
ЕряустШ С
не СФРЮ Йосив Брах 

•х 14 фмру- 
•рм 1971 г. Ихдатвл- 
стшо „Братство" • що- 
стоом с Ордом Братст
во м единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графи че сив дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на
шита народи и иаро- 
цности.
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н! соцЖстам КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС 
В ДИМИТРОВГРАД

Да укрепва фронтовият характер на ССТН Мапко ра1етници в СК
ЧНДЧНТРПтТ« НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
Ж^ЧИТЕЛНА и ЗАТУЙ Е НЕОБХОДИМО 
РОЛЯТА МУ, КАТО НАЙ-ШИРОКА 
ЗАЦИЯ У НАС
птга^т>и^и^Д9Й^РЕПА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА НАЙ- 
°Е Е,. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО И СКУПЩИНАТА НА СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ \

НА ПРАКТИКА Е ВСЕ ПО- 
ОЩЕ ПО-СИЛНО ДА УКРЕПВА 

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИ-
ф От 1630 членове на СК в Димитровградска 

община само 593 са работ-ници от прякото материа
лно производство *

тите влизат поради карие- 
ризъм. Затова е 
при приемането на 
членове да се провеждат 
по-добри идейно-политиче 

водители е редовете на оки подготовки. На заседа 
Партията е все още недо- ние на Председателството 

' статъчно. От 1630-ге члено, на ОК на СКС в Дими- 
ве -на СЮК, колкото има 
(в общината, само 593 или 
36,3 са от прякото матери 
ално производство. Малко 
е числото на селокостопан 
ските производители — са
мо 189 души. Известно е 
пък от какво значение 
болшинството на работни
ците в редовете на СК.
Защо воички първични пар 
тийни организации не обръ 
щат достатъчно внимание 
къ;м този въпрос?

Въпреки факта, че все
ки девети жител на общи
ната о член на Съюза на 
комунистите, числото на 
•н епосред ств ен ите пр оиз-.

нужно
нови

Едномесечното
ване

разиск- стйтуциоцната роля на Со 
циалистичеокия съюз, като 
обединяващ фронт воички 
обществено - политически 
сили в дадена среда, на 
заседанието беше подчер
тано, че засега все още 
съществува известна не- казаха и Милан Самар- 
съгласуваност в действия- джич от Свърлиг :и Новица 
та, така че известни части- Станкович от Бабушница. 
на фронта изостават в дей Накрая беше дадена
ствуването и. Или пъки^. пълна подкрепа на предло 
вестни акции да се дубли- женията Никола Любичич 
рат, което също не е ну- да бъде преизбран за 
жно. Случва се по едни и председател на' Председа- 
същи въпроси например, телството на СР Сърбия, 
едновременно да се разис- а за подпредседател дабъ 
ква и в Съюза на комуни- де преизбран Радован Пан 
стите, синдикатите и ня- тович. Също така беше да- 
кои други обществено-по дано съгласие за председа 
литически организации. тел -на Скупщината на СР

Сърбия да бъде преизбран 
Бранко Пешич, а за под
председатели да бъдат из
брани: Златия Джурич — 
Вельович, Милан Драгович 

в и Имре Балинт.

неизпълнение на поетите 
задлъжемия, а Милия Пе- 
рич, делегат от община 
Блаце говори за засилване 
на мобилизаторската роля 
па Социалистическия съ
юз. По този въпрос се из-

за конституционната 
роля на Социалистическия 
съюз, която се води във
всички местни организа
ции, изпълнителни органи; 
секции в 15-те общини на 
Нишки регион ясно пока
за, че занапред ще е не
обходимо още по-енергич 
но да продължат акциите, 
■които афирмират ролята 
на ССТН. Подчертана е 
готовността на трудещите 
се и гражданите -в Социа 
листическия съюз, като 
своя организация, още по
вече политически да дей
ствуват, да дават по-широ 
ки инициативи и по-видим 
принос в разрешаването 
на всекидневните жизнени 
потреби и интереси. Този 
извод беше направен на съ 
стоялото се на 4 април за
седание на Председателст
вото на Междуобщинска- 
та конференция на Социа 
листичеокия съюз в Ниш, 
на което се разисква за 
осъществяването на кон 
ституциснната роля, мето
да и съдържанието на ра
бота на органите и форми 
те на действуване на Со
циалистическия съюз в ре

тровград проведено неот
давна е констатирано, че 
най-малко йли изобщо не 
са приемани нови членове 
в тези трудови организа
ции където са нарушени 
самоуправителните отно- 

е тения. Например, в мебел 
ната фабрика „Циле” от 
230 заети само 48 са ко
мунисти, а пито един не 
е приет през 1982 година; 
в „Градня" от 287 заети 
само 49 са комунисти, съ 
що без нови членове през 
1982 година; • в „Нишава"' 
от 222 заети само 28 ко-

От 72 първични организа 
ции само 22 са приемали 
нови членове през 1982 гО- . мунисти. Самият факт, че

50 първични организации 
в течение на една година 
не са примали нови члено 
ве, говори за неактивноста 
на същите, преди всичко 
на ръководствата, в реали 
зацията на тази задача.

Все пак, общо впечатле 
ние е, че' Социалистичес
кият съюз в Нишки реги 
он на практика се е изя
вил като голяма сила 
разрешаването на миожес 
тво жизнени въпроси, но 
бяха изнесени и редица 
слабости, които се допус
кат все още. В някои сре
ди например съществува 
схващане, че ССТН е -ора 
торска трибуна, от която 
само се разяснява полити
ката, без да се води кон
кретна борба за претворя
ването й в дело, което ес
тествено, не съответствува 
на задачите, които има Со 
циалистичеокият съюз.

дина. Въпреки добрите под
готовки в повечето от тях 
случаи където се приемат 
и такива, които в редове
те на Съюза на комунис(Л. Г.)

Що се отнася до броя 
на младежите в Съюза на 
комунистите, също така 
няма място за задоволст
во. Защото, от около 1600 
.млади в редовете на Съю 
за на социалистическата 
младеж, само 365 или 
22,26 на сто са членове на 
СК. Още повече ако се 
знае, че около 700 младе
жи и девойки в Димитров 
градска община не са вк
лючени в младежката орга 
иизация, което също пред
ставлява отделен въпрос.

Приемането на нови чле
нове не трябва, както бе 
изтъкнато в 'дискусията, 
па има кампайниен харак 
т©Р (обикновено след засе 
дание на Общинския коми 
тетч по този въпрос), а 
тРябва да представлява 
задача която постоянно да 
трае.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ ТОК ПРИСТИГНА И В 
СЕЛО КАРАМАНИЦА

Бели нощи под Бола водаръководе 
Станимир Стамен ко- 

вич,. председател на МОК 
на ССТН в региона.

Освен посочените

гиона, с което
ше

Електрификацията на това село е още един за
бележителен резултат на сътрудничеството 
жду Босилеградска и Кривопаланешка община

вълро
си, на заседанието се рази 
еква и за подготовката на

ме-

В БооилегРадока община все повече и все 
по-често намалява числото на неелектрифицн- 
раните села. Възможност да помуствуват радо- 
стта от първия блясък на електрическите кру
шки тези дни лолучтха трудолюбивите жители 
ив село Карамавдца, разположено по оюгонове- 
те на планина Бела вода, в чиито недра се на
мират големи залежи на юловощишеови руди.

Както е известно, Караманаща е третото 
соло <в Босилеградска община, след Годеш и Же.

заседаниепредстоящото 
на Между общинската кон
ференция на Социалисти
ческия съ1°з в региона, ко
ето ще се проведе съ®мес 

с Междуобщи н ската

ДА УКРЕПВА СЕКЦИОН
НИЯ НАЧИН НА РАБОТА

За необходимостта От 
укрепване и засилване на 
секционния начин на рабо 
та в Социалистическия съ
юз се 
дискутанти.
Радмило Чирич секретар 

ква и прие програма на на Председателството на 
тазгодишните срещи „Бра МОК ,на ССТН например, 
тство и единство" на Вла- подчерта, че секциите оле 
оиноко езеро и беше даде два за започнат да дей
на пълна подкрепа .на пре- ствуват по-оживено, защо- 
дложените кандидати за то те са оановен облик на 
най-отговорни постове в действуваше на Социалис- 
Предоедателството и в тическия съюз у нас: Илия 
Скупщината на Социалисти Борич, член на Прадседа 
ческа република Сърбия. телството на Републикан

ската конференция оа Со 
ЗА ПО-ПЪЛНО СЪГЛАСУ циалистичсокия съюз изтъ 
ВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА

Разисквайки във връзка 
с осъществяването яа кон- конкретна отговорност за

тно
конференция на Съюза на 
комунистите, а предметна 
внимание ще бъде стопани 

На по- изказаха мнозина 
Един от тях.сването в региона, 

соченото заседание на 
МОК на ССТН ое разис-

равино, .което получи ток от далекопровод, по
строен за съседните села от Кривопаланешка 
община .(СР Македония). След продължителна 
работа през изтеклите ««колко месеца, усърдни
те карам ан инати и .работниците .на Електрйснаб 
дителпото от Крива паланка са завършили по
чти цялата електрическа мрежа в село, така че 
преди .няколко дни е направено пробно пускане 
на електрическия ток, .което е показало задово
лително .качество на мрежата. Известно число 
домакинства1, която са завършили домашните 
инсталации, .вече си служат с електрическия 
ток, а отаналите домакинства бързат да постро
ят .инсталации по къщите ои, за да пропъдят 
веднаж завинаги дотегналия мм мрак. К. Г.

Социално-класовата стру 
ктура, която обсъди Пред 
седателството на ОК на 
СКС .в Димитровград, до 
30 април т.т. трябва да бъ
де обсъдена и във воички 
първични организации.кна, че занапред .ще е .не

обходимо да се търси и А. Т.
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И У[ ПО СВЕТА

Жаркович 

в Латинска 

Америка

„ГРУПА 77” В БУЕНОС АИРЕСЗАСЕДАНИЕТО НАДЕЙНОСТ НА СФРЮ НакраткоМЕЖДУНАРОДНА

Заседават министрите
перцата удобна възмож
носх за това е лредстРя- 
щото _ _
ЮНКТЛД и Белград. Зато 
«а отделен комитет се за" 

с финансови и ва-

На заседанието та »,Гру- 
ша 77" в столицата ш Ар
жентина, което продължи 
да работи на министерско 
равнище, е 
поради външни причини ра 
отиващите се странят са 
•имали 200 милиарда загу
ба 1ВЪВ В3.11 ШНОТьрГОВОКИЯ
ои оборот- - Сериозността 
на обстановката о още гк> 
яеиа, ако към точза се до
бави външният дълг на 
развиващите 
исойто в края 'на 1982 го
дина възлизаше на 600 ми
лиарда долара. Ето защо 
напълно е оонователпо ис
кането на развиващите се 
страни, отправено до раз
витите страни, изходът от 
алармантната криза да се 
камери със съвместни си-

ф ВИЕНА: На три сед
мици пред парламентарн-и- 
тс избори в Австрия, тас- 
троението на избирателите 
е »в полза на Социалистиче 
ската партия на сегашния 
канцлер Бруно Крайсжи.
ф ЙОХАНЕСБУРГ: Раси 
сткият режим на Южна 
Африка е убил Саул Мкхи 
зе, водач на последните де 
монстрации на население
то от областта Драифон- 
тейн. Расистите прилагат 
силен терор над коренно
то население в тази област, 
за да проведат в дело за
плануваното . разселване 
на това население в резер
вати.

назаседание

изтъкнато, че
нимава 
л/утни въпроси, като пола
га усилия да предложи из- 

коитоЧленът на Председател
ството на
Жаркович в началото 
седмицата замина на оби
колка по Латинска Амери 
ка. В течение на две сед
мици Жаркович ще напра
ви официални приятелски 
посещения във Венецуела, 
Колумбия, Боливия и Гвая

вестни решения, 
евентуално ще бъдат пъте
показател на акцията на

СФРЮ Впдое
на

ЮНКТАД. Един от тези
навъпроси е нр7/щането 

дълговете. Предложено с 
да се поиска и 
ване на лихвите без «ак- 
вато и да било дискрими- 
нация на страните-длъжни 
чки. Крайно е време да се 
реализира още едно иска
не на развиващите се стра 
ни: развитият Север да от
деля 0,7 па сто от осъще- 
твения си доход за разви
тието на изостаналия Юг.

Вндое Жаркович се страни,
намаля-

лен съвет д-р Рикард Шай 
пер, залгеетнягкът на съюз 
ния секретар на външни
те работи Мирко Остоич 
и други личности.

на.
В югославската делега

ция се намират още чле
нът на Съюзния изпълните

ф БУКУРЕЩ: Около 1 ми 
лион и 800 хиляди румън
ци миналата година са от 
правили представки 
ръководствата на всички 
равнища, изнасяйки пред 
ложения за премахване на 
нередностите в своите сре

НОВА ВИЕТНАМСКА ОФАНЗИВА В КАМПУЧИЯ ли.
доСтрада невинно население На заседанието в Буе- 

нос Аирес е посочено, че

Макар че на Седмата 
конференция на необвър 
заните в Делхи виетнам
ският външен министър 
Ко Тач загатна възможно 
ти за политическо реше
ние на кампучийския въ
прос, виетнамоките 'окупа 
циоини сили тези дни за
почнали широка офанзива 
в Кампучия. Виетнамските 
въздушни сили бомбарди
рали граничната област "на 
съседен Тайланд с цел да 
пресекат стратегическия 
път, по който се доставя 
помощ на кампучийскит.е 
бежанци.

Най-новите нападения 
на виетнамските окупаци 
онни сили срещу граждан
ското население от двете 
страни на камлучийоко-тай 
ландката граница предизви 
ка огорчение сред общес
твеността в страните—чле 
нки ата АСЕАН. Джакарта 
оценява, че виетнамското 
предложение за преговори 
е било нов маневър на ви 
етнамоката дипломация и 
че занапред виетнамските 
инициатива трябва да се 
приемат с подозрение.

Населението в света ди.
Ф ВАРШАВА: Обществена 
та дейност на всички сус
пендирани организации и 
сдружения в Полша ще бъ 
де възобновена до края на 
юни т-г. — пише варшав
ска „Политика", 
жък „случай” е Съюзът на 
писателите, който неотда 
вна беше обвинен, че е гне 
здо на политическа 
ция.
• ЕРУСАЛИМ: Междуна
родният червен кръст е 
възбудил следствие 
върждаване причините за 
отравянето на палестинс
ките ученички в Джанин.

Според данни на Организацията на обеди
нените нации, в края па 1982 година на Земята 
е имало 4 милиарда и 508 милиона хора. От това 
число 2 милиарда и 625 милиона хора или почти 
половината от целокупното световно население 
са в Азия. На американският континент е има
ло 623 милиона, а в Африка 484 милиона жи
тели. Една трета от жителите на Земята са .на 
възраст до 15 грдини, а само 6 на сто над 65-го 
дишна възраст. Най-висок размер на увеличе
ние отбелязва населението в Африка — от 2 до 
3 на сто. Населението в Европа е отбелязало 
увеличение, по-малко от 1 на сто.

Най-те-

опози

за ух-

Непокорната 

Църна трава
Народите и народностите от тази гРани- »и .най-малко не усложняваше развитието 

Народоосвободителното движение. Напротив 
свободолюбивите жители на тези краища обе 
диняваха сили под водачество «а Югослав
ската комунистическа партия и др. Тито 

тръгнаха под общо знаем «а бор- 
против общия враг до пълното 

На к>г.

начна част на 'Югославската територия, която 
през Втората световна война беше окупира
на и присъединена към България посрещат 
юбилейната 40-годишнина от освобождението 
на Църна трава и по-широката й околност. 
Този юбилей „Братство" (Използва, 
стави на • своите читатели , поне малка част 
°т трудния, но славен път

и
база да пред
му унищожение, 
разрастваше където се

Народоосвободителното
общините Буяновац и Прешево 

* ™ «ьрби. живеят и албанци и
турци, а Аще ио на юг и в Македония 
преставаше да юе разширява. Воички стреме 
жи на неприятеля да внесе раздор ореш на- 

'народнас-гите в тези краища под
резултатии°КСамо' ВЛадай!”

на църнотравци 
през вековете, а особено приносът на този 
■край в Народоасоаободителната борба и ре
волюцията. От географска гледна точка Цър- 

трава е по-широката ои

същоПИШЕ: ГЮРО ЗЛАТКОВИЧ — МИЛИЧ движение, в

то не...Тук още нещо трябва 
това е, че би било погрешно, ако се мисли, 
че след нашето изтегляне от Сърбия през 
декември 1941 година, въстанието в Сърбия 
е ликвидирано. Не, в Сърбия партизанската 
борба продължи... В Западна Сърбия оста
на силен отряд, който геройски се бореше 
през цялата зима на 1941—1942 година. На 
територията на Ябланица, Тошшца и Църна 
трава постепенно се развиваше 
партизанско движение, което също така има
ше свободна територия. Там по-късно бяха 
създадени ударни бригади. Свободната тери
тория на Църна трава, Тошшца и Ябланица 
беше база на българския партизански отряд 
(Трънския), а през 1944 
войници и ранени беше създадена на т 
ритория бригадата „Георги Димитров"

(Из речта

на околност пред
ставлява периферия, калето по отношение 
държавна територия, така и във връзка 
муеикационните обекти,
'ства^въз <жзвова на които ое създава доход 
и уолавш за препитание. Тези безпътни и 
план1И1Н1ски предели бяха 
единствено за партизанския 
ване, където партизанските 
вършени действия можеха

па родите ис ко- 
лри родните богат-

отделни хора, обикновено

от голяма полза 
начин «а вою- 
части след из- 

да маневрират, а
все по-силно

м:. Ш'неприятелят не можеше да изполЗва разпо
лагаемата си техника ефикаЮно Кда се проти- 
вопостави на Народоюйвободителната войска 

Етническото разнообразие в по-широката 
област «а Църна трава до Баоилеград 
и Димитровград ,на север, в които живее 
Димно население

година от избягали 
ази те- 

и дру-
на юг

е-..;пре
\ °т бъвгдроката народност, и 

Бабушница и Сурдулица, в които частично 
живее население от -българската -надо™

на другаря Тито на 
Петия конгрес на КП)

! НН

™тпВмВа7вТ0 На ^годишнината ОТ формира- 
1 на 7 ма сръбска ударна бригадаСТРАНИЦА 2
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УТВЪРДЕНИ КОНЦЕПЦИИ НА НАШИТЕ ИЗДАН

ПОЧИНА РОДОЛЮБ ЧОЛАКОВИЧПод крак с възхода 

на народността «Г! 44' 'БЕЛЕЖИТИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕР, 
ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ФЕДЕРАЦИЯ 
ТА, НАРОДЕН ГЕРОЙ РОДОЛЮБ 40 
ЛАКОВИЧ, ВНЕЗАПНО ПОЧИНА В 
БЕЛГРАД НА 83 ГОДИНИ.

В Издателство „Брахство” в Ниш 
седмица се проведе заседание на Централния изла-

ие ,^1ост , на които бяха сумирани
^е пГзТе1982РатпСКВаНИй За раб°тата ите през 1982 година. Издателскит
концепции на изданията за 1983

миналата

1съвети на шРодолюб Чолакович — Рочко, е ро
ден в Бйелина през 1900 родина. Беше 
виден политически деец, публицист и 
литератор. Като член на прогресивната 
студентска младеж през 1919 година ста
ва член на ЮКП. Още от първите дни 
се проявява с революционната си Дей
ност. Числеше се към организацията 
Червена правда и през 1921 година взи 
ма участие в атентата срещу министъра 
на вътрешните работи Драшкович, за
рад което бива осъден на 12 години за
твор.

«VШоценките от тна редакци- 
е съвети приеха ■

Iгодина. ;
на .В-к „Братство” заста^ '^формира читателите си 
на становище, че щбшч Л П0Сшжения^ 'и «Р°бле 
ните разисквания за рабо ™ тРВД0Вите *ора в
та на редакцията през ми ,орган'нзаци!Ите 'на одруже- 
налата година и за вднц^ » * ТРУД И гражда™те 
цията на вестника за 8 местните общности, как

тази то и за широките обаде
ха в общинските " тонфе' СТВеНИ ^ЛИя 33 укорено 
оениии нГггтн развитие на граничните об-
фздцид^СоТвтр^Бо^! 77,към което се офор
п\гпилтто .л УР мява качествено нов под-дулица и Ьабушница и в ход
Междуобщиноките конфе
ренции на ССТН в Лееко- 9 Приемайки коицепци 
вац и Ниш, представляват ята на списание „Мост”, 
съдържателен и (вестранен Издателският съвет препо- 
ана.тиз на информирането .ръча на редакцията да въ 
на българската народност веде рубрика „Културна 
чРез„ седмичника „Брат- хроника”, в която задълбо 
ство и конкретен принос 

акцията на СКС и СюК 
за усъвършенствуване на 
масовото информиране и 
по-голямо обществено вли

т - 

щ"I

:
Шгодина, След това, от 1932 до 1939 година, 

прекарва в емиграция в Съветския съ
юз, Франция, Австрия, Чехословакия и 
Испания. До вдигането на въстанието 
изпълнява редица партийни длъжности 
все до функцията член на Политбюро 
на ЦК на ЮКП (1936—1938 година). Той

ТА. Като публицист и литератор е на
писал повече политически и публицис- 
тически трудове (Испания в 

е един от организаторите на въстание- Оплакана къща, Записки от освободи- 
то в Сърбия. Бил е член на Главния телната война —■ 5 книги) и голям брой 
щаб на Сърбия; от септември 1941 годи
на политически комисар на Главния щаб 
на Босна и Херцеговина и член на Пок- 
райнинския комитет на ЮКП за Босна 
и Херцеговина. След това бива първи 
секретар на Председателството на 
АВНОЮ, министър в правителството на 
ДФЮ, пръв председател на правителст 
вото на Босна и Херцеговина. Заедно с 
Моша Пияде в затвора превежда КА- ордена Герой на социалистическия ТРУД» 
ПИТАЛ И БЕДАТА НА ФИЛОСОФИЯ-

пламъци,

статии.
След войната бива председател 

правителството на БиХ, подпредседател 
на Съюзния изпълнителен 
на ЦК на СК на Босна и Херцеговина, 
член на ЦК на СЮК и др. Беше гене-

на
чено да се третират 'проб
лемите на масовата култу 
ра >и да се следят лостиж^ 
нията на културно-хуцоже 
ствената самодейност. Съ
ветът прие 'И ллап.на кни 
гоиздателската дейност за 
тази година, с който се 
предвижда да бъдат изда 
дени 6 заглавия, 4 от кои 
то са оригинални произве
дения. Ще бъдат издадени 
2 стихосбирки, Антология 
«а поезията «а българска
та народност, книга „Тито 
за пионерите”, сборник но 
вели и „Панорама на съв 
ремения македонски раз
каз”.

съвет, членв

лмайор в запаса*
Отличен е с Орден народен герой,ЯН И е Върху редакторската 

политика. Съветът се съг
ласи с,изнесената положи ^ редица други отличия.
тели а оценка за съдържа
нието на вестника и рабо 

през
година и вгради в 

концепцията за тази годи
на конструктивните пред 
ложения и сюгжестии, пре 
поръчвайки ца редакцията 
да се съобразява с тях в 
по-нататъшната си работа. 
Занапред вестникът тряб
ва още по-задълбочено да

„Братство” трябва да ка
нят на заседанията ои и 
членовете ,на издателските 
съвети от своите среди. 
Беше прието, становището 
издателските съвети зана
пред редовно и по-често 
да следят и оценяват реа
лизацията на приетите 
концепции.

че” вградиха в концепция
та за 1983 година сюгжес 
тията !на преподавателите 
от основените училища във 
вестника да се печатат по 
вече литературни произве
дения, които се предвиж
дат в програмата по бъл
гарски език, както и ста 
тии с демографски данни 
за общините ,в които жи 
вее българската народност,

и за Нишки и Южноморав 
ски регион, които да се 
ползуват'® обучението' по 
запознаване на природата 
и обществото в долните 
класове.

гата на редакцията 
1982

На заседанията беше из
тъкнато, че организатори
те на публичните разиск
вания във връзка с изда
нията на Издателство

ф Членовете на Изда
телския съвет на „Другар- К. Георгиев ■>

щевски и мнозина друш от Македония; от 
Косово в тези краища идваха Косовския ба
тальон и Косовоката бригада, а сред парти
заните-пол итичеоки дейци сред по-видните 
бяха: художникът Браниш Шотра, Милан Зе- 
чар — Обрен, който умееше да впуши уве
реност и самообладание сред бойците и мно
зина други. От България на територията на 
Църна трала и Лужница пребиваваха не са- . 
мо части ага Трънския отряд и I и Н софий
ска бригада и бригадата „Георги Димитров” 
със своите най-храбри командири и политиче
ски състав, но пребиваваха и членове па 
Българската работническа партия (к) като: 
Славчо Трън-гами, Денчо Знеполски, Трифуш 
Балкански, Кирил Марков и членовете на 
ЦК на БКП Боян Б'ь|лгаранов, Владо Тричков, 
Георги Аврамов, Руси Христозов, Йорданка 
Панкова и др.

Църна трава и нейните жители и днес, 
40 години след 'освобождението иа този 
край, с пиетет ои спомнят за народните ге- 

1 Мирко Сотировии, Тома Иванович, Ми
лош Диманич, Син един Миленович, Саша Яво 
рина, Аца Си-инадинавич и мнозина др.; изве
стните партизански ръководители Алексан
дър Стоял о|вич, Оиниша Янич, В аса Смаевич, 
Владимир Вуйоззич, Душан Пудя — Сава 
и др.

Отделно трябва да изтъкнем действуваие- 
дел агата па Върховния щаб и члена

мендантът на Втори южнодгоравски отряд, на
родният герой и испански боец Ратко Павло- 
®ич — Чичко, за когото по-къоно <ще гово
рим по-обширно, и особено известния рево
люционер от този край Милентие Попович 
и мнозина други.

СИНОНИМ НА НАРОДООСВОБОДИТЕЛНО- 
ТО ДВИЖЕНИЕ

продажни и морално разложни, правеха ус
луги на окупатора, главно поради користолиз
бие, и оте бързо биваха разкривани, разоб
личавани, презрени и ликвидирани.

НА ОРГАНИЗИРАНА БОРБА

Борбата в Църна трава имаше най-орга- 
низиран вид още от първите дни. Църна 
трава беше сигурна база и най-светлата точ
ка на Нарсдооовободителното движение по 
десния бряг на р. Южна Морава. Откъм Цър
на трава движението се разпространяваше 
във всички посоки. Развиваше се сътрудни
чество с Македония, Косово и освободител
ното движение в България. Мнозина бойци 
от друш краища, дори от други страни (ита
лианци, руси, гърци) намираха гостоприемст
во и топла и другарска грижа по домовете 
на църнотравци, лужничани и вранянци. Мио 

или възстановяваха

Всичко 'изнесено способствува географ
ското понятие на едно малко село (Църна 
трава) да се разшири и да обхване цяла вое
нна област от няколко съседни околии, а по- 
късно Църна трава да стане синоним 
Народоосвободителното движение и револю
цията.

на

Друг факт, ‘Който също много спомогна 
Народоосвободителното движение да се раз- 
Пространява на анектираната територия бе
ше този, че по долините на Южна Морава 
и Нишава минаваха л1еждународ'Ни пътни и 
железопътни съобщения: Ниш — Пирот — 
София на изток и Ниш — Скопие — Атина 
на юг. Тези съобщителни артерии служеха 
на окупатора да изпраща подкрепления на 
своите фронтове на Изток и и а юг в Африка. 
Те постоянно1 бяха на прицел на партизан
ските нападения ,с цел да се нарушават -не
приятелските съобщения, като по такъв на
чини се подпомага н^ съюзниците. Неведнаж 
са разрушавани мостове и др. 1важиичобекти 
на Южна Морава при Глажаие,' Биляница, 
Момин камен> Вран01011 Прибой и др.

(В следваи|,ия брой: РАЗРАСТВАНЕ НА
БОРБАТА)

зина целеха там рани, 
здравето ои, нарушено следствие непрекъсна 
тите сражения /и продължителни маршове. В 
тази област се проведоха исторически .срещи 
на партийни, политически и военни дейци и 

Сърбия, Македония, Косо

рои

ръководители от 
во и от България, на които бяха приети аа 
жп:и, не е прекадено ако кажем, историчес 
1ки решения. На тази територия ‘идваха из 
вестни имена от НОБ като Християн Тодо- 
ровоки — Карлош, народен герой, народния 
герой и испански боец йелиоие Полювски, 
Михайло Апостолски, като 'комендант 1На 
Главния щаб на НОБ за Македония с брига
дите юи дейотиуваше в Църна трава и Луж- 

Любчо Ароов и Тичо Мило

то на
иа ЦК на ЮКП Светозар Вукамнович — 
Темпо, кЮйто с големия юи революционен 

обогати съдъ|р1жа'ние14) на Народооовр- 
бодителнюто движение в този край- На те
риторията на Църна трава падна убит и 1СО-

ОПИт

ница, след това
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НА ОБЩИНСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ТИТО — РЕВОЛЮЦИЯ МИР

ЗШН ЗШЙ 31 ЕМНИ НСТ0РНЯ
^ ” ' победителите

все до

БОСИЛЕГРАД

Разшноен обмен на опит
Съгласно Програмата но гранично с-ьтРУ* 

нитество между Общинската скупщина в ьоси- 
™ (СФРюТ« Окръжния народен стввт ■ 
Кюстендил (НРБ), в областта на 
1п,'лмита геянота .дело, ма 29 март тл- в “ ™ 
град со проведоха1 разговори между представи- 
тели та основното училите „Георги Димитров 
от Босилеград и първоначалното основно учили- 

Методи" от Кюстендил. Срещата 
и делова атмосфера, •

бре, така че 
нв бяха известни 
последния въпрос.

Във връзка с поредното
1неучастйу®анв на ученици 
•от Горна Лмсина «налага се 
да попитаме: защо учите* 

от това училище ире 
кое

ва с 27 точки, тРеюто и 
четвъртото място спечели
ха Миряна Ангелова и Ка 
ролина Стоименова с 25 
точки и на пето място .се 

Невена Рангелови

Миналата събота в Бо
силеград се проведе общин 
ско състезание Л^то 
«революция — мир’ на те* 

Нова 
категория

„Раждането на 
Югославия". В 
на учениците от основните 
училища се състезаваха 6 
отбора — 3 от Босилеград 

един отбор от Долна 
Любата, Горна Любата и 
БистъР* Основното учили
ще в Горна Лиоина не из- 

състезанието

ма класира 
с 24 точки. Петте лъ.рво- 
класпрали се ученички са 
от боснлегращекото

лите
иеб;р е шзат със тезание 
то е от голямо 
за таченето на революцмо 
пните традиции и задълбо 
чакането на братството, 
единството и съдружието 
на нашите народи I И' народ 
пости? В «случая изобщо 
«не може да се говори за

оонон- ще „Кирил «и 
11 потече /в приятелска

делегациите на двете просветни ведомст- 
т а з годи ш н и те си взаим олос е щ он ия • 

приетата г/рограма 
основни училища 

посещения. Първата

значение вно училище.
В състезанието на сред 

с най-силни 
Стоя»

и по
ИСОЯТО
па уточниханошколците

знания се изявиха: 
Александров (36 точки), 
Иван Сотиров (35) Иван 
Гогев (34), Горан Радой- 
ков (31) и Леонид Стоимс 
нов (29 точки).

Тези два отбора ще бъ* 
представители на Бо-

Спород
през тази година тези две 
ще направят две взаимни 
среща ще се проведе на 25 април, когато гр^а 
от 35 преподаватели и 15 ученици от босиле- 
гралокото училите ще направят посещение на 
кюстендилското училище. Втората среща, кога 
то кюстолдилчами ще втурнат посещението, ше-се 

октомври в Босилеград.

съвместно
прати на 

. свой отбор. В 
на средношколците 
тезаваха 5 отбора от 
II клас.

категория
се със

I и л.шгса на интерес сред уче 
нищите. Причината е ясна: 
учителите от горнолиойн- 
ското училище «и този т»т 
небрежно и безотговорно 
се отнесоха към учител
ския си дълг. Отговорност

След всестранно оценява 
не на отговорите, състеза
телната комисия провъз
гласи победителите. Сред 
учениците от основните 
училища «най-добра беше 
Ясмина Младенова с 29 то
чки, на второ място се кла 
сира Павлинка Александро

дат
енлеградска община «на ре 

състезание. проведе през
Разбира се, че с тези две срещи просвет- 

обмен на опит

тоналното 
За отбелязване е, че съ

стезанието преливна при ос 
перваше на борба за точ
ките. Състезателите се бя 
ха , подготвили твърде до-

ните работници ще направят
възпитателно-образователната дейност, а уче 

«циците ще проведат спортни състезания, 
съмнение е, че тези срещи ще дават принос и 

приятел оките и добросъсед- 
между двете гранични общини.

М. Я.

та им за пропуска също е 
ясна. 111.И Без-

М. Янев
в укрепването, на 
ски отношенияДЕЛЕГАТИТЕ НА СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА 

НА ОБЩНОСТ В НИШ ЗА РАБОТАТА НА ПРАВО СЪДИИТЕ ОРГАНИ
РЕГИОИАЛ

Изпълняват обществените задължения ВИПУСК НА ПОЛИТИЧЕС 
ИА СКС

ЗАВЪРШИ ТРЕТИЯ 
КАТА ШКОЛА НА ОК

А ЗА РАБОТАТА НА ПРАВОСЪДНИТЕ ОРГАНИ 
ТРЯБВА ПО-ЧЕСТО И ПО-ЗАД'ЬЛБОЧЕНО ДА СЕ 

РАЗИСКВА

за работата та правосъдия 
те органи, на което да не 
се е посочвало на явлени
ята на мито и «корупция, 
особено «в областта на здра 
вното дело и заемането. 
Подобно «нещо е и с угла
вните дела против само
управлението, застрашава
нето на единния югослав
ски пазар и пр. Но, това 
липсва «в «отчетите. По вси 
чко личи, че за тези угла- 

са ч в ни дела от никого не е 
търсена отговорност. Зато 

МОК ва, бе «изтъкнато, че за ра 
ботата на правосъдните ор 
гани трябва по-често и по- 
задълбочено да се разис
ква.

Досега най-дебри
Въпреки резултатите 

миналата година делега- , обаче, д^гто постигат 
тите на Скупщината на правосъдните органи, на 
Междуобщи нската регио- заседанието бе направена' 
нална общност в Ниш об- забележка по въпроса за 
съдиха лшналогодишната разискването за работата,
дейност >на правосъдните * им. Почти всички отчети 
органи в региона, както и изобилствуват с голямо чи 
отчета за работата на Об сло статистически данни, 
щата служба по вътрешни От 
те работи. Изхождайки от 
усилията в борбата за спаз 
ване конституционността,. 
законността и социалисти-

През последния ден на танали. Успешно са я за
вършили 25 курсисти, а 
седем души не получават 
дипломи, поради многобро 
пните
кива би трябвало занапред 
да се води сметка, а за 
тяхната безотговорност да 
дадат свои мнения и тех
ните първични 
щги, които са ги предложи 
ли за тази школа, защото 
отсъствията са главно от 
субективен характер.

Третия випуск на поли
тическата школа при Об
щинския комитет
3 Димитровград завърши 
успешно. Курсистите в те 
чение на три месеца (ст
4 ноември миналата година 
до -22 февруари тази го
дина), за 114 часа са реа
лизирали предвидената про 
града, допълнена с два 
часа по повод сто години 
от смъртта на Карл Маркс.

Школата започна с 34 
курсисти, от които двама 
Още от началото са изос-

на СКС

отсъствия- За та-

друга страна те 
без по-задълбочен анализ. 
Председателят на

орцаниза-

на ССТН в Ниш Станимир 
ческия морал тези органи Стаменкович,
(окръжните съдове в Ниш,
Пирот и Прокупие, об
щинските и окръжни про- 
курорства, окръжения сто 
лански съд тв Ниш, «основ
ния съд на сдружения 
труд и ОСВР) са постигна 
ли добри резултати. Те 
все повече изпълняват за
дачите и политиката на 
СК. Тези резултати са от 
особено значение в осуетя 
ването и разкриването 
на углавните дела «и сто
панския криминал.

например, 
подчерта, че не е проведе- Курсистите са преди вси 

чко млади и между по-дей 
ните членове на първични 
те организации в трудови
те колективи. За съжале
ние

В. Б.но пито едно разискване

ДИМИТРОВГРАД
между курсистите 

няма селскостопански про 
из вод ители и тозиВ юбилея — благоустрояване на 

„Маршал Тито"
Въпрос 

бъдеще трябва да се ре-вул. ши.
Сегашният випуск 

га е постигнал 
ри резултати. За това (по
край добрите преподавате 
ли), голяма заслуга има и 
съставът на курсистите и 
училищната подготовка.

досе- 
най-доб-През 1984 година яце бъ 

де ознаменуван юбилея на 
освобождението «а Дими
тровград. По 
на Съюза на бойците, ко
ято е приета от 
обществено- политически 
организации охце през 1982 
година, този юбилей тряб 
ва да бъде достойно

предложи, а Скупщината 
прие, някои средства пре 
дпазпачени за други цели, 
да се пренасочат за. уреж 
дане на тротоара по глав-. 
ната улица. Йреиасючват 
се следните средства: 420 
хиляди динара, е които е 
трябвало да се насипе 
част от улица „7 юли”, 

наменуван и свърза:; с оз- След това средствата, пре 
наменуването името и «назначени за изграждане 
делото ,на Тито. В приета- на канализация в улица 
та по ТОЗИ повод програма, „Найден Киров” в размер 
се посочва покрай друго- от 1200 хиляди, със задъл 
то и уреждането на глав-. жание да бъдат 
ната улица,
името на Тито, а това гце

дства от 10 хиляди динара 
ч средствата, предвидени 
за реконструкция на водо
провода в улица „Ниша
ва” също ще се ползуват 
за реконструкция на водо- 

Т10 улица „Мар
шал ^Гито’ ’от конфекция 
"Свобода” до гарата (оста 
налага част вече е рекон
струирана).

На заседанието бе изтъ-
инициативакнато, че еигурностната по 

литика в 'региона е стабил 
на. През миналата година 
в региона е имало 4272 уг 
лавни дела, което с 1,2 на 
сто е повече от 1981 го
дина. Стопанският крими
нал е нараснал с 22 
сто. От целокупното чис
ло направени углавни де
ла, инспекторите на Служ 
бата по вътрешните рабо
ти са открили 80 ,на сто от 
тях, 13 на Сто От заявления 
та са отправили самоупра 
вителните работнически 

контроли, а седем на сто тоара ' от дясната страна 
инспекционните - органи. на улицата, от тарата до 
От значение е и това, че железопътната бариера.

. инспекторите на тази слу 
жба са подобрили ефикас 
ността си в

всички
За да има по-гол я\г инте 

рее и занапред трябва да 
се поддържа практиката 
да се набират куроисти с 
полувисше и виеше обра
зование, защото тъкмо таз 

Въпреки факта, че' по годишният пример показ- 
тоз'и начин за една година ва’ че с тава се «получава 
закъсняват предвидените :ново качество, когато ста 

пппз 1484 „ Върнати работи върху- канализация- на дума яо Разискванията 
"Р“ п1984 *®*на- Една та на „Найден Киров” и по °тДа«1 теми. Превода-

»зя® “»
От 61 хиляди динара за лучи истински 
приключване «на някои 
ца на вече

пр оаз ода

03-

на

•КОЯТО НОСИ

рече уреждането на тро-
•изпълнявали 

свое задължение, за което 
говори интересът на «кур
систите за всяка сказка.

Както «и предишните

товатиране
врегме тя «да по- 

изглед 
Още «вече,

че първите впечатления-за випУОка, и този ще прове
де популярна 
ДО известни

«нали-Тъй като шедостигат оре 
разкриване- Д°тва за целта, Изпълни

те 'на неизвестните изпъл телният одбор «на местната 
нители >на углавните дела.

главна ул«ица. два•съществуваща
та канализация на улица 
„29 ноември". Съществува
щите

един град се получават от 
изгледа на главната

екскурзия
историческиобщност на Димитровград улица.

А. Т. места.«н ©разпределени оре
А. Т.
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ОРГАНИЗАЦИИОННИТЕ ВЪПРОСИ р ск в оост „изградня” и В ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕЩИ И РАЗГОВОРИВ БОСИЛЕГРАД Много въпроси, 

малко отговори...4СТатуТНЙТС възможности
зация ..Изградня” Нрабзд^>Я^ЛСТВОт°’ че тРУдещите се в строителната органи-
стно.3 число РчлсНоГе11наа,СК3 безде^тву^т°аД^й^В^В™ в^такивд уаювияГизве-

селото работят еднократ
но и хората са доста зат
руднени. Налага се да ос
тавят полската работа, за 
да си направят покупки. 
Този въпрос отдавна изди 
гаме, но все още ие ни се 
излиза насреща — споделя 
Гьоргьев.

— Друга неразрешени 
въпроси са: водоснабдява
нето и мини—рейса. С про 
карването на водопровода 
нещо е направено, но по- 
ловинчато, и не е извест
но кота водата ще стигае 
и по нашите къщи... За 
минибуса също постоянно 
правим иск до автотран
спортното в Пирот, но за
сега получаваме само обе 
щания и нищо повече. С 
кооперация „Ерма” в Звсщ 
ци от по-дълго време дого 
варяме да открие изкупва
телен пункт за добитък и 
мляко в Ракита. Защото 
когато хората карат доби
тъка по десетина и пове
че километра от Вучи дел 
или от отдалечените маха 
ли на Ракита до Звонци, 
той се изморява и много 
„калира”... Считаме, че 
има условия изкупвателни 
ят пункт да работи в оп
ределени дни и всичко да 
бъде в ред — изтъкна С. 
Гьоргьев.

Инак Гьоргьев е на мне 
ние, че ако за раздвиже
ните въпроси по-дълго вре 
ме не се дава и търсения 
отговор, оред хората на 
малява интересът за обще 
ствено-политичеоката дей 
ност в селото.

Има право Гьоргьев. 
Компетентните по дадени 
вълроои трябва да дават и 
навременни отговори. Си
гурно е, че всички въпро
си не могат наведнаж или 
в скоро време да се разре 
шат, обаче пълни и точни 
отговори трябва да се да
ват, за да може, както из
тъква и той да осведомя
ва избирателите. Премълча

Щом влезете в село Ра- 
ви щеЗа разлика кита, вниманието 

спре песента на наковали 
ята на Стефан Гьоргьев. 
Единственият 
и ковач в Ракита върти 
умело чука и „-клепе” мо
тики, брадви и други сел 
скостопански сечива. Щом 
някой пък подкара крави 
или коне, хвръля чука и 
взима клещите и започва:

от останали
те първични - партийни 
ганизации в Босилеград- 
ска община, първичната 
организация на СК в ООСТ 
„Изградня" е '

година в организацията 
имаше превишено заплаща 
не на личните доходи за 
сметка на фондовете. Ка
то комунисти по този въ
прос нищ0 не предприех
ме. Загова, че не се при
лагат

не са включени в обще
ствено-политическа 
ност. По този начин на 
маршните на събитията ос 
тава не само първичната 
партийна, но и синдикал
на организация. Макар че 
в тази трудова организа
ция работят около 40 на 
сто младите, все още не 
са организирани в младе 
жка организация.

Сигурно е, че върху те
зи организационни въпро
си трябва обстойно да ра
зискват, не само първич
ната партийна организация, 
но и обществено-политиче 
оките организации в общи 
ната. Преди всичко необхо 
димю е да се използуват 
възможностите за органи
зационно действуване на 
Съюза на комунистите в 
такива условия, а които 
предлага Статута на СК. 
Още повече ако се има

ор- дей-
налбантин

изправена 
пред един специфичен въ
прос — ограничени са й 
възможностите за неорга
низирано действуване. Гла 
■вната причина е, че заети 
те в тази организации 
(около 180 дущи) 
около 20

самоуцраеителвите
споразумения свидетелст 
вуза и факта с (не)възна- 
фаждаването според резул 
татите на труда. Не е тру 
но да се разбере — 
чертана той 
отношенията в тази област 
и какви последици могат 
да -настанат, когато един 
шеф на строителен обект 
каже: „Аз съм

строят в 
места в страна

та. Понастоящем в Бооиле 
град работят около 50—60 
работника. Поради това 
26-те членове на СК поч
ти никога не могат дд се 
съберат и да разиакват за 
развойните програми, тру
дностите и проблемите. В 
случая, ох 
партийната
по въпросите разисква 
непълен състав, а от дру
га, останалите членове (те 
зи на командировка, ок.оя' 
то трае до 3 месеци) не 
са осведомени за работата 
на партийнаТа си органи
зация, за становищата й 
по определени въпроси.

под- 
какви са

инженер, 
ти като работник не мо
жеш да имаш по-голяма 
заплата от мен"! Между 
въпросите, които не се ре 
шават, съглаоно обществе
ните ни определения, 
и осъществяване програма 
та по' Икономическа стаби 
лизация. Макар че се чув 
ствува очевидно разпилява 
не на строителен матери
ал, мисля на икономии, не 
винаги сме в

една страна, 
организация

в е

предвид, че ют спешното 
решаване на този въпрос 
ще завиои и целокупната 
обществено - политическа 
и стопанска дейонот в тру 
довата организация- В об
ратен случай под въпрос е 
колко първичната партий
на и синдикална организа
ции могат да тласкат на 
пред, колко организацията 
на СК може да бъде воде
ща сила «в организацията 
на сдружения труд.

положение 
да посочим виновниците.

Един от оериозните въп
роси е и този, че първич
ната партийна организа
ция няма предвид, какво 
е положението на строи
телни обекти извън от Ьо 
сипеград. В тези места, не 
само че тя не ,в ход на 
събитията, но работниците

Стефан Гьоргьев

— Какво трябва баин? 
Ново коване или само да 
се кайери?

И като получи отговор, 
продължава:

— Всичко може да ста
не, само с клинци съм 
слаб... Двойка трудно се 
намира. Ако си имаш клин 
ци — още по-добре...

Свърши ли работата С. 
Гьоргьев е готов и за раз
говор.

Като председателству- 
ващ на делегация на мест 
ната общност в Ракита, по 
питахме го с кои пробле
ми .най-много се занимава 
неговата делегация.

— Проблеми имаме и по 
вечко. Постоянно търсим 
начин и път ако може да 
се подобри снабдяването. 
Освен, че често пъти лип 
сват някои ие обходи ми 
стоки, и трите 'магазина в

Вследствие тази обекти 
вна трудност в работата, 
ни казва Васил Генов, се
кретар на първичната ор
ганизация йа СК, съще
ствуват въпроси, за които 
•не разискваме достатъчно. 
Например, през миналата В. Б.

■
ДЕЙНОСТТА НА НЕСТОПАНСКИТЕ 
ОБЩИНА ПРЕЗ 1982 ГОДИНА

ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА

Без стабилизационни планове
0 През 1982 година нито една нестопанска 

загуба. Обаче три са взели за личен доход 429 029 
Средният личен доход възлиза на 10 352 динара.

финансови ходи и за съвместно и об
що потребление. Така на
пример, поради неопазване 
съотношението между Из
платените чисти лични до
ходи и разпределените оре 
дствата за съвместно и об
що потребление и пропор
циите от юамоуправителни 
те споразумения, 429 029 
динара са взети в повече 
от позволеното. В Здрав
ния дом — 270 076 дин., в 
долнолюбатското ооновно 

нито училище — 244 000 и в 
една от десетте организа- Образователния център — 
ции на сдружения ТРУД от 158 729 динара, 
тази дейност, е които V*' През изтеклата година 
ботят 289 души «даадя[ ™> организациите на сдруже- 
вече отколкото пр з (Н,ця ТРУД от нестопанската
год.), според годишния дейност в -Босилеградска 
ланс за 1982 «година, не е община са осъществили 
отчела загуба, но изразход общ доход от 78 708 000 ди 
ваните средства почти при нара и съшия по о-гноше- 
воички организации беле- мие на 1981 год. е увели- 
жат увеличение много по- чен с 29 на сто. Най-голя- 
ГОЛЯ1МО от увеличението мо увеличение на общия 
на общия доход, дохода и доход отчита Центърът по 
чистия доход. Сицеяремен- култура — 99 ма сто, а 
но отделни организации не след това Центърът по со
са се отнасяли домакин- циална работа — 94 наето, 
оки при разпределението По-голяма част от тоя До
на сродствата за лични до ход те осъществват чрез

организация не е отчела 
дин. над позволеното.

Годишните 
равносметки на нестопан
ските организации в Боси 
леградска община са крас 

доказателство,

самоуаправителните общн° 
сти на интересите. Израз
ходваните средства през 
1982 година възлизат «а 
16 783 000 динара 
1на сто в иоовече по отно
шение ва предходната го
дина,

вашето на въпросите е 
най-лошият отговор.или 51норечиво 

че без конкретни планове 
по икономическата стаби
лизация и без цялостно 
спазване на Закона за сдру 
жения труд, 'Няма и не 
може да се говори за до
бро стопанисване с обще
ствените средства.

М. Андонов

СНАБДЯВАНЕТО В ТЛЪМИНСКИ РАЙОН
За лични доходи са из

разходващи 37 313 000 дина 
ра, а средният личен доход 
на един зает възлиза на 
10 352 динара и с 1785 ди
нара е по-гол ям от сред
ния личен доход в стопан
ските организации.

Липова прах за пране
0 Съществува необходимост от по-добро зарежда 
ие на магазините със селскостопански алати

В .седемте магазини за -време и в техните магааи- 
смесенр Стоки, от които 1Ни да бъде докарано из- 
се снабдяват жителите на вестно количество детер 
11 села в Тлъминоки ра- генти. 
йон, има достатъчни коли 
чества брашно, олио, за
хар, сол и друга стоки от 
първа необходимост. Оба
че вече няколко месеца в 
тези магазини не са до
карвани кафе и прах за 
пране. Селяните не се т.ре 
вожат много от липсата на 
кафе, обаче липсата на 
прах за пране им създала 
много трудности. Затова 
са на мнение, че е крайно

Наистина,

Изхождайки от това, сти 
га се до извода, че труде
щите се в организациите 
от нестопанската дейност 
занапред трябва по-отго
ворно да се отнаоят към 
всички видоазе потребле
ние, а особено към осъще 
ствяване мерките по ико
номическата 
ция, като при това всяка 
от тях изготви съответни 
стабилизационни планове.

Селскостопанските про
изводители От този ра
йон изтъкват, че в разга
ра на пролетната сеитба 
с доста трудности се сна
бдяват с мотики, лопати, 
вили, секири и други ала- 
тки. Трудности им създава 
и липсата на пирони от 
9—16 ом.

стабилиза-

К. Г.м. я.
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СТОПАНСТВО ПРЕЗ 1982 ГОДИНАСУРДУЛИШКОТО
ДИМИТРОВГРАД По-бавен растежТрудоват8^(не)днс1|нвл11иа

• ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА РАСНАТ ПО-, 
БЪРЗО ОТ РЪСТА НА ОБЩИЯ ДОХОД (33, • ,

ПОЛОЖИТЕЛНИ 
ЗАТЕЛИ

ли се обаче фактът, че 
водоценгра- 

69,08 на
менаказан парично.

Все пак най-АРасгичен 
за схващане на 

дисциплина е 
Михаил Трич-

Не мине нито едно засе
дание на общественсъполл- 
тпческпте организации в 
Димитровград, а да нс се 
говори за производително
стта на труда и трудовата 
ще)дисцишшна. Последна 

често пъти и въпрос

Власияоките 
ли участвуват с 
сто в общо реализираните 
оредства за разширяване 
на материалните основи на 
труда и резерви, отделя
нето за акумулация «е е 
на завидно равнище.

ГЮКА-пртшер 
трудовата 
случаят на

Случай, който още 
не е решен. Той просто е 

. изчезнал, след като е до
шъл па работа, без да се 
обади на някого. Котата 
му ,.е дадено заявление' 
от страна на негов колега, 
Трайков заявил, че посоче 
ният ден изобщо ие е „мър 
дал" от кръга на фабри
ката, а просто отишъл 
съблекалнята и легнал да 
спи! Според него, 
бнл „на работа!"

Оригинален начин 
да не работи дълго време, 
е на-черил Мирча Воино- 
31 гч. Понеже в течение на 
една година всеки работ
ник може неоправдано да 
отсъства 12 дни ( но не 
наведнаж), той взима отсъ 
сътвие по болест и 
стон в къщи (или в кафе 
нет.о) колкото може без 
да се обади на лекарска

Ускореният ръст на из
разходваните средства 
отношение ръста на

бележат Д. ор

но
об- Обща характеристика на 

стопанска
ков.

щия доход 
ганизации на сдружения 
т.руи между които се на
мират водещите стопански

общината:

целокупната 
дейност на ООСТ в стопан 
ството е положително сто- 

За това овид^ 
телствуват редица положи 
телни показатели. Осъше 

с общ доход в раз- 
3 048 913 000 ди-

та е
на .разисквания в трудови
те организации, съответно 
в дисциплинарните 
син. Как се решават слу
чаите на недиещшлина или 
как трудещите се схващат 
трудовата дисциплина, най- 
добре се вижда от приме
ра на ООСТ „Димитров
град".

От 1 януари 
днес 'В тази трудова орга
низация са решени 107 слу 
чай, свързани с трудовата 
(не)дисциплина. Същевре- 
мено 4 души са получили 
и най-тешкото 
— уволнени от работа. Ос 
таналите са наказани глав 
но парично и то с намаля
ване «а едномесечния ли
чен доход с 10 процента.

Цветан Първанов.

Още по-илюстративно е 
съотношението в разпреде 
лението, което през 1982 

е 73,28:26,72, но

написване.организации ш 
Ьласинските 
ли, фабрика „Мачканица", 
„5 сещимбар", „Галеншса" 
и др. Най-гол«ма част от 
изразходваните средства о 
за набавката на суровини 
н материали, електроенер
гия, както и вследствие на 
увеличените цени па про
изводствените услуги.

коми-
водоцонтра-

ешеп година
слод изземането на Власин 
оките водоцентрали 
съотношение е твърде неб 
лагоприятно. В много орга
низации па сдружения ТРУД 
сродствата за материални 
основи на труда са намапе

мар от
нара. което представлява 
увеличение от 30,69 на 
сто ло отношение на про 

Стопан-

товав

той сио
дишната година, 
ството на общината реа
лизира доход в размер от 
956 238 000 динара, или с 
25,8 на сто повече и чис-г 

673 167 000 дина

1982 до
как

ни.
Общо изразходваните 

средства в стопанството 
на общината през 1982 го
дина възлизат па сума 
от над 2,092 милиарда ди
нара, което е за 33,05 на 
сто повече по отношение 
на предишната (1981) го
дина. От това произтича, 
че изразходваните средст
ва са раанали по-бързо от 
Ръста на общия доход с 
2,36 пункта.

Сумата надоход от 
ра, по-висок за 28,22 
сто повече.

заплатените 
лични доходи бележи уве
личение от 34,54 на сто и

нанаказание

1 средният личен доход в 
стопанството възлиза на 
9369 динара, или с увели
чение от 22,15 на сто. Ед
но число организации са 
отстъпили от мерилата на 
самоуправител ните 
актове, па за лично и об
що потребление са отделе
ни повече средства. Таки 
ва организации има чети
ри. Общо повече са запла 
тени 12 319 000 динара.

Стопанската дейност на 
ООСТ протичаше при за
труднени условия па сто
панисване. Недостиг на 
суровини и възпроизводст- 
вени материали, несъгласу 
ван растеж на цените, рее 
трикции на електроенер
гия до значителна степен 
спъваха стопанската дей
ност-

си

общи

Безспорно този голям 
ръст на изразходвани сред 
ства са последица на за
бавен стопаноки ръст. 
Мерките на икономическа
та стабилизация дават оп
ределени резултати, но 
все още има неначенати 
вътрешни резерви. Борба
та за по-малко изразходва
не ,на средствата, озна 
чава преди всичко по-ра
ционално ползуване на въз 
производствените матери
али и суровини, по-малко 
брак и некачествена про
дукция, пестене на гори
ва и електроенергия. А 
трябва да се признае, че 
субективният фактор (или 
работещите) именно в та
зи област могат да напра 
вят доста.

Върху целокупната сто 
папска дейност отрицате
лно въздействие 
И някои субективни фак
тори:
твия на работниците — сре 
дно ежедневно отсъствува 
ха по 93 работника, което 
представлява, че един цех 
не е работил цяла година. 
.УЗМмдмекде&чш- • щс-зя 

ОТРИЦАТЕЛНИ ТЕН
ДЕНЦИИ

Недостатъчното ползу
ване на работното време, 
недисциплина и непълното 
ползуване на вътрешните 
резерви, както и неспазва
нето на мерилата, възла
гат по-голяма последовате 
лност, необходимостта от 
по-широко ангажиране на 
всички субективни органи 
зирани сили начело със СК 
за подобрение на техничес 
ко-технологическата и фи
нансова дисциплина, както 
и за подобряване на цело
купната стопанска дей
ност.

оказаха

ГОЛЯМ брой Отсъс-

Димитровград
в металния цех, пет дена 
последователно не идва на 
работа без да се обажда. 
Когато вече е даден на

комисия. След това прави 
неоправдано отсъствие, ра
боти известно време, пак 
взима болнични дни... не
оправдано отсъствие... и 
пак същото. Ако се Събе-

На пръв поглед осъщес 
твената акумулация от 
182 182 000 динара с ръст 
от 27,80 на сто овидетелст 
вува за относително висока 
степен на акумулация. Взе

дисциплинарната комисия 
се оправдава, че се е ска
рал със жена си и понеже 
не е имал къде да преспи 
отива при родителите ои 
на село и там остава пет 
дни. Ясно е, че, комисия
та не е може да приеме 
друго решение, освен увол 
нение от работа.

Нередки са случаите, ко 
гато някои работници ид
ват под въздействие на ал
кохол. Такива са случаи
те на Нака Миланов, Дра
ган Кръстич и Мита Дел
чев, които е върнал паза
чът, въпреки техните убеж 
давания, че са способни 
за работа. Наказани са 
парично.

Може би най-много са 
нарушенията на трудовата 
дисциплина с отсъствия
та по „болест". Очевидно 
тук се касае

ре всичко ще излезе, че 
повече си е в къщи откол 
кото на работа.

Какво да прави един ръ 
ководител на смяна, акр 
му дойдат няколко души 
под въздействие на алко
хол? Дали да ги остави на 
работните места и при то- 

да поеме риска да 
се повредят, или да 

върне, като, даде 
по-малка продукция за то
зи ден. За много

Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАД: В АКЦИЯТА „МЛАДИЯТ РАБОТНИК - САМОУПРАВИТЕЛ”

Все по слаби резултатива
Акцията „Младият рабо

тник —1 'самоуправител", ра 
здвижена е цел да се ра
звива -съСтезателкои дух 
сред
ботници, от месец 
сец дава все по-слаби ре
зултати, а намалява и бро 
ят «а участниците. Акцията 
се поддържа в конфекция 
„Свобода", но и там акция 
на, и в ООСТ „Димитров
град . Напоследък по вой 

личи, че остава само 
„Свобода”, но и там акция
та стихва. А очакванията 
са били много по-гояеми.

Причината 
слабостта на 
младежки

вд е забелязано и от по-ра 
но, но благодарейки само 
на активността на някои 
младежи и девойки (по ед 
'И н или двама) тя проти
чаше. След избирането на 
нови ръководства интере 
сът, като че ли 'намаля- 
Това обаче, в никой слу
чай не оправдата активни
те от порано да не се мнте 
ресуват вече за акцията. 

Ндма оправдание също 
Председателството 

на Общинската конферен
ция, което 'Също не прояв
ява необходимия 'интерес 

за това е в за тази акция. Налице е 
първичните незаинтересоваността на

организации в първичните
Трудовите колективи, къ- не само за тази
дето акцията се води. То- Първичните

на Съюза ма социалистиче 
ската младеж своята ак 
тивност не бива да изчерп 
ват само с организиране 
на акции по почистване 

фабричните дворове. Въ 
преки числителността на 
някои

ги

от тези 
решеии случая, Ю на 

сто От личния 
представляват особено на 
казание. Има и 
които от след 'наказването 
взимат неплатени 
твия, за да завършат пол
ските работи (Раша Цон
ков).

Това

107 младите ра-доход и е на ме- на
такива,

организации в тРу 
давите колективи, нито в 
една не 'Съществуват сек 
ции за изява 1на талантли- 

работници (поети, худо 
жници, танцьо|ри...).

момента ,когато намал 
производителността на 

труда, би трябвало тази 
акцид Още повече да ое 
засили и 
воички трудови 
ции.

ОтСЪЮ-

видо злоупо
требата на същите 'отстра 
на на работниците. Такъв 
е (И случаят на Раша Цон
ков, който е зает в цеха 
на ,;валярата". Комисията 
за контрол то заварва 
на нивата, когато е отсъс 
гвал по болест. И той е

не е, случай само 
в каучуковата промишле
ност. Такива

чкю. и за В
случаи има 

във воички трудови орга
низации. От това как се 
справят с трудовата (не) 
дисциплина до голяма 
пен зависи — 
ността на труда.

ява

раздвижи във 
организа-сте

организации 
акция, 

организации

производител
А. Т.

А. Т.
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ТНИТЕ ‘й®(Т'А^в*РАЗГЪРНАТАТА^АД1ПИЛИ СТРАЦИя? ЦЕЛ СА НЕДОСТАТъчни. ИЛИ ОЩЕ СЕ „КОНСТРУИРАТ” НА КОМПЕТЕН

® годишна1 Рр Каже’ мастилото на таз- осъществяването на тази цел са недостатъч- то смята за тревожно, че още ие са извест- 
икономическо То 30лк>ция за обществено- ни, «или още се „конструират" на компетен- ни много условия, особено онези, които биха 
стопанок1итр гтТ РазвИтие 'Не е изсъхнало, а тните места в разгърнатата администрация. трябвало да -влияят върху (насърчаване на из- 
чн,и насоки Р°Ц^СИ вече гт0луч,иха «поразям- Доскоро и на официалните места се твърде- (носа. (Това 'Председателство смята също 
Отслабване пТ еЛязана>1те в този документ, ше, че има достатъчно условия за екопанзи- така, че договореностите по стабилизацията 
то пови1ття!вямрНа пРоизв°Дств°т°, прекалено- ята на износа, докато стопанските дейци се не се осъществяват еднакво във всички сре- 
неблагопп На п°треолението (и цените, изказваха противоположно. Резултатите, по ди, което отрицателно се отразява върху по-
говия • —РИЯТНИТе Т°ЦеСИ ВЪВ външната тъ.р- които напоследък разискваха, опровергават литичесжото настроение на трудовите хора).

това Са фактите, които са посоче- администрацията. Те са своеобразно доказа- Съдейки по акцентите в отборите «а Скуп- 
отчета, които Съюзният изпълнителен телство за неефикаоността и бавността в пре- щината на СФСРЮ по повод отчета на СИВ. 

ъ, т преди няколко дни представи пред устрояването на съвкупната обществена стру за стопанисването 
егатите^ в куттщината 1на СФРЮ. Накратко, ктура — от самоуправителните и делови ор- проблемите са още по-дълбоки, 

стопанските процеси са по-неблагоприятни от гами в трудовите организации до органите на такива, че довеждат под въпрос реалността 
и^ ГГа,Н0Т°' Д^:Же и ’В 0нези отрасли, които обществено-политическите общности, зак- на планираната икономическа политика Има 

предимно ОТ вноса, понеже недо- лечително с Федерацията. Разбира се, че е йки предвид, че СИВ остава при набелязани- 
стигът на вносни суровини и репроматериали различен приносът в отговорността за слабия те планови елементи, а той ще трябва далеч 
се посочва като главна причина за стагнира- стопански биланс през първото тримесечие, по-ефикасно да работи за да прокара път към 
к™'«'Ни!а,1ЯВаНк На пР°изво-ството. Нито су- Това е важно да ое изтъкне в навечерието на плановите задължения които начерта 06- 
бектиените слабости ооаче «е бяха толкова предстоящото заседание на ЦК на СЮК, на щесгвеността тРябва да знае какво архите 
с^ча^за тто'" ™яело апециалн° се изтъква което ще се разглежда икономическото по- ,ктите на нашата икономическа политика про- 
случая за лроолематичното -реализиране на ложен-ие -и къдета би трябвало критически да гнозират в края на второто тримесечие ? 
?ЛЛР^°^Та В рамките ’на стоковите агажи- се отнесем върху осъществяването -на заклю- п-о-къоно. Тази ди-мензия недостет-аше на'инак 
мен ти с американското правителство (кредит чекията на Третото и Четвъртото заседание -достатъчно обшиогаиа анализ «я ГИВ цл 
за внос «а 40 „и тона памук), -което е на ЦК на СЮК. Обаче, гхозода-ването на по- толСГшгвдне Ш е « 
повлияло да се доведе под въпрос сключва- гол-яма ефикасност- е нужно и поради това но, че е потърсено допълнение'на този 1^км 
нето на договора за -купуването на памук че 1В понататъшните -стопански процеси мо- мент, а то се отнася за -необхоли^пг--^1 п 
въооще.. Ако -нещо подобно се повтори и с же да ое сцитне до преобразования, преди по-бърйо предвиждане на стопанските проц^ 
-някои други сделки, -не е трудно да се пред- всичко с по-бързи и с по-адекватни -осъщест- си Не е ли товатол-ковя тг-Л^ ^3. проце- 
положи каква би била това загуба за де- вя-вания на поставените цели: Към тях трябва телство да се докаже ирдадавос^ нТТ~ 
ловия престиж яа страната -и -какви биха би- да се върви по утвръдени, а не по непознати върдената икономическа ^ дивостта 1на УТ- 
ли вредаи последствията за нашето стопан- и затънтени пътища. Получава -се -впечатле- дина, или противно доколко™ 
ство, в оъаеще. -ние, че засега повече се върви именно по ществява да се подочат виновниците за ,неч

Тази година се определихме са засиле- тези пътища. спеха? Да се о 1 вовниците 33 неУ"
-на офанзи-вна тактика, в -икономическите от- Индикативно е становището на Предсе- кателство означ™^^0™.,™*?83 предизвя-
ношения с чужбина, обаче механизмите за дателството -на ЦК на СК -на Словения кой- ”^ата Йободан КтюнХГ

в началото на годината, 
още повече

а и

политика за тази го- 
тя не се осъ-

ГИ която публикува Маркоистюия ценЛихвена шок- терапия ~~^г1
* за

ствен прогрес на страната” 
ю- писано определението: „Политика- 
за та на лихвените размери трябва 

„ и да има по-голямо икономическо
това. кои к-редити -са би-ли при- значение”. В тази Резолюция обаче 

т в ",улет иа юи,ма в нашата депози- пише още -нещо. Пише че работ
Така оих-ме могли да посочим тпожрадитна система, авторъ-т -ид- н-ицнте о самоуправитеошо -сшпмже 

хвените размери върху съществу- -повече -подобни -примери. Но и те- ва до заключението: „Нашето сто- н-ид труд трябва -непоорелег 
ватите размери на инфлацията би зи -въобще нередки, илюстрират панство заплащаше ужаоно висо- да решават за цечодуп-нш, 0™° 
представлявало силен удар за сто- последиците на последното, трето «и лихвени размери, в период ко- и за средствата -на разширено?4 
панството — пише, между друго- по време на една година, повиша- гато -нашата инфлация възлизаше възпроизводство -включително070
то, в Антиинфлациониата програ- ване на лихвите върху кредитите около 20 на -Сто, то плащаше л-и-х- овладяване на банк Т °
ма. Все пак т°ва не пречи на за- от страна на «аши-ге банки ща сдру- ва -°т 25 на -сто. Напомняйки за

е за-

Рязкото приспособяване на ли-

арската, креди- 
тна и монетна сфера". В областта

говарящите сегашните високи ли- жеиия труд. Повишаване^ ша ли- ста(новищата, че лихвата трябва да на баивкароката, кредитна -и монет
хви да се позовават тъкмо на то- хвите обиишовено се образлага с бъде гк>-вишка, защото е по-малка ,на сфера все още иицго не" изме
зи документ тава, че за -кредит дабва да се °т размера на инфлацията, Пери- шихме. Лихвите обаче са увеличе-

загглати опреде лона цена. Тези кои Ш1')|Н казва: „Според тях тя би тря ш. Но счита се У
Загребската трудо®а организа- то са на такова становища твър- бва да бъде около 30 иа Сто, 

ция по. търговия „Славия" през на- дят, че сегашните лихви са (иизки, сага м повече от тава. Това драк- „
стоящата година поради увелвиче- по-низки от размерите на 1инфла- тичеоки би значило, че лихвените * атят мил'иарда динара 
,Ните лихви ще има 100 м(Илиона цията. Това подтиква стопанство- размери при такова отношение иа вече °т лани. С цел поне прибди-

по-голем1И разходи. „НИК", 'го да се задължава, необмислено нещата у нас биха се доближава- зително да се разбере

че организациите 
за лихви щеа на сдружееия труц

по-

колко са
това средства, ето едно сравнение. 
В Социалистическа република Хър 

съвсем приближихме ватско сдруженият труд ще застла 
лихвата от 30 на сто. Поасрай из- 

Ст^ществуват (Обаче м понинак- тъкнат1ите оправдания, към отбра 
тази организация- В ИСК ви становища. Доктор Иво Пери- |На на увеличените липови се приве

жда и това, че за тях сме се оп-

дннара
индустрия на конфекция, с почти да се навлиза в нови инвестиции, л,и до лихвените размери от 
три хиляди заети, през годината разчитайки на инфлацията, «която 90 |На 1С11°”- 
за лихви ще даде около 170 ми- ще обезцени взетите средства и 
лиона динара. Това е почти чети- яа Ул^ни отплащашето -им.

към

Сега
ти разликата между миналогддиш 
«ните и сегашни лихви 
от отделн«ите средства за насоче-

римесечен бруто-личен доход на за
етите в
„Осиек" считат, че през 
за лихви ще отделят

по-голяма
годината шип, например е пресметнал, че

организациите на сдружения ТРУД ределилн в приетите документи: в ,но ооразование (средно, пол увие-
за период от 1970 до 1978 година Резолюцията на 12 конгрес на ше 1И 1ВИ1сше)- Допълнително, знайи, -

милиард динара, или даа и пото- са фи,нансИ|РалИ банкид-е с 366 ми- СюК 1И ,в А-нти-инфл-ацигагната про- ючмааче чают от дохода на орга-
-вина пъ-ги повече о-;- лят. о 1ДЯЛ л-иарда динара 1И че същевременно ма низа-щште на сдружения труд.уве
„Джуро Джа-кович" предвиждат, за почти двойно оовече «редит - ^ ч лнчава ^ ,0Нази част на изщдаека
че разходите за лихви ще ое уве- 642 -милиарди - са трябвали да В Р-езолюцдата „Ролята и зада- на трда, за който |Не ;рвшават ра.
личат около три -и половина пъти увел-ича-г задължението юи (приба- ч,ите на СЮК в борба за развитие ботн-иците аз с-дружонпя труд.
и че -ще се приближат 'към един «яме според брошурата „Монетна- на социалистическото самоуправ-

одружения труд", леиие и за материален -и обще-

около един

(На 4 стр.)та оястома и-милиард и половина динара.



2 Комунист
БЕСЕДА С РАДИША ГАЧИЧ

Попушите действуват 

със сипа на аргументите, 

не с аргументи на солата
Сега е особено важно органитеРАЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБЩЕ

СТВЕНОТО БИТИЕ НА АВАНГАР на Съюза на комунистите със сво- 
ДА СТАВАТ ВСЕ ПО-ЗАНИМАТЕ- ята работа да влияят 'Върху издп- 
ЛНИ ТЪРСЯТ СЕ ОТГОВОРИ НА тането на Съзнанието за отговор- 
СТРАТЕГИЧЕСКО - ТАКТИЧЕС- ността за провеждане на утаърде- широкият 'Кръг работници, труде- 
КИТЕ ВЪПРОСИ В ДЕЙСТВУВА- яата политика. Това е задача на са и граждани от по-тясната
НЕТО НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВ- ВОИчкч1 органи и организации и |И по-широисата среда и дежолкото 
СКИТЕ КОМУНИСТИ ДНЕС И ,на всеки комунист отделно. Особе същите пи решават чрез еееки- 
ТУК. ПО ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ БЕ- |НО е необходимо да се развива съз дневната работа на членовете си. 
СЕДВА ЖИВОРАД, ДЖОРДЖЕ- «анието за това, че причините на за по-ефнкасната акция е важ- 
ВИЧ, ГЛАВЕН И ОТГОВОРЕН нашите проблеми се намират а но Сред членовете да преобладава 
РЕДАКТОР НА „КОМУНИСТ” — най-голяма Стелел у нас и че ои- сазнанието за това, че тяхното 
ИЗДАНИЕТО ЗА СЪРБИЯ — С РА- лата и отговорността за тяхното действуваме не може и . не бива 
ДИША ГАЧИЧ, СЕКРЕТАР НА разрешаване също така се нам и- да се изявява само на събранията 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК рат у ,нас .Решения трябва и мо- _ с присъствието им, участието в 
НА СК НА СЪРБИЯ. Же да се намерят ако максимално разискванията, приемането на ста-

се ангажираме и ако извлечем по- новища, решения и заключения, но 
Колко по-очебийнн стават ико- от досегашната практика. За първелствено и предимно на тру-
номическите и другите трудно- се постигне това, необходимо довнтс места, в самоуправително- 
сти, ясно е, че все по-често по- е твъ,рде прецизно да се утвърж- т0 решаване, обществено-полити- 
ставяме въпроса за участието |дават задачите — както моментал чеокото и общественото ангажира 
на комунистите в разрешаване- ните така и дългосрочните — обо- ,не във вС11чки облици па органи- 

същите. ъщевремеи сновани на общите определения на зиране и ,във 'Всички институти на 
СК, обаче и на потребите на мо
мента — времето в което се на

еман ци-чеоката класа за своята
В тази светлина трябва да 

съблюдаваме и нашата сегашна об 
станавка и — казал бих — истю- 

сг/ говорност на Съюза на 
за характера на про

пани я.

рическата 
комунистите 
мените, които се извършват, за да 

позволи да се стигне доис се
положение, което е чуждо на со- 

самоуправител-циалистнческиге 
ни отношения-

Съюзът на комунистите, следо
вателно, -не може да бъде незаин
тересован към това как функцио
нира властта в обществото и не 
бива да остане равнодушен към въ 
проса до коя степен исторически 
определените елементи на властта 
са учредени така да функциони
рат, като съставна част и условие 
за укрепване на суверенитета на 
сдружените производители. Съю
зът на комунистите не бива да 
позволи това основно определение 
да се заобикаля или отминава и 
нарушава, в решаването да се от
разява или засилва монополът на 
тесни групи. Акцията, която СК 
псведе за зачитане и осъществява

те на
все по-често говорим за пасив
ността на комунистите. Кои би 
били „инжекциите" в настоя
щия момент, които биха подтик 
нали комунистите, съобразно 
своята роля в по-голяма степен 
да се активизират?
За промяна на състоянието не 

съществува една спасителна „ин
жекция", -но е необходима цяла

нашата оистема.
В тясна връзка с това е задъл 

лшраме и средата, в която живе- жението на първичните организа
ции на СК постоянно и организи-ем и работим.

. рано да подтикват >и направя яв- 
ляват своите членове да йроявяват 

КОМУ- и потвърждават комунистическия 
лик и революционната си принад- 
лежност към Съюза на комунисти
те точно там, където се води и

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА 
НИСТИЧЕСКИЯ ЛИК

система от мероприятия и акции.
Това преди всичко е решителната
борба против всички явления на против формализма и схемацизма та и
не единство, което се изразява и в в работата, безсъдьржателните за- битка за социалистическите, само- 
идейната и в обществено-икономи- седания, павръхностността и задо- управителните и 
чеаката сфера, и на което са под- воляването с едно средно качест- те цели на развитието на своята
чинени, както отделните организа- во, вербализма, опортюнизма, зао- трудова и жизнена среда, а
ции и части на СК, така и ръко бикаляне и скриване на проблеми- широко,
водствата. И това не борба за мо- те, но и против опита за натрап-
нолитно единство от бюрократич- ваше на готови решения и пасивно
но-догматичен вид, или за опортю очакване на инициативи от по-
нистическо-либералистичеоко един висшите органи, и едвам тогава да
ство, но за единство, -което се из- се разисква върху проблемите, 
разява е отношението по най-круп 
ните въпроси на нашето обществе

Трябва също така да се борим печели трудовата самоуправителна
обществено-политическата

не на конституционността, закон
ността и социалистическия морал 
е действителен принос 
усилия.

Трябва ясно да се каже, че об-

към тези
демократически-

и по- ществото на социалистическото са 
моуправление не е общество на 
безвластие: точно трябва да се 
знае кой какво работи и кой за 
какво отговаря. Това означава, че 
в границите на своите компетен
ции органите на властта трябва 
ефикасно 'да 
функции. Този, който поради кои
то и да е причини пречи на това 
трябва да знае, че ще срещне енер 
личният отпор на комунистите. 
Ако нещо трябва да се променя 
в законолредписанията, тогава то
ва трябва да се прави до демокра 
тичен начин. А не бива да позво- 

състояние ,На правна, съдебна и 
подобна несигурност 
не бива да се позволи 
хвърлянето върху на Съюза на ко
мунистите на онези работи, които 
би трябвало до извършават
тентните за това самоуправителни 
или държавни органи. Накратко 
казано, в центъра на 
трябва да бъде

Впрочем, трябвало би нещо да
се промени и в метода на ра
ботата . ...
Сигурно. Намираме се пред за

дачата да развием такъв метод 
Очевидно, във все по-голяма сте- на работа, който ще допринесе 
пен става значителен въпросът към практиката на благовременно 

ноикономичеоко развитие единст- за активността на първичните и реално програмиране и утвърж- 
во, опиращо се върху принципа на организации на СК. Какво тРяб- даване на оперативните задачи на 
демократическия централизъм. ва да направим същите да ста- първичните организации ша.СК, ка-

Кои са пътища до едно такова нат по-дейни? кто и утвърждаване на споровете
единство? Работата на първичните органи- на изпълняването им. Това ще се
Такова единство не може да зации на СК трябва да органи зи- постигне само с 

се постигне Нито с декларативни раме по начин, който ще даде въз тРанеи и последователен труд въо 
призиви към акция, нито с обоб- можност в тази активност да се Ху разработката и прилагането на 
щена моралмзаторска критика. То включват всички членове. Колеж- становищата и задачите на кон- 
трябва да се изгражда чрез про- тилната работа поддразбира в пър- гресите и. заключенията на ШесТо
цеса на диференциация по кон- вичните организации на Съюза на то заседание 'На ЦК на СКС _
кретните задачи, 'върху изостряне комунистите да се разисква по .във всеки негов орган и първична 
на отговорността личната и ко- всички въпроси, които са предмет организации на ОК. 
лективнатц — върху ясната идей- на самоуправителното и политичес Отдавна Съюзът на комуни,ти-

а диференциация и от бездейни- кото решаване, след това по осъ- те се отказа от властта и мо-
те и от онези, които едно говорят, ществ^ване на задачите с утвърж- нопол в решаването. Обаче би-
а друго работят- Въз основа на даване на лична и колективна от- ва ли Съюзът на комунигтитр
откритите разисквания за това, говорност за пропуските. да бъде равнодушен към™
1Н ‘ пепюнГ а м°Щ° ** Ш1ТЪЛ' СчИтгм' 46 8 тааи във ка* функционира властта в обхват решенията и заключенията всяка общинска организация «а ществото?
ГК “Р™™331®*1?6 и органите на СК, е иужно да се постигне точ- Съюзът на юомшметите по ево
в работата —КтаХВяе<К 6 аВДИВ<5Н 1Н0 да знае кои са т3311 първич- ето определение и програмна ори- ноР^;е откоиГ Р™:4' Ш °Рга,низа|Чии на СК. които не са антиро«ка ,не е партия на властно
фер^нциацияТсъ^^ко™11' аН1ГажиР'ат’ и също така няма да позволи '

\ ^ РОЛЯта т-' а между Тях И анеЗИ т0 и да е “Ойопол да доминира
трябва да се изд^Г съТнанц^Гче та - СЪС аМНП0ЧвНИя‘ 'Рзша8»ето, да се
и всеки облик на неанга.киранс' е Ак-давностга «а тези първични работшшеокатГаштот ^
™^Пте^М'НаЧУЖЯ На ?“аЧШ' на СК 60 ™ да бираТсе з™^ фа^аВакол'Ка
тите комунис- оъде по-съдържателна само докол . Съпозът на комунистите в животт

Кои са най-належяшн кото Същите повече се обръщат действува, като орган на тйюети
сТ в на4оящия“ент? "" 'к™рпаРл™«те проблеми, за кои- ческия й практическо^^™; 

стоящ момент. т0 е жизнвН0 заинтересован «ай- кия синтез «а борбата на работни-

изпълняват своите

всеотдаен, всес-

Л!И
така както 

I нито пре-

компе

вниманието
осъществяването 

•на революционната роля на Съю
за 1на,'комунистите в нашата систе
ма по начин, който ще насърчава 
по-нататъшното му развитие и при 
спосоДяването му към потребите 
на сдружените
това ще рече, че всяко подпада- 
,не под влиянието на

как

производители. Акому- ,
в

институщю- 
нализма .и нормативизмадеакто и 
под вл1Иянието на опо!нтаността и 
вол унтаризма 
чуждо на комунистите. Те трябва 
'винаги да действуват със сила на

установи като

трябва да бъде

Г



Комунист 3
V. КРОВЕНА КРИТИКА И САМО- Какво трябва да се прави, за да зи общности и

КРИТИКА В СМИСЪЛ НА ТЪР- има по-малко технократизъм? са на сдружаване на труда и сред
СЕНЕ ОТГОВОРИ НА КЛЮЧОВИ Борбата против технобюракра- сивата върху принципите на Зако-
ТЕ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНА- тичесжите явления трябва да се «а за сдружения труд, поради ко-

-,яК'л,„.,^„^ДН?СТИ' Н0 прй т°Ва ----- -- | . лята им, чрез стремежа ковкото е |**~
сочени °а повече на" възможно по-послеисшатално да
на Г4Ъ^ни“еопрГГн: Не бива да се пренебрегне ни- П°“ТА НА
държавните органи, отколкото то отношението между дълго- както в «а
към утвърждаване на отговор- ^очното и ежедневното в дей- ^сЗХлонието в ООСТ тТка и
ността за осъществяване на ико ствуването на комунистите, осо щ^ЗиС^Г^ани^вии' ш СК, Трябва, пРеди всичко идеин0 и
номическата политика и подтик сложен обще' чрПлюГан^на всХи членове ™нно да оспоообя-ваме първич-
ване на първичните органива- а7 момент- р ск сюпюсобя-ва- няте организации на СК, да ри
чии на СК да се занимават с Установяването «а диалекдече- ”а Хани“ция на напращим по-отговорни за уюреп-
«зи въпроси... ска връзка между непосредствени "к да ™ «адеша демократи- в-а-не процеса по сдружаване
Разбира се, че за появажните т® ‘и Дългосрочните цели, между че политика и постоянна бор^а труда, и средствата на цялото юго 

решения .на съответните сам-оупра °'нсша' което трябва да направим пазви-пие на самоуправлението. славско пространство. Това еьще- 
вителни ,И Държавни органи Съю- ДЖ5С и Утре и °нова стРате™чес- НеоРбх01Щ^мо е я по-непосредстве- временно подразбира и тяхна, лъД 
зът на комунистите трябва да взе КОт°’ 'коет° тРябва да ни обезпе- но ■ чва,не на арга,Н1ИТе ,на Съю- на самоинициатива, способност и 
ме свое становище. Но това пе ™ ™Г!?Н° |И безпРе за ,на 1МОМунистМ1^ „реда всичко знание да. раздвижват и осмислят
означава, че гои трябва да заста- раз тж; за “'Дълъг пе- на |0б1дин0^1к1те коми^да в 1Съблю- тези акции, което засега ие е до-
п?а3аД ВСЯ1ка °тДелна мерка и ре- КОШЛН1ИС^и 6 аЧа На В тки даването на състоянието в своите статъчно. 

ние или в утвърждаването на “У1 среди и предприемане на ефикас-
своите становища, с црекапеното ___ ц. ~ .---- ми мерки за преодоляваме на сла-
ооля1гаме върху сведенията ма от- бостите.
делиите изпълнителни органи, про- ТЕХНОКРАТИЧЕСКИ УДАРИ с акцията ма Съюза ма 'кому-
феоионапни служби 1и под., прак- вйиИвВ^йИИвй^в1^И^ййй^в=5 'Пистите ,на останалите обществе- 
тически да затруднява инициати- ; нодкшпически организации и мм-
вата на най-широките делегатски С нашата по-добра организира- ституциите на системата особено 
тела и органи и на собствената см мост, с ефикасна работа м отго- трябва да осуетяваме явленията, 
партийна база. Това, което е съ- варно поведение, би могло да се каквито имаше в много среди, че 
ществено и което дмес все още 
липсва, е способността в отделни
те форуми и в организациите /на 
СК да се обсъждат определени об
ществени въпроси и води 
така че да се подтикне най-ши
рока инициатива на трудовите хо
ра за практическо 
на най-крупните цели.

забавяне проце-

Г
аргументите, а ме с аргументи на 
силата.

ма

Все пак, не е всичко в анга- 1
нажирането и отговорността 

първичните организации. Свър
заността на партийните органи
зации в ООСТ зависи и от ан
гажираността на общинските, а 
и на централните комитети ... 
Сигурно трябва да се постави 

отношения и въпросът за отношението и анга 
години, жирането на органите ма СК — 

довежда под от общиноките до Централния ко

покаже, че това, което днес св нарушените взаимни 
света се нарича криза представял- продължават е месеци и 
ва всъщност исторически шанс за че поради това се
онези движения, които — каквото въпрос и съществуването ма тези митет — е осъществяването на 

акция, е нашето — имат ясни определе- колективи, а мие не сме в състоя конгресните становища за акцион- 
ния и са съзнателни, че това пре мие . ефикасно да се противопоста- мото свързване и действуването 
ди !Всичко е криза на логиката ма ,в,им и отстраним отделни хора и на комунистите и първичните ор- 

осъществяване капитала и държавния г монопол, групи, които са носители на едно ганизации на СК, защото тази ак
тивност първичните организации 

колкото и оспоеобени
криза на блоковото "Деление. Раз- такова поведение, 
бира се, историческият шанс Одбричните комитети на СК в на СК, — 

сложните организации на сдру- да са и макар че това е тяхна 
жения труд заменихме с акци- първостепенна задача — не може 
онни конференции с цел да ак- сами да поемат- '
тивизираме работата на комуни В конгреоните документи казах 
стите в първичните партийни ме, че първичните организации са 
организации, за да разбием съю- нроители .на акционното свързване 
за между фабричните комите- и действуване на комунистите, но 
ТИ и деловите органи на равни- че е дълг и на органите на СК 
щето на сложната организация, посредствено да се ангажират" и 
Но, остана проблема на кохези оказват помощ ма организациите 
онното действуване на комунис- във всекидневната работа и в ак- 
тите на равнището на ООСТ.
Къде е изходът?

ма
социалистическото 
ние и ма необвързаността «яма да 
бъде осъществен с просто протича
не на времето, но с упорита бор
ба на масите, със споообноотта

самоуправле-
В КАКВО Е НАШИЯТ ШАНС

Изход от наличното положение ма комунистите да дават истински 
може да се намери само чрез по- отговори на актуалните въпроси 
добра мобилизация на силите вър- на момента.
ху основните задачи — редовност- Някои секретариати на първич-
та в производството и развитие на ните организации на СК в ООСТ
самоуправлението. Отговорността 
за осъществяване на икономичес-

не-

са в съюз с деловите органи и 
работата на първичната органи
зация повече

цията, насочена към самоуправи- 
телното свързване на сдружения 
труд, съвместното планираме на 
развитието ;и в разрешаването ма

ката политика не е дело само на
държавните органи и добре е, че даване подкрепа на технокра-
все повече преобладава убежде- тическите постъпки, отколкото
мието, че без акцията на членове- към укрепване на самоуправле- НАБЛЮДАВАЙКИ И ОЦЕНЯВАЙ- други въпроои.
те и първичните организации на нието... КИ ТОВА, КОЕТО ВСЕКИДНЕВ- Голяма е слабостта на СК че
СК не може и дума да става за Трябва откровено да се каже, НО СТАВА, ВИЖДАМЕ, ЧЕ ИМА активността му често завъшна
съществени промени в ООСТ, ме- че такива явления и нататък има ДОСТА ПОВРЪХНОСТНОСТ В вас приемането на заключения
стната общност, общината, регио- много. Обаче, за да може да се УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ХАРАК- Не се анализира осъществяване
на и по-широко; не може да се освободим от тях трябва да наме- ТЕРА И ОБЕМА НА ОТГОВОР- то на тези заключения
говори за ефикаона активност на рим по-дълбоките причини, които НОСТТА. НАЙ-ЧЕСТО ИМА ЯВ- Припомнил бих какво във връз 
който и да е план. довеждат до възникването 1им. Спо ЛЕНИЯ НА ПРИКРИВАНЕ И ЗА- аса с това казваше другарят Тиго-

По време, когато полагаме ги- ред мен тези причини най-често МЕСТВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛ- „Активността на комунистите не
гантско усилие като общество да се намират в нарушените самоуп- НАТА ОТГОВОРНОСТ С ИМАГИ- се изчерпала в партийните им ор-
се сплотим в борбата за изход от равителни цродукцирнни отиоше- НАРНАТА КОЛЕКТИВНА ОТГО- ганизации. Техните събрания 
трудностите върху дългосрочната ния и в недостатъчната оопособе- ВОРНОСТ, СЛЕД ТОВА С НЕПО- салто договор за акция, докато дей 
програма по стабилизацията, ак- ност ша първичните организации на СЛЕДОВАТЕЛНОТО ПРИЛАГА- ствителната им водеща роля се 
тивността на първичните организа СК да се ангажират върху ирео- НЕ ПРИНЦИПИТЕ И КРИТЕ- осъществява ма воички поприща 
ции на СК — политически гледано доляването им и изобщо да осъ- РИИТЕ ЗА „МЕРЕНЕ” НА ОТГО- ма борбата за социализъм, <във вой 
— за Съюза ма комунистите е въ- ществяват своята със Статута ут- ВОРНОСТТА НА ОТДЕЛНИ ХО- чюи области ма обществения жи- 
гтрос номер едно. Формално прила- върдана роля в системата. КОЛЕКТИВИ В РАЗЛИЧНИ вот — в основната организация на
гане на заключенията не ни е по- В средите, к-щето срещаме та- СРЕДИ сдружения труд, в местната общ-
требно, защото същото преди воич жива явления почти редовно имаме ност, оамоуправителната общност ‘
ко е знак на опортюнизъм м на и това щото технократичеокмте и на игнт^реоите в самоуправитедни-
линията на най-малкото съпротию- другите сили са противопоставени Ако воички части на ООСТ са те органи, екупадините, Социалис- ' 
ление, отколкото готовност да се «а самоуправлението. Тези оили „под один покрив1', тук акциомМо- тичеокия еьюз. Синдиката, в мла- 
стъпи в конкретна акция. преди всичко се обръщат към Пър то свързване на камун1истите ма Де5Н'ката организация, Съюза па

вичната организация на СК и за ;П'1,р:вич1 гите партийни ор1^анизацИ1и бойците, поделенията на ЮНА и 
оврята мощ и влияние в решава- да СК е значително ло-организпра- т-н.”

АКО ЧЛЕНЪТ НА СЪЮЗА НА КО- него иай-цесто тъ^рсят подкрепата но, единството на акциите им се 'Оттук я°но -произтича, комуни-
МУНИСТИТЕ Е СИГУРЕН, ЧЕ Е на секретаря и секретариата, а изгражда по-успешно. Обаче, в стите на заседанието' ои да се до-
СВОБОДЕН ОТ ПОСЛЕДИЦИТЕ тук-таме и на влиятелгаите лично- ООСТ, които излизат от предели- говорят за акцията -по раздвижва-
НА ПРИНЦИПНАТА КРИТИКА, сти или групи — овтрзани според те на общината, чиито части се на- не и решаване на определен
ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ДОЖИВЕЕ НЕ- интересите ои -на различни неса- мира-г на по-широката територия прос, за това -как да се води ак-
ПРИЯТНОСТИ ПОРАДИ ТОВА, моудравителни оонааи. Чест гюс-и- на СР Сърбил и Югославия, това цията, да извършат конкретно раз
ЧЕ Е КРИТИКУВАЛ СЛАБОС- тел ма узурпацията и -натр-апване- твърде трудно се -осъществява. пределение -на
'ГИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА СЪ- т0 на решенията в трудовите ко- Разбира се, не се касае само уточнят сроковете. И в Статута се 
ЩИТЕ И АКО ПОЧУВСТВУВА, лективи е колегията на ръжовод- за това, че в СК ,и ;в обществото поставя' задължението събрания^
ЧЕ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ИМА ните хора или политическият ак- за това че в СК и в обществото да ,се завърша-ват с ясни, конкрет-
ЗАЩИТАТА НА ПЪРВИЧНАТА тив на общественочголитическите Ш10|ргаеизи-раио и ш-решит-елно да ни заключения. Но. това’ не е до- 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА о-рганпзацни, които по принцип се се борим против статистическите “
КОМУНИСТИТЕ

направляват към

. -са

ЦК

въ-

задъотженмята и

статъ'чию. Утизъ|рждава1нето ма конКАТО ЦЯЛО, явяват в името ага воичюи но/иити- влшгнмя на обгцеств©н<июл11Ггичес- 
ТОГАВА ПО-МАЛКО ЩЕ ИМА чвоми стру1К'гури и самоулравител- пейте общности Към затваряне ма

сдружения Т1^УД а рамките ма те-
V.

ОГЮРТЮНШЪМ А ПОВЕЧЕ ОТ- ни органи. (



4 Комунист
в своето дейС'1'вуванс, но мисля, че 

на понятието само- 
,има и останки на ди

мил ДО понасяне но последиците Членовете на СК за «««гаР^а разбирането 
Г модешодгшето им - <на отдаро- и .реаул-нияте «а труда е средата Ст^я1вямосттшш шШЩ ЩШШ ШШШнн^-а «о на' действуват по-ефи- ,на релацията СК — обществото- лого ойкесдао. : , МИ политическата акция не може да

каоно’ и жьрешптелло- ' Отговорността аа рнова^Тск^ешТ“ви има задоволителни резултати ...
"ГсГГГтшг —ГТна “ че^ма домета яо^ьхност- 

започва ед-вам с тръгването в ок отношението работническата кла- ност в утвърждаването на харни*- 
шга по осъществяване иа утвъ-рде са — Съюза на комунистите. тера и ооема на отговорност га. ЛИХВЕНА ШОК-ГЕРАПИЯ
ните ааювочения. ----------------------------— -Най-чести св явленията на -скрива (0г , стР.)

Колко всичко това е залегнало щовРЪХНОСТНО УТВЬРЖДА- не, заместване па индивидуалната и Лптиинфлационната лрот-
в метода на работата на орга- ВДНЕ нд ОТГОВОРНОСТТА отговорност с -имаги-нарната колек ама ][С пише, че лихвата трябва

на СЮК? ------------ ------ — тигана отговорност’, след това с да ое увеличава повече от (предни
трябва 'неггослеирпателното прилагане при 1Дения) разМер на инфлацията. В

1 «ципите и критериите при „мера- подчертано, че до 1985 годи-
30 но" на отговорността на одаелиите на се извършат „известни по-

различни рвкцш ,,о „осока на по-голямо съ- 
гласуване на лихвените размери с 
размерите на инфлацията . Но, в 

" Ант иинфланионната програма 
и ше и: „Затова е прието становище 

на го, че в дългосрочната икономиче
ска стабилизация на югославското 
стопанство трябва да се прекъсне 
с политиката на 
реални лихвени размери и да се из 
върши нормализация на действу- 
ване на лих-вения механизъм". 
При това трябва да се има пред
вид, че рязкото приспособяване на 
лихвените размери към съществува 
щите размери на инфлацията, с 
оглед на големите разлики между 
тях, по време на преходния пери
од би представлявало силен удар 
срещу стопанството по време, 
когато то вече е обременено с 
други задължения, които произти
чат от осъществяването на Анти- 
инфлационната програма. Нашето 
стопанство, поради досегашните 
отношения във финансирането, е 
препалено задължено, и това до
пълнително лихвено обременяване 
би представлявало удар, който то 
не ще .може да издържи. Затова 
отношенията между размерите на 
инфлацията и размерите на лихви
те би трябвало да се нормализират 
предимно чрез намаляване

организации и органи на СК не мо не предхожда широка активност в р-1те_ на инфлацията по време на 
же да имат и поемат еднаква от- първичните организации и ръко- П!)ех0-Шия период до края на 1985 
говорност. При утвърждаване на водните органи «а СК. По този гсд™а ’

Може ли успешно да се осъ- конкретната степен на -отговорно- начин подготовката на заседания- Направено е ооаче по-инак. Ли- 
ществявз политиката на СК ако ст трябва да сейма цредивид мяс- та на ЦК получава белега на- ши- ХВИте % приспособени -към инфла 
по сериозно не се постави въ- тото и -ролята на всеки субект в рок диалог в членовете на Съюза ц,гята’ И «госме могли да кажем, 
просът за отговорността, и то Съюза на комунистите и общест- на комунистите и -на критическо 46 ометкиге на организациите 

На органИте и вот°- Отговорността -на Съюза на разглеввда-не -на състоянието и от сдружеш1я ТРУД 
организация °на СК „7ВИЧН,ат.а ,камуни°тите за 'Осъществяване па ношентгята в базата -на общество- лРедвиждането от Антиинфлацио- 

„ Пред -непосредствените исторически -ин то, въз основа на -което се форми ННата "Р^рама, че допълните лн о-
тонасаГ™ , тиХ7еПГВаНе тереаи и цели на работничеока-га Рат заключенията и задачи^ на 1Ю ЛИХВ6но обременяване 
шения и пешГаш^а ТТ 33 КОМу™д™те -и първични- СК относно -на-сок-ите на политиче ПаН0тВ0т°
пабот-нипитА и щ та роЛя на те организации в -конкретните сре- оката акция, работниците и трудовите хора.-- -ди означава -отговорност пред соб- 
газберем ли осъществяването егвения -колектив, отговорност за 
™^,И*аТа «а СК като един- укрепване на самоулравителн-ите 
процес — от откриването отношения -и -властта на оабптши 

на проблемите И подготовката за, ческата ™-аса във всяка 
непосредствена ----

>

■

низациите и ррганите
Някъде повече, някъде по-мал

ко, но цялостно -взето, няма 1>0 Д° 
статъчно. Ето защо е нужно да 
се развива такава отговорност 
СК утвърдените задачи обезателно 
да се изпълняват-

Развитието на метода (на редо
вен критически анализ на осълце-
ствянане -на заключенията -и вита- «изащни, органи и СК -като цяло. 

. жирането -на членовете -на СК е Въпросът за отговорността в 
най-добрият път -на успешната иде след-нитс години стана 
йно-политическа диференцияция в актуален.
СК. Доляно, тя не бива да е са- Къде са източниците на безог 
има за себе си цел, но във функ- говорност и как може да пре

съхнат?
Грешките и недостатъците 

явяват най-често в средите, които 
започват да биват нечувствителни

Съюзът на комунистите 
да бъде способен навреме да от- 

в крива и анализира причините 
недостатъците в собствената °и ра
бота и постоянно да води борба за 
премахване на грешките и гвропус 
ките в работата иа отделни орга-

хо,ра и колективите в 
среди.

Тук е, разбира се, и въпросът 
за взаимната отговорност 
сшите” и „нисшите" органи 
форуми на СК въз основа 
принципите на демократическия

на „ви пи-

гю-
особешо централизъм...

В отношенията между висшите 
и нисшите ръководства трябва да 
водим сметка за 

се Първото е отношението на висши
те и листите органи в процеса на 
изграждането на политиката на 
СК. а другото е тяхното отноше
ние в процеса на осъществяване
то на тази политика.

Мггсля, че след Десетия кон
грес на СЮК успяхме да изгра
дим метода иа действуване в СК,

отрицателните
две неща.

ция иа укрепване на акцията 
СК, на акционното му оспособява- 
не. По този въпрос достатъчно ка

на

захме в заключителните станови
ща на Шестото заседание на ЦК към всекидневните въпроси на 
на СК на Сърбия. живота и труда, когато проблеми

те се решават по навик, а не въз
С АКЦИЯТА НА СЪЮЗА НА КО- основа на всестранен анализ и по- 
МУНИСТИТЕ, ДРУГИТЕ ОБЩЕ- знаване !на фактите, когато лрека- 
СТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГА- лено доверие се дава на оилага 
НИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ НА- «а нормата <и се прави опит обще- който осигурява висока степен на

влиятелност от страна на първич 
шите организации и органи на Съ

СИСТЕМАТА ОСОБЕНО ТРЯБВА отвените проблеми да се разреша- 
ДА ОСУЕТЯВАМЕ ЯВЛЕНИЯТА, «ат и се разрешават с технокра- 
— КАКВИТО ИМАШЕ В МНОГО тичеоки и бюрократически методи
СРЕДИ — НАРУШЕНИЕ НА СА- и т-н. Тук се създава благоприят- ледането на становищата и

тиката на Съюза на комунистите

юза на комунистите върху изгра
поли

МОУПРАВИТЕЛНИ И МЕЖДУ- на почва за безотговорна и несъз- 
ЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ ДА нателна работа.
ТРАЯТ С МЕСЕЦИ И ГОДИНЙ, Членовете, първичните органи-
КОЕТО ПОСТАВЯ ПОД ВЪПРОС зации и органите на СК, трябва БЕЗ ДОСТАТЪЧНО СЛУХ ЗА 
И СЪЩЕСТВУВАНИЕТО НА ТЕ- да бъдат оспособени да препозна- АКЦИОННО ЕДИНСТВО 
ЗИ КОЛЕКТИВИ, А НИЕ “
СМЕ В СЪСТОЯНИЕ ЕФИКАСНО родиш и със съзнателна и орга-
ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ НА визирана идейна акция да ги от- Днес, така да се каже, не мо- 
ТЕЗИ ОТСТРАНИМ ОТДЕЛНИ страндват. Сигурно е, че всички же да се замисли заседание 
ХОРА И ГРУПИ, НОСИТЕЛИ НА членове на СК, всички първични Централния комитет, а същото да
такова поведение; 1

НЕ ват тези явления в самия им за- : .

разме-

на
потвърждават

за сто-
„би представлявал о 

УДар, който то не може да 'издър
жи . Сдруженият труд <>баче, не 
се съгласява с тази лихвена шок- 
терапия. Изхождайки от това, че 
увеличените разходи за лихви 
може да компенсира чрез увели- 

°Р чено производство (особено кога
то, поради липса на суровини, про 
изводството нямал два), търси ре
шение на друга страна — в пови
шаването на цените. Оттам, поне 
отчасти, има толкова искове шна- 
тиоки да се увеличат цените. Сдру 
кеният труд с това се противо-

хопяаВ?га 'На ^г^УЖДаването на дохода. (С тава нямаме 
да оправдаваме

Обаче не Съм сигурен че 'има
ме такава степен на единство и 
свързаност в процеса на 
дане на

ен провеж-
~ _ Утвърдената политика.

ак- равителна организация -и общност. гашзация^га^К3 СЮК ИСЯКа
не

политическа
е самостоятелна

Комунист гьр Караянов (СР Македония), Янез Корошеп 
(СР Словения), Андраш Мадарас изп->.ли„ия,,г 
длъжността (САП Войводина), Мирно Мнхале 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Мата,, 
Поносел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор на изданието за ЮНА).зя указа .5?. Президента на Републиката от 

7^“емврн 1964 ГОДИна „Комунист” е отличен с ирдвн народно освобождение, а с Указа от
^ 6ратст,°и

Директор

Адреси на редакцията «амереняе 
опекулатните. На 

тта, такива -обстоятелства

щв™?Р:ТИЧеС'КМ превзетото ре- 
в -Н-1ТТ. °Т ^р|уга °иствма «е .може 

ИТ6 уСловия, -в -нашите обще
с-гвепо^икономичеою!
Дзде анти1инфлациоН'вн оатооа бй било ват

на всички изда
ния на „Комунист": Площад Маркс и Енгелс 
и, телефонна централа 335-069, Белград .... 
Редакцията на изданията за СР Сърбия: Нови 
Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.

отгова-
На

Единна редакционна колегия: 
кв Мтащино^86” и °тговорен редактор Вел
вммп™ТОВ,Р1’ заместник главен и отговорен Редактор Джуро Джурашкович

Издава Издателска трудова организация I условия, да 
■резултат, 

добре д,а се опаз-
ЦИон7аРт7^оНгрХ°Т А'НТИИНфЛа-
ЛИХ1ПЛ-7 „ р рама — да се въ-рне 
чоез М’ Къието е била- А
м-ическТ™ ме1РОП1РИятия «а мконо- 

еоката политика, .инфлацията 
ггуоне до забелязаното (рав- 

В. Слиепчевич

„Комунист".
Печата се в четвъртък сърбохърват- 

и> относно хърватско сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански 
еот, а в съкратени издания ва български ун
гарски, словашки, румънски и русин ски

главни и отго

ща 'се 
нцще!
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СТОПАНСТВО В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
штттттт

(ДИМИТРОВГРАДРАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО
к-ЛЙ&.х

ОСМНО: УРЕЖДАНЕ НО ПЛОЩИТЕ Вината не е само на 

„Кооперант"ПЛОЩИ ЕЧСАМОЕ78°0 н! гтпЕ1ТВЕНИЯ СЕКТОР В 
СЕКТОР 154 317 ПАРПР • Г0ЛЯМЛ ^ДРЕБНЕНОСТ: НИЯ СЕКТОРНА 5зЖрцеЛИ°БЩ° 8127 СОБСТВЕНИКЛ-

ОБРАБОТВАЕМИТЕ 
В ЧАСТНИЯ 

А ОБЩЕСТВЕ- рант", а яа трети откуп- 
чици.

А сдружените селокосто 
селско- папски производители уча 

ствуват в разпределението 
на дохода, макар че те ка 
зват, че това участие 
недостатъчно. През 
година на сдружените са 
дадени допълнително сред 
ства от 434 хиляди динара, 
а през 1982 година 300 хи 
ляди динара, например, 
ьранко Велинов от Сми
ловци за предадена селско 
стопанска продукция от 
0/6 хиляди динара, реали
зиран чрез „Кооперант” е 
получил в края на година 

обръщаме та допълнително 7300 дина 
ра. Славча Тодоров от Пър 
топопинци за 313 хиляди 
е получил 7350 динара. Го-

В Димитровградска об
щина през 1981 година са 
били сдружени :с „Коопе
рант'’ над двеста 
стопански производители, 
интересът за сдружаване 
се увеличава, даже непо- 
Следък има заинтересова
ни и сред заетите в сдру
жения тРуи- Значи ли то
ва, че расте доверието в 
селскостопанската трудо
ва организация „Сточар", 
за която доста сдружени 
казват, че е загубила до-

Миналогодищната 
сително добра реколта 
сочи, че

отно- дерно селскостопанско про 
изводство. Именно в рав
нинната част на общината 
се намират 4153 ха, а в 
полупланинската

ница”,
център „й. Б. Тито” и ме 
дицинокия център „М. По- 
павич”, като допълнител
ни дейности.

образователниятпо
твърде дълго сел

ското стопанство, като 
стопански отрасъл бе из
тласкан на заден план. Въ
преки повече обществени 
планове и 
леният

е
1891част

30 479 ха. (Съотношението 
, процентите е 6,6:48,4).

програми: „Зе- При това частният 
план , „Алрсжом- 

плекси и комасация” „Мо 
рава II"

в По отношение на орга
низацията, относно устрой 
ството, се предвиждат зна 
читални подобрения. Една 
бт найчважните задачи без 
опорно 
(витието на 
тор. За целта се гатн1цра 
създаване на пет основни 
организации, на кооперан- 
ти — пет пункта, които 
ще покрият цялата тери
тория на общината.

Като предимно полупла
нинска община, Сурдулиш

сектор
(както и общественият) са 
твърде удребнени: 154 317 
парцели с 8127 собствени
ци (в обществения сектор 
5300 парцелй).

и под. в аграрна
та политика не направихме 
прелом.

Изхождайки от нарасна 
лите потребности на обще 
ствено-икономичеоко раз
витие, качествените изме
нения в развитието на сел 
окото стопанство и разпо
лагаемите възможности в 
Сурдулишка община през 
последните 12 месеца сел
ското стопанство

представлява раз 
частния сек- верието сред тях, или пък 

нещо друго?
За сдружените често се 

говори, особено сега, кога 
то всички се

УСТРОЙСТВОТО

Главен носител на орга 
низираното 
ско производство в обще 
сгвания сектор е селско 
стопанско-търговският ком

селскостопан към селското стопанство.
Ако се гледат дадените 

/средства, може да се каже, 
че „Зеленият план" в Ди- ша Алексов също от Сми 
митровградока община ус- ловци, за 172 хиляди е 
пешно се осъществява. Яв получил 3900 динара. Ко- 
на е тайна обаче, че голям -стадии Стоев от Мъзгош 
брой от ползвалите сред- за 28 800 е подучил 670 ди 
ствата на „Зеления план" нара и тл.

повече
пъти се намира в центъра 
на интересование на обще 
отвените фактори. Това е 
и разбираемо, когато се 
знае, че храната придоби
ва „стратегическо 
ние" и открива добри раз 
войни перспективи.

Досегашното

На територията на общината в частния 
сектор има 144 трактора с различна мощност, 
плугове 140, сеялки за царевица 4, брани 68, 

4 култиватори 333, моторни косачки 107, ремар
кета 69, млинове 410, помпи за напояване 244, 
комбайни 6 и т-н.

В „Сточар" казват, чеса си направили с тях но
ви къщи, купили кола и освен Браико Велинов от 
т^н. За да „замажат очи- Смиловци, който стоцро- 
те" на „Сточар" направи- центово осъществява обо- 
ли са някаква малка кочи рота чрез „Кооперант”, ос 
на сили позамазали съще- таналите едва ш предават 
ствуващия обор. Някои са полоовината 
купили трактори, с които 
прекварват

значе-

оинат „Власина-продукт”. ка община вижда развити 
Гри ооновни организации ето на селското стопанст 
се занимават изключител- ®о преди всичко в ,разви- 
но със селскостопанско тието на животновъдство- 
производство: ООСТ „Ма- то. Според преброяването 
сурица за растениевъдст на броя на животните през 
во, ОС1СТ „Биле-продукт" 1981 година е имало общо: 
са събиране на лековити 14 695 овце, 10 425 говеда 
Рзстешм горски плодове 42 102 птици и тл. С про- 
и ООСТ „Власина" овце- екта „Морава Н" се пред 
ферми -на Власина и Че- вижда организиране на ми 
мерник, които до 1985 го ниферми, комплекси овощ 
дина трябва да имат Ю хи

развитие 
на селското стопанство в 
общината се характеризи
ра преди всичко с недо
статъчен ръст на производ 
ството и с изоставане на 
селското стопанство, като 
отрасъл по отношение на 
останалите 
расли, особено по отноше 
ние на промишлеността.

продукция, 
или още по-малко. Че то-

строителни 
материали, чакъл или дър
ва. Знае се, например, 
само малък брой тактори, 

средствата от 
;]" имат и плу

ва е истина потвърждава 
и примера на Гоша Алек- 

че сов. Самият казва, че е 
осъществил оборот сама 
от агнета и мляко около 

хиляди динара. Спо
ред евиденцията на „Ко- 

Същевременно има и та- оперант" тази сума е само 
кива, които са направили 172 хиляди, двойно по-мал 
съответни обекти за отгле ко. Това значи, че полови- 
ждане на свине, телета ната 
•или овце. Известно е още,

своята продукция що? 
на „Коопе-

купени със ~ 
Зеления план

стопански от
330

гове.

ПЛОЩИТЕ :ни насаждения и 
Обществените 

тази насока

прочие, 
акции в 

са в процес на
ляди овце.

Главната насока на раз- от оборота е реали
зирал на друга страна. За-Със селско стопанство изпълнение.витие в селското стопан

ство е уреждането напяо ската кооперация „Йелаш 
щите. От общо 62 965 хек 
тара -около 35 хиляди хек 
тара са селскостопански 
площи, а от тях 22 583 ха 
са обработваеми площи.
Горите се простират на 
повече от 24 600 хектара, 

н епл одородните

се занимават още: замелел че те
не 4 предаватСт. Н.

Отговорът на -всички сел 
окостопанаки сдружени 
производители е, че други 
те. плащат повече. Това е 
истина. Но „тезни 
които плащат повече 
са дали мито динар на Го
ша, Бранко, Славча ... или 
било на кой друг, за да, 
могат те да произведат и 

отнасят за себе ои, и за пазара, 
към тях. А в Смиловци Има нещо, което се казва 
има доста младежи, някои морална задължение, кое- 
от които за постоянно ос- 145 произтича от напред по 

соченото. И

/СМИЛОВЦИ

Ново улично осветление ДРуги,
не

докато
площи заемат 3554 ха. Го 
лемината на селскостопан

При електрификацията 
на сеЛата често, поради 

показателно недостиг (на средства, без 
за потенциалните улично осветление остават 

някои крайни махали.
факта,

Смиловци доста отдавна е

По инициатива на 
тежката организация, а с 
пълна подкрепа от местна 
та общност, предприемат 
се мерки за поправка на 
Културния дом. Сегашно
то му състояние е такова, 
че всеки момент 
може да рухне в мазето, 
понеже носещата греда е 
иапукнала и преди опас
ност Да се случи нещо не
желано. Младежите от 
Смиловци са огорчени от 
поведението на ООСТ „Ни това най-често си ползват 
шава”, ползваща през ля- водата от старата чешма 
тото тези помещения, ка
то склад за пшеница. Всъ 
щност те не са против то
ва, но .„Нишава” не издут 
Нява обещанието ои да до
веде в ред помещенията.
Ясно е, че част от вина
та за лошото състояние на

мла- номещенията имат и сами
те младежи, комтр недо- 
‘л.ак инскл сеоките площи 

говори
възможности за селокосто

Въпреки чепанско производство.
Веднага обаче трябва 

да се изтъкне, че. е малък 
процентът на обработвае
мите площи — едва 35,86 
на сто. (През последните 
години големи площи обра 
ботваеми са превърнати в 
необработваеми 
Още по-неблагоприятно е, тези дни успешно прик-
че участието на 1обществе
ния сектор в обработвае- електричеока мрежа до 
мите площи е почти оим- всички краища на селото.

само 4,80 на Същевременно старите оби

тават на село. яв само мо
рално, но и договорно, про 

Смиловчани (не само те) изтичащо от сключените 
имат още един проблем. Договори. Взаимните задъл 
Въпреки че са се ориклю- женил между сдружените 
чили на регионалния водо- и .„Кооперант" не се спаз- 
провод,- повече са без во- ват, а „Кооперант" поне за 
да бтколкото с вода. За- сега не прилага никакви

санкции срещу тези, кои
то очевидно нанасят само 
вредна >, на „Кооперант”. 

насред селото и не Отхвър Интересът за сдружаване 
лят идеята от нея да ои трябва да се поощрява до

ри и за тези, които едва 
не се занимават с-ъс сел
ско стопанство, но които 
са готови да сключат до
говори за кооперативно съ 
трудничество.

получило 
ток, също е имало улици 
без- електрическо осветле
ние. По - инициатива .на ме 
стната общност и със сред 
огва на същата, възлиза
щи на 152 хиляди динара,

електрически подът

площи).

лючи акцията за уличната

волично 
сто.

доведат по домовете, ако 
положението с регионалния 
водопровод . в най-окоро 
време не се реши.

«повени електрически кру 
Друг анализ на землищ- шки са подменени с нови 

пия фонд свидетелствува неонови, (както „градски- 
и за редица неблагополу- те” шетодито казват сми- 
чия за развитието на мо- ловчани). А. Т. А. Т.
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Регионалното състезание 

знаеш за движението
• ЯЛ ПСТЮЛНИЕТО ЩЕ ВЗЕИЛТ ЕЧЛСТИЕ .ДЕДСТЛ.тИИ
_ ОБЩИНИ НА НИШКИ РЕГИОН • ИЛ 

БЪДАТ ВРЪЧЕНИ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЯОТ 15 ТЕ
1 културницели да насажда
у младите за Сезона съствзава-де домакин 

одите се зз широката ре
публиканска акция „Как
во знаеш за движението , 
която освен манифестацио 

състезателен

Безопасността <на движе 
нието и. културата на дви
жението представляват ос 
новни въпроси, с които се 

съветите за без

III а ви ци
паоност 1Ю движението и 

радва на особенакоето се
популярност срод 
тс се. С относително раз- 

собствени съобщения

учатдм-
зани.мават движението нен, има иопасност иа
при. общинските скупщи- характер, 
ни. дилштроззградска об- Според утвърдената ДРо 

терито- грама на 16 април ще бъ
де открита колективна из
ложба, ще се извърши те
стиране на състезателите 
и ще се организира колек 
тивен излет на състезате
лите до една гранична за
става и овцефермата в Ли

вити
и с факта, че 
през нейна територия ми
нат и над пет 
транзитни туристи с шяко 
Л1СО стотин хиляди прево- 

средства, Димитров
градска община 
има защо да полага гри
жи за правил ното движе
ние на участниците в дви- 

спазването на

годишно
щина, през чиято 
рия 
пия
и изтока, полага особени 
грижи да създаде правил
ни навици, особено у под
растващото поколение, да 
разшири познанията и зна 
нията на младите в движе 
нието. Постигнати са и 
сравнително добри резул-

ми лиана
Дж. Андрееви — Куи

лишава международ 
път, свързващ Запада — Партизанска колона

зни
наистина

ОТ „СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА"
пинско поле.

На следващия ден — 17 
април в града ще се про
веде парад на участници
те, след което регионални 
ят преглед ще бъде тър
жествено открит- След от
криването на регионално
то състезание ще се про
ведат състезания на поли
гон, както и състезание в 
движението.

На най-добрите състеза 
тели ще бъдат връчени ди 
пломи и грамоти, относно 
заслужени признания-

Димитровград и досега 
е бил домакин на различ
ни лганифестации, срещи, 
прегледи. За пръв път оба
че той е домакин на едно 
такова състезание, което

жението, 
правилата и пр.

Не ще и съмнение: акци 
ята „Какво знаеш за дви
жението" едновременно е 
и благородна, но и практи 
чески полезна: 
твратяват се злополуки и 
пътни
обществото се спасяват Це 
нни човешки животи, а ма 
териални средства се пред 
пазват от унищожение.

Оттук и интересът сред 
участниците на регионално 
то състезание „Какво зна 
еш за движението" в Ди
митровград владее жив ин 
терес.

СУРДУЛИЦА

Победител е Биновцетати.
димитровградска общи

на на 1о и 17 април, тази 
година> илга честта Да бъ- предо- Традиционната акция „Срещи на селата" на 

територията на Сурдулишка 
В юбилейните (десети) по ред срещи се състезава
ха 15 села: Масурица, Клисура, Сувойница, Бинов
це, Топли дол, Дугойница, йелашница, Бело поле, 
Чурковица, Горни Топли дол, Власина Округлица, 
Леокова бара, Киевац, Данино село, йелашница, 

, Калабовцз.

община приключи.СУРДУЛИЦА произшествия, на

из дейността 
на народния 
университет Първото място спечели село Биновце и наг

радата на стойност от 9000 динара, второ — Масу
рица и 7000 и трето Сувойница и 5000 динара. Осо
бен ентусиазъм проявиха младите от Горни Топли 
дол, които по снежна виелица дойдоха в Масурица 
и изпълниха симпатична програма. На тях бе при
съдена специална награда на стойност от 3000 динара.

Организатори на „Срещите на селата” бяха ОК 
на ССМ, ОК на ССТН, както и самоуправителната об 
щност по култура в общината.

Домът на културата при 
Народния универзитет в 
Сурдулица през изтеклата 
(1У53) година разви особе
но богат културен живот- 
Данните красноречиво по
твърждават това: на раз
лични представления има
ло е 120 хиляди посетите 

. ли. Само на 550 кинопред 
ставления е имало. 110 хи 
ляди любители на филмо
вото изкуство. Подвижно
то кино е прожектирало 
80 кинопредставления в 
селата, които са посетили 
няколко хиляди души.

Организирани са четири 
театрални представления 
в града и 16 представле
ния в организациите на 
сдружения тРУД и местни
те общности. Устроени са 
12 концерта на народна и 
забавна музика, а са изпъл 
нени и два концерта на 
сериозна музика, които са 
били посетени от около 
900 души.

Ст. Н.

План за книгоиздателската дейност 
на Издателство „Братство" за 1983 

година
с_м.

БОСИЛЕГРАД

На девети април 

- общинско състезание
Въз основа на Закона за книгоиздателска 

дейност Издателство „Братство”, със седалище 
Ниш, изнася на публично обсъждане своя

1983 год.
в
план за книгоиздателка дейнот за 
Планът на Издателството се състои от прене
сени заглавия от миналата година и предложени 
творби на конкурса, публикуван във вестник 
„Братство" за дови ръкопиои за издателския 
план за 1983 год.

1. ТИТО ЗА ПИОНЕРИТЕ — избор на 
речи, разговори и статии за най-младите поко
ления — избор Милан ВЕЛИЧКОВ,

2. ИЗБРАНИ СТИХОТВОРЕНИЯ — анто- 
логично-панорамен избор от поезията на българ
ската народност в Югославия — избор Власти- 
мир ВАЦЕВ,

3. ЧОВЕКЪТ С МИСЛИТЕ СИ ВЪРВИ, 
стихотворения — автор Александър ДЪНКОВ,

4. СЪВРЕМЕННИ МАКЕДОНСКИ РАЗ
КАЗИ —■ панорамен избор — превод на Денко 
РАНГЕЛОВ и Свободан НИКОЛОВ,

5. РАЗОВ, стихотворения — автор Марин 
МЛАДЕНОВ,

6. ИГРИ НА ЖИВОТА новели -— автор 
Миле НИКОЛОВ — ПРИСОЙСКИ.

Предложеният план е на обсъждане до 
20 април т.г. Всички забележки и предложения 
трябва да се доставят на Издателство „Братст
во” в посочения срок на следния адрес:

. НИРО „БРАТСТВО"
— Книгоиздателска дейност —
18000 НИШ
Кей 29 декември бр. 8

На 9 април тази година в Босилеград ще се 
проведе общинско състезание „Среща на селата 83” 
— първа манифестация от тоя вид в Босилеградока 
община. Наистина и досега по едно село от Босиле- 
градска община участвува на регионалните орещи, 
обаче досега те настъпваха неорганизирано т.е. без 
предварително общинско състезание.

За разлика от досега, тази година Общинската 
конференция на Социалистическия съюз в съдейст
вие с Общиноката конференция на Съюза «а социа
листическата младеж в Босилеград раздвижиха 
рака активност, в резултат на което успяха да вклю
чат в тази не само културна, но и обществено-поли
тическа манифестация, . четири села. Именно, в ак
цията, която в другите села в региона има по-дълга 
традиция, тази година взеха участие Райчиловци, 
Долно Тлъмино, Горна Любата и Горна Лисица.

Имайки предвид, че манифестацията „Среща 
селата” обхваща почти 

ти на обществено-политическия, стопански и култу
рен живот, тези манифестация трябва още повече 
да се задълбочава, което едновременно значи и за
дълбочаване ва самоуправителната и делегатска пра-

стопан-

ши-Открити са били и две 
художествени изложби на 
млади художници ■ от Сур
дулица. Проведени са 4 
тържествени събрания, на 
които са били изпълнени 
подбрани 
жествени програми. Книж
ният фонд през 1982 годи 
на е увеличен с две хиля
ди нови заглавия, а броят 
на читателите е нараонал 
От 4500 на 5300 г 

Тази интензивна 
ност на 'Народния универ
ситет продължава и 
настоящата година. .

културно-худо-
на всички обл ас-

души.
ктика, по-интензивно развитие на селското 
ство, както и опазването на културните традиции на 
отделните села. Ето защо в бъдеще трябва да се раз
движи по-широка акция за (включването на по-голям 
брой села, в манифестацията,

дей-

през

Ст. Н.
М. Я.

СТРАНИЦА 8
БРАТСТВО * 8 АПРИЛ 1983



ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА

от централното републиканско

ДОБРОВОЛНИЯ МЛАДЕЖКИ ТРУД ' XПОДГОТОВКИ ЗА ИЗБОРИ в титовия 
ФОНД в южноморавски регионТЪРЖЕСТВО В НИШс труд се отстеш СИ»! Конкурс заООсгишднк

■ф Избирането на нови органи и тела на 
Титовия фонд ще се извърши през месец май 
тази годинаНа 1 април вечерта

зала »Чаир” в 
тазгодиш

В
спортната 
Ниш се състоя 
ното републиканско Тър 
жество по повод 1 април
— Деня 'На доброволния 
младежки 
1000

Ти торият фонд е Ю>К|Н оморавски регион 
в момента разполага с 11,6 милионна динара. Са
мо ггрез Д982 година трудовите хора и граж
даните, организациите на сдружения тРУД и ос
таналите членове са внесли във фонда чоколо 
7,5 милиона динара относно с 8,7".на сто повече 

, от внесените средства през 1981 година. Сред- 
вият члено^и внос на един работник възлиза 
от 85,5 динара в Лебане до 376 динара в Мед- 

, веджа:

труд. Около 
младежи и девойки 

(бригадири) от цялата 
страна пристигнаха на тър 
жеството, носейки със се 
бе си желанията и тторъче 
нията на цялата Тези данни бяха изнесени на заседание

то на Координационния отбор на Титови,я фонд 
за стипендиране на млади работници <и деца от | 
работнически семейства в Южноморавски ре- X 
гион, което. се проведе във- Власотинце. На ♦ 
заседанието бе решено през май да бъде извър- -1 
шено избиране на органите и телата на Фонда * 
за следващия мандатен период, при последо.ва- ♦ 
телно спазване на делегатския принцип.

В рамките на подготовките, както и на 
изборните събрания, те .бъде направен задълбо
чен. анализ на досегашната дейност на Титовия ♦ 
фонд, за да се обобщят постигнатите резулта- ♦ 
ти и положителни опити, но и да се забележат ♦ 
пропуските. Също така ще се набележат основ
ните насоки за по-натапт--но развитие и укреп | 
вгне на Титовия фо-нд. *

Координационният отбор взе решение да 
се обнародва конкурс за даване стипендии на 
ученици, студенти н млади работници от деве
тото поколение стипендианти на Титовия фонд. 
Предвижда се да ’ бъдат присъдени около 90 
нови стипендии. Досега стипендии са дадени на 
над 800 млади от всички 13 общини >в Южно-

В. Велкович

:трудова 
.федеративнамладеж от 

Юголавия, изразени в го
товността ^ да дадат пълен 
принос в по-нататъшното 
изграждане, на страната.

След като продефилира- 
ха по улиците на града, 
бригадирите бяха приветст 
вувани в зала „Чаир” пред 
многобройна публика, от 
Драган Илич,. председател 
на Председателството на 
Съюза на социалистическа

:♦
:♦

!дина на година се увели- фолклорни трупи, солис- 
чава, което още по-крас ти, хорове и ансамбли, 
норечиво показва реши- чрез словесно-образни сред 
мостта на младите .неот- ства на художествен на-

та младеж в Югославия, 
който между другото из
тъкна:

-- Съвкупният НИ
дово-творчески живот тряб 
ва да бъде непресъхваш 
процес. Младата генерация 
днес представлява огромен 
трудов, творчески, самоуп 
равителен, политически и 
отбранителен потенциал, 
който обществото тряб
ва умело да използува.

В по-нататъншите си из 
казвайия Илич говори за 
многостранното значение 
на трудовите акции; меж 
ду другото, че те са свое 
образна форма за укреп
ване на братството и един 
ството , дружбата и спло
теността на всички наши 
народи и народности, 
ва, че единството прави 
силата, се потвърждава и 
ст факта, че числото на 
младите бригадири • от го-

тру-
През деня Драган Илич води разговори с 

нишката младеж, по някои актуални въпроси и 
необходимостта от по-бързото им разрешаване, 
а Петар Дамянович, председател на РК на ССМ 
на Сърбия, връчи признания на най-добрите бри
гади, които миналата година работеха навред 
по Страната.

г
г
I моравски регион.

БЕЛЕЖКА

Могато се сбърка редътклонно да вървят по пъгя. чин олицетвориха почти 
който начертаха Тито и цялото бригадирско битие 
Партията. ' — изразено в непосилния

Последваха бригадир- труд на младия човек, дру 
ски поздравления; „Дру- гарството, безгрижието, 
гарю Тито, даваме ти- съзнанието на .младите, че 
обет” или „Тито партия— дават пълен принос в со- 
смладина акция”, придру- циалистическото самоуп- 
жени с овации и ръкопля равление ,че само с труд 
скания, след което започ- може да се^ отстояла сво- 
на худо,жествено-забавна- бодата, равноправието и 
та програма под название мира;, че само в мир чове 
„С любов ще сплотяваме шкият дух може да твори 
човек с човек”. Известни и да се възвисява. Н. Ц.

ф в •
Една добре замислена а,к дръвчета 

ция на младежката орга
низация в

и посадиха -нови. 
А след тях остана боклук 

Димитровград двойно повече от преди. Та 
за’ съжаление ще остане 
запомнена по лошата й ре 
ализация. Става дума за

ка е, когато се сбърка ре
дът . : '

Предвидено беше бок-То- . акцията по почистване на лукът да се товари на ка- 
града и ъадене на старите мишш и да се откара от 
акации в главната улица, улиците. Обаче в повече- 
На най-малките участни- то улици събраният бок- 
ци в акцията, учениците лук все още си стои!? 
на основното училище Вместо задоволство 
„Мота Пи яде , се падна лезната акция, граждани- 
да почистят улиците. С ме те сега изразяват^ смуще- 
тли, взети от къщи, те ние. Нима не можеше и 
напетит а „лъснаха” улици
те, особено главната. След 
тях пристигнаха бригади
рите и средношколците и 

дръвче

от по

Разхубавиха кеяБОСИЛЕГРАД

и гораноките бригади от 
Образователния център и 
босилеградското основно 
училите. Над 150 младе
жи, девойки и пионери, 
участвуваха в акцията, по 
чистиха кея край Добри- 
долския поток 'И 
на - града, 
тгиците от Образователния 
център и босилеградското 
основно училище, както и 
трудещите се 
организации на сдружения 
труд, почистиха дворовете

и площадките пред овои- 
тс организации. Подобни

Както в цялата Страна, 
така и в Босилеградска об 
шина 1 април — Денят на 
доброволния 

ТРУД беше ознаменуван с 
■ редица младежки манифе

стации и трудови акции. 
Именно, на 1 април в 
силепрад, в организация 
Общинската конференция 
на Социалистическата мла 
деж, се проведе добровол 
на трудова акция, а коя
то освен младежката тру
дова бригада, участвуваха

организацията на акцията 
да бъде на - равнище на 
младежкия и пионерски 
ентусиазъм?

Можеше/ ама организа- 
та. Дръвчетата паднаха ед торите изглежда са забра
но след друго, но при това 
беше разкъРтепа и част От 

На 1 април вечерта е гол тротоара. След това .мина- 
ямата зала ма Културния ха работницит ,на „Услу- 
дом в Босилеград се про- . га”> натовариха старите 
веде бригадирска вечер с 
подбрана културно-забав-

трудови акции се проведе 
ха и в Бистър, Долна и 
Горна Любата, Горна-Ли- -извадиха Старите 
сина и други села в общи

-младежки

вили, че от хубава идея 
до отличн ареализация .се 
стига с помощта на твър
де добра подготовка.

А. Ташков

пата,
Бо- улиците 

Освен зова учена

в ггавечето
, на програма.

М. я.
> • #

Залесителни акцииБАБУШНИЦА

«дината залесиха около 3 ни ще проведат още една 
хектара площ, на която за подобна акция, по време 
садиха над. 5000 борови на която «ВД залеоят плолц 
фиданки. от около 6 хектара. Тази

Както бяхме осведоме- ' акцйд и1е бз,де проведена 
в местността „Губаровац”, 

Т. П

На 1 април т.г. около 70 
девойки и младежи, от Дя
ла Лужчииа в местността 
„Базовица", -недалеч ат се
ло Пресека, проведоха ак- 

залесяванс. За са- ни, най-късно до 1 -май, съ 
-щите тези млади луж-ничация по 

-мо 8 часа младите от об ирай село Студена. Най-малките бяха най решюстни
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"Л Првхраната иабдвтето и

СТОЯНОВ, доктор по медиции.

ДИМИТРОВГРАД

КРАЧКА КЪМ ИКОКОМИЧЕСКИ НАЕМИ
па общвотпени киартири• От първи април за всички притежатели 

с 40 на сте. АЛЕКСАНДЪР 
ските наукинаемите се увеличиха

ща стане, зощото участие
то ма маемите в стойност
та ма жчшгщмигя фоиВД °т 
годим а ма година 
ва. Факт е сънно, че с та
кива маеми, 'КО.ито и с то
ва (повишаване са 
ки от оредните маемите и 
Сърбия, ЖИЛИЩНИЯ'!’ фонд 
ма Димитровград едва л.и 
може да се поддържа, има 
йгси предвид, че жилищни 
те сгради са построени 
преди 10—15 години. Все 
пак и това е една 'крачка 
(към осъществяваме па ико 
•IЮМИЧОСК1И маеми.

Обществен договор по 
този въпрос а приет от 
делегати 1чз ма Общинската 
Скуггщимата ма Самоупра- 
вителната общност ма ин
тересите за комунални дей 
пости в Димитровград ма 
съвместно заседание, про
ведено на 25 март тази го
дина.

Изкуствено хранене на 
кърмачето

^пянене се подразбира 
Пои изкуствено хРам®ие когато то

'всяка друга храна «а. МР да Се храниспоред «рпродните закони гря ^ дава само, 
е 'майчино мляко. Гази хра У ^ оглед

«гая? л.з~ «*във внясяисто на вода, ое- 
(.калории), както

за тези, (които притежават 
излишък жилищно прос
транство с 60 на сто.

В Димитровград от 2361 
квартири само 301 са об
ществен^. Имайки пред
вид, че в този квартири 
живеят хора със завидни 
месечни доходи, трябва 
да се отхвърлят като не‘ 

мненията,

Средният размер ма мае
мите в Димитровград 
8,40 динара за 1 ма жили- 

Съще-

е
мамаля-площ.щна

времено средният наем в 
СР Сърбия ® 12,40 динара 
за 1 м3. Съгласно станови
щата на Федерацията и СР 
Сърбия наемите пастелен- 
но да достигнат икономиче 

дена, предложено беше 
от първи април да се уве- 

с 30 на сто, а там,

(почмал-

аргумонтирани 
че с увеличението на мае- 
лгите „се намалява жизне
ното |равни,ще, ма работни
ческата класа”. Ако сред

ока дали тя 
от някоя 
трябва да |Се знаесъотношение

личат
където наемът за един ме
тър квадратен е по-малък 
от средния наем в репуб
ликата, да се увеличат с 
40 ма сю. Такъв е случа
ят в Димитровград. Но за 
да се достигне цената от 
12,40 динара нужно е нае-

и на витами-ствува
лтьчини и захар

И АГцшЛаНдаСОкажем. чс най-добре е да му 
"е мляко и според повечего^ори 

осиешкото, зацчарско 
следните причини: кога- 

под висока темпе- 
бацили, особено

квартиранадпте вече има 
известно число работници, 
съществуват много други 
•начини да им се помогне.

Въпреки 
на наедште, същите са все 
още далече от така наре
чените икономически нае- 

, конто трябва 
зат на 2%> от стойността 
на жилищния фонд. Факт 
е, че това скоро ме може

ни

се дава
Мляко на прах, каквото е 
то и лр. и това поради 
то се прави мляко ма прах
ратура се унищожават всички „п„кп ПОе-
от болни крави. Освен това кравето мляко, пре
творено на прах. по-добре се смила. За'^яко 
на детето трябва да се дава по Р

телесно тегло, но не повече
6—7 месеци на две части

увеличаването.

мите да се увелшчат дори 
с 91,3 <на Сто.' Тъй като то 
ва не е в съгласие с до
говореното увеличение на 
цените, наемите се увели
чават само с^40 ма сто, а

да възлими

о,тна килограм 
750 гр. През първите 
.краве мляко трябва да се добавя по една трета 
вода. Значи, трябва да му се дава по гои гр 
разредено мляко на кг телесно тегло за период 
от 24 часа. На такова мляко осезателно тряб
ва да се добавя и захар, понеже, ^по този на
чин се увеличават калориите, необходими на 
детето. На 100 гр мляко се добавя 7,5 гр (1,5 
кафена лъжица).

Доколкото се ползва мляко на прах най- 
напред 150 гр вода трябва да превари, а 
друг съд с .малко вода се добавят 3 лъжички 
мляко на прах и добре да се разбърка. След това 
на преврялата вода се добавя приготвеното мля
ко и 1,5 лижичка захар и се слага да ври око
ло 3 минути, когато се изцежда и охлажда. 
Ако пък искаме млякото да не бъде разредено 
(ако кърмачето е над 7 месеца) подготвява се по

А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПРОТИВОПОЖАРНО ДРУЖЕСТВО „БОСИЛЕГРАД” 
ОТ БОСИЛЕГРАД

Материблните средство се основен проблем
Доброволното противо

пожарно дружество „Бо
силеград” от Босилеград, в 
чийто състав освен проти
вопожарното поделение в 
Босилеград, действуват и 
подведомствените проти
вопожарни поделения в ме 
стните общности Долна 
Любата, Горна Лисина и 
Долно Тлъмино, запланува 
ните задачи в програмата 
за работа през изтеклата 
1982 година цялостно не 
е реализирало. Именно, 
според . плана и програма
та за работа приета от 
страна на Скупщината на 
дружеството в течение на 
изтеклата година е трябва 
ло при всички местни об
щности да бъдат формира 
ми -доброволни противопо
жарни поделения. Обаче, 
поради недостиг ма мате
риални средства те не са 
формирани. Освен това с 
цел да се дадат основни 
понятия и знания ма насе
лението (какво трябва да 
знаят и как да се отнасят 
в случай ма пожар 
други природни бедствия)

във всички .местни общно
сти е трябвало да се про
ведат различни сказки от 
областта на противпожар- 
«ата защита. Досега таки
ва сказки, какю ни уведо- 

Ивам Стоименов, еди
ния от двамата професио 
нални
преведени, в 10 местни об
щности и в няколко под
ведомствени основни учи
лища, докато в останали
те ще бъдат реализирани 
в течение .на настоящата 
година.

През изтеклата година 
членовете на доброволно
то противопожарно друже 
ство, съвместно с остана 
лите граждани и трудещи 
се в общината са участву
вали в гасене ма 8 локал
ни пожари, от които 7 
частния и I на обществен 
сектор, в които материал
ната
2 430 000 динара. За отбе
лязване е, че всичките 
осем пожара са предизви
кани поради небрежност и 
невнимание ма отделни ли
ца, и че всичките са ма

време забелязвани и 
тях осведомен от опре
делената служба, с кое
то е осуетено да се дойде 
до по-голяма материална 
щета.

за
в

.ми
Изхождайки от факта и 

са ролята на противопожарна 
та защита в системата на 
всенародната отбрана и 
обществената самозащи-

пожарникара,

стптия начин, само че на три лъжички мляко 
на прах се добавят 100 гр вода. Най-добре е 
всяко ядене да се приготвя отделно. Обаче мо
же и за повечето яденета, когато .млякото се 
съхранява в хладилник, а преди храненето се 
затопля (в количество, необходимо за едно яде
не).

та и че в ежедневния жи
вот опасността от избух
ваме на пожари е все по- 
голяма, о ргани зацион н ото 
укрепване на дружеството 
с мови членове в местни
те общности а! организаци
ите ма
както и обезпечаване 
необходими съоръжения за 
гасене на пожари е основ
на задача на дружеството. 
Вече са обезпечени 300 хи 
ляди динара за оборудва
не на формираните поделе 
мия, а раздвижена е и об-

Млякото се дава така, че най-напред се 
разклюмка шишенцето. Положението на дете
то трябва да е както при кърменето. Шишен
цето трябва да се държи така, ■--- 
да е пълно е мляко, защото ако има

сдружения труд.
че гърлото муна

въздух
детето по-късно повръща. Биберонката не тРяб- 
ва да се слага препалено дълбоко в устата, 
пито пък да се повлича навътре и навън. Не- 
обходимо е от време на време да се правят 
■кратки почивки, защото детето не трябва да 
се замерян а. Храненето трябва 'да трае от 
10—15 минути. След яденето детето трябва да 
се изправи докато не уригне погълнатия въздух,
стотна Н? “ полага в креватчето на дясната страна. Не тряоюа да се принуждава да 'изпраз
ни шишенцето. След храненето шишенце^ ^я- 
0,ва да изпразни и да се измие 'със студана 
да, педиарително превряла при следващото яде-

В

щета възлиза ма

щ ествежитолитичейка (ини
циатива за формиране и в 
снези местни общности къ- 
дето ме са формирани.или

м. я.
во-

БОСИЛЕГРАД не.
При изкуственото 

равен на
на кравето мляко 

'времетраенето между 
бъде около 4 
чйса е

Цената на агнетата от 2С0 до 250 динара хранене броят на 
естественото

хра- 
хранене. 

трре по-дълго и
по.малъкСа; е"" ®В°ЯТ Яа яданетат^за 24 

- х Щ1ата еЛ^ЛТи:но5.~ К-™ото 
които е понизразителен през сутринта,

ненетата не е 
Смилането

на сдружения труд ” домашн'и* 'и чуждестран рад върши откупване 1и на
•дък” от Боометоад” зани МОР Па3ар дададат ’над ®>битък: телци и го-
маваща се със ^'скосто !°°° агнета- По1«стоящем веда. И тяхната цена 
ланска дейност и изкупва Шип?3' *?ЯТ° °°СТ га е «Р“5™™“0 ' «обра
ставила°наТЪК’ Д° - ТГГка. ИмеГ^ 15°

Г-МЩ? *
живо тегло.

Да кажем 
преки
агнетата, тази 
организация

се-
апетита, 
а по-малък вечерта.

Имайки предвид, че не 
тю и кравето мляко 
■и 'минерални 
добавят и 
от втората седмица 
трябва да 1се 
навършените три 
бавя варен

за динара, а старите говеда 
до 120 динара, килограм 
живо тегло.

Ако се има предвид, 
по че говедата в Бооилетрад- 

килограм ска община
от сортата. „буша”, 
то дават до 50 на сто ме
со, цената,
„Напредък”

само майчиното, 
соли то'™3 ЛОст™° витамини

аги-,™
месеца трябва Д

. дното
леградокяте агнета, през 
следващите два — три ме 
сеца се очаква селскосто
панските производители 
от Босилеградска община

са повече 
кои- иават

и това, че въ
Да му се до-

за ?.КОето 06 обезпечава за създаваме
жълтък,

лязо, (необходимо 
ш телца.

сезона на която дава 
е съвсем ре-

М. Я.
же-

червоня кръв 
(Следва)

стопанска 
от Боси лег наална.
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ДИМИТРОВГРАД

Физическа т по-чист градБОСИЛЕГРАД

®И Лиш" - ФИ ЛВ" издигне същатаград ще 
на по-високо пиво и дали 

този начин проблемът 
1Йапълно ще се реши, оста
ва да се види. Моно е, че 
досега почти не можеше 
да се говори за някаква

па-главни улици в града, а 
три пъти седмично остана 
лите 16 улици. Според до
говора за същата цена два 

годишно ще

:: За поддържане хириена-
; • та в града са нужни года- 
:: шно около 860 хиляди да- 
•: нара и четирима нови ра- 
•; ботника.
; • Хава предлага
;: „Комуналац” на Общинска

' та скупщина, понеже сами 
•; не са в 1Състоя'ние да обез- 
:: печат средства за чистене
• | и миене на улиците (и под-
;: държане на зелените пло- 
:: щи в града. Според пред- 
< л ожени я самоуправителен 
; договор, който ще бъде 
: сключен между Общинска
• ■ та скупщина и ООСТ „Ко- 
;: муналац”, за един квадра-
• '■ т©н метър почистена площ 
;; Скупщината ще заплати

на „Комуналац” 0,8‘ дана^ 
ра. За тази сума те са длъ 
жни ежедневно да 9 чистят

по

Н (1:1) десет пъти 
мият улиците и тротоари
те (около 8500 м2), а през 
зимата да почистват снега. 
Чистенето и миенето на 
улиците трябва да иррвеж 
дат в дело четири работ
ника. За тях са запланува
ни годишно 520 хиляди ди 
нара. За защитни средства 
на работниците са нужни 
над 120 хиляди динара, а 
за топла закуока четири 
и лолавшщ. За разходи у а 

ООСТ

ООСТ

Ра” В Бооил®г'РаД на игрището „Песка-
ооа.няРк™А^ ШЧИЦа ФУтбоиис-дате .на „МИВ” 'от 

3а“а1ЧШ1На в групата А” ш
футболна ИИвиаи* Враня, изнесо- 

'тболиг^Т г Футбална лек1«я «а боонлеградоките фу- 
1влъ»н:пярнг.г-т. ■и'зза’ колективна ,и с много по-голяма 
........ ® играта, те просто ое поиграваха с до-'
без по-^ФГ°™^ 'което 01Че веднаж показа, че 
и Отргашгмпл™ тренировки и по-шляма сериозност 
тигат .л пЯг. Т' В иррзта Няма и «е може да се пос
тния п™иг^аРе3у,ПтатИ' Това е тРета среща и проле- 
ство ча кл 3°Н ,'На тазг°Д'ишното футболно дървен- 

’ . ято (с Оглед на високото представяне на
гостите) интересът бе сравнително
1С ^е ®ъР®ите минути вранските футболисти 
спечелиха оороата в средата 
няколко опитни' футболисти 
по-добре, бързо и 
особено

хигиена.
Ясно е също, че заетите 

по поддържането хигиена 
та из града досега не осъ
ществяха личните си 
доходи, нито отделяха във 
фондове. Загубата# която 
осъществяваха се 
сираше от сервиза за по
правка на домакински уре

компен-

ди.
Надяваме се, че с под

писването на трзи договор 
Дали този начин на фи- нашият град ще стане по- 

наноиране на обществена- чист- 
та хигиена в Димитров-

адмииистрацията в 
цели 120 хиляди динара!

голям.

А. Т.на терена. Водени от ;; 
те заиграха технически •: 

с комбинации, така че домакините У.

«. зггагугта
па^ора в КОято участвуваха повече футбо-

ти на „МИВ , централният йападател най-добре се 
справи и начена мрежата на Чипев.

Във второто полувреме зрителите очакваха по- 
организиргми и по-бърза игра на футболистите от Бо- 1 
силеград. Но хомотеният и силен отбор, какъв- !
легоалПРм'икаВИ Н| любитеиите на футбола в Боси- 

Ред от Враня, не допусна, изненада. И ве-
е в минута с хубав удар от далечина деоното 

крило отоеляза нов гол във вратата на М. Чипев. Се
га вече ясно пролича, че победителят ще бъдат гос
тите, а развоя на играта трябваше 
на въпроса

Реаш изгледи за по-добра водоснабдяваноед-
„Комуналац” ндма средст
ва за това. След доста ос
тър диалог между пред
ставителите на тази ООСТ 
и делегатите на Общинска 
та и скупщината на само- 
управителната общност на 
интареоите по комунални 
дейности на съвместното 
заседание, средства са обез 
печени от три извори: 460 
хиляди обезпечава споме
ната СОИ, около 130 хи
ляди са длъжни местните 
общности на селата Бре- 
бевница, Радейна и Сми- 
ловци. Остатъкът от около 
300 хиляда динара е стой
ността на някои недовър
шени работи от страна на 
„Градня”, които е трябва
ло да направи след като 
водопроводът технически е 
бил прегледан и предаден 
в срок посочените недос
татъци да се премахнат. 
Тук се разминават стано
вищата на „Градня” и „Ко
муналац”.

Първите категорично 
твърдят, че водопроводът

е технически приет още 
през април 1979 година и 
недостатъците премахна
ти. Вторите това оспорват- 
Както е потвърдено м на 
заседанието, официално 

водопроводът не е техниче 
оки приет, нито пък се 
знае кой му е стопанин.

Но, тъй като търсените 
с проектосметката пари 
са обезпечени, а налице е 
и общеанието на отговор
ните в „Комуналац”, надя 
ваме се, че водопроводът 
най-после ще „оздравее”. 
Въпреки всичко това, яс
но е, камъка на препят
ствие е цената на свадата, 
която все още не е иконо-

Ако се премахнат някои 
недостатъци на регионал
ния водопровод, които е 
набелязала ООСТ „Комуна
лац”, водоснабдяването на 
Димитровград със здрава 
питейна вода би било по- 
добро и водопроводът Ще 
функционира .нормално.

Това е мнението на най- 
отговорните в „Комуна
лац” но не и гаранция, че 
това наистина ще бъде та
ка, защото цената на во
дата все още е под въп-

да даде отговора 
ТГ с каква преднина ще спечелят среща

та. Краиният резултат — 6:1 за гостуващия отбор 
ъвсем отговаря на силите, които показаха двата от- 

оора. Голмайстор за домашния отбор бе В. Чипев 
след едно добро подаване на В. Тасев.

Да кажем, че преди главния
рос.

В подкрепа на своите 
твърдения „Комуналац” да 
в а проектоизчи сление и 
списък на необходимите 
работи, които трябва да 
се извършат за нормално, 
действие на водопровода. 
Касае се за недостиг на 
средства от 880 хиляди ди-

мач се проведе 
футболна среща между юношеските отбори на ФК 
„Младост” и ФК „Морава” от Владичин хан. В добра 
и равноправна игра срещата завърши наравно 2:2. 
'И двата гола за юношеския отбор на „Младост*' от- 
беляза. В. Воинович.

Отборите на ФК „Младост” играха в следния

мичеока .и цената на амор 
тизацията, която трябва 
•да се плаща след превзима 
нето на водопровода от 
страна на „Комуналац”. 
Докато това не се реши, 
водопроводът ще бъде в 
,дефект”, а чаршията ще 
има теми за разговори, ко 
ито невинаги са на място 
то си.

състав: :;
Първи отбор: М. Чипев, В. Ивков, Б. Иванов, В. Та- : 
сев (капитан), В. Тасев, 3. Младенов, Р. Венков, Д. • • 
Златанов (И. Кирилов), В. Чипев, С. Якимов (В. Тас- :: 
ков) и М. Цветков. •
Юношеският отбор: В. Гонев, В. Пейчев, Л. Алек- ;; 
сов, П. Стоянов, Л. Захариев (капитан), С. Глигоров, • 
В. Глигоров, И. Рангелов, В. Воинович, Р. Захариев, : 
и Н. Стойнев.

•Съдията Бранимир Стошич от Сурдулица добре ■ 
води срещата.

нара, които оа нужни, за 
да се поправи сградата.
където е поместена водо- 
помпената станция в Пър 
топопинци, слаганото 
!опециални вентили и ре
дица подобни работи.

Понеже

на А. Т.

''Ч ай■водопроводът 
•все още е без „собственик”,М. Я.

ОБЩИЯТ СЕКРЕТАРИАТ ПО ВЪТРЕШНИТЕ 
РАБОТИ — ЛЕСКОВАЦ

Неуспех на ,А. Балкански’ въз основа на решение на трудовата общност
ФК „АСЕН БАЛКАНСКИ” — <1(К „ЯСТРЕБАЦ” (ТЕШИЦА) 1:1 (1:1)

но безрезултатно. В 26 м. 
зрителите останаха със за 
немели уста: централният 
нападател Джунич навлезе 
в наказателното поле на 
домашния отбор отправя! 
удар, вратарят Соколов от 
би топката, но с нов удар, 
още ло-црецизно изравни 
резултата.

През второто полувреме 
домакините атакуваха по
стоянно, но да изменение 
на резултат3 не се дойде.

ОбявяваДимитровград, 3 април 1983 год. Спортен цен 
тър „Парк”, теренът тревнист, разквасен. Зрители 
около 200 души. Времето ветровито Голмайстори:
Златан Марков в 5 м. 1:0 за „А. Балкански”, а Сло- 
бодаи Джунич в 26 м. за „Ястребац”. Съдия на - 
срещата Петар Стойкович от Ниш.

ФК „Асен Балкански”: Милко Соколов 3, Раша 
Тодоров 5, Драган Величков 5, Милован Тодорович 7.
Душан Мемич 7, Златан Марков 6, Синиша Иванов 5 
(Драган Дончев — ), Борислав Манолов 5 (Петар Ио- 
ванович —), Новица Тодоров 5, Кръста Кръстев 6,
Новица Алексов 5.

Още един неуспех фут- домакините, които от пър 
бол.истите на „А. Балкан- вото сериозно положение 
ски” доживяха .на свой те- отбелязаха гол в 5 м. След Б шестнадесетия кръг 
рен, сякаш продз.лжалзат успешна акция на Кръстев >на първенството футболно 
разпродажбата на точки в и Марков, последният по- тит® на „Асен Балкански ' 
Димитровград, започнала стига хубав гол и откри Ще гостуват в Ниш, къде

резултата. След това се то ще се срещнат с отбо- 
(иападения) Ра на „12 фебруар”.

:
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

за продажба на пътнически коли „Застава 
750" М-662-500.

Начална цена 20 000 динара «? 
и мопед Т-12, с начална цена 10 000 динара.
Първият публичен търг ще се състои на 

15. 4. 1983 година в 10 часа в двора на СУП 
— Босилеград. Доколкото първият не успее, ще ■ 
се проведе втори на 20. 4. 1983 година, а до
колкото не успее и вторият, третият ще се съ
стои на 22. 4. 1983 година.

Колата и мопеда са в изправно състояние.
Право на участие имат правни и физи

чески лица, които внесат десет на сто участие 
началната цена на возилата, обявени за търг.

Данък върху оборота плаща купувачът. “ 
Колата и мопедът могат да се разгледат всеки 
работен ден от 7 до 14 часа.

::I ,■

в

ъ
миналата есен.

Началото ;на мача пред- , родят атаки 
веща-ваше добра игра на Д. Ставров.на домашните футболисти,
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хуй #Р • сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ*♦

уГОСТИЛ, с1 сетне и ПИЙНвЛМ М01ШСО.
Говорили за едно, за друго, 

невлянецът никак »нв склонявал да се 
спомни. По едно време„Сухи сливи“ но

заговори за 
търговецът загубил тьрлеотге и зтопм-го-Срещнал преди тр^ядвоетина 

дини един невлянец е Димитровград 
търговец на сливи и рошил да се по
шегува с него.

_ Та, значи сухи сливи купу-

тал:
— Приятелю, какво остава със су 

хите сливи?!
— Ох. да! Наомалисо да ги заб

равиш. Ела с мене.
.Излезли в двора, 

завел » „слмвгоииса" си и показал:
— Виждаш ли, ето този е суха, 

е онази там, попечето от половината 
сли'впте са сухи... Вземи си колкото 
щеш...

„Горчива“ волаваш, попитал невлянецът-
_ Да — отговорил търговецът.

ч — Много хубаво. Ела *в Долна 
Невля — и ще ти дам сухи

Хем суви, хем пък без

а невлянецът го

сливи кол
Отидо оня/да У Пирот да куггуйвм у 

робпуту ч<уЬ/у. Нали царибродоката робна куба 
йоще йе само нарисувана, а по 
(повече
беше, па свърну при бай Миялка Ръсничкога 
да т*а видим.

кото си щеш.
пари...

Харесало му на търговеца пред
ложението и решил да отиде в Дол
на Невля- По онова време не е има
ло автобуш па стегнали опинците и 

12 километра пеш. Когато 
невлянецът добре го

продавницете 
лема оди що -има. Накупи що ми трс-Не останало нищо друго на тър

говеца, ос,вен да се върне обратно, 
без да е свършил заплануваната сдел-

0

ка.извървели 
пристигнали, М. Андонов Израдува ми се он, седомо кпко човеци, 

линумо по чашку, пооратимо си и ка да 
пойдем, он изнесе йвдън билнък и ми га даде. 
я помисли оди пиното му йе поостало, а он по-

си

Един скъперник тРъгнал 
> на далечен път-

— Акоие ти ее харчат 
пари за хартия, изпрати 
ми празен плик с марка, 
за да зная, че си жив и 
здрав — казала жената 
му на раздяла.

— А защо с марка? — 
отвърнал скъперникът. — 
Аз ще ти изпратя празен 
плик без марка, а ти ще 
откажеш да го получиш.

— Какъв е новият ти 
приятел? — пита една мо
ма другарката ои.

— Типичен бекяр.
— Как така?
— Извика ме в кварти

рата си ат веднага ме въ
веде в кухнята••.
Писмото ще ми върнат об 
ратно и тогава ще знаем, 
че сме живи и здрави.

ОТ „СРЕЩИТЕ НА 
СЕЛАТА”

че:
— Нейс Манчо, вино 

Гушевицу, оточка Ьу донесо.
— Е що че ми йе вода оди Гушевицу бре 

Миялко, и иийе си им ама убаву воду оди ПъР- 
топопинци!

вода йе, оди

Отишъл драговичанин в 
Белград. Вървейки по ули 
цата стигнал до светофа
ра и гледа: тУ се яви чер
вена, ту жълта, ту зеле
на светлина. Тъй като в 
Драговита „все още" ня
ма светофари той попи
тал един „господин”:

—- А бе бае, за какво 
постояно свиткат тия лам- 
би?

— Знам дека си имате, ама вашата вода 
йе „горчива”, или че ви загорчи, ако йоще не 
йе горчива.

— Защо сечеш дърва се
днал? — пита Хабудтия.

— Опитах се да сека 
лежешком, но нищо не 
излезе.

я га гледам и се дзверим. Помисли си 
„пари с иМиялко майталлъци със мене”, ама 
он ми показа с руку да седнем йоще малко.

— Чекай, че ти протьлкуйем ...
7— Айде мани майталлъците, 

не знам: има бре Миялко обична вода, има Би- 
села вода, кажу има и мушка вода, има йоще 
мутна и бистра, алта горчива вода нема!

#
: Мъдростта през вековете— Е виж, на зелено ми

нават тия, коию са от се
ло, на червено тия, които 
са от град, а на жълто тия 
мешаните, отговорил му 
„господина”.

♦ ти мислиш♦
♦
♦ф Там, където свидетелствуват фабриките,
X защо са необходими думи?

ЦИЦЕРОН 
Опитът е единственият извор на човешко

то познание.
— Е видиш ли, има. Я сълт делегат у 

енуя зайедницу за ценете. Онядън гледам ва
шите оди „Комуналац” траже водата от Пър- 
топопинци да поскащ е йе два и половина пути. 
..Не йе ли млошко?” — питам Я- ,.Не йе — 
одговорише — това не йе поскупуваьье, а „нов 
производ”! Па нийе тражилю

♦
♦

— Защо всеки да знае ♦! к. БЕРНАР
Фактът ще бъде винаги гол, дори ако го 

облекат по последна мода.

Учението прави човека^

че съм от село, помислил 
ои бая и тРъгнал да мине 
улицата на червено.

— Къде си тръгнал, „сел 
яниНо”?, извикал милицио
нерът отсреща.

:
Ст. ЛЕЦ водата да се тьл- 

куие 1КИко нов производ! Та видиш ли Манчо, 
затова ти давам тия билнък с воду. Вашата 
вода че буде горчива вода. Йоще не йе одре- 
дена цената, ама кой знае после кво че буде

ДЕМОКРИТ
Има повече хора облагородени от учени

ето, отколкото от природата.— Бага, бае, по кво ли 
ме позна дека съм 
ДраговитуЬ замислил се 
бая и се върнал назад.

ЦИЦЕРОН
Учителят и дървото се познават по плодо-

ОД
Са и .мене не йе ясно, до йучера съм 

пил туя вода ш нищо не съм забележил вода 
1КИКО овака вода, ама ако 1Истпна лоакупейе 
толкова може и да позагорчи

вете.
УКРАИНСКА

Щом думата не бие, и пръчката няма да 
СОКРАТ

Човекът не тРябва да се (вае, а да се коозе 
МАКАРЕНКО.

А. Т. помогне.
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