
Брятст^о С ужза щя президента на 
СФРЮ Яоснв Броя Тнто 01 
14 февруари 1В7В година из
дателство „Братство" е удо
стоено е Орден братство и 
единство с^с сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на .информативната и гра
фическа дейност и за нри- 
вос в развитието аа братет-

^ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ

ГОДИНА ХХУП * БРОЙ 1241 *

ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪБОР

В СФР ЮГОСЛАВИЯ *
вото и единството мещду на
шите народи14 ФЕВРУАРИ 1986 Г. ЦЕНА 15 ДИН. и народности

В ДИМИТРОВГРАД

ЗА ДИНАМИЧНО И СТАБИЛНО 

РАЗВИТИЕ ДО 1990 ГОДИНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СЮК

Четиригодишен рапорт
I Тредседателството «а Централни^ коми

тет на Съюза на югославските комунисти, на 
заседанието си от 6 февруари председател ст- 
вувано от Видое Жаркович, обсъди проектоот- 
чета за дейността на Съюза на югославските 
комунисти и Централния комитет на СЮК ме
жду 12 и 13 конгрес «а СЮК. Председателст-

База за по-нататъшно 
те мощности

развитие -
и общите условия за 

политическа общност. Стопанската
СР Сърбия за развитие

оптимално използуване на съществуващи 
развитие на по-широката обЩествено- 

актив"ост насочена към
на изоставащите и

осъществяване 
граничнина програмата на 

общини.

На общинския събор в 
Димитровград състоял се 
на 7 февруари, беше при
ет предложения средно- 
срочен план за развитие 
на общината за период 
от 1986—1990 година Ка 
кто изтъкна в уводното 
си изложение 
лят на изпълнителния 
вет Горян Велев. Дими
тровградска обтина оча
ква нов етап в развитие
то, който трябва да допри 
несе за по-бързо и по-ста 

-билно развитие, обосно
ваващо се преди ~ всичко 
на съществуващите мощ
ности в промишлеността. 
която и занпред остава 
база за съвкупно разви- 
те на общината.

Изтъквайки това Велев 
на първо място подчерта 
необходимостта за пълно 
и по-рационално ползува- 
не на съществуващите 
мощности и 
фактори влияещи 
производството, след то
ва осъществяване на каче
ствени промени в иконо
миите в производството

телността »а труда с 3 
на сто. Всичко това тряб
ва да даде възможност 
през следващите пет го
дини да се настанят на 
работа 1390 незаети.

Промишлеността, като 
основен отрасъл в стопан
ството на Димитровград 
ска община трябва да уве
личи производителността 
на труда с 1,6, физическ
ия обем с Ю, а заетстта с 
6.3 на сто. Само трудова

конфекция в състава на 
„Свобода'’ вече започна, 
а през този соед«оорочен 
план би трябвало да се 
реализира цеха за произ
водство на гумени ниш
ки, който досега винаги 
се е намирал в средно- 
срочните планове. Освен 
това капиталовложение гу 
марата ше направи реко
нструкция на металния 
цех. ..Братство" предвиж 
да реконструкция и мо-

вото взе решение проектоотчегът с направе
ните забележки и сюгжестии да бъде обсъден 
на 25-то заседание на Централния комитет «а 
-юХ на 14 февруари.

Председателството също така реши 26-ао 
заседание на ЦК на СЮК да се проведе на 2. 
и 22 февруари.

На това заседание Ще бъдат обсъдени про
екторезолюцията на 13-ия конгрес на СЮ.л и 
то: за задачите на СК в развитието на ^оцла .. 
етическите самоуправителни обществени отно

шения и политическата система на социално. 
чешко самоуправление; задачите на СК в и? о 
..омическото развитие; за идейно-политичес:;ч 
го, акционното и кадровото укрепване и ден: 
1вуване на СК; за задачите на СЮК в борба, 
за мир, равноправно международно сътруднй 

‘ егво, прогрес и социализъм в света.

председате
съ-

КАКВИ СА ПЪРВИТЕ ОЦЕНКИ ЗА ПРЕДКАНДИ- 
ДАДИОПНАТА ДЕЙНОСТ В СУРДУЛИШКА ОБЩИ 
ПА?

Осемдесет плодовити 

събранияостаналите 
върху

Организаторите на предкандидационната дей
ност в Сурдулишка община — Общинската конфере
нция на ССТН и Общинския синдикален съвет 
— могат да бъдат доволни от резултатите и 

атмосферата на предкандидационните събрания. 80- 
те събрания на гражданите, 31 в местните общности 
и 49 в трудовите колективи, бяХа проведени срочно 
и при доста масова посетеност. в конструктивен дух 
и с отговорност към значението на изборите

Тези оценки най-често 
се чуват в Сурдулица. 
с тях е съгласен и предсе 
дателнт на ОК на 
Драган Ристич, 
попитахме:
дължи успешното начало 
на делегатските избори в 
общината?

— Преди всичко «а по
литическата зрелост «а 
населението и на значите 
дните резултати, конто 
осъществихме през изте
клите четири години — 
отгопаря той. — Една ча- да 
ст от заслугите се пада и 
на добрата подготовка

Кое с най-високото ка
чество на подготвката?

— Както е известно, на 
предкандидационните съ много 
брания -бяха обсъдени от
чети за досегашната дей-

Дслегатите внимателно следят работата на събора

дерпизация и изграждане 
Трънско 

Смиловци

та организация за прои-
конфекци» иа малък цех в 

Одоровци, а и 
трябва да започне с рабо-

зводство на 
..Свобода” с запланувала 

на фнзичес-

и увеличаване на аку,чула- 
способност иативната 

стопанството, както и ори 
ентация на сдружаване с 

производстве-

увеличепие 
кия та малък цех за произ

водство "а црмерипзи.
производс- 

„ад 21 на сто, 
..Дими

обем иа
твото с
..Братство" с 19, 
тровград” с 8,1, а ,.Циле 
с 5.7 на сто. 
стопанство увеличение па
производителността

запланувано сре- 
15 иа сто годишно.

по-големи 
ни системи извън грани
ците на обшилата-

стопанствоII селското ност на Общинската ску
пщина и самоуправител- 
нмте общности на инте
ресите. Това е твърде важ 
на, но и твърде сложна 
задача, 
на която завнои дали ще 
извлечем съществени по
уки и опити от периода, 
който е зад нас. Най-мал
ка е ползата от формал
ното приемане на отче
тите. Затова ние направи- 

предкан- 
събрания

пече е в ход реализация- а1$ селското та иа най-голямото капита 
общинатаВ предстоящия средно 

запланува- лонложепис в 
от -освобождението досега. 
Става дума за хидромелц- 

;ца Смил-овоко

ССТНплан
общественият проду- 

14 на

ипсрочен 
но е когото 

на какво сетруда е 
дно с
Например в овцевъдството 
е запланувано увеличение 
от 6,8, житните растения 
с 31, слънчогледа със 70,1 
а мляко със 145 на сто-

от реализациятакт да се увеличи с 
сто, което е

ораниятазначително
където 'Ше бъдат из-ноле,

разходвани средства над
минаващи 1 770 000 000 ди

заплануваното
равни-

повече от 
на републиканско 
ще. Такъв р7,ст е запла- 

с оглед на новите 
активи- 

1990 
бластта

Запланувани са инара. 
вече
ферма в
ферма за угояване «а юне 

Изатовци, а

се реализират овце- 
Боровско поле

нуван
мощности, чието

се очаква до СТРОЯТ НОВИЩЕ СЕ 
МОЩНОСТИ

ране
година, както в о 
на промишлеността

хме договор на 
дидаиционните

присъствуват и предс
тавители на ОС и СОИ, за

заплата в
кувано е изграждане

Смиловско
така и ни

стопанство, 
предстоя- 

перИОД

увеличения
показатели

осъществени

кравеферма в
Оовен това пооредс-

в селското Посочените 
основните 

бъдат
при условие дазапланувалите

Последното 
в(ия средносрочен

предимство 
дума за средства

в поле.
твом

гражданитеда дават на 
отговори на всички въпро 
си. И наистина във връзка 
с отчетите бяха зададени

на трудовата оргаггиза 
„Гради*” трябва датекога- ЦИ'Я

се реализира проект за 
ремонт и производство на 
огнеупорни печки

ще има 
то става
за капиталовложеяи .

матср-

само
реализират
капиталовложения.

известно изгра 
ЦО ВИЯ

въпроси, а хора-
заед-реализацията му 

алците основи На ТРУЛ‘' 
трябва да се увеличат с

производи-

Както с 
иодането иа
за производство

(На 4-тк стр.)цех
(Иа 5-та стр.)лека■на

36,7 на сто,



НАС 1
В ПАЛЕРМО Е ЗАПОЧНАЛ ГОЛЯМ СЪДЕБЕН

Разплата или спектакъл -
швшт» ■ «* 1(ИЯ кавез № 23. В него е

Лучиано Лигьо. 
шен капо на „Коза мост
ра”. Считат го за ,,луци- 

стратег” по икономи- 
забогатява

И нI ПО СВЕТА
ПРОЦЕС СРЕЩУ МАФИЯТА

СЪОБЩЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННОТО БЮРО
.... НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪБИ 
ТИЯТА В СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО
НА

Предстоящите месеци <яе .-«кажат колко ■ор
ди с„ прогнозите, -е с „историческия процес в Па 

започпплп окончателната разплата сСолидарност с Либия 61-годи-

лсрмо «
фцЯТИ. ден

ческ»и сделки и
мафията. Вече 12

па Израел повишава• Агресивната политика
региона • Предупреждават <;$ Сье- 

предприемат прибързани и
бягство от истината?

11ред председателя 
съдебния съвет Алфонсо 

е трябвало 
поя ват 350 мафиози-

Съдебната зала' в Палер 
е

защитаван от 590 полицаи- 
Па Ю февруари 1у8С го 
дина точно в 1° часа в 
но» е започне-* голям съ 
добеп процес против ита
лианската мафия. Мнози
на вече -0 нарекоха „ис
торически процес'’, и „на
чало на окончателната ра 

..Коза мостра".

напрежението в ос на
години се намира в затво 

съдът е събрал но

напревърната в бункер,исдивените щати да ие 
обмислени акции • Споровете най-добре се уреждат 

със заплаха и натиск ра, но
ви доказателства, с които 
го обвинява, че е извър- 

няколко убийства-

Джордано
чрез диалог, а не да се

Мнозина обаче „отсъству- 
пал-и”. А появилите се би

за "езвапе па принципа 
упо-треба на заплахи ш си 
да против
средизменоморсюи
п-и. Бюрото потвърди пос
ледователната си привър-

НюНа заседание в 
Йорк Координационното 
бюро на необвързаните 
страни обсъди събитията 
в Средиземно,морието и

шил
необвързаните ли спокойни, самонадеяии 

и засмени, макар че 57 от 
тЯх за извършили 90 убийс 
тва. а 51 са се занимава 
л« с незаконна търговия 
с наркотици. Сред „отсъст 
куцащите” са и 30 покай- 
ници. които помогнали на 
изследователите да наред 

мозайката -а действия
та на организирания
минал.

Любопитството на съдеб
ната публика най-много е 
съсредоточено на бронира

стра- — Нищо няма да.ви ка 
жем! — казал той по вре 
ме на следствието.изрази пълна солидарно 

ст на необвързаното дви 
жение с Либия в опазва 
нето на нейната незави

принципа зазапост към 
иеинтервеиции м ненамеса- 

вътоешните работи па

месециПредстоящите 
ще покажат може ли ига 

съд да прину
зплата с

Реални ли са тези атри 
процесът 
обикновен

във лианският 
ди арествуваиите мафиози 

злодеянията
бути или пък 
Ще бъде само

други страни и призова 
всички страни да спазват 
Декларацията за недопус
кане на интервенции и 
намеса във вътрешните 
работи «а други страни- 
която бе приета в Общо
то събрание на ООН.

В отделно съобщение се 
изразява остра осъда на 
Израел за отвличането 

либийски самолет- Това

симост. суверенитет и те
риториална цялост.

Координационното бюро 
сериозна загриже 

от заплахите и „въ

спектакъл? Жи да признаят 
си. Може ли правдата даиталиански 

телите на Палермо горе
що желаят да се сбъдне

ЯТ- истинскиизрази 
ност
змож1ната употреба на 
сила*' срещу Либия и оце
ни, че по този начин се по 
вишава напрежението в 
областта на Средиземно

набере първите 
плодове? Уверени в това,

кри
вероия и товапървата 

свое желание показали по представители
нов „макси-

нейните 
оповестяват 
процес" с 300 подсъдими.своеобразен начин: в мо

мента, когато 
заседали давали 
учениците се изправили в 
чиновете си- спряло движе

съдебните
клетва,

:море и се застрашаве ме
ждународният мир. Бюро
то осъди заплахата и дру
ги видове натиск върху 
Либия и предупреди САЩ 
да «е предприемат прибър 
зали необмислени акции.
„Споровете най-добре се 
уреждат чрез диалог, а 
не със заплаха и натиск” 
— се казва в съобщени
ето на Координационно
то бюро на необвързаните 
страни.

В този контекст Бюрото 
отново призова всички 
държави към строго спа-

ООМ♦на :
♦

нито по улиците, преста
нали да работят продавни 

В Италия обаче Признание на Югославияе действие на въздушно 
пиратство и оше едно 
доказателство за израе
лската 'политика на агре
сия и държавен терори
зъм.

ците
преобладава индиферент
но ст и увереност, че и то Тези дни в Организацията на обединели 

те нации в Ню Йорк Югославия получи едно 
значително признание. В групата междуправи 
телствени специалисти, на които е доверено дз 

за повишаване ефек

зи процес ще доживее съд 
бата на многобройните не 
ефикасни процеси от ми
налото. Вероятно затова 
при откриването на про
цеса в залата се намери
ли самю 50 зритела? Или, 
може би, става дума за 
страх от свирепите погле
ди на мафиозите? Или за

Координационното бю- 
международ 

вземе 
ефикасни мер-

ро призова 
ната общност да разгледат възможностите 

тивността на световната организация се нами
ра и представител на Югославия. ,

След допитванията с регионалните групи 
и изхождайки от принципа за ..географско рав !1 
ноправие”, председателят на Общото събрание $ 
на ООН Де Пинес образувал група от 18 меж- ♦ 
дуправителствени специалисти, сред които е и | 
югославският посланик в ООН Игнац Голоб.

спешни и 
ки срещу Израел, за да 
бъдат осуетени бъ дейни
те му опити да извършва
нелегални и провокатив- 
ни акции.

♦
ИЗ СВЕТА НА НАУКАТА

Сензационални снимки на Уран ОБСТАНОВКАТА НА ФИЛИПИНИТЕ

Маркос фалшифицирал 

изборните резултати
Американска космическа сонда „Вояджер-2” е изпратила фото- 

доказателства за съществуване на десети пръстен и оЩе 10 спътника на сед- 
мата планета в Слънчевата система
Преди девет години от Пасадена 

(САЩ) бе изстреляна космическата со
нда .,Вояджер-2”, на която бе „довере 
ма” задачата да събере възможно по
вече- ,.по-близки” дацни за Уран. Неот
давна со-ндата се обади със — сензаци- 
оналии снимки- Онова, което може да 
се види на тях, е много по-интересно- 
от всички досегашни .знания за тази 
планета. Най-голяма изненада за на
учните кръгове представляват фото- 
доказателствата за съществуване на 
още един, десети, пръстен и оше 10 
спътника на Уран. Учените са импре 
сионирани и от атрактивния пейоа.к- 
мзоезен -с каньони, бразди, подобава
щи на писти, м -кръгове в редица.
I'

Шест години по-късно Хершел откр. 
ва да Уранови спътника- Титания и 
Оберон. През 1851 година Ласал 01 
крива още два спътника — Ариел и 
Уябриел. Петият сателит М-иранда е 
открит от американския астронзм 
Джерадд Кайпер гарез 1948 го-дина. 
Уран има 14 пъти по-гол-яма маса от 
Земята и се -намира на ръба на види
мостта с просто око- Урановата година 
е равна на 84 наши години.

На 10 март 1977 година са открити 
Урановите п,ръстени, 9 малки кръга, 
разделени с -големи пространства, с 
обща широчина 170 км.

Изпратените от -,Вояджер-2” сним
ки откриват 4 облачни системи във -вид 
н-а ленти, простиращи се над планета
та. Учените са иот-енадани от факта 
че температурата над тъмния полюс > 
по-висока от тази над светлия, полюс. 
Досега се считаше, че в атмосферат 
му -има 40 процечта хелий, но сега то 
зи процент е -много по-малък 
до 15. На онимките на спътниците Ари
ел и Миранда се забелязват бразди 
които са доказателство за голяма тек 
тенока активност.

Гражданската група за надзор над изборите и 
американски наблюдатели утвърдили 

гласове в полза
неутралните
„преправяне’’ на пристигналите 
на досегашния шеф на държавата
За ...мътните работи” на 

Маркос около извънред
ните избори свидетелству- 
ва и най-новият изборен 
скандал. Именно триде
сетина членове на пра
вителствената изборна ко
мисия. назначени от са
мия президент, своеволно 
напуснали 
ои -в комисията в знак на 
протест против фалшифи 
цирарането на гласове. В 
една черква в Манила те 
показали кутия с доказате
лства за нарушаване на 
изборната 
полза на ..един кандидат” 
В събота и неделя и ком
то торените
забелязали 
Действия”. Съобщенията 
на правителствената -из

борна ком-исия- неофи- 
цални ка-кто и много дру
ги. никак не съвпадали с 
компюторската обработ
ка на гласовете. На ,-един 
ия кандидат” точно се 
регистриат .новопристиг
налите гласове, а на дру
гия — не — заявили спе
циалистите- П-о-т*хно мне 
ние непозволените дейс
твия около изборните ре
зултати започнали в мо
мента. когато било извес
тно, че ка-ндидатът на опо
зицията Кораоон Аквино 
има предимство.

Така Фердинад Маркос, 
който,е и главен виновник

длъжностите

Уран е открит 1871 година от англи
йския профеоионален музикант и лю
бител н-а астрономията Уилям Хершел. 
Мнозина учени от това време веднага 
правят опити да определят -космичес
ката му пътека. Сред тях е -и Руджер 
Бошковотч, който, подобно на Хершел, 
отначало го смята за комета, но по-къ
сно доказва, че и Уран се движи око
ло Слънцето

процедура . в
1г

оператори
..съмнителни

за тежкото положение на 
Филипините. превърнал 
извъцред-нте избори в 
опасна изборна фарса.

като останалите планети.

СТРАНИЦА 2
Братство *14 февруари 1986



ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
ТА ДЕЙНОСТ НА гк п ”0К НА СКС В НИШ ЗА ЧЕТИРИГОДИШНА 

СК В НИШКИ РЕГИОН СПОРЕД ИНФОРМАЦИЯ НА ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУ
РАТУРИ В ЛЕСКОВАЦ И ВРАНЯ

ог-и. I СТАБИЛИЗАЦИЯТА СЕ 
исъЩЕСТВЯВА ВСЕ ПО-УСПЕШНО Несъвестно ползуване на 

средства от „Морава II“__

;гв" с“~
при твърде сложни 
ства и обществени 

раЩи се

политика е съгласувана с 
реалните възможности на 
стопанството, -ттри съотно 
шени-е .70:30 в полза на 
стопанските капиталовло
жения. Значителни резул
тати са осъществени и в 
развитието -на 
Щ'Ите и граничните общи

Следейки ползуването на средствата за развитие 
на селското стопанство в Южноморавски регион, 
прокурорите са установили, че че една част от тези 
средства се изразходват несъвестно и извън предна
значението им /

Според информация на

на
регион е действувал 

икономически обстоятел- 
противоречия характеризи 

с бавно осъществяаване оа Дългосро
чната Програма за икономическа стабилизация 
спадане на жизнения стандарт на трудещите
увеличавЗТ6' ВИС°К РаЗМ€р На инФлацияата. 
увеличаване броя_ла безработните

повишили интензитета на 
контрола над ползуването 
на средства от „Зеления 
план" и проекта ^Мора
ва 1Г' и са забележили 
редица негативни деле
ния. Някои -селскостопан
ски организации не са 
изготвили програми за 
дългосрочно развитие на 
селокостопа«ското про
изводство, както «а собс
твените си площи, така и 
на площите на селскосто
панските производители, 
а все пак са получили кре 
дити. Кредити получват и 
лица. които не се зани
мават със селскостопан
ско производство или не 
са от този край, понеже 
някои организации не са 
утвърдили критерии за 

раци<и често пъти са пара отпускане на кредти. В 
вая. зад който се сключ- сключените договори 
ват нелегални сделки ме- има много непрецизяи 
жду частния и обществе- условия и задължения, 
ния сектор. Голям брой които дават възможност 
селскостопански коопе- за злоупотреби. Счето- 

водствената документация 
не е пълна и не се води 
ажурно, поради което е 
трудно да се утвърди как 
се изпълняват поетите 
задължения- Някои орга
низации позволЯват за
дълженията към тях да се 
изпълняват с пари. а не 
със селскостопанска -про
дукция,. както е предвиде 
но в договора

изостава- окръжните прокуратури в 
лесковац и Враня, в отде
лни дейности и области 
се създават условия за 
нелегално присвояване на 
обществено имущество и 
преливане на обществе-

и пр. ни.
Изхождайки от факта, 

че 97,6% обработваеми пя 
оЩи са частна собстве
ност, СК се застъпва за 
по-висока икономическа 
заинтересованост на сел
скостопанските произво
дители за по-виооко про
изводство, както и за ши- 
ооко сдружаване в об
ществения сектор. Резу 
лтатите са налице, а един 
от тях е и създаването 
на СОСТ АИК Ниш.

При такива обстоятелст 
ва, (както бе изтъкнато на 
състоялото се тези 
седание на Председател
ството на Междуобщ-инс- 
ката конференция на СКС 
в Ниш,

Спряно е 
ма Физическия обем на 
производството, даже та 
зи «еблагоприятна 
нция е пренасочена и е 
осъществено средно 
личение със 7.4 на

намаляването

дни за
ни средства в частни джо
бове. Постоянното 
чва«е на

те«де
пока

чените и липса 
та на евиденции на не
продадените стоки откри 
ват на търговците и гос
тилничарите големи въ
зможности за незаконно 
забогатяване- Неоргани
зираният и неефикасен 
контрол над дохода нд час 
тния сектор е причина 
за неизпълняваяе на об
ществените задължения.

{ Занаятчийските коопе-

уве-
е отслабнала маТе 

ори-алната основа на 
панството, което

сто,
което е по-вйсоко от ре
публиканското 
нище. Миналата

сто-
е преди 

звикало застой в разви
тието 1н.а

средно рав
година

производителността на тру
да е увеличена с 3,6% в 
сравнение с 1984 
Особено е 
билизацията

самоуправител- 
отношения, слабос- 
действуването нд 

система и 
на тех

ните 
сти в година, 

важно, че ста-политическата В центъра на дейността 
на СК в Нишки регион са 
били и въпросите за усъ- 
вършенствуване на поли
тическата система на со
циалистическото самоупра 
вление, съгласно станови
щата от XVIII 
на ЦК на СКС. И за въп
росите за идейната борба 
е отделено дължимото 
внимание. На този план 
активността е била на
сочена към повишаване 
на идейно-теоретичната 
подготовка и марксичес- 
кото образование на чле
новете на СК заради ефи 
касното им включване в 
решаването на обществе
но-икономическите и по 
литическите проблеми.

засилено влияние 
но бюрократичните

се осъщест-
ява все по-успешносили.

Действувайки при таки
ва условия. СъЮзът на

в ор
ганизациите на сдруже
ния труд, 'които са «оои:

комунистите е полагал уси 
лия да ускори 
ването «а 
във всички области на об
ществения 
Някои от тях са 
а при повече 
лите
на тенденцията на 
нататъшно изостряне 
изтъкна 
ложение Мирко Минич, 
секретар на Председател
ството на МОК на СКС 
Ниш.

През 1984 и 1985 година 
в най-важните сектори на 
производството са осъщ 
ествени добри резултати-

тели на . стопанското раз
витие на региона (ЕИ и 
МИН от

преодоля-
проблемите Ниш, „Първи 

май” и „Тигър'’ от Пирот, 
ШИК »Копаноик”

заседание

от Кур- 
шумлия и други). През из
теклия период износът 
винаги е бил по-висок ог 
вноса. Осъщественият ва
лутен доход обаче не е

живот и труд. 
решени, 

от остана- 
проблеми е осуете-

рации недостатъчно са ос- 
пособени за контрол и 

. разполагане със средства
та за развитие на селско
то стопанство. Една част 
от тези средства се изра
зходват несъвестно и из- 

предназн^чението

по-

в уводното си уз достатъчен за задоволя
ване на валутните потре
би, понеже в Нишки ре
гион промишлеността пре 
димно е преработвателг 
и висока е зависимостта 
й от вноса на суровини 
и възпроизводствен мате 

Инвестиционната

вънв
им.

Изхождайки от ролята 
на селското стопанство в 
съвкупното развитие на 
региона, прокурорите са К.ГБ.К.риал.

ПетаНОВЮ в края на май 1944 година 
южноморавска бригада беше преименувана в 
седма сръбска и влиза в състава ”а 23 сръо-

В тежките и цървави сражения* по пла
нински терени и безпътица, по сняр и дъжд,1 
без сън и почивка, някога и цели дни без 
храна, често пъти и без вода,, слабо облече
ни — недостатъчно въоръжени от строя на 
бригадата около 500 бойци дадоха животите' 
си за свободата и по-доброто бъдеще, а око
ло 1200 души бяха ранени. Поднаха и мно
зина членове на Комунистическата партия 
на Югославия-и СКОЮ. От първите редици 
на бригадата при нейното създаване всеки 
трети боец е паднал за свободата, а от пре 
живелите — 50 на ого са военни инвалида 

Пред настъпите на Седма сръбска ориса 
да бяха изхвърлени от строя около 10 500 вра 
жеоки войници и домашни предатели — 
4000 души бяха убити, към 4600 бяха пле- 

а 2400 души бяха плене- 
45 нц. Бригадата по такъв начин даде свой пъ

лен принос в борбата за победата над фа
шизма. Седма сръбска бригада беше ковачи 
ца на братство и единство. В «ейния състав 
тмаше бойци от всички наши народи и на-

ПРЕДИ 42 ГОДИНИ, в началото на 
февруари в цланинското село ябуковик; не
далеч от Църна трава. от лужнишки-я парти
зански батальои беше създадена Пета южно 

бригада на НОВЮ, 
закалени бойци — църнотравски

:

ска дивизия, която отива на нови операт 
вни територии в Източна Сърбия, обхващаща 
района от Южна Морава до Дунав.

Боевият път на Седма сръбска Народо-
4000

попълненаморавска
главно от
и лужнишки партизани. В първо време бри 
гадата действуваше в района от Весна ко- 

Нишава на север. Пета юж
но-голя-

освободителна ударна бригада е дълъг
от югославско-българската граница 

през Сърбия, Босна, Хърватско и Словения, 
все до Триест — Иогрид и Соча. Това беше 

но славен път. По боевия си ъм 
;дма сръбска народооовободителна бригада 

множество военно-териториални 
Княжевски. Зайчарски

кмбила на юг, до
номоравска бригада беше първата 

регулярна част на анектираната
окупация на фашистка цар

област,ма страшеннамираща се под 
Борисова България.

Тетриторията на формира
партизаноки части: 
и Призреиоки отряд, партизанско комамдува 

Болевац, Сокобаня, Свърлиг, Княжевац

Църна трава, Лужп-ица 
Горно Покишавие пре 

свободна партизанска т ери то- 
1943 година, така че мможе 

косовски части

{ ч по-гол ям ата част от
дставдяваше 

| рия оЩе от юли 
ство сръбски, македонски -и 
на НОВЮ, когато биваха принудени, време 

местопребиваване и 
настаняваха в този район- В 

благодарение огромната помощ 
партизани беше създаден 

отряд- Тук отр- 
сигурна парти- 

дей- 
Има-

пс в
и Зайчар « даде необходимите кадри за по- 

иовосъздадопите бригади на
не»и,

пълваие на
сръбска дивизия- Сътрудничеше и сьдеиству- 

множество сръбски, македонски косов 
хърватски и словенски части, както и с 

и оилите на

тю напускаха своето 
безопасно се 
гози район, 1

ваше с 
оки,
българските партизански сили 
Червената армия, което представлява интер- 
иационалистичеомия й принос към всеобща 
та борба и победа иад фашизма.

Седма сръбска бригада участвува п осво- за ударна, както и похвалена от 
йпжилшето па Болевац. Сокоба«я, Свърлиг, Тито, похвалена беше и от Главния »«аб за 
V?,™‘ ,, Зайчар Салаш, Бор, Белград Сърбия и НОШО. Седма сръбска бригада бе- 
ч' Любо ния Зворник, Грачаница, Бръч- ше удостоена с Орден пародии заслуги. Ог 
„о Дервеита, Босапс.си брод, Босаноки Нови лен братство и единство и ДРут високи от- 
и много -други тю-големи и ио-мазиси селища. лмчня и признания. «ПЯ ВИДАНОВИ

РОДНО СТИ.
За воеП|ни заслуги бригадата получи 

вече военни отличил, беше

па югославските 
и Трънокият партизански 

постоянна и
по-

горовъз гласена 
Марша'ядът имаше 

замота база
ВСИЧ'КИпри

българска територия, 
прехрана и

На тази територия 
отряд Първа и

почти
ствия м потери «а 
ше, сигурен приют, 
оръжейна^ помен и ДР- 
бяха създадени я Тръиският

партизанска ори гада.
Главни» шабза

лекуване;

Втора софийска 
По решение пя

Сърбия
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ЖИВОТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБОТ ПАРТИЙНИЯ 
ЩИПАДелегатска (пред)изборна дейност

ПРЕДКАНДИДАЦИОННИТЕ Публично се обсъжда 

четиригодишната дейност
СЪБРАНИЯ

ДИМИТРОВГРАД: ЗАВЪРШЕНИ

пълна демократичностВ духа на акциоинояитическото и 
единство, за по-нататъшно 
то развитие на политичес- 

■ ката система на социалис
тическото самоуправлеи- 

всенародната отбра-
само-

наПредседателството 
Общинския комитет

комунистите в Бо-

_ : Искат и могат да ра
ботят, дори и ако трябва 
да се преизбрах някои до 

Това

щотъкна председателят на 
Общинската конференция 
ан Социалистическия съ- 

Момчило Андреевич, 
всички събрания са мина 
ли и духа на пълна демок 
ратичност. Раздвижени са 
множество 
въпроси, най-често свърза
ни с нередовния
недостига на лекар 
лошите пътища. Не са пзо 
станали и оценки за рабо 
та па досегашните -делете 
ти и делегации. Може да 
се приеме обща оценка, 
чс досегашната работп "а 
делегатите и делегациите

на СъПредкандидационните съ. 
брания в Димитровградска 
община вече са завърше 
ни. Тези дни Координаци-

юза на 
силеград на проведеното 

седмица
сегашни делегати

'Ще се случи в няюз през миналата 
разширено
де съгласие на отчета за 
работата на 
комитет, неговите

сигурно
кои местни общности, къ 

много
о-нното тяло за подготов
ка и провеждане на изоо- 

заседанис, 
оценка на

не,заседание да-
на и общественатадею са останали 

малко хора. Спазваме 
предвидената структура в 
такива местни 
е почти невъзможно, 
за сметка на това в тру-

заЩита, развитието и усъ- 
вършенствуването на коле 
ктияната работа и 
рност, чрез постоянно зае 
тмгваие да укрепва 
риалната основа на сдру
жения труд и по-нататъш-

рите проведе Общинскиянанай-различнина което даде 
п редканди даднон ните съб 
ранця.

орга-
отговообщности ни и тела за период от 

1982 до Февруарипревоз,
ЦЛЦ по март

1986 година и ориентаци-Предкандидационните 
събрания са проведели от 
16—29 яцуари. В този 
срок са се състояли 86 съ 
брания, от които 44 в тру 
довите- организации и 42 

общности- 06- 
събрания

.мате-
ониата програма за рабо
та за следващите четири

ля мадовите организации 
нарушаване иа съ*ната.

На територията иа об
щината са предложени 

139 делега-каидидати за 
ции, от които 79 в трудо 

организации и 60 в 
общности. В по

в местните 
та оценка е, че 
та са били добре поссте- витеиа желалото равии- 

и яма
не е
ще. В много случаи 
писани отчети за работа

местните 
вечето случаи са разшире 
ни списъци така че от иу

ни, особено 
местни общности.

в селските 
дока- 

констатация не на делегациите, а връзка
та на делегатите с базата 
с много тънка- Затова в 
предстоящите избори тряб 
ва да се държи сметка да 
се избират хора, които

то тази 
може да се приложи ^а 
местната общност на Ди-

жиитс 950 делегати предло 
жени са 1059. Сред тях 
52 -са предложени за тре
ти път-

митровград където предка 
ндидационното 
е отсрочавано- Както из-

събранне А- Т

Осемдесет плодовити събрания
Икономическата стабилизация — тема номер едно 
през изтеклите четири години 

ното
Има ли някои новини 

в делегатската система?
— Има. Занапред скуп 

щините на местните об- 
щности Ще вършат функ
цията на делегация за са- 
моуправителните общнос
ти на интересите в мате
риалното 
За целта бе 
изменение в статутите на 
местните общности.

Задоволството от успе
ха на предкандидацион 
ната дейност е далече от 
самозадововолство, зашо- 
то до мрая на изборната 
процедура има още мно
го задачи, които изиск
ват висока отговорност 
и пълна 'мобилност. Доб
рите начални оценки се 
приемат само като мотив 
за по-нататъшно пълноце

(От 1-ва стр ) Какви са оценките на 
хората за действуването 
на делегатската система? 

— Тези оценки са реа-

развитИе на селско 
то стопанство.

Същите понасто-години- 
ящем са на публично обта, общо взето, останаха 

доволни от получените периодПрез отчетния
във всеобщата пар

съждане в първичните пар 
тийн-и организации, което 
тези дни трябва да прик
лючи-

Инак, в отчета за чети 
ригодишната дейност на 
Общинския комитет, него 
вите органи и тела. меж
ду другото се изтъква, че 
Общинският комитет, не 
говите органи и тела и 
Общинската организация 
на СК в общината през из 
теклите четири години са 
разгърнали всестранна об 
ществено-полтическа дей
ност, преди всичко върху 
укрепването на идейно-по

лни, а в случая това ,,ре- 
Кои проблеми най-много ал*ш'’ е синоним за ,.кри- 

бяха засегнати с въпроси тични”. С други думи, ка- 
те на гражданите? зва Ристич, работата на

— Не само в местните делегатите и делегациите 
общности на село, но и в получи 
града, доминантно място 
получиха
товите проблеми. Това е и 
разбираемо, понеже те 
най-пряко засягат живо
та на хората, а в нашата 
община все оЩе има дос
та такива проблеми,

отговори. място
тийна дейност бе посвете
на и върху реализирането 
на становищата и рещени 
ята на 12 
СЮК и

производство-
извършено

конгрес на 
9 конгрес наниска оценка.

Как ми»а предлагането СКС. както и на отделни 
заключениякомунално-би- на кандидати?

— На този план съ.мс 
имаме причини за задо
волство. защото тази ва
жна кадрова задача 5е 
осъществена при пълна 

въ- демократичност- Нямаше 
преки че в един по-дълъг • натрапваме на кандидати, 
период постигаме добри а поисъствуващите пред- 
резултати в разрешаване- лягаха кандидати с убе- 
им. Всъщност, отчетите ждението, че те могат 
на ОС и СОИ бяха обсъ- да изпълнят ролята на 
дени през призмата на делегат и член на делега- 
състоянието и проблемите чия в предстоящия пери- 
на всяка отделна среда.

становища и 
на ЦК на СЮК и ЦК на
СКС.

В осъществяването на 
тези и редица други дей. 
ности, през отчетния пери 
од Общинският комитет 
е провел 24 заседания, а 
Председателството му 56.

М. я.

БАБУШНИЦА

Отчетът на обсъжданенно ангажиране.
К Георгиевод.

До края на февруари 
трябва да приключи избо
рната дейност в Съюза 
на комунистите, ще бъ
дат избрани председател 
на Общинския комитет 
на СКС, секретар на Пре 
дседателството, 
ти за
конференция на 
Делегати за Десетия кон 
грес на СКС и 13-тия кон
грес иа Съюза на югос
лавските комунисти.

Тези дни беше пуснат 
на обсъждане в 81 парти
йни организации в общи 
ната отчетът за дейността 
на общинската организа
ция на Съюза на комудн 
стите и отчета за рабо
тата на Общинския ко
митет на СКС, неговите 
органи ,и тела 
от 1982 до февруари 1986

година.
Както беше изтъкнатоБАБУШНИЦА и в досегашната предиз

борна дейност, комуни
стите в Бабушнцшка об
щина са се стремели да 
бъдат във фокуса на най- 
актуалните събития, в 
първите редици на бор
бата за 'икономическа 
стабилизацицця, активно 
участвуват във всички 
акции, които се подемат 
в общината- За председа 
тел на ОК на СКС са 
предложени двама канди 
дати: Станко Велкович, 
председател иа Общинс
ката скупщина и Най- 
дан Маркович, директор 
на „Лужница”. а за сек
ретар на Председателс
твото на ОК на СКС Сла
вко Златкович.

Повече кандидати
Н-а завършените предка 

ндидационни събрания за 
делегати и делегации в 
Бабушнишка община се 
отчита че са евидентира- 
ми много повече от пред 
видения брой кандидати 
за членове на делегати -и 
делегации, както -и за най- 
отговорни постове в деле 
гатската скупщина- Тези 
дни в основните самоупра 
вителни организации и 
общности, в Социалистиче 
ския съюз и синдикатите 
се върши -подготовка за

Както вече е утвърдено, 
кандидационните събра
ния ще се проведат от 20 
февруари до 1 март. На 
тези събрани» ще бъдат
утвърдени кандидатите за 
делегати в самоуправител- 
н-ите общности на интере 
сите, кандидатите за чле 
нове на делегации в обще 
ствено-полтическата общ 
ност.

Кандидационните събра 
ния на трудещите се и 
гражданите в местните об

турата и адвокатурата ще 
се проведат на 13 и 14 
март 1986 година-

Членовете на делегаци
ите в местните общности 
както и членове на деле 
гациите иа селскостопанс
ките производители ще се 
проведат иа 16 март-

делега- 
Междуобщцнската 

СКС,

Избирането на делегати 
за Обществено-политичес 
юия съвет «а Общинската 
скупщина ще се проведат 
също на 16 март.

Първите събрания на 
делегациите Ще се прове
дат на 20 март.

щн-ости ще се проведат 
започване на кандидацион . до 5 март. 
ните събрания на трудещи - Избори за делегати и 
те се и гражданите. в периодаделегации в науката, кул- М. А. М.А.
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БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД ЗАПОЧНА ИЗБОРНАТА 
НОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

АКТИВ

Вместо пет една общност? ВСЕСТРАНЕН АНАЛИЗ НА 

ДОСЕГАШНАТА РАБОТА
Формираната,

от изпълнителните от проблеми.бори «а скупщините ,на самоуправител 
на интересите делова 

всестранно да изучи 
от предложените три възмо 

жности за реорганизиране

В потвърждение на това е и фак- 
тът, че отделни сам ©управителни 
‘Чности с досегашното устройство -имат 
съвсем малък общ 
сл1учая със СОИ за физическа култура 

около 3 милиона динара през изгек 
•ата година — факт, който сам по 

оИ го®ори, че съществуващото състои 
итге трябва да се мени.

Що се касае

ните общности 
група с цел об- Съгласно Правилата, Об 

Щиноката конференция на 
Социалистическия съюз в 
Босилеград на последното 
си разширено заседание, 
между другото, утвърди 
сро-ковете -и прие задачи
те за провеждане на пред 
стоящите избори в Ооциа 
дистическия съюз. На за
седанието «а което присъ 
ствуваха и ръководителите 
на обществено-политичес 
ките и някои трудови ор 
ганизации и Общинската 
скупщина, уводно изложе
ние изнесе председател
ят на ОК на ССТН в Боси 
лоград, ИВАН ЛАЗАРОВ.

— Предстоящите избо 
ри — изтъкна Лазаров — 
и въобще изборната дей
ност, която започва в ор 
гднизациите и органите 
на Социалстическия съ
юз, представлява твърда 
важна обществе но по.т::- 
тическа задача. Още по
вече ако се има в предвид, 
че се провеждат съвмест 
но с изборите за учредя
ване на четвъртия пореден 
делегатски състав и всеоб 
щите подготовки за пред
стоящите партийни и син 
дикални конгреси. Пора 
ди това и изборната дой 
ност в Социалистическия 
съюз, като най-широк 
Фронт на организираните 
социалистически сили, в 
същ1ността си трябва да ха 
рактеризира критично и 
всестранно обсъждане на 
всички досега осъЩестве 

‘Ни резултати, опити и ре 
зултатите на функциони
рането на политическата 
система, както и осъществ 
яването мерките за иконо 
мическа стабилизация и 
общата развойна полити
ка в общината. Ведно, 
предстоящата изборна де 
йност и изборите, каза Ла 
заров. трябва да дадат и 
отговор на въпроса: кол 
ко и до коя степен Социа 
листичеокият съюз, като 
фронт, дава принос в ра 
здвижване на инициативи
БАБУШНИЦА

за разрешаване на ежедне 
вните проблеми, които са 
от пряк интерес на всич
ки трудови хора и каква 
е всеобщата активност на 
останалите обществено-по 
литически сдружения и 
дружества, действуващи в 
рамките на Социалистичес 
кия съюз. Значително мя
сто ,в разискванията тряб 
ва да бъде отделно и 
върху осъществяването на 
колективната работа и 
отговорност, 
нето на конституционната 
роля на местните общно 
сти, информирането, 
дровата политика, разви
тието и усъвършенствува- 
нето на всенародната от 
брана и обществената са 
мозащита, съдържанието и 
метода на работа на мес 
тните
ССТН и пр. С други думи 
казано, отчетите и разис 
кванията които Ще бъдат 
изнесели в изборната ак 
тивност трябва да бъдат 
отражение и резултат на 
всестрания анализ на до 
сегашната рабога на вси 
чки организирани сили и 
въз основа на това да се 
утвърдят съответни прог
рами за действуване за 
предстоящия период-

Съгласно изборната ак
тивност в Социалистичес
кия съюз на СР Сърбия 
изборните събрания в мес 
тните конференции в об
щината ще се проведат 
до 20 април, а Общинска
та изборна конференция 
до 20 май- Взети са и ре 
ше.ния за провеждане на 
изборите, и решение за 
броя и начина «а избира
нето на делегатите -и Об
щинската конференция, ко 
ято и занапред ще набро
ява 71 делегат, които Ще 
бъдат избрани в местните 
общности, обществено- 

политическите организа-

В'ЬЦ-роса. коя
доход, какъвто е■на самоуп- 

уа®ицедните общности е най-изгодна 
Даде свое мнение. Именно, 
ното

в изготве- 
деловата сео_проектопредложение

1 рупа е на мнение, че в днешните изо
стрени икономически условия най-из- 
годно е досегашните пет самоуправите 
лви общности да се обединят 
с един орган на управление 
сионална служба.

О б основавайки

за втората възмож- 
ност да бъдат две юамоуправителни 
Щ-ности работната

обв една, 
■и профе- група е на мнение,

че при това положение вместо разходи 
те да се намалят ще дойде до увеличе
ние на средствата, което не > 
на икономическата стабилизация 
шините определения.

Да кажем

предложението си, 
трупа изхожда от факта, че 

доединяването им не само, че 
*«|мали броя на делегатите, 

това и средствата за действуване 
отделните

е в духа 
и пар

,_ловата
осъществяваЩе се

а ведно с и това. че проектопред
ложението тези дни е обсъждано пред 
обществено-политическата структура в 
общината, а след това ще бъде пуснато 
*:а публчно обсъждане в местните об 
и пости и организациите на 

НИЯ труд
Естествено, каква Ще бъде по-ната- 

тъшната съдба на петте самоуправител- 
ни общности в Босилеград до 
■'тепен ще зависи и от мнението на об 
Ществено-политичеоката структура в об 
"ината

на
органи. И досега тези 

ства не са големи, но *с обединяването 
им ще се създадат реални предусловия 
за съвместно действуване, 
зи области които са им сродни, И още 
нещо. С обединяването в една самоуп 
равителна общност се създават реални 
възможности за по-тясно взаимодейст-

ка-сред

поне в оне одружс

организации на
голяма

вие, личните доходи на заетите в от
делните организации Ще бъдат съг
ласувани и много по-лесно и по-бързо 
ще се разрешават инвестиционните М. Я.

ЗА ДИНАМИЧНО И СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ ДО 1990 ГОДИНА
(От 1-ва стр.) Дребното стопанство, до

сега винаги споменава
но само като възможност 
за настаняване на опреде
лен брой незаети, без как 
вата и да е конкретна про 
грама, в следващия сред- 
носрочен период трябва 
да намери ангажиран и 
съвсем конкретен подход, 
защото е крайно време 
за това, общината да не 
остане без основни заная 
тчийски услуги, тъй не
обходими на 
СРЕДСТВА ЗА РАЗВИ 
ТИЕ ОТ ПО-ШИРОКАТА 
ОБЩНОСТ

ксимално. Ще се разшир
ят и Ще бъдат построени 
нови обекти.

С реконструкцията на 
хотела в града и разшир
яване на мощностите в 
състава на туристческо- 
гостилничарския компле
кс ,.Градина'’ трябва да 
бъдат задоволени нуждите 
в областта на така 
чения транзитен туризъм

Елка'т от Арандже- 
след това мината 

а има реални
ескллоатация

но с 
ловац, 
в МъЗГОш, 
изгледи за 
на някои минерали в юж 
ната част на общината-

В областта на туризма и
гостидничарството въз ос
нова на 
възможности, които все 
още не са излолзувани ма

същ еству в аЩите
нарс

гражданите.
МИТНИ^АРСКАТГА СЛЕДА”

Завърши следствието Димитровградска общи
на като недостатъчно раз 
вита сигурно сама «е мо
же да обезпечи средства 
за реализация на тези
амбициозни планове.

Социалистическа репуб
лика Сърбия щердо под 
помага развитието на изо 
•стзищитс краща, а сега се 
реализира и програма за 
по-бързо развитие па гра 
пичиите общини. Развой
ната програма на Дими
тровградска община е в 
унисон с тази програма, 
така че средства се обе
зпечават и по този начин-

ПирСъдия-следователят в Окръжния съд в 
от, след дувмесечна работа, предал целокупния мате 
риал в Окържната прокуратура в Пирот

цми и дружества и сдруже
ипята действуващи в рам 
ките на Социалистически11м.я.в О кър

па 40
Обрад Веселинович, съдия-следовател

Пирот след като извършил разпит
целокупния материал в обществе

но случай следствието срещу ос 
Митницата в Димитровград, ра 

и Димитровград и еди»1 Ра-

ГЪ«13.

жния съд в
свидетели предал
ната прокурартура 
мина работника
ботници В СВР » ДИ"‘ в Димитровград,
ботник в -бля^ски че ^ ^ замимг№Ш1и с „е-

със злато и валута, със злоупо- 
един случай, поради

Грен вшувн ма попнтинесвата шнолана
Тез дни в Бабушница за 

почна да работи третият 
випуск на политическата 
школа в организация 
Общинския синдикален съ 
вет.

литнчеоката система 
оо ци а л исти ч еско самоуп
равление, създаването и 
разпределението на 
да и др.

Както ни уведоми Иван 
Димитриевич, председател 
на Общинския синдика
лен съвет лектори за сказ 
ките пред курсистите Ще 
бъдат видни обществено- 
политически дейци в об
щината, а разработка на 
н*кои теми ще направят 
и лектори от Междуобщин 
ския синдикален съвет и 
някои факултети в Ниш.

М. А

напо

ради основано 
позволена търговия 
треба на служебни* пост, и в

дохона

Освен това помощ в ре- 
ализациията на 
те проекти сигурно както 
и досега ще окажат голе
мите 
намира

плячка. посочени Тридесетина курсисти в 
течение на три месеца от 
основните организации на 
сдружения трул предимно 
млади хора. Ще бъдат по- 
дълбоко запознати с най- 
належащите проблеми от 
ролята И задачите на син
дикалните .организации у 
нас: подобрението и усъ- 
нършенствуването на по-

съдия-следователя, който при-
посочени пезакоВ материала на

;"Г»=»33РЗгГн..™»
збудено следствиеIо Жаши в Митницата,
рисов, Душан Георгиев У' ' шето ДжоРДЖе
Нацко Станулов, «нспек-горпоД ^ АлвКса|1Д„р Бори- 

валуте" *ик»дат РСтоямо1ШЧ, служители
40-те свидетели от Бел р

които е въ
системи, в които се 

част от . димитро-
Бо-

стопанство.вграденото
На общинския събор де 

и бюже 
който

легатите приеха 
общината,

1986 година ще изиа-
Рангелов,

та па
■през
<СД1 190614 000 динара.

А. Ташков

Райко Ставров исоя,
в СВР), както и 
град, Димитровград,

имената на
Ниш и Прингина.

сс. *
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НАСТЪПВАЩИЯ СТРОИТЕЛЕН

БЕСЕДА С ДРАГАН ЗЛАТКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ПО НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В ,,ГРАДНЯ"

„ИЗГРАДНЯ" ПРЕДБОСИЛЕГРАД: 
СЕЗОН

ЗАПЛАНУВАН Е ОБЩ ДОХОД ОТ 

ОКОЛО 400 МИЛИОНА ДИНАРАГоижн|за подобряване 

стандарта на работниците
' Г

> С2--
Кирил Веорганизацията 

ликов.
инак, за разлика от 

настоялата

зи година, както и през 
за нас н(е бъде

обем наФизическият 
производствения план в 
строителната организация
..Изгради*" в Босиле
град, заплануван в нача
лото иа изтеклата делова 
година е преизпълнен с 
24 па сто. Именно, спо-

изтеклата.
,рудна. От една страна, 
инвестициите от година

на работниците. Именно 
чрез самоуправител«итс об 
щности ша интересите, ко 
ито трябва да оказват не
голяма номош, Л1е изпра
тим повече работници па 
възстановителни почивки 
и баленеолечеиие. Минала 
та година 13 души ползу
ваха такъв вид помощ, а 
през настоящата година 
очакваме техният брой 
да бъде по-голям.

От .друга страна предп 
риемаме съответни мерки 
за откриване иа собствен 
работнически стол- Сегаш 
пата прехрана чрез боно 
ве, чиято стойност е 130 
динара, не е сполучливо 
решение. Предвиждаме да 
увеличим стойността му 
па 180 динара, по истинс

По обективни причини 
строителството, като сто 
кански отрасъл, у нас се 
намира в затруднено поло 
жение. Намалените капи
таловложения пряко се от 
разяват на строителната 
дейност. В кои насоки се 
движи дейността на пър
вичната организация на 
Съюза на синдикатите в 
строителната трудова ор
ганизация ..Гради»" от Ди 
митровград 
неотдавна с новоизбрания 
председател на по Дра
ган Златков-

— една ог първостепен 
ните ни задачи в настоя
щия момент е да приведем 
в съзвучие с изискванията 
Правилника за създаване 
и разпределение на дохо
да и личните доходи. Не
обходимо е час по-скоро 
да извършим ревизия на
организационната схема
в трудовата организация 
с цел по-добре да се орга 
низираме и да подобрим 
техническо-технологичес
ката подготовка. -

преди, през 
година ,.изгради»
80 на сто от 
нид общ доход от около 
400 милиона динара

над 
запланувана година все повече се 

ограничават и намаляват 
а от друга страна, . цена
та иа строителния мате
риал постоянно се покач 
ва. Затова всеки от «ас, 
много повече, отколкото 
преди, трябва за се засть 
пва навреме да се реали 
зират всички заплану
вани задачи- Преди вси
чко навреме, а и предсро
чно да се завършават 
обектите, които строим, 
като при това отделно 
внимание обърнем нц 
икономии на всички ви-

ще
осъществи на строителни 
те обекти извън Босиле- 
градска община. Това Ще 
ста«е в СР Славения в 
Любляна, където вече 
имат договорена работа 
за около 150 дилиона ди
нара и в СР Сърбия в Кра 
гуевац — на стойност от 
около стотина милиона 
динара.

— В Босилеград остава 
да довършим обекта на 
детската градинка ..Дет
ска радост" и фабрика
та на Електронната про
мишленост от 
произвеждане на 
кондензатори- Според пла
на, а досега работата въ 
рви със запланувания те
мп, детската градинка 
трябва да завършим

ред думите иа директо
ра па организацията, Ки
рил Велинов, от запла
нувания общ доход в раз
мер 250 милиона дина
ра,, 200-те заети, колко- 
то понастоящем работя г 
в организацията, през из- 
телклата година са осъ
ществили общ 
около 310
ра. Това им дава реална 
основа и оптимизъм и

беседвахме

доход от 
милиона дина

дове строителни матери 
али. Разбира се иконо- 
мисването, пък от своя 
страна никак не трябва да 
доведе под въпрос качес 
твото на обектите. Нап- 
против в това отношение 
трябва да вървим в уни
сон със съвремените стро 
ителни норми- Само по 
този начин Ще можем ус
пешно да се борим с но- 
вонастаналите условия 
— сподели директорът на

настоящата година 
може би 

амбициозен

през 
да заплануват.
в момента

Ниш за 
ПВЦ

план от около 400 милио
на динара. Още 
ако се има предвид, че в 
организацията 
финансовите

повече.

очакват и 
им резул

тати да бъдат положите
лни. те. деловата година
да приключат без загуба 
и, че почти вече имат обе 
зпечена работа 
настоящата година.

— Естествено е, че и та

към средата на годината, 
а вторият обект е 
към

вече
края, най-вероятноза презНашият правилник тря 

бва да съгласуваме с оо- 
ществения договор, кое
то трябва да допринесе за 
подобряване стандарта на 
работниците. То и досега 
е водена грижа за увели
чение на личните доходи. 
Така например само от ав 
густ до края на миналата 
година те нараснаха с 45 
на сто, а от 1 януари на 
настоящата година са уве 
личени с оЩе 25 на сто. 
Сега средният личен до
ход възлиза 28 до 30 хил 
яди динара- Доколкото сме 
стопанисвали през изтек 
дата година добре от 
март може да се очаква 
ново увеличение. Чрез пра 
вилника

към края на март същи
ят Ще бъде предаден на 
употреба. М.я.

I СУРДУЛИШКИ СТОПАН ски новини I
ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 
ЗА НАРОДНИ ПЛЕТИВА Преизпълнен е планът 

за нзнас на 
мнкроматорн

Да се построи 
промишлен обект

Драган Златков
..? ■ -иа ». ;

кото рещение Ще бъде: 
откриване на работничес 
км стол, за което вече 
имаме възможности.

Не по-маловажен е въп
роса за жилищното строи 
телство. Миналата година 
дадохме 7—8 жилища.. 
Чрез самоуправителната 
общност на интересите за 
жилищно дело определени 
средства за кадрови жили 
та има. И през настояща 
та година ще положим оп 
ределени усилия да отде
лим повече средства за жц 
лищното строителство ка
то при това задоволим и 
нуждите на работниците за 
кредитиране на частното 
жилищно строителство-

От казаното на Д. Злат
ков личи', че в ..Градня" на 
■последък в центъра на вни 
манието на първичната ор 
ганизация на Съюза на 
синдикатите еличният об 
«Дествен стандарт на рабо 
тниците, което е напълно 
в съзвучие с общите уси
лия да се подобри поло
жението на работниците в 
този стопаноки отрасъл.

През изтеклата (1985) 
година около 3500 коопе- 
рантки и стотина заети 
работнички в сурдулишка 
та „Народна радин0ст” е 
произвела 30 000 облекла 
народно плетиво, около 
5000 квадратни метра ки
лими и 3000 облекла бяла 
бродерия, колкого е било

В обществения план за 
развитие на Сурдулишка 
община до 1990 година, 
неотдавна приет, е запла 
нувано на територията на 
местната общност Но
жица да се построи коне- 
ферма. която Ще има око 
ло 300 коне и да се пос
трои автоматическа теле 
фонна централа със 100 
телефонни постове.

— В настоящИя петгоди 
шен период трудещите се 
и гражданите в Божица 
търсят да се построи и 
един промишлен обект, в 
който да се трудоустроят 
50 работника — посочи 
Любен Михайлов, предсе
дател ма местната общ
ност в Божица.

Основната организация 
на сдружения труд на кра 
гуевашкцте автомобилни 
заводи ,-Дървена застава'’ 
за производство на микро- 
мотори „5 септембар” 
Сурдулица през изтеклата 
(1985) година 
стопанисвала. Именно пла 
нът за реализация па 
кром-отори от 776 103 бро 
йки е
домашния пазар са реали
зирани 779 959. микромо
тори.

в

е успешно
и запланувано. Една трета 
" :• тез предмети са изнесе 
:и на конвертируемите па

зари.
През настоящата 

година

ми
■настояваме да 

подобрим възнаграждава- 
нето на работниците с 
най-ниски лични

преизпълнен. На
пък

сурдулишките пле 
тачки плануват да осъще 
ствят приход 500 милио
на, относно 200 милиона

доходи- 
Следва обаче веднага 

да кажем, че целта ни е 
да въведем стимулативно 
възнаграждаваме, като при 
това ценим редовност в 
работата, икономиите на 
материали и качеството 
на работата.
‘На въпроса дали и в дру 

ги насоки се предвиждат 
мероприятия за подобрява 
не на жизненото равнище 
иа заетите в „Градня" Д. 
Златков сподели:

— В предстоящия пери 
од ще държим повече сме 
тка и за възрастовата и 
здравословната структура

На съветската автомоби
лна промишленост .,УАЗ" 
в гр. Толяти са доставени 
136 118

динара повече от минало 
годишната реализация. От 
износа се очаква приход 
в размер 160 милиона ва 
лутни динара. Със запад- 
ногермански тръговоки 

фирми вече е договорен 
износ «а стойност 70 000 
марки, а се очаква и из
нос на облекла на стой
ност за още 200 000 марки.

Запланувано е и пост
рояване на ново хале, къ
дето Ще се трудоустроят 
20 работника.

микромотори охла 
дителм ,,13 ГМ”, което е с 
20 000 бройки повече от
заплануваното. Преизпъл 
нен е и планът за износ .на 
конвертируемите пазари. 
На английската и италиан 
ската автомобилна проми 
шленост са доставени 19 
324 микромотори. относно 
три пъти повече от плана- 
От този износ е осъщест
вен валутен приход на 
стойност 137 219 долара.

Също е запла 
нувано селскостопанско- 
оборотната трудова ор
ганизация ..Власина—про 
ду.кт" в Сурдулица да пое 
трои нови помещения за 
магазин, а гражданите тър 
сят -от тази трудова орга 
низация да заплаща изку 
певид добитък в Божица.

с. м.Ст. Н.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунис
и на Съюза 11а комунистите в Сърбия Бр0Й 1505 годИра хьш

Белгряд, 14 февруари 1986

г

Терен за конгресните резолюции ;

о кТмитеТгГп геДМИЦа ЦеН‘ “ремахва и всичко онова, ко
вските комунисти па а,„пм3ап На ЮГ0,Сла е™ ®ид иа баласт, пречи на обществено 

дложи за публчн-о обг-кжи^ Р уЛИра и пре т0 развише: и в трудовата организация, и в 
най-важни"; оРсъжда«е текстовете на ооществе«и-политическатанай важните конгресни документи: лроек-

важците мотиви за революционното, комуни 
етическото действуване.

Тцка ангажирането на партийната „°аза ' 
към деоата по тези документи Ои тр^овало 
да оъде една от най-сериозните .,задачи , 
които е получила от година до д«ес- 
снощната на това „задължение не е, следо 
вателно. само изготвяне на конгресните до 
куме^ти ^въпреки че ще има опити с хар
тии да се „задуши" активността на членове

очщност, от об- 
щината до федерацията ,следователно, вся- 

м„ж вността и развитието къде където членовете на Съюза на кому-
сните .резолюшщ ащГГ“ * ™ нИСТО1Те могат и са ^‘ъж™ Яа разбиват гру
25-то и 26-то заоедание на ЦК ^а^СЮк^ ““ носитеЛИте на отпорите срещу разв 
„базата’' на обсъждала отидат и ид^о --^««-управлението, .относно 
политическите основи за изменения 
нения на Устава на СЮК.

С публичното

тоотчетите за 
на СЮК

на осъ-
на програмните определения 

и допъл ка съюза да югославските комунисти.
Тази част от „работата’ подразбира яс

но, и идейно - пол ити че око разграничаване с *Нет<> ,на '>терена за осъществяване
нията и резолюциите и от «ад Тринадесе
тия конгрес на СЮК, и от конгресите и 
конференциите в републиките и покрайни
ните. л тези решения и резолюции ще се 
сгнасят най-вече на отдавна вече проклами

• те «а съюза на комунистите), но и подготв
реше-обсъждане на тези доку 

менти ще продължи традицията, започнала 
със „съдбата" на Проектозаключенията 
Тринадесетото заседание на ЦК на СЮК.

воичкм онези членове на СЮК които — 
от например като в Програмата се казва, 

допуснали да ш ,«разяжда ръждата
«о сега партийните членове ще имат много рократизма", ..заплували са низ 
повече „работа' отколкото по времето на на дребно буржоазните тежнения и схваща 
общопартийната дебата, преди повече от ед- »ия”, станали нечувствителни «,-към собстве раното овладяване на работническата класа 
на година. При това не мислим са<мо на „де ните си слабости и към всяко несоциалисти-
белината" на документите, кото трябва да чеоко явление” в средите, където живеят *и алното възпроизводство, 
се прочетат и за които трябва да се даде работят. ’ основното предусловие за постигане на по-
квалифицирано мнение и предложение, че ь рамките на тази активност, впроче— висша степен на самоуправително възпроиз 
конгресните документи да станат онова, ко- най-добре Ще се проверят онези комунисти, водство. следователно, на основното 
ето трябва да бъдат- Необходимо е. в тече кои го така да се каже, утре Ще бъдат илл
ние на разискванията върху тях на дело делегати на конгресите или членове на пар- самоуправителното развитие на нашето об 
да се покаже пб-рано изявената готовност тийните и обществените форуми и органи. *Дество. Никакви резолюции, прокламации, 
на членовете на СЮК да променят състоя и които, като проверени борци за самоупра зак10|ни и многобройни други .,документи , 
нието и във вътрешнопартийните и в цело- вление и единство на Съюза на югославските °^аче* няма да допринесат за 
купните обществени отношения, състояние комунисти трябва да изпълняват революцион на тази цеЛ/ ако 
то с което ,.базата” вече дълго време не е ните повеления членовете на СЮК и падеж

ако

на бю-
течениего

и трудещите се над процесите на ма^е^н 
следователно, на

преду
словие за постигане на по-висша степен на

постигането 
,.теренът5' не бъде вече

подготвен.
доволна- дите на трудовите хора.

С други думи, събранията на комунисти Най-после, с една такава активност ко- лата сериозносг на предстоящата активност 
те във връзка с предложените конгресни до мунистите може да очакват и да получат на члеН0вете на Съюза яа комунистите в на 
кументи трябва да послужи и за договаряме .одкрепата от трудовите хора, младежта и 
за тяхната активноог в търсенето и изнам,. другите, чието доверие в Съюза на югослав 
рането на най-добрите пътиЩа и начини да .к»*ге комунисти представлява один от иап-

И точно в това е целият смисъл и ця

вечерието на конгресите-

Драгомир Мицич

Излишна възможностТРЕТИ ПОРЕДЕН МАНДАТ

най-малката уставна, възможност 
да се „вмъкне" някой от .незаме
нимите".

Работа е иа Уставната комноця, 
разбира се, да обяснява и тълкува 
Устава и то валидния Устав, без 
оглед па възможните -му и дейст
вителни недостатъци. Комисията 
тълкува члена за специалната про 
цедура при третия пореден нзбор 
като наистина излкючителна, въз
можност и от 'Съдържанието на 
етапи” извлече воичко онова, ко
ето би могло да подсили отбрана
та от възможните много широки 
тълкувани» и злоупотреби. Затова 
в обяснението е подчертано. че 
право за повдигане на специална 
процедура имат само комите
тите, а не и председателствата и 
това при съгласие на първичните 
организации иа Съюза на комуни
стите. Самите членове трябва да 
оценят дали третият пореден из
бор е наистина единственото ре
шение. Но, аюо партийните чле
нове в общопартийната дебата бе 
изключително против възможнос
тта за трети избор — вероятно съ

пореден мандат и щмте хора не мислят, че точно в 
тяхната среда има ,,незаменими".

Независимо от тълкуването на 
Устава, комисията е на станови
ще, че ,,положението нито в ед
на среда не е такова, че би тряб
вало да се прибягва към ползува- 
не ца изключителна процедура" 
С други думи, уставната възмож
ност за трети пореден избор по 
специална процедура не би тряб
вало да се ползува. В този смисъл 
формулирани са съответни пред
ложения до Председателството 
на ЦК на СК в Събрня, с цел то
зи най-висш изпъднително-полити 
чески орган на СК в републиката 
да влияе, че спомената уставна 
възможност в тери избори да ле 
се злоупотребява, а и не ползува.

След общопартийната дебата 
н подчертаните искани* за демо
кратизация «а кадровата полити
ка в паритята и в обществото, тре 
тият мандат, наистина, не е са
мо ограничен въпрос «а уставно
то тълкуване н кадровата комбм- 
наторпка След изборите ще се 
види кой не е схванал това М.Л.

спа за третиВъзможността за грети пореден
отделна процедура.

По покапе иа 'известно" число 
общински комитети «а СК в Съ 
рбия (по-често устни и по телефо
на) Уставната комисия на СК в 
тази република па последното 
заседание даде тълкуване за „при 

член 31 алинея 5 в

мандат при избора за някоя из 
пълнително-политическа функция 

като изключениее предвидена 
това чрез

Устава на СЮК .и в Устава 
СК в Сърбия. Съвсем педвосмислс 
но и изрично бе искането .в общ- 

дебата по повод ||1-’ 
13-то засед

специална иродеду
си

лагамето на 
Устава па СК л Сърбия :ц\ спсци- 
алпата процедура за избора в по
литическо-изпълнителните

другите изпълнително-полн-

онародната 
ектозаключенията от 
I ие «а ЦК на СЮД за премахв 

тази възможност. Затова и
орга-

не на
нямаше много дилеми пи и

-рически функции в органите 
СК". Това 
бе потребно и затова, че в някои 
общински комитети има недоуме- 

какво се подразбира

във връз- 
зз. премахване па

ка с оправдаността
анахро^но решение а Д 

•язмеиепия-
обяс и©1ше« изглежда,

на това
сегашната работа по

партийните устави- 
Дилеми, обаче, може даима 

във връзка с това, дали в те У* 
те партийни избори Да п0 зув 
този "изключителна
Тази дилема все пак е заназе а 

ниските” Р—%***

та на ■ния за това
„ОД , изпълнително-политическа
функция”, в обленеииегго на Уста- 

кюмиси* е прецизирано, чеви ата
гй -касае за „членовете иа предсе 

на юо-дателотва. председателите 
митетите и секретарите иа нред- 
седателства’'- Но. какго на засе- 
яапието '"а комисията бй забеля- 
да о има и такива среди, в крито 
снпюем сериозно се размиели» за 
трети* пореден избор и се търси

за „по- 
низирането- защото иа

изме-
Уста-

се приематните конгреси 
пенията и допълненията 
ва, след което става изи председателства 

ВЪЗМОЯСИЮ-

на

на комитетите
в които ®Не липсвата.
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Звена, които липсват
.на преспцктмвзру-.д-; у(Щ

■ От 1981 година до днес на Косово са разбити много «'.едсптистки «; „а натиск. ,а

славия, въпреки че е имало и ДРУ™ врагове па тази страна ||е|.а1,и _ 1<акво сс „рие зад това, но.
След разискването в Съюзния но има се впечатление, че мер- „е се чу мито ед"о обяснение на 

съвет на ' Скупщината «а СФРЮ ките които се предприемат, не тази тема от представители 
за отчета на Съюзния изпълните- улучват целта- Навярно има С1)юзната администрация. Съще- 

,1 съвет, посветен на ефекти... много причини да се коригират и времсщю, цената за един хектар доммнант ° 
от мерките срещу изселването «а мерните уреди, а и стратегията обработваема плот достигна аСтро
сърби и черногорци от САП Ко- и тактиката, както и арсеналът - „омически суми от две до три ми- го Р«[ ™е ДОКОЛкото не се- ™ -"жг»: яат яж м гг;ггг^«,г;гг, гхь ?=?--

— « - - “ - —■ ГЬГЖ-ГТ *-5Г
Става въпрос именно за басносло- половина пъта но-голя.м откенгко- 
„НИ суми, от които се получва гла то в Югославия и възлиза към 
возамайване-

Затова на мнозина се натрапи
трябва да се предприе- която вече не излиза иа улиците- въпросът: откъде тези пари на ку

_за- което Съюзният съвет но затова действува потайно с из- пувачите? В Косово оше не е за-
ще се произнесе -на следващото вестните методи на специалната белязан случай, че при някой 
заседание. Всичко това, с други война (с неопира-Фа ярост) — вече уТВърдсио потеклото на 
думи, означава, че на зеседанието е немислимо, да ли това някои ,1а|ри Все докато се работи .така 

поредица от искат да признаят или не, без раз и докато се продължава със спе-

Обаче пред па откриването
ио-бързо трудоустрояване

всичко онова, ко
иа

- армия незаета и 
с,о с това върви —

По-аргументирана анализа не 
нито в информация-

малко е каза-

е предложена 
на та на Съюзния

В такава обстоятелство каю 
заключение се нало- 

което по-бързо-

изпълнителен с'ь-
ег.

мо-

се извлекат
ючения,
на на това заседа1Ьие- Остана 
специална работа група да извле-

политически НЕУЛУЧВАНЕ ЦЕЛТАче най-релевадагни 
оценки; с предложение за напра
вленията на действуване и мер

на сто.
сфераИ дейно-политическата

всестранно съблю 
Както каза някой/ тези

Сломяването на иредеитата
също така не еки, които 

мат давана-
с проблеми трябва да оставим на 

Съюза на комунистите и на оста- 
обществено-политически

толкова
иглите
организации. Обаче, без оглед из 
адреса евидентно е» че борбата 

за на субективните сили в Косово не 
може вече успешно да се води (за

цялае изказана
постъпки и тълкувания на факти, къоване на ръководното ядро. От кулациите около причините за из 

1981 година са- разбити много нре сеЛването (дали става въпростозикоито са представени по
повод па в завиоимост от това и дентиегки организации и групи. И!КОИОМИЧеоки причини или груб

успешното решитсл- но „главният щаб все оше не е натиск), селскостопанските .про- да се възвърне разклатеното до-
с иредентата за открит. Такова нещо не е забеля- .,.зводители и по-нататък ще бъдат верие) ако не

изселването под на- зано в историята на социалистиче- най-многобройната
въпреки че

оценките за 
но -стълкновяване се даде ясен отго

вор на някои въпроси от които сеспиране на
тиск — бяха -по-малко или повече ока Югославия,

имало подобни ситуации. 
В сферата яа

социална
Въпреки изплитат най-различни интерпре 

в обществеността. Така да 
кажем трябва да дадем марксиче-

е група, която се изсели.
че това е извън всички демограф- тацииостри.

На тази люлка трудно е да законодателст- ски закономерности, защото селя
се събере воичко, което можеше вото на делегатите направиха впе- ните са категория от населението- ски анализи на заседанието в 
да се чуе, но трябва да се каже, чатление .няколко, да ги наречем, която по принцип най-трудно на- Вуяна (Албания), състояло се 
че никой ле е доволен от ефекти- противоречия. Най-голЯмо число 

политически, осъдени и наказани лица (за угла- 
мерки- За- вни

в
края на 19-13 и в началото на 1911 
год на което е образуван Облас-

пуска огнището си.
Че бедата да е още по-голяма.

дела и нарушения) повторно във федерацията съществува тен «ародноосвободителен огбоо
за Косово и Метохия- На това за-

; те, от предприети 
идейни и репреоивни 
щото, от предприети политически след на наказанието се връща в 
и ако в най-скоро време че спре иредентска фаланга. Това за мно 

; — крайната цел на ирединтата. Зи«а е знак на несъответствуваЩа 
етнически чисто Косово — не е наказателна политика- Защото-

нито едно място, където се сли
ват всички жалби и оплаквания на седание като едно от решенията
гражданите от Косово- Това в ед- е взето и тева според което 
ната част” работи Съюзният сек- Дава право на народите и народно 

трудно да се предвиди в кой срок видно е, че санкциите за полити- ретариат за правосъдие, обаче не стнте .в Косово — за отцепление 
ще се осъществи. Действително, ческа престъпност нито отговар са п.резентйрали фактите за чие- °т Югославия. Връзката с платфо 
изселването отслабна^ ако се наб ят на направенте злодеяния (осо-

се

лото на случките от този облик рмата на иредентата: ..Косово — 
людават абсолютните бройки, но бено ако се има предвид интегри- на търсене на защита от натиск. Република” е очевидна- 
още «е е дадена прецизна оценка тетът .на Югославия), нито са ис- Изнесен е само фактът че 
— да ли тези факти са и охрабря- една

тинска картина в косовеката дей- работна група е правила проверка За вРъЩането на доверието си-
ващ знак или статистическа изма- ствителност на направения обем На терена изявленията -на гражда- гУРно би повлияла и реабилитаци-

на политическата престъпност- За ните въз основ 66 предмета и е ята на някои комунисти, които 
заключение ■ щ.ото, как -да обясним, -че от 1981 утвърдила, че в общините ,,отно- около оценките на контраревол- 

до крад на 1985 год. в наказател- щението към този въпрос бе твъ юционните тенденции са дошли 
ната постъпка са осъдени 1102 рде -различен”. Затова цялостно в стълкновение с политиката на

- , а преди 1СИ- иредеицюги, а поради вражески „положението не може да се оце- бившето косовско ръководство
чко, необходимо е да се съблю действувалия и нарушения са нака ,.,и .като задоволително”

запи 2657 лица. За това време от робии факти —
на населението от сръбска -и чер Косово са се изселили 20 000 сър- 
но.горока националност от съвкуп- би .и черногорци. Очевидно е, че 
ното население в САП 
Всичко това -в крайна линия

ма.
До по-достоверно 

... може. да се 
пленено кръстосване «а 

. необходими факти,

стигне са>мо с ком- 
всички

По-под Ако те и днес това не заслужават, 
тРяова явно да кажат — за какво, 

облигациите отк- Освен това, трябва да се открият 
рива възможност и за наваксване- всички табу теми за Косово. заЩо- 
на Щетата, настанала

дае сегашното участие (числото) няма.
, Законът за

Косово, воичюи тези б.ройки са верен инди- 
и катор за съществуване яа така- 

може да бъде индикатор на стаби наречените мрачни бройки
е престъпност (неоткрита), което яс 

са но показва, че репреоивните мер- 
огнището ки нито отдалеч ие са изчерпани, 

делегати

от насилие- то премълчаването на проблеми- 
или терор, както и по случай пуб те и отсрочването на тяхното ре- 

на лични демонстрации. Тъй 
ва прав.о важи като то- шаване за някои ,.по-добри време 

ретроактивно и се на” може да увел.ичи ;и инак мно- 
прилага от 1 януари 1981 год. оста го окъпия данък, който (вече) е 
на необяснено „дали ««кой

лизиране на положението, но 
слаба утехата за .онези, които 
пешили да 'напуснат 
ся- Затова за повечето 
фактът за

това платен.
право е и осъществил. не е извес
тно да ли

масовото изселване
се натрапи като основен критерий ОТКЪДЕ ПАРИ? 
в оценявашето. на ефектите от пре

' Т6пНе П°ЛУ" С изме|нениет(> и Допълнението ооведомиха обществеността,иха преходна оценка. От друга на някои съюзни закони е трябва- * 
страда, мнозинството издирваха ло да се обезпечи по-голяма 
слабите точки иа досегашната ак-

Драган Кабадайич
печата» радиото и те

левизията на прав начин за това

иму
ществена и лична сигурност на ТАБУ ТЕМИ 

ция, от което произлязоха и пред- гражданите в Косово- Така със За 
ложенията как тя да се подобри. 1<10,на за измененията и до пълнени-

Ята |>на Закона за облигационните 
в много случаи досега, отношения (от юли 1985) На обще- 

_ за спиране -ствения прокурор

ясио е, че спирането на изсел
ването не може да се постигне с 
изключително

Както и
осланя не върху

е дадено право мерките на правовата система. Об 
то да анулира така наречените аче< 

че са пое договори за отчуждаване 
резултати’', Ществото, утвърдени

котато е разисквано
на изслеването под натиск и 
зи път е дадена оценка, 
тигнати ..определени

то-
за икономическите условия

на иму- за стабилизиране обстоятелствата 
под различни в Косово преди всичко от ъгъла
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да се обадят едвам тогава, когато 
се уиищожи голямо обществено 
имущество — подчертава Стоян 
Скуковац, — В спортния център 
,,Младост” в Крагуевац неотдавна 
бяха въведени временни мерки; 
и то по инициатива на обществе
ния правоващитник на самоуправ 
лението. Лошите отношения в то 
зи колектив обаче не са отпреди 
един—два месеца- Сред хората 
4/ьноп> се говореше за тях, но не 
бяха взети никакви мерки. Защо 
Общинският комитет на СК и Об 
щинската скупщина не реагираха 
по-рано?

Как да се намери изход от 
омагьосания кръг.

Далече от очите
хораПкоитоМслеНд сТбТги «Г ,ИЗб°РИ 1рЯ0ва «а -Ф-рмираме ония, 

а имат успехи и значителни резултати отго 
ворно се отнасят към обществената собственост и „е изтъкват на
преден план личните си интереси  клчня-г ,,,, г. тт
застава" в Крагуевац. Нтереси Каз,,ат работници от -Дървена

Днес, в края на мандата на де 
легатските скупщини на общест- 
вен о- п о л итичеоките общности 
самоуправителните общности на 
интересите, нито един от петима 
та наши събеседници, работещи в 
различни организационни цялости 
на Заводите Дървена застава” в 
Крагуевац, не може да си спом
ни за името на някой делегат от 
своята срена- Просто — не ги по
знават- А нашите събеседници не 
са обществено пасивни, «е са без

■ре е когато хората говорят, ма- 
ар и остро- А днес положение*»о 

голяма отепен е такова. Хора
та само бързат нанякъде, погъл
нати от проблемите си.

Един от. въпросите, 
мнението на събеседниците ни до 
голяма степен осуетява по-пълно
то осъществяване и а делегатския 
концепт на решаването, е запуше 
иостта на каналите за -взаимно ин

— В 99 на сто материали, в ко 
ито се предлагат решения и закл 

и лючения, не съществуват алтериа 
тиви. Според мен всяко предложе 
ние трябва да съдържи няколко ва 
рианта за решаване, подкрепен.; 
с кратки и яони аргументи. Това 
ще накара хората да мислят и да

който по

в който деле-
. "тските ръководства стават все 
гю-затворени за инициативите и 
бележките, на работниците, от 

същите тези работници с

Формиране между базата и ръко 
водствата/ Прекъснатите връзки 

най-отсе включват активно в разисква 
нията и решаването- Сега изглеж 
да, като че ли всичко е решене- 
предварително. Затова хората 
делегатските постове бързо „из
чезват" след изборите.

Нашц събеседници считат. . че

и пресъхналата практика 
говорните лица от властта и об
ществено-политическите, органи
зации да „слизат’' сред работници 
1е, за да чуят мнението им и да 
обяснят решенията и насоките, 
оьздава пропаст между живота и

ердна, а
,^о*аствуванет(> си подсичат

лага на собственото си явление, от 
друга страна? Какви изгледи за 
промени предлагат новите делега 
токи избори?

—изборите в първичните ор
ганизации на Съюза на комунисти 
те като ли оповестиха нов а ат
мосфера — счита Слободан ьог- 
данович. — В новоизбраните Ръ 
доволства има много нови и мла 
ди хора, което е предпоставка за 
почистването на някои вентили.

подобно е и мнението на Ма 
рита птимунич, която 
добавя:

— На делегатските постове 
трябва да се избират способни хо 
ра, които искат да работят, които 
знаят как трбва да се работи» ко
ито с досегашната си дейност са 
потвърдили предаността си 
интересите на работниците и ко 

се ито няма да се отродят с нас.
Във връзка с евидентирането и 

& утвърждаването на кандидати Сто 
Скуковац казва:
— Не е важно дали предложе

нието идва от базата или от кад

на

участни към всичко онова, което 
ги окържава- Напротив! Марина 
Шимунич, контрольор в „Контро 
ла на качеството" към Фабриката са скъсани делегатските връзки и 

затова решенията практчески се 
взимат далече от очите на работ 
ниците.

— Стандартът, комуналните 
въпроси, цените и много други 
неЩа които имат изключително 

-влияние върху мястото и полеже 
нието на работника в обществото, 
се разминават с нас — казва До 
бросав Томович. — По тези твър 
де важни въпроси практически се 
решава без участието на работ
ниците- Материалите за делегат 
ско решаване се подготвят от об 
щите служби на скупщините на 
обществено-политическите обшно 
сти и самоуправителните общнос 
ти на интересите при допитване 
с най-отговорните лица, но без ка 
квато и да е отговорност за оно 
ва, което напишат и предложат- 
Цялата отгворност те предават на 
делегатите в делегатските скуп-ади 

Затова предлагам общите слу 
жби да подписват материалите си 
да носят отговорността за внесе 
ните в тях предложени51.

— Целокупните обществени

пунктовете на решаването.
— Така се губи доверието на 

работниците — подчертава Мари 
на Шимун-ич- — Никой от местни 
те политици, а да не споменавам 
ония горе, не идва да даде отчет, 
да уведоми хората — какво се 
предприема» къде запъва, какви са 
ефектите. Спомням си, че при нас 
дойде някой от общината преди 
няколко години, когато бе форми 
ран Агропроммшлен комбинат 
Крагуевац- Тогава се налагаше да 
се обезпечат допълнителни средст 
ва, за да може да заработи АПК 
Оттогава никой не дойде да ка
же какво е «.правено, а от хора 
във фабриката или на улицата сс 
чува, че там ръководителите 
ла. рат за кресла и само 
как да увеличат заплатите ои, 
за развойните програми, по-ефти 
на храна и по-добро снабдяване 
хич не се тревожат.

Липсата на информации до

на изделия с предназначение, е 
секретар на 21-та първична оргз 
низация на СК, а нейният колега 
ДоброСав Томович е ръководител 
на' смяна и член на Председател 
ството на Постоянната конферен 
цця в същата основна организа
ция на сдружени51 труд- Слободан 
Богданович, машинотехник и за
веждащ изменения в ООСТ ,,Пре 
сераи' към Фабриката на автомо 
били ,.Застава’', е секретар на 
01-та първична организация на

хова

в

СК. От фабриката за машини, ала
ти и прибори събеседници са ни 
Стоян

къмВК-работник,Скуковац,
ръководител на работилница във 
II цех на ООСТ „Алатница” и се 
кретар на 168-та ПО на СК, и Спо 
бодан Коич, компресорист 
„Енергия и флуиди'’ и предегда- 
ел на Постоянната акционна кон 

ференция на СК. Следователно, 
всичките са хора, които наред с 

работа на работното

мис;. :и
ООСТв

ровите комисии, но каква е отго 
хората в основните организации ' верността на предложителя. Ви
на сдружения труд е голяма нре Р°чем- вадк° предложеше те ми 
ч-ка. Те искат да знаят как се осъ «е през кадровите теда, които ще 
Шествяват отделни решения и ’-™Ршат -селекция на предлож* 
са готови да помогнат с ясни ста ните кандидати. Затова е огром

на отговорността на кадровите 
не комисии- Тяхната работа трябва 

да стане публична и отговорна. 
Не трябва да он имаме илюзии, 
че всички ще оправдаят дадено 
то им доверие, но все пак трябва 
да създаваме условия за ефикас 
но отстраняване от отговорните 
постове на кадри, които са изне 
верили на очакванията, и да не 

3 чакаме те сами да заминат от 
поста или да излезе мандатът им.

— Какво лредствлява оставка
та? — пита Томович. — Ако ня
кой е сгрешил, оставката му не 
може да бъде приета. Такива кад

пи.
редовната 
си място, се занимават и с обше 
ствена дейност, ..долу, в базата’.
а’ доверието на трудовите си сре 
ди спечелиха по време на неотда 

избори в първичните
отношения са резултат "а нашия 
, ачии на работа, на пасивизация-

клет-внашните
партийни организации. Дотолкова !г1 
е по-неразбираемо защо не поз
нават делегатите си-

— Централен е въпросът заШо 
общинските скупщи

на хората в основните
обществото от една, и на

— Хората започнаха да 
вярват на носителите «а обшестве 
[км функции, защото получиха впе

ки на
пунктоверократизирането на

те. иа които се решава, от друга 
страна, — счита Слободан Богда 
1ГОВИЧ- — Ако пие, в

чатлеиието, чс много неша се кри 
ят от тях — счита Добросав То
мович. — Например, започне да 
.се шушка за някакво поскъпване, 
а в печата или по телевпзията жу 
риалюст или'Функционер енергич 
но обявява, че няма ни дума 
такова не^Но. И тъкмо им повяр

делегатите в
скупщините па самоуправите

основните
бяхме но-деини, по- 

ако бях
пи и
лните общности на интересите

къргозора на ба- 
Слободан Ко-

бъ организации
бойки и по-отговории и 
ме избрали способни хора,

се случат такива и0Ща-
рзо изчезват от 
зата си

няма
изтъква

— Хората, избирани на делега 
постове- не са достатъчно 

отговорна и

ше да ни
НАЙ-ОПАСНО Е — МЪЛЧАНИич.

тските
подготвени за тази 
сложна работа. Също така мат е
риалите, които се поставят ^ хсдаГмарина Шимупгич прави сле 
легатите от страна иа об штс с у ■
жби, са „реобширни и неразбира Учение за по-нататъшна
еми до голЯ”а яе с „ съ работа можем да получим само от

— задълбочено но-решителното осъществяване па 
да излезе пред и«кюи работнически искове. Па-Р- 
Д сс 1.ийпо или ДРУГО събрание не

счита за успешно 
десетина присъствуваши

си, ако са приети до 
а мед това всич 

_ иа хартия. Нн-

ЕТО ваме, че е поскъпнала именно сто 
ката, за която се шушкаше. От та 
кина дреболии се губи доверието.
Затова съм «а мнение, че вече
ие можем да се крием зад -кояек '№ т‘»6ва «а бъдат сменеНи часпо-скоро-

Нашите -събеседници казват, че 
в това отношение трябва да реа 
фирмираме личния пример, като 
един от -най-важните нртерии за 
избираме на отговорни делегате 
ки постове. На -преден план тряб 
па да бъдат дееспособните хора. 
които зад себе си -имат успехи и

Издирвайки причините за без- 
най-голям брой

тивната отговорност. Добре е. че 
тачим и -развиваме колективната 
работа, но отговори-стта трябва да 
бъде лична. И -второ, когато се 
установи кой е направил грешката, 
той трябва обезателно да бъде 
подведен под отговорност. 
ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕДЛО 
ЖИТЕЛИТЕ

Бавното реагиране на компетеи 
тпите органи срещу вредните об. 
щсствслпн "влетия също дразни 
-рудовнто хора и гражданите-

— I !е смес да се позволява на 
■т,делии хора с години да работят 

-юшо, а компетентните органи

получи куп 
сгоЯцие да га изучи 
и всеобхватно, как 
делегацията си или трудещите 
и да организира разисквани 
ху материалте. Струва ми се, че

базата, не съ- рили душата 
-пообмд-им б-ри зключения, 

мо е останало
кой от ръководствата никога «е е 

поинтересува -от вън

МО
ако 

са отвовър же Да се.

и сред иас, долу в 
"(ествува -инициатива да 
тези не“«а и ДО 
и насочваме делегата си.
КАТО ЧЕ ЛИ ВСИЧКО Е РЕШЕ 
НО ПРЕДВАРИТЕЛНО

значителни резултати, които чест 
-о и отговорно се отнасят към об 

-иесвепата собственост
проверяваме

които нс 
--втъкват -ин преден план личните 
ои интереси. А такива га има, ма 
ка-р и да са без преобширна поли 
тическа биографи”, М. Стоилович

дошъл да се
които повдигнахме.

Томович е угрижен 
и бездойността на

глезите,
Добросав 
.мълчанието

Спорел него много но до
Приобша-вайм ос към разми - 

ленията иа Койч, Стоян Скуковац 
добавя:

от
хората.
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става и н-ие трябва да из 

иСичко, кое-Става всичко, което 
влечем точни 
то искаме и иеНапредничаво е напредването

Случва ни се туй, което ни се случва и впрочем, «ищо друго не ни оста““' „пеживяваме, «*че дълго Ще ни заторчава
колкото малко ни харесвало това, често пито иЪзмоЖИ0 по-бързо ДО почнем с уо е животите но точно заради това, в името па

.с пръстконкретно пе мръдваме да променим дц ,се ЛСКуваме. Само веднага требва да ми жв> и ,• ^
нещо. Гледаме., сърдим се « разискваме и нем ца деж>. Неволята, обаче, има Ф» алис. «от
размекваме, чудейки се как ии е сноло* ло тко Сд1ШСтво ,в разпространено го убе. д Д досега да
това когато нищо не сме сторили да се озо чц „Ищ0 ,пе може да се направи когато «сче от о значеНие На своите успехи
вем в такова положение. В това е и истина „икой ццщо ие работи. Ввучи невероятно, I ' ь съвсем конкретни, а не абстрактни

действува балкански. Нищо като епидемия на като със съвсем. кон ре , всичко,
палапешкия дух, който никога няма н№о , примери. Със съществен 
против блажено да сс разположи за сметка 

онова, което никак не с заслу-

заключения заПОГЛЕДИ Безспорно е, че ис- 
затова трябваискаме.

•историческа и граж 
трябва по-много-

се позанимаем с

казанократкота, че мнозина — 
ниЩ-о но работят, но това го нравят 

всички дебе- 
съп на

На тяхната техно 
и делова конку- 

хвалба, но за-

озиачава степенатакоето
логическа, организационна
рентност- Не заради проста

сюгжестивната реалност на онова, което 
като деистви

Сегас въодушевление- 
ло плаваме този бюрократичесюи 
един редукциран живот, вместо пълен съ- 

илаЩаме. 11роб

па всичко
жил. Но,' как изобщо бихме живеели, когато 
никой нищо не би работил? Д колкото е из ради 
вестио все оЩе живеем и пад своите възмож може да

способности Значи, все телно дело «а знанието
вито хора, които те направят чудеса и там, 
к ьдето чудесата изглеждаха невъзможни До 

човешка сила която от нищи
ВСИЧКО. Силата на мотивировка и 

Порицание на нищожеството.

щигнскн живот, Роптаем, иго
обаче е в това, че плащаме едно, а 

доживяваме нещо съвсем друго. Схоластика 
бюрокрацията, очевидну. не е и диалек 

Кризата сега, макар и бру

се докаже и доживее,
и залагането на жи-лемът-

пости и пад своите
■мак някой работи и това много работи, защо 

така или иначе получим,
псе пак ие пада от небето. Как? Ами така. ва е онази 
че един често тегли за десетина. И със своя стига до 
труд, и със своето знание, и със своето но насърчение, 
жертвование. Така някак си плуваме 
нататък, но това не е решение, разбира се.

та на
тика на живота, 
долно, най-добре показва, че това едно с ДРУ 
го съвсем не върви. Диалектиката на кри

то всичко което

зата като диалектиката на преврата-
Разбира се, това не значи, че кризата, с 

живеем, сега трябва да
по- нашите неволи например

действува скоратния стро 
майсторите на ТЕЦ- ,,Ни-

В морето на 
почти нереалнокоято така неволно 

превръщаме в някой наш далновиден успех. 
Далеч от това. Кризата ие бива да стане 
ша съдба но занимавайки се с такава жар с 
продукцията на нашите успехи рискуваме да 
загубим чувството за несравнителен ентуси 
азъм на успехите, въпреки днешното прави 

всички успехът най-добре успява
те ва

Не можем да се примиряваме с неуспехи ителски подвиг на
не искат да рабо кола Тесла” в Обреновац. Но, нищо не е

Гигантският блок II от 1000 ме-

на-
те на всички онези, които 
тят. които ие искат на себе си и да поставят 

въпроси, а как честно да потър
имагинарно. 
гавати е завършен 7 месеца предсрочно, в об 

много други капитални обе
истинските
сят истинските отговори- 1рябва и като нап
редничави отделни хора и като прогресивно об становка когато
щество по-решителио и по-последователно да кти закъсняват и по 7 години, с всички инвело, че от 

Впрочем: от неуспеха не се живее и и информационни последици.
и ка-

поемем отговорността за действителния, а не стицнонни
обществото, което с Този световен обреновашки стандарт

никак не бива чество с най-висши световни мащаби е най-

никога не бе разлика колко и да е покрита 
с фиктивното рухо на принципните неотстъ 
пвания в началото, защото от всичко лъче- 
ше горчивият вкус на общата осуетен-ост на 
края. Просто неЩо: ако не иска да върви на

вербален напредък на 
днешните си «едоволствия 
да блокира своите утрешни възгледи. Инак, 
бъдещето бързо минава-___________________

;рбър знак, че винаги можем много повече 
отколкото мислим да можем. - - --

Окуражителни резултатиСЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЪСЕД
ИТЕ

нашите републики и покра-Обаче, без разлика на услови
ята. в които днес се намират и 
сътрудничат всички страни на юго 
източна Европа, не сме използу
вали всички възможности, които 
с принципната си политика към 
съседните отркихме- На икономи
чески
план, например, още няма доста
тъчно съвместни проекти, чрез 
които заедно със съседните чрез 
кооперация и специализация по- 
лесно бихме се включили в меж
дународното деление на труда. И 
там където е възможно това оше 
няма достатъчно качествени про 
грами за нашата активност към 
съседите, върху които би се раз
ширявали връзките с тях- Още 
недостатъчно се следи реализацп 
ята на подписаното и договорено
то между нашите органи и сме
сените междудържавни институ
ции. Не можем да бъдем доволни 
нито от досегашната координация 
по настъпването към съседите на 
всички наши политически, иконо
мически, културни и други субе-

В сътрудничеството на нашата външнотърговска размяна, 
със съседните страни, миналата

Укрепнаха икономиче общи усилия, при настояването
да се осъществя- 

полириката 
отношенията

кти в
йнини. чиято дейност в разни сфе 
ри .може да допренесе към добро
съседското сътрудничество на Юго

Всичко това е реализирано с
резултати-
оките и културните връзки, устано на Ю-гославмя 
вен е политически диалог по вси- ват принципите на 
чки въпроси отнасящи се до това на добросъседство, 
сътрудничество, което допринесе със съседите постоянно да се из- 

съответни усло- дигат. Тези резултати трябва да

славия.
За значението на това сътруд

ничество не % трябвало отделно 
да се говори нито на нашите сто
пански дейци, нито на научните и 
културните работници. Във всяка 
от областите на дейността им би 
могъл да се намери жизнен инте
рес. полза. С по-организираното и 
по-масовото им настъпване, обаче, 
би се дал ценен принос за реша
ване на останалите спорни въпро 
си с нашите съседи, а с разширя 
ването на стопанското, научното 
и културното сътрудничество би 
се допринесло към сближването и 
запознаването на нашите с други
те народи в региона, което би мог 
ло преломно да влияе за създава
не на атмосфера за още по-хар- 
монично
та на Югославия и съседните Дър 
жави.

и научнотехнологическиза създаване на
вия за откровено обсъждане и пое се смятат като определен успех.

преодоляване на пере- с оглед на състоянието което днес 
проблеми и спорни въ, съществува -в нашия регион и ко

тепенно
шените
проси- Станаха различни срещи екг ето (без разлика на окуражителн

ия и те тежнения на съседите държаравнището на председателя 
Председателството на СФРЮ, пре 'ви към самостоятелна политика 
дседателя на Съюзния изпълните- по отношение «а блоковете, ако 
лен съвет, министрите на външни им принадлежат), от една страна, 
те работи и външната търговия, е обусловено с блоковата разде-

негативн-и тен-до равнището 
делегации,
ски организации в нашите репу- мичеоката сфера на междунаро- 
блики и покрайнини — със съсед- ден план, а от друга страда, обре- 
ните страни. Особено изпъква по- менено от определено историче- 
ложителното и уравновесеното око наследствр, манифестиращо 
развитие на икономическите отио- се в анимилатороката политика, 
шения. реализирано най-много продаване «а битието на национа- 
чрез стокообмена на стойност от лните малцинства и териториал- 
четири милиарда долара, което ните претенции към части от Юго 
е около 25 на сто от общата ни славия в някои съседни страни.

на парламентарни леност и другите 
обществено-политиче денци-и в политическата и иконо-

развитие на отношения

Д.М-

Комунист дани» на вестник „Комунист" Вланко Кри- председател Драгиша Павлович 
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се в четвъртък на сърбохърватски, 
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латиница), словенски, македонски и ал
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БАБУШНИШКА ОБЩИНА
ШПРОБЛЕМИ НА СЕЛСКОТО

СТОПАНСТВО В
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ДИМИТРОВГРАДС 

КА ОБЩИНА ПО ПЪТЯ НА ИНТЕНЗИВНО 
ВИТИЕ (1986—1990)Необходимо е уедряване на площите РАЗ

Предимство на 

животновъдството
Значително м«сто 

чета «а Общинския 
тет на Съюза на комунис 
тите (в Бабушнишка общи 
на (през изтеклия период 
е дадено на проблемите 
на селскостопанското про
изводство. Така до

в от
'КОМИ-

до 1990 година на този въ 
прос е посветено 
мото внимание- Отчетено 
е, че в периода 1976 — 
1986

те е ме могат да дадат 
очакваните резултати.

В предстоящия средн-ос 
рочен период в Бабушниш 
ка община се очакват зна 
чителни резултати в раз
витието «а животновъдст
вото. В ход е реализиране 
«а овцеферлФИ й ферми за 
кози в няколко села. Та 
ка например земеделска
та кооперация „Ерма’' в с. 
Звонци Ще трябва в скоро 
време да завърши ферма 
за 1000 овце и 500 кози 
на ,.Църни връх”. „Слога” 
във В. Бонинци строи фер 
ма за 2200 овце и 500 кози.

дъллси-

главно вниманието е
било наоочено към раз
витието «а билкопроизвод 
СТВОТО и Животновъдство-

«ълж:сецпа;бГчГотт°оЩобсГ ■ - в об~а “оя-

дане «а отчета, ще 
да се напращят и нови 
дложения с цел за 
тензивно развитие на 
зи отрасъл.

Изтеклият средносро- 
чен период в областта «а 
селското стопанство в Ди 
митровградска община се 
характеризира с няколко 
крупни успеха. Преди 
всичко извършено е уед 
ряване на площите, пост
роена е акумулация (язо
вир) в Смиловско поле- за 
почна строителството на 
ферма за овце и кози в 
Воровско поле, ферма за 
угояване на юнци в с. И за 
товци и са откупени 7000

вижда оШе един яз,0ВИр с 
отворени и покрити кана 
ли. Ще се извърши пориб 
яването на язовирите и 
общо Ще се произвеждат 
селскостопански 
на 250 декара. Освен 
предвижда <се строител от

край

Щем има 29 803 хектара 
плоЩ; (има над 6000 обори 
за едър и дребен добитък; 
днес Бабушнишка 

то към 9000

могат 
пре 

по-иц- изделия 
товаима

разплодни кра- 
•в'и, 17 000 овце и няколко во и на втория етап, уреж 

дане
В отчета се посочва, 

че напоследък се правят 
сериозни уоцлия за 
корено развитие на 
ото стопанство. Бабушни
шка община имаща полу 
планински характер, 
полага с добри условия за 
развитие на животновъдс
твото. преди 
овцевъдството и говедовъд 
ството.

хиляди говеда.
Частните селскостопан

ски производители разно

на 20 000 декара, 
площи, производството на 
калифорнийски глисти, ре 
конструкция и

по-ус
селск модерни

зация н-а класилата и <мле 
копреработвателния пункт. 
Само през настоящата го 

В производството чувст- . дина в селското стопанст 
вително нарасна продук
цията В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

раз декара площ-

во трябва да се 
към 1,8 милиарда динара.

С реализацията на нови 
те обекти и въвеждането 
на съвреме«но селскосто
панско оборудване 
ханизация, както

усвоят
всичко

и млеконадоя. Така напри 
мер броят на агнетата

И в средносрочния раз 
на общината

нарасна за пет 
отношение на 1980 годи
на, на козите за 2,5 пъти, 
сиренето за над 2,2, каш ниевъдството. 
кавала за 6, урдата за 2,6, вотновъдното 
маслото — 2,3 и пр. От 
друга страна намаля про 
изводството на пшеница 
с И. на слънчогледа и со
ята — 50,5, силажа 57, се
ното 57, угояването на 
Чи — 75,5, производство
то на мляКо — 11,7 про
цента. което е главно 
ледица на няколкогодиш
ните поредни ^ши.

Тези данни са изходна 
основа за средносрочния 
план 1986—1990 година. В 
настоящия период се нав 
лиза със значителни 

амбиции и възможно
сти, особено в облас-

пъти по
воен план и ме- 

в расте- 
така и в жиБАБУШНИЦА

производст 
на селсво, показателите 

костопанската продукция 
през 1990 година ще бъ
дат далеч по-високи. Бро 
ят на овцете и

Съживяват 
се „Срещите 
на селата"

Все повече грижи за развитие на овцевъдството

Трябва да се отбележи, 
че кооперация ,.Слога” е 
направила най-много в 
обединяването на площи 
те. Досега тя е арондира 
ла 400 хектара, а в скоро 
време ще арондира още 
400 ха. При изпълнението 
на тази задача от голяма 
полза е съдействието и на 
Републиканския фонд за 
насърчение развитието на 
изоставащите общини, кой 
то дава и безвъзвратни 

селско средства за обекти в селс 
кого стопанство, а дава и 
кредити при достъпни ус

комасация, ловия.
В предстоящия период 

ще бъде необходимо да 
се активизират всички си 
ли на село — преди всич 
по Съюзът на комунисти
те и Социалистчесгсия съ
юз, които да играят глав 
па роля п социалистичес
кото преобразование на 
селото-

лагат с над 1000 тракто
ра, няколко стотин при- 
качни машини, 1000 мого 
култиватора, немалко ко
сачки, самовързачки щ 7 
комбайна.

Но и покрай това обра
ботката на земята е скд>- 
па. Защо? Имотите са тол 
кова удребнени, че в ня
кои парцели механизация
изобщо не може да дей
ствува. Затова като зада
ча номер едно пред бъде
щата обединена 
стопанска организация в

овните сре
дногодишно Щеюн „ д 0 нараства 
с ь,8 процента (от 5600 на 
над 7800 глави),
Шилета 
5559

Недоимъкът на ср 
дства и мигрирането 
на населението в Ба 
бушнишка община бя 
ха основна причина 
за замирането на 
..Срещите на селата”. 
Гези дни обаче се 
зоди сериозна акция 
за съживяването на 
тази хубава културна 
акция. Предвижда
се, оовен афирмация 
на народното твор
чество, да се 
ти повече
на благоустрояване-

агнета и 
~~ 10 на сто) от 

на 8972 глави),
средногодишно с

козички с 19,2 
годината.

пое
кози

и козели 
6.6 ярета и
на сто през 

Чувствителното 
не броя на животните Ще 
Допринесе и за увеличава 
не на млечните

нараства

изделия: 
на сиренето с 30,4. на каш 
кавала със 7,5 >и 
та с 27 на ого.

тта на животновъдството. 
За това вече са създадени 
реални предпоставки- 
ве» овцевъдството, в пла
новия период интензивно 
Ще се развива говедовъдст 
вото, понеже трябва 
приключи

на урда- 
а на мля

кото е цели 145 на сто- ВОсобщината е уедряването ма 
.,/гге чрез 

арондация и друг начин. 
Днешните парцели (сред 

15 ара) ме дават «ъ

посве- 
внимание

растениевъдството се пре
движда увеличение на зър 
пените храни с 31. на слън 
чогледа и соята със 70,1 

строителството на сто. Сенодобивът тряб 
па фермите в Изатовци, 
кравеферма в Смиловско 
поле с 500 глави добитък» 
овце и козефермата в Бо

дато на селата.
Този вид дейност 

преди десетина годи 
Бабушнишка об 
беше много

но до
зможиост за механизира

ла да се увеличи със 102,2 
на сто- Тези високи пока 
затели за ръста на физи 
ческия обем на произво 
дството се базират имен
но на по-доброто ползува 
не на съществуващите и 
въвеждане в експлоатация 
на новите обекти.

на обработка, а и там къ 
се прилага, е мнодето тя 

го скъпа-
Добре с, че селскостопа 

кадри има достатъч
но (с .изключение на нетс 
рицари), но при днешната 
разедино!юст па парцели-

ни в
щин а
оживена и много до 

за запозна- ровоко поле.
В рамките на хидроме- 

лирационната система 
„Смило в око поле” се пред

мекипринесе
ването на по-широка 
та общественост с бо 

културно па 
следство на този кр-

М. А.
гатото

СУРДУЛИЦА В настоящия средносро- 
период (1986—1990) вай. Улеснение на млекопроизводителитена * чен

селското стопанство се— „Срещите 
селата" — както ис 
отдавна
торът на Културния 
дом в Бабушница 
мислав Андреевнч — • 
трябва да съдейству- ;

спаси от за I

на в тези пунктове да бъ 
дат изкупени 778 000 лит 
ра мляко« или с 4°/о в по 
вече от лапи.

Изкупуване на мляко се 
организира и в останали
те планински села, а орга 
нмзира се изкупуване на 
лечебни билки и разни 
горски плодове-

предвиждат интензивни 
показатели: общественият 
продукт да нарасне сред
ногодишно с 51,8. на до
хода с 29, на заетостта с 
14,4 на сто. а за разширя 
пане на материалните ос
нови на труда се предан 
ждп годишно да ое отдел 
ят 61,1 на сто повече сре 
дства.

на млякото например, те 
зи дни
крила млекоизкупвателии 
пунктове |В селата Масури 
ца, Алакимци, Сувойница

Основната организация
па сдружения труд „Масу

КОЯТО

за»ви дирек „Масурица1' е от-

То : рида” в Сурдулида, 
действува в
селокюстопанюкото обещ- 

„Власина-продукт

нас'1. става

и ДР-
По този начин над 200 

селокю стопш ток и п роизпо - 
дители от пооочеийте сс- 

улесчсни. Предвиж

пение
т ден ча доч създава но- 

сътрудцичеетво

ват да се 
бвение богати* луж- 
нип/ки фолклор, пес развито

със СС-
И3ЗаЛдоелеИшо изкупуване

лскостопаиските прони и танци-
Й. Н. { ла са

да сс в настоящата годи Ст. Н.С. М.

СТРАНИЦА 7

Братство февруари 1986



в адад

I) 1/1МИТРОВГРАД_ ТИТО'’ДИМИТРОВГРАД йГзГинв и ИШНай-после музеи
преди да

СЮЗЛ..
,,Роля,а

учебната го- това училището организира
раздели учеиичаските кяижки,; 
а всички родители на тема- 
, родителите в*в възпитателно 
дателния процес”. Дали тази с - 

резултати ще се види сле,< 
това Акцисм

Второто полугодие от 
ша започва нреди седмица — Д»е- К1> 

се«м..ци,вакапци11. от само две 
мците използуваха различно 

кои при роднини, "'..кои при 
ли а пгй-мого в къ'"(и край телевизии- ка "Де даде 

киното. За пързалка есец-два. 
време- пито усло- -ата

с та Ня-
п \ илте-

Незавиоимо от 
конференция на Съюза на сой:- 

обед
ините екрани н в 
почти нямаше пцго
мия.

младеж, класовтерлистич е ската
. Съветът на родителите. Вости

освен преподавателите
ни най- са се захванали да премахнат причин:. 

е за слабия успех и предприемат нео 
подобряване на с

ко®. 
бъд

Г.сдплга след започване па редовни
те часове през пторото полугодие 

а.птлиз на причините за 
блесгянмя успех който учепипи-

и 15 родител'.запо-
• на и
малка
те показаха па края г.а първото иолу- 
•Г е. А успехът е: повече от полоси- 
мам ученици са ст,с слаби бележки, значително 
Тахго ви осведоми директоръет па об
разователно възпитателната орга 'иза но
..... йооип Броз-Тито” МилутИц Цзн случай не трябва да се отра^ 

ков. Съветът на училището вече е поо- савъчното обучение за с™ичници 
анализирани От друга страна е предвиде о зна

пс голямо ангажиране на психо

ходими мерки за
Направена е програма, с 

повече ученици те
часовете за допълнител 

обучение. Разбира се това в никои
въ.:-

. ия-

включени в

сел заседание на което са 
причините за досега незабелязано ела 
Счя успех цп ччс»иците без 
»нно присъствие на родителите 
;ли двамата) в

телно начия-го е задача 
(е им психически основи да потърси причи- 

за незадоволителния успех

лога в училището,посто-

накъщи- Става дума 
родители са на печалба, а

за гите
всеки слаб ученик отделно.

Все пак предвидените мерки не мг 
пълния

-еца. чичто
книжата за тях е доверена на баби и 
деди- Съ"До така съвременният 
на живот, когато двамата родители са трудово ангажиране на самите учени 
■чети не дава възможност да се з: ни- ци. Крайният успех зависи само о:

ефект без засиленоначин, гат даИзвестно е, че Димитров които досега е ползувана/ 
сградата до значителна 
степен е руинираиа, но 

със сравнително 
малко средства може Д&

град с години събира пре 
дмети намерени на раз
ни находища в общината, все пак 
а съ^до и от хората. Още 
преди триестина години 
ентузиастите от основното 
училище организираха из 
ложба в хола на училище

със своите деца. Това е- тях и училището н»ма намерение
оценяване

заматзат повече
..оред мнението на заетите в учили 
ето, главната причина за слабия ус да подобри успеха-

сметка на критериите при
се доведе в състояние, с 
лие.го да бъде подходяща 
_1а поместване «а музейна 
сбирка. Разбира се със, са 
мото решение, с което си 

съгласят

пех на средношколците в края на пър- 
-ато полугодие. Изхождайки тъкмо от АТ.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАДкоитото на предмети,
учениците с а събрали. Та гурно Ще се 
ка се оформи малка музей делегатите на Общинската 
на сбирка, която ежегод- скупщина, не се решава 

увеличаваше. През напълно този проблем, за 
щото в една част на ,,Джа 
джовото” живее един пей

и
лен център, ще бъдат про 
жектиранп и допълнител
ни кинопредставления, ко
ито са актуални и които 
Ще дадат принос във въз
питателно-образовател

ния процес на двете прос 
ветни ведомства.

Освен това, според пла 
на и програмата и през 
настоящата година Центъ 
рът за култура в Босилег
рад ще организира раз- 

. лични културно-забавни 
.дставления на отделни

културно-художествени др
ужества. Запланувани са 6 
концерта на народни пес 
ни и танци и 2 театрални 
представления. Тук трябва 
да споменем, че и тази го 
дина, както и досега, Цен 
търът за културна дей
ност «Де се включи в озна 
менуването на всички тър 
жества, организирани по 
повод на държавните пра 
зници и тържества «а об
щинско равнище.

Нови импулси в 

областта на културата
но се
последните две—три годи
ни >и с предмети, изкопа
ни в Гоиндолското кале- 
Музейната сбирка доста 
дълго време е поместена 
в центъра за култура „25 
май!' в Димитровград, оба 
че само една част от пред 
метите може да се види 
всеки ден до като за оста ро време, за да може да 
налата, по-голямата. част започне реконструкция и 
не може да се види защо приспособяване -на сграда 
то няма съответно поме- та за предназначението й-: 
щение, подходящи витри Средства за тази цел ня-
НИ 1И т и.

Разрешаването, т.е. по
местването на постоянно тузиастите), а трябва да 
място на предметите от ги обезпечи Самоуправите 
съществуващата сбирка, те лната общност за култура

смонер, бивш служащ в : 
Общинската скупщина. За. 
него трябва да се обезпе 
чи съответна квартира и/ 
к?.кто изтъкват «ай-отго- 
ьорните, това би трябвало 
да се разреши в иай-ско;

В Босилеградска общи 
на наред с всеобщото 
обществено-икономичес-

е увеличен и броят на чи 
тателите.

И през настоящата го
дина Центърът за култура 
в Босилеград е запланувал 
богата и съдържателна ку 
лтурна дейност, като при 
това отделно внимание 
ще бъде посветено «а кул 
турните изяви в местните 
общности. Още повече, 
ако се има в предвид, че 
п.оез изтеклата година с 
помощта на широката об
щност: Долно Тлъмино, 
Долна Любата и Долна Ли 
сик?. са реновиряни и при 
споообеми залите-, в коопе
ративните домове за кул
турна дейност, което съв 
мест«о с останалите фак 
тори Ще даде нови импул 
ои в областта на култура
та в общината-

Инак, и през настояща 
та година в Босилеград 

прожектирани 
около 100 редовни кино- 
представления и около 50 
в районните Центрове- Ос
вен това в съдействие с 
ооновното училище и сре 
дношколския образовате-

ко и стопанско развитие- 
ежегодно се създават и 
по-добри условия за съ
държателен и разнообра
зен културен живот. Осъ
ществените в това отноше 

резултати на Центъра 
за култура през. изтекла
та година, най-у бедите лно 
потвърждават това- Имен
но, през изтеклата годи
на Цеитърът за култура в 
Босилеград- освен другите 
активности е прожектирал 
около 130 кинопредставле
ния, от които 28 в райо 
•нните центрове- В органи 
зация- на „Центъра за кул 
тура през изтеклата годи 
на в Босилеград са госту 
вали 'няколко културно-

ма да представляват про 
блем (поне така считат ен

зи дни .окончателно е ра 
зрешено на общо удовол 
ствие на любителите

и димитровградското сто’
панство-

С това Димитровград на 
най-подходящ начин ще 
запази за бъдещите поко- 

своето минал о- 
от пропадане и за
брава да се запазят мно-

на
старини в тази област, а 
сигурно и гражданите на 
Димитровград. Именно, те ления 
зи дни Изпълнителният 
съвет към Общинската
скупщина прие решение, жество предмети с стори- 
с което известната в гра- ческо, етнографско и 
да „Джаджова” сграда се и културно значение- При 
дава на постоянно ползува способяване на „Джаджо- 
«е на Центъра за култу- вото” за музейна сбирка, 

Зра с предназначение за по а в някое бъдеще време

м. я.

художествени дружества 
от Враня, Сурдулица, Лес 
ковац, Валево и Кюстен- Ще бъдат 

мества«е на музейната сби и за музей, се създава въ дил
рка на града. Със своето ар зможност гражданите да I фонд в градската и район
хитектурно решение сграда дадат предмети за сбирка ! ните библиотеки значител
та е най-подходяща за то та без да се страхуват да ! но е увеличен и възлиза

| на над 35 000 книги. С 
А. Т. | .това до значителна

НРБ. Книжният

ва- Разбира се, поради ра бъдат загубени 
зличии предназначения, за степен
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Осъществява’ НА КОИТО МОЖе ДА с 
тр?дЩнлТ,ш„ц°„^ЕСТ"шо по«ни»

ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА 
В СЕЛО БЕЛУТ МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Да се активизират всичкиЗа конкретна 

програмиране
На отчетно -из б ор иото 

събрание, което се прове
де тези дни, 
младежка 
село Белут не само» че

ею-политическото им из
дигане и

готовка на културно-худо 
марксическото жествена програма за 

първичната образование. Освен това. . Оеми март, с което Ще 
организация в се казва в отчета, има запо-чне и подготовката

безотго им за участвуване в таз- 
се онтасят към за . годишната манифеста

ция „Срещи на селата”.
са и две до

броволни трудови акции- 
уреждане възпоменател 
ката горичка ,.88 дръвче- 

младежка- та” почистване и разшир- 
. яване на пътя в местността 

„Изворшица” към центръ- 
ра на селото. По-голямо 
внимание Ще обърнат, и 
на идейно-политическото
издигане и -марксическо
то образование, а в това 
отношение ще търсят 

и помощ от общинското ръ
ководство- Злапланувано 
е и по-тясно сътрудниче
ство с граничарите и 
учениците от средношко 
лекия център.

Целите младежи, които 
досе- ворно

активност, дължеиията, които им въ- 
но и всестранно обсъди 
причините, които по един 
или друг начин неблаго
приятно са въздействува- 
лн върху активността и-м.
Освен това, на събрание
то бе избрано

и задачите на производствения и 
останалия обществено-полезен 
Щата са:

направи анализ на 
гашцата сиТРУД в учи,

практическо участие 
поддържане, подобряване и създа 

пане на по-добри условия за работа в училища- 
та и средите, в които живеят, 
в производствения труд, 
дряване културата

чрез пряко и паучениците в злага първичната органи- Запланували 
зация. Нередовно при- 
съствуват на събранията 
и въобще не се включват

както и с участие
да допринасят за вно- 

на труда отговорността към 
труда, както и за политехническа 
на възпитанието и образованието 

Съществена

в акциите на 
та си организация- 

Шо се отнася до въпро
са за предстоящите зада
чи. в 0-рентациОннИ'я плам 
са набелязани повече ак
тивности, които в тече
ние на изборния период 
тоябва да бъдат реализи
рани. Преди всичко 
занапред културно-заба.в 
И'ИЯТ живот и комунал
но-битовите въпроси Ще 
бъдат в центъра и на акти 

остта им. В ход е под-

насоченсс и ново Р7>- 
ководство, делегат в 06- 
Щ'Имоката ,конфереиция на. 
Съюза на социалистичес
ката младеж в Босиле1*- 
рад и приет ориеитацио- 
нен план за работа през 
следващия период, 
председател с двугодишен 
мандат бе избран Миле 
Василев, за секретар Йо
рдан Григоров, а за де
легат В...ОК на ССМ в Бо
силеград "Братско Ранге-

и основна предпоставка за ус 
пешно осъществяване на поставетгите 
задачи «а производствения и обществено-пол 
зен труд е навремнно, реално и задължите-11 •
ПРОГРАМИРАНЕ

цели

на тази дейност в училищата. 
В училищата често се явява проблемът за 

ИЗБОРА НА РАБОТИТЕ,
ПЛАНА И ПРОГРАМАТА

За
с които да се изпълни

на производствения и 
останалия обществено-полезен труд- Пор- 
тези причини КОНКРЕТИЗИРАМЕ съ държа-
нията на работите и трудовите задачи

1 I ЯВНИЯ «..... - М.Я

лов.
На събранието бе изтъ

кнато, ' че младежката 
организация в това село 
е изпълнила своите зада
чи. особено когато става 
дума за културно-забав
ния живот- През изтек
лия • период младежката 
организация е участвува 
ла в традиционната ма
нифестация „СреЩи на 
сслата”, където са пости
гнали завидни резулта
ти. Отделни младежи са 
участвували и в различ
ни спортни състезания, 
организирани по повод 
различни тържества. Мла 
дежката организация ак
тивно е участвувала- и 
в някои комунално-бито
ви акции, организирани 
лт местната общност п 
останалите организира
ни социалистически сили

МЛАДЕЖКИ НОВИНИ ОТ СУРДУЛИЦА

Семинар за пионерски 

инструкториУ
Около 100 девойки и младежи от Сурдулишка 

община ще се .обучават за пионерски инструктори 
на семшнар, който ще се проведе на 28 февруари и 
1 и 2 март т. г. в Сурдулица.

По време на семинара ще бъдат обработени 
Задачи на ССМ в работата с пионери”.които може да се осъществяват плана и < 

обществено-полезен труд:
1. Уреждане на училищната среда (създа

ване, засаждане и поддържане на зелени пло-
пло*Ща-

три темп
«Методи нд работа с деца и пионери1' и „Съюза награмата за
югославските пионери — дейност, акции и манифе 
стацим. Лектори яде бъдат специалисти от Белград- 

За участниците в семинара Ще бъде изнесена 
богата културно-забавна програма.

щи, поддържане на спортни терени и 
дки- ..)

2. Работи в училищната сграда (белосва"с „Първи глас на Сурдулица7'на помещенията, боядисване на училищните 
мебели, уреждане на помея^енията* за обеще- 
твена дейност. • -).

3. Производствени, /служни и други рабо 
ти в учмлишето (изработка па учила, поправка 
на учебни пособия, изработка на дидактически 
материали-. .)

- На 15 февруари т.г. в село Долно Романовце 
ще се проведе предварително състезание в рамките 
на музикално-забавната манифестация ,-Първи глас 
на Сурдулица”.

Сред младежта в общината владее висок ин
терес за манифестацията и затова, най-вероятно. Ще 
се проведе още едно предварително състезание, ор
ганизатор ще бъде първичната младежка организа 
цпм в Кюрконица. "Финалният преглед на младите 
немци ще се състои в Сурдулица-

Музикално-забавната манифестация ,,Първи 
глас па Сурдулица” се проведе седем години .поред 
с участието ма голям брой талантливи за народната 
месен младежи девойки. Организатор на манифес 
тг.ццята е ОК на ССМ в Сурдулица-

в селото-
Но въпреки 

досегашната им 
ст ис е за 
бе изтъкнато* че има въ
зможности 
добра м 
активност, преди

отношение ма прино
са им м • разрешаването 

комунално- 
бито ни проблеми и идейг-

обпшости (залесява- това, че 
активио- 

нодцеяванс,

4. Работи в местните
засаждане па крайпътни дърве

на мракове. •.)-голини,не на
та поддържане и засаждане

5 Хуманни акции (събиране 'на 
гюмоши, облекло, обувки и подобно м бедни 
и постна да ли в природни бедствия. ■ ■).

6 ПомоЩ «а селскостопански организации
(беритба на царевица. овощи», вадене на ряип
картофи. •. )•

7. Работа
на сдружени» труд,
яват производствената практика 
боти, КОИТО представляват тесни 
изводството). услужни дейности,

8 ПроИЗ"ито е осмпествява доход (вклю- 
помоВДта на кои го се «глужяи дейности,
чване в производотве!! УчеИИЦИТС работнл-

К<>ИТО лаборатории, сервизи и подобно с

производствена ° коопорииия с 
ПЕТРОВИ Ч, просветен 
Регионалния зя под ,,Д1

И и ш ___ _

парични
за о'Пе по
ст държател па 

воичко
по

Започва с рабша Компюторскна секщяорганизациите 
изпъди-

па отделими ав цеховете
в които учениците Към края на 1985 година бе създадена Компю 

горска секция прм Клуба на радиолюбителите „Вла 
сита”. Междувременно бе извършена необходимата 
подготовка .и от 1 март т-г. секцията Ще започне с 
работа.

За начало в работата на секцията ще се. пол
зуват домаш ните компютри на пя кои нейни чле
нове. Тези членове Ще изпълнят и родята на и-истру 
ктори в обучението на останалите членове за ра
бота е компютри.

Макар че срокът за записване не е завършил. 
(. п.с сега може да се каже, че секцията ще събс 
голям брои млади любители на компюторската те
хника. **•

, особено на ра*
моста в про

(

цел
училищните 

ОС'<
НИЦИ,
да си създават
кооперации, СЪ-

ЖивотИе 
ветник в 

Павлови1*

и др.).

ка
СТРАНИЦА 9

Братство '14 февруари I»86



ДИМИТРОВГРАД

Голяма лн е градската метла?ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ЗА ЗДРАВНА ЗАШИТА , 
М ОБШИЛАВ ДИМИТРОВГРАДСКА

Период на калроп 

укрепване
нигстиЯт съвет «е може 
да приеме 
I чие.
дневния ред е отсрочела 
до като „Комуналац ле 
направи лов анализ 
цената за почистване 
градските улици.

Всичко това на обикно- 
гражданин

лац5' се застъпи за друго 
мнение ■■
ЦИ'КН

впечатлениеОсновното никакво реше 
оатова тази точка от

четирите -раоот- 
•които получават СРС 

0бшинскид б‘°Дг

за някои град, се получа
ва и от чистота ш ла с«- 

^зимаики това каго дства от 
жет, трябва да обезпечат 

освен за л.д. и 
боклука

щия.
мярка едва ли първото вие 
чатление на чужденец за

на
средства
за изкарване на 
до градската депония 
,,1<озарица ', за топла заку 
ска и „към 7 милиона за 

общност", ИЛИ

на
Димитровград може да оъ 
де дооро-

за хигиената па града 
се старае иоог ,,Комуна
лац", в чиято компетен
ция е и водопроводът, град 
оките грооиша и сервиса 
за поправка.на електро-ур 
еди. н началото на водка

• Доизграждане на здравния дом и кадрово укреп 
ване • Недостатъчна дейност на скупщината и 
нейните органи и тела 
на превантивната зашита

на

вения човек, 
на Димитровград сигурно 
не е известно. Той плаща 
определена сума за изнася 
не на боклука м счита, че

• Занапред повече грижи
трудовата 
пък да ле се приеме дяла 
та програма. Това значи/ 
че за два милиона „Кому- 
лалац" “Де почисти полови

тока превантивна стомато 
ошча медицина, 

така че 
лекарите и з**-

оо-самоу правите л пата
1ДН0СТ на интересите за лошл, 
здравна зашита в магмиг еп^димология, 
ровградока оощина а не- 
р^од от АУбА ДО 11,00 годи 
ла, въпреки редица затру 
доени* углавно от м«ицрл 
ално естет во/ ^азвл ерав

тази сума е достатъчно и 
за почистване на улици
те- Още повече, че собст
вениците на моторни пре-

....
чолокариге е у-шушчеп от
I и преи 1УоО 1Ш ла И края 
па ааоо година, ОТ КОИТО
II души са специалисти.

пата от предвидените ули
ци в града, а може да се 
случи и пдкол улица само 
до половината. Наистина, 
чистене .на градските ули
ци се плаша по квадратен 
метър, но факт е че се чи 
сти само от видимите от
падъци, а иа практика са 

част на улицата, която

година пред членовете иа 
оощипската скупщина се 
намери програмата на 
,,Комуиалац" за поддържа
не .па хигиената в града. 
ис»ка година в бюджета 
на обши/пата се отделя

возни средства плащат от 
Сигурделна сума за това.

че предвидените сре
ороят на здравните ра 

оотмици с полувнеше и сре 
ооразо-

11«ителио 001аха ДсилОСТ* 
тежду по-заоележителни 
те резултати следва да се 
отчетат: разширяване мо
щностите на здравните за

но е,
дства в бюджета на 
хцината не са големи, но 
сигурно е и това че пове- 

са в състояние да

о_б-
дно медицинско 
вание е увеличен от з/ на 
-хо през 1986 година.

определена сума за съща 
та цел. Тази година тази 
сума с два милиона дина 
ра. Програмата, която та 
зи годила предложи „Ко- 
муналац" .,тежи" над чети 
ри милиона.

Членовете на И з пълни- 
съвет негодуваха

че не
отделят. Сигурно е и това.

Здравната защита на на моведения, материалното и
кадрово укрепване на ьдр селението е могла да

де оше по-добра, доколко
бь- е покрай двата тротоара. 

По предложение на Крум 
случай

хигиената 
са и не трябва

че средства зааптеката, каавния дом 
то при това са открити но 
ви служби и диспансери.

по-дооЮ 0*Хс1 СЪВДПДе^И

рп материални предпостав 
*,«. оьареки че през 
период средствата за здра

на града не 
да бъдат грижа само на 
общинския бюджет. Зато-

Величков в този 
или повърхността 
дена с програмата на ,,Ко 
муналац’' трябва да се на 
мали за две трети 
сметката да заплатят три

предви
одрав-доизграждане на 

ния дом и специализация 
иа кадрите, каиш и на- шш затцига средногодиш

но са нараствали от чн до

ва трябва да се 
съответни решения за обез 
печаване на средства и 
извън бюджета за хигие
ната на града (но не и за 
издържка на трудовата 
общност на „Комуналац”) 
но за сметка на това се

търсят
телция иликъм тази големина на гра 

Мнозина,одвка на ново ооорудване, 
относно нови съвременни ти на сто те са сили дос 

татьчни за покритие на 
предприемани са съшо всички разходи и увехне 

така леооходимите мерки ние цената на здравните 
за осуетяване .на .заболява услуги, поостанала е и не 
ния от по-широк мащаб и ооходимата солидарност 
са изпълнени задължения на регионално и републи-

дската метла- 
особено тези от матерна 
лното производство, опо- 
вержиха съшата, с образ- 
ложение. че металата с ко 
ято се чистят градските 
улици, не може да бъде 
..натоварена" като ед«а 
машина в производството. 
Директорът на „Комуна-

ма работници, които само 
това да работят за предви- 

два милиона и
медицински уреди.

дените 
градът да бъде наистина 
чист С това разбира се

търси градската метла да 
бъде и по-голяма и по- 
качествена-

не се съгласи директорът 
на „Комуналац". Понеже 
двете страни останаха 
на своите позиции. Изпъл

та в областта на задължи канско равнище според 
телците видове здравна за приетите принципи на со 
щита, а са предприети и лидарност и взаимност.

Тук следва да се отбележи 
на бо и съществуващата нераци 

при оналяост и нео.рганязира 
определени категории от ност в здравната защита, 
населението. С -оглед че се създаването на ненужни 
касае за период на разшир разходи и наплащане на 
яване правата на оцигуре неизвършени здравни ус
пите и изравняване усло
вията за лолзуване на вой

видове здравна защи здравна защита, наброява 
та, направени са усилия ща 29 делегати, годишно 
здравната служба и кадро е провеждала по 7—Ю за 
во, и материално да отго седания, на които общо 
вори на тези изисквания. Са .разгледани 320 въпроои 

За този переиод е харак и материали. Няколко за- 
терно, че е осъществена седания са били отсрочва 

ни, поради неидване на де 
повече от тях 

са се състояли в присъс- 
тви©то на минимално мно 
зинство. Работата на деле 
гациите е твърде оюром- 
на: някои делегации през 
целия мандатен период 
не са провели нито едно 
заседание. Ето защо пред 
стоя»Дите збори са удобен

А. Т.

мерки за спречаване, поту 
шаване и лекуване 
леещ и заболявания

БОСИЛЕГРАД: ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА УРЕЖД НЕ НА СТРОИТЕЛНИ 
ПАРЦЕЛИ

Ще никне нов квартал
луги- с

Скупщината на СОИ за през април да започне 
прокарването на водопро
вода-

Колко Ще трябва да зап 
лащат за квадратен ме
тър площ бъдещите собст 
веници «а жилищата?

В Секретариата за сто
панство. финанси, урба-

лата година, а на 22 пар
цели бивсише им собстве 
ници имат предимство, та 
ка че ..свободни'* за про 
дажба, т.е. купуване (очак 
ва се наскоро да бъде пу 
бликуван конкурс) остават 
още 17 парцели- За кому 
нално уреждане на бъде
щия квартал са необходи
ми около 60 486 000 дина
ра, те. 2639 динара за 
квадратен метър. Най-мно 
го средства ще бъдат из
разходвани за изграждане 
на улици — към 37 мили
она динара. За прокарване 
на водопровод и канализа 
ция са запланувани към 
22 милиона, а 2,6 милиона 
за прокарване на ток. Сро 
ковете за изграждането 
на тези комунални обек
ти ще бъдат в зависимост 
от обезпечаването на сре 
дствата- Ако .не се стигне

Общинската скупщина в 
Босилеград вече няколко 
години полага усилия и 
създава възможност тру 
дешите се час по-скоро да 
получат собствен покрив 
над главата си. При това 
тя създава и възможности 
при обезпечаването на 
парцелите трудещите се 
да заплашат и възможно 
по-малки средства откол- 
кото за тов» търсят част 
ните собственици в окол
ността на града. Общинс 
ката скупщина тези уси
лия полата и затова зан*о 
то Босилеград с индустриа 
лизацията си започна пое 
тоянно да се увелиг1аВа. 
Благодарение та тези уси 
лия и в местността „Ори 
ще", край Босилеград ще 
тикне нов квартал.

В тази местност според 
програмата за 'уреждане 
на строителните* тук пар
цели, с комунални обекти 
трябва да се уредят 22 919 
квадратни метра. Всъщ
ност, става дума за 46 
строителни парцели. От 
тези парцели чрез конкурс 
седем са продадени мина

чки

средносрочната програма 
на инвеешции в областта . легати, а 
на здравната защита. Пое 
троена е пристройката 
към Здравния дом, а извър
шена е адаптация и рекон 
струкция на старата част- 
Построена е и амбулато
рия в с- Поганово и са из 
вършени подготовки за 
построяване на амбулато
рия в Долна Невля. И аба

низъм, строителна и ко
мунална дейност към ОС 

Босилеград казват, че 
цената за един квадра
тен метър площ Ще бъде 
1000 динара. При това за 
уреждане на строителните 
парцели те заплащат още 
по 34 на сто от целокуп
ните необходими средства 
за уреждане (2639 динара 
за «вадратен метър), т.е. 
по 897 динара за квадра
тен метър ползваема жи 
лищна площ- Останалите 
средства за уреждане на 
бъдещия квартал ще бъдат 
обезпечени от други общи 
нски източници. Когато 
всичко се изчисли, подчер
тават тук, за квадратен ме 
тьр строителна площ ще 
се заплаща около 1300 ди 
нара-

момент за делегати на де 
вени са нови медицински легациите да се избират 
уреди, но в тази насока и дейни членове и хора, ко 
през настоящия среднос- 
рочен период трябва още 
доста да се направи. Наба

ито радеят за здравното 
дело в общината.

Общо обаче работата на 
— ве»и са нови амбулантни и СОИ, скупщината като ця

тереноки возила. 
Особени успехи са

ло. може да се оцени като 
пое добра, понеже осигурени 

отношение те лица са ползували всич 
ки права, произтичащи от 

по Закона за здравна защита, 
нев- които през този период

до трудности за догодина 
Ще остане само прокарва 
нето на улиците, а изгра 

останалите

тигнати 
кадрите. Специализация са 
завършили 7 лекари 
медицина на труда, 
ропсихиатрия^ 
гия, интерна медици-на, де

по

ждането на 
комунални обекти трябва 
ла приключи до края на 
тази година. Очаква

гинеколо- чувствително са разшире-
Ст Н-Рени. 3. Бсе
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СПОРТНИТЕ ДРУЖЕСТ 
ВА И ФИЗИЧЕСКАТА 
КУЛТУРА МАЛЪК ПОРТРЕТ

Поддържане на самодейните
начала

Първата
„цигулка"

наНаред с развитието 
масовата Физическа 
тура в 
община, 
та общност на 
за физическа

на организирането на 
Н'И турнири. Досега с 
де голяма

■различ 
твър

рад от фашизма. На 
зи състезания

те-кул-
Димитр ов градска „Паршан"традицион

ползува лр™тУт ЯРНОСТ Се И° Се пР'овежДат среши по
на младежТ ТУ№Р' С**Чт* стрелба' младежта в града по футбол и футбол

ки «рата между

самоу пра ви тел и а 
интересите

култура ак футбол 
развитие

на мална малки врата,
на който участвуват и до

В спортните клубове, дру тщ^футболисрГ""0 СТ°' 
жества м секции. Физичес ни турнири се 
ката култура в спортните 
клубове

тивно подкрепя 
то на Физическата култура

градове- 
Димитровград — Бо

силеград, Димитровград — 
Подоб- Алексаидровац Жупски, 

организп-

Зоран Зарковте :

Ако «*кой е наблюда
вал мачовете на футбол
ния отбор „Партизан” от 
Желюша, сигурно е за
белязал ВИСОКИЯ ЛЯВОК- 
рилен нападател. Това 
е Зо-ран Зарков ..Семка
та'’, най-добрият играч на 
,,Партизан’' от Желюша- 
П не само това: за него 
казват- че е и иай-добри- 
ят играч в междуобщинс- 
кия футболен съюз Пи
рот- Димитровград- Бабуш 
ница.

рактерен дриблинг, дос 
та е бърз. и има твърде 
докаран удар с левия, 
крак-

През сезона 1978 година 
става стадартен първоти- 
мец на ,,А. Балкански”, 
където играе няколко ма
ча- През сезона 1983/84 
се създава футболния от
бор ,.Партизан” в Желю 
пга. минава в неговите рг 
динии, където въпреки че 
е едн от най-младите, 
набързо става първият 
играч.

град-побратим на Димит
ровград, Димитровград — 

ти, например в с. Желюша. Ниш (., Нитекс”) 
Организират се в Дими

рат и в местните обш/нос
главно се прове

жда от спортното друже
„Асен Балкански”, 

имащо в своя състав фут 
болен отбор и донеотдав- 
на баскетболен отбор, ка 
кто и шахматен клуб със 
същото название. Освен 
това съществуват стрелчес
ки съюз —

Тук следва да отбеле
жим и успешното 

::а»е ма 
гранично

ство обшина итровградска 
специални 
грами на състезания

реали 
програмата заспортни про-

в сътрудниче
ство в областта на физи
ческата култура и спорта 
между

чест «а ознаменува! гето
на държавните празници, 
чествуването на забеле- Димитровград

стрелческа дру 
друже

ство по физическа кулгу 
ра на инвалидни лица.

жи-на ,, Граничар'-,

3. Зарков е роден на 
8 януари 1935 година в 
семейство на спортисти. 
Баща му е известният 
вратар в отбора на „Асен . 
Балкански” о-г поколени
ето на педесетте и шес- 
десетте години 
лярнмят йона ,,Семка
та”, днес един от трень
орите на футболния от
бор ., Партизан'’-

3. Зарков с футбола за
почна още като десетго
дишен. Бил е един от най- 
добрите в първото поко 
ле»ие пионери на треньо
ра Александър Петров, 
който едновремнно е и 
първият му тренъор. Пър
вите мачове 
1976/77 година в 
ския състав на 
Балкански”.

спортно дружество „Пар 
тизан” от Желюша. съот
ветно едноименен футбо 
лен отбор.

През настоящия м ми- 
нологодишиия 
тигна над 30 гола, и. то 
главно решаващите «изхо
да на мачовете. Неговият 
„Партизан'’ през 
щото първенство се бори 
в междуобщинския фут
болен съюз за върха на 
таблицата, но е въпрос 
колко ще успее, понеже 
неговиях най-добър играч 
през месец март замина
ла отбие военната си по
винност в Югославската

сеоон пое

Всички клубове се състе 
зават в съответни дивизии 
^гоупи и лиги) на състеза 
ния: Футболният отбор в 
междурегионалната лига 
— група Север”, баскет 
болният отбор ,.А. Балкан 
ски” в междурегионална 
лига — гр^па ,,Изток”, фу 
тболният отбор «Парти
зан'’ от Желюша в между 
общинския футболен съ
юз Пирот 
град — Бабушница и про 
чие Другите дружества 
се състезават главно 
отделни
бликата в рамките на под 
ходящи състезания и на 
турнири.

попу- настоя-

В ,.А. Балкански’' се състезаваха редица поколения 
футболисти — самодейци

(СФРЮ) и съседните общи 
ми в НР България — ДРа
гоман и Годеч. Състезани

жителни дати и юбилеи и 
Най-го народна армия. С него 

ЮНА се
вДимитров- други тържества, 

леми са спортните мани- ■намират още 
двама-трима добри футбо
листи от „Партизан”. Же

фестации и постижения в 
с общината във физическа-

ята между тези градове 
се провеждат по волейбол, 
тенис на маса, шахмат, Фу 
тбол и че тези спортни 
срещи ежегодно се обо
гатяват и разнообразяват.

Самодейците начала дъ 
лбоко са залегнали в спор 
тната дейност на всички

играе през 
пионер- 

,.Асен
градове в Репу та култура по повод чест 

вуването Деня на младост 
та с участие в дефилето, 
представяне на училцЩа- 

спортиите организа
ции и спортни състезания.

Не с по-малка популяр
ност сс ползуват и спорт

ланието му е след отби
ване на военната си по
винност да заиграе отно
во вОбразец във футбола му 

е Драган' Джаич от бел- 
,, Дървена заста-

*,Асен Балкански” 
във висш ранг на състе
зание и на истински тере-

та.
ВСЧКИ 

клу
Характерно за градска 

па”, световно известен, ка-дружества,спортни 
бове <и се?кции е, че се сь 

на самодейни гга
спортни дружества, па за
туй и занапред трябва да 
се подкрепя (материално 
и морално) развитието на 
спорта 'именно върху тези 
начала.

гги-то неповтроимо ..ляво кри 
ло”. Може би ‘затуй 
най-голямо 
игоае край лявата грани
чна линия 
ция терен. Притежава ха-

Инакстезават 
чала. В тях тренират и 

силите си в си

ните състезания в чест на 
4 юли — Ден» на боеца,
7 юли — Деня на въстани 

СР Сърбия, 8 сейте
_ Деня гга оовобож

Димиитровг-

привърженик е 
на белградски „Партизан”, 
а любимият му отбор съ
що е ..Партизан”, но 
Желюша.

с
удоволствиелремерват 

чки
лието; граждани, 
жи и девойки, 
юноши, пионери, 
риалното и 
осигуряване 
старае
та общност иа интересите 
за физическа 
общината, но едновремен 
но се търсят и други до
пълнителни източници

категории от населе 
младе ете в 

мври 
деиието на

на футбол- от
Ст. II.възрастни

За мате
финансовото' След завършаване на ак

тивното мграене не възна 
мерява да напусне фут
бола, но и занапред' би 
останал в него, и то с гол 
яма любов би поел трень
орската работа, като при 
това работи с най-млади
те- Желанието му е своя 
голям талант да пренася 
на подрастващите поко
ление

ДИМИТРОВГРАД
Необходими са спортни тереии

базата иа солидарност да се доизграж
дат спортни торени в 
тен център.

главно се
самоуправителна- дейиостта па самоупра- 

обншрст "а 
.култура н 

изтеклия период-

В отнета за сегашния спор-интереоите
ДИ'М'ИТР0-

вителната 
за физическа

култура в

Досега, покрай съблекалня и бю
фет, е изградено футболно игрите с 

писта, баскетболно и хан

който попа- 
обсъждане ввград за 

стоялдем -се намира иа
общности .И трудовите орга- 

се изтъква ме
атлетическа 
дбално игрище, шомошев футболен тематериални средства. 

Кройки са и други облици 
на работа и взаимни 
Тезаиия в общината. 
междуоОшияско и 
кално 
ги спортни 
тенис на маса, волейбол, 
шахмат, атлетика и 
Един от твърде популярни
те облици яа състеза нио е

местните
низания, между другото

построяване рея. а са откупени доста плсипн и 
други обекти. През 1983 година са

трибуни с Футболно игрище, 
спортна стрелба и

засъс на спо- 
една от съществе- 

по-нататъшното 
физическата кул 

местни об- 
повече спорт-

необходимостта

обходимостта от
обекти. Това с

носна
ртнирегио- троени 

залп за
зала, както и зала за тенис "а маса.

предпоставки за
на спорта и

равнище и по ДРУ
ДИСЦИПЛИНИ:

шахматнаиите
развитие Д. Ставров

окблпитеГрадът, а и
,се нуждаят оттура- 

щ|ИОСТ и,
■обекти. Оттук

Ст-Н.нр. иа
ни

СТРАНИЦА И

Вратство ‘14 февруари 1988



хулцер • сатира • забава
ГЪРБИНАСИМЕОН КОСТОВ

НЯКОГА коравее
^ пГ^рбйна! За., след ката е изместила борбата гърди 

^е.ну гърди, има .изключително преди..! 
VI 1>о в съвременния живот- Благодаре- 
и,11е на
мени, дружат се и същевременно водят 
борба през 1”ьрб. Човек, просто казано, 

поиска да се освободи от и*ко 
го и да се разплати с някого, той не 
трябва, както по-рано, да прави 
открито, лице срещу лице, гърди срещу 

просто да ангажира гърбината 
ои. И, естествено, гръбината ударя по 
гърбила. Официално и законно, човек 

направил «а своя ..приятел", 
затуй гърбината, знаейки своята ра

бота. с успех изпълнява задачата си. Слу 
чва се, когато някой, без да знае как
ва гърбила има неговия съперник, 

натисне чове* със слаба гър излъже и- разбира се, пострада.

ни от други по 
лица, ум, а днес и 
чи, гърбината на човека не служи само 

тежести, да мъкне пя- Са че потече вода ■ ■ ■да ‘ноои на нея 
кого

тази борба хората остават забили да работи, но и да се отличп- 
Така според гърбилата 

ко-ито
дека водопроводът уМлого пути гьисуем 

Забърдисто не чини, а некойи човеци по едно
да се опитую

ва от другите.
могат да се разделят на хора,

тясна и широка, 'Права и извита* когато време почеше да ми се сгьрде* 
ако може не где да ми лодквасе работу, та нс 
кой да ми подрежи пупак* Ама не успеяше. А 
еве за кикво писува — дека место азбесне 
цевПе туране лластичне и дека често лръскаю. 
И затова смиловчан>е, а и ДРУ&И оди Забърди-

имат
слаба и яка гърбина »и т.н. Тази подя
лба на.хората според гърбината с

интересна и поучителна. Така на 
пример, по-лесно е да се яхне повита 
С, ‘колкото права гърбина* по-хубаво

се гледа широка, отколкото тя-

товаТВЪ-

рде гърди а
(

когато
сна гърбина; по-добре е да се дружите 
с човек, който има добра гърбина,

лоша гърбила* по-добре бя- 
се стълтою вя вайте с по

ето често су без воду-нищо не е
Довели човеци воду у домове, платили* 

среди ли све
маз, оно нема вода. Едва некико успея да 
пиям претенето, ка оно овия Дни* на съорание 
у смиловци/ ни пет, ни шес, човеци първо за 
«одуту почеше да питую.

_ де, другари, това йе предкандидациопо,
требе да евидентирамо кандидати, да си поора- 
тимо за това кво смо работили през изтеклете 
године — обяшняваше делегат.

— Све уоаво'- Че говоримо и за делегат и, и 
за делегацийе* и за работу «а съвети и др., 
ама златан и писан, нас ни водата мучи-... 
немамо воду, сви ви галатимо, а най-много тия 
Що Ьу направише теквуя недъгаву!.. Сърдили 
се они, не сърдили, они не су си съвесно за
въртян работу, па са крив Янко, крив Станко.

Делегат ни рече дека за решаван>е на тия 
проблем че требу големе паре — около 4 ми- 
лиярде старе паре — ама-., дали може и отку- 
де може одма да се найду. Ешо, водата требе 
кико леб.

моог
— и ка да Ъу употребляваю —колкото с ис-гайте или не 

век, който има яка гърбина, а по-лес- се
При

талева бо-рба, вместо храброст, юнашко 
сърце и оръжие борбата решава по-яка 
'а гърбина.

но е да се 
бмна-..
Когато хората се срещнат си пода

ръка един на друг- Казват,
потича от древни времена* от 

човекоядетвото. Ръкувайки 
се, хората доказват, че са приятели 
че в ръцете си
Така било някога, отдавна... 
хората се ръкуват* но гледат в гърбина, 
заЩото опасността или скритото 
жие на отделни хора не се крие в ръ 
цете им, а в гърбината-

Някога също най-чееша била борба 
та гърди среЩу гърди, а сега положе 
нието е променено. Сега е

че ръ-ват
куването 
периода на Затуй, за борбата гърбина срещу гъ- 

• бина) хората «ай-чеого използуват вси 
чки средства, дружат се, пият заедно, 
посещават се взаимно* правят си пода
ръци и подобни. -. а всичко това зарад 
по-добро опознаване гърбината на своя 
партнъор, заЩото никога не се 
коя с чия гърбина ще удари една сре
щу друга.

Затуй — събирай ои ума.. • ако ня- 
маш яка гърбина, създай си я измисли 

актуалиа я, но я имай...

:;
нямат скрито оръжие.

И сега

оръ- знае

Поместеният тук разказ е от книгата СЕРИОЗНА УСМИВКА, сборник от раз 
кази на
да си направите до Издателство ,,Братст а'’, Ниш, Кей 29 декември 8. 
книжка струва 100 динара.

Мнозина смиловчан>е ме запиткую:
— Бре, Манчо, има ли одговоран защо 

нийе патимо с водуту толкова? Знаеш ли дека 
по-рано ни беше по-лъсно. Знаеомо дека си 
немамо воду и свак се снаодеше кой кико 
знае и умейе. А -преди десетина године ни при- 
кликаше, та айде акция, та айде давай паре. 
Чък некойи се валеше и преко новине дека на 
правили много голем лъс на забърдчан>е-. Па 
ти-я що тека оратише, они Ьи са нема по За- 
бърдието да виде колко ни йе арно.

Немам кикво да Ьи учим. Ега се пак най
ду оредства да се направи водопровод кико 
требе. а тия щ0 ду се валили и ударали у тру
ди — ка дойду йедън Дън у Забърдието — 
нека им даду да пию «а старият водопровод.

Симеон КОСТОВ, който неотдавна излезе от печат. Поръчки можете
Една

!

МЪЛРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 1Уи.
' раниченият ум води обикновено към 

нетърпимост.
ж Не вдигай много прах по своя жизнен

път-
МарионПитагор

Най-краоиват“- дреха е скромността.
АдигскаОнзи, който се държи като мишка, би- 

1 гонен от котките. Ако бъдеш с*дца, вълци те се намерят
Удмурска

Ударът на приятеля е по-добър от це
на врага;

Конфуций
КГ ■
зички велики хора са скромни.
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