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НА МИ Тя РИБИЧИЧ С ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЖУРНАЛИСТИОТ РАЗГОВОРА МОМЧИЛО ВАЛЯК ПОСЕТИ ИТО „БРАТСТВО"

Засилваме идейния фронт
ф Решителният процес на икономическа и обществена Стабилизация за- 

Югославия представлява по-нататъшно изграждане на системата’ на 
самоуправитблна демокрация, по-нататъшно стабилно 

витие на страната върху програмата на СЮК и Конституцията, 
вено продължаване на нашия път

Добри резултати, но и 

сериозни задачипочнат в 
социалистическа Изданията на „Братство” 

— в. „Братство”, .Другар
че” и списание „Мост” с 
кшгоиздателската дейност 
.— дават голям принос «ъм 
информираността на насег 
лението от българската на 
родност в Югославия, сле
дейки постиженията на на 
родността в развитието «а 
социалистическото самоуп 
равлание, борбата за осъ
ществяване на задачите в 
стопанската стабилизация, 
развитието на братството 
и единството и съдружие
то между всички югослав
ски народи 1И народности. 
Но за тези резултати би 
трябвало повече да се пи
ше и в средствата за ма
сова (информация .на дру
гите народи и народности 
у нас — изтъкна между 
другото Момчппо Баляк, 
член :на Председателство
то на ЦК на СКС, в раз
говор с членовете на тру
довия колектив на Изда
телство „Братство” на 19 
февруари.

След като директорът 'на 
Издателството и главен и 
отговорен редактор на в. 
„Братство” Борис Костади
нов, го запозна с досегаш
ните резултати Момчило 
Баляк говори за задачите 
на средствата за масова ин 
формация, в светлината на 
най-новите решения на ЦК

те по стопанска стабили
зация, на новаторството н 
рационал(изаторството, на 
внедряването на делегат
ската система. Конгресни
те документи, които при
ехме през изтеклата го
дина също дават широк 
простор за разгръщане на 
творческа акция в претво
ряването им (В дело. Също 
така не бива регистратор- 
оки да се пише за недо
имъка на някои стоки или 
за (някои проблеми, без да 
се посочват и съответни 
решения. Средствата за ма 
сова информация трябва 
повече да пишат за дей 
ствуването на Социалисти
ческия съюз и секциите 
му. С една дума, да се 
пише повече за живота 
базата.

За да могат да се осъ
ществяват тези сериозни 
задачи, в редакциите е ну
жно да се върши и извест
на специализация по обла
сти, да се еъдействува за 
по-качествено и 
информиране на читателя. 
Необходимо е да се осъщ
естви по-голямо влияние 
на Съюза на комунистите 
(Върху редакторската поли 
тика, като средствата за 
масова информация стават 
мобилизиращи трибуни за

раз
при приемст-

социализма, необвързването, братство
то и единството и равноправието на народите и народностите. Това 
ната преокупация на Съюза на комунистите днес — изтъкна председателят 
на Председателството на ЦК на СЮК Митя Рибичич на пресконференцията 
с чуждестранните журналисти, която се проведе на 17 февруари 
..Сава" в Белград.

е основ-

в цен-гьр

В почти тричасова прес
конференция Миря Риби
чич отговори на въпроси 
(На 22 журналисти, акреди
тирани в Югославия. Гово
рейки за актуалното ико
номическо положение в 
Югославия и акциите на 
Съюза на комунистите 
след Дванадесетия конгрес 
на СЮК, Рибичич каза, че 
въпреки затрудненията от
ново се потвърди непоко
лебимото определение на 
нашиге народи и народно 
сти за съвместен живот в 
Югославия, братска общ
ност, създадена през На- 
родоосвободителната борба 
и революцията. Всички на 
ши нареди и народности 
добре знаят, че своите 
права и • интереси пъл
но могат да осъществяват 
и изразяват само в социа
листическа и необвързана 
федеративна Югославия — 
каза между другото Риби
чич в уводното си изло
жение.

Съюзът на комунистите 
днес в осъществяването 
на своята водеща роля в 
обществото, е ангажиран 
на два фронта — в обще
ствено-политическата ста
билизация и в развитието

• Отговаряйки на въпрос 
кореопондента на „Но- 

вое время”” Л. Харков за 
задълежността на нашата 
страна, Рибичич изнесе, че 
съществува единно стано
вище повече да не се за
дължаваме.
кредити може да приемем 
— ако са облекчение на 
положението, като се дър
жи сметка за равнището 
на изплащането на дългове 
те. Кредитите ш заемите, 
които получаваме от Меж
дународния монетен ' фонд 
се отнасят до внос на въз- 
производствени материа
ли, стоки и под., а не за 

Спирайки се върху мер- кредитиране на дългове 
ките, предприети с цел да или капиталовложения. В 
се стабилизира икономиче това отношение е ясно, че 
окото положение, Рибичич сме стигнали до края, за- 
констатира, че работничес щото голяма част от ва- 
ката класа ги прие като лутния прилив даваме за 
нужно средство в създава- отплащане. Тук ползваме 
нето на условия за по-до- и еуфицита, който имаме 
бро и по-ефикасно разре- на Изтока, в СИВ, като 
шаване на проблемите вър облекчение, защото там 
ху само управители и осно- имаме към 1 милиард су- 
ви и занапред. Наша насо- фицит. 
ка е редовно да издължа
ваме своите задължения 
към доставчиците. Креди
тите, конто сме взели връ 
щаме срещу високи лихви 
— но този опит ще ни да
де акъл занапред. Ние се 
отваряме спрямо света, 
въз основа на по-качестве- 
нй работа, като при това 
използвамр предимствата 
на нашата система, съвме 
ргногго стопанисване, а не 
се затваряме в републи
кански пазари.

Отговаряйки на въпрос 
на Д. П-илич (Кор. на рим
ския 'В- „Република”), , за 
проявите на национализъм,
Рибичич каза, че не са са
мо от икономически харак 
тер причините за него, ма- 
(кар че до голяма 
и те оказват влияние. Ко

па

а®'

Финансови

в

Митя Рибичич

гамгьлно

Спирайки се върху въ
проса на кор. на лондон
ски „Обсървър" П. X. Ри- 
стич за Наказателния ко
декс по повод арестуване
то на Ранка Чичак, Риби
чич каза, че и сам е заин
тересован за този случай 
и получил отговор, че пьр 
вежачалната присъда е в 
течение на изработка, за 
щото се очаква решение 
на по-висшсстояЩ правов 
орган. Второ, отговориха 
ми, че не е осъдена за
рад статия, ню зарад про
паганда, която е водила из
вън своята специалност. И

6

на самоуправлението, а и 
върху собствената подго
товка за изпълнение на 
програмата на СЮК и с 
конституцията утвърдена
та роля на СЮК в обще
ството. Заключихме, споде- 

Рибичич, че е необхо
димо да работим м-ного по 
вече Върху идейното из- 

СК като ця-

■

ли ;

цялраждане на 
ло чрез процеса на тран
сформация

1втретият отговор е, че тря
бва да й се даде възмож
ност за отбрана, тъй като 
целият случай ое изпол
зва да се каже, че проце
сът е иноцениран, защото 
е панела на видело една 
афера. Също съм замнте-

-на партията 
СК — тоест, в М. Баляк в разговор с тру дещите се в „Братство”

на СКС. Той подчерта, че 
и покрай това, че в изда
нията на „Братство” не е 
имало идейни несполуки, 
занапред е необходимо

на власт в 
авангардна, насочваща си
ла на класата в общество
то. Идейният фронт, -пора
ди преокуп-ираността 
номически проблеми, беше 
в известен омисъл занема 

оега настояваме да

осъществяване на страте
гическите насоки на наше-степен
то разшгтие 
между другото М. Баляк.

В разговорите на Мом
чил Баляк в „Братство" 
участвуваха и Марица Ста 
менкович, член на Предсе 
дателството на ЦК -на СКС, 
Александър 
председател «а Председа
телството на МОК на СКС 
и Радмило Чирич, секре
тар на МОК на ССТН в 
Ниш.

подчертас ико
гато п-ренаояхме отговор
ността за развитието на
Федерацията на републи- ресован какво става с та- 
-ките и покрайнините, тя ш афера. Против участни- 
не стигна до юдруйсения пите в нея е възбудено
труд, но опря в републики следствие .. . Считам, че у 

на те и покрайнините. Така нас не съществуват инсце 
възникна спойка меж|ду ре тЦрани процеои. Ние нико 
оуближаноките и покрай- га |Не сме ’
иински-ге политически ор- ® което ВДК°И 'стал 
гани с партийните, делови .рецидиви биха могли да
ГтяТсУеКрГгавИа,иГзтщязИ- — ч“”е сме правили Резултати в борбата за

и грешки.

още по-голямо ангажира
те, преди ваичко на чле- 
(НО(вете на Съюза на кому 
шегите в подобрението на 
редакторската политика.

Необходимо е — •изтънена 
Баляк — повече, отколко- 
то досега — на страниците 
на изданията да се дава 
място на положителните

рей и
го засилим. СК в този сми
съл трябва да действува Де 
мократичеоки, със 
на аргументи и идеи, 
отворената сцена и в демо 
жратичните институции на 

общество. По та
къв начин и занапред ще 
се ползва с доверието на 

се и на народа,

силата Йованович,

нашето

М. Адонов %осъществяване на мерки-трудещите 
каза той. питието.
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ПРЕД СЕДМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ИЛ НЕОБВЪР 

ЗАНИТЕ СТРАНИ В ДЕЛХИ НАКРАТКОI• РЕШЕНИЕ НА ГРАДСКАТА СКУПЩИНА

! ПАМЕТНИК НА ТИТО В НОВИ САЛ :Потвърждение и укрепване I 
на коренните принцип»

ф МОСКВА: Тези 
дни на официално по
сещение и СРС пре
бивавал френският <въ 

министър Клод

IIДелегатите в трите съвета на Скупщината 
| на Нови Сад единодушно решиха в главния 
5 град на Войподииа да се строи паметник на йо- 
! син Брод Титй като траен символ и спомен за 

героичното му ’ дело. /Решението беше прието 
с бурнИ аплодисменти.’ , ,

В решението се казва, че другарят 
първата личност на нашата революция, тво

рец на военните победи, социалистическото са- 
моуправителн'0 строителство, . независимостта 

| на СФРЮ и родоначалник, носител и творец на 
необвързаната Политика.

: : ншои 
: Шсйсон, който водил 
: разговори с Андрей 
: Громико за намалява

не ма ядреното оръ
жие в Европа. Шсй
сон бил . приет и от 
генералния секретар 

на КПСС

:
:

„СЕДМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ 
СТРАНИ ЩЕ БЪДЕ ЕДНО ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ПО 

ЛИТИЧЕСКИ СЪБИТИЯ В СВЕТА ПРЕЗ 1983 ГО ( 5, 
ДИНА" — ПИШЕ ОРГАНЪТ НА КИПЪРСКАТА 
КП „ХАРАВГИ”

Тито
е

:
: ЦК! наКолко по-близо е начало кипърския проблем, нане

то на Седмата конферен- же ще укрепи кипърските 
цпя на необвързаните стра позиции пред заседанието
ни/в Делхи, толкава по- на Общото събрание на ЮГОСЛАВСКО-РУМЪНСКИ ОТНОШЕНИЯ 
широк става интересът на ООН, на което ще се води 
.световната общественост дебата за кипърската кри 
за това събитие с безспор за. 
но значение. В този широк 
интерес се очертават мно- 
гобройните надежди на 
неразвитию <и развиващите 
се .страни, реал ните очаква 
ния на прогресивната .ме
ждународна общественост, 
но и стремежи на блокове 
те да спечелят наклонно
стта на необвързаното дви 
жение.

Юрий Андропов.
• ТЕХЕРАН: Ира 

ноко-иракският въо
ръжен конфликт,про 

| дължана, но Иран се * 
; отказал от масова- | 
га си офанзива, коя- ♦ 
■о „трябваше да до- | 

I |ссе бърза военна по- I 
♦ Зела”. По дължината ♦ 
| IV. фронта сега се во- X 
I гели повременни бое X 
X 1е за „изтощаване

I
• . !

1Твърде благоприятно 

развитие на отношенията
!в КУБА: „Въпреки елф 

ясната .международна об- 
сгановка, необвързаните 
ще се съберат в Делхи с
соноватлен оптимизъм” — Лазар Моцсоп и Щефан Андрей считат, че
пише кубинският седмич- предложенията на необвързаните и неутралните стра-
ник „Боемна”. Този опти ни на Мадридската конференция трябва да представ-
мизъм се кореми в способ ляпат основа на заключителния документ, 
ността на над сто страни, ’ '
членки ма движението, да Тези дни във Върщац се . гет, че- Конференцията за 
се заловят с разрешаващ срещнаха съюзният сокре- сътрудничество 'и сигур-

- то на най-сложните светов гар на външните. работи пост в Европа трябва да
ни проблеми. Лазар Молсов.и министъ- приключи по конст.рукти-

.рът ма външните работи на вей начин, а предложения 
ф РУМЪНИЯ: Ру.мън- СР Румъния- Щефан Дн- та на необвързаните и неу

окият президент Николае дрей. В сърдечна атмосфе/:- тралните страни трябва
Чаушеоку изразил надеж- ра, при пълна откровеност , да бъдат ооцова на заклю-
да, че срещата на отеобвър и взаимно разбирателство,
заммте в Делхи ще допри- Мойсов и Андрей оцениха,
несе за преодоляването на че след срещата на друга- посветено на предстоящата
противоречията и разлики рите Петар Ста.мболич и Ссд.ма конференция на не- X
те в становищата, за укре Николае Чаушеску огно- обвързаните с грани в Дел | ските
пването на единството и съ тенията между СФРЮ и Хи. Беше- лзразрена увере- * къргове високо било ♦
трудничеството на неббвър СР Румъния, се развиват ност, че-тази среща ще да ♦ оценено посещението ♦
заните страни във връзка твърде благоприятно. За де принос за намаляване I на пРатеника на На- ♦
с^основните проблеми от бележител.ми резултати се на международното нап- I кассне; генералния ♦
оощ интерес. Необвързано отчитат и в икономическо режение, . разоръжаване и 1 секретар на Либерал X
то движение трябва да т0 сътрудничество,, въпре разрешаване .на междуна- | но ' Демократическа- ♦
има възможно по-активна юи затруднената световна родните, икономически тру * та партия СусуМу Ни {
в^и^В,’РГР-еШа?а'-еТ0 яа ст?гпанска Обстановка. днссти. Разговорите пот- ! каЦ?е в НР Китай. :
всички ^нащважни светов- Шефовете .на югославска върдиха интереса на Ру- X • ТЕЛ АВИВ: По |

,/у г • ЕГИПЕТ: Вутрос Га- добавил та и румъноката диплома мъния към активността «а ♦ предложение на Бе- ♦
- /;/. ли заявил, че Египет ще на аушеоюу. ции размениха мнения във необвързаните. | гцн, израелското пра- ♦

Дгоява да се избегнат не- ф ШАНГЛАДЕЖ- Банг- връзка с. .обстановката в Мойсдв и Андрей подчер * вителство ре шило от- X 
нужните конфронтация т падеж и Непал считат, че , рола’ Мадридската кон- гаха и значението на все- | ,10в° Да включи Ша- ♦

, ■ да се постигае консензус Седмата конференция е от ференпня и разоръжаваме- балканското сътрудничест- ♦ Р°н в работата на ми ♦
.--по -всички съществени Въ голямо значение с оглед т0' Мойсов " АнДРей ечи во. ' : нистерския комитет |

УКонференцията. че се провежда при твър- ~——•------------------------- ---------- , | за отбрана и в коми |
тЕй™лТирПАЛЕШНСКИЯ ЩИО I ^3ао™Гни- !

Ж.У* Г разкрити ствената си готовност да 1 те «артют (Лейбърлс |
опитите за „Натрап- положат макоимашщ уои Г _ | ™ата и Шити) били |.«яг1* "* * " сьщи цели
,Ка;°,.,1'Р‘:ДССЛа'геЛСт --------------- --—-----т- , Гешнмрст на палестинците да продължат бор- б Кнесета ще поадигВ I
ще задействува с ндтигк бата си за осъществяване на националните права и : нат въпроса за ДОве ♦

-/ нощ насърчения. НАТИСК за основаване на независима палестинска държава Риехо на Бегиношщ|
кабинет. ♦

V |2 .аморяване на врага . X 
I Лефзвете на дитгло- ♦ 

шцииге на Сауди^р х 
ска Арабия, Кувейт, ♦ 
)бединените араб- ♦ 
ки емирати. Катър, { 
■'.ман и Бахрейн изра » 
или загриженост ох ♦ 
родъ.тжението на во X 
на та и разк-гритщеу- • 

вали Либия и Сирия, ♦ 
I че „са застанали на ♦ 
♦ страната на Иран”. 

ф ТОКИО: В

НАЙ-ВАЖНО ПОЛИТИ
ЧЕСКО СЪБИТИЕ

• ИНДОНЕЗИЯ: „След 
Хавана движението започ
на да се върща към корен 
ните принципи и роля” — 

■задаил външният министър 
на Индонезия Кусуматмад- 
жа по време на официал 
ното си посещение в Ин
дия. Индонезия очаква на 
Седмата конференция да 
се потвърдят и да получат 
пълна подкрепа коренните 
принципи на необвързване-

чителния документ-.
Голямо внимание беше ♦

♦

япон ♦ 
политически ♦

, V то.

т

х

^Гто^^а.АКЕЛ1Н11Х^ЧвС Някои?"крит'" . о I ■а|Г',Ггт;:^'

™- лг агяакуца г^гггль г а:,сг'.^гг“ «
Дел^Г На н?обВъРзаните в 2» и Кампучия или пък литически лечения и орга- ст Фес и били против вс**
Делхи Ще бвде едно от Намибия и Латинска Аме- «изаци.и в рамките .на Ор- какви контакти 7 ™
събитияНвТеовета°цвезЧТ983 рика) °тново.Се използуват ганиза.цията .за оовобожде- израелските ™
ГОЛН.НЯ” Р 1983 от 'великите сили за натиск ние иа Палестина (ООП) „Умерените”
ч^ава' че П°Д' Движението,.Дчебие” имат едни; и същи цели: Р '
те^ч.р ’ ветия "еобвързаш- . ЩИ са блоковите намере- оовобрждение на страната,
плет зя пм™Ще,аСе ния на Конференцията да основаване, .на независима

^ ратя,ване на ое'критикува повече',,дру ' палестинска държава и
чаване на гата страна'.',, ако вече /не засилване.-на въоръжената

и та над .е възможно движението борба ..на окупираните 
да се привлече към една ритории 
от двете отхвърлени . теб- Разлики,-е,'имало в
Ри за „природи о.то съ но1ви.щата, отнасящи ,се до
юзничество (Изток) отно пътищата и-избирането на
сн0 „еквидистанция” (За- съюзници. Радикалните те

за падъ чения

• НЮ ЙОРК: Аме 
риканоко - либийски
те отношения се 
стриха отново 1 
миналия Вторник, 
гато американски 
молети се намерилм 
около либийско - еги
петско - суданската 
граница.
• ТЕХЕРАН - МО

СКВА: Вече 
Опорно, че в отноше
нията между СССР ;И 
Иран е-настъпило из
вестно -изостряне. В 
Москйа това се обяс
нява с действуването

иранската

ИЗО 
в по- 

1КО-
са-

пацифисти.
които 'съчин 

яват ;,М!Нозинство в ООП, 
оказал1И пълна-подкрепа на 
ясер Арафат относно 
плана на

РТ Фес ^Й на конфеде 
рацията с йорда1ния( след 
създаваме на . независима 
палестинска държава). На 
бл!сдлтелите оценяват, че 
Арафат е обезпечил „цро.с 
го .мносинство”, иеобходи 

../□ .за приемане на негови

не е
те-превара и възобновяване 

на детанта. В„к „Филефте- 
рос" изтъква, че „при на
личните обстоятелства Се 
дмата

■ Ч -.

ста-

конференция ще 
има голямо значение на десни-Отхвърляли Идеята . те планехве. па.
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?ЕЛИТЕЕ,ЧЕРВЕНИВЯТКб1йРА^Ц ПРИКЛГОЧИХА 15 НА САМОУПРАВИ ТРАУРНИ СЪБРАНИЯ В ВОЙНИК И ДРАГОВАЦ

Венци на гробовете 

на падналитеОтговорност-според поста
® Укрепването на отговорността е един от по-важни те елементи за успеха на стаби 
лизацията и по-нататъшното развитие на самоуправ ление-то.

Делегатите на 15-те оре- ® Личната и колектив
на на самоуправителите нгта отговорност, консти- 
„Червеният байрак" прикл- туционността и социалисти 

работа на 16 февру- ческият морал — са съще
ствени предпоставки за 
по-нататъшно развитие на 
социалистическото самоу
правление, властта на ра
ботническата класа и на 
всички трудещи се.

Това е сърцевината на
тради ционното Поел ан ие,
«ксето на 16 февруари на 

като заключителното пленарно 
пред у- заседание приеха делегати 

те на 15 срещи на самоуп 
равителите „Червеният бай 
рак" в Крагуевац, чиято 
основна тема беше ..Осъ
ществяване на поотделна 
и колективна отговорност 
в борбата за самоуправи- 
телно социалистическо 

преобразование”.

ф Традиционна повеля на живите

Навършиха се 41 година 
от нечуваното злодейство, 
което на 17 февруари 1942 
година строиха български
те фашисти в - свободолю
бивия 'И въстанически Вой
ник, център на Пустореч- 
кия край- С намерение да 
сломи народното въстание 
и революцията, която © 
тази часг на Сърбия се 
разпламтя от първите юлс 
ки дни на 1941 година, бъл 
гароката фашистка войска 
обсади Войник и го опо
жари из основи. На тази 
дата фашистите измъчват 
и зверски избиват пад 500 
души — жени, деца и стар 
ци от Войник и Дратовац.
Става страхотна трагедия- 
Картечни залпове избиват 
цели семейства.

В Културния дом в Бой 
кик, който, бива сринат на 
из основи, а сетне 'Възоб
новен, на 16 февруари се 
проведе траурно събрание, 
на което за клането в Бой 
кик през 1942 година гово
ри Драгослав Костич, 
председател на Общин- вее".

ОХ1ИЯ отбор на Съюза на 
бойците © Войник, докато 
учениците от 
училище „Станимир Велко 
вич
културно-художествена про 
грама.

на на пълномощията на 
всеки изпълняващ, тоест 
почолемите пълномощия 
да носят и по-голяма отго 
ворност-

основното

Зеле" изпълнихаючм с 
арн-

\

От трибуната на двете 
съдържателно и 

критически оцениха насто
ящето положение във вси 
чки области на обществе- 
гяя труд и живот, сочей- 

пътищата за укрепване 
отговорността,

• Републиките -и покрай 
нините имат отделна роля 
и отговорност, както за 
собственото развитие, та 
;ка и за разштието ма юго 
славското общество.

На 17 февруари се про
веде траурно събрание на 
гробищата в Войник край 
паметника на невинно раз 
стреляните патриоти. Реч 
по този случай произнесе 
Веселин Станейевич, пред- 

Общинската

комисии,

ки
седател на 
скупщина. Той прочете и 
традиционната Повеля на 
живите, 'в която между 
другото се казва, че жерт
вите в Войник никога в,е- 
че не бива да се повторят- ^ 
Положени бяха и 
на делегации «а Войник и 
Доаговац, както и свенци

на
• Демократичната кад 

рова политика трябва да 
обезпечи, върху самоупра 
вителни, публични и дру
ги обществени постове да 

най-способни

едно от главните 
слозия за преодоляване на 
затрудненията и укрепване 

системата на социа- 
самоуправле-то на 

ли.стическо
низ.

венцииидват
най-отдадени на социалис
тическото общество кад-

ДА СЕ ДЕЙСТВУВА С 
ЛИЧНИЯ ПРИМЕР

обществено-политичес
ките организации от 13-те 
общини в Южномаравоки 
регион. Изпълнена беше и 
поетично-сценична програ
ма под название »И с ед
но сърце, Войник ще жи- 

В. Велкович

ри.ЕСТЕСТВЕНО, в центъ- 
вниманието се 

ико н о м и чес ки те
нара на

мг/.дгха
проблеми, зещото в насто
ящия момент ' те са най" 

ЛЮБО РАДО-
Душан Чкребнч—председател 

на комитета-големи.
ВИЧ, делегат на детински 

говори В края на двудневната работа делегатите 
на Срещите на самоуправителите в Крагуевац, 
за председател на 16 срещи „Червеният байрак” 
избраха Душан Чкребич, председател на Центра 
лния комитет на Съюза на комунистите в Сър
бия- Неговият мандат и мандатът на 45 члено-' 
ве ще продължи две години.

Делегатите взеха решение „Чрвеният бай 
ргк” на самоуправителите да се провежда всяка 
втора година.

„Обод" например,
в ^ Щ : -за някои противоречия

на износното 
което трябва 

на ста
положението 
стопанство, 
да бъде сърцевината 
билизацията.

— Отговорността не се 
, но се придобива — 

ДРАГАН КРЪСТИЧ,
(ражда,
каза
делегат на Републиканска- 

на Съюзата конференция 
,на социалистическата

Сърбия. Това особе 
се има на

® Необходимо е да се 
съкращава прекаденият 

<но|р1\гативизъм, особено на 
държавните органи, уве
личението на администра 
цията в сдружения труд и 
обществото като цяло, пре 
комерното/ приемате! на 
интервент>ни закони и дру 
ш разпоредби.

В Посланието — основ-мла
ния документ на срещите, 
изготвено въз оонова на 

доклад и двудне
деж в
но трябва да 
предвид при 
.на младото 
производството, 
случва при първата им оре 
ща с производството — да 
се срещнат с

която и те се 
Много ва-

вкпючването, 
поколение в 

Често се

уводния
вните разисквания, 
то взеха участие над

констатира,

в. К01И- 
100'

V;;;делегати, се 
че появата на безотговор-

развитие 
самоуправлението,

ност затруднявабезотговор- МОК НА СКС В НИШ ЗА ЗАДАЧИТЕ НА КО 
МУНИСТИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОто на

което довежда до отчуж
даване на дохода, неополу 
ки в планирането и капи
таловложенията, дублира
не /И несъгласуване на

ност, към 
приспособяват •

е да преодоляваме та 
тенденции и младите 

да възпитаваме
и отговорното си

• Необходимо е, вина
ги, когато и«ма основание 
за това, приемствено да 
се прилага отзоваването, 
да се сменява от пост, да 
се издига въпрос за дове
рие и . други видове на 
политическа и обществена 
отговорност-

— Делегатите на 15 сре 
щи на самоуправителите — 
се казва в края на Поела 
нието — считат, че социа 
листическото самоуправле 
ние не може да се разви 
ва стихийно, но е необхо 
димо организирано да 
действуват субективните 
сили за неговото по-нататъ

За приоритет, измерван с берекетжно
кива с личния

Комунистите в Нишки регион трябва да 
мобилизират всички субективни сили към пови
шено действуване в реализацията на запланува 
ните развойни задачи в селското 
защото досегашните постижения не са съответни

МО
пример 
поведение. произвощностите, ниска 

дител1нс,ст на труда, израз 
ходване на мощностите ни
ска производителност 

изразходване

стопанство,— Стига приказки и ре
золюции. Настоящият

акция и на_
намо-
на на възможностите.

Това беше изтъкнато «а състоялото се на 
18 февруари заседание на Межздуобщинската 
конференция на СКС в Ниш, «а което бяха 
прие пи заключения за задачите на 'комунистите 
в развитието на селското стопанство в Нишки 
регион.

труда,
н еза рабоге но, пре комерно 

чужбина,
търси 

най-гол ям принос щемент
шият
бъде ако се държим по- 

— изтъкна 40
задължаване в 
приватизация и разпилява 
не на обществени средст 

групово-собственичес
ко поведение, 
на етатистическите, цент- 
ра диетично - унитаристич- 
ш и тех!Н о.-бю р 0'Крати ч е ски

отговорно
СИП МИЛАТОВИЧ, 
„Джуро Джаксдаич" от 
воноюи брод.

РАДИВОЕ ШКЕКИЧ, де 
от Титоград инсисти 

към от

на
Сла ва. укрепване

Между.общпнската конференция «а СКС 
селскостопанскитезадължава .комунистите 

организации на сдружения труд, местните общ
ности, Регионалната стопанска камара, Регионал 
ния кооперативен съюз и компететните държавни . 
органи да се изборят за висока изпълнителност. 
в реализацията та набелязаните задачи, понеже 
приоритетът, който се дава на селското стопан 
ство, трябва да бъде същността черта преди 
чко на практическото действуваме на всички 
субекта. Първата задача в тази насока е подго
товката за пролетната сеитба, която трябва да 
бъде истинско мерило за готовността да се на
прави прелом към интензивно селскостопанско 

. производство.
МОК на СКС :в Ниш ще оцрни реализаци

ята ,на заключенията юи през кади т.г.

,в
легат
,раше с възпитание 
говорност да се 
с«це от семейството, а Уче 
бните заведения да подгот 

млади и отговорни спе 
отговорни ра-

тенденции, прояви на маци 
анализъм и затваряне в 
теони рамки, застрашава
не ,на единството

започне
шно развитие и осуетява
нето на отпорите. Поради 
това — особено СК, ССТН 

осо
на 10ГОС-вят всициалисти, 

ботници. В настоящия об
разователен процес 
че се говоря за правата, 

никой и

ланския пазар и други от
рицателни явления, наруша ъена отговорност за осъще 
вати основните

и синдикатите носят
пове- стойнос- ствяването на това Посла

ние и изобщо за осъщес-т 
вяване на обществен кон 
трол и за развитие на са- 
моуправителните
ния.

общество.7,и на нашето 
Е то ндкеи от тези задачи: 

© трябва поеледовател- 
да се прилага ггринци- 

всяка среда отго

но задълженията 
не споменава.

ПОСЛАНИЕТО — ОСНО
ВЕН ДОКУМЕНТ ОТ 
СРЕЩИТЕ

НО отноше-
ПЪТ ВЪ© 
ворността да.бъде съответ
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ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАДОГ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССШ В 
ЬЦСИЛШРЛД ЗА ИНЩОРМНРАНЕДО5Д КАЧЕСТВЕН И ТВОРЧЕСКИ ТРУД Необходима е по-съдржашна., 

и по-всестраина.дейностми и планове :т пю-ната- 
тъигно дейсгвума/нс.

ОбЩ|И1 ЮКИЯТ ОИИ Щ'ИКа/1 в'11 
Босилеград, обсъди

с г во, и о-цол есъоб р аяното 
използуване на вътрешните 
ресурси, сдружаването на 
труда и средствата, както 
и •навременното и цялостно 
осъществяван е на развойни 
те «планове и задачи, 
що така са основни «насоки

През средата на минала
та седмица в Босилеград 
се проведе заседание 
Общинския синдикален с-ь 
вет, на което бяха обсъде 
«и и приети конюрв! ни за 
еключония за няколко, в 
последно време, твърдо 
актуални въпроса. Особе 
но внимание беше обърна 
то на раздвижената ог 
страна на Републиканския• 
синдикален съвет в Сър
бия: »С производителност 
и пестене към целите на 
стабилизацията". Встъпи
телно слово направи деле
гатът от Босилеград  ска об 
щина на Деветия конгрес 
1на Съюза на югославските 
синдикати и член на Пред- • 
седателството на ОСС в 
Босилеград, ПЕНКО НАЙ
ДЕНОВ. В «него, а и в ра
зискванията на ЗАНКО ПЕ 
ТРУНОВ, ЦОНЕ ТОДО- 

. РОВ. ИВАН ЛАЗАРОВ и 
РАДЕ КОНСТАНТИНОВ, 
се изтъкна, че акцията 
има дългосрочни цели, а 
за да изпълни очаквани
ята, трябва да се раздви
жи и организира във воич 
ки синдикални организации 
в организациите на сдру
жения труд — всред труде 
щмте се. Още повече ако 

На заседанието, на кое
то присъСтвуваха и пред
ставители на обществен о- 
политичеоките организа
ции от общината се изтък 
на, че преодоляването на 
настаналите стопаноки 

трудности е възможно, 
преди воичко, с по-голяма че правим всичко възмо 
афирмация на творческия жно мина „Ерма" наново 
труд. по-висока производи да влезне в експлоатация, 
телност, рационално сто- но това никак не ще може 
панисване, пестене, а осо- да стане до Нова година, 
бено с пестене на сурови- Преди всичко се касае за 
ни, енергия и материали. средства от 250 милиарда 
По-рационалното използу- стари динара. Тази сума 
ване на работното време, не може сама да обезпечи 
пс-голямото натоварване Бабушнишка община, ни- 
на машините за производ то пък могат да се обезпе

на
След публичното обсъждане в мбстните^р-

разискваше от сгря- 
информиране и мсждуна-

С7*ВСТ в
и въпроса «във връзка с осъ 
щосгвяването на колектив 
нара работа, решаване и 
отговорност и Съюза 

и неотложни цели на ак- синдикатите. В стъпи тел- 
цията.

ганизации ш шодружниците 
ИСИ51 одоз ш организираното 
на па комисията но I 
циолални отношения при Общинския комитет на 
Съюза на комунистит е и Общинската конферен
ция па Социалистическия съюз, Продседателот- 
'вото на ОК на ССШ в Босилеград на разШи- 

състояло се на 15 
положителна

съ-
ма

но изложение на тази те
Изхождайки от тези фак 

ти, а имайки предвид дъл 
гоорочния характер на ак- ОСС в Босилеград, РАДЕ 
цията, Общинският стгнди КОНСТАНТИНОВ. Между 
кален съвег юзе решение 
до 15 март тази годила, 
трудещите се във всички 
синдикални организации на 
сдружения труд да се за
познаят с целите и задачи 
те на акцията, а след това 
съответно собствените ус 
довия и «възможности да 
изготвят собствени програ

ма направи председателят 
на Председателството на реното ои заседание 

този мосец, даде 
па съдържанието и работата на средствата за 
масова информация, на български-език. В ра
ботата на заседанието взеха участие и дирек
торът на Радио Ниш Драгош Стоянович и глав
ният и отговорен редактор на в-к „Братство" 
Борис Костадинов, които всъщност и дадоха из
вестни пояснения върху основните насоки на 
програмната концепция на ТВ-журнала, Радио 
Ниш, относно на вестник „Братство", детския, 
вестник „Другарче" и списание „Мост".

оценка

другото той изтъкна, че и 
в Съюза чш синдикатите, • 
както и в останалите об
ществено-политически ор
ган иза цпи, кол активната 
работа, решаване и отго
ворност в практика се лот 
иьрждават, където. решава 
щата роля ма Председа
телството постоянно укре 
ппа. В програмппте концепции на двете инфор

мативни организации, а и в разискванията на 
Димитър Йотов, Вене Велинов, Ми ле Николов 
— Присойоки, Раде Константинов и Иван Лаза
ров се изтъкна, че общо взето посочените сред
ства за масова информация успешно изпълня
ват своята обществена задача, като на време 
и реално отразяват почти всички общетвено- 
политически и стопански събития в общината.

М. Я.
\

ВЪВ ВРЪЗКА С ВЕСТИТЕ ЗА АКТИВИЗИРАНЕТО 
НА МИНА ,.ЕРМА"

се съдружник
Във връзка с вестите, тгу чат в региона. Правим

бликувани в някои средст усилия да намерим Съдру
ва за масова информация, жник. Засега, най-ролям
че до\ края на годината, интерес проявява Металур
щ-е започне да работи ми- гичнмя комбинат в Смеде
на „Ерма", поискахме ком рево, но конкретни резул

тати още няма.
Инак. в ре вир а «на мина 

„Ерма” има залежи на ка 
меннн въглища ог около 

— Такива вести са лише 13 милиона тона. Тези въг 
ни от основание. Вярно е, лища засега се внасят от

Китай и САЩ. Мина „Ер
ма" работеше от 1926 до 
1963 година.

Дали и кога наново ще 
започне да' работи, зависи 
от обезпечаването ма сред
ства — изтъкна между дру 
гето председателят па ОС 
в Бабушница Станко Вел
ков ич.

По тоя начин, те дават значителен принос за 
по-нататъшното укрепване и развитие на брат
ството и единството и съдружието на нашите 
народи и народности. С това те дават и принос 
българоката народност в самоуправителна Юго
славия да не се чувствува отделна от остана
лите народи и народности в страната. Изтъкна
ти одха и някои забележки от страна на отдел
ни дискутанти по въпроса на някои рубрики на 
в-к „Братство", особено до рубриката „Моля 
без докачение", в кояго според тях се изнасят 
тенденциозни материали.

петентен отговор от пред
седателя на Общинската 
скупщина в Бабушница 
СТАНКО ВЕЛКОВИЧ.

Председателството на ОК на ССТН в Боси-
в за-леград, както и останалите участвуващи 

седанието подчертаха, че споменатите средства 
за масова информация занапред трябва 
да пишат и предават за постиженията 
блемЕИте

повече 
и про

сете костопан- 
и по тоя начин да добли-

М. Я.

от живота на село, за 
окото производство
жат изданията си до читателя.

М. А.

КООРДИНАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ ЗА ТАЧЕНЕ НА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ТРАДИЦИИ
това Координационният ко 
митет повдигна въпроса и 
за разширяването на пътя 
от Кин-стан до Буков рид, 
през Църнок и Бела вода, 
също така до Паметника 
на загиналите тук борци, 
през НОБ. Носител 
цията ще бъде Съюзът на 
бойците, 
чштелна помощ да даде и 
Горската секция. От гораТа 
в този

ПРИЕ ПРОГРАМА ЗА ТАЗГОДИШНОТО ЧЕСТВУВАНЕ
Таченето и развитието 

на революционните тради
ции сред трудещите се и 
гражданите, а преди всич
ко всред младежта, трябва 
да стане не само всеобща 
обществена грижа и актив 
ност, но и всекидневна и 
постоянна задача на всич
ки обществено-политичес
ки организации и общнос
ти. Това е от особено зна-

места трябва да бъдат па
метни места, за подраства
щите поколения.

Това беше изтъкнато на 
състоялото се през минала 
та седмица разширено за

седание на Координацион
ния комитет за тачене на 
револ юционните традиции, 
чествуване «на 
празници и други тържест 
ва при Общинската конфе
ренция на Социалистичес
кия съюз в Босилеград, на 
което чествуването на таз 
годишните празници и тър 
жества в общината бяха 
основна тема на разисква
нията. .

на ак
държавни

а очаква се зна-

край значителна 
•полза ще имат и местните 
общности Паралово, Цър- 
нощица, Назърнца и Дога- 
ница. Издишат бе въпроса 
и за построяване възпоме
нателна плоча в село Дол
на Любата, където 
40 гоиини

чение, защото чрез тях се 
обогатяват формите и 
държанието

съ-
Дотговорено бе веднага да. 

се подеме широка 
за обезпечаване

на югослав
ския патриотизъм и допри- акция преди 

е извършена 
партизанска ак

ция на територията на Бо- 
сил е градска община.

Беше

нася към внедряването на 
революционните

на средст
ва за поправка ей разширя 
ване на пътя до местност
та „Кин-стан" — до Памет 
ника на загиналите тук 
патриоти през Народ осево- 
бодителната борба. Още 

има пред- 
тук през 1944

разгоря най-ожеоточена- 
та битка в Босйлеградско 
и че 1984 година ще 
чествува юбилейно търже
ство от регионална 
широко зн ач енои е.

първататради
ции , чиито дълбоки коре
ни се намират в нашето 
революционно минало. Те 
действуват и върху възпи
танието на младите в ре
волюционен дух, да се та- - 
чат светлите традиции от 
НОБ и социалистическото 
изграждане във всяка сре
да. Затова историческите

приета и програма 
за чествуване на тазгодиш 
«ия!г Международен ден 
(на жената — 8 ' март. В 
подготовка на

повече ако се 
вид, че г. се програмата 

само-ще вземат участие 
•дейното култури о-художе 

дружествосе- «доено
дост", учениците от основ 
|ното и средно училище и 
войниците. м. я.

„Мла-
<и по- 
Освенлеград
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В СК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Л
КРАЙГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖ 
ДУ ДИМИТРОВГРАД (СФРЮ) и ГОДЕЧ И 
ДРАГОМАН (НРБ) ПРЕЗ 1982 ГОДИНА

V

Очаква се по-голям динамизъм в работата
г ® В известно число първичните партийни организации съдържанието на 

раоотата трябва решително да се мени Принос за 

добросъседствотоС цел още по-конкретно 
да. се ангажират върху раз

По точно, за да се съб
людава дейността на СК в 

решаването на жизнените общината в осъществяване 
и трудови въпроси в среди заключенията на Второто 

които действуват, и Четвърто заседание на 
първичните партийни орга ЦК на СКС и Третото за- 
низации в Босилеградока седание на ЦК на СЮК, 
община

Покрай разискването за 
задачите по сеитбата и реа 
лизирането на Проекта 
„Морава II’', в първичните 
организации • се разисква и 
за борбата за спазване на 
х смституционн Осгта, зако
нността и социалистичес
кия люрал. Една от особе- 
нит задачи — казва Тодо
ров — бе да се прецени 
работата на комунистите 
в органите на управление
то, инспекционните, право 
съдиите и останалите след 
ствени органи в борбата и 
осуетяването на отрицател 
ните прояви.

Тези дни. ще пристигнат 
резултатите от обсъждане
то на тези въпроси в пър- 
Еичните партийни органи
зации, а през идващия ме-' 
сец по същите ще разис
кват и Председателството 
и ОК на СКС.

На 22 февруари т-г- в Димитровград се про
веде съвместно заседание на Комисията за 
крайгранично сътрудничество към ОК на- ССТН 
и Комисията за гранични събори към Ообщин
ската

те в

през настоящия ме 
сец раздвижиха една, бих
ме казали, усилена дейност. 
Изхождайки от тези зада- 

- чи председателят «а ОК 
на СКС в Босилеград Цо- 
не Тодоров подчертава, че 
изв е стн о число 
партийни организации тряб 
ва решително да менят съ
държанието и метода 
работата си. Още 
ако се има

първичните организации 
вече петнадесетина дена 
разискват за това как се 
осъществяват партийните 
заключения, как И дали са 
утвърдени акциснни прог
рами за осъществяване на 
конгресните решения, как 
се осъществяват контакти
те -на първичните организа 

на ЦИ1И с Общинския комитет, 
повече как действуват комунисти 

че те в органите на самоуп- 
акции равлението и обществено- 
не се политическите организа-- 

щии и местните общности, 
в делегациите и делегат- 
ежите скупщини — в 'Осъ
ществяване политиката на 
I гко к г,ми ческата стабили
зация.

скупщина, на което беше обсъдено мина- 
межДу Димитров-логодишн ото юътрудни чество 

град (СФРЮ) и Годеч ,и Драгоман (НРБ).
Константи райки, че крайграничното сътруд

ничество Iмежду. посочените градове през 1982 
година е проведено съгласно подписания прото
кол, членовете на двете комисии го оцениха 
като успешно относно като принос за развитие- 

добросхседските отношения между СФР

първични

то на
Югославия и НР България.

Двете комисии застанаха на становище, че 
и през 1983 година крайграничното сътрудниче
ство между Димитровград и Годеч и Драгоман 
трябва да се развива на същите основи както

предвид,
някои договори за 
на СК ;в общината 
провеждат, а обществени
ят мо!мент, в който жи
веел! търси и налага по- 
гол яма действен ост, по-го- 
лям динамизъм в работа-

1И през миналата година.
Протокол за тазгодишното крзйгранично 

сътрудничество ще бъде подписан през март и с 
■него. ще се уточнят всички активности и контак
ти между представители и субекти от посоче
ните места от двете страни на границата, както 
и датите на граничните събори.

В. Б.та.
А. Т.

СЕКЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ 
„ДИМИТРОВГРАД” В ДИМИТРОВГРАД

НА ЖЕНАТА КЪМ ООСТ

Съдържателна и богата дейност
Началото на тазгодишната дейност предвестява, 

че и занапред Ще се продължи с афичрмирането на 
творчеството на жените в тази трудова организация

Особено е значително, 
че в плана за работата на 
Секцията не се на
мира _ само организирането 
на различни изложби и ек 
скугрзии, но акцентът е сло, 
жен върху .акции, които да 
■зат принос на пълната 
еманципация на жената.
Така 'например, към края 
на миналата година бе ор
ганизиран и проведен еле
ци алист-ичеок и, гинеколож 
ки преглед, когато бяха 
прегледани около 200 ра
ботнички. За през март, 
т.е. април т.г. е насрочен 
още един такъв преглед,

зи димитровградска орга
низация на жените на юго 
славския гумарски гигант 
„Борово”. По време на 
тази екскурзия те 'ще по
сетят Вуковар, Нови Сад, 
Петроварадинската 
пост, Стражилово и Бел
град където ще посетят 
Авала и Цветния дом.

така че всичките жени 
(470) ще бъдат обхванати 
с тази предпазна мярка.
През средата на този ме
сец, доцентът Д-р гинеко
лог Борисав Делчев, начал
ник на гинеколожкия от
дел към Военната болница 
в Ниш, пред работничките града, а по повод Ооми 
в тази организация изнесе март, в помещенията на 
сказката „Планиране на се - работническия клуб в тази 
мейството”. През пролет- ООСТ ще бъде организира 
та е планирана сказката на изложба на домашно 
на тема „Причините на ра
ка”. По повод" тазгодиш
ния празник на жената за 
5 и 6 март е планирано по
сещение на жените от та-

кре-

Съвместно с жените от

СЕКЦИЯТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИ- 
ЧЕСКА КУЛТУРА КЪМ ОК НА ССТН В ДИМИ
ТРОВГРАД

рткодзлие и народни 
сии, която вече етана, тра
диционна’.

но-

Канви специалности нв(търси) 
сдруженияг труд?

п. д.
Г НИ АПАРТАМЕНТА”ДИМИТРОВГРАД: „ИМАШ КЪЩА, ВЪР

За какви специалности ще се подготвяват уче
ниците в Средношколския образователен , център 
„Йосип Броз Тито” в Димитровград засега почти 
никой сигурно не може да каже — отговорът е все 
пак меч с две остриета

Може би отговор на 
този въпрос можаха дада- 
дат и членовете на Сек
цията за образование, кул 
тура и физическа култура 
към ОК на ССТН в Дими. 
тровград, ако на шеотдав- 
нашното заседание -прис-ью 
твуваха и представители 
на трудовите организации 
(п1рисъ1с1гвуваха само от 
„Градня"). Факт е обаче, 
че в Н1ИТ0 една трудова ор 
ганизация не съществува ' 
дългосрочен план за нуж
ните кадри, въз основа на 
който да се планират и 
специалностите в Средно
школския образователен 
център.

Сигурно е, че планиране преди това той обстойно 
то на специалностите ще трябва да бъде обсъден в 
бъде най-правилно и обще- организациите на сдруже- 
ствено най-приемчиво ако ния труд.

резултати
ва ще освободи апартамента до първиОбщеолриетата акция на Съюза на 

синдикатите „Имаш къща, върни апар
тамента”, получи пълна подкрепа и в 
първичните организации на Съюза на 
синдикатите в Ди митр ов гтр ад. Те са об- 

тозя въпрос. Но, не всички об
стойно, считайки, че ако в своята орга
низация нямат подобни случаи не е ну
жно да обсъждат за други!?

април.
С Панта Стоянсшич, също пенсионер, 

живущ в Паокашия, в чийуо апарта
мент живее дъщеря му, постъпката е 
в течение. Цветанка Миланова, която е 
получила апартамент от Общинската 

. скупщина, отдавна го е напуснала. В 
него обаче живее Александър Миленков. 
Той ще го освободи когато бъдат го
тови квартирите в квартала на „Тигър", 
(Къието ои е купил апартамент- В апар
тамента на Любислав Илиев, бивш съ
дия ■ в Димитровград сега живущ в 
Ниш, живее йован Старчевич, пенсио
нер от конфекция „Свобода”. Сега „Ово 
бода” прави постъпка да купи този 

Димитър Маков, бивш председател апартамент за да може и формално да 
Общинската скупщина в Димитров- го даде на Старчевич. Слобода-нка йо- 

прад сега подпредседател на Регионал- ванович също ще изпразни еднага стая 
ната’ стоиа!НСка камара, в Ниш, е въ,р- която ползва. Второстеиетюто решение 
нал апартамента, който досега е давал вече е получила, чака се само хубаво 
под наем Апартаментът «а Рангел Ка- време решението да се проведе в дело. 
менав в който живее синът, му, Общин- Такова е положението когато се
ската скупшина е прехвърлила на Секре- касае до апартаментите, които са соб- 
таоиата «а вътрешни работи, където е стойност на Общинската скупщина е 
зает като милиционер. Василка Манче- Димитровград. А. Т.

се тръгне от основните ор 
ганизации
труд. Безсъмнено, това е 'И 
правият път да се избяга 
от мача с двете остриета • \ 
— да се задоволят нужди
те на стопанството, да се 
обезпечи проходност към 
повече факултети, а да- не 
се школуват кадри за „бю
рата на 'незаетите”. Затова- .

на сдружения .съдили

Изхождайки от акцията на синдика
тите, а същевремено следейки закова, 

служба при Общинската 
предприела нужните по- 

наоока. Налице са -и

съответната 
скупщина е 
стъпки в тази 
първите резултати. всички членове на Секция

та се съгласиха по този' 
въпрос да се организира 
съвместен разговор на чле
новете на Председател
ството на ОК на ССТН,

. Общинския синдикален съ-

на

вет и директорите на тру- ' 
довите организации. Но,

/
А. Т.
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„ЦИЛЕ" ПО ПЬТЯ ИА СТАБИЛИЗАЦИЯТА ГОДИНИ НД ГОЛЕМИ изпитиЗА ПОВИШЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 

НА ТРУДА И ДИСЦИПЛИНАТА . В ООСТ. ,Т,„т-да»тро,,,»Г-. 7^.-
състоя традиционнотооб»(ест»енополитически ор-руари г.г. се 

ние на представители на

Изпълнителния съвет, РАЙКО здк- 
на ОК на СК.

едно ог решенията, за да решителен, понеже 
се компенсира пропусна- щесттува. правилник за то
тото. Непрпемането на то- на. Но ако има и такива, 
ва решение от страна на кото не изпълняват и ста- 
някои работници само вло рата цорма От 36 часа, 1 а 
шава и без това тежкото при това са най-ревностии 
положение, в което се на- противници на новите, еъп- 
мира „Циле”. Естествено сом е ясно, че со касае 
тези другари не са заин- за безделници. Лошото е 
тересоваии „Ц|иле" да вър обаче че между тях имт 
ви напред, може би защо- и комунисти, а иървична- 
то ооновният извор на та организация още не 0 
егзистенцня не им е рабо- намерила сили за разплата 
тата в „Циле". Как по с тях. Крайно време е да 
■друг начин да се обясни се превземат конкретни 
фактът, че определен брой мерки срещу конкретни 
работници се съпротивя- лица. 
ват 8 прилагането на но
вите норми. Ако една сек
ция (регал) със същите ма 
шини и същата квалифи
цирана работна ръка в 
Югославия средно 
произведе за 18—24 часа 
(в „Симпо” дори и за 16), 
а в „Циле” за 36 часа, то
гава е ясно колко се рабо
ти. Никой не опори, че 
личните доходи в „Циле” 
са ниски. Но от посочено-

не съ-Макар че от съвместно
то заседание на Председа
телството -на Общинския 
комитет на СКС в Дими
тровград и първичната ор
ганизация па Съюза на 
комунистите в „Циле” из
минаха няколко месеца, та 
зи трудова организация 
още не е намерила път към 
стабилизация. Увеличено
то производство в първите 
месеци след съвместното 
заседание, изработката на 
няколко нови вида секции 
и представянето на бел
градския -панаир за мебе
ли, не са достатъчни за 
погасване на загубата, коя 
то по всички личи ще 
се задържи на -нивото от 
деветте месеца на минала
та година, т.е. над 120 ми
лиона динара. Основното, 
което е -необходимо сега 
е по-висока производител 
ност на труда и трудова 
(дисциплина. Все още тук 
работници, на кои-го не е 
яоно, или не искат да раз
берат, че само трудовата' 
дисциплина и качествено
то производство при пови
шена производителност на

председател па 
КОИ, председател

тревожи обре
ка дохода на

Особено 
менността 
трудовата организация с 
различни законни облага
ния. Поведението на отдел 
ни СОИ, главно регионал
ни и републикански, кои
то отчитат излишъци 
по няколко милиарда ста
ри динара, не е па място, 
понеже не 
средства на стопанството.

В уводното изложение, 
представителите на димит
ровградската гумара запо
знаха приет,ствува-щите със 
основните показатели на
стопанската дейност през 
1982 и плановете за 1983 
година. Основен поапт в 
краткия отчет бс обзорът 
върху многоброените тру
дности, сложили печат 
върху стопанската дей
ност ггрез изтеклата и по 
воичко личещ-о ще остав
ят следа (дори още по- 
тежка) през настоящата

от

връщат тези
В момента, косато всич

ки обществени структури
правят усилия да се по
могне на „Циле”, намират 
се сили о самата трудова 

се организация, които се ста
раят да спрат положител
ните промени, конто бой
котират специалистите си
ли на които не е в инте
рес „Циле” да върви по 
пътя на стабилизация. 1; 
писането на анонимни пис
ма те може да се въведе 
трудова дисципли-на или 
да се увеличи 
телността на

Доколкото се касае ло 
материално - финансовия 
план за настоящата година

то личи, че и производи
телността, на труда и каче 
егвото са ниски. Значи бор 
бата трябва да се води за 
увеличаване производител 
ността на труда и когато 
тя достигне средното рав- другото. Трудно е, 
нище в този отрасъл, то
гава могат да се търсят й 
лични доходи, както в по
добни организации Нови-

производи- 
труда. Зае

тите в „Циле” сами тряб
ва да. решат и едното, и 

разби
ра се, след толкова дълъг 
период на безделие, но то
ва е единственият път. С 
това заетите в „Циле” тря 
бва да са на ясно. Затова 
е нужно напълно и правил 
но да са информирани.

труда водят към оздравя
ването на „Циле”. Празни 
разговори през работното 
време в монтажния цех не 
могат да решат проблеми
те. По време, когато и 
други подобни организа
ции, имат застои поради 
недостиг на разни възпро- 
изводствени

Детайл от производството на ботушите норми са доведени на 
ниво от 24 часа за една 
секция. Може би начина, 
на който това е направе
но, не е напълно самоуп-

година. Суровинният удар, 
който почти из основи раз 
търси „Тигър” към среда- 

1982 година, не от- 
ООСТ „Димитров

град”. Хроничният недос
тиг на суровини и възпро- 

материали 
от вноса, а и от домашния 
пазар, липсата на валутни 
средства и резервни, час
ти, са основната причина, 
че краят на изтеклата го 
Д[,на не е според очаква
нията. Налице са и редица 
-субективни слабости в „Ти 
сър” като 
се също небалгоприятно 
върху производството.

В разискванията пред
ставителите на „Тигър” 
особено подчертаха, 
крайно време производст
вото на технически стоки 

-и обувки (ООСТ „Димит- 
ро*вград. главно това про
извеждат да получи онзи 
третман, който - 
изведения според 
н-ието ой имат. Забележка 
може да се отправи и 
адрес на службата
езвка в „Тигър”,
С- ‘.елпи оитуации не 
аги;, ала

обща констатация е, ‘ че 
е съставен според 
съществуващите техноло
гически мощности, 
лагаемите

материали, 
преразпределянето на ра
ботното време сигурно реално

е А. Т. та на 
•мина и разпо- 

кадри и работ 
ната сила. Основен 
се дава на износа, който 

неминуемост и 
важен фактор за същест 
вуване. Ще се положат ма 
коимални усилия, особено 
да се проникне на

В3 БОСИЛЕГРАД НА ПРОИЗВОДСТВЕНОУСЛУЖНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „УСЛУГА
поант

вЛичните доходи — изводствени момента ев зависимост 
от увеличението на дохода

Производствено-услужна- 
та организация на сдруже 
н*ия труд „Услуга" в Боси
леград със своите пет тру- 
дов-и единици бавно, нр си
гурно от година на година 
разширява своята дейност, 
а и

сто, няма да реализира- ход трябва иа бележат уве 
ме. Юва преди всичко се личение с около 25 ,на ст0 
Дължи на обективните фак по отношение ща Осъщест- 
тори прекомерното уве вен-ите през 1982 
личение щената на възпро- 
изводствените материали, 
които до значителна сте
пен повлияха • ‘Върху у в ели
чение1го «а изразходваните — При планирането на 
средства — изтъкна дирек това, задай Стойнев, има- 
торът «а организацията ме предвид че в течете 
Стойнев- на годината,

до началото *на 
започне с

конвер- 
тчнуемите пазари, за да се 
ооезпечат необходимите 
валутни средства. И при 
условие да се

година,
при което чистият доход 
трябва да еъзлезне 
8 милиона

реализира • 
заплануваният износ (97 
милиона на 
мите и 282

цяло, отразилина над
динара. конвертируе- 

милиона на 
клиринговите пазари) 
ва фактът, 
полага с

с пълно прилагане на 
мерките по икономичеока 
стабилизация, 
ва добри финансови, резул
тати. Заключителният го- 
дишен баланс за изтеклата 
година все още не е готов, 
но по мнение на директо
ра на организацията Райко 
Стойнев, се очаква и тази 
година да бъде положите
лен.

оста
че ще се раз-, 

по-малко валутни 
зъ до °Т необх°Димите 
отвениС Н3 ВЪЗПР°ИЗВ°Д-

осъществя-
че е

а най-к; сго 
май, ще 

работа услуж- 
но-занаятчийският център. 
Разбира се, с откриването 
му ще имаме възможност 
и за по-качествени и бър
зи услуги. Предвиждаме и 
нови работилница йехани 
ческа и автомехаацческа

гвували. трудещите се от ^ «Т 
всичките трудови единици увеличим ю 33 на сТо Пла 
и за когото се очита, че е 1 а‘
реален и осъществим, об
щият доход трябва да се 
увеличи

И црез настоящата го 
дмна какю изтъкват в ор
ганизацията, ще се поло
жат усилия да запазят

материали и суро- 
можер^уи. Затова ,

чемае приеме като заклю- 
_ ние ,На тази Среща — ра
ООС°ТВ)1^Т Зае™те

9.1 1983 година е годи
обходнГГ ИЗПИТИ' Не
ангажиране 
ктури в 
стта в

а това
тези про- 

значе-
тем

па на производството и ус 
лугите и да увеличат обе
ма на продукцията. Спо
ред тазгодишния план в 
чиято изработка, са учас-

в
— Общо заплануваната 

през 1982 .година 
продукция от 18 
динара ще бъде преизпъл
нена със 7 на’ сто. Най-го- 
лямо преизпълнение 
тат трудещите се в тене
кеджийската трудова еди 
вица. Но въпреки заплану
ваното увеличение на дохо 
да и чистия дохода на ни
во на организацията цяло-

погодишна
милиона

за на-
максимално 

на всички стру 
румарата, общно

Димитровградска
па и

понеже в 
е ре- 
Какнай-добре.

1; |ак да се разбере, 
чпст сг износните 
жещ/т (касае

отчи- нираме да приемем 
тина нови работника. С то
ва се създава 
и за въвеждане 
смени в организацията — 
добави Стойнев.

че община, 
с общи сили 
път към

десе- по-цгир ОКО,задъл- 
се за 130 хи 

. ботуши), по-
-гпг-на няколко 

‘•'ои, които не 
навреме ее 

тази година.

та трасира 
по-добра стопа н-

възможтюст 
на две

т: ■със 17 на сто и 
същият да възлезне на над 
22,2 милиона

■-ди . .с ока дейност и по-ефикаснодинара, - до- 
<като (доходът и чистият до стопанисване. ■е . избавени 

.грепесят вМ. Я. ... у------*
Предраг ДимитровСТРАНИЦА 6
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**»Комунист
ОРГАН НА СЪЮЗА

Бфо* 1352 
Голяма Х1Л 

25 февруари 1963 
БелградСЪЮЗА илНА ктштоститк на Сърбия

ПЪРВОСТЕПЕННО
ЗАДЪЛЖЕНИЕ

този вестник, както и множество други,
* едвам дочака някои предвестия за евен-ж 

дуалното подобрение на онабдяването с дефи
цитните стоки да провъзгласи наистина
до известна степен въздържано — за „изчез
ване на нвдостизи ге”. От това може да се 
'види как и най-малко една сериозна акция 
на най-висшите равнища (Председателството 
може да внася охрабрявадци тонове в атмо- 
■на ЦК на СФРЮ. Скупщината на СФРЮ) 
сферата, твърде обременена с разделянето 
на купони. Трябваше да се мине през воич- 
■К!7| етапи на недостизите, за да се стигне 
до „решенията”, които са в пряк разрез с 
принципите на нашето обществено устрой
ство (купоните), та по-решително и адекватно оки пазар предпоставя «ай-висша степен на 
да се реагира на крайно неприемливото раз- свързаност и на съгласувано действуване. В 
витие на обстановката. това направление водят неотдавна приетите гло вече сега да се говори, защото няма ви-

заключения на Съвета на републиките и по- дими резултати, а обезателно трябва да има 
Това „по-решително” и „адекватно”, днес, крайниците на 'Скупщината на СФРЮ за такива. Ако не се действува по-бързо в ожи- 

без съмнение, трябва да бъде значително по- снабдяването и Общеотвеният договор за вяването на производството и създаването на 
инс-кзо и по-последователно отжолкото може- обезпечаването и ползването на валутните .възможност за нормално течение на стоки
те- да бъде вчера, тъй като на пазара, спо- средства за плащане на вноса, който има те, вредните последици са неизбежни, особе- 

Председателството на ЦК предимство, на определени произведения, от- но в туризма, да не говорим за осъществя-
и .ването на другите задачи на икономическата 

Дя- политика в настоящата година. Затова стано-

Снабдяването е първостепенна задача: От засе данието на Председателството на ЦК наСКЖ

За незачитането на този минимум би мо-

ред оценката на
на СЮК, са се изявили елементи на стихия, носно суровини за тяхното производство, 
което има крупни икономически, социални и другите мероприятия във връзка със снаб 
политически последици. ването. Остава, обаче, трънливият път Д° вището на Председателството на ЦК на СЮК 

установяването на какъв-такаъв ред в онаб- за 0ОщеСт.в6ната и политическата отговор- 
Когато се говореше за причините обик- диването и още погтруден път до едно нор- ̂ ост ^ снаб^ването би трябвало буквално

новено в пръв план бяха изтъквани обектив- малко състояние на пазара. Изключително
ните трудности преди всичка платежво-ба- добре са обосновани предупрежденията към 
лайсната позиция на страната и диехармония- комунистите във всички компетентни органи това, недвусмислено да се посочва на необ- 

„' п-пночтони-я Сегаоба- Да се ангажират в осуетяването «а явлени- ХОдим.остта от крайно изостряване на отговор-
та Т ртр ГР поидава и надру- ята’ ВОД0Ш‘И към затваряне на пазара, към с _ всцчк0 д,0 сменяване на онези,че, същинско значение се придава и на дру оготтжа1Не На стокооборота и създаване .на м „
гид фактор — на субективните слабости. Съ- изкуствени недостизи. Носителите на такива които не са готови да ое оорят за ооществе-

така се Получава, са се толкова на- явления трябва да получат остри морални и но, ворифици раните цели в случая за нор-
законни санкции. • мализация в снабдяването — или не са зре

ли за такива задачи. Да се правят оглушки

да се приеме без отсрочване. Касае се за

щите 
множили, че не могат и самите държавни
инструменти напълно да пи надделеят за да Грижата и отговорността за нормалното

стабилизира пазара. Действител- снабдяване на населението опадат, във всеки към такива становища, такова нещо ои озна-
Същата пое- чавало порицаване на партийната политика, 

която е особено лоно формулирана в заклю-

може да се
но най^исшият паритен орган положително случай, в дълг от първа степен.

~ ‘ ~

хора поели дълга пред обществеността Редовното снаодяване на пазара, задача 
словото на договора, първостепенна без конкуренция, яоно е озна-

спо-

ите във
•вините, обаче по същото време посочва, че 
тези мерки не са достатъчни. Значи, необ-

(ВОИЧ1КИ

касае
се за
да постъпват спореднахадими са допълнителни мерки

равнища, преди всичко в общините, но при Всички, които имат име и презиме, свои за- 
това същите да бъдат съгласувани. дължания и постове и над .всичко партийна

„легитимация". Никому , от тях тези признаци задачи ил,и> най-малко, прецизно и благовре- 
не дават право да се дистанцира от своята менн,0 да се утвърди кой се изп.речва на пътя 

работата за чието изпълнение мини- в изпъл,н.5Пза|Нето на новия първостепенен об- 
спешно да се стаби-

чена, солидно поставена, разделени задълже
нията, носителите на същите известни. Няма 
причини да не бъдат изпълнени поставените

шяпкте не води това, дето отделни обще- 
П ствещо-етолитмчеюки общности се „справ- 

овое нахождаме. Радиусите
практика са крайно от- мумът е ясно утвърден:

от визира пазарът с основните стоки за широко

на част в
ят” според щеогвен дълг.действие на такава

, а вредите, които произлизат 
-1 многостранни, Единният .югоолав- потребление.

Слободан Куюнджичраничени,
същата
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бъде уволнен, същото 

и за ръководител, 
подал заявление орещу

дни и да 
се предвижда 
който не с 
,нарушителя. Макар че според те
зи решения, казва Д-Р Лукич, -ня- 

■мнлоог за лентяите, известно 
-| прилагаха и досегаш

ните мерки. Наблягането към та- 
заюоини решения ще бъде от 

полза ако изостава поеледо

(НЕ) ОТГОВОРНОСТ

Твърде очевидни разлини ш
е че не се

ПРЕЗ ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ В ГОЛЕМИТЕ КОЛЕКТИВИ ЗНАЧИТЕЛНО Е УВЕЛИЧЕН БРОЯТ 
НА РАБОТНИЦИТЕ, КОИТО СА ОТГОВАРЯЛИ ПРЕД ДИСЦИПЛИ НАРНИ КОМИСИИ. ТОВА НЕ БИ 
БИЛО ЧУДНО АКО НЕ СЕ КАСАЕ ПОЧТИ ВИНАГИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ...

Дни преди
на „Червения байрак", във ве

стниците се появи вестта на 
ТАНЮГ за уволненията в Юго
славското речно корабоплаване. В 
тоап белградски колектив, всъщ
ност в неговата ООСТ „Речни съоб 
щения”, през миналата година от 
работа са уволнени четиринадесет 
работници. Поради недисцнллина 
двадесет са наказани с намалява
не на една част от месечната за- 
работка, петима са разпределена! 
на трупи (по-низки) работни мес
та, 37 са получили публично, а 23 
„обикновени" предупреждения. В 
76 случаи обвинените са освободе
ни от отговорност. Дисциплинарни
те комисии на ООСТ (две) през 
миналата година са взели 181 ре
шение. Понеже в тази ООСТ на 
ЮРК има 1600 заети, значи че на 
дисциплинарните комисии е бил 
заявен всеки девети работник.

При това е интереоно, че пред 
комисиите главно Са отговаряли 
моряците и останалите членове на 
корабния екипаж, и тук, както и 
в останалите колективи, повече е 
очебиеща разликата е броя на на
казаните всред „нефизичеоките" и 

/ физически работници.

ПОГРЕШИМИ И НЕПОГРЕШИМИ

1К1Ива 
малка
ватеяното прилагане а практика.
На '°дна '°трана ,нмам? шюю 1Ш-
раграфи, а на другата маклог 
много неизменени отношения.

. - Все пак, безсъмнено е, че през
I -*"**3**“ последно време, казваме на Лу- 

кич, вероятно поради икономичес- 
ките проблеми, нещо все пак се 
меня- Макар че няма всички дан-

започването

ни, все повече са вестите за увол- 
нените и наказани работници.

Лукич по-нататък казва, че За-
колът не се прилага иоякъде на 

Т ОДШ! 1И същ начин. Ако в някои■ИЯИИи производствени организации се иа

небл агоприятноля г- заетите почти
щ,\! \действува факта

- ' та на Ръководи тетште често се
измерва със значително по-меки 

?&,-* мерила. Например, ако директор
***%- срещу някого, който е направил

■* * нарушение не подаде заявление,

, че отговорност-

или ако и днес ненужно се израз-8Р ходва-г средства за представителни
г разходи, тогава по-инак се наблю-

гШШ Дава и на собствената отговорност- 
Също така се чувствува,

Ш&. средствените производители
че -непо-

по-
Г често .излизат пред дисциплинарни 
I 'те комисии, което разбира се не 
| е доказателство, че останалите са

по-отговорни къмк „ задълженията
си. Но, Законът «яма възможност 
да прави разлика според това да- 

някой работи на производстве
на лента или в канцелария.

Съвсем случайно избрахме и 
Д-р Лукич първо напомня, че една непроизводствена,

ак се обяснява това в ЮРК?
Божко Симонович, председател

(ведн^Т^едода-^ад "^щюн лега'ив е доСта загубил поради не- ЗНАЧИТЕЛНО ПО-МЕКИ 
ната конференция на СК на Юго- нУжн°го престояване на кораба, МЕРИЛА 
славокото речно корабоплаване) естествен° 3 членовете на такъв 
казва че при тях не е -необикно- екипаж «а 6ъДат ™не парично на- 
венс наказването на хора, които казани- 
неспазват Правилника за -дисциплм ° ЮРК 
парната и материалната отговор
ност. Те- и през по-миналата годи
на са- имали голям брой заявления менАан1ги на кораби, но Божко Си 
(14), но от 1982, всъщност от засе- монович
данието на Акцион-ната конферен- твърде очевидно разделението на 
чия, този курс е особено изострен ГРУ113 аае™ в деловата сграда на 
Защо? ‘ ЮРК и на група, която -

Поради изграждането на -навто- Ра®ите. Тази другата досега
да но оила пред дисциплинарните

ли

всъщност,
дисциплинарната и материалната Ог вг'ншнотъ1рговока организация, с 
говорност при нас е изцяло регу- цел може би да чуем, че и в ко- 
лирана в законопредписанията. В лективи от този вид през послел-

се™ Гна^

дователно и с републиканското за- ,нал » 8 новата делова сграда (с 
конода1ге!лство е омеждено прос- 'която днес в Белград по комфорт 
транството за по-точно определяне е трудно да се сравнява която и 
■на дисциплинарната и материална •да е ЯРУга) Миряна Раданович 
отговорност. „Все пак виждаме", председател на Дисциплимарн 
казва Лукич, „че на практика в мисия казва, че през 1982Н 
колективите разликите са забеле- 8 този колектив

изтъкват, че не само

подчертава, че досега е

е на ко- 
е глав а ко-

щдина 
не е подадено Ни- 

ГО едно заявление. Такава е и 
-инак практиката 
организация.

Тук, кодкото е известно, никой 
от 662 заети не е обвинен поради 
нед-исци-плина, което покрай оста
налото се обяснява и с „особената 
любов към работата”. Техният оре 
ден личен доход е солиден (16 000) 
■но това не е най-важното. „Руд- 
н-ап е колектив с традиция фор
миран веднага след войната и 
тук знаят как да посрещнат 
иите, които за пръв пЪт постъп
ват на раоата. Значи, е дисципли
ната няма проблеми.

В „Руднап ’ са, значи, воички 
диедиплштирани, -в „Речните съоб
щения" на ЮРК
чеС^п-П°ГРеШИ' Ако и приемем, 

Не1Д0 казват, пак не можем да обясним е
НО ВЪ1В

вода, ЮРК е било принудено 
се ориентира на превозване на 
твърди стоки. Тези пък стоки глав
но превозват сухопътните и желе
зопътни превозвачи, което корабо
плаването доведе в трудно положе 
ние. Средната заработка 
колектив е 9100

ко-

НАЙ-ЧЕСТО НАМАЛЕНИ ЗАРАБОТИМ в тази трудова

3 индустрията „14 октомври” от Крушевац през 1981 година е 
имало 749 заявления поради тежки и по-леки нарушения нав този 

динара, докато 
моряците «а месец заработват и 
по -шестюадем хиляди.

„С цел да преодолеем кризата" 
изтъква Симонович — 

ни сме максимално 
ОП олорността. Практически, въве
дохме извънредно положение; 
бва да работиме, 
въпрос нито за работното

трудовите задължения. Най-честите нарушения са: неоправдателно- 
то отсъствуване, непозволеното напускане на Фабриката и 
мане на работите и трудовите 
заявления, 648 са решени. Личният 

202случая. Осем работника 
ста, а 185 са

неприе- 
число 

на сто
задължения. От целокупното 

доход е намален с десет 
са разпределени на други работни ме-

в„принуде
на изострим предупредени.

Н\™ РегистРиРа**и 827, а дисциплинарните ко- 
ии са решавали за 720 случая. Най-много са предупредените ка

кто и онези на които са намалени личните доходи. Шеснадесет ра
ботници временно са разпределени на други работни места

мла-тря- 
не повдигайки

време,
нито за повечето други формални 
права. Затова и повече изострих
ме отношението към безотговорните . ^

Наум Мишелич, председател на службите' според броя на заделе- 
Дисциплинарната комисия, казва, ЯИята' са поЧги (непогрешими, 
че тук има много неопра-вда>гел1Ни -Понеже подобни неща се слщ 
отс-ьстви-я от работа, но че има и чзват и в шт^ги *
Някои специфични ,корабни” на- организапии Р°иавОДствени
рушени-я (контрабанда, непозволе- Р низации. 8 които от неотдавна 
но ползуване на плавателните обек °е ТЪРСИ по-голжма дисциплина 
ти и т!Н.) Да кажем, че пред Нова („Първа петолетка”, „Магнохром” 
година, кораб на ЮРК на грани- „Стиг”, „14 ежтомври” и т;н)

1 ЗЗД™ 48 часа' тахме д-р Първослав Лукич 
пштеже в кабините на моряците е секретар в Републиканския ' 
-намерно голямо количество кафе, 
много неща за посрещане на нова 
година и под. Понеже целият ко

мисии, докато ръководителите годишно всеки .на жителни, което показва, че проб
лемът е -в самите организации и 
в органите, които трябва да реша
ват за отговорността и трудовата 
дисциплина. Някъде законната 
гулятиша е мъртво слово, а -някъ
де се прилага твърде изразително”. 

Лукич -обяснява,
месец се очаква да се приемат из- 

! -мененията

-ка-к е въ-змож-

фе да работят, че техните дисци
плинарни -комисии и не знаят за 
ЩО са избра*. Това е чуд™ за
е°год^<ИН"1С11рацията все на 
е толко®а неполрешигма та
«орабджиите на плещт^е аи 
почувствуват ударите 
пата -отговорност.

ре

че през този
-попи

републиканския За
кон за трудови отношения. С

« » «т ■ СР Ся», 2 щввъ-

ц ята- та да отсъствува седем

в
под- тях

сааю 
да

'На изостРе-
трудози

Бра ни ела в Радивойша
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БЕЗСИЛИЕТО НА ПОЛИЦИТЕ повече елементи. Найчнапред става дума за 
необходимослга от постоянна борба за афир- 
мация на стойностите на нашето общество и 
идеологическите ни определения, борба, която

1Уачестилите разисквания в Съюза на -------------- —----------------- -—------------------------ няма да има повременни приливи и чести от-
комунистите за идейните процеси в об СЛЕД ЗАДЪЛБОЧЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕС лИви. Врагът е силен толкова, колкото сме 

ществото потвърждават стремежа на аван- ки ОЦЕНКИ НА СЪБИТИЯТА В ИДЕОЛО слаби ние — е принцип, валиден винаги и на- 
гарда да се върне към идейната борба като ГИЧЕСКАТА СФЕРА, ВСЯКАКВО ПРЕСИЛЕ всякъде, следователно и в идеологическото 
нужен метод на овоето всекидневно дейсгву но -ДЕЙСТВУВАНЕ" С ВЕРБАЛНА ОСЪДА, поле. Ако е силна увереността ни, ако сме 
ване. За такова нещо наистина е крайно БЕЗ КОНКРЕТНА ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕС уопяли да я претворим в обществено съзна- 
време. ПОЛУКИТЕ,. МОЖЕ ДА ПРОИЗВЕДЕ НЕ ние, тогава, и опозиционните становища по-

ЖЕЛАТЕЛНИ ЕФЕКТИ.Ооновните стойности на социалистическо
то общество и идеологическите

лесно ще се разпознават и ще ни остане по-
победимлесната част от работата да ги 

убедително и без остатъци.
Непрекъснатата идеологическа борба за 

положителните стойности, политиката и иде 
ологията на Съюза на комунистите е най-ви
соката и най-твърдата стена, о която ще се 
чупят разнородните идеологически стрели. 
Поставя се обаче въпрос какво да се прави 
котата стената понякъде отънее и пропусне 
стрелите? Ако вече ни се случва това, което 
ни се случи, тогава основен въпрос във 
връзка с тези /идеологически /несполуки е от- 
гово1рноСт<га на легалните носители на тру
довите функции, които позволяват да се 
случи такова нещо. Не е единствен, нито 
пък основен въпросът как сега да се проти
вопоставим >на национализма на Чооич, но 
/как е било възможно да излезе книгата му 
„Действително и възможно" и кой е конкре
тно Отговорен за това.

Мюже ли да ни е достатъчно само явното 
критикуване на онези, които в печата обез
ценяват придобивките на нашата революция, 
ако предварително се знае как ще се опет 
ня*г някои от тези наши стойности, а съще-

определения
все по-н«посредствено и по-открито се оопо- страшава политиката и идеологическите му 
раваг и застрашават. Онова, което разяжда определения. И Централният комитет на СК 
оощесгвеното битие /на революцията, получа- в Сърбия на пленума ои за печата изрази ре 
ва неоспорван легалитет. Реафи/рм/ират се хо- шителна непримиримост към национализма 
ра и техните дела, в чийто осноеи не са за- 1И всички останали „изми”, които ни разяждат 
легнали качествени и хуманистически Стойно 
сти, /но настояние да я обезценят югослав
ския социализъм. Критици с различни иде-

идеол огичеюки.
Основен въпрос на момента е — какво 

да се прави след това? ЗащОго, ако такива 
ологически убеждения все повече се обеди- становища вече станаха действителност, без 
няват около настоянието да се напада всич- разлика колко и да са отделни, 
ко, което е власт, което е институция,

не смеем
не да позволим те да се перчат пред очите ни. 

зависимо дали тя е държавна, партийна или Не смеем да позволим на онези, които отри- 
самоуправителна. Закова, вероятно, е въз- чат СК, а ко>ито по естеството на нещата са 
можно :на тази основа да намират „общ език" неформални неорганизирани групи, да ста
на й-гласовите хуманисти — марксисти и пър нат по^организирани за идеологическата ои де 
■вите знаменосци на национализма, въпреки че струкция от самия организиран авангард. Но 
по логиката на* нещата тези две определения Съюзът на комунистите не смее 
абсолютно се изключват- Затова е възможно да оценява, преценява 
да . се сдружат „новолевичари" и някакви ои и да се държи, как^о беше изтъкнато неотда- 
неудачни творци, окоряли догматици и бю- вна, като опозиция относно да критикува от- 
рократи, загубили позициите си в общество рицателните явления, а в практическата бо- 
то, на които изведнаж е светнала някаква си рба против тях да е безсилен.
„свободолюбива визия, всички онези, които

недо гледно 
и осъжда опозицията

Няма да е за добро ако от идеологиче- 
с пиката на демократическото развитие оката анемия ни избавят различни „случаи” и
?-ст^нНоТг\™уЗ^^«щГдГспечеСлятбОКа ’«ДОС,логически диеерми, Што пък -ако «чер-. бъдат «дадени под никаква отговорност. 

“ Г Не успяват нищо да спечелят. папаме силите ои с тава. Идейната борба _ 3атова и не може да бъде основен въпросът
Подадохме се на /най-опасния духовен кпи против тези посегателства понякога е с крат защо Анто/ние Исаковеч

мат, че е демодирано и срамота да се борим ко действие и с още по-кратък досега. За- с1галински
за класовите характеристики на авангарда, тото, ако сдружената антисамоуправителна зма> а хърватските писатели започват разпла 
за идеологията и политиката на Съюза на ко- идеологическа камарила се напада само фрон тата ои с усташтвото дори с „Хърватски Фа- 
мунистите. С идейната ои дефанзива, и ние тално „паст фестум”, това е повече нейна, уСт”, Н!0 ТОва е въпросът за отговорността на 
самите се примирахме с агресивните наогоя- откалкюто наша сполука. С легална възмож- редакторите, които са позвалили този явен ле- 
вания, характеристиките на опозицион/ното да ност да действува публично на трибуните, да гален блам. 
бъдат основа на остойностояването на творче- пише текстове и да издава книги, опозиция-
Сгвото в най-широкия смисъл на думата. По та пожелава такива „официални” нападки, ус случаи за да ти изреждаме всичките 
този начин Обединеният идеологически раз- михва се на собствения ои ореол на мъченик, всички’ тези случаи въпросът за публикуване 
«ороден сой хора руши бюрократичаската Като „мъченици", най-лесно ще Станат свет- т0 на тези спорни, идейно неприемливи тек
автаркия, нашата затвореност в свой атар, но ци на нова религия, наречена „антиработниче Ст0,ве книги явни речи не може да се све
с това руши и съминоките социалистически ски авангард". Това им е известно, те знаят, „е на отчаяние от идеологическата непопра- 
стойности, преследва огалинизма, но храчи и че с политизация на некачественото на оло- вимост на ооозиционерите нито пък пробле- 
върху нашия социализъм. зиционни основи по-добре продават произве- мът може да се оправдае’с неблагоприятно

Затова многобройниГге разисквания в Съ- Двнията ои, знаят, че една фронтална „офици „„съотношение 
юза на комунистите за идеологическите раз- ална” нападка представлява много повече от издателствата. Основан въпрос е отговорно- 
ногласия ни събуждат от една по-дълга иде- стотина положителни рецензии. стта на редакторите, рецензиите, на онези,
йна летаргия. Съюзът на комунистите обявя- Отговорът на въпроса какво занапред е които позволяват на опозиционното да получи 
ва решителна борба орещу всичко, което за необходимо за идейната борба, се състои от явен легалитет- Живорад Джорджевич

временно редакторите на вестниците да не

окачествява като 
акт нашето окъсване със сталин/и*

Многобройни и добре известни са тези
Във

/на оилите" в редакциите на

У
книги

ВЛАДИМИР ЙОВИЧИЧ: ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ, ЕДИН ЧОВЕК, „НАРОДНА КНИГА”, БЕЛГРАД, 1982)
РАДОМИР ИВАНОВИЧ би допринесъл за доброто впечат

ление, което дава /романът.
йовичмч е вдъхновен когато не

тът настоява чрез отделната съд- 
Срещата с литературния тво- ба (на Марко Баич) да отрази най- 

рец който същевременно е и аиа- важните екзистенциални дилеми на 
лизатор на литературните явления, нашето време (в последните чети- 
автор на редица монографии, сту- ри десетилетия), с описването на 
,лии обзори и есета многостранно преломните исторически събития, 
е интересна поради възможност- Втората световна война, Информ- 
та за съпоставяне премисите на бюро студентските демонстрации 
неговата ексллицитна поетика и през 1968 и яр.) да открие някои 
иманентната поетика на неговото ш-трайни истини. Поради това 
дело Такава среща също така е той се е определя за психолошче 
интересна и от становището на изу окия роман, премествайки често, 
чването на психологията на твар центъра на действието, мещюайки 
чеокия подход, приложената тех диапазона на времето и стила на 
ника в романа стилните и езикови романа, за да избегне някои, от из- 

огношението на модерно- вестите ограшиченоети на съяре- 
традиционното и много -дру- монн/ия /роман.

/върждават, тоест човекът да бъде 
/на изпита по съвестността 
/всеки /момент на съществуването 
ои. Смущава^ го обаче необикновен • 
брой дилеми, понякога неразбра
ната игра на живота. Ролята <на 
Марко Баич в революцията и в по- 
късните преломни исторически съ 
бития
роя, губене на вяра в така нарече- 
'н/ите чисти форми. Но, без оглед 
на това колко героят участвува в 
създаването на новия живот, колко 
успява новите исторически съби 
тия емоционално и рационално да 
приеме, благодарейки на своята по 
чтеност и съвестност, той непре
къснато се определя към тях, хра 
бро и /неотстъпно пази и показва 
чсвеколюбието си каю завет от 
младите ои, но и същевременно ка 
то морална съвкупност от /стой
ности. Животът обаче му възвръ 
ща с редица /нещастия -и недоразу 
меиия (загубата /на Смиля’ отказва
нето от Невена, слгьргта на прия
теля Небеоил). Отдел/но го гони 
чувството на виновност.

във

посредетввншо разказва преломни 
те/моменти в живота на своите ге
рои. В моментите когато самите съ 
бития замества с опис /или с ко
ментар на събитията,* романът по 
п/ринци/п в тези части загубва ди
намиката /на действието. С това е 
показано, че на автора не отгова- 

есе. Романис-

показва несправянето па ге

Ря 'гипът /роман 
тът обаче умее да подбере /онези 
/събития, които имат и така наре
чените /извън /текстови 
чсойто излъчва повече значения от

значения,
изуми 
ТО /И
ги проблеми, с които днес се запи 
мава твъРДв разчленената теория 

в нейните обя-рия и

/кол/кото се съдържат в определе
на оеквенца на романа. Основният 
/сюжет /никога не е еднопосочно 
разказван. Той е пречупен 
субективната /проекция и с товд в 
/н а неголямата мярка е и/ндивидуали 
зиран.

Теоретичните определения на 
йов/ичич /съвсем са приемл/и/в/И'. 
Обаче, в прилагането на тези опре 
деления се стига до известни от- 

ПпГюе запознат със съвременна ОП*п>т, имайки предвид отношение 
па югоодаиока и чуждестранна про то на творческите способности и 
та югославска У ^ибтпозно е постоданото присъствие на .дсрити 
дукция на 1»“а«аи й®дИЧИЧ към чеокото съзнание” на романяста. 
прис-гълил ВлВД Р ИМАЛО С този факт и тълкуваме неуеднак
кдацширанетс идВЕК Съз -веностга на романа ИМАЛО ЕДНО
ЕДНО ВРЕМЕ ЕДИН ■ ВРЕМЕ ЕДИН ЧОВЕК), смятайки
наващ взаимната обуело1в ■ т известна сбитост на отделни

Нйзку^Тто,Ир™с части на романа *о,™ повече

презна прозата, а 
теорията на романа.

Основната идея на романа е — 
непрекъснатият конфликт между 
доброто и злото в човека, семейст 
впто, ,в по-малката ши пО-голяма- 

общност- Героят в романа е 
съзнателен, че принципите на доб 
рото трябва ежедневно да

та

(На 4-та стр.)се пот-



4 Комунист
яа сложността на живота и за сло 
жността т,:и взаимоотношенията 

Останалите лица в романа ИМА- между героите. Те същевременно 
ЛО ЕДНО ВРЕМЕ ЕДИН ЧОВЕК 
НебЬсят, Оброн, Смиля, Ема, Пепе- да Марко Баич и частично моти-

•вират |/гсголО'1'О трагично чувство 
ма живота.

(От 3-та стр.)СТОПАНСКИТЕ ПРОЦЕСИ В ПА (1Ч. този колектив пристигнаха са-
«10 пости аа големи загуби и още 
по-голоми инвестиции, дагашгге за

1ТРОД-
то:и I

ЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
потвърждават ■неонаходчивостта(Не) достатъчни 

охоабпения жмл• Но, такива и подобни лредлзес-
„БАЛАСТЪТ", КОИТО ОТ 1982 ,11Ия нада много. Значително повече 

Е ПРЕНЕСЕН В 1983 Е МНОГО са онези, в конто и нататък се го- 
ГОЛяМ ЗА ДА МОЖЕ ВЕЧЕ ^ В «ори за големите инвестиции, 
ПЪРВИТЕ МЕСЕЦИ НА НАСТО ,,отънелите" резерви на суровини 
ЯЩАТА ГОДИНА ДА ОСЬЩЕСТ и 
ВИМ НЯКОИ ПО-ЗНАЧИТЕЛНИ 
ПРОМЕНИ ■

) :: е
яднажеогво сведения и анали- принудеите годишни почивки по,- 

зи за стопанските процеси в ради недостиг на суровици. Натри 
СР Сърбия в 1982 година не- мср, р Някои ООСТ в „Змай" през 

двосмислено водят към извода, че януари машините почивали 17 дни, 
в миналата година е имало мно- и ИМТ — 10 а в „21 май” четири 
го несполуки. Поправо, запланува- и тш, рСс пак, най-тежко е в май
ните проценти на растеж са осъ- големите — па Електронната и Ма 
щественн само в селокото стопан- шишната промишленост в Ниш а 
ство и настаняването на работа, особено на „Дървена застава” в 
докато във всички останали сто- Крапуевац. В 
пански области резултатите са 
по-малки от заплануваното. Този 
баласт от 1982 година е пренесен 
в 1983, така че анализите на сто-

януаракото производство 
лестяввт по-хубави дни на 
комбинат, а с това и на воички ос 
танали колективи, е които е одру-

Милош м други) от различни 
тезис

на,
ъгли допълорт писателския

РАЗИСКВАНИЯ И, „МАТЕРИАЛИ” цията ясно се вижда в „горе по
ми цитат": 22 точки 

... страници материал 
з по заседание.

само пошадесогина дни след 
заседанието на Покраипинския ко
митет па Съюза на комунистите 
при лоцводина за делегатската ей

Мъни и 

заслуги
за

възпроизводетвепи материали, 
за големите натисци върху цените 
и .т.н. Овделщо тревожат всетите 
за застоите в производството и отсма бе разисквано и на друго 

място. Не пристигнахме навреме, 
така чс по време на почивката по 
питахме един делетат от Сремска 
митроиица:

„има ли интересни 
ния--'”

СВЕТОЗАР ГАИРИЧ
1-1 а неотдавна проведеното за- 
* ■седамие на Локрайпинокия 

комитет на Съюза на комунисти
те във Лойподина, когато 

се разискваше главно за слабости 
те -в делегатската система, Райчан 
Мщвап каза:

„На десет сесии па Съвета на 
Сдружения труд имаше 222 точки 
в ,дневния ред, от конто повечето 
са такива, че другите органи, а 
особено политическите оргапиза

разисква-

,,Г1е зная, може би някой е и 
.разисквал, може би дори и инте 
ресно, но аз «е чух от мъка. А мъ 
ка ме хваща от дскламациите и де- 
кламаторите. Понякога не мога да 
се освооодя от пъпечатлението, че 
не съм па разисквания, но на ре
цитал, кьдого всички декламират 
едно и също стихотворение. И ка
то че ли никой никого не чува...”

Сетне малко по-подробно разка 
за за своята мъка.

Мъката започва щом някой 
лезе с „писмена" 
затова, че е написана, но защото 
„участникът в разискванията” се 

въпро Държи като пиян за плет- А това 
си и коментари. Зарад истината значи да повтаря предходниците 
трябва да се каже, че разисквани- или сам ще бъде повтарян. Защо- 
ята са почти редовни в работните то структурата на „писмените го- 
тела и че затова делегатите с пра пори” най-често е твърде подобна: 
ва считат докладите на отборите повтарят се основните дефиниции 
достатъчни и сигурни.. и 'начала, общите слабости.

Обаче, това е само част от ис- «°сти, негативни

този гигант вече дъл 
го време една трета от мощности
те са неизползвани, 
поради недостиг на части, 
доставят коопераштите.

преди всичко
КОИТО

Този про-
не е от по-ново време, 

същият всеки ден става все по-се- 
™^тГИЧаВаТ °Т СЪЩ“те ’риозен' лради в™™ заради «впи 

в?? , ге и валутните пар-рпципацин.
Все пак, някои охрабрения има. И на строителите в настояша- 

Налри.иер, всички по-големи из- ха година също не се „пише до 
«осчивд дават аргумнтирани пот- бре”, преди всичко 
върждения, че ще осъществят таз
годишните си планове па износа.
След това, числото на заетите съ
дейки по всичко

ланските процеси в първите месе- блед» 
ци на текущата година не може по

цпи, поставят само по една в сво
ите дневни редове, а ние ги имах
ме средно по 22 па едно 
ние. Това е голямо бреме за деле- • 
гатите, с което те трудно излизат 
па край-

От общото 222 точки на днев
ния ред, разисквано е ло19 точки. 
Останалите 203 минаха- без

заседа-

из-
реч. не самопаради липса

та» на работа на домашния пазар. 
Някои успяват този недостиг да 
наваксат с по-голямо 

— ще се увели- в чужбина обаче 
чи с два процента, толкова колко- ктивите, които своите 
то е и запланувано. ■ А на неотдав- \ппя .. 1
на състоялото се заседание на в Югославия и.?тп ангажиРат 
Председателството на ЦК на СК и., НИТ° в чУЖОина.
на Сърбия (11 февруари) СИНАН егвото на шГнГгк3 Предсвдател 
ХАСАНИ председател на ПК на посГено На фТкщ “ СъРбВД 06 
СК в Косово, заяви че в януари лите години ^ Т ’ 
настоящата година стопанските йности са 
процеси в тази покрайнина са 
чително по-благоприятни 
те миналата година. Между дру- 
гото, за това допринесли и орга- криза тя 
низациите на сдружения труд о.т 
останалите региони в СР Сърбия, 
които проявяват значително 
че решителност за сдружаване на 
своице средства с колективите 
Косово. И СВЕТОЗАР РИКАНО- 
ВИЧ, подпредседател на Изпълни 
телния съвет на Скупщината на СР 
Съроия бб

ангажиране 
повече са коле-

машипи и 
нито

труд-
явления, лък и

тината. За заседанията били разде успехите — обаче всичко без кон- 
лени 4832

че и в изтек- 
,отделни стопански де 

попадали в криза, но и 
излизали от кризата. Например, 
такъв оил случаят и с текстилна- 
та промишленост, обаче 

сама
всичко с насочване, 
дукция към

страници материали, 480 кретнен адрес, 
Страници средно по заседание, ко 
ето звучи застрашително 
за онези които са вешти

лозарят се
преразказват заключенията 

дори и чите вече приети в някои

илизна
и задаОТ СЪЩИ

наши
в прел ис -а или форуми. Ако председател 

тването им. Очевидно, невъзмож- ствуващият предварително 
но е да се изучи, а не само про.- представи делегата, От 
чете тази огромна и разнообразна «разисквания" не би 
материя, за което е необходимо го Узнае нито от къде 
лямо значение и опит, професио- де и какво работи Да 
нална подготовка и време. Всичко «им сами: дали «якоГа сте 
това няма, сигурно, никой от «ас. разискване, в което да не 

Винаги когато откривах.ме разн- но. че 
сквания за пашата 
вахме определен

тази 
преди 

на своята про 
чуждестранните купу- 

на Стоките ПОДОбрение канествоГо

— - ~ а» Г=«“-и'~”
«ие с охрабряващи вести. Именно, Опирането баШЮ -е Разш«рява. 
според неговите думи, в Мета при Р У собстве«и сили
лургичния комбинат в Смедерево бираТа™ 046 И ДНес се раз- 
се тръгнало напред: в януари про- ,разбиването ”н°Л Л°3уНг" така че 
юводството на хладна ламарина и както' бе °Ва заблУ>ВДеиие,
ленти било по-голямо «т същото ™е „а °пр^а"° на з0аа заседа:

година с 23 про- на СКС Прадседателатвото на ЦК
еалцованиТГрГ.Гд^ ТзПро0' С^з™ ^
Цента. След дълъг период когато всички рабодаци^6’

разрешила, не
неговите 

-могло да се 
е, нито къ

пове вачи.

си лрилодь. 
чули 

е каза-

в

_ , делегатската систелга
раоота чувству нова на политическата система мя 

страх у делега- социалистическото самоуправле 
възмущение :ние и подобно, че работническата 
обемистите '“иса. относно сдруженият - тпуу, 

матерна (когато се касае за
ускорената и .сложна проце- °Ще не решава за съзб, аб е) 

аура. Числото «а точките от до.ев лия доход, чГдъожпвП Т На 
«ите редове, по които в Съвета за Яържавнпте пзп^т^,
ве?пЖ«Те ТРВД ШИ 3 «РУ™™ съ- са Узурпирали „власЛ-а” 
вети «е е разпасвано, говори от принадлежи на делега^ '

Бдиа

е ос-

тите, а понякога и 
породи прекалено 
дневни редове, камарите
ли,

це-
и пара- 
органи 
■която 

оюуп

през януари 1982 
Делта, а

членовете на 
но и за 

Р. Йоветич «Точно ли така винаги 
къде — попитахме делегата^ 

«онаете и сами че не 
глежда, че на вас

от причините па и навея-паоивиза

Комунист
2а деке^м Пре.тидета на 
| (^.ден народно ^каГ'6"

,УР Караянов (СР Македонн.)
Р Еловещ,я), Андраш \ 1 ■, '

Длъжността (САП Войп0д„нщ мнп,'ЗПЪЛ''яаа'11 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Михале 
Новосел (СР Черна гоРа)
Дактор ка изданието

е, /ио из-
=° по.„ио • 
такм^ЯТ Отколк°то от базатщ 

ва "Разиоквания” не са «ика-

Янез Корошец
за
чеМатия

и Алберт Души (ре. 
за ЮНА).

Републиката от ква

2Г,%Г“

успехите таВа недействително: и 
те, пж “ бС,СШе и вРагове- 
се чула ” ,^МИЯТ жив°т- Всичко
«.йеЗ»“ ВИЖДа- А

„Дали

Адреси на редакцията на «ст». ,
Г ™ .Домунист”: Площад Марке р ‘ 
11’ телефонна централа 335-069 К ” Енгелс

Белград, Булевард Ленн„ 6, телефон 627-793.

Директорнз^Г" ВДгК Велко ЩОтОНа всички
Миладин0вич. всичкоНови

: аай^.;»а~у.
Издава Издателск 

Комунист".
Печата 

с«и, относно

а трудова организация зна-
се в четвърТЪк на кам-о 'НеЩ° п°да®Н0кажете след паузата?”

Ьез да размисля 
не ще, че такова нетцо
шо УМ' ^Л0Д товаао да обясни 
ЩОто” ,и

_ сьрбохърват-
латюшца) сло^Г“'"РЪбСКН (к,1Ри™П 

" македонски
' а ■ съкратени издания 

гврекн, словашки, румънски и

на това ще 
отговори,

не му пада 
С17Ря, поиока не

вп„ ° “СД думата , ВДиа по-дълга 
отмахна с ,ръка.

а и 
и албански

ни българеки, 
руеннекн език.

че
ун-

.за- 
лауза. саМО
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ЗА ОБЛЕКЧЕНИЯТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПРЕЛОМЕН МОМЕНТ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАН
СТВО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Със стимулиране до увеличено 

производство на храна
Сдружаването
неотложна задача

Селскостопанските производители, които заселват бъде по-голямо от 70 на 
прГахв^нГнГд^Гте оГаГниГ СТР~еНТ°В° Ст°‘ За вс™ ™ пло-

При изострената и-ко-но- опре миграцията
мическа и стопанска обета дите.

Щ[, върху тези пло- щи, засеяни с житни рас- : човка, увеличението на Имайки предвид това, а
нов Т Да П0дадат до кРа« на август т-г. Живот- тения селскостопанските ! производство на храна, су- изхождайки от факта, че 

ъдите тези искове е трябвало да подадат до края производители изцяло са • рови ни и енергия е пай -ва
на януари, но в Службата по обществени приходи освободени от данъчните • жната обществена задача
изтъкват, че това могат да направят и сега облагания върху тях. : за по-нататъшното ни ото-

В обществените за уйе- отглеждат селскостопан- ТоВа сгимули,ране пред- : паноко и обществено-цко- 
личено производство на ' оките' , производител и как- 'ставл»ва голям подтик за | -комическо развитие. За то
храна обществено-полити то и ’ от засеяните с’ жит- селскостопанските произ- ! ва увеличението на селско
чеоките сили -в Босилеград ни растения площи и пои- в°Яители в борбата за уве ! стопанската продукция в
ока община полагат усилия чертава.' — Животновъди- яйчено производство на • момента е една от доми-
този почин да намеря под те, които отглеждат 15 до храна. Тази възможност : пиратите ^тем-и почт-и на
Крепа, сред селскостопан- 20 овце имат 30 на сто об.аче все още не ползуват 5 всички обществено-полгош
оките производители. По- намаление на данъчните Об ,всичюи селскостопански 5 чески форуми от общини-
край останалите начина- лагакИя в кадастрал- производители. В Служба- | ,™цД°аРе1ТУ^™<еИнаФеЯе
■нил, които се предприемат та по обществени приходи • рацията. ч газдвижена е
в тази насока е и намаля- НИя доход' за 20 до 30 ов- казват, че според законо- 5 инициатива и предприемат нотюлитиечоките органи-
ве-нето на данъчните обла- це ~ 40’ за 30 Д° 50 — 50 'предписанията селокосто- : се конкретни акции, кол- заци-и и представителя от
гания на производителите- и за наД овце — 70 на пан-скипе производители : 1КОТО е възмюжно повече ООСТ ,;Напредък която
Разбира се, при определе- сто намаление. За отглеж- за стопроцентово -поемах- : да се използуват обраоот- е и носител на проекта.

да «е „а з кпяви на ване на данъчните облага- : 'ваемите площи - да се /частвуващите в Разго-во- 
крави, на- ^ засеяните пл-о-- • ]И30,Ре и засее с жито . и ра' оосъдиха досегашната

■ други култури всяка педя активност в осъществява-
земя. да се дадат нови им- мето на проекта „Морава

2", а с цел да се ускори 
реализирането му, приеха 
отделни и конкретни за
дължения и задачи за по
нататъшна активност- 

Според най-новите' данни,, 
с които разполага ООСТ 
„Напредък", от общо досе 
га формираните 54 мини 
ферми —- 33 са кравефер
ми, 16 смесени и само 5 
овцеферми. Или, лз рамки
те но. програмата набавени

на мла-

осъществяването на това . 
важно за пеннататъшното 
развитие на общината на
чинание не върви с жела
телен темп, неотдавна по 
инициатива на Общинската 
скупщина в. Босилеград, 
се проведоха делови разго
вори с членовете на Об
щинския координационен 
комитет за следене реа
лизирането на „Морава 2", 
представители на обществе

ни условия.

. щи могат да подадаг ис
кове до края на август 
т.г. Животновъдите това 
нещо е трябвало, да 
правят до края на януари 
т-г. Но, с цел да се даде 
възможност у за ползуване 
на този стимул в тази слу 
жба казват- че иско
вете «могат да подадат и 
сега. Службата в Босиле
град до края на април т-г- 
ще , извърши определяне 
на размерите на данъчни
те облагания върху седско 
стопанската дейност, кога- 
то ще има предвид и на
маленията от засеяните 
площи, значи след август, 
на производителите ще бъ 
дат издадени допълнителни 
решения.

КАКВО ТРЯБВА НА НАПРАВЯТ ОНЕЗИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОИТО НЕ СА ИЗПОЛ
ЗУВАЛИ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ?

пулси В ЖИВОТНОВЪДСТВО' 
то. Сходно на тези обще
ствено-стратегически опре 
деления и в Босилеград- 
ска сбщина, като интеграл 
на част «на нашата само- 
управителна общност се 
предприемат редица меро
приятия за по-ускорено ра
звитие на селското сто
панство, особено за разви
тието му в частния сектор. 
«Още повече ако се има в

на-
— С иска, казват в Службата, се доставя 

удостоверение от местната общност за броя на 
добитъка и засеяните площи, за площите и 
мера на парцела и кадастралния доход върху 
него, както и договор, сключен със селскосто
панска организация (в случая с ООСТ „Напре
дък"), на която производителят ще предаде из- 
лишека.

но-

Директорът на Служба
та по обществени приходи 
към Общинската скупщи- 

- на в Босилеград Сотир Со
тиров изтъква, че намаля
ването на данъчните обла
гания зависи от броя на 
овцете и кравите, които

то възлиза на 30 на сто, 
за 4 до 5 крави — 40, за 
5 до 7 — 50 и за отглеж
дане на повече от седем 
крави данъчните облага
ния се намаляват до 70 на 
сто. Но, и по двете основи 
намалението не може да в. Б. :

КАК СЕ ПОЛЗУВАТ СРЕДСТВАТА ОТ ЗЕЛЕНИЯ ПЛАН

Сточар" дава кредити — други печелятг/
Немалка е сумата, коя- средства днес са обърнали ят ва тракторите, които 

то селскостопанската тру- гръб на „Сточар" и вмес- обработват - 
дока -организация „Сто- то. на доходни принципи Останалите служат като 
чар" от Димитровград пре заедно да пласират своите превозни средства за стро- 
ди години е разпределила произведения, те дават про ителен материал, дърва и 
във вид на кредити на сел дукцията на трети лица, т.м., а всички -и-мат зелени 
скоотопаиски произволи- т.е. на трудови организа- таблици, 
тели и граждани, с които ции, които са вложили От казаното можем 
тогава бяха подписали до- нищо в това производство констатираме, че средства- 
говор за производство на или пък на спекуланти, на- та на „Зеления план” вДи 
храна. Тези средства-от истина на гкизисокм цени. 
така наречения „Зелени Може би някой ще каже, 
план” преди всичко бяха че това е нормално. Но 
предназначени за подобря тези, които са в състоя- 

условията за обработ ние да дадат някой динар 
ка на земята, отглеждане повече нищо не са влагали 
на добитък и набавка на в това -производство. За 
т-рактори и други селско- разлика от „Сточар”, с чи- 
стопаноки машиии. ито средства мнозина сел-

Днес се поставя въпроса огеостопанс-ки произволите получаването ма кредити, 
то коя степен тези сред- ли са осъществили своите Намерението ни не е са- 
ства са изпълнили предна- планове -много по-бързо, а . м0 да констатираме това, 
значението си. сега продават с-воите про-

Вед-нага да кажем,- че на изведения комуто ои ис- 
' пот сти могат да се избро- • кат, забравяйки своите за то в момента, когат-о се 
ят селско,стопанските про-- дължения, произтичащи от обезпечават средства за 
изволмтели които правил- елкюче-ните договори със нови кредити за селско- 
но са вложили тези сред- „Сточар" при получаване- стопанско 
ства и в момента ос-мце- то на средствата. Броят «а ТР*ова да се търси по- 
ствяват успешни кооие-ра- купените трактори с. помо голяма отговорност от те- 
тСи връзки с-Д „Сто- щта на кредити от „Зеле- зи които дават, но и от 
чар ^Повечето от тези, ко ния -план също не е ма- тези, ко^то взимат креди- 
които са ползували тези лък. Обаче малък -е бро- тите. А., 1.

»,
нивите.

Изглед от Босилеград
предвид, че в Босилеград- 
ска община има големи, 
досега

н раздадени са 50 породи- 
сти крави, около 200 овце 

неизползувани ре- «и през дигналата седмица 
: зерви в селското стопан- 20 разплодни овна „Витем- 

да 2 ство —• над 14 хиляди хек берг".
Не с по-малко внимание- 

бе обсъден и въпросът от- 
насящ се до състсхян1ието 
на есенните посеви и

тара пасища и ливади, от 
които 7149 ха в частния 

мчггровградска община не ; а около 6900 ха в обще- 
са използвани на съотве- • ствения сектор, 
тен начин. Крайно време 
е, да се поведе сметка и 
предприемат меркм срещу 
онези, които не изпълняват : найчерупно и найчзажно иа- 
овойтв задължения 
„О гочар ", р е гл ам ен1тгра1ни 
с подписани договори при • силеградска община тряб* 

• оза-да се формират 242 ми- 
'Н1и-ферми в частния сек
тор, асоето до значителна 

но и да залелеймим .тази • степен ще увеличи и по
отри цателна проява. Защо- • добри породите на живот- 

‘ 1Н01въд,1Ния фонд в община
та. Освен това с цялостно

за
предприемане на широка ■ 
активност за изпълнение 
плана по пролетна сеитба. 
Договорено бе веднага да 
се организират заседания" 
във всички местни общно-

Оигурно в -х-ова отноше- 
«ние проектът „Морава 2" еване
чи1на«ние. Съгласно този про 
ект. до 1985 година в Бо-

КЪМ

сти, на конто да се разис
ква по двете програми, 'а 
в акцията да се включат 
всички общеотв ено-пол! I-
тически организации и об
ществени структури в об- 
щ|ината. Ооновната органи 
зацид „Напредък” занима- 

то реализиране «на „Мора- ваща се със селокостопам- 
ва 2" и с разрешаването 
'На останалите ко\гунал1но- 
битови проблеми в селата 
(електрифицирането и по
добряване на пътната мре
жа) до голя!ма степен ще

производство, ска дейност да предприе
ме всичко възможно за 
обезпечаване на семена и 
торове необходилщ за про
летната сеитба.

М. я.
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ДИМИТРОВГРАД
СЛАБИЯ УСПЕХ НЛ СИ семейна професияСЛЕД ОТНОСИТЕЛНО

КЛАС В ОВО . И. Б. ТИТО СамодейностНезаинтересованост 

на учениците
Анкина, която до-

в ДРУжестдо,.^ %%“?0ВЯ1 че ,.атупа сви
,и половина ри и на акордеон. Първи

те солис-гка на дружество- 
/ 0 „Борис Иванов" от I о- 

безслорно с Слани да

IаНДьор 
^1,Я11 Гогов, пъргаво

„Срочни 
Го и идол 
танцови

В га:тгодишните 
солата" селона ченке о г пет 

години. Калпака му покри 
това не му 

„на ляво-

участвува с два 
С'|става..Бдпн«ият вече е до 

известен понеже и до- 
и раз

равям ч 
Гази година за

на ушите До 
чи да играе И1НДОЛ

Гогова, майката на Боя^Д и 
Анкида. Тя е заета в кау- 

дромишленост

ега
сега е участвувал 
лм,ч;ш програми по 
нм поводи. Т 
1Г1»рн път взо участие и 

.плени публиката

и ре 
го", „опитен" тан-като

В същия състав е 
де пет роди шпага МУ се'

иьор.
• НАБЕЛЯЗАНИ РЕДИЦА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСПЕХА
дунсовата 
и исакто ни «каза, дес от 

възраст- 
пред

д

водната 
танцовият състав на имаме

седем годи / ян а 
Първото й излизане 
дубликата е било на една 
от първите срещи на край 

население. В

По-нататък директорът 
Цонк«о«в посочи, че ОГхразо

0(|)Ор-

Краят на първото полу- 
године за първи и 

■ .клас на образователночвъз- 
организация

р,м |у| деца от предуч!ИЛ1Ищ- 
па възраст. Да «кажем, че 
и двата състава са в със
тава на култура ю-художе- 
■'гвопогг) дружество 

ри 1«с Пнанс.н" от ГенШ-11ДОЛ.
Дружеството съществу

ва ст 1969 родина и набро 
яиа 35—40 активни члено
ве п «десетима ‘пионери в 
новия- танцов еъстав. Освен 
двете танцови секции, в 
рамките на дружеството 
работят и драматична и 
музи кална сек цм я.

втори
но годният съвет е 
миЛ комисия, дакоято граничното 

таланта й са имали възмо
жност да се убедят и дру
ги преди известно време, 
к.огато представляваше Ди
митровград в „Срещите на 
другарство" в Бела палан
ка. За техниката и звука 
се грижи мъжът й Сре- 
тен Гогов. Разбира се, ко- 
гато железничарската ра
бота лту позволява. И ка
то представител на трета
та т.е, най-старата генера
ция сред гоиндолеките са
модейци е ръководителят 
и хореографът на дружес
твото Илия Миланов, ба
щата на Славила. Значи, 
пяло едно семейство само 
дейци. „Всички наши сре
щи в кръга на семейство-.

нита-тел ната 
„й. Б. Тию” в Димитров 

бил относително
изо-гхроучи причините за 

ставане на у че наши те 
първи и «втори клас в ус-

„Бо-отград е
слаб. Средната бележка за 
всички класове е 3,10, кое- . .леха по природните науки, 
то е за 0,10 по-низко 
миналогодишния

Комисията е направила те 
стиране на слабите учони- 

мчтозипегво

от
полуго-
Веднага ци и огромно 

от тях са изтъкнали, че не 
могат да овладеят учебния 

който според

дишен резултат, 
обаче трябва да се «изтък-

намаляването назане, че
успеха твърде много до
принасят големия брой ела 
би бележки в първи и в-го 
ри клас.

материал,
Гях е преобемен и не е свър 

учебния материал 
от основното училище. Са-
зан с

Особен куриоз представ
лява членството на едно 
семейство зас-гьпено с три 
поколения.

мо малък брой са изтък
нали строгост в оценява
нето.

■»=»

" Според данни, които ми 
даде директорът на Обра
зователно - възпитателната 
организация (ОВО) „Й. Б. 
Пито” Милутин 
през първото полугодие 
най-добра паралелка е би
ла Ш-2 със средна бележ
ка 4,14, след това Н-4 — 
4,02, па 1-3 — 3,80, 1У-2 — 
3,62 и т-н. Най-слаб успе
хи са постигнати в първи 
и втори клас: 1-5 — 2,16, 
1-6 — 2,30, 1-4 — 2,42, а 
във втори: И-2 — - 2,34 и 
Н-З — 2,45 ...

Славица Гогова, солистка 
на КХД „Борис Иванов"Най-малкият

Следва да се посочи, че 
8 първи клас по биология 
от 171 ученика слаби беле 
жки имаг 71, по химия 64, 
по физика 53, 
тика 48, по отбрана и за
щита 46, по сърбохърват
ски език 41 и прочие. Във 
зтори клас от общо 132 
ученика по химия със сла
би бележки са били 39, 
по физика 32, по сърбохър 
затски 28, по отбрана и 
зашита 23, по математика 
23 «и т^н.

След-тестирането на сла
бите «ученици, Образова
телният съвет е заключил 
да се тестират всички уче 
ници, за да се дойде до 
правило заключение.

/•-----Цеиков,
САМОДЕЙНИЯТ ТЕАТЪР „ХРИСТО БОТЕВ’’ В 
ДИМИТРОВГРАД ПОДГОТВЯ

по матема- „Събирателен център“ 
от Душан Ковачевич

то ни приличат на малки 
концертни програми", 
лушеговито казва Славица. 
Наистина, те са най-много- 
числени

по-

Самодейците от самодейния театър «Хрис
то Ботев" при културния Център «25 май" в Ди
митровград подготвят пиесата «Събирателен 
център” от Душан Ковачевич. Донеотдавна 
петираха по два пъти седмично, 
по три пъти. Според думите 
Слободан Алексич

в дружеството, 
но не са и единствени. Да 
напомним, че първият акор
деен
Красимир Григоров, 
тел на .много местни регио
нални

рг-
— Основната причина за 

слабия успех -в първите 
класове е сравнително мал 
кият .фонд знания, с които 
вдват От основно учили- 
«ще. Над една трета от за
писаните в първи клас — 
основно образование са за
вършили със задоволите
лен успех, заяви М. Цен
ко®, като продължи: От 
друга страна, в тези кла
сове е голям и броят ва 
«отсъствията. Само

на дружеството еа понастоящем 
постановчика

ио пиесата ще бъде готова към 
края на март, когато ще се представят пред ди- 
-тровградскнте любители „а театра лноТизку

носи-на

републикански 
признания, а синът му съ
що е член «на младия 
цов състав. Да 
ри.м колко има сестри или 
сестри и братя сред 
новете 
Може би 
тайната за

и

тан-В«л подготовката на пиесата участвувах-

ци ще УпаствевИаетаиАнМИТРОВГРаДСКИте сам°Дай- 
самодеГщяте театри. Регионал«<Ия преглед на

Ст. Н.

не гово-

чле-
на Дружеството., 

в това се крле 
успешните проя 

ви на Културно-художе- 
дружество’ „Бо- 

от Гоиндол.

Оонавното е обаче не- 
заинтересоваността на уче
ниците, па дори и 
дштелюге за

на ро- 
успеха. Как 

пнак да се «разбере обстоя 
гелството, че на наороче-

в пър- 
клас има 2100 извинени ственото 

•Рпс ИвановV.(ВИ
и 500 неизвинени отсъс
твия. Ако се вземе броят 
«а учениците: 179 В С‘ БИСТър в НАЧАЛОТО НА

С нов
н«ите допълнителни 
за слабите

часове А. Т.
УЧЕБНАТА 1983/84 ГОДИНАдуши ученици, има 

излиза, че всеки ученик случаи те на,пълно „„ 
има по над 15 отсъствия. ое отзоват. Училището- от 

овоя страна
интернатвВъв втори клас 

«н,ието е също: тук 
1463 у

усилията, които пола-
обществен о-политмчес

киге сили в Босилеградска 
материали о-техни- зощина, Общинската 

условия, обезпечени «Управителна общност 
са квалифицирани кадри “а интеРе°ите по основно 

се според. „лана и

Разоира се, 'Училище, отнасящи се до 
и трябва да понататъшното

'На материалното
ние на

положе-
Секретарят на СОИ По „ 

основно възпитание и об ™ ^ВДстаата на адю 
РазоваН1ие в Босилеград До динапТ^’ а един »миа? 
бри Раигелов подчертава П0 ра ще Изпечи СОИ 
1е това ще бъде монтажен обпм °вНО 1ВЪ'гпита'Ние и 
обект, с около’ 200 п°Разоваи—
зваема плот п 7,шющ. ц «новата 

Ще има и

полага доста 
създадени-са 6г-

гатима
извинени (или над 43 

отсъствия на
227 неизвинени (или към 
/ отсъствия «на ученик). А 
това е

усилия:
лични

ученик) и са-че-оки

твърде много. По- работи 
ради големия брой отсъс
твия класовите общности 
са наказали 14

ие
програмата. Когаограда 

спални стаи,
могат да 
ло 30

Ще Започне 
обекта 

Уточнено,

успехът може осем
в които ще 

квартируват

«изпра
все

казва

ждането на 
°ще не е

че -=»»* ггг -
Д° началото 
бна

укрепване 
положе- 
образо-

учен-ика — се подобри, нЪ с 
ученика, поради пещ- ране на всички — 

винени отсъствия, а двама 
са предложни за

12 ангажи- 
0т

наказа- вате^.Л^бществено^3' Н° “*Имание’
,Н“Я строг укор пред «ческите ' нен^ 3апазв»«еТО на Жщ-
•изключване, или д _ прадИМНо „а С^о ВДИ' ВДтГи праВНИ'Ще «а учени този 
то комисията за Д№ЦИ№ циалисТическата ^ °°' вГпо-доЙиРХ1сСЪЗДав*ето 
нарий нарушения счете за заяви нактю млаИ®ж, бота. В та3иУ ВИя за Ра 

И за изкдшща Милутин ЦенКздИРеКТ°РЪГ т^тГ 6 ^ ^ « "о^
за изграждане на 

при основно- 
Бистър.-

С-Ко
п^граж-ученика. За 

дането му (счита 
изпълнител 
бъде

основното
общинатавание в особе- 

,се посвещава
се. готов

на работата ще 
опециализираната за
«зид обекти 

■ зация.„Веско”

на новата уче
откриванетогодина. С

му, а 
ни бе

преди няколко 
изграден

органи-
„ , °т Власо
че! са необходим и 
4 «“нлиона динара 
«мата 
милиона 
диненото

годи-
тин 

0«1СОЛО
По-гол

учеиичес 
учениците 0тСтол,

околиитене. села, 
Учат в с. Бистъ 
чат още

които се 
Р, Ще

нов част от 
Що обезпечи 

основно-

и«тернат 
то училище вСт- Н. тях, т.е. з 

обе- 
Учили-

полу
условия

СТРАНИЦА По-добри8 за работа.

В. Б.
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' 'V ж:'Младежка трибуна * Младежка трибуна
Из дейността на Движението на гераните

БАБУШНИЦА

За богатството и хубостта на общината
Ангажирането на учениците от основните учили 

ща и сътрудничеството с частни селскостопански про 
изводители са основни звена в реализацията на запла 
нуваните задачи

те задачи. .Приносът на 
учениците не се състои са 
мо.в залесените площи. Те 
са постигнали хуба«вй ре
зултати по уреждане на 
училищната среда, събра 
Л1И са стара хартия, осъще 
стаявайки печалба от 
над 12 000 динара, събра
ли са акациево семе на 
стойност 1,3 милиона дина 
ра, полагат грижи за мла
дите гори. През последни
те няколко години ■ сред 
се лскостопан с ките произ 
водители в Бабушнишка 
обадиш, видимо нарастна 
интересът към залесява-

Дейностга на Общинска лагородили голини в поре 
та конференция на Движе; . чието на Бучянка. Остана 
нието на гораните в Бабу лите залесени площи, 
шниижа община през 1982' 
година заслужавт да се 
оцени като плодовита. Не 
само по резултатите в за
лесяването. Нейната, пло 
довитост се „вижда" в ме 
тода на реализацията на 
заплануваните задачи, в 
създаването на организа
ционни и материални пре

ка-
кто и изкуствените лива
ди са резултат на извънре 
дното сътрудничество на в конфекция „Свобода"На практическо обучние

МЛАДИТЕ — ШКОЛУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА 
РАБОТА

горанската организация е 
частните селскостопански 
производители. Общо са 
засадени 240 000 фидан
ки:'100 000 акции, 100 000' 
черен бо’р и (за пръв път) 
30 000. смрики и 10 000 ду- 

дпоставки за дългосрочна глазии (американското и<г- 
и богата горанока дейност, , лслистно бързо растящо дър 
в „чистата" самодейност вс). В Любераджа е създа 
на хората, които водят ор ден разсадник запроизвод

ство на тополови фиданки. 
Завидното ангажиране

0 шце към сдружения
трудне.

Общинската конферен
ция на Движението на го 
раните веднага се е съобра 
зила с този интерес. Обез 
печава им

ф В ОВО „й. Б. ТИТО" ЗА ПРЪВ ПЪТ СЕ 
ШКОЛУВАТ 34 УЧЕНИКА МАШИННА СПЕЦИАЛ
НОСТ ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУДганизацията.

В края на миналата го
дина Бабушнишка общи- на учениците от основните 
на беше по-богата с 80 ха училища (средношк*рлци- 
млади гори и 22 ха изкуст те са били освободени от 
вени ливади. Учениците от горансжи задачи, понеже 
основното училище „Иво са се ангажирали в изрра- 
Лола Рибар" в Бабушница жданею на новата сграда 
са залесили 3,5 ха в зале- на Образователния цен- 
сителния комплекс в Гор тър) и извънредното сътру 
чмнци, а техните' другари дничество с частните сел- 
и другарки от основното окостопански произволите 
училище „Светозар Мар- ли са основни звена в реа 
кович" в Любераджа са об лизацията на запланувани-

безплатен по- За пръв път през наето-. 
ящага учебна година при 
образователно - възпитател 
мата организация (ОВО)
„Йоано Броз Тито" в Ди- 
митрсвград е открита ед- ров. Работниците, също са 
на паралелка с 34 учени- ги приели и съдействието 
ка, които изучават мащин с учащите , се' еяа завидно 
на специалност — по 17 
души фрезисти и. ме>гало- 
стругари. При това прак
тическото обучение прове циците топло ядене ;— за- 
ждат в трудовата единица куска или вечеря, в зави- 
„Металец в състава на. симост в коя смена рабо- 
ООСТ ,Лигър — Димитров тят. От друга страна на 
град", за чиито потребнос - тях редовно се обезпечава 
ти се и школуват тези уче. работа, дори им се предо- 

-ници. Практическото обу 
чение се провежда два пъ
ти седмично: в четвъртък 
'въз втора смяна и в петък 
в първа смяна.

За отбелязване е, че в 
практическото обучение 
средната -бележка е 4,61, 
което представлява отли
чен успех.

’ Следва също така да се 
отбележи, чеЛденна помощ 
им оказва шефът на про
изводството в тази трудо
ва единица Йордан Пет-

.садъчен материал и им по
мага със съвети. Не ще и 
съмнение, че миналогодиш
ните резултати са крепка 
основа за още, по-плод ови- 
то сътрудничество занап
ред. За тазгодишното зале 
сяване, на селяните вече ■ 
са дадени 90 000 фиданки: 
60 000 акции и 30 000 че
рен бор.

равнище.
Инак трудовата органи

зация е Обезпечила на уче
К. Георгиев

БОСИЛЕГРАД

Приноса измерват с нови гори
ставяг машините сами да 
произвеждат-

— Характерно за това 
поколение учащи се, осо
бено за изучаващите ма
шинна специалност е, че 
след трета степен образо
вание могат да се наста
вят на работа в този цех. 
С организацията на 
'•кения труд е постигнато 
съгласие за това

Горанската организация голяма площ са извърши- конференция на Движение 
в Бооилеградска община от’ 
година на година постига 
все по-добри резултати, 
особено в залесяването на

то на гораните, инж. Мин
ко Якимов, между най-до
брите гсрански бригади в 
общината са учениците от 
с-т{.сеното училище „Велко 
Влахович" в с. Бистър, бо- 
гмлеградското С1зновно учи 
ялше и Средношколският 
образователен център.

Според думите* на Яки-

ли окопване. От общите 
залесени 97 ха площи, 8‘ 
са в обществения, а оста
налите в частния сектор.

сдру-
у-— Всички ученици отли 

чно изпълняват трудовите 
задължения — споделя пре
подавателят по машштство Тито" Милутин Ценков.

'С други-думи, за пръв 
Нещо повече: мнозина от път това оредно училище 
тях редовно изпълняват и’ • установява по-тесен

трудовата -цакт сте сдружения труд 
и школува средни изпъл- 
и*ител<жи кадри за него.

Да напомним накрая, че 
на полугодието о.т-общо 34 
ученика по предметите за 
професионално образова
ние няма нито една слаба 
бележка. Напротив по пра 
ктическотб обучение 21 
ученика са отлични, 13 
имат много добър успех, 
което ще рече; че всички 
са отличници илй. много 
добри. А тук се изучават: 
техническа механизация, 
организация на производ
ството. технология и пр.

В ОВО „й. Б. Тито" 1^пз- 
разяват готовност да под
готвят подобни кадри и 
за нуждите на конфекция 
„Свобода", мебелната фаб
рика „В. Иванов — Циле",

— заяви 
директорът на ОВО „Й. Б.мо в, гергнеката организа

ция предвижда и тази го
нена значителна площ за 
залесяване, преди всичко 
на голини деградирани го
ри щ дерета, които без
съмнено след години ще 

• бъдат от голяма полза, не 
сг-мо за дървообработвател 
мата промишленост, но и 
за опазването на жизнена
та среда.

Рнтгомир Цвегкович.

кон-
преизпълняват 
норага. Тук бихме посочи
ли учениците Светнелав Ан 
донов, Раде Гъргов, Саша 
Панайо юв, Драган Хри-
Стз-в, въпреки че и остана 
лнче наистина работят до
бре.М. Я.

ПОДГОТОВКИ ЗА „БРИГАДИРСКО ЛЯТО ’83"

Цялата страна —бригадирска площадкаОсвен залесяването на 
голини и ерозивни терени, 
горанската организация -в 
Бооилеградска община от-

голини. За нея свободно 
може да се каже, че е 
една от най-активните го- 
раноки организации в 
Сърбия.

Само през изтеклата го- 
гораноките бригади ,й

Според предвижданията на плановиците в 
Съюза на социалистическата младеж в Юго- 

' славил, „Бригадирско лято ’83” ще бъде рекор
дно. И]

СР
делио внимание отделя и 
за произвеждането на по
садъчен материал. Така на
пример в собствени^ раз
садник, който се намира в 
Долно Тлъмино, през мз-уг 
клага година са произведе 
ни над 347 хиляди едного
дишни' иглолистни (боро- 

см,рингови) фи

менно, големият интерес на младите към 
доброволния труд „принуди" организаторите да 
заплануват още 6 акции, така че общо ще се 
организират 51 съюзни младежки трудови акции, 
на които ще работят около 60 000 младежи и 
девойки, построени в 1040 бригади.

дина
общината са залесили 
93 ха ерозивни и голи те
рени около 293 хиляди бо
рови фиданки, на 2 ха 10 
хиляди акациеви и «а 2 с 
2 хиляди тополови фидан
ки, Покрай тава ж 27 хек 
тара е извършено повтор
но засаждане вместо изсъ 
хналите фиданки, а на по-

на

На младежките акции навред по страна
та ще пристигнат и 35 бригади с 1500 бригади
ри и бригадирки — деца на наши работници, на 
миращи се на временна работа в чужбина.

строителната организация 
„Градия" и за воички дру- 

,ш, които проявят интерес
СТ. Н.

ви, елхови и
дамки,

Огюред думите на пред-.
Общинската за това.маседателя
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ТЕМИМЕДИЦИНСКИ

възможни равилиата

АЛЕКСАНДЪР 
СКИТ0 неуки

МАВО СИЛЕГРАДМЕСТНАТА ОВВДНОСТ П
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА

Много въпроси за разрешаване
Съвсем е естествено, че 

поканените
оправдателно

това

медиции-об- СТОЯНЧОВ, доктор номестната и адание на 
щност.

1ТО-Боснлеграл, според 
еброяване

някои от
има заседанието 

огсъствупаха,
.нс мо1же да бъде за всич 
км. Поради 
дашнето бе взето решение 

потърси партийна

следното пр
2050 жители с около 

650 домакинства и поето я- 
(нараспва, разширява 

Така

млякото е 
кърменето.създаване

явление.

обачеИзхождайки от значени 
(КОИТО

излъчване «анад Недостатъчното
също проблем, явяващ св^яррь^ното 
рано се е считало, че е рядко
и излъчване на млшеото е РД се яВяват
1Х°Г№,°10 ГстГдн^се‘с^а, чс тази ТРУД- 
ОТ 4 ДО 10 на С1°' ^ пъилпкото по-рано.
ПОСТ се среша по-че т . ^ подвежда с

.Тази трудност «аи-чесго ео на
изменените навици и с . н хова
съвременната жена. Въпрос с оо, ^ Д и
обяснение е изпяло ,очна„ я ’на за качес- 
«о, схващането на съвременната жена за 
твото на кърменето. Ьезсъмнение е 
влияе и прехрана.а на д г 
Не е лоша само майката, която 

■мляко, но и онази

ото на въпросите 
бяха па дневен род, а е 
цел за по-успешно разре- 

на същите,. на за- 
повикани

това на засе-мно
се и мени своя лик. 
от малко провинциално 
градче до преди десетина 
години, днес Босилеград 
получава1 физономия на ур 
банмзиран град- Наред с 
развитието му. нарастват 
и потребите за разрешава- 

комунално-битовите 
проблеми: водопровода, ка 
нализацията, поддържане 

хигиена м

да се
отговорност, понеже става 

на Съюза
шаване
седанието бяха 
и ръководителите на 
ществено-подитичеоките ор

общината, 
Общин-

об- за членовед/ма
на комунистите и 1°|ва хо 
ра на отговорни

Що се касае до разре
шаването па кому-нално-би 
томите проблеми па 
даниото бе създадена ко 
мисия, която обстойно ще 
изучи въпроса във връзка 
с изграждането па канали 
защитната мрежа в града

постове.ганизациги в
представители на

скупщина и секрета 
първичните пар-

всич-оката засс-не на рптв на
тийни организации в орга

на сдружениянизацинте 
лруд. Обаче, изненадва фа- 
ктът, че ниго един от тях 
не намери за сходно Д® 
прпсъствува на заседание
то, даже и отговорните л и 
ца от ООСТ „Напредък",

на градоката 
друга проблеми от област
та на инфраструктурата.

въпреки жела- 
която сериоз

ни сто ои няма 
но не схваща длъжността

Създаването на недостатъчно

сец на кърменето.. Същото може да оьдс от два 
вида: вродено и така нареченото .ичално. Ьто- 

много по-чест от вродения■ Наи-чес- 
забавено или закъсняло приижда 
Закъснялото прииждане па мля- 

първескипите и при 
имали деца, но роди-

Затова тези важни жизне- 
нстрептящи проблеми, все 
по-често са предмет на об 
съждане на местната об
щност, първичната партии 
на организация, делегашгя 
та и другите организирани 
социалистически сили. Тъ 
кмо по тези въпроси се 
резисква на неотдавна про 
веденото разширено

а даде конкретни предло
жения за разрешаването, 
му, които есгне тоя фо
рум отнооо щ® обсъди. На 
заседанието бе повдигнат 
въпрос и за въвеждане на 
местно самооблагане, за- 
щото някои от тези проб
леми не търпят отлагане.

си.
количество

въпреки че па днешния 
ред имаше и въпрос в тях 
на компетенция: осъщест
вяването на плана по есен
ната сеитба и приемане 
конкретни задачи за реали 
змране плана по пролетна 
сеитба.

рият вид е 
то се касае за 
не на млякото, 
кота главно се явява при 
майките, които вече са

преждевременно. Това най-много трае до две
на млякото

Местната общност и уча 
стницпте в заседаниетозасе ликонстатираха, че досегаш
ният седмици, след като излъчванетоградоустройствен 
план в практиката не се 
прилага от страна на об 
цуинските органи и затова 
в бъдеще при приемане на 
нов градоустройствен план 
ще се включи и местната 
общност, която да се за
стъпва за последователно
то му реализиране. Също

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД рязко се повишава.
Недостатъчно изпразване на гръдта е ед

на ог чесниге трудности при кърменето, и това 
много често, огколкото се мисли. Като пример 
да приведем недостатъчно създаване на млякото 
при майката, която няма воля да кърми детето 
или не вярва, че е способна да го кърми. Подо
бно се случава когато новороденото или недо
носеното дете недостатъчно бозае. Покрай те
зи съществуват и други, преди всичко психи
чески фактори, които затрудняват създаването 
на млякото.

Заседание на Скупщината на СОИ 
по социална защита

Делегатите на Скупщината на Самоупра- 
вителната общност на интересите по социална 
защита в Босилеград, на насроченото за днес за
седание ще обсъдят няколко въпроса. Покрай 
другото на дневен ред ще се намери отчетът 
за работа и за финансовите средства през мина
лата година на тази СОИ, калето и отчетът за 

миналогодишната рабога на Центъра по еоциал 
на работа. Делегатите ще обсъдят (и приемат) 
и решението за социалната защита, в което са 
изтъкнати условията и правата за-получаване на 
социална помощ.

Очаква се, имайки преди всичко пред
вид необходимостта от по-рационалното ползува 
«е на обществените средства, особено 
да предизвика отчетът за приходите и изразход
ването на финансовите средства в тази СОИ, ко
ято според изготвената информация през мина
лата година има иалишек от яад 433 хиляди ди
нара.

така на заседанието бе за 
ключено, че за разрешава 
не на комунално-битовите 
проблеми в Недостатъчното създаване на млякото, ко 

ето се почувствува около третия месец след ра 
ждането се характеризира с това, че .майката 
е имала достатъчно мляко, а след това количес
твото му е нямаляло. Най-честите причини за 
това са: нередовното и непълна изпразняване на 
гръдта, поради което идва до намаляване 
той в излъчването. Нормалното 
гръдта може да бъде затруднено 
натините ма пъпките, твърдата 
тата, болните

града, освен 
това че е необходима все
странна помощ от 
на обществено-политичес
ките организации и сдру
жения труд, трябва да се 
изостри и

страна

отговорността 
на комунистите, които 
изпълняват

и зас- 
изпразняване на 

и поради пук- 
гръд, недоносче-

вн мм а ни е не-
задъл жен и ята 

си -Или по един или друг 
в раз-, 

съответни

деца и пр.
са слс™ГГеРИСТИКИте ПРИ гладн°то кърмаче 
са следните: непокойно спи, често се Съблокля 
СИЛНО „ дълготрайно плаче, как™ преди ™ и 
след кърменето. Особено е

чето се дапва лайкучка 
тко, за десетина 
Утолява жаждата, 
плаче.

начин са спирачка 
решаването на 
обществено-полезниВ. Б. акции.

М. я.
БЕЛЕЖКА

на кърма-
.минути,С за'щото°п'ией№ КРа* 
ло «е и глада. След

СПИРКИТЕ“ НА РАДЕ
•й-ад: -*>"«>
с рейсовете 43 РУ ът °ш,рка без да има 
воз1“баче коГ "Г ПрОСт° Спря'
то водачът на рейса Раде "“1?риказва с 6ДИН познат, 
направи „I Ю ^уарЛ Л“ ДВИЖеше 
недопустимо. На -- Престоя

»
чай 

това пактой
салю ови с рамене ме каза 
«мита. Когато минахме и 

Пресека, в рейса се ка
чиха двама 
Изнесохме

Дали 
може да се 
гръдта ме

«ото в е намалено
* Узнае и следТреглодТ ^ -МЛяко^—» дгггл “-“

г.к"„ГГ-
лъчва и т.1н. трябва дГсЛпГ С6 Сьадава и из- 
липсва 1на детето За 7па арецени колко 
«ето трябва ТдаТОс^^ет^не « прихва 
ди и 'сле« кърменето. По , МУ тегло пре- 
се пресметне колко млч^Т°ЗИ начИн е лесно да
гато'7ВеНИЯг ,ме'гсД п.о-чеС°тоМ е ЯИПСВа- Н° *по- 
„ т 1Слад, |0сяко кърмене м! употребява 
кипяла хладка вода тп, детето се 
ТРен, освен през Т°за метод е 
време ,и инак е необхолиК°ГаТ° ПОРаДИ 
во течности. нво0хоДимо па-голяМо

с.
оправда 

за да ои кон тр ол ь ори. ’ 
на единия от 

тях своите забележки, 
и той нщщ0 не 
Пък си взе 
Каго

нос коле- 
няколко мину-. каза, нито 

на бел елека, 
контрол ьорите 

Шат за задача само да 
проверят дали има пътни 
ии без билети, и нищо по 
вече не пи интересува.

Ако и контролът 
безучастно 
работата

спирката • ти. 
центъра ва Бабушница 

където
млякочелиНа спирката в Камбелев 

не изчакачакахме тридесети
на пътника, непоиска да 
отвори предната врата а 
всички се блъскахме ’ в а 
задната По-къоно от шо
фьора Раде разбрахме че 
само на задния вход се 
влизало.

Само, щом 
ката; на

ци пътниците 
тръ- 

с вратата ръ- 
ПЪТНИК и ГО

добре
гна и хвана 
ка на един 
повлече...

Някъде към село Студе
на пак без да има заре
гистрирала спирка Райе 
«ПРЯ. този пъ/,™а 
ЩЗ с нов познат. И пак 
рягодУваха пътниците, но
знмеГ30бЩО Не “радаваше значение .на това.
на™™6 забележка кондуктора за поведе-

да слезнат, ам.и

ко
така

се отнася към 
на водача и 

дуктора на рейса 
™ е дадено 
Дат с рейса, 
кат, тогаТа кой 
защити

•дава 
ДосТа -си-

пре-

К01Н- топлото
количестна ко!и 

Да разпорела 
както ои ис- 

трябва да

тръгна от спир
Г Гя.СИз™ааМ а̂а 
съпругата му и той и 
ДЗДв вързопче. Нищо ло
шо в това, «о 

е могла

че 7излъчване на^л/0 'Недостатъчн

яваха и,„я.коиев™а:*Гг?есП0-раН°
за. бира и под. Но
единствено 
майчината

о съадава- 
се употреб- 

ползуват бо- 
- постига 

■изпразняване на

пре пътниците? 
и яали подобни 

ки трябва
то (Се : 

най-добър успех 
максималното

дали и тя 
Да го чака на

постъп-
отмина- чрез

гръд.
да се 

тихомълком ?ват
М. А.СТРАНИЦА 10 СЛЕДВА
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% ИЗ НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО
ДИМИТРОВГРАДШизическз култура 4}

Пожар в 

помещенията 

на „Сточар"

1♦
♦ ❖ЗЛРМ ВЕНЧЕ ФБОСИЛЕГРАД: ♦ Ф♦ ♦Обстойни подготовки за 

по-високо класиране
♦ ❖♦ ♦+ Здравче венче, цвете миризливо,
♦ берат ли те моми и ергени?
♦ _ „Берат, берат, како да не берат”-
. Китат ли си руси коси и калпаци?' 
Ф „Китат, -китат . како. да не китат”.

Ф
Ф
Фф ❖1 ф

От Ф1Гит преди една 
на игрището край река 
Драговищица, в Босилеград 
■под ръководство на тре
ньора Георги Георгиев, 
футболистите на ФК ,Мла 
дост”

седмица тите. Разбира се, че няма 
да изостане -и поправка на

Ф ФЗаписал: АНАНИ ХРИСТОВ, ф
,Ш Ф преподавател в пенсия От Църнощица ф
ШМШ *ФФФФФФФФФФФФФФФФ<8>ФФФФФОФФФФФФФ*

ЩШЛ ' ШШ . ф
«концепцията на -играта.

— Засега тренировки 
провеждаме два пъти сед-

______ мично, а от следващата' се
товжя за „„„„Г* С ПОАго~ дм-и-ца ще започнем по три 
Г1 ™Я П°1уСе ^ти. Главно разчитаме

болно йърв^ото” ‘д?' На Футболистите, които
групата на Враноката фут- I?!/3*3 През п°-голямата 
болна дивизия. К*ЛУе ^т на есенния полусезон.
известно, • босилеградсясите 
футболисти, есенния

К ТЪЖЕН ПОМЕН'
На 4 м^рт т-г. се навършават

ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ
от преждевременната и трагична смърт на на
шия мил и никога незабравим син и брат

преди всичко мла 
ди и перспективни футбо
листи,
много, обаче за ло-добро 
класиране в дивизията са 
необходими, повече средст 
ва и по-добри условия за 
три:-!,ярешки, по-гол яма сме 
лост и дисциплина — зая
ви Георгиев.

пщпаИ
пол у

сезон завършиха на деве 
то място с 10 точки. От 
самият факт, че пред пър 
вата част на тазгодишно
то първенство, амбициите 
им бяха много по-гол еми, 
те «е се прославиха с до
бра и резултатна игра. 
Особено в

Iкоито обещават- Щш
През нощта на 18 сре

щу 19 февруари избухна 
силен пожар в помещения
та на. трудовата организа
ция „Сточар” в Димитров 
град. В подкара напълно е'

Тодоров
играта пролича 

голям недостиг физичес
ката им неподготвеност, 
така че загубиха няколко 
срещи през второто полу
време, въпреки че през 
първото полувреме имаха

Според видяното на иг
рището „Пескара” по вре
ме на една тренировка, къ 
дето над двадесетина фут 
болисти

унищожена сградата, в ко
ято бе помесетна админи- ' 
страцияга на трите ООСТ: 
„Нишава”, „Коопер.ант" и 
„Търгокооп”. Част 
кументацията намираща се 
в партера е спасена, но го
ляма част е напълно 
горяла. За размера на 
жара свидетел ствува фак
тът, че и в неделя още се 
дигаше пушек.

Според неофициални из
явления на някои очевид- 
цй, живущи в 
жилища пожарът е избух
нал в една от канцелари
ите на горния етаж. Дали 
това е точно

ученик от 
Димитровград

От до-упражняваха и из 
пг.пняваха задачите на тре 
нюра Георгиев, свободно 
можем да се разчита на 
добра игра през предстоя

положителен резултат. За 
това сега, какго ни осведо 
ми треньорът Георгиев, 
най-голямо внимание се

из
то

щил полусезон, а съогвет-
Времето минава, но никога не ще заличи спо

мена. Ацо вечно ще живее у нас и съучениците 
му, които го помнят по преданността му, чест
ността, всеотдайната обич, ранно прекъснатите 
му заложби на деен младеж, чиито възможнос
ти за всестранна изява ненадейно прекъсна не
лепата смърт-

НА 27 ФЕВРУАРИ ТАЗИ ГОДИНА 
ще посетим гроба му в димитровградските гро
бища и ще положим цветя, като си припомним 
за светлия му образ и богатата душевност. 
Каним близки, познати, съученици и преподава
тели още веднаж да си спомним за нашия АЦО.

Опечелено семейство

но на това и на по-високо 
класиране.обръща на физичеоката 

подготвеност на футболис- М. я.
съседните

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА 

Ф.К. „А. БАЛКАНСКИ" ще кажат 
специалистите. Тъй като 
сградата има дървена кон 
струкция, а на тавана 
бил складиран старият 
архив, достатъчна е била 
най-малка искра всичко 
Ееднаж да пламне, 
тика пожарникарите са би 

веднага, до-' 
ста бързо са реагирали, но 
само с

еВ малката зала на Кул- Прието е 
турния център „25 май" в 
Димитровград на 17 февру 
при тази година се състоя . мално, както и да се ло- 
гедишно събрание на фут-* добри работата на Предсе- 
болния клуб „Асен Балкан
ски”. На събранието при- 
съсдвуваха голям брой де-

единодушно за
ключение воички в клуба 
да се ангажират макси- ‘И3 , 

Напе

ли повиканидателството-
След разискванията бе

избран председател на
легати от трудовите орга- Председателството
низации, съставляващи кон гоаишен мандат Георги
ференциЯта на футболния Пейчев, ръководител на ме 
клуб. Освен делегатите при талния цех при ООСТ „Ти- 
сцствуваха и много футбо гх-.р — ДимитровградНа 
листи и приятели на клу- събранието бе констатира

на необходимостта час
На събранието бе изне- скоро Председателството 

сен кратък отчет за рабо- да изготви 
тата -на клуба през изток- пла/а за настоящата 

година, като на. Инак клубът 
и финансов отчет- >След с подготовка на 18 февру- 
поднесените очети в рази- ари т-г. в залата на оюиов 
скванията ло отчетите, ка нотю училище „Моша Пия- 
ктз и по други актуални. де".

■ въпроси, се изказаха доста 'По този начин завърши 
души. Изказана е еднноду годишното събрание, кое- 
шна оценка, че клубът е то и тази, както и в пре- 
заладнал в кризис по от- д нишите, години измина 
ношение на резултатите и без присъствието и участи 
че в предстоящия период ето на общеетбеночтолитя- 
предстои огорчена борба чески дейци, В7>Дреки че 
за запазване на място в са били поканени незабав- 
сегашиата дивизия.

Също така бе отправе
на критика и по одрес на наистина коренно ще се 
работата на Председател- промени — ще покажат 
ството на клуба, която се предстоящите състезания 
свелжда само до работата и работата «а клуба в на- 

втдтре-ки стоящата година, 
че то наброява 11 души.

една обикновена 
цистерна нищо не са мо

да правят. Ни пожар- 
ни-карната кола, пристигна 
ла от Пирот с малко закъс 
пение, не е оказала голя
ма помощ. Все пак с го
леми усилия пожарът е по 
тушен, за да «е се раз
шири на съседните къщи 

„Сточар". ' 
документация

та, която е опасена, е по
местена в старата сграда 
на митницата на железо-

ТЪЖЕН ПОМЕНс едно, гли Ший**»--
Т»1ТТТ1.Л?^.21 ФевРУаРи Т-г. с е навършиха ЧЕТИ-' 
“ИДЬСЕТ дни откакто на 85-годишна 
почина нашата баба, майка и възраст

свекърва
ба. по-

оперативен*
1ГОДИ-

започва
до сградата на 

Част от Й0РД0Н1Ш
Крумов»
Сширвл

лата

пътната гара, ктдето и. 
най-вероятно за известно 

,време там ще продължи 
с работа. Сигурно е, че е 
този -пожар пред трудови
те хора на тази трудова 
организация и Димитров
градска община -се поста
вя сериозна задача да пре 
одолеят и тази, покрай дру 
пите трудности, обременя
ващи -организацията.

В потушаването на по
жара, освен пожарникари 
те от Ди-мнтровград и Пи- - 
рот, са участвували и мно
го граждани от -съседните 
огради и случайни мину
вачи.

но да присъютву-ват -на то
ва събрание. Дали нещо В спомен на Баба Даченка на читалището 

при Центъра за култура в Димитровград — чий 
то ревностен читател беше тя — подаряваме 
книги в стойност 6000,00 д.

Семейство СВОБОДАН СОТИРОВ 
Семейство СПАС СОТИРОВ

на двамад-рима, Д. Ставров
А. Т.
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• сатира • забава
■НАШЕНСКИ ИСТОРИЙ КИ

ЗАЕМ БРАШНО БЪРЧА...
— Ела юи ш къщи, да

Бабушни- оазделим? — започнала 
плачейки тя.

— Чакай бре жено, .как 
во има? Ти ои полудяла? 

,Що ти е?
> — Добре де, ще пидим 
гаой е „мръдагал” пожъспо 
п си отишла в къщи.

Като ои отишъл от рабо 
та в къщи, С. имал що и да 
види. Съпругата му вече 
си събирала багажа.

По времена най-жестоки 
обяснения, на вратата поа 
винял бая Тодооия. На при 
ятеля му С. му олекнало. 

— Не се тревоже-ге, дру 
той. Това

Изврушиаи се одя РОбОТУСлед няколко дни. Тодо 
оия се озовал в 

ца. От къщи се взел една
Преди двадесетина годц- 

отипгьл един активист 
от Бабушвнца в Пресека

някои си бая Тодооия. бо.ччица, в нея сложил ня 
нощува. След .колко ябълки и писъмце, 

които уж му праша някак 
да . ва съседка от тяхното се

ни
»

при
при него да
като вечеряли и ои лопри 
казвали стигнало се 
набавката на разни мебели ло.

1и,ШГп не разбирам, ама У У модшину се " р знам_ Постоя-
последоо време иоче и а Д\.Братство" или
по некои работници у ^ |На ни им щвде,

-*
V „Циле” — «а дърво.

Чини ми се дока «• °У св« ^ргИЧНИ' ДС' 
ка не могу да поднесе жоже и

Гледам гия дни, мшоаина оди ал®Р™^™ 
ягнешку кожу - йеду ягнешко та се пуши, но- 
се ои 'У студат кожувйе...

И мнозина оди 'гия у „Циле що су алер- 
гични на дъ,рво — целу йесен си браше дърва, 
дела бранища оборите...

.и друга покъщнина. И право — та в кварти 
рата >на своя приятел, ма 
кар че знаел къде работи 
приятелят му С.

— Тук ли живее С.? — 
попитал.

— Да отвърнала любез
но домакинята-

— Ето, това е „попрачу 
шка” за него от—

дни 
домакн-

— Теглимо тези 
кредит — казал 
нът та, да ои купимо нови

•дока 
,1соже, а тия

кушетки—
— Колко сте теглили — 

питал гостенинът?
— Аз не зная — това си 

знае Тодооия — започнала 
домакинята. Той се разпра 
ня с тия работи.

Гостенинът решил да се 
пошегува и казал:

— Слушай бре другар, 
аз никога не правя така. 
Моята съпруга знае за 
всеки динар, за свеки кре 
дит— А ти? Не си прав?!

гарко,
аз си връщам заема на дру 
гаря С. Пратката и ниомо 
то ги направих аз— Само 
нека друг пъа' и той, кога 
то идва при мене на гости, 
не ми прави проблеми и 
разказал на разтревожена 
та съпруга на С. своята ис 
тория...

казал

зае-И съга ми нейе ясно куде се крие 
кът, куде се дева тая алергия? Може ли да се 
загуби оди нищо и никакво тая проклета алер
гия?

След това се огбил в ед 
но .заведение да си похап 
не и пийне.

Като видяла каква е пра 
тката, съпругата на С. не 
изчакала, а веднага отиш 
ла при него.

Изгледа дека у скоро време че ву се най
де лек.

Има предложение свете трудове организа 
цийе да се удруже и алергичните работници 
да прате у Лштинско поле, на овчарникат. Тамо 
йе и въздухат чист и нема ни коже, ни лак да 
им мирише.

Само нещо се мислим, дати и доктурете 
не требе малко по-активно да помогну да се 
найде лек против алрриюту. Защо некои 
н>и, чини ми се, много лъсно даващ уверения за 
алергичност, а «е миел е дека ако алергичните 
се намноже, не .може да иде производството.

М. АндоновСлед малко гостенинът 
си легнат в друга стая, в 
домакините продължили 
да „разказват” до зори.

Сутринта рано Тодосия 
изпроводил гостенина до 
рейсовата спирка, намра 
кал съпругата ой, та някак 
ои склонила да го остави 
да си отпочине.

Мъдростта през 

вековете оди

Грешката се удвоява, ако не се срамувате 
Л. СИР

от нея.
Нещо се мислим, дали «не би било \лбаво 

' на 1Некои «оди тия що се жале да не може да
и да

— Учителката ме похвали 
три пъти.
— Наистина?
— Добре помня!

■ — А после?
— 'Не мога «да си опомня... 

В Шотландия.
— Докторе, 

ми казва, че съм здрав 
и че утре трябва да напра
вим разни покупки.

— Изключено!
— Много ви благодаря!

Който скрива своите 
пи повтаря. подносе коже, дърво и под., не Ьи окну 

им покажу молбете що оу подлели за доодетье 
■на раооту. Талго свак пише и .моли и прекдиня
дека ие готов да работи евакую работъ __
да отиде од село. ‘ *

грешки, той иска да

П. БАУСТ
Не на салюпергамент, а в душата тРябва - да 

бъдат начартачи правата на благородника 
Ж. ДЕЛИЛ и А ка °вал,° — ОН0 некой избива ,на жег- 

У- Изуаиматм ония що су стварно 
алергично, ама за ония 
ложил, да им

съпругата
болесни и 

що клинче — я би пред-
работу А теквая^Гй,10 Малко с«‘жос>гопанску 
су ™ Много

Към частния живот «водят много 
. ДИЦЕРОН

пътища.

Честността е най-хубавият навик.
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