбата във всекидневното 
да°Практка° Аздамо се застъпвам, че хорат,които
теория и изследване пи <*™™°глм,игс обществени дебати. В про- 
повече да бъдат във фокус н отговор„0отта, а това логично:г г.

~ — - -
мокрвтичиа критика на обществените 
тивни идеологически платформи и които за 
говорят извън всяка социалистическа отговорност.

начета или по-точно казано в
променим в полза на първите?

застъпват консерва- 
обществените проблеми 

Имаме ли сили, че 
част от печата, да

явления

(Момчило Валяк пред Актива па бол 
градските журналисти-комунисти)



Комунист 41
***************|*** ******* **************ЗАВОЮВАНЕТО НА ПОБЕДАТА

БЕЛГРАДСКИЯТ ОКТОМВРИ,1944 ГОДИНА
тьр, а а тези улични борби тона 
о често единствено възможни* на
чин.

Голям принос тези дни за осве
жителите... За началото на голямата победа в Белград и предвсстява- 

нето крав па военната драма в Югославия праз тези, сега вече дале- Рождението дават 
чнн, октомврийски дни Белград, които се излагат на емир-

гина опасност за да дадат ценни
Октомври в Белград е месец и Гоадодии-нредссдвтелдт ни освс- информации на освободителите за Площада на гопуоликата и сло-

доми, че германският комендант местоположенията на германските минахме съпротивлението на гор- 
За тези далечни есенни . дни -за югоисток е провъзгласил Бел- укрепления и им онооочат най-пря маиците. па седедмнадесети окто- 

1944 година оа написани много град и Сърбия за оперативна тери- мито пътища и проходи нрез дво- мври пристигна неочаквано след. 
нниги, снимани оа много филми и тория в най-строгия смисъл. От ровете, да ги предупредят за ми- ната заповед: „Бригадата веднага 
телевизионни сгории, публикувани този момент важеше обсадно по- нираните места... Пренасяли и одтеглете от града и тръгнете към 
лични спомени, за да не бъдат за- ложение на Белград. Функцията поемали ранените. В миогото оово амедеревски път, откъдето нахлу- 
бравени. По този повод Мома Мар на оръбокото правителство поемат бодени улици, въпреки, че борба, ват силни германски формации." 
кович записа следните редове: „Не германските власти, а то отива в та още продължавала в съседните
е известно колко белградски жите- Германия, там да поеме овоята ои улици, жителите на Белград с без- ЗА СВОБОДАТА НА 
ли са участвували в народоосвооо политическа и национална длъЖ- крайна радост, със знамена пооре- 1 вТОмСКИИ БЕЛГРАД... 
дителната борба, не е известно пост". щат бойците, прегръщат ги и ги
колко са загинали на фронта, в Общия метеж и паника в куин- целуват, като ги засипват е цветя, 
затворите, в диверсиите, лагерите, гзлмнговските редове в Белград 
при изписването на лозунги цли подоилили четниците. Според сви- нощна борба Войин Джурашино- които се опитали да помошат на 
прехвърлянето на свободна тери- детелствата на съвременниците, че- иич — Костя, тогава борец в със- своя гарнизон в Белград, на 19 ок- 
тория. Всичко това не е евиден- танците в началото на октомврий- тава на Втора пролетарска, съста- томври започнали най-жесгоките 
тирано. Белград се е борел. Жите. оките дни, от всички страни нахлу- внд част на Двадесет и първа сръб- оитки за освобождението на гра- 
лите му не са имали време да ват в града, разпространявайки ве- 
бележат факти и пишат история.
Вместо това, създаваха история." сгта от германците, които щс 

Следователно, от Белград ще изтеглят, а те ще дочакат Черве- 
започне и завоюването на оконча- ната армия и по този 
телната победа, както във 
ните, така и в международните ак
ции.

на

през нощта стигнахме почти до

за исторически спомени.

Тъй като след жестоките борби 
В опомените си за тази доно- оа унищожени германските групи.

ока дивизия, е записал: „Кога-го да. Комендантът на Първа армей- 
пристигнахмс почти до края на ска група на Народоосаободитрл- 

со улица Иво Лола Рибар, от Маке- пата войска, Пеко Дапчевич на 2о
стта, че са дошли да поемат вла-

донска улица ни засипа картечен октомври с имал възможността да 
начин ще огън. Врънахме се във Влайковиче- съобщи на Върховния комендант 

воен- изпреварят партизаните. ва улица, па след това през Май- Тито за започналия окончателен__шшшда се запазят важните обекти, ко- пристигнах до ъгъла в Детинска горска и тринадесета хъпватска бои
™™Ж^ел“аРТелгр^ “ И С Ф°тоапара- гада - синове^Гвсз^иТосл^
унищожи, лчителите «а ьелград та заснех другарите си за вечен ски натюли 
нетърпеливо очаквали оовобожде- спомен и А
нието. * От Цетинска улина нахлухме во"ожденяе “а Улицата.

ит цетинска улица нахлухме Същия ден, когато Белград е
през дворовете. През улиците от освободен, Върховният комендант 

’ особено през деня- не на Народоосвободателнага войска 
можеше да се мине. Бойците лов- и партизанските отряда на ЮГОСла- 
ко се прехвърляха през стените на Вия дава следната заповед- Тази 
дворовете, от сграда в сграда. Гер- голяма победа над нАЙ-голями!
маяците обикновено заемаха тор- враг на нашите народа  
ните части на къщите, защото от- 
тук имаха по-голяма прегледност.
Щом като почувствуват 
ближаваме, започват

|
ХАОС В КУИНГЗЛИНГОВСКИТЕ 
РЕДОВЕ

че през нощта между 13 и 14 ок
томври 1944 година, 
тридневни борби,
Паро доо св о бо дителната 
Червената армия разхъснали чевръ 
сгото германско обкръжение ца 
пелград. комендантът на Първия 
пролетарски корпус на Народоос- 
вооодателната войска, генерал-лей- стоко съпротивление. Смъртта деб- 
тенантът Пеко Дапчевич и генерал 
Жданов, комендант на червеноар- 
меиоките сили, в село Яиинци из
работили съвместен

след тежки 
единиците на 

войска и
за окончателно ос-

СЕДЕМ КЪРВАВИ ДЕНА

Германските сили оказвали же

нела на всяка крачка в града, ос
вобождаван
след сграда. На 14 октомври ве- 

оперативен черта, в двадеоет часа, Осма бри- 
план за заемането на града, Спо- гада на Първа дивизия на народо- 
ред плана, нападението е извърше- освободителната войска, съвместно 
но от четири страни за да бъдат с Първа бригада и силите на Чер 
прекъснати германските сили в са- вената армия, заели Дедине

постепенно, сграда герман
ският окупатор, оообено е значи
телна по това, че в борбата 

че се до- освобождението на геройския Бел- съпротивле-
за

вие още от входните врати на къ- геройскГшума^3^^3^^ 

таваните, а ние след тях, все до- те на карстова Лш ДаГ^

«и-
Комендантът на нашата брига- нау> мнпт п? 101X6 лица- КОИТО 

даЛюбиша Веселшшвич, с група “ борбата-
бойци се озова зад Дома на печа- ито ™ ® герои' ко_
тарските работници и бомбардира- дата на своя на^одГ “ 33 °В°б°' 
ните сгради на „Политика" подхо- Югослакио „Р Д 
ДЯЩ изход КЪМ съседните сгради, тв и !™3“ момент все 
към Площада на Републиката, От ването на Прябложава Д° спечел- 
заба,рикади'ращ1Те прозорци герма- Ако^ази ппб?^!™™3'1'3 побвда- 
нците жестоко обстрелваха, па Лю платен^ Т М®РИ ^ за_
биша предложи срещу германски, трябва ла П° ТОЗИ Шчин
те пушкарници да стреляме с про- друга „ течене °
тивтанкова пушка. Това се оказа течение
извънредно и германците започна
ха да напускат

и про
мия град и по този начин се осу- дължили да нахлуват към Автоко- 
ети унищожаването на най-значи- маяда и Славия. Сутринта, на 13 
телните обекти. октомври, започнали да нахлуват

в днешната улица Пролетарсжи 
ли укрепвали своите отбранител- бригади, а Осма бригада този ден 
ни точки, в куингзлмнговските ре- заема Стария дворец. Един ден по
дове завладял хаос и разгром. Ви- рано, след двучасова борба Вто- 
ооките куингзлинговски функцио- ра и Трета бригада на Шеста ди 
нери и техните сътрудници напус- визия заемат Топчидер. На другия 
кали Белград. За тяхното срамно ден ое озовават в Сараевска улн., 
поведение остана свидетелство от и улица Княз Милош, пред доб- 
Недачевия министър д-р Милорад ре забарикадираните сгради на 
Неделкович: взеха се важни, съд- министерството в Неманина ули- 
бовни решения. В 18 часа и 30 ца, -в които се набирали герман- 
минути телефонирах до Председа- ските сили. Четвърта бригада на 
телегвото на Правителството ня. Пета дивизия, с помощта на съ- 
кои да ме чака но по телефона ветоки танкове, през Карабурма и 
никои не ое обади. След това с Булевардът на риволюцията стигат 
лека кола дойдох в Министерство до Техническия факултет. Силите 
то, но вече нямаше никой. Нито на народоосвободителната войска 
чиновници, нито прислужници, ни- през Чукарица и Жарково нахлу- 
то жандарми. ват Пр©д железопътната гара.

Докато германските военни си-

и всяка 
четиригодиш- 

тогава тя 
днес е така, както 

октомврийска

на
ната кървава война — 
е неоценима. И 

С е билоукрепленията, 
сили оказваха сапротив 

ление. Напредвахме метър
и през тезипоследни дни.

след ме- Йов&н Маркович
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ПРЕД ЕСЕНАТА СЕИТБА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА СРЕЩА С МИНКО НИКОВ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТ 

СЕЛО РИБАРЦИВРЕМЕТО 1Е ПОЗВОЛЯВА ОБИЧАМ СЕЛСКИЯ ЖИВОТ■ ■■
Продължителната суша

като чели няма край. Ето 
и тези дни, в Бабушнишка 
община имаше съвсем сла
би дъждове, ако така 
гат да се нарекат неотдав
нашните превалявания, и 
това нещо, естествено, ус
ложнява проблема с есенн
ата сеитба. До оптимални# 
срок за сеитбата остават 
още малко дни, и мнозина 
селскостопански 
дители вече нямат търпе
ние, но излизат на полето 
и срат. Множество ниви в 
Лужнишката котловина 
че са изорани макар и 
при недостатъчна влажно
ст не почвата, хората хвъ
рлят пшеница, надявайки 
се, че в скоро време ще 
завали по-голям дъжд и 
ще напои добре земята.

С акционната програма 
за сеитбата през настояща 
та есен с пшеница е пред
видено да бъдат засети 
2200 хектара площ, от ко
ито се очакват средно по 
2300 кг от хектар,- с ечемик 
трябва да се засеят 35 хек
тара, при среден добиви 
от 2000 кг от хектар. Или 
общо с есенници трябва да 
бъдат засети 2235 хектара, 
като на тази площ се про
изведат общо 5130 кг зъ
рно.

За пролетната сеитба в 
програмата е предвидено 
най-големи площи да бъ
дат засети с царевица — 
2537 хектара при средни 
добиви от 2500 кг хектар; 
с ечемик трябва да се за
сеят 184 хектара, при сре
ден добив от 1800 кг от 
хектар; с овес ще бъдат за 
сети 1641 хектар, от които 
би трябвало да се получи 
1969 кг зърно и т.н. Пред

ски машини — трактори и 
редосеялки. А все пак, из
разява се боязън, 
стане въпрос за добивите. 
Защо?

Преди всичко, поради ви 
самите цени на изкустве
ните торове, очаква се ос
вен азотни торове, 
минерали посевите 
получат в нужните 
чества, изключително 
па ди
И това. съсвсем естествено, 
зле ше се -отрази върху до 
билите.

Дядо Минко Ников, от въдсгвото и селския 
село Рибарци е на 73-годи вот. 
шна възраст. Годините му 
•обаче не му пречат да бт*- чна разговора 
дат добър селокостопанс- ко, просто аз обичам жи 
ки производител. За него вота на село. Може би 
още в Босилеград ни ка- това е заради това, че още 
заха, че е един между пър от малък съм свикнал на 
вите пет животновъди в този живот. За мене и ба- 
селото. Това и бе повод бата ми, най-голямо разв- 
да го посетим и да побе- лечение е, когато сме при 
седваме с него. В къщи не добитъка, 
го заварихме. Съседите му 
ни казаха, че дядо Мин- 

баба Витка
Повече е с доби

земята. Сега по време «а 
сезонната работа ми пома 
гат. отделно синът Иван, 
който е учител в СР Бос
на и Херцеговина, в Бано- 
вичи. Но все пак. най-мно 
го това се дължи на уси
лената работа 
бабата. Но и двамата от 
работа «е се страхуваме.

жи-
когато

— Вижте какво — запо 
дядо Мин-мо-

други 
да не 
коли-

на мен и

по-произво- Само здраве да е. Осеща- 
ме че можеме още да ра
ботим е. А и защо да ре 
работим, когато и печал
бата не е лоша. Ето надри 
мер тази година взехме 
над 300 000 динара. Как- 
то виждате, земята дава и 
има перспектива и полза, 
но трябва и да се работи!

Проблемът е там, че мла 
дите не разсъждават та
ка. Те печалбата виждат 
в строителството или пък 
някоя друга работа, а не 
в земята. Може би за това 
състояние много влияе и 
селскостопанската органи
зация „Напредък" в Боси 
леград, която просто се 
отказа от имотите, които 
притежават. Обраснали са 
в бурени и търняци. Мал
ко влияят и за развитието 
на животновъдството. Те 
само дойдат да изкупят до 
битъка. без да водят ом. _ 
ка за другата година. А 
то не трябва да бъде така. 
Напротив. Чрез различни 
стимулативни мерки тряб
ва да подтикват нас селс
костопанските производи
тели да отглеждат повече 
добитък. Разбира се, по 
един или друг начин да 
насърчават.

високите им цени.
А право да ви кажа и

аз както много мои съсе- 
рядко е ди съм могал и имал въз 

можност да направим ня
къде къща, и да напуснем 

то ни казаха къде можем селото. Но това не напра 
да го намерим, намерихме вих само поради голяма

та ми любов, към земя
та и добитъка. И не се 
отчайвам за това. Напро 
тив, гордея се, че м на те 
зи години съм между пър 
вите животновъди в село
то. — И всичко си имаме 
— в разговора ни се наме 
си баба Витка, пари, за 
ядене, а ако щете и здра
ве. И в къщи сме си доб
ре подредили, добави тя.

ко с
В КЪЩИ. 
тъка. И наистина, след ка

ве. Обезпечеяите засега
3 240 000 динара за дого
ворирано производство са 
достатъчни да „покрият" 
само 90 хектари площ с 
пшеница и 90 хектара с 
царевица. Тези площи до
говорира предимно коопе
рация „Будучтаост" в Ба- 
бушница, докато останали 
те той не предприемат по
чти нищо в тази насока.

Друг проблем създават 
V^ч^>ебнените площи, които 
са негодни за механизира
на обработка. Проблем е 
сътго и все по-малкия боой 
на трудоспособното насе- Инак, дядо Минко, пона 

стоящем отглежда 6 крави 
и 23 овце, един кон, мал
ко кокошки, свине и как
то ни уведоми, въпреки 
че годината не бе най-под 
ходяща, няма намерение 
да ги намалява. Ще ги зи- 
мува всички.

лгчге на село.
Тези дни и общинският 

щаб за изпълнение плана 
по есенна и пролетна се
итба. секцията 
стопанство към Общинска 
та конференция на ССТН 
са раздвижили сериозна ак 
тивност по местни общнос
ти. а специалистите в зем-

АЗ И БАБАТА НЕ СЕ СТ 
РАХУВАМЕ ОТ РАБОТА: 

М. Ников
по селско

го заедно с баба 
недалеч от къщи, 
когато вече се готвеха да 
си приберат добитъка. За 
шото вече се мръкваше. 
За миг седнахме на една 
малка полянка и захвана
хме разговор за селското 

М. А. стопанство, за

Витка,
тъкмо

На въпроса как успяват
сами с бабата си да при
берат толкова храна за до 
битъка, дядо Минко сщсе

щееделските кооперации 
развият по-оживеяа актив 
ност, за да може и в сък
ратени срокове, поради не
благоприятното време, пла
нът да се изпълни.

дели:
Имам 4 деца. Всич- 

животно- ките изведох на път със М. Я.

видено е значителни пло
щи да бъдат засети с фу
раж. предимно с люцерна 
— 196 хектара с червена 
детелина — 59 хектара, със 

353 хек-

ОТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ НА СК В СМИЛОВЦИ И ГРАДИНИ

Производството на храна е превъзходна задача
местната общност и мла 
дежката организация. От 
разиокванията на 
членове съвосм ясно личи, 
че не рядко се е случвало 
на събранията та първич
ната организация 
СЪЩИ
но. а 
отнета 
мнение.

стопански производители. 
Както се съгласиха всич- 

крайно е вре

първичната партийна и 
младежката организация. 
Тук не минава пито една 
акция «а комунистите или 
на местната обншост, в 
която младежта да не уча 
ствува, дори и да бъде гла 
вна в акцията. Особено се 
изтъкват младите в сътруд 
ничеството на местното на 
селение и граничната за
става. От друга страна, ма 
кър, че в производство на 
общината градинчани им
ат добри резултати все 
пак те не са доволни с 
постигнатото и затова ка 
то основна задача в рабо
тата на овоята първична 
организация, която набро 
ява 13 членове, слагат ак
тивността в тази наоока. 
В осъществяване на тази 
активност те с право оча 
кват по-голяма помощ от 
основната организация на 
кооперантите „Кооперант", 
въпреки факта че имат са 
мо двама сдружени селско 
стопански производители.

А. Т.

Първичната организация 
на Съюза на комунистите 

СмиловЦи е една всред 
по-бройнитс партийни 
ганизации в селата

Има 16 членове, 
предизборно 

то събрание присъствуваха

смесени треви 
тара и пр. някои ки накрая,

всички заедно да ра 
върху разрешаване 

Оигурно е, че в та-
Предвидено е съ*До та

ка с картофи да бъдат за
сети 585 хектара, с фасул 
139 хектара и с други ви
дове зеленчуци 
1024 хектара площ.

За отбелязване е. че все 
оше са малки площите 
обществения сектор:
5 хектара пшеница и 10 хе 
ктара с царевица ще I 
лат засети в него, докато 
останалите част отпада на 
частния сектор.

меор
ботят 
чите.
то на проблемите и зада
ви първична партийна ор 
гандаация има оили, кои
то са в състояние аргумен 
тирано да възвърнат воде 
щата роля на комунисти 
те в оелото. И още нещо: 
въпреки наложените нака
зания едно последно пре 
дупреждение, четири пре 
дупреждения и една дру 
гарска критика, тази пър 
вична организация тряб
ва да засили процеса на 
разграничаване в своите

на об
шината, 
от които на едни и 

членове да имат ед 
на събранията на мо 

общност друго

— общо
12.

Както изтъкна в отчета 
на първичната

Кирил Алек-
ВЪЗМОЖНОС-

в
секретарят 
организация 
сов, въпреки 
тите за богата активност 
в работата на първичната 
организация ва Смиловци 
през изтеклия период е 
имало доста проблеми и 

най-мно

само очо-От друга страна, 
биеню е, че в редовете 

организациябъ- първичната 
на Съюза «е комунистите

дълго вре- 
нови.

в Смиловци 
ме не о приемала 
предимно млади членове, 
а в оелото има бройна 

организация, с
КОИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА 
СКРОМНИТЕ ДОБИВИ? които 

(Отчетени в неогла- 
мбжду работата на 

партийна ор 
останалите об

пропуски, 
го са младежка 

която комунистите нансти- 
на могат и трябва най-ак
тивно да сътрудничат и да 

младите в ово

редове.сията
първичната
ганизация и
ществено-политичесни 01>

местната ор 
Оигурно

вКокто «и уведомиха 
отдела по селско стопан
ско при Общинската скуч
ната в Бабушница, за есе. 
ината сеитба са обезпече 
ни достатъчни количества 
семе както и азотни и ко
мплексни изкуствени топо
ве. На пиля е гъчто доста 
тъчен брой селскостопаи-

ОБРАТЕН ПРИМЕР
И докато в Смиловци 

недостига сътрудничество 
между комунистите и мла
дежката организация, ® 
Градини с особено удовол 
ствие изтъкват извънредно 
то сътрудничество между

включват 
ите редове. Заицото за ось 
шоствяваие на основната 
цел, която пред всички на 
село се поставя, а това 
производството на храма, 
оа нужни млади

ганизации и 
щност в селото, 
е, че такива несъгласия н* 

да има ако бе по- емаше
голяма ангажираността на 
комунистите в работата на селско-

СТРАНИЦА ТБратство 9 25. октомври 1985
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ОПАКОТО НА ВЪПРОСА------------
„МЕСЕЦ НА КНИГАТА” В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

чНИ I ПУШИШ;Литературни срещи формирани самоу- 
ооишости на интересите (СОМ), счц.

Кота-го
иравителни
гише се, че но този начин трудещите ее и гра.

наи-непосредетвен начин ще иматВ рамките ма чествува- 
нето на „Меосца на книга 
та" се предвижда 
ване на самодейното кул
турно-художествено 
жество към промишлената 
организация „Джуро 
лай" от Ниш с театрално 
то представление „Покон- 
дирона тиква” от йован 
Стария Попович.

по почин тю Републиканс 
тази го- 

1100 
смър- 

тазгоди 
шният „Месец -на книгата” 
е хубав повод в чеотвува 
нията да се изнесе слово 
по повод на тази забележи 
телна годишнина.

Традиционната манифе 
егация „Меоец на книга
та", която започна на 15 
октомври и ще продължи 
до 15 ноември, в Димит
ровградска община ще пре 
мине под знака на орга
низиране на литературни 
срещи с писатели и пое
ти. Именно запланувана е 
една литературна вечер 
за любителите на поетич
ното слово с -участие на 
известен югославски по
ет. Съорганизатор на та
зи литературна среща ще 
бъде книгоиздателство БИ 
ГЗ от Белград.

Също така запланувана 
е още една литературна 
вечер е участието на писа 
тели и поети от българска 
та народност. Тъй като

ж дамите по
влияние, посредством своите делегати, върху ра. 
зршаване на множество въпроси от техен шре 
рсе. днес ооаче констатираме, че делегатската 
система а самоунравителнито оощности не пре
дставлява онова, което на времето си е замис
лено. г> подкрепа на това е и най-новото, тре- 

норед отсрочване на скупщината ма
интересите

като общност 
дина се чоствуве 
годишнина 
тта на Методий,

госту-
от

ДРУ-

Са-
са-тото

мсурпавите;шата общност на 
култура в Аимитров1-рад, 
проведе заседание иа 1/ този месец.

от хе делегати в скупщината, на заседание
то дойдоха едва девет души, които като мал
цинство никак не можеха да решават по въпро
сите на дневния ред. А на дневен ред бе обсъ
ждането на плана за развитие на културата в 
общината през следващия средносрочен пери
од от 1980—1990 година, както и ребаланс на 
финансовия план за настоящата година. Имай
ки предвид безизходното положение Слободан 
Алоксич. завеждащ самодейността при Центъра 
за култура, с пълно право се попита възможно 
ли е поради незаинтересованост на мнозинст
вото делегати да престане да работи Центърът 
за култура, понеже не могат да се приемат ва
лидни решения от значение за работата на то-

за
която трябваше да

Също така и самодейни 
»т театър „Христо Ботев" 
шо се представи ,с извест
ната българска комедия 
„Римока баня” от Станис 
лав Стратиев. Освен това 
„Месецът ига книгата” в 
Димитровград, ще бъде по 
вод и за по-широка попул 
яризация та книгата сред 
читателите.

Ето защо културният 
център „25 май" е запла
нувал на литературната 
среща с писатели и поети 
на народността първо да 
се изнесе слово за писме
ността и Методий, а сет 
не да четат свои произве
дения литературните тво 
рци на народността. Ст. Н.

• БОСИЛЕГРАД

Две литературни прояви
* аь Фдлуця-ат *" т1»аЛ1 тяв111 -

На 21 октомври в Боси
леград в рамките на „Ме
сеца на книгата” ое прове 
де промоция на романа 
„Чиракът" на Прокопи По 
пов, който неотдавна из
лезе в издание на „Брат
ство".

Уводна реч за романа «а 
прави Миле Николов —
Присойски, главен и отго 
ворен редактор на сп.
„Мост" и издателска дей 
ност към издателство „Бра 
тство".

„Чиракът", третият ро
ман на литературата на 
българската народност у 
нас. както изтъкна М. Нк 
юолов. представлява крач 
ка напред в развитието на

ва ведомство.
От 27 април 1982 година скупщината на СОИ 

за култура е провела 18 заседания. От 25 деле
гати има и такива, които са присъствували са
мо на първото заседание. И докато за делегата 
от село Болевдол може и да се намери оправ
дание за 17 отсъствия (далеч е от града, няма 
постоянно рейс и прочие), за Никола Минов 
делегат от тъкачния цех в Димитровград няма 
никакво оправдание да не дойде също на 17 
заседания на скупщината. А другарите му са 
го предложили като свой делегат, който отго
ворно да решава и за техния динар, който се 
отделя за култура. Подобен е и случаят с де
легата от „Компас", който е заменен с друг, но 
и вторият не проявява никакъв интерес да ид
ва на заседанията на скупщината.

Културата сигурно не е лична собственост 
на заетите в Центъра за култура, от които съ

дел егати,
ки празник подходяща програма или пък 
траляо представление. Как в този случай тру
дещите си да осъществяват своето право да 
знаят и да решават за своя динар, който отде
лят за задоволяване на културните потребности 
Ако тези делегати 
ботят в тази

творчеството на нашата 
народност. Макар че то
ва е първия роман на По 
пов. той е на задоволява
що равнище. В романа ое 
преплитат два основни мо 
тиви: следи се развитието 
на главния герой Иван 
Чирака и включването му 
в Народооовободителната 
борба от една страна, а 
от друга 
битовите особености по бо 
силеградския край — под
черта той.

В разискванията след то
ва взеха участие Елена 
Владимирова, Ванче Бо- 
гоев и Вене Велинов.

Също в рамките на „Ме 
сеца на книгата" редак

цията на оп. „Мост" уст
рои традиционна литера
турна вечер, в която учас 
твуваха: Миле Николов— 
Присойски, който проче
те откъс от новела. Томи 
слав Цветкович със сти
хове, Прокопи Попов пре 
чете откъс от „Чирака", а 
от по-младите творци в ли 
тературната вечер участ
вуваха и Новица Иванов с 
разказ и Арсо Тодоров и 
Радко Стоянчов със стихо
творения.

Трябва да се отбележи, 
че расте интересът към ху 
дожествената литература 
в Босилеград. За това не
що ясно свидетелствува 
увеличаващият се от 
на «а година брой на по
сетители на 
те четения. Участвуваха и 
няколко членове на 
ратурната секция при ОВО 
,,Иван Караиванов".

Това оказва влияние и 
върху създаването на 
по-голяма любов към 
ратурата и

са предадени

щите тези търсят за все-
тса-

годи
не са заинтересовани да ра- 

скулщина трябва да отстъпят 
то «а други които ще бъдат заинтересовани 
работа. Това

ф БАБУШНИЦА литературни мяс-
залите-

ОТКРИТ БИБЛИОТЕЧЕН 

ПУНКТ В ПРЕСЕКА
още повече тревожи защото 

мо число от тези делегати са комунисти. Дали 
и в своите първични партийни организации са 
толкова бездайни не е известно, но във всеки 
толкова бездейни не е известно, но във всеки 
бъде критично обсъдена. Защото _ 
вляВа неизпълнение на делегатските 
шгя, които доброволно оа

ГОЛЯ-

все
лите 

оред учащите това лредста- 
задьдже-се.

приели.М. А.На 9 октомври тази го
дина в село Пресека, Звон 
ски край, 
начин бе открит 
течен пункт, който е под 
ведомствен на библиотека 
та в Звон-ци, относно на На 
родната библиотека от Ба 
бушгаща.
тържество по тоя 
бе организирано

още 200 хиляди динара за 
набавката на книги. Библи 
отечният пункт 
щем разполага с около 700 
заглавия, 200 от които са 
на български език.

В Звоноки район 
дем селища, включително 
със Звонци, Ракита и Пре 
сека. Новооткритият 

Пресека безспорно 
напред ще изиграе твърде 
голяма роля 
стане

А. Т.
СТУДИЯ ЗА ЛУЖНИШКИЯпо тържествен 

библио ГОВОР

Едно интересно
понастоя

В Сръбския диалектоложки 
издание /на Сръбската сборник, 

академия на (на-

даетгщ*.?*
чеоки аширагурата на Чирич кой го е 
защитил неотдавна. Р ’ 0ИГ0 е

има се Лексика Чирич обработва 
ници, ктеггици и 
риал. В речника 
то не се намират 
Караджич.

топоними, ет 
ДР. ономастичен мате- 
са влезли и думи, кои. 

в речника на Бук

На скромното
повод 

литерату 
взеха

пунктв за-рно четене, в което 
участие нишките поети
Мила Джорджевич и Зво- 
нимир Костич

книгата
достъпна на по-ши- 

рок кръг читатели от това 
бабушнишко село.

Да напомним накрая, че 
с откриването на пункта 
Пресека започна 
опната манифестация „Ме
сец на книгата" в Бабуш- 
нишка община.

Вда уводната част на книгата Чирич 
между другото казва, „Лужнишкадт го
вор е един от призренско-тимошките го
вори. Названието призренско-тимошки 
води потекло от известния наш славист 
и езиковед д-р Александар Белич, кой-
пгтуг ПЪт го Употребява в своите

В ИЗТОЧНА И ЮЖНА 
“ВИЯ. Белич е разделил тези диале

кти иа тимошко-лужвишки, овърлижко- 
зап"-ноки и южноморавоси

Паланс-
Материалите за книгата да Чирич е

динил в няколко раздела — за система
та на гласовете, формите и лексиката, 

илюстрация са предадени 
с лужнишки диалект. В

ки.

Инак за : 
библиотечния

откриването на 
'Пункт Наро

дният университет от Ба- 
бушница е

в
традици-

изразходвал 
хиляди динара за на

бавката на
300

Заинвентар и и няколкоСт. Н. текста
отдела М. А.СТРАНИЦА I
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[ладежна^трибуна * Младежка
РАЗИСКВАНИЯ в РК НА ССМ В СЪРБИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТОПЛАТ- 
ФОРМАТА ЗА XII КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКАТА СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

МЛАДЕЖТА И ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО

Против купуването 
на работно място За перспектива по мярката на 

младите поколенияПредседателството на СЮСМ разкритикува 
съдържанието на Законопроекта, с който се оп
ределят условията и начините за сдружаване 
на съоръжения и средства межу граждани 
ганизации на сдружения труд.

Така, както е съчинен сега, този законооро 
ект, по мнението на ръководството на югослав
ската младеж, открива възможности за още 
големи ооциелни разлики и за въвеждане на 
акционерни отношения. Със сегашното си съ
държание законопроектът легализира купуване
то на работни места, без да предвижда механи
зми на защита от злоупотреби.

Младежта и нейното ръководство не се об 
явяват против инициативата да бъде приет за
кон и за този вид трудоустрояване, но се зас
тъпват да не изпаднем в положение до работни 
места да стигат само ония, които имат пари.

и ор- ПРОЕКТОПЛАТФОРМАТА ОБАЧЕ НЕ СЬДЪРЖИ 
НАСОКИ НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ СПОРЕД ВИ 
ЗИИТЕ НА ДНЕШНИЯ МЛАД ЧОВЕК

те. Синдиката и младежка 
жки труд, отношението ме- 
спомеиава в първото изре
чение, а контрар еволюци
ята в тази покрайнина се 
третира едва ли не като 
ексцес на спортните тере
ни. Необходимо е да бъде 
обърнато по-шлямо внима
ние на проблема с изселва 
нето на сърби и черногор
ци от Косово.

Затова този документ 
трябва да бъде преработен 
коренао. Проектоплатфо- 
рмата предизвиква недоу
мения както с обема и ап- 
стракното си съдържание, 
така и с фоворизирането 
на едни и пренебрегване
то на други области.

Това оа основни стано-

ите и кокференците и 
следконгресния период. На 
проблемите на политичес
ката система се дава голя
мо проистранство, а някои 
важни области оа отмина, 
ти. Става дума за областта 
на идейните процеси оред 
младите поколения и идей 
но-политичеоката работа в

по- в

НА 8, 9 И 10 МАЙ 
1986 ГОДИНА В БЕЛ 
ГРАД:

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

С нараснал интерес 

към секциите
X! конгрес 

на ССМ в 

Сърбияторици, възпитателно-об
разователната група за 
ученици любители на чуж 
ди езици и др.

Освен възпитателно-обра 
зователните групи и сек
ции и тази година, както 
и досега активно ще ра
ботят и обществено-поли
тическите -организации и 
дружества. Преди всичко 
младежката и пионерска 
организация, организация 
та на Червения кръст, Го 
райската организация. В 
ход е учредяването на по 
сочените организации и 
секции, изготвяне на ак 
ционни програми за ра
бота. За отбелязване е, че

В рамките на социалис
тическото възпитание и об 
разование. за правилното 
формиране на ооциалисти 
ческа личност, извънкласо 
вото обучение има отдел 
но значение. Изхождайки 
от този факт. в основно
то училище „Георги Ди
митров” в Босилеград и 
през настоящата учебна 
година е запланувана съ
държателна извънкласова 
активност, която *це се про 
вежда преди всичко през 
различни видове секции, 
възпитателно-образовате

лни групи и обществено- 
политически организации 
и дружества. Именно и 
тази учебна годила, съгла 
сно годишната програма 
за работа, ще работят ли 
тературно-рецитаторска, др 
аматична. фолклорна, фо
то-секция, музикална, изо
бразителна и секция на

На заседанието на 
РК на ССМ в Сър
бия бе решено Един
адесетият конгрес на 
Съюза на социалис
тическата младеж в 
нашата република да 
се проведе на 8, 9 и 
10 май 1986 година в 
Белград.

ДА НЕ ОЧАКВАТ ВСИЧКО ОТ ВЪЗРАСТНИТЕ: 
Младите трябва да бъдат креатори на бъдещето си 
вища на Републиканската 
конференция на ССМ в 
Сърбия във връзка с про- 
ектоплатформата за 
конгрес на Съюза на юго
славската ооциалистическа-

ССМ, доброволния младе- 
гашното обществено поло
жение и за националисти- 
чеоките явления. В отдела 
„За национализма" има са
мо -едно изречение за брат 
ството и единството. Поло
жението -в Кооово само се 
та организация... Противо 
речиви оа оценките за от
говорността на младежта 
и организацията й за се- 
жду Съюза на .комунисти-

XII

та младеж.
В текста на документа 

липова ясна цел и страте- 
ориентация, на

Според решение на 
РК на ССМ избори
те в младежката ор
ганизации в СР Съ
рбия ще се проведат 
в периода от декем
ври 1985 до април 
1986 година. В млад
ежката организации 
трябва да се оформи 
широка листа на въ
зможни кандидати за 
форумите, органите и 
телата, в които тряб
ва да бъдат избрани 
представители на мла 
дежта.

гическа 
които да се основава акти
вността на младите и ССМ
в подготовката на конгрес

тази година, както ни уве
доми Стоименов, по отно
шение на миналата, 
по-голям интерес сред уче 
ниците за различните видо 

възпитателно 
групи, ко

ДИМИТРОВГРАД
има

Две средношколски 

екскурзииве секции и 
-образователни 
ето е и по-добра основа вишките езера и Козара. 

В екскурзията оа взели 
участио 50 ученика и два 
ма професори.

След завъртане на чет 
въртоклаониците, на екс
курзия заминаха ученици 
те от трети клас. В течение 
на три дена те да направи 
ли обиколка на най-позив 
тите исторически и култу 
раи паметници в 
ксдопи». Посетили оа Ох
рид, Битола, Тетово. Де
бър и Скопие, а сгмцо и 
историческия град Стоби.

Както изтъкват участни 
ците в двете екокурзии. те 
са напълно доволни от оно 
ва. което са посетили, нау

Реализирайки предвиде
образо-

младите техници.
Според думите на замес 

тник-ди ректор 
Стоименов, в

«ата програма в 
вателния процес образова
телно-възпитателната 
ганизация „Йосип 
Тито"
през изтеклия месец орга
низира две екокурзии 

от Ш и

за по-съдържателна и ак-
Владимир дейност. Да кажем 

сек-
тивна ор-рамките на 

обучение
Броз 

Димитровград
и това, че съответни

възпитателгга-обра-извънклаоовото 
ще работят и няколко пре

вции и
зователни групи ще бъдат 
формирани и в подведом
ствените училища.

загру-дметно-възпитателни 
пи, като например: 
ди математици, 
ци, биолози, физици, ис

IVучениците 
клас.

Ползувайки орсдствата, 
осъществени чрез обшсст 
вопо-полезен труд, учеми- 

IV клас напращи-

мла- 
географи- М. я. СР Ма

цитс от
екскурзияпетдневна

по Югославия. Те са поое 
тили Мемориалния център 
„Йооип Броз Тито" в Бел 
град и изложбата на сък- 
оопнишиицитс ща Кремъл 

дворец от Москва. Чет

ха

чили са много нови неща 
за пашата родина. От дру 
га страна 
те с

ския
въртоклаоницито след то
па оа посетили 
концлагер Ясоновац, 
ровен и родната къща цв 
Тито, природословния му
зей в Загреб, Любляна, 
Блед и Бохин. Оттам са 
заминали за Риека, Плит

изветря 
Кум-

преподаватели- 
удополствие изтъкт 

ват примерното поведение 
па екскурзиантите по вре 
ме на двете екскурзии.*

А. Т.на рецитаторската секцияМЛАДИ ТАЛАНТИ: членове
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ишвчАШ кьмкп мнишиш
ихид от южната страна открития. С това всички 
(0Г ,към реката;. Веднага 
до и кода са намерени ос
танки на сгради, които

СЪВЕТИ НА ЛЕКАР»

Атеросклероза неотдавВ Димитровград
' проведе разширено 

изпвдидтел-

ояха съгласни. тю откъде 
да ое намерят 
кое пак засега 
оез отговор.

пезснорно, сега е най-ва 
да ее даде необходи- 

„шл пуолицитет на находи 
,.,с го и нреди воичко ре
зултатите от проучванията 
да ръдат представени 
обществеността. Затова бе 
договорено в 
време, а най-вероятно 
29 ноември да бъде откри 
та изложба на намерения 

необходими

средства, 
е въпрос

на ее
заседание на 
пия съвет ма 
тедната обшносг на инте
ресите за култура, на кос 
то ирисъствуваха 
Нетар Иетрович, археолог 
от института в Белград и 
представители на Нишгсия 
музей и Завода за защита 

(култура

К0С1Ч)
засяга артериалните съдове. В резултат на от
лагане на кръвш1 маеш в пан-пътрешния слои 
на кръвоносните съдове и разрастването на съе 
дшштелна тъкан се оформят атеросклеротични 
те плаки, които затрудняват преминаването на 
кръвта, а съответно и росяването на подлежащи 
те тъкани. С течение ,на времето плаките се кал

АТЕРОСКЛЕРОЗАТА е заболяване, самоуправи -са представл 
мануфактурни раоо 

северозападната 
къдсто са направени 

'изкопи, има ,ня~ 
зида, което показва, 

на намерения

паи-вероятпо
явили
тилници.доктор
част,
наи-миош
колко 
вто основа 
материал, че между 4 и б- 

век степите на крепост
та оа утвърдени с оше ед
на стена. Както изтъкна до 
кгор Иетрович 
че предвидената програма 
за изследване не е прове
дена докрай поради недо 
стиг на средства, все пак 
е известно, че става дума

не

цират. най-скорона паметници на 
та от Ниш. Целта на за
седанието бе да се суми
рат резултатите от досега

Основна последица от атеросклеротичното
тъканите

ти застеонение е влошеното оросявано на 
на органите. Възможно е дори съдът да се за
пуши и тогава в тъканите, оросявани от него, 
настъпват необратими болестни процеси.

въпреки,Го-шиите проучвания на 
иидолокото кале недалеч 
от Димитровград. Тъй ка 
то белградският археолог 
1 ютар Иетрович ръководи 
с досегашните проучвания, 
той даде и отчет за (рабо
тите на Калето.

материал, е 
снимки и скици, еввнтуял 
но и макети на крепостта, 
юда щв доближи Калето 
до обикновения човек, да 
го заинтересува, а до този 
начин ще бъде по-лесно 
да ое обезпечат и средст
ва за по-нататъшните про 
учвани*.

Атеросклерозата уврежда всички артериал
ни съдове, но най-опасно е когато се засегниг 
съдовете на сърцето и мозъка, това причинява 
мозъчносъдовата и иехемичнага болест на 
сърцето — ооноаните причини за боледуване и 
смърт сред цивилизованото човечество. Атеро
склерозата е болестен процес, който протича 
години подмолно, преди да ое изяви като сър 
дечен инфракт или мозъчен удар.

Това наложи в последните десетилетия да 
се търсят предхождащите обстоятелства или 
тжар. „рискови фактори", които са причинили 
атеросклерозата. Тяхното откриване и свое
временно отстраняване е условие за ограничава 
не или опиране на болестния прочее

Има много голяма зависимост между висо
чината на 'Кръвното налягане и атеросклерозата. 
Артериалната хипертония е важен рисков фак
тор и поради това, че е широко разпространено 
заболяване. Доказано е, че хипертониците боле 
дуват много често от мозъчно-съдова болест и 
от иехемична болест на сърцето. Артериалната 
хипертония в началото също протича без оплак
вания. Едва когато се фиксира започват призна 
ците на заболяването. Тогава обаче лечението 
е по-трудно, особено ако е несистемно.

за интересна крепост от 
времето ма Цар Юстиниан.

Какво по-нататък? Този 
въпрос сам се наложи и 
на самото заседание. Из
вестно е, че 
Самоуправителна общност 
няма повече средства за 
продължавано на проучва, 
нията. От друга страна би 
било крайно безотговорно 
ако сега ое спре е тях. 
Още повече ако «е се 
консервират досегашните

Според него окончател
но е доказано, че 
дума за 
бождацо на населението по 
време на разни, преди вей 
чко поени опасности. Ук 
реплението не е имало по 
стоянна войска, макар чс 
проучванията показват че 
тук се о живеело. Самото 
укрепление има неправил
на четириъгълна форма а

става
укрепление—при

Онова което досега е от 
вече е интересно

общинската
крито
да се види и би трябвало 
да се намери начин и за 
прокарване на път до Ка 

поне за пешеход-лего
ци. То очаква първите по
сетителя.

А, Т.

ДО ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

Й1^ФА/1Т ДО ДОНСКА БАНЯ
Празника на Република, 

та 29 ноември населението 
от Звонци и околните се
ла ще посрещне с голяма 
трудова победа. Ще бъде 
готово асфалтово шосе от 
Звонци до Зв. баня в дъл
жина от 2,5 километра,

— Този участък от ре
гионалния път Бабушнцца 
— Звонска баня трябваше 
да се завърши още преди 
няколко години 
Велимир Сибивович, сек
ретар на Регионалната са- 
моурпавителна общност за 
пътища в Ниш, но главно 
поради недоимък на сред
ства — това ще стане тези 
дни. Велимир Сибинович 
също добави, че пътя от 
Звонци до банята би тряб
вало да се завърши и до 
края на октомври, обаче 
поради недостатъчна орга
низираност на строителна-

ще бъдат подобрени значи 
телно.

А именно съобщенията 
бяха главната спънка за 
намаляване на броя напо- 
сетителите на Звонска ба
ня. От три години 
до банята не пътуват рей
сове, а и с лека кола бе
ше трудно да се стигне от
към Звонци. Почти също 
беше положението Ос съ
общенията и откъм Одоро 
вци. И затова Звонска баня 
бележеше все по-малко по 
сещения, вместо с изграж 
дането на новия хотел и 
разшеряването на банския 
комплекс изобщо, да има 
повече гости.

С асфалтирането не пъ
тя до Звонска баня вече 
се изпълнява едно от ус
ловията за по-бързо разви
тие «а туризма 
край.

та оиератива на Предприя 
тието за пътища в Ниш 
— едва ли ще бъде готов 
преди 20 ноември.

Но, както и да е, ако 
става въпрос само за два
десетина дни, не е много. 
Най-важното е. че след 
три-четири години, нано
во се създават възможно
сти за удобно пътуване до 
Звонска баня от Бабушни- 
ца и Ниш.

Както ни уведоми Сиби 
нович целокупното изграж 
дане на участъка на пътя 
от Звонци до Звонска ба
ня ще струва над 25 ми
лиона динара.

Ако към тази хубава но
вина добавим, че се раз
ширява и пътя от Звонока 
баня към Тр. Одоровци, 
можем с радост да конста
тираме. че съобщенията в 
Дерекула в скоро време

насамБезспорно е установено, че тютюнопушене 
то е важен рисков фактор за възникването 
иехемичвата
често боледуват от сърдечен инфракт. Рискът 
е правопропорционален на броя «а изпушени
те цигари дневно и на продължителността на пу
шенето. Оообено вредно е пушенето, 
кръвният холестерин е вече повишен и артери-

на
болест на сърцето. Пушачите по

казвакогато

алната хипертония е налице.
Напълняването и изаседналият начин 

живот блашприятствуват развитието на атеро
склерозата. Психо-емоционалното напрежение, 
характерен белег на динамичния живот 
предпоставка за заболяването. Непрекъонато 
личаващите се изисквания към съвременния 
век, оообено съчетани е други неблагоприятни 
фактори, създават условия за развитие на атеро 
склероза.

н?

е също
уве
чо-

Д-Р С. Г. в този
М. А.

НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПЪТИЩА в БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА На територията на 
Босилеградска обща 
на ама 125 км регко 
нални пътища за чиа 
то поддържане св 
грижи Пунктът в Бо 
силеград с 9 души. Съ 
стоянието на тези пъ 
тища е в незавидно 
положение, отделно 
когато става дума за 
пътищата които са о 
асвалтна настилка. 

Още повече, ако се 
има в предвид, че не 
са качествено напра 

вени. Именно не им 
е сложена горната на 
стилка. Останалите 
неасвалтирани пъти
ща от време на вре

ме се посипват с ча
къл, но И това не е 
достатъчно, преди 

всичко поради недои
мък на средства.

шчвт м шшднш дървен мост
След няколкогодишно ра 

зтакане, неотдавна Трудо
вата организация за под 
държане на регионални 
пътища от Враня, започ
на изграждането на моста 
в Долно Тлъмино, — на 
регионалния път Босилег 
рад — Караманица. С то
ва в Босилеградска общи
на ще изчезне и послед 
пият дървен мост, разби
ра се ,на 'регионалните пъ 
нища.

бъдат г. г, „.изразходвали над 
10 милиона динара. Същи
те обезпечава Регионална 

общ-
интересите за 

на пътаща.

та самоуправителна 
ност на
поддържана

Понастоящем се слагат бе 
тонни елементи (преди) и 
мостът до края на настоя 
шия месец или най-късно 
през първата половина «а 
идния ще бъде предаден 
на употреба. Няма 
ние, че с изграждането «а 
този мост, който 
представляваше 

опасност,
степен ще улесни 
■нието по този регионален 
път.

съмне
Инак, мостът е дълъг 30 

метра .и според 
на ръководителя на Пунк
та за поддържане на пъти 
щата в 
то е и изпълнител на рабо 
тага, Душан Сотиров, ще

думите досега
■ ■ -■голяма 

до значителна
Босилеград, кой- движе

Дървеният мост между Д. и г. Тлъмино

Братство # 2^ октомври 1985
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МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „А"СПОРТ победаВ дерби срещата 

на по-добрия отборФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА 
„СЕВЕР"

мали резултата.
След този гол, футболи 

стите на „Младост", като 
че ли виждаха своят
шанс да изравнят резулта 
та. Заиграха много по-до 
бре, обаче силите ги 
че напускаха и не успяха 
в намеренията си. Гостите 
добре защитаваха всички 
пътища към своята врата. 
В 72-а минута след груби 
грешки на защитата на 
„Младост'', десният напада 
тел на футболистите от 
Търговище, С. Златкович 
по трети път вкара топка 
та в мрежата зад гърба 
на Младенов.

В тази среща футболния 
отбор на „Младост" 
ра в следния състав: 
Д. Младенов, В. Ивков, Д. 
Златков. Б. Тасев (капи
тан), В. Тасев, Д. Антана- 
сов (В. Чипев), Р. Захари 
ев, В. Глигоров, Б. Воино 
вич, И. Рангелов и С. Сте 
фанов.

Първа точка, донесена от 

гостуване
етвяи*

„МЛАДОСТ" — „ПЧИНЯ"— 1:3 (0:1)

Босилеград, 20 октомври 1985 година. Игрище 
„Пескара" край Драговищица. Времето и теренът 
подходящи за игра. Зрители около 100 души. Голмай 
стори: за „Младост" Б. Воинович в 63-а минута, а за 
„Пчиня": 3. Неделкович в 43-а минута, Р. Пешич в 
58-а и С. Златкович в 72-а минута. Съдия на срещата 
С. Любисавлевич от Враня.

во

Пирот, 20 октомври 1985 г.
Център „Сеняк": помощният терен на „Раднич- 

ки". Теренът тревист, времето облачно. Зрители — 
300 души. Голмайстори: Зоран Ценич в 71-а от дуз
па (1:0) за „Сеняк" и Новица Алексов в 8-а за „А. 
Балкански". Без жълти и червени картони. Съдия 
срещата Воислав Маркович от Ниш — твърде добър.

„А. БАЛКАНСКИ": Мил 
ко Соколов 9, Никола Най 
денов 7, Зоран В. Христов 
8, Милван Тодоронич 8,
Новица Алексов 9, Сини- 
ша Иванов 7, Славча Ди
митров 8, Бобан Манчич 
8, Александър Станков 8,
Кръста Кръстев 8, Синиша 
Димитров 7 (СреггОн Гю- 
ров 7).

Едва в деветия кръг на 
първенството футболисти
те на „А. Балкански" усп 
яха да донесат една точ
ка като гостуващ отбор 
В твърде качествена игра 
те успяха да играят нарав 
но с отличния отбор ..Сен- не. 
як" от Пирот и да постиг 
нат равен резултат 
По качеството си тази оре 
ша може да съперничи на 
мачове от първа съюзна 
дивизия.

В първата част на игра 
та и двата отбора играха 
предпазливо и само от 
впеме на време предприе 
маха контраатаки, но без 
особени голови положе
ния. Второто полувреме съ

ъ деветия кръг на тазго 
дишната есенна част на 
Футболното първенство в 
междуоощинската срутбо 
лна дивизия група „А", 
което всъщност бе дерби, 
между „Младост" от Ьош 
леград и „Пчиня" от Тър 
говище, съвсем заслужена 
победа извоюваха футболи 
стите от Търговище, кои 
то и занапред остават еди 
нственият без поражение 
отбор в дивизията. Резул 
татът от 3:1, полувреме 
1:0, е и най-добро отраже 
ние на силите на двата 
отбора. С това поражение, 
трето поред в есенната 
част. на тазгодишното пър 
венство, 
футболисти по всичко ли 
чи, са изгубили 
възможности за пласмент 

горната част на таблица

поле ,нав наказателното 
„Младост" най-добре 
постави десният полузащм 
тник 3. Неделкович и 
глава откри резултата.

В началото на

на се

сщо започна с предпазлива 
игра. Едва в 71-а домаки
ните второто 

Б. Воинович,откриха 
след отсъдена дузпа. Прав 
дата все пак възтържеству
ва в 85-а, когато централ
ният нападател на 
вашия отбор изравни 
зултата (1:1) от една доб
ре организирана контраата

резултата
полувреме 
имаше извънредно голово 
положение да изравни ре
зултата, но тъй като 
5—6 метра не успя да улу 
чи целта, в една бърза и 
добре изведена контраата
ка в 58-а

иг-

<2Тгосту
ре-

минута Р. Пека. шич вкара топката в мре 
жата зад гърба на Младе
нов. След 5 минута Б. Во 
инович. повторно се 
мери в извънредно голово 
положение, 
ударът му бе точен и на-

Така правдата бе задо
волена и резултатът е на
пълно реален. С тази рав
на среща „А. Балкански" 
все повече укрепва позици 
ята а! във върха на табли 
цата за временно класира

В следващия, десети
кръг, футболистите на „Мл 
адост" гостуват на „Мора 
вац" от Предежне.

на-

но този път
бооилеградоките м. я.

СПОРТНА СТРЕЛБА: ДВУМЕЧ МЕЖДУ СТРЕЛЧЕС- 
КИТЕ ДРУЖИНИ „ГРА-НИЧАР" ОТ ДИМИТРО
ВГРАД И „НИТЕКС ОТ НИШ В ЧЕСТ НА ОСВО 
БОЖДЕНИЕТО НА НИШ

Стрелците побелиха
агубиха

всички
В следващия десети — 

кръг — на 27 октомври т.г.
„А. Балкански" ще играе 
на свой терен срещу 
бора ..Пореч” от 
Милановац.

В четвъртък на 24 
томври — тройна среща 
между градовете Годеч и 
Драгоман от НР България Босилеградските футболи- 
и Димитровград (СФРЮ). сти в по-голяма част «а

играта имаха само приви 
дно преимущество. Гости
те като че ли се бяха със 
редоточили на добра за
щита пред наказателното 
си поле, а с бързи контра 
атаки наистина рядко, 
но опасно застрашаваха 
вратата на домашния от
бор.

1:1. в
та.

от- Инак, играта бе в граници 
те на футболните правила, 
за което говори фактът, 
че съдията С. Любисавле
вич не показа нито жълто 

картонче.

Долни

— женитеок-
спечели Вукадии Марко
вич, а на трето място се 
класира Миливое Ристович 
от отбора на „Нитекс".

В женската конкуренция 
отборът на домакините бе 
по-добър, а и в личното 
класиране първите две ме
ста спечелиха състезател
ките на ,,Нитекс”. Първа 
е Любица Тонич, втора Го 
рдана Младенович и тре
тото мястос печели дими- 

йованка

В чест на 14 октомври 
— Деня на освобождение
то на град Ниш от фаншз 
ма, се състоя двумеч меж
ду стрелческите дружини 
„Граничар” от Димитров
град и „Нитекс” от Ниш. 
В мъжката 
победи отборът от Дими
тровград в отборните със
тезания. а и в личното клв- 

димитровградски- 
първите

места. Пръв бе Гоша 
Глигоров, второто

нито червено

Д. С.

ФУТБОЛНА ЛИГА: ПИРОТМЕЖДУОБЩИНСКА 
— ДИМИТРОВГРАД — БАБУШНИЦА

конкуренция

Незаслужено поражение сиране 
те стрелци заеха„ОМЛАДИНАЦ" (ГНИЛАНЕ) - „ПАРТИЗАН" (ЖЕ 

ЛЮША) 3:2 (1:0)
Гнилане, 20 октомври 
1985 г.

тровградчанката
Иванова.В 43-а минута, след до

бре изведения ъглов удар
две д. с.място

съди дузпа за домакините 
при съмнително положен
ие. от която „Омладинац" 

победния гол. Ос-
ТЬЖЕН ПОМЕН

На 29 октомври 1985 година се навършават 
ТРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ

Желюша постигна
вен това той отстрани 
играта Тома Марков, гол
майстор «а двата гола и 
един от най-добрите игра
чи в гостуващия отбор. 

Така и този път 1
неправда ,отнесе 

точки на „Партизан".
д. с.

.Партизан" от 
незаслужено е победен 
Гнилане от домашния от
бор „Омладинац" с резул
тат 3:2, и то благодарение 

Милован Дими- 
Пирот, който 

домаш-

отв

пашата скъпа и никога непрежа-от смъртта па 
лима майка и бабана съдията 

триевич от 
обилно памагаше 
кия отбор, за да постигне 
победата. Именно той от-

съдий-

Костадннка Величкова 
— Баба Коца

скзта
двете

СРЕЩИ НА РАБОТНИЦИ— СПОРТИСТИ
Димитровградчани 

вяха по-добри
• ТОВА Е ВЪЗВРАТНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ТО 

„ТИГЪР __ ДИМИТРОВГРАД' НА

и ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ 
от смърта нв| нашия скъп баща и дядо

— НИШ Крум Величков 
— Петърлашкн

(3:0) за Димитров- 
По спортна стрелба 
бяха по-добри дими-

на масаВ рамките «а сътрудни- 
между двата гра- град. 

също
тровградчами, в пикадо съ
що се наложиха с по-до
бър резултат, а единствено 
по шахмат бяха по-доори 
домакините и победиха с 
резултат 2:1.

Нова среша е насрочена 
пролетта на 1986 годи

на в Димитровград.

честното 
да: Ниш и Димитровград, 

на освобождение- 
град Ниш от фашиз 

ма, продължи сътрудни
чеството между ,Тигър - 
Димитровград" и „ЕИ 
Ниш. На тазгодишните 

съ състоя- 
футбол

Във вторпик на 29 октомври в 11 часа що 
на димитровградските гробища да по- 

паметта им. Каним близки и познати да
а в чест 
то на

излезем 
четем 
дойдат па помена.

От опечалените

->аспортни среши 
ха състезания по 
на малка врата (3:3), тенис

■Д С.

СТРАНИЦА И
Братство • октомври 1985



хулцер ф сатира • забава
Група туристи разглеждат 
старинен замък, от който 
са останали само стените 
с пробои — следи от стрел 

с оръдия, 
пита баща ои:

— Татко, това ли е мяс
то, къдсто мама сс е учи
ла да кара кола?

Милоаан ВИТЕЗОВИЧ

АФОРИЗМИ Момченцеба

Времето е съдия, който съди съдиите!

Той е участник в мемоарите от Втората 
световна война. Загубил сайбию■■■

Червеят на съмнението гризе адамовата
ВОДИ овия дни уиукатога на село. Не бе

ше ишъл неколко године, па дете, кико дете, 
забра ме да га водим да се прошета малко, 
омързли му флипери и градсйият въздух. На 
село са йесен, работа вема млого, та никой се 
не отизамо ка требе да се иде. Житото одавва 
прибрано, мурузуту обра сушата, са вещо одн 
реЬиицу се пече, А това нейе лоше.

Щом излезомо оди аутобусат, детето кико 
дете, поче да ме питуйе за едно, за друго.

— Дедо, киква йе тая нова, убава зграда?
— Това че буде нова поща и амбуланта.

— Представи ои, мила, 
Петър знае кокво ще ста
не с него в следващите 
три години!

— Врачка ли му е пред
сказала това?

— Не. Съдът...

ябълка.

И дръжката на знамето има два края.

Сатирикът най-добре уоеща времето на
славата.

Вързаха ми очите о лавров венец.

Диоген щеше да намери човека, ако имаше 
вълшебната лампа на Аладин.

Съпрузи гледат филм по 
телевизията:

— Убиецът е сигурно 
Ален Делон — казва мъ
жът.

— Какво говориш, скъпи? 
Той въобще не играе във 
филма!

— Знаех си аз, че си 
има великолепно алиби!

дедино.Когато птиците отлетят, остават плашилата.
— А оне» сграде, одонам рекуту?
— Опея ли? Медно йе поща и месна канце

лария, а другата, по-големата — културният дом.
Детето поче да се смейе.
— Това ли ви окете културен дом?! Е, бра 

дедо... Па видиш ли дека йе све рнзлупен, 
потрошене пенцаре, кока йа правел преди две- 
сте године ...

Медва некико успея да накарам детето да 
не гледа на туя страну, него да погледа малко 
и природу, убавиню.

0- МЬАПОСТГА прп Ш КОН1 и •к
Запалва факел, за да намери игла.

Бенгалска

Подправката струва по-скъпо от самото ястие.
Японска

Мъжът свършва с миене
то на чиниите, излиза от 
кухнята и казва на жена си

— Мила, знаеш ли, този 
сервиз, който <се състоеше 
от тринадесет части, вече 
е от сто ...

Тегая ми текну нещо и на мене. Сети се 
кико преди 40 године, кига и я бео дете, пра- 
вимо тия дом. Товарил съм и стоварлял тугле 
неколко дъна. Тегая сви се радуеомо дека пра- 
вимо убав културан дом. Най-убав в общинуту.

И яаправимо га. Покримо, окречкмо, сре- 
димо. И са не могу да се сетим колко собе има, 
а има би много. Па 
ления, па етаж и тамо

Не се страхувай, че лошо си казал, страхувай 
со, че лошо си направил.

Китайска

голема сала за предстев- 
веколко убаве сале.гДоброто и кучето не го забравя.

Осетинска Могу да кажем дека коджа године тия дом 
истина беше културан. Даскалйете и омладина- 
та даваоше представления за свак празник, а и 
опака се правеоше вечеринбе. Доодеоше и ди- 
митровградсЬият театар, и гости оди друга по- 
голема села. Имаше и библиотека ...

— Знаеш ли, мъжът ми 
пие непрекъснато.

— А защо си се омъжи
ла за него?

— Не знаех, че пие. Раз 
брах това едва когато ед
ин ден се върна 
трезвен.

Лесно е да бъдеш благотворител за чужда 
сметка.

Тамилска

Вдигнеш ли пръчка, виновната котка ще избяга
Таджикска Ама не ли после народ поче да са вача иа 

работу по градовете, намалеше деца, затвори са 
школата...

в къщи

Опасен е не силният, а отмъстителният.
Башкирска Са у домат (немогу да кажем да йе кул

туран, кига нейе), работи само йедна продавни- 
ца. Го лемата зала летаоДве приятелки ое оплак

ват от мъжете си.
— Принудена съм всяка 

сутрин да нося кафето в 
леглото му!

— О, скъпа това е ни
що. Ако продължава тнка, 
аз в най-скоро време ще 
бъда длъжна да иооя лег
лото му до кафето...

време служи за откуп 
на малине, а друбете собе си тека сгою празна. 
Домат йе напущен, на млого места протича...Привържеш ли коня към магарето, ще се раз

вали нравът на коня.
Каракалпакска Просто да кажем — нема сайбию. Не 

требе много пара да се попретегне. ама...
Страхувай ее «е от хидра със седем глави, а 
от човек с два езика.

Кабус
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