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14 февруари 1975 г. Издател - 
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.
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Против всички уклони СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИ 
МИТРОВГРАД

Недостатъчна ефикасност 

в работатаСК са стан ад^ мобилизира 
Щ)и и ло-дееслособни в раз 
решаването на множество 
въщроои и в раздвижените 
акции. Изключително 
чени е е посветено на по
нататъшното стопанско ра 
зиитие на региона, в кое
то голямо значение има ра 
заптието на селското сто
панство.

В отчета за двугодишна
та работа, кюйто Предсе
дателството на МОК на 
СКС прие като предложе
ние за следващото заседа
ние на Ме ждуобщинската 
конференция, покрай посо 
ченото, беше набелязана и

Почти всеки тринадесети жител, членна СК.

За председател на Междуобщинската 
конференция на Съюза на комунистите предло- 
жен Константин Попович, а за сенретар, на 
Председателството на МОК на СКС, отново пре- 
дложен Живко Младенович

зна-
Сериозни забележим върху работата на об

щинския съд и съдията за нарушения в защита 
на конституционността, законността и социали 
етическия морал

Пред делегатите на Об
щинската скупщина в ми
налия петък (9 март) се на 
мериха отчетите за работа 
на по-вечето органи и тела 
към Общинската скупщи
на. Обсъдиха отчетите на 
общинския съд 1и съдията за 
нарушения. Същевременно 
бяха запознати и със заплю 
чекията на Председател
ствата на Общинския ко
митет на СКС и общинска 
та конференция на Социа- 
Л1И!стичес1К'И'Я съюз, отнас
ящи се до работата на 
тези два органа. В заклю
ченията 'се казва, че с ра
ботата на общинския съд 
и съдията за нарушения не 
можем напълно да бъдем 
доволни. В тяхната работа 
съществува бавност, неефе 
каоиост и в някои случаи 
и неггравилности. Заключе 
нията на Общинската ску 
пщина приети на едно от 
предишните заседания във 
връзка с работата на тези 
органи, -не се провеждат в • 
дело (или много бавно), 
което предизвиква оправ 
дано недоволство оРОД гра 
жданите. Случва се, лич
ният интерес да надделява 
над обществения, което е 
недопустимо. Отделна не- 
ефи(каанбст тези институ 
цип са проявили в защи 
тата на 1нонституц|ионност- 
та, заноннбстта й социалис 
тичесюия морал. Обща 
констатация е, че наказа 
нията не съютветствуват 
на тежестха на нарушения 
та и опасността. която 
произлиза от тях. Забеля
зано е, че много но-бър 
зо се решават тези пред 
мети, в ноито се защища 
ва личен интерес.

за разни злоупотреби в ра 
ботата на съдията за нару 
шения, но да търси отговор 
ност за непровеждане в 
дело заключенията на Об 
щинската скупщина. Недо 
пустимо е съдията да има 
два аршина: един за хора 
на ръководни постове, а 
друг за „обикновени” гра
ждани. Може ли от тРУДе 
щите се и гражданите да 
търсим да спазват занон- 
ността и социалистическия 
морал, ако тези, които са 
длъжни това да защитават, 
правят нарушения.

Все пан, калето подчерта 
председателят на Общин
ската скупщина Петър Та 
сев, тези пропуски в рабо
тата на общинския съд и 
съдията за нарушения (съ
що -и на обществения праг 
возащиткик и прокурора и 
др.) не трябва да допри
несат да не зачитаме и по 
стигнатите успехи в тези 
области, ммайкр предивид 
и трудностите, с които се 
срещат 
Имайки всичко това пред
вид, отчетите са приети за 
едно с критическите забе
лежки. Прието е и занлю 
чението на двете председа 
телства (на ОК ;на СКС и 
ОК на ССТН) в спомена
тите органи да се анализи 
ра кадровото положение 
от аспект на «валификаци 
опната структура и морал
ните качества на заетите 
и да ое превземат съответ 
нм мерки - за по-ефикасна 
работа на тези органи.

Активността на Междуоб та, идейно-лолитическа и 
щинската «конференция на акционнагга подготовка на 
Съюза на комунистите на Съюза на . комунистите, вър 
Юж1номоравоки регион и не ху демократизацията на ка 
йните органи 1и тела през дровата политика и осъще 
изтеклия двугодишен пери ствяванехо на нейните при 
од се развиваше съгласно нцили и критерии, върху 
конгресните определения, развитието и укрепването 
а отделно беше насочена на самоупрагаителните со- 
към по-нататъшно разви- циалистическко -обществе- 
тие на политическата сис- но^икономически отноше- 
тема на социалистическо- ния и делегатската систе- 
то самоуправление и осъ- ма, върху осъще ствяване- 
ществяването на политика • то на равноправието, брат 
та по икономическа стаби-- ството и единството и съд

ружието между народи и

останалата активност на 
Съюза на комунистите в 
региона. За проектоотчета 
тези дни ще се разисква 
във всички общински ко
митети на Съюза на кому
нистите в Южноморавски 
регион, както и за ориен- 
тационната 
МОК на СКС за предстоя
щия период.

След широко 
не и по предложение на 
кадровата кцмиоия, Пред
седателството 
предложение за председа
тел на Междуобщинсжата 
конференция на Съюза на 
комунистите в Южномора- 
воки регион бъде избран 
примариус Д-р Константин 
Попович. известен общест 
вен о ^политически деец от 
Враня, който понастоящем 
е директор на Медицин
ския център във Враня, а 
за секретар -на Председа
телството на МОК на СКС 
е предложен Живно Мла
денович.

лизалия- програма на
народности тв региона и те 

Недостатъчната .стопан- ка нататък. В региона, в 
ска р&звитост на региона 13 общински организации,

има 41 338 членове на СК, 
изостаналост на организирани в 1397 пър

вични организации на Съю

допигпва-
като цяло, а отделно изра 
зената
някои общини, действу- 
ването на врага от пози
циите на албанския нацио-

утвърди
за на комунистите.

От този брой — 13 878 
са работници (33,57%), сел 
окостапански 
тели 5604 (13,55%), или об 
що 47,12% представляват 
работници и селокостопан 
ски производители, което 
налага и занапред да се ра
звива активност върху ук
репването на 1класово-соци 
алния състав на членовете 
на СК.

нализъм и предентизъм в 
някои общини Буяновац, 

Медведжа, а
производи-

Прешево и 
във връзка е това и изсел
ването на сръбското насе
ление от тези общини, на
рушените междуличнос
тни и самоупраеителни от 
ношения, слабостите 
воденето на кадровата по- 

изискваха

работата си.в

въе

литика и пр. 
от Съюза на комунистите и 
останалите субективни си- 

тгьлно ангажиране за 
преодоляване «на много от 
тези въпроси.

Почти всеки 13-ти жител 
член на Съю-в региона е 

за на комунистите, а пърли
Б. Костадиноворганизации навичните

Данните за националния 
доход, който овъзлиза на 
63,2 на сто от републикан 

национален доход, а 
значи-ския

някои общини и 
телно по-маЛ‘КО, 
това, че физическият

производството през из 
теклата година е имал спа

1,2%, задължава

в Делегатите на Общин
ската скупщина приеха и 
отчета за работа и концеп- 
цията.«а вестник „Братст- 
вЬ" за 1984 г. и дадоха сь

4 Работни места за 310 000 души в 
страната — —----------- '

както и 
обем СтР- з

на 4 Изделия на димитРовградчанни 
паланка----- — стр. 4 Разисквайки върху отчев Смедеревска 

4 В Босилеградска община — тьржествен° 
ознаменуват юбилеите

дане от 
Съюза на комунистите да 
мобилизира 1ВОИЧНИ кому
нисти. трудели се и граж
дани в региона в осъщест
вяването на задачите а по 
икономическа стабилиза-

тите на споменатите орга
«и председателят на ОК на гласие на решенията 
СКС в Димитровград Рай
ко Зарнов изтъкна, че пра СшшоВци вйсочко Одоро 

време е до край да 
се изостри отговорността 
в тези органи за изпълнява 
.не на задълженията ой, за

за
стр. 5 вна площитеарондацияте се

4 „Първи май” — Бабушница — йно Било. Приети са и— стр- 6 
стр. 7

— стР- 8

вци и
По възходяща линия решения за провъзгласява

не на някои черкви и мана 
общината за паче

пия.
Междуоб щинската кон

ференция на Съюза «а к°"
мунистите, изхождаиии от 
ролята и отговорността,_ ко 
ято СК има, засили Деино-

остпдествяването
(областта на

кадрова-

4 Обратната страна на медала
м01ито отделни лица в тя* стири вкале —4 Загадката на гоиидолското

тази и идната година 
площадка ---------

тници от историческо иса платени.
Партията не може и не културно значение.4 Дунат през 

_ строителна стр. Ю трябва да води следствие А. Т.
стте си в 
на задачите в 
организационно -
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ПОСЕЩЕНИЕ В АВСТРИЯЮГОСЛАВСКО-УНГАРСКИТЕ ПАРТИЙНИ РАЗГОВОРИВИСОК УСПЕХ НА

ДОБРИ СЪСЕДИОбогатяване на сътрудничеството
® ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 

СЪЮЗНИЯТ КАНЦЛЕР ФРЕД СИНО

....< -т-.—• V*
Реафирмнрано правото на всяна партия да утвърждава 

своята полити- ка, като изхожда от
самостоятелно и 

отговорността си пред собствесуверено
ната работническа нласа и народ ШЛЕГЕР И 

ВЕЦЕвропа. Подчертана бе нс- 
най-високо обходи-мостта от

не на условия за сЪ|ществе 
ни преговори, имащи за 
цел намаляване на напреже 
името в света, прекратява 
но ща надпреварата 
въоръжаването и 

и диване на детанта. Кадар 
отдаде признание на 'Необ 
вързаното движение и на

В разговорите, които во дължеше на тьнтонз] гвиито 
диха председателят >на контакти на 
Iъредседателството на ЦК равнище, започнати от пре 
на СЮК Драгослав Марко зицента Тито и Янош .Ка

дар. И Шппляк, 1И Кадар 
оцениха югослав

ско - у нга р окото сътрущни-

международна лробле- 
югослав-Сърдечно >и с най-високи 

във
пост,зула1ва

Членът нати.
оката делегация съюзният 

външни работи
почести е посрещнат 
Виена председателят на 
Председател ството 

СФРЮ Мина Штшляк, ко
йто тук доп'ьтувал на три
дневно официално посе
щение на Австрия. Той ог 
лавява югославската деле 
гация, в която се нами
рат още съюзният секре
тар за външни работи Ла
зар Мойоов, съюзният сек 
■ретар за финанси Владо 
Клеменчич и югославски 
ят посланик в Австрия Ми 
леращ. Пешич.

Разговорите са започна
ли по време на обеда, кой 
то с дал председателят на 
Австрия д-р Рудолф Кирх 
шлегер в чест на гостите 
от Югославия. Разговорите 
са водени за двустранните 
отношения и по други въп
роси от интерес за двете 
страни, а разговаряно и

окретар за 
Лазар Мойсов е водил раз 
говори с министъра за вън 

работи на Австрия

навич и първият секретар на 
Унгарската социалисшчес сносно 
ка работническа партия 
Ннош Кадар бе постигнато чоство и изразиха желание 
високо съгласие в оценкаг-

.във
възобно шиите 

Ервин Ланц.
След това в палата Хоф 

бург са водени разговори 
.между съюзния председа 
Тсл Кирхшлегер и югослав 
ската делегация.

то да се интензиапра 
обогатява.ге на на неважните актуал 

ни международни пробле
ми. Подчртано е съвмест 

определение

В съдържателните раз го

на -ното
СФРЮ и НР Унгария из
ходът от сложната светов
на обстановка да се тър
си с активна борба за .мир,

Инак средствата за масо 
ва информация посочват» 

това посещение „трябва 
инак доб- 

огношения” между

. чевъстановятване на междуна 
родното доверие и сътру 
дничество и с възобновява 
не на детанта.

Посвещавайки част от 
разговорите на състояни
ето в комунистическото, 
работническото и остана
лите прогресивни движе 
ния, Маркович и Кадар и 
този път «реафирмираха 
правото на всяка партия 
да определя своята полити 
ка самостоятелно и суве
рено, като изхождат пре 
ди всичко от национални 
те особености и от отговор 
костта си пред собствена 
та работническа класа и 
народ.

да интензивира
рит е .
двете страни, а в комента 
ра „Добри съседи" се <из 

сътр удничествототъква
.между Австрия и Югосла 
вия и че това посещение 
е ново потвърждение 
добрите взаимни отноше-

за

умя.
От срещата Кадар — Маркович

зори, преминали в приятел 
ока атмосфера, 
и Кадар посветиха значите 
лно внимание на междуна
родната обстановка, отдел 
но 1на отношенията Изток 
— Запад и на събитията в

ЮГОСЛАВСКО-АВСТРИЙСКО СТОПАНСКО СЪТРУ 
ДНИЧЕСТВОролята на Югославия в не 

го, както и на групата не 
утрални и необвързани 
страни за работата мм в 
Конференцията за сътруд
ничество и сигурност «в Ев 
ропа.

Шппляк
Значителен стокооборот

милиона долара от дефи 
цйта в 1982 година. С из
носа надоместваме само 50 
на сто от вноса.

В Австрия най-много из 
насяхте битумент, въгли- 
ща, алуминий, електричес
ки съоръжения, желязо и 
стомана, овощия, зелен- 
ччк и облекло.

Високите австрийски ми 
тннчесни такси, все още 
са голяма пречка, която 
ограничава увеличението 
на нашия износ в тази 
стоана. Трудности възник 
наха и от решението на ав 
стрийските партньори да 
не внасят въглшца от 
Югославия, понеже ,,съдър 
жат много сяра". Затова с 
австрийските партньори 
още веднъж ще се разгле
да възможността да се 
увеличи износът на югосла 
вските въглища, като по 
т»кв начин се осъществи 
равновесие в стокооборота.

Австрия се нарежда 
сред най-го лемите партньо 
ри на югославското стопа 
нство. Размяната на стоки 
и услуги не е единствени 
ят вид икономически отно 
тения между двете стра
ни. Съществуват и други, 
висши облици на икономи 
ческо сътрудничество, но 
стокооборотът заема най- 
важно място.

Миналата година югосла 
вско-австрийският стоко 
оборот възлезна на 643 <ми 
лиана долари. При това 
Югославия отбеляза висок 
външнотърговски дефи
цит. понеже изнесе стоки 
за 215, а внесе за 428 ми- 
лцона долара. Тъй Иато 
югославският износ в Ав

По време на посещение
то аи в Югославия Янош 
Кадар беше приет от пред 
седателя на Председател 
ството на 
Шпиляк.

ЛУСАКА

Среща на Каунда с Тоиво н Нуйома
Основоположникът на СВАПО Херман Тоиво, ко

йто е освободен след шестнадесетгодишно робуване 
по расистките затвори, потвърдил предаността си на 
стратегията и тактиката на движението

СФРЮ Мина 
Председател ят 

на Председателството на 
Югославия изрази особено
задоволство от посещение 
то на унгарската партий
на делегация, 'което е про

Замбийският президент дил разговор в Лусака с 
Кенет Каунда тези дни во основоположника на СВА

ПО Хе рман Тоиво и сега
шния водач на движение
то Сам Нуйома. Каунда 
потвърдил готовността на 
Замбия да оказва и зана
пред помощ на борбата за 
освобождение на Намибия 
и се застъпил за спешно 
прилагане на резолюция 
№ 435 на Съвета за сигур 
пост на ООН.

Междувременно СВАПО 
оповестил, че ще засили 
борбата си в Намибия все 
доисато Претория не скло
ни да ©оди преговори с ор 
ганмзацията. Нуйома 'От
хвърлил
на расисткия режим пре
говорите Аа се водят във 
Виндхук, понеже СВАПО 
не е съгласен да бъде тре
тиран като марионетните 
партии в Намибия.

Оон овопол ожникът 
движението СВАПО Хер
ман Тоиво открито «оххвър 
лил поканата |да сътрудни
чи с марионетката партия 
.Демократически СВАПО" 
и потвърдил предаността 
см на стратегията и так
тиката на СВАПО.

ИСПАНИЯ

Книга за югославското 
самоуправление

стрия се увеличи със 
17,5 а вносът се намали 
ст»с 7,7 .на сто. миналогоди 
шният

Обществените свободи и права на човека са ос
нова на югославската система — пише авторът 
на книгата Кармело Гаритаонаиндиа

В .Исиния е издадена нова книга за бога
тите 'Опити на югославското самоуправление и 
федерализъм. Авторът ма книгата е известният 
испански публицист Кармело Гаритаонаиндиа, 
който е посветил особено внимание на самоуп
равлението в югославските средства за масова 
информация.

Авторът изтъква, че „обществените свобо 
ди и права на човека са същност на социалисти 
чеокатз демокрация и самоулравителната систе 
ма в Югославия’’. Като припомня, че „югосла© 
оният модел означава приложение на самоупра
влението въсв всички области на човешната де
йност", той в заключителната част на книгата 
констатира, че западните й източните оистем)и 
трудно може да се замисли по-голяма свобода в 
информирането на работниците от свободата в 
.Югославия.

дефицит на нашата 
страна в стокооборота с 
Австрия е по-малък с 68

В СТРАНИТЕ ОТ СИВ

Ядрени електроцентралипр едложението
Един от най-важните ре 

зултати в 3 5-.годишното съ 
шест вливане на СИВ (Съ
вет за икономическа взаи
мопомощ) е изграждането 
на източници на ядрена 
енергия © старинте-членки. 
В България, Унгария, СССР, 
ГДР и Чехословакия са по 
строени ядрени електриче 
ски централи, производст
вената мощност на които 
в края на миналата година 
възлизаше на 25 милиарда 
киловата.

Црез следващите. Ю го
дини в Източна Европа и 
Куба ще бъдат построени 
ядрени
така че общата 
на ядрените източници на 
електроенергия да се . уве
личи още с 35 милиарда 
киловата. Само в СССР ,се 
га съществуват ядрени еле 
ктроцентрали с мощност 
21 милиарда 1Киловата. В 
ход е изграждане на още 
18 такива ^лектроцентра-

електроцентрали,
мощност

на

Книгата е издадена с цел да удовлетвори 
интереса на испанците за опитите на югославс
кото оопиалисфическо самоуправление.

ли.
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ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ п М?ЖДу°ВщИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

В пИШ
®НЩПНАТА НА СФРЮ ПРЕДСТАВЕНА 
СЛАВИЯ^ "ТАКА Е СЪЗДАДЕНА ТИТОВА ЮГОАнгажиране на всички членове на Сй ШДЕТЕМВОЗА СЛШНЯ ПЪТМеждуобщинската 

фвренция на Съюза обезпечаване 
обезпечаване 
тет 'на производство, заета 
вяне на 
ма на

кон на суровини, В Скупщината на СФРЮнещо изискваше по-интен
зивна активност на органи 
те и телата, особено в об 
ластта на постояното на
сърчаване и по-решително 
действуване на организа 
ииите на Съюза на комуни 
стите в общините за по- 
организирано и по-единно 
решаване на въпроси, кои 
то практиката налагаше и

на ко
мунистите вЙщц и нейни
те органи и тела най-голя 
мо внимание през изтекли
те две години

тези дни се съ
стоя промоция на книгата „Така е създадена Ти- 
това Югославия”, автори на която са Светозар 
гадич и Драголюб Джурович. Книгата е една 
от многобройните публинации, издадена в чест 
АВНОю°Ш1ШНаГа °Т Вт0рото заседание на

на континуи-

спадането на обе 
производството, по

вишението на производи
телността на

посветиха 
на разрешаването на проб 
леми по стопанисването и 
осъществяването на Дълго 
срочната- програма по ико 
номическа стабилизация. 
Органите на Съюза

труда, изно
са и разрешаване на дру 
ги въпроси. Съюзът на ко 
мунистите в региона и Ме 
ждуобщин ската конферен-

СКС;-нейните орга в претворяването в живота 
НИ и тела, действуваха при на задачите на СК, утвър- 
значително усложнени ико Дени на Конгресите

СЮК и СКС,

— Тази книга, каза на промоцията пред
седателят на Скупщината на СФРЮ Войо Сър- 
зенхич, е своеобразен поглед на историческите 
събития в Народоосвободителната борба 
алистичеоката революция. Публикуваните 
кументи са свидетелство за

на ко- ция на и социмунистите в региона 
билизираха всички

мо до-
сили в 

акция за
създаването и раз 

-витието на. нашата нова държава, от основаване
то на първите органи на народната власт 
провъзгласяването на Републиката 1945 
В нея систематично
събития и

наорганизираната комически условия. Това доНаправени са усилия с 
приспособяване на методи 
те и съдържанието на рабо 
та в реализацията на кон
гресните определения да

включи
фронт на организираните 
социалистически сили

ДО КРАЯ НА 1984 ГОДИНА година.
се представят преломните 

дати в създаването на новата дър- 
ломощта на многобройни документи тя 

свидетедствува за тежкия, но светъл и достин- 
ствен път на създаване на Титова Югославия, 
•затова ще бъде 
•които изучават създаването 
власт в Югославия, както 
читатели.

Работни места за 

310 000 лица
жава. С

се най-широк
полезна литература за ония, 

на новата народна 
и за по-широк кръгV теърждавайжи 

отчета за
проекто 

работата на Кон 
ференцията и нейните ор
гани и тела, Председател
ството на МОК 
заседание от 7 март обсъ 
ди дейността си през изте 
клите две години. Тази 
дейност се е развивала съ

Книгата издадоха Музеят на Второто за
седание на АВНОю, ДЦУ Универзум от Любля 
'на й Югославската агенция за журналистическа 
документация от Белград.

Ще бъдат открити 120 000 нови работни места, 
150 000 лица Ще постъпят на работа на вакан
тните. работни места и 40 000 души хце полу
чат работа в частния сектор

на СКС на

1 '

ОТ СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА 
РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШ

Заемането на Работна ръ младежи, специалисти и 
кд не е и /не може да бъде жени. 
само социален: и икономи-

ласно програмата и плана 
за работа.

В настоящите сложни 
обществено -икономически 
условия, МОК на СКС в 
Ниш, нейните органи и те 
ла, ще положат усилия за 
по-гол ям степен на идей
на и акциоина подготовка 
на първичните общинските 
организации на Съюза на 
комунисти е, за идейна офа 
нзива на целокупния съ
юз на комунистите, при 
което ударение ще сложат 
върху по-засиленото 
още по-активно 
ване на Съюза на комуни
стите когато 
рос за Дългосрочната про 
грама по икономическа ста 
билизация, премахване на 
слабостите в действуване- 
то на политическата и де
легатската система, укреп 
ването на самоуправление 
-го, конституционността 
законността и социалисти
ческия морал, идейната ра
бота, информирането и дру всички подкоиаонишни об 
ги актуалн.и идейни въпро щини същите ое преценя

ват на около 20 милиарда 
нови динара, а само в те
зи ддзе общини на Нишки 
регион на половината от 
тези средства. В Куршум- 
лийока община, например, 
Щетата се преценява на

НА ВУРШУИШ И (НАНЕ 

НЕОБХОДИМА СПЕШНА ПОМОЩ
чески, но е и политически — Нашата задача за та 
проблем. Затова разреша- зи година е да открием ра 
ването му не трябва да ботни места за 310 000 ра 
се отлага за /някакви по- ботника. Нови работни ме 
хубави времена. До края ста ще бъдат открити за 
на сред но срочния период 120 000 лица, 150 000 души 
трябва да ое -реализират ще получат работно място 
договорените в тази об- въз основа на естествения 
ласт, задачи. отлив на работна ръка, и

40 000 работника ще бъдат 
Джордже приети в частния Сектор.

Настаналите в земетресенията щети в подко- 
паонишките общини се преценяват на оноло 20

1Ц\'

ми
лиарда динара — само в общините Куршумлид и Бла- 
це те възлизат на около 10 милиарда динараТова заяви

Яковлевич, -председател на Доколкото се осъществи за 
Съюзния комитет по труда, плануваното, тази година- 
здравното дело и социална ще бъде направен прелом 
та защита, на състоялата в осуетяването на безрабо 
о.е тези дни преоконферен- тицата у нас. Разбира се, 
ция, на' която стана дума за да се сбъдне това, тРяб 
за дейността на Комитета ва да се повиши произво 
в осъществяването на Дъл дителността на труда и да 
гоорочната програма по се използуват безспорните

Предизвиканите вслед- 
и стане земетресенията ще- 

действу- ти в общините Куршумлия 
и Блаце на общесгвеност- 

става въп- все още достатъчно не 
са известни, бе подчертано 
на проведеното в понедел
ник заседание на Окущци 
ната на Междуобщинската 
регионална
Ниш. Подпредсседателят
на тази скупщина Радое 

■и Крстич в уводното си из
ложение подчерта, че те 
наистина са големи. Във

гези краища. Покрай дру
гото през тази година 
Куршумлийока община ще 
бъдат изградени жилищни 
обекти за 40 домакинства, 
а в община Блаце един ма
лък жилищен комплекс. 
Делегатите на Скупщина
та призваха общините на 
Нишки Регион веднага да 
започнат да оказват орга
низирана помощ на тези 
две общини. Имайки црец 
вид големите щети кюпао- 
нишкото нещастие трябва 
да . получи общоюгослав- 
ок4 характер, с която со
лидарност да се преодо
леят трудностите. За цел
та в републиката се води 
организирана акция.

Делегатите на Скупщи
ната приеха и преценката 
за прилагането на Закона

в

общност в

Говорейки за защитата на нашите граж
дани, намиращи се на временна работа в чуж
бина, Яковлевич съобщи, че миналата година в 
чужбина е имало 1 430 000 наши граждани, от 
които 580 хиляди лица са работници. От 40 000 
души, които миналата година се завърнаха в 
страната, 9310 са заведени в евиденцията на са 
моуправитолните общности по заемане на ра
ботна ръка като търсещи работа, а 5800 лица 
намериха работно място. Сега се правят крач 
ни да се подобри социалната защита на наши
те работници ,временно заети в чужбина.

ои.
В по-нататъшната дей- ч 

ност, за която Председа
телството прие предложе
ние на координационния 
план за работа, беше под
чертано, че наравно с пое 
даянното обогатяване на 
съдържанието на работа 
трябва да усъвършенст/ву 
ваме и метода, да се пре
махват - всички слабости, 
за да може да се работи 
по-ефикасно и по-успешно. 
При това от отделно значе 
ние, е провеждането на ут 
върдените заключения.

над седем милиарда дина
ра. Огромни са щетите и на 
частни и на обществени 
обекти. Те са особено голе 
ми /в областта ш инфра
структурата (пътищата- во

за ползувате ва селскосто
панските площи в региона, 
като подчертаха че не във 
всички общини се пред
приемат сериозни акции за 
увеличено

Стабилиза- вътРешни резерви. Не тряб 
ва да се забрави, че се 
подготвя договор за -обща 

С Резолюцията за 1983 политика по заемане «а ра 
година беше /предвидено ботна ръка. Договора, ко 
да постъпят ш работа око йто ще бъде готов до края 
Л1о 300 000 работкика — на юни, ще -подпишат ькуп 
270 000 -в обществения и щшата на СФРЮ, скупщи 
30 000 в частния сектор. нИте ,На СР и САП, Съветът 
До края на -миналата годи нд съЮЗЗ на синдикатите и 
на обаче работни места в у0 дауги субеКда. ще

Сду№Р Пона “ застоява документът т
за

ботнша. Повече от тях са изпълняване на задачите.

икономическа
ция.

производство
доенабдяването и електро- на храна. Бе приета и Про- 
мрежата). грама за работа за изгот-

Как да се обезпечат во- вяне на дългосрочен раз- 
да, ток, пътища, покрив воан даан на региона до 
над глава за най-засегнати 1995 година, а за известни 

За двата документа ще те домакинства? На засе- дейности и до 2000-та го- 
се водят, разисквания във данието бе подчертано, че дина. Делегатите обсьди- 

. всичките 15 комитета на акцията ще се води в две ха и приеха м отечта за 
СК в региона, в края на поооки: първо, през настоя миналогодишната дейност

на Основния съд :на сдру- 
гова което може и второ, ження труд в Ниш. 
д:а се предприемат мерки 
за дългосрочно развитие на

месеца за тях ще разисква щата година да се санира 
и МОК на СКС в Ниш.кон

В. Б.Б. К.
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ОРГАНИЗАЦИИ НА СК В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ::
И_ ДИМИТРОВГРАД.Организиран еднодневен семинар ]»ие» «а «им»гр«вград-
I ски жени в Смедеревска 

паланка
задачи в областта на все
народната

на съпротива на тези, кои 
то нападат основите на на
шето общество, изтъкна 
Иван Денчев говорейки 
за актуалното идсйночю- 
литическо положение в на 
шето общество и задачи 
те на СЮК. За номунисти 
те решенията на АВНОЮ 
са единно правилни опреде 
ления и затова не същест
вува възможност за нак- 
вито и да е други посоки 
в нашето развитие.

Общинският комитет на 
Съюза на номунисште в 
Димитровград, изхождай 
ки от значението на идей
но-политическото издига
не, на 10 т-м. организира 
еднодневен семинар за се 
кретарите и.членовете на 
секретариатите на първич
ните партийни организации 
в общината. В залата на 
Културния дом се събра 
ха над 200 души, пред но 
ито сказни изнесоха Райно 
Зарков, председател и 
Иван Денчев, секретар иа 
Иредседателството на ОК 
на СКС и Младен Димов, 
председател на Председа
телството на ОК на ССТН 
в Димитровград.

Откривайки семинара 
Райко Зарков подчерта, че 
целта на този семинар е 
членовете на секретариа 
тите да бъдат запознати 
със задачите, които в този 
важен момент от разви
тие на нашето общество 
се намират пред Съюза, на 
комунистите- Реализиране 
то на тези задачи до голя 
ма степен зависи от кому 
кистите, преди 
от секретариатите на пър 
вичните организации.

— Идейно-политическата 
работа трябва да засилим 
в базата на обществото, 
сред комунистите. Защо- 
то. само идейно оспособе 
ни можем да окажел! пъл

отбрана и об □ 
самозащита, 8 

Във 8
ществената
говори Райко Зарков. п
връзка с изнесените оказ- §
ки членовете на секретари 8 Чествуването на 8 март 

зададоха редица въ 8 — Международния ден на 
проои, иа които от доклад § жената, започна в Димят 
чините получиха отговор. 8 ропград един деи по-рано 

Да припомним, че теми 8 и посещения на болни жо 
то са от ■ програмата на ° ни и родилки. Вечерта бе 
Централния комитет на □ организирано традицион-
СКС за идейно оспособява § ||0 тържество в залата 
нс на секретарите и члено 8 центъра за култура, на ко 

8 сто за значението на праз 
8 пика говори иредсодатсл- 
| ката па Секцията за 

тествона дейност на же- 
Мария Димитрова.

приноса
8 на жените от димитрив- 
8 [радено към освобождени 
а сто на страната, тя изтъ 
ь кна, че веднага след осво 
8 оождението иа Димитров- 
8 [рад през 1944 година, ор 
§ ганизацията на жените е 
8 разгърнала широка .акция 
8 за опазване помощ на ра 
8 нени бойци. За голелшят

,,8 септември", 
и жени от града.

градина
както

На самия празник
представителки 

грудови общ-

атито гру
па жени,
от всички 
ности и колективи, ирове- 

далово събрание с 
на общес-

доход
представители 
твеко-политичеокия и сто- 

живот на община-

на

нански
та. По време на събрание 
то те бяха запознати с ра 

на об-
об-

11 знойните програми
трудоустрояванещинат®, 

на жените (от 825 незаети 
543 са жени), участието 
на жените в състемата на 

отбрана и об

8 ките 
8 ) гаиомняйни за

8 всенародна 
ществена самозащита и с 
редица други въпроси.

На тържеството Мария 
Тодорова връчи диплолщ 

Катица Панайотова, То
дорка Рангелова и Милена 
Борисова. На тези другар
ки специално жири на Ше

на

□ им ентусиазъм в тази ак- 
8 ция говори факта, че само
□ за една нощ те са изплели 
8 около хиляда чивта ръка

вете на секретариатите, и | за бойците на фрон. 
че една от т^и т©ми вече □ 
е обработена на еднодне- 8 
вен семинар салто със сек

снадесетите среши на дру 
тарството на работниците 
на СР Сърбия, проведени 
на 9 и Ю деке.мври мина 
лата година е взело реше- • 
ние творбите им (из обла 
стта на ръкоделието) да ос

От еднодневння-семинар в Димитровград
всичко

За акгуалните идейно- 
политически въпроси, про
изтичащи от икономическа 
та стабилизация и в този 
контекст задачите на ко 
мумистите, говори Младен 
Димов, а за актуалните въ 
проои и непосредствените

та. Не малко е и участи 
□ ето на димитровградчан- 
8 ни в следвоенното изгра-

ретарите, който бе прове □ лодане и възобновяване на танат една година на изло 
ден веднага след избиране | страната. Голям брой дево жбата в трудовата орга

низация „Гоша” от Смеде
ревска Паланка. Качество
то на творбите мм е още 
по-значително ако се има 
предвид, че тази изложба 
бе организирана по повод 

8 Сараево, Кучево — Броди Титовото работене като 
§ це и Авто-пътя „Братство- шлосер в тази фабрика от 
8 единство". Димитрова из- 1926—1927 година.
8 хъкна и днешната роля на Освен тях Секцията за

обществена дейност на

8то им. йки и жени от Димитров- 
о градска община са взели 
8 активно участие в изграж- 
8 дане на Нови Белград, же 

Бърч-

А. Т. 8

8 лезопътните линии 
8 ко—Бановичи, Шамац

БАБУШНИЦА: В ПРЕДЛАГАНЕТО ЗА НАЙ-ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТИ В ОС
8

Доверие иа сегашното ръководство
§ жената, когато тя поема 

пълна отговорност за по- жените награди и литера- 
° нататъшното развитие и турни творби, писани по 
§ укрепване на нашето само
□ управително, социалисти- 
§ ческо общество.
□ На тъРжеството бе из-
□ несена богата нултурно-за плочи в града,
§ бавна програма, в която 
° взеха участие учениците 
° от основното училище

„Моша ГХияде”, детската

§Пр едсед ателство то на
Общинската конференция 
на Социалистическия съ
юз и Председателството на 
Общинския синдикален съ 
вет в Бабушница на съвме 
стно заседание подкрепи
ха предложението за пред 
седател на Общинската 
скупщина да се кандидати- 

- ра Станко Велкович, за за
местник-председател ца ОС 
Петар Спасич, за предсе
дател на Обществено-поли 
тическня съвет Иван Ди- 
митриевич, на Съвета на 
сдружения' труд Петар Спа 
сич и на Съвета на местни 
те общности към ОС Джо 
рдже Савич. Всичките те
зи кандидати й в сегашния 
мандат изпълняват тези 
длъжности.

§

повод деня на жената. 
По повод празника же
ните положиха цветя на 
всички възпоменателни 

посетиха 
училището в село Лукави- 
ца и граничната застава 
„Иван Караиванов”.

§ А. Т.§
Н
§ СУРДУЛЙЦА
8 Многобройни активности§
8
§ Международният праз- 

Осмм
цията за обществена дей
ност на 
майки
и им връчиха скромни по
даръци. Същевременно бе 
направено посещение 
детската градинка „Наша 
радост”, нъдето бе органи
зирано тържество с най- 
малюите членове на тази 
възпитателна организация.

И сега в ООСТ „5 септе 
мбар” бе организирана тра 
дш[йонната изложба на до 
машно ръкоделие, където 
над 100 работнички изло
жиха творбите си. Първо 
място спечели Лиляна Ста 
нкович, а второ Смидя Ис
кренова, на които бяха връ 
чени купи. ’

8Центърът на Бабушница 8 ник на жената 
8 март в Суодупишна общи- 
8 на бе ознаменуван с под- 
8 ходящи тържества и мани- 
8 фестации. Най-напред, на 
8 5 март в Оурдулица шсту- 
8 ва Театралният, ансамбл 
8 от Враня, който пред лтно- 
§ гобройните сурдуличани в 
8 залата на Народния уневер 
8 ситет се представи с ..Ко- 
8 щана'.' от Бора Станкович. 
8 Тази приятна вечер органи 
8 зидаха Секцията за обще- 
8 ствена дейност на жената, 

,, = ОК на ССТН, Народният
не за предложенията на 19 март окончателно ще § университет и СОИ по кул
кандидатите за тези длъж се утвърдят кандидатите 8 тура в Сурдулица
НОСТИ завърши вчера, а на за тези функции. 8 УПо празника, пре

М. Антич 8 дставителки на Конферен-

жената посетиха 
на паднали бойциЧ-- •>

На съвместното заседание двете председа
телства дадоха подкрепа на предложението за 
член на Председателството на СФРЮ от СР 
Сърбия Да се избере Никола Любичич, за пред
седател на Председателството на СР Сърбия 
Душао Чкребич, а за председател на Скупщина
та на СР Сърбия Слободан Глигориевич. Бе да
дена подкрепа и на предложението за председа
тел на Скупщината на Междуобщинската реги
онална общност Ниш да се кандидатира Де- 
симир Йович.

на

При утвърждаването на 
предложенията на каниида 
тите за тези отговорни 
длъжности се изхожда От 
положителните оценки за 
досегашната им работа и 
Действуване, както и кон
ституционните и статутни 
определения и възлюжнос- 
ти. Публичното разиенва-

С. М.

СТРАНИЦА 4
Братство * 16 март 1984



змика ^ *+С е @ т ^ ° 0Т ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД
§ '

Повишената производителност 

най-добра защита
БОСИЛЕГРАД 8

8

Делово 8ис редица 
манифестации

8
8
8
8
8

Тазгодишният
народен празник на

8Между- развойна програма, 
■ жена

та — Ооми март — в Бо
си легр адска община бе де
лово и с редица манифес
тации чествуван. На 7 
март вечерта в голямата .оМладост" 
зала на Културния дом Се ла 
проведе

в ось- □ Поради съществуващите 
ществяването на Дългосро § икономически трудности, 

^чната програма по иконо- 8 цените и спадането «а жи 
□ оненото равнище на труде 

чествува- § щиге се Общинският син 
март, СКХД 8 дикален съвет и Общмнс- 

в голямата за- □ ката конференция на Со- 
на Културния дом, съ 8 цяалистическия съюз-в Ди 

ОЯ1Н1ИР иЯ тържествено съб що така . организира под- § митровград раздвижват 
ние-го' ня плаоТ° 38 значе" °Рана културно-забавна 8 инициатива, с която във 

™ .. Р ника и огро- програма в която участву 8 всички първични синдика- 
бгьп»тг ^И„°С На жената ваха ученици, младежи и 5 л,ш- организации, заедно
мохгппао *РОИЗБО!Дител и са- войнции. ° със Съюза на комунистите,

на НТеЛ’ Накт0- по вре **а самия празник, почти □ младежката организация, 
аРодоосвооодител- във всички трудови орга- ° органите на управление в 

т оороа .и социалисти- низации со проведоха дру- 8 трудовите колективи, да 
еската революция, така и гароки срещи, на които, ° се разгледат и реализират 

в, следвоенното ни социа- на жените-работничкц бя- § препоръките на Съюзната 
лиотическо изграждане, ха връчени скромни пода- 8 конференция на ССТН, Съ 
говори председателката на ръци, с пожелания за още § юзшя синдикален 

ощинската конференция по-успешна и творческа □ Съюзния изпълнителен съ 
за обществена дейност же дейност. Председателят на о зет, отнасящи се до защи
ната, Данка Стоянова. Ме- общинската скупщина и та й та на жизненото равнище
жду другото тя изтъкна, зи година устрои прием за 8 на трудещите се. 
че днес жената — майна, група жени, с които води § Приемайки непооредст- 
домакиня, производител и разговор за осъществени- § вени задачи свързани с то 
самоуправител в социалис то резултати в обществе- 8 зи въпрос, Общинският си 
тичеокото ' самоуправител но-икономическото и сто- § ндикален съвет на 29 фе 
но общество, каквото е на- паноко развитие на Боси- 8 вруари, констатира, че жи 
шего, в практика потвърж ле граден а община и за за □ зненого равнище най-доб
дава своята пълна еманци дачите, които в тази насо- ° ре се защищава чрез уве
пация, своето равноправие ка са пред нас и по-широ 8 личена
и дава пълен принос в ра- ката. ни общност.
звитието на всички облас- На 7 март вечерта по § ззодепво и по-висок до- 
ти на обществено-полити- повод Осми март — Меж- 8 ход. За защита на стандар
ческия. културен и стопан дународния ден на жената ° —-------------------
ски живот. Днес, жената и в село Райчиловци се 8 
в социа ли стичеока Югос- проведе тържествено съб- 
лав-ия е строител, общест- рание с подбрана култур- 8 
веио-политически деец, но-забавна програма.

Подобни тържества с □
производител/ войник... и подбрани ку л тури о-заб а в - 
съвместно с останалите °Р- ни програми се проведоха 8 Четиридесет

и в селата при основните Е ната от 
училища и някои други се- 8 на общината от фашизма 

М. Я. о и 40-годишнината от
. § бата на Църйоок,- където

та много се говори и рази- Обаче при определение на 
еква, обаче копретни мер 
ки не се предприемат- При 
това най-често се изостав трябва да бъдем 
ят причините, които водят 
да спадне на стандарта.
Те са ясно посочени ов Дъл 
гоорочната програма 
икономи ч е ока
ция, а една от основните > тези, които сРейно по член 
е снижаването на физичес на домакинство имат въз 
кия обем на производство награждения по-високи от 
то и производителността гарантирания личен доход, 
на труда. Това значи, че Затова тРябва да бъдат 
превеждането на Дългосро отговорни съответни коми 
чната“ програма е етикет- сии в първичните синдика 
вен начин да се запази лми организации. Зачитай- 

на ки всичко* това Общинс
кият синдикален съвет, за 
едно с Общинската кон
ференция на ССТН, пред
лага и деветнадесет до
пълнителни мерки за защи 
та на жизненото равнище 
на тези, които получават 
по-малко от 3000 динара, 
а нямат допълнителни про 

на жиненото равнище. ходи. При установяване на 
Но, изхождайки от. сегаш критериите в прилагане на 
(+ото положението и поело допълнителните мерки тРяб 
шта въз основа на соли- ва да се води сметка по 
дгрност трябва да се при мощ да получат онези 
ложи в практика, въпре в най-лошо материално съ 
ки че с това проблема се стояние. 
решава само временно.

тези, които трябва да по 
лучат такава помощ, 

крайно
обективни за да може по 
маща да има , ефект. В ни 
какъв случай такава по- 

по мощ не могат и не смеят 
стабил!иза- да получат безделници или

мическа стабилизация.
Б рамките на 

нето на 8
8

ме

жизненото равнище 
трудещи-те се и граждани 
те на определено ниво. 
Както изтъкна секретарят 
на Председателството на 
ОК на СКС в Димитров
град Иван Денчев, който 
присъствува на заседание 
то, борбата за по-голям до 
хс*д е и борба за опазване

съвет и

!

производителност 
8 на труда, увеличено прои
8

А. Т.

ТАЗИ ГОДИНА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Тържествено ознаменуваме на юбилеите8
делегат, селскостопански

8
8 Координационния отбор 

при ОК на Социалистиче 
ския съюз за тачене на 
революционните традиции 
и чесгауване на празнене 
тва, на което съвместно 
да уточнят плана и пгрогра 
мата и всички други акти 
вности и задължения във 
връзка с чествуването им.

М. Я.

Изхождайки от факта, 
освобождението чо организатор почти на 

всичките е Социалистичес 
бор пият съюз, членовете на 

Председателството
Трета македонска ударна СУЕНОР взеха решение те 

° бригада, Косовекият пар- 
8 тизански отРЯ:Д и българс 
8 ките батальони ,.Христо Бо 
§ тев” и ,.Васил Левски" на 

- 8 5 май 1944

годишни-
ганизпрани, социалистичес
ки оили участвува в изпъл 
нението на средносрочната ла в общината.

на
8

зи дни в Босилеград даБАБУШНИЦА
бъде проведено съвместно 
заседание с Председателст 
вото на ОК (На ССТН иЖената равноправен 

субект в развитието
година водеха8 най -зн ачителни т е§. една от

8 бсоби р. Бооилеградска об 
8 щина през времена НОБ, 

стопанство § ше бъдат тържествено и 
и село, Конференцията об ° според значението им дос 
съжда и положението и 8 т0™то чествувани. 
ролята на жената на село, 8 Тържествено и доотойс 
участието й в производст- 8 твено Щ» бъдат отбелязани

и всички други историчес

В СУРДУЛИЦА ПРЕДЛОЖЕНИ КАНДИДАТИ 
ЗА ФУНКЦИИ В ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНАТазгодишният Ооми март 

в Бабушнишка община бе 
ознаменуван трудово' и 
тържествено, с подходящи 
куллурно-забавни програ
ми и рецитали за майката, 
жената като участник 
НОБ, субект в следвоен
ното развитие и за жена 
та като производител и са

Рено заседание със сегоци 
ята за селско Главно условие са 

досегнашните резултати
8вото на храна <и в по-на

татъшното й включване в ° км събития и дати посве- 
развитието на самоуправ 8 тони на отделни 
лението. Конференцията 8 ти — революционери и ра- 
дейно сътрудничеше и съ § ботничеоно движение и со- 
трудничи с местните кон
ференции на ССТН, тру- а зление. С различни срещи, 
довейте., организации и с ос § тържествени събрания, с по 
таналите субективни оиЛ'И 8 лагане на венци и цветя на 
в общината. ° паметници и исторически

През настоящата година § места, дати от НОБ, дър- 
глав©н акцент от дейн10ст- 8 
та на Конференцията за ° 

на §
сложен 8 дат

в Координационното тяло за кадрови въпроси 
и Председателството на ОК на ССТН в Оурду- 
лица «към края на миналия месец утвърдиха 
предложението на кандидати за най-отговорни 
функции в Общинската скупщина.

За председател на Общинската скупщина е 
предложен Видосав Димитриевич, за председа
тел на Обществено-прл1итичесния съвет Велибор 
Анджелковнч, техник във Власинските водоцен- 
трали, за председател на Съвета на местните 
общности мнр Никола Аврамов, директор на Об
разователния център „йооип Брюз Тито" и за 
председател на Съвета на сдружения ТРУД ДРа- 
ган Николич, ръководител в цеха на „Симпо” в 
Сурдулица. Всичките те в досегашния двугоди
шен мандат изпълняваха тези длъжности.

Председателството на Общинската конфере 
нция на Социалистическия съюз 'констатира, че 
досегашното ръководство на Общинската скуп
щина е изпълнило задълженията в изисквания
та за по-усксирено развитие на общината и за

реши доверието да сложи повторно в тези 
лица. След широки консултации ОК на ССТН в 
началото на април ще утврди листата на.кан
дидати за най-отговорните фуннци ив бйцин- 
оката скупщина._____,__________* _1

8
личнос-

моуправител.
Жената днес в Бабушни 

шка община с организира 
пито социалистически 
ли, където е равноправен 
субект дава особен при 
нос във всеобщото Т>азБИ 
хие на комуната- Конф&рен 

за' обществена дей 
жената през ми-

8 циалистичеоюото самоупра-
8

ои-

международни 
празници, също та^а ще бъ 

чествува ни с различ 
| ни манифестации. Това бе

жавни и
цията обществена дейност 

жената ще бъде 
върху осъществяването на
Дългосрочната програма □ изтъкнато на неотдавна 
но икономическа стабили- □ проведеното заседание 

професионалната д р&дседате л ството
| СУБНОР в Босилеград, ко

ност на 
налята година, например, 

актив- 8разгьрна широка 
ност и обсъАи повеието ак 

въпроси. Мястото 
във

натуални 
и ролята на же ната зация, .

ориентация на средношкол о 
гоите здравната защита на а 
жените и млдаежта и пр. 8 гато покрай другото се ра 
Запланувано - е и организи □ зиск.ва за чествуването на 
ране на една сказка за про § тазгодишнит0 юбилеи, тър- 

съвременното §

на
отбрана ивсенародната 

обществената самозащита, 
въпросите свързани с по®и 
шаването на раждаемост
та и с по-ускоре«ото им
заемане на работа бяха 
само едни от акциите на 
Конференцията- На разши

това

блемите на 
семейство.

жества и манифестации в 
Любинна Ранчич 8 Еооилеградока община.

8
»
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МИНАЛОГОДИШНАТА РАВНОСМЕI1кЛСВООСТД,НАПРЕДЪК"„ПЪРВИ МАЙ” — БАБУШНИЦА
8

От старта 

възходяща
{Значително укрепване 

на фондовете
по

линия в
§

ЦО>«- 8
т'°р (с.юред^тановетв «а § Основната организация 
регионалната обрвзовател § на сдружения ТОА „иатг-
на | Хлада година отчете тази стопанска оргаяша-

' I V п делсши р^улхати. цая. единствени от този
“Този факт придобива още вид в Босилеград ока об- 

За отбелязване е, че но- □ |Ю.г0ладг0 значение^ ако се 'сина и дело да лре-пворя- 
аосъздаденият «ех на „Пир ° има п„ваШщ, че „Нанре- ват .морните по икономи 
оп „мап" в Бабушница с те 8 ' к„ |М шестмесечието от ческата стабилизация. Оба 
СНО специализиран, тъй «а “ ,)С'те :)агуба от около 4 ми че имайки предвид, че в 
ТО Произвежда само мъж- а тша д)тара и, че почти структурата на общия ДО 

костюми. § з цялата година работи ход все още «ай-голямо 
Псчнсже люлелите се крои- “ и затруднени услоакя. участие има изкупването 
рат в „Първи май" в Пи- § финансовите резултати от на добитъка от частните 
ро/г тРУД11|0сти в това отно ° заклюЧителния баланс со- селсностонански произзо- 
тенпе «яма. И останалите 8 чат чц 36-те заети (според ди-гели, около 86,7 на сто, 
служби на „Първи май” в 8 б ^ пресметнатите трудо- след това различните ви; 
Пирот оказват цеина по- § часове) са осъществили дово тъРговссни отноше- 
мс.щ на създадения иех в ° обиг, доход от 243 891 972 ния около 11 на сто, а зе 
Бгбуигнииа,’което на пран 8 динара, което в сравнение 
тика потвърждава, че пер- “ с общата реализация през 
спс-ктивога за развитие на ° 1982 година представлява

52 на сто.

' ВЕЧЕ ПРЕЗ ИДУЩАТА ГОДИНА СЕ ПЛА
НИРА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВТОРА СМЯНА И ПРИЕ
МАНЕ НА НОВИ 150—170 РАБОТНИКА

Шйа-
Вече проверена истина 

е, че когато «някой проми 
шлем гигант открие цех в

увеличение356 динара,
53,3 на сто, налице са уои 
;шяга на трудещите се в

и

— Според приетия план 
до 1985 годиш а предвижда
ме да се «въведе и втора 

община, смяна. Това означава, че 
ще приемем на «работа «но
ви 150 чо 170 «работника.

мерки

пост да 
само 40 среди ом исолци.

няк-оя неразвита 
по принцип този цех сто
панисва добре. Това е п

Предприели смс 
още през миналата подиша 
да съодадем кадри. Записа 
ни са две паралелки стек. 
стилна професия «в образо 
вателния център в Бабуш
ница. С други 
се учат п овладяват 
ни2 по конфекционни изде
лия 64 ученика. Освен това

разбираемо, понеже «в но
вооткритите цехове гиган
тите „пренасят” 
машини и съоръжения, а и 
организацията на труда, те 
хнологична и трудова дис
циплина, отговорно отноше 
ние към поетите задълже
ния п прочие. Примери за 
това има много.

км пантолони и
не само

думи сега 
зна-

8
меделисто участвува само 
с 0,8 на сто, 'недвусмисле
но потвърждава, че „Нап 
Ре дъх" няиак си бавно се 

доход приспособява към новия

при общността но настан
яване «а работа има тРпяе 
сетина завършили средно-

Прил1ерът с открития в 
годинакрая на .миналата 

цех на една от най-съвре-
водещи конфек- шкояци, конто «ай-вероят- 

но ше бъдат ггреквалмфици 
рани. Тук се явяват опре
делени трудности. тъй ка-

малкитв -колективи е да д увеличение с 
влязат в състава на инте- 8 Доходът и чистият

обе- д също така бележат сравни начин на организиране на 
8 телно висок ръст: по отно стопанска дейност, да не 

Ст. И. 8 шение на предишната го- бъде само тази, която ще 
8 дина доходът бележи уве изкупва добитъка от сел- 
8 личение от 39,7 на сто и скостопанските производи 
1 възлиза на 23 578 616 ди- тели, но и да бъде произ

водител на добитък и дру
ги видове селскостопански 
произведения. Всъщност 
това е и нейна основна де 
йност. на това я задължа
ва Дългосрочната програ

мен ните и 
ции у нас „Първи май” от 
Пирот в Бабушница е кра- 

доказателство

грацлоннп стопански 
румения.

сноречиво 
за това. Още през август 
няколко десетки работнич
ки минават курс «а обу
чение в „Първи май” в Пи 
рот- Освен трудови умения 
тук те се запознават с ор 
ганизацията на труда, с

ПРОМИШЛЕНОСТ „ЛУЖНИЦА”ХИМИЧЕСКА
8 нара, а чистият доход въ 
п здиза «на 14 107 819 дина- 
§ ра или увеличение 36,7 на 

’ □ сто. Имайки предвид, че 
а тези резултати са осъшес 
□ твени при изострени усло 

най-важната задача | ВИя на стопанисване, за к.о 
ето свидетелствуват и из
разходваните «от

Ншсшт сурввння в

великолепните трудови ус 
ловия. ма до икономическа ста

билизация и определенията 
от средносрочната програ
ма по обществено-иконо 
-мйческо развитие на общи 
ната.

През изтеклата

бъде 
в , .Лужница”.

Както през изтеклата, та 
ка и в тази делова година, 
химическата промишле

ност „Лужница” в Бабуш 
н-ица се среща с проблема 
за недостиг ;на суровини. 
За разлика от лами, „Пет 
рохемия” от Панчево и 
,,Хипол” от Оджаци обе 
щават, че ще подобрят сна 

2 бдяването на „Лужница" с 
н еобхо димите су ровини.
Това ще подобри произво 
дството на тръби и прера
ботката на полипропилен.

Изграждането на цеха 
на „Първи знай" е в духа 
на хубавите традиции на 
„Първи май” от Пирот- Ся 
каш една производствена 
зала е „пренесена” в Бабу 
шница. Тук владее същи
ят климатГ а Бабушница 
получи цех, модерен и най- 
съвременен. В началото са 
приети 134 работника, 
още 4Ъ, души минават От 
„Текстилколор”. Тук рабо 
та намират и девет души, 
които са се завърнали от 
в«ремен«на работа в чужби
на. Те сдружават труда ои 
и -отстъпват валутните си 
средства, което спомага 
за набавката на най-съвре
менни машини и съоръже 
ния от чужбина. Така об
що цехът започва с около 
190 работника, 126 от кои
то минават стажантския 
период.

Ст. Н. 8 220 313

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА „МАЧКА 
ТИЦА” делова

година за лични доходи в 
„Напредък” са изразходва
ли 9 001 801Нови видове стомана динара, и в 
сравнение с баланса 
1982 година същите са уве 
л ичен и с 65 на сто. Сред
ният личен доход без до 
бавъчните за Стимулация 

х възлиза на 11 917 динара. 
При това в различните фо 
ндове са внесени над 5 ми 
лиона динара. От това в 
деловия фонд — 3 373 701 
динара, в резервния — 943

От
Кюгато трябва да се про 

изведе някоя част, която 
подлежи на изхабяване, 
и л и коя те трябва да трае 
повече години, в зависи
мост от тези изисквания, 
се правят съответни видо 
ве стомана. С други думи 
това означава, че „Мамка- 
ти«ца” «може да отлива по 
чти воички видове стома
на, които тъРсят потреби
телите, а които досега пре 
димно се «висяха от чуж 
би на.

По този начин „Мачка
тица” направи огромна ложителни резултати, в 
крачка напред «в овладява- селскостопанската органи 
не «а .производството, зна запия изтъкват, че място 
чителшо усъвърши своята за самоуспокоение няма, 
технология.и през послед- ' ако се има предвид, че и 
ните няколко години успя 
да се нареди между чел
ниците в базната промит 
леност-

„Мачкатица” през 1983 г. 
произведе 3698 тона стома
на, от които 700 тона сто труда и при това колкото 
манени лагери. Осъщест- е възможно повече, изпол 
вен е общ доход 641 545 зуване на производствени- 
000 динара. Тази «година те мощности, "преди всич- 
от 7000 тона стомана, поло 
вината — 3500 тона ще бъ

С реконструкцията, за 
която са изразходвани 240 
милиона динара във фабри 
ката за машини «и стомано 
леярна „Мачкатица” в Сур 
душица не само, че петок 
ратно увеличи мощностите 
— от някогашните 1800 то 
на стоман-а тази година 
трябва да се произведат < 
около 7000 тона. Освен то 
ва в технологично отноше 
мие е направена забележи 
телна крачкна «напред. При 
това трябва да се знае, че 
някога ,,Мачкатица” е мог 
ла да и-злива 'различни пар 
чета стомана с «доста -ни 
око «качество. Касае се за 
въглеродна, сярна и други 
видове стомана е подобни 
качествени особености.

Сега обаче тук може да 
се 'излива найгкачествена 
стомана. Тук принадлежат 
«и огнеупорни -на 1100 граду 
са, кмеелоупорни и други 
видове стомана. И ,не са 
мо тогва: тук се произвеж 
дат и «някои «нови видове 
стомана, което се постига 
в зависимост от това ка 
къв процент от тоя метал 
се внася в пещите за то 
пене.

В цеха за преработка на 
полиестер положението е 
по-трудно, „Колор” от Ме 
дводи -и „Пелистер"
При бой са сериозно зат
руднени с вноса «на сурови 
ни за полиестерни смоли. 
Тъй като ,,Лужница” чрез 
увеличен «износ «на гюлупро 
пилешки амбалаж, части

От

хиляди динара, а за евдме 
стно и общо потребление 
789 163 динара.

Въпреки, осъществените 
през изтеклата година по-

чно ще обезпечи валута 
и тук наболелите пробле 
ми ще се «решават. Най- 

двадесет години, и то пре- трудно е с преработката 
димно женска работна ръ- ,на полиметилметакрилат,
ка, допринася за общия по понеже У «нас суровини не 
дем -в цеха. И натурални
те по«казатеп«и, и финансо
вите «резултати, показват, 

колектив има хуба

Ентусиазмът на, твърде 
младия колектив, мнозинст 
вото от заетите тук са «на

настоящата година ще бъ- 
де трудна. Поради това ос 
нов но занапред е по-«ната- 
тъшно укрепване на трудо 
вата дисциплина, подобря
ване на организацията на

се произвеждат, а изцяло 
зависят от вноса. Пак чрез 
собствен износ и със сдру

че този жаване с други износители 
ва перспектива. За перспе^ трябва да се осигурят и 
тив-ите и бъдещето разви- ТеЗИ суровини.

„Първитие на цеха на 
май” в Бабушница, ръково 
д и телят му Витомир Рай

ко максимално използува
не на «обработваемите пло- 
щ«и, които притежават.

С една дума, борбата ва 
обезпечаване на суровини 
в «настоящата година ще

дат стоманени лагери.
С. М. М. Я.чич споделя:
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Пролетарии °т всички__________ страни, съединявайте се
- Година* ХШ

Белград, 16 март 19!

ЛОМУНИСТ^В°а-^^иа^°;лавс7те " ЩШа__________ НасЛ!!^КомуМст«^1!!!1те ™"

г л

Условне за напредъка
Еа^кзгг*" ™;. ЕЗ'ггЕ ;цГ5”Н2.":ег^
ката и нейнит ппп* 06 1ИЗправяМ!е пРеД 1НаУ‘ аиа с определението за прякото свързване >на 
се ~вТеТе °ГРОМНИ -зможности. И пак наужата и производството? Или: 
тнноката позн.1тиРеДя Не^ЛЛЮ',ИМИТе Факт,и: ^ис‘ . обясним рязката удребненост и разпокъса- 

нп е и оп г™ Н3 наУката в ,нашето обще ност на мрежата на «аучноизследователеки- ст®о е в своеобразна криза. Противно ' 
ид-ите становища «а СЮК, положението 
ето се .намира науката е все по-неблагситри- окти? 
ятно, нейният жив организъм като 
юапзднат от метастазата на инертността и р. ъ
анемичността. На предпоследно място сме в сже, разбира се, да се поставят още въ- 
Еврспа оо броя на патентите- Домато у нас преся. Отговорът най-често се свежда на 
на един милион жители има два дЬ три. па- кс-::статирс1Не на стагнацията, снижаване на 
тента годишно, в Швейцария има 500, в Че- качеството, ниската производителност, неор- 
хоолсаания — 300, а
ден на ден се увеличава участието на чуж- югославската наука — тук и днес. Тук са и 

,дестранните патенти и лицензи. В 1976 го- сеичасните паралелизми и, дублиране, диспро 
дина на 106 домашни/ е имало 371 чужди па- порциите на развитието на научноизследова- 
тенти, а в 1979 година на 84 домашни — дори телската работа в отделни отрасли и облас- 
510 чужди патенти. Не трябва да бъде човек ти, ла1ртикуляристическото затваряне в репу- 
много мъдър за да открие, че една такава скка1кс1ки и регионални предели и подобно, 
ориентация, изразена чрез твърде щедрия и Човек би помислил, че в нашата страна зна- 
неконтролиран, а най-често и нерационален името .не е в мода и е подценено. Впрочем, 
внос на ,,чужда памет" във вид на чужде- такава мисъл, макар че на пръв поглед из- 
страпни лицензни, довежда ползващите ш в глежда груба, не е много далече от истината, 
технологическо (полу)колониално положение, Но да бъде иронията по-голяма, не се касае 
а домашната научноизследователска дейност, . само за статуса на науката, разбрана в те
ст друга страна, се напълно отрича и дести- сен смисъл, но за цялостта на общественото 
мулира. На нея остава ироничния дар — фло- развитие. Защотс без наука и нейната роля 
скулата „облятане на собствени сили”. Ней- няма, -шито може да има, развойна стратегия, 
нот’0 си<мвотворяване е сега 1неминуемо, макар в определението за облягане на собствените 
че няма да бъде много лесно. Може би и сняи, тзка категорично изразено в Дългосро-

икономическата стабили-

ционна. блокада, редица ценни информации 
са вън от техния кръгозор, поради което, ка- 
кто сами казват: често се чувствуват като 
откриватели на вече откритото; изчерпват 
именно и оили и средства за да стигнат до 
някои познания до които се стига по уста
новения път на (научноизследователското об
щуване. Това, в крайна линия, съществено Сте- 
онява и пространството за облятане на соб 
ствеки сили. Ьдно такова облятане, поправо, 
не е възможно в случая на изолираност.

как да си

на об- 
в ко

те 1/.:пститути, от което нужно произтича и 
досегът на отделните изследователски про-

че ли е

ГГ
дин от съществените елементи на наша

та научна политика е свързването на науката 
с производството. Това .свързване тРябва да 
бъде двустранно, инак става безпредметно. 
Факт е, обаче, че интересът за ползване на 
научноизследователската работа в производст 
сото, с изключение на големите пр01М|Ишлени 
системи, почти и не съществува. Така как- 
го е и факт, от Друга страна, че и научно- 
изследовател оките институти са доста атоми

Унгария —г ЮО. От тонизираността и редицата други слабости в1В

зирани, а по отношение на задълженията, 
кс,/то имат припомнят на лигмеи, от които 
трудно може да се очаква нещо по-значи
телно. В изправянето пред прекъсванията във 
оръзките между стопанството и науката, ста
вахме и нетърпеливи: веднага се търсят резул 
тати от влаганията в науката, нато че ли до 
добри решения се стига по вълшебен начин, 
за един ден. Друго нещо е колко нашата на
ука — всяка чест. на изключенията — е ос- 
псссбена за това да предлага ефикасни ре
шения. Докато лауреатите на Нобелова на
града в областта на природните и техничес
ките науки през последните години главно 
са на възраст до 40 години, нашата наука 
става тромава и слаба: научните кадри ста
реят-

изм©не- чната програма по 
обществената позиция на науката, на • зация, би останало мрътво слово на хартия.

Оттам, Пои теза, разбира се, много повече би тряб-

затова защото предпоставя коренно 
ние на
учките организации и работниците, 
именно, 'И изхожда пътят към изграждане на сс:с да се пази и защищава достойнството 

на домашни те учени 'и да имаме далече по- 
изтънчен слух за някои банални проблеми с 
далече досегащи последици. В тази насока, 
особено е парлив въпросът около набгвката 
на сп/дания и научна литература от чужбина

стратегията на нашето 'научно-технологичес- 
ко развитие и утвърждаването на пъТя на 
по-нататъшното развитие на научноизследоза- 
телоката работа. Не може да кажем, че стра 
тег.'//л и политика ав областта на науката ня- 
малге, -но очевидно е, че в непосредствения чьзгето и поддържане и набавка на оборудвания 
живот те се малко чувствуват. Как инак да от чужбина. Валутните забрани и ограниче- 
тълкуваме многобройните диспропорции в ра ;тля тук припомнят за липсата на възмо-ж- 
звитието на науката? Канво да се каже, на-, -кост от дърветата да се види гората. Дома- 
пример, за факта, че от общо 24 хиляди ма- шиите учени доживяват същинска информа-

Не е на задоволително равнище и мате
риалното състояние на (науката. Средствата,

вкси то се отделят за науката, специално* 
настоящата безпарица, преди всичко зависят
от икономическия потенциал на страната. 
Има едно обще впечатление, че сега вече не 
се достига и това равнище. А облягането на 
собствената наука в търсенето на реални 'из
ходи от трудностите, с които се срещаме, 
подразбира и по-инакво отношение при оп
ределянето на материалната позиция на на- 
мка.та. Касае (Се, всъщност, за [взаимно съ
действие и за наблюдаване на науката като 
фактор на развитието, а >не като ,/потребител" 
на големи пари./.
т очно на линията на по-нататъшното обще
ствено развитие ролята на науката е огром
на, непроменима. Тя, н-анто тези дни бе ка
зано в Скупщината на СФРЮ, е условие за 
напредъка. Идейночтолитическите основи за 
едно токова разбиране на науната са дадени 
в ясните конгресни становища на СюК. Не
обходима е последователна -разработка на те
зи становища, конкретизация и прилагане във 
всекиннегания живот. Т-ова ще .рече, че -нужна 
по-изразителна афирмация на знанията и спо
собностите- С потенциалите, намиращи се 
дълбоко замразени, се прави крачка назад. А 
две .крачки напред не може да се строят 
автоматически.На снимката: Международният панаир 

от Белград в ЛагосНашата наука сипробив^ниците 
(Нигерия), построен Р____

на сЕнеРгопроект” Ристо Лазаров



2 Комунист
ИЗБОРИТЕ В СК

Смяна на неактивните
общински комитети в Съюза на комунистите на Сър- 

края на мандата, са сменени най-неактивните
В някои

бия, две години пред 
членове на тези органи. Остава да се узнае дали този път се «асас 
за прелом в работата на ОК на СК или за рутинно заместване 
на членове, които и без това не са дохаждали на заседания

вата организация ..Умиверсал". Взе 
номи- т° е становище

на ОК на СКС не трябва да бъдат 
Наказани, мито пък да се водят Ра_ 
зговори за тяхната идейно-полити
ческа отговорност.

ГГрсз последните две години 
Председателството на ОК на СКС 
във Валеео е провело 40 заседа- 

и ния. Присъствието и
на членовете на Председателство-

И зборагте в общиноикте 
тети на СК отвил аги бяха удобен 
момент организациите на Съюза на 
комунистите в общините, 
но статутните задължения, да оце
нят активността си, колективната 
отговорност на всеки член. В ня
кои организации в резултат на та
кова преизучаване на работата I 
отговорността е и сменяването ата
бездействените членове на общин го са били, както се оценява, на 
оките комитети: в Алексинац, Ба- задоволяващо равнище, та отсъс- 
йна Баща, Валево, Майданпек, твието и неактивността - на един 
Книч и Крупан са освободени От член било очебиещо. На поел едно-

изборно засенание на Общин
ския комитет и той е сменен.

— Нищо отделно не предприе, 
хм е освен че сменихме един член 

казва Ве*

бившитс членове

сьглас-

активността

длъжност неактивните членове на то 
ОК, дори и някои членове на пред 
седателствата на общинските ко
митети.

Мандатът на членовете на ОК на Председателството 
на СК трае четири години, но в ролюб Радойчич, досегашен пред- 
Статута. на СК на Сърбия е пред- седател на ОК на СКС в Крале- 
,видело, че общинският комитет ме 
жду две (изборни) конференции 
може да смени до една четвърти
на от членовете си. Комитетите 
това „право" най-често ползуват 
за смяна на членове, които изме-

Рисуниа: Богдан Йованович

во. — Ако член на Комитета не 
действува в сРедата, в която ра
боти, как тогава ще може да се 
бори за становищата на Съюза на 
комунистите в останалите първич
ни организации Впрочем, ние сме 
длъжни да действуваме с конкрет 
ни примери. И с такива ходове 
можем да мобилизираме членове
те на Съюза на. комунистите на по- 
гол ям а активност.

ПО на СК в Баина баща са повлияли 
организации на Съю-Колко сменяваният» в 

за изостряне на отговорността в първичнитенят местожителството си, или по 
някоя друга обективна причина 
прекъснат действуването си. Мно
го по-редки са случаите на сменя
ване и отзоваване на членове на 
ОК на СК поради неактивност, а 
не е обичаена така маоова смяна 
като в Книч, където неотдавна по 
предложение на Кадровата коми
сия и Председателството на Об
щинския комитет от длъжността 
член на ОК са освободени 11 ду
ши.

за на комунистите
Прието е за работата на някого да 

Когато се касае до членове на някой орган и форум най-често 
техния мандат- В Баина баща неот- 
изборната дейност, напуснаха тази 

на СК. На

съдим след известно вре
ме.
това правим след изтичане на 
давна, по-точно в разгара на
практика, а първият ход направи Общинският комитет 
половината мандат, след две години, поради бездействие, са сме 
нени петима членове на комитета. Един от тях едновременно е

Председателството на ОК.

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОМЕНИ

— В сегашните сложни вре
мена, когато Съюзът на комунис
тите води акция за трайна стаби
лизация на нашето общество, 
гато се застъпва за повишаване 
дееспособността на първичните ор
ганизации. от членовете на Парти
ята. особено от ония, които се на-

сменен и от длъжността член на
Такова, по малко необичайно решение, се предхождаше от

ОК на СК в тази ко-
работата на всичките 50 членове наанализ на

община, който показа, че в редовете на най-висшия партиен орган 
не изпълняват нито елементарните за-ОБЯСНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ

На последното изборно засе
дание на Общинския комитет на 
Съюза на комунистите в Майдан
пек е взето решение четирима чле 
нове на това тяло да бъдат осво
бодени от длъжност поради отсъс- 
гвуване от заседанията му. Спо
ред евиденцията, през 
две години, ст 19 проведения засе
дания на ОК на СКС, някои чле- , 
нове на ОК на СКС ,,са прескочи
ли’''дори 18!

— Немислимо е член на Коми 
тета да не присъствува на засе
данията му. Каква ли тогава е но- 
гава дейност в средата, в която 
действува и в която би трябвало 
да провежда заключенията от те
зи заседания — казва Михаил о Ан- 
драш, председател на ОК на СКС 
в Майданпек. — Нашето решение 
за отзоваване е в съгласие със 
стремежа да укрепва всеобщата 
отговорност! спрямо отзованите не 
искахме да предприемаме по-остри 
мерки, защото очакваме това да 
направят техните първични орга- - 
низации, които трябва да разис
кват за активността им.

Но първичните организации на 
мират оправдание за неактивните 
членове на Комитета.. Главно това 
са презаетост, или пък, уж рабо
тят на такива работни места, от 
които не може да се отсъствува. 
Във всичките четири първични ор 
ганизации на СК — сменените хо
ра са делегати на Фабриката за 
електрон здели я в Долни Милано- 
вац, майданпекската златара, мест 
ната общност в Болетин и тРУДО-

има доста от онези, които
дължения и длъжности.

— В течение на две години проведохме заседания на коми- 
повече оТ 200 отсъствия. Това за нас

мират в ръководствата, се изиск
ва да бъдат носители на тази бор
са. За нас в Алексинац не е нео
бикновено това, че Общинският ко 
митет смени двама свои бездей- 
нн членове — казва Драган Стева- 
нович, секретар на Председателст 
вото на ОК на СКС в Алекоинац.

— Когато става дума за отде
лни лица, които не изпълняват за 
дължени ята ои и

тета, на които са отчетени 
беше сигнал, че нетно не струва и че трябва да се мени. Напра

на работата на всеки член на комитета, разделихмевихме анал из
три групи, според тяхната работа и дейността, която изя-ги в

вяват. В първата група посочените петима членове на комитета, 
които само веднаж или два пъти са присъствували на заседанията. 
Значи, били са напълно бездейни — посочва Петар Шевич предсе
дател на Общинокия комитет на СК.

Кои са причините за тяхното бездействие?
— Някои посочват, че не са получили повиквателни за за

седанията, а някои просто не искат да дават обяснения. Става 
дума ,за млади хора, на които недостига дъх. Може би се касае 
за малодушие — обяснява Ше/вич.

Членовете на комитета предлагат на партийните организации.

изтеклите

с л оупотребяв ат 
с даденото им при избирането в 
органите на Съюза на комунистите 
доверие, сменяването, отзоваване
то или даването на оставка не би 
гРябвало да бъде забравена прак
тика — казва Драган Стеванович.па се поставя въпросът дали искаме за отговорността да разис

кваме и в първичните организации на СК.
— Отнесохме се с иск — споделя Шевич — за това да дадат 

оценка в ПО на СК. Засега няма реап-врания.
Колко сменяването на членовете на комитета повлияха да 

се засили партийната дисциплина в общинската организация на 
СК? Според думите ва Зоран Миливоевич. член на Председател
ството на ОК, ходът на комитета е от значение при анализа на 
работата на секретарите и членовете на секретариатите във воички 
78 ПО на СК. Така например привичната организация на детската 
почивна станция „Митровац на Тара", поради бездействие

И навярно не трябва да се 
страхуваме от сменяването на без
действали членове в. органите и 
форумите на Съюза на комунис
тите, но следва да се попитаме 
дали отзоваването поради бездей- 
ноот е най-добрият начин за пре
разглеждане работата на общински 
те комитети. Дали може да се ка
же, че само онези комитети, кои
то смениха бездействените си чле
нове, успешно обсъдиха собствено 
то си действуване и проведоха ра
зграничаване в собствените си 
редици? Или пък това е само една 
предпоставка за активизиране на 
общинската организация на СК, с 
което не се мени още нищо съ
ществено в действуването на ОК 
и неговите работни тела?

са на
ложили през последните две години партийно наказание „предупре
ждение", а секретарят «а ПО на СК е наназан с последно преду
преждение-

И в Социалистическия съюз на Баина башта тръгнаха 
примера на Общински якомитет на СК. Неотдавна

от
оцениха, че от

около 70 делегати на общинската скупщина е на самоуправител- 
ните общности на интересите не са оправдали доверието, които 
е доверено, па започнала процедура за тяхното отзоваване, 
акция на ССТН сякаш даде резултати: заседанията на делегат
ските скупщини са по-добре посетени.

им
Тази

Р. Блануша В. Милипович, Й. Сотич, 
И. Телескович



Комунист 3
И БЕСЕДА С ГЕНЕРАЛ-ПОДПОЛКО 

ВНИК СЛАВКО МАРИЧЕВИЧ,
изложението си

дирите .и гражданските лица слу
жещи в ЮНА във Военната обла
ст Титоград за

новщца и определения на тези те-пред капан - ла.
Обаче, има и явления «а де- 

формации, които се: проявяват в 
създаване на съюзи почти на вси
чки равнища, от общината -до 'ре
публиката, между ицзпълнителни- 
те органи на: 'властта, обществено- 
политическите организации, вклю
чително и СК, и стопанството. В 
такива обстоятелства развитието 
на самоуправлението се „тласка" 
на странична линия. Така, напри
мер, вече отдавна съществува пра 
ктиката на свикване на така наре 
чените стопаноко-политически ак 
тнви, .които никъде не са предви
дени като облици на организиране 
— нито в Устава на ОЮК, мито в 
Конституцията .на СФРЮ. или в 
някой Друг нормативен акт. По то- 
зи начин колното и да се борим 
на думи против съюзните на бю
ро н ратпчн о-етатистическите струк 
тури, ние с поведението си им да
ваме подкрепа. Съюзът на комуни
стите би трябвало в своята акция 
да се обляга повече на работниче
ската класа, отколското на бюро- 
кратичн о-технократическите стру-

СЕКРЕТАР НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТ-действуването на 
Сьюза на комунистите в сегашните ВОТО НА КОМИТЕТА НА ОРГА 
условия (това бе и темата на ра 
зговора с журналистите), генерал- 
подполковник Славко Маричевич, 
секретар на Председателството на 
Комитета .на 
СЮК

НИЗАЦИЯ НА СЮК В ЮНА

организацията
в ЮНА, подчерта че комуни 

стите и целият състав на ЮНА 
придават голямо значение на осъ-

Дългсорочната 
програма по икономическа стаби
лизация и затова с право очакват, 
че след неотдавна състоялите 
разисквания .на заседанието на ЦК 
на СЮК ще

на

ществяв ан ето н а

се

започне да се проме
ня поведението по отношение про
веждане на становищата и заклю
ченията на Деветото и Десетото 
заседание ,на ЦК ,на СЮК. Това ще 
изисква по-решително идейно-поли 
тичеоко разчистване,
НСО, в Съюза иа

ЕДИНСТВОТО—УСЛОВИЕ НА 

СТАБИЛНОСТТА
преди всич- 

комунистите. Защо 
то, опитът ни учи, че винари и от 
едната и от другата 
инак ясно утвърдената линия 
фронта, почти винаги се създават 
сили, които различно 
в зависимост от конкретните инте
реси. Оттам и наблягането върху 
конкретната борба срещу у влоши
те поведения, *не само в общест
вото, но преди воичко в Съюза на

страна, на
на

По-ефикасното осъщерхвяване на Дългосрочната програма по 
икономическа стабилизация търси пс решително идейно-политическо 
разчистване, преди всичко в Съюза на комунистите. Съставът на 
ЮНА се стреми с ограничени материални средства боевата готовност 
да запази на желаното равнище

Ктури.
се държат, На въпроса какво може да ка

же за нашето неединство, което 
се е проявило в проблема с цени
те, Маричевич каза, че не са били 
псд въпрос само цените- Защюто 
не трябва да се залъгваме с 'илю
зията, че което и да било общест-

Защо в настоящия момент все ма пречка на ефикасното действу-
по-често >се поставя въпросът за ване, развитието на демомратич-
осъществяването на принципите,на ния вътреше.н живот в Съюза на в0 пъ,к и |НашеТО> п0 адмимистра-
демократическия централизъм в комунистите и на овързаността му ^в&н ПЪт би МОгло ,да държи це-
Съюза на комунистите? Изтъква с работническата класа и народа в НИте Но> ше се намерихме в по-
се. че той е противоположен на борбата за по-нататъшното социали

комунистите.

РАБОТНИЦИТЕ — НОСИТЕЛИ 
НА РЕШАВАНЕТО

ложение, когато трябваше със за-
Не- се 'касае подчерта Мари- на™я обществен строй >и на пози- етическо. самюуправитвдио разви- мраз5шаНет0 ,на цените да шира-

цията на отделните народи и на- тие на нашата страна. Освен това, 
родно.сти?— попитахме другаря имаме и явления на недостатъчна 
Маричевич.

По въпроса за демократичес- ност и нерешителност ’в решаване
то на актуалните проблеми в об- 

полити-

оим определен отида с цел по-доб 
ре да се организираме и преус
троим за по-нататъшната акция на 
други, самоуправителни основи. То 
в а бе достатъчен повод известни 

почнат да се държат съ
гласно своите 'интереси. Всички

чевич, само за оилите, които се 
противопоставят на по-нататъшно
то развитие на самоуправлението, 
но за онези, които лесно се по

отговорност, опортюнизъм, бездей-

кия централизъм имахме доста ра-
знават по това, че своите тесни и ЗИОК!вания в ,рамК'ИТе на подготов- щественочиконтгичеокия. 
частични интереси от основната ката на два|Надвсетия конгрес на ческия и социалния живот, както 
организация на сдружения труд, кат0 един ,0т изключително и .на недостатъчна храброст в про-
общината, републиката и автоном- '
н-ата покрайнина — прикриват, ка
зал бих. СЪС самоуправителни пла 
щове”- Тези сили дори претенди
рат, че са единствените застъпни
ци на истинските интереси на ра 
ботническата класа и трудовите 

- хора, а в същност със своята ира- 
водят към развластяване на

сили да

дадоха подкрепа на замразяването . 
важните въпроси на отношенията в тивотоставянето срещу чуждите на цените, но когато всичко това 

' Съюза на комунистите, в осъщест- «а схващания, и постъпки. В:си- Сг^рна до .републиките 
вяването «а идейната му водеща чко това. намалява ефикасността НИте покрайнини, постъпваше се 

Югославия, на СЮК в борбата за премахване Пр0тивно на договора. Такава лове
на- на сегашните трудности.

и автовом-

роля и единството на 
като общност на равноправни 
роди и народности. По тези въпро 
си Дванадесетият конгрес взе • яс-

в СЮК идение е недопустимо
Говорейки по въпроса колко над този проблем не трябва да се 

Съюзът па комунистите е в състо- мине така. Но, по всички тези въ- 
по-брзото проси ще разисква ЦК на СЮК 

на следващото си заседание и ще 
и за-

ни становища. яние да допринесе за
•Но, и покрай това, има явле- преодоляване на сегашните 'Стопан

теглят ски и други трудности генерал Ма приеме съответни становища 
че това зависи, ключения- 

о опособенк>стта

клика
работническата класа и отдалеча
ването й от прякото решаване, — мия 1И тенденции, .които
нашето основно определение, спо- гкъм федерализация на СК)К относ - ричевич изтъква, 
ред което работническата класатря ,но яВл&ния на парциализация и за- преди -всичко-, от

хи« « м
то и да А к Илюзорно е ВЯНР ня мяжоатическия с бюро- вото. При това тряова да се има същевременно са предмет на ана-

» «« че с™,~ “вгг^г;ге5^.гг с, й =
ьйиуЬг-гай: ь?г5Еетя:<зг=тта и които отношението е • ^ как това ,Ис_ сШ,а. Съюзът «а комунистите, ръ- югославските комунисти, и предоб

всяко .меР°пр^ря^тВзд0 кан- маха' либералите, парциални партии ководствата му, органите и телата ществото цялостно е отговорна за 
хождаики от обстоятелството каха н Г „ оализъм в не може да се занимават е изграждането и осевата оспособе-

губят или получават а ™ия сациа_ проси, коита не са в тяхна номпе ност на Армията, да може винаги
«е какво ,и колко определените ме рти ■ самоуправиТел- тенция. Не може, например, един и във .всеки момеят да отговори
роприятия допринасят за оощи ин ■- ̂ есКа Югославия, комитет да се занимава х въпроси на овоето предаазначение и цели.
терес на обществото като «яЛ°от. на _ «снотче ш новата Консти- на инвестициите, изграждането и Винаги и във всички обстоятелст-
0Р Маричевич припомни на «- върху основите т „ разпределението на жилища и по- ва това е първата задача на кому

изложението си вр» народности са равноправ1Н1и и взаи- добрно. Съюзът на комунистите кистите и Организацията на СЮК 
ежванията на Петото задание на с0 томагат. Ето може и трябва данствено да раз- в ЮНА,
ЦК на СЮК, в което бе ’ а ,0 ,в Съюза на комунистите не глежда дали политиката в тази об П1ТМЛДТТЯВДНЕ дд ПАРТИЙ-
■на Съюза на комунистите в наето задо ,„икакъв федорали- ласт ое провежда така, канто е ПОДШВДЯВАНЕ НА ПАЕ1
ящия момент е необходим много може м ^ СЪ1ЦесдауЕЬ, ДОГОВОрено и утвърдено и на , от- НИТЕ РЕДОВЕ
повече критически анализ, а «е Де- зъм, ту ^ оркпаииаащии коварност да взима комунистите,
1Ю и хубави фрази и че . единство на вс н меж_ ноито не се държат в унисон с

бъде способен в вътре- 'Във ся Р_ автомамни приетата политика^ Комитетите не СЮК в ЮНА, също както и в с -.. всички републики и автономни щме^ себе ншак. мото (общестВО, не е единствената
покрайнини . решаване в тази област, защо- субективна сила. В нашите поделе

и .ведомства работи, и това

Говорейии за това, че всички

во с него

зи част от

По-нататък, организацията на
клариране 
ОЮК -трябва да открива дуположения даконкретни
тиче^ия^напреАЬй^ьрху препили повЕЧЕ ОХГОВОРНОСТ В РЕША- 
те на сониалиетиче^сам^р ^ нд ПрОБЛЕМИТЕ
влеяие- А|ю, / л-тба за реша-=»:»=г,'гг^: 
й «««“■“ с“°

на ооциалис-
то за това не са компетентни, ос .вия 
пособени и професионално пощгот- твърде добре, Съюзът на социалис- 

СК трябва да се бори за то- тичеоката младеж, и това в сама
та база, а значителна е активност- 

Синдиката, в който са ор
лица на

веки.
сме свидетели ва, че .неговите членове, в делега-

=Я'И^Е5Го^ПНт разпро

борейни се, че политиката и ста
новищата на СК да станат и ста-

Обаче, и днес 
на явления, които

та и на
демократическия Центра

на някои кому- ви хораципите на 
лизъ-м от страна 
нИСТи, организации, пък и органи 

СК, което представлява голя-
(На 4-та стр.)

ИЛЮЗИЯ.



<3. Комунист
наши дай Единството

условие
КЪРВАВО РАВНОВЕСИЕ

ните интереси. Все пан, «и Съеди- ално да храни надежда, с холге 
немите щати, ни Западна Еаропа, жювокп милитаитми ислямски срун 
ни Съветския съюз, поне засега, да мента ли зъм би могло да се вклчо 
ме се държат като че ли «ирано- ти като собствен актив, в средно

по лити ч ес но-стр атеги - 
такива

М след четвъртата година от 
продължението на мранско-мраксна 
та война не може по-лесно да се 
схване къде е нейният край.

Снимки от бойното поле най- 
мнотю напомнят на окопите от Пър 
вата световна война. Въпреки офа 
нзивите със звучни «име-на, тооза 
всъщност е позиционна война, 
която е труднозамислнм рязък за
вой ако някоя от воюващите не 
загуби дъх и способност да дейст 
ву.ва. А ни това не изглежда веро
ятно. По-многочислен и по-богат 
Иран се обляга върху нефта,, за 
който купува оръжие, за своята, 
засега изглежда по-лтотивирана во 
йока. Ираж се обляга върху по-до
брото си въоръжение и «органи гза- 
ция, върху реакцията, която пре
дизвикват заршахите на Хомеаини 
и врху страха на по-широката об
ласт в Арабския залив от ирански 
те амбиции. Общо взето, създаде
но е един вид равновесие, което 
обещава само нови страдания и 
жертви. Освен ако — а това би 
бил единственият изход 
установи мир. В тази орвеловска 
година се налага да се направи 
сравнение с непрекъснатото взаи
мно воювай е в Океания и Евроа-

наиракската война ,ое разиграва в източните 
техния двор. чески сметки, считам, че

Запад е извлякъл свои изводи калкулации днес са главно сложе-
оила. Малко е вероятно, стабилносттаот .л-гефтните удари' през сеАемде пи извън 

сетите години. Нефтът до голяма че при сегашните 
степен е заместен с други източ- или друга свърхсила открито и 
ници на енергия. Близкият и Сред- системно ще 'се нареди към од- 
ни«т изток са останали твърде ва на от. воюващите страни, но зато- 
жни снабдители на промишления 
Запад с гази ценна течност, но не 

незаменими

условия, еднав

(От 3-та стр.)
ва е вероятно, че двете Ще наето 
яват съществено да не се нарушат 

като деликатните средноизрочви «рави-ю-
странена мрежа и на съветодател- 
ни тела — от Съвета за икономии 
и Съвета за ред и дисциплина До 
Военния съвет на 
Съюзния секретариат на народната 
отбрана. И нита по един въпрос 
със системен характер в "един вой 
нишки колектив не се приема окон 
чателно решение, същият да не е 
обсъждан преди това в тези тела. 
Искал бих да подчертая, че и де 
мократичният дух и демократични 
те отношения, които се развиват 
з обществото получиха специфи
чен израз и в ЮНА, колкото това 
армейската организация, структу
рата и нейните задачи позволя
ват-

така важни и
някога. Нефтът от Северно море, вс°ия. 
от Африка и Латинска Америка, 
стратегическите резерви на Съеди- Ирак не решат «да 
меште .щати. «и саудтокият нефт на ‘мощните външни фактори, рьково 
товарен в танкери още обюздава не дени от собствените си интереси,

в фактически що «допринесат
продължаване на този абуердеч и 

по .спокойствие. Когато през 1956 с аосмни средства вероятно нераз- 
година Великобритания и Франция решим конфликт. Както що би 
реагираха с национализация на Су свършването на войната доггринес 

намеса ло към по-гол-яма стабилност на

Просто казано, ако Иран и 
сключат мир,

равнището на

къмните «въпреки ч неизвестността 
Залива, «и обезпечават сравнител

ен кия канал с въоръжена
в Египет, Западна Европа имаше сРедноизточните простори и лро- 

не се нефт само за няколко дн«и. Оттога- дхлжаването на войната без побе
дител по парадоксален «начин, гхро- 

Това, естествено, «не значи, че дължава 
евентуално осъществяване на Ирак Сметните плащат, естествено, ира 
-пейте заплахи за бомбардиране на нци и ирачани. 

зтя, което повече служи на дома- иранския нефтен терминал .на ос- 
шните потреби, относно на израз трев, Карг, «и още повече, ирански по-подробното изучаване на тяхна- 
ходването на производствените бла те заплахи за затваряне на Орму- та генеалогия няма повече лракти 
га, отколкото за унищожаване на окия провлак не би могли да во- ческо значение. Ако тръгвайки на 
врага, но и това сравнение не мо- дят към «разширяване или както война Ирак е разчитал с възможно

па много неща се промениха.
кървавото равновесие.

Както често става с войните, Когато се касае за приемане
то в СЮК за мене това е изключи 
тел но важен въпрос, ни най-малко 
формален. Възможно е да има про 
пуски. защото никой не е имуни
зиран на грешки, пък и ние в Ар
мията. Обаче, «не може вечно да 
се заклеваме в работническата кла 
са, в това че сме част от нея, ней
на водеща и адейна част, ако все
ки чиновник по-лесно намери „пъ
тя до партията", отколкото работ
никът. Тук нещо не е в ред. Ние 
в ЮНА не можем да приемем ра
ботника в СЮК, ако го 
делението, обаче в съвкупната по 
литк-ка по приемане се 
колкото е възможно това, да осъ 
ществяваме това наше класово оп- 

зделение.

же да се подкрепи със сигурни ар това по-оомпезно се казва, към костта от промени «на режима в 
гументи. Остава и по-нататък впе- интернационализация на войната. Техеран, днес трябва да бъде яс- 
чатлението за пълна «ирационал- Рейгьновите предупреждения, че но, че тази цел «не ще може да 
ност и безсмислено разорение. Ко- САЩ -ст,с сила тде държат Ормуз- осъществи. А териториалните при- 
лкото и това стълкновение да про- ния провлак отворен не могат да добавки не се -изплатиха. Войната 
дължава, историята ще може да се вземат несериозно, защото осо- води приблизително там, откъдето 
го сравнява най-много може би бено в тази изборна година ако се з и започнала. Наистина, трябва 
с оная отдавнашна тридесетгодиш има на предвид, че 'В американска да се каже, че Ирак изразява же 
на война, която в името на съща- та общественост е още в свежи лгчие войната да се завърши по 
та, но «различно протълкувано веро спомени ,/понижението", доживяно един малко-повече 
изповедание,
Без победител, разбира се.

Иракокочиран оката война
остане особена и по то-ва, че вза- реприза. А ако американският флот отвеждане на „истински” ислямски 
и«мно скараните велики сили не са в Персийския залив тръгне в ак- порядък в Иран и кой знае още къ- 
в него пряко вплетени. ция, е голям въпрос дали съвет- де. В Иран, може би се разчита

Не би хмогло, естествено, да ският флот ще остане неподвижен, със «собствени потенциали,, но да- 
се каже, че те не са заинтересо- Всичко това са обстоятелства, ко- ли се разчита достатъчно с обсто 
вани за влияние в тази част на ито при многообсъдени техничес- ятелствата, регионални и обши, ко 
авета. Напротив, бяха и ои оста- км затруднения, сигурно спират цол.че фаворизират неговите прок
ват силно заинтересовани. Едно провеждането на посочените зап- г.амшюани военни цели.
от по-раншните споразумения на лахи «в дело, но в никакъв случай Необвързаните страни се опих 
империал!исгическата епоха за раз- не смяла да се изключи възмож- заха, съвместно лък «и отделно, да 
делението на сфери на влияние, се ността от отчаяни похвати. облекчат изнамирането на реше-
отнасяше до Персия, тоест до Съветският съюз, неотдавна ние. За жалост, без успех. Няма-
Иран. Сключено е през 1907 годи подчерта, че е неутрален спрямо ме обаче право да се откажем,
на между Великобритания и Ру- ирано-иракската война, като я на- Сега, .когато генералният секретар 
оня. А тогава нефтът тъкмо започ- рича безсмислена. Лее пак съвет- на Обединените «нации, който дей- 
ваше да мирише. Не трябва обаче око оръжие пристига в Ирак и тук’ ствува преди всичко в името 
да си припомняме за по-далечно заедно с оръжието на Франция и тяхното -необвързано 
минало. Упоритото настояване на другите провини енци, служи 
съединените «щати да зап-азят режи поддържане на онова 
ма на шаха — в който се вложи
ли толкова стратегически и поли- Иран е наредил Съветския съюз 
тиче'ски надежди — и съветската 
интервенция в Авганистан

достойнствен
опустоши Европа, в Иран. Към тези неприятни спо- начин, но Техеран и по-нататък се 

мени се приобщават и нещо, кое- стреми към победа. Победа — то- 
ще то би могло да се нарече либанска за е сваляне на Сзадам Хюсеин,

няма в по-

стремим,

И друг важен въпрос. Едно го 
л;.мо число млади хора са без 
бота и, не ло ,ра-

своя вина, са по 
страни от основните обществени 
щх*-Уси, не са включени в проце 
са на самоутгравителното Решава
не, така че не са в състояние да 
се докажат «II бъдат 
СЮК. С. приети в 

пристигането в ЮНА, те 
за пръв гп>т биват ангажирани в 
изпълняването на отговорна задача 
и Стават субект «на средата, 
ядо живеят и «работят- Тук сме 
положение по-добре да 
стойността «на един младеж, («в 
следно време и «девойка), да 
дздем шанс «да се докаже и след 
тела да го мобилизираме в осъще
ствяването на целите и задачите 
■к«а СЮК.

в ко-на вмнозинство,
за възобновява своите посреднически 

равновесие усилия, движението на «необвърза- 
«войска. н«ите би, .считам, наново трябвало 

да тъ-Рси начин и пряко «да Реафир 
мира своята жизнена заинтересо- 

на всшост и желание да свърши вой
ната

оценим
по-
1Мупои по-гол яма «иранска

със списък 1на дяволите, а разпла- 
свиде- тата с Тудех-партията личеше 

телствуват, че свръхсилите считат, събаряне «на мостове. Ако в разга- 
че З.ал«и«вът и Индийският . която влошава положението 

Иран, «и в Ирак, но и нашето
д-р Гавро Алтман

онеан ра на американо-иранското Стълк- 
са от съществено значение за тех новенпе Москва би могла, евенту

и в 
движение. Разговора води: 

Дино Рамович

Комунист Рен редан-гор Влайко Кривокапич, 
отговорен редактор на републиканските и
покряйнниските
(СР Босна

главен и
• Адреси па редакциите иа всички

телеАониТ”" ПЛОЩад -Маркс - Енгелс-, 11, телефонна централа 335-069 Белград. Адрес 
на редакцията иа изданията за СР Сър- 
бия: Нови Белград, булевард .Ленин". 6, те
лефон 627-793. ’

издания на
издания: Дубравко Цурач

и Херцего_ _ л ). Д,Р Живорад
Джорджевич (СР Сърбия), Деджеп Хайрулаху 
(САП Косово*, Петър Караянов (СР Македо- 
Ш1Я), Янез Корошец (СР Словения), Мирно 
Михалевич (СР Хърватско), М&тня Новосел 
(СР Черна гора), Калман Петкович 
Войводина) и Алберт Души (редактор 
данието за ЮНА).

ф С указ на Президента на Републиката от 23 
декември 1964 година „Комунист” е отличен 
е Орден братство и единство със златен 
венец,

ф Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Велко Мила- 
динович.

• Урежда единна редакционна колегия: дирек
тор и главен и отговорен редактор Велко 
Миладиновкч, заместник и главен и отгово-

Ф Издава Издателска 
мунист”. трудова организация „Ко-(САП 

на из-
• Печата 

относно
се в четвъртък на сърбохърватски 
хърватско-сръбски (иирнлицатинаци), словенски, 

езици, а в съкратени 
унгарски, словашки.

• Председател иа Издателския„ свет на „Кому
нист , изданието за СР Сърбия д-р Богдан 
Трифупович, заместник-председател Драгиша 
Павлович.

и ла-
мажедонски и албански 

издания на български, 
румънски и русиискиеж



ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА Е БАБУШНИШКА ОБЩИНА ОТ СЪБРАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ 
В СЕЛО МУСУЛИ подготвени, и 

неподготвени
Обща грижа за 

селския битТака би могло да 
честви
подготовката

се ока 
състоянието по механизация- , са слаби. В 

такъв случай те са зави
сим,и от частните собстве 
ници «на трактори и други 
селскостопански машини. 
Подобно е и положението 
в „Любераджа” в Любера 

И представител на

рация „Ерма” в Звонци не 
присъствува, но известно 
е, че площите, които тРя 
бва да бъдат засети с про 
летници © звонски район 
не са големи, защото ко
операция ^Ерма”, предим
но се насочва към -разви
тие на животновъдство, за 
което «има и най-добри ус
ловия.

на пролет
ната сеитба в Бабушниш- 
ка община. На неотдавна 
проведено 
Общинската конференция 
ма Соци алт стическия

Учредена Скупщина и Съвет на местната 
общност. За председател на Скупщината избран 
Коста Алексов, а на Съвета Стоян Станчев.

заседание на
И събранието на избира 

телите 'в село Мусул, със
тояло се през миналата се 
д/мица, още веднаж по
твърди, че когато предмет 
на обсъждане са въпроси 
от ежедневния живот, е не 
само добре посетено, «о и 
разискванията -му са плодо 
творни. Това е още едно 
потвърждение, макър, че 
населението в селата е в 
напреднала възраст все 
още не се задоволява с 
постигнатото, -а раздвижва 
нсии инициативи и акции, 
които -имат преди всичко" 
за всеобщо подобрение на 
селския бит- Тъкмо из та
зи област бяха и въпроси
те, за които най-много Се 
интересуваха мусулчани на 
посоченото събрание, ма 
което присъствуваха Нино 
ла Савов, секретар на Сек 
ретариата ало общо управ
ление и Васил Анастасов, 
инспектор по селско сто
панство при 'Общинската 
скупщина в Босилеград, за 
чието |разрешване нужно е 
пълно единодействие на 
местната общност, отдел
ните органи и трудовите ор 
ганизации в общината. То

в а преди всичко са въ
проси от областта на сел
ското стопанство, където 
както се подчерта на съб
ранието не са използувани 
нито 40 на сто от възмож
ностите, въпроси въ© връ
зка с изграждането на ма
хленските птища. Така на 
пример на събранието бе 
взето решение през насто- 
яйщата година да построи 
път до махалите Клечбв- 
ци, Мечка и Боровски дол.
За разрешаването на този 
проблем местната общност 
ще раздвижи акция по съ
биране ЬоП парични средст
ва, а очакват помощ и от 
общинската скупщина. По 
край това на събранието 
бе повдигнат въпроса и за 
изграждане на мост на сел
ската река в чието изгра
ждане трябва да вземе уча 
стие и Пътната организа
ция от Враня, задължена 
за поддържане на шосето 
минаващо през селото.

Що се касае за въпроса 
отнасящ се до произвеж
дането на зеленчукови рас 
тения: картофи, лук, мор
кови и други видове необ
ходими за новопостроената 
фабрика за сушене «а те
зи видове растения в Боси 
леград, общо впечатление 
е, че сред селскостопан
ските производители има - 
заинтересовани за отглеж
дането им, обаче и те тър
сят своя сметка в лроиз-

съ- джа.
юз представители на чети >,Любераджа" 
рите земеделски коопера заяви че са 

подготвени за сеитба, но и 
ции рапортуваха за хода той изтъкна, че освен семе 
на подготбВ|ката на 
важна акция. •

В „Слога” във Велико 
Бенинци са обезпечили

тази и торове, друго нищо ня
мат.. Представител на „Бу- 
дучност” че на територия
та на тази кооперация под 
готовката за пролетната 
сеитба върви добре, дока 
то представител на коопе

до Като се имат пред вид 
■ „рапортите” на земеделс
ките кооперации, остава 
значи и тази пролет оро 
летвата сеитба да бъде за 
висима «преди всичко от 
споразумяването с частни
те трактористи в община 
та, които са «към 600 ду- 

, ши. Дали този път ще про 
явят пс«зече разбирателст
во за изпълнението на пла 
на, защото кооперациите с 
кишо не са ги обвързали, 
Макар че тракторите са 
предимно от 
план” остава да 
тези дни.

Срокът за започване на 
пролетната сеитба е на 
прага и от ангажирането 
на кооперациите преди в си 
чко, ще зависи - дали за
плануваните площи ще бъ 
дат засети с предвидените 
култури.

статъчно количество семе 
и 'изкуствени торове за 
пр олети ата сеитба, но с

ДИМИТРОВГРАД

Сеитбата—според 

плана
„зеления 

се ов1идиНеотдавна общинският, 
щаб, който следи работи 
те в селското стопанство, 
преведе заседание- на кое 
то бяха обсъдени досегаш
ните -резултати и предсто
ящите задачи в пролетната 
сеитба. Констатирано е, 
че сеитбата е осъществена 
според плана, или 60 на 
сто през есента, а

организирано ан 
пролетта

съвместно заседание на об 
•г.инския щаб и общинс
ката конференция на Соци 
алистическия съюз, на ко 
ето Ще се анализира осъ
ществяването на сеитбата 
и потърсят съответни ре 
тения за увеличено произ 
еодство на храна.

М. А.А. Т.сега
предстои 
гажиране през 
да се осъществят и остана 
лите 40 на сто.

ОБРАТНАТА СТРАНА НА МЕДАЛА

И това е решение
Следейки 

Дългосрочната програма 
по икономическа стабили
зация, отнасящи се до сел 

стопанство, щаба 
заключение на неза- 

до сега площи Да 
хибридна

задачите от
Но, уви! И оттам бил изкаран?!
Тогава той се завърнал в родното 

си село. Тежко обиден от децата си, 
на които посветил целия си живот, ста
рецът бил принуден, сам да търси ре
шение. Тъй като друг изход нямал — 
взел, че помолил един свой съсед, ром, 
да го гледа, а той да му препише имо-

И ето, това беше „причината” за 
тази бележка. Старецът и съседът му 
дойдоха в съда, да им уредя въпроса с 
наследството. И така узнах за тъжната 
история на стареца

Изнасяме случая на ММ само да 
напомним, че гама още много тажива в 
Босилеград  ска община. Мнозина оста- 

хора., забравени от свои най-близ- 
— децата си — идват в Общинската 

окупщина и търсят помощ в центъра за 
'социални грижи. И донато там хорала 
бият глава как да помогнат на остаре
лите хора по-лесно да изживеят послед
ните си дни, техни синове и дъщери се 
разхождат по градовете; мнозина са си 
построили и вили и др. удобства, карат 
кола и пр. а съвсем са забравили с»оя 
синовен дълг нъм родителите си. Може 
би е нужно в такива случаи Центърът 
за социални (грижи да потърси ’ тези 
разглезени синове и дъщери ...

Да ги предупрейи за задълженията 
им към родителите, пък и да им напом- 

. ни, че един ден — и те ще остареят! . ■ • 
Иван Андонов

Лицето ММ (името не му е важ 
но) е бил на времето ои заможен сел 
я«вн. Както и всички негови съселяни 
и той се борил да изведе на път две
те си дъщери, да ги изучи и удоми. 
Не жалил труд и средства — ига изу
чил. Омъжили се и двете хубаво, оти
шли да живеят на град, създали ои 
семейства. Обзавели се добре, купили 
ои кола и т.н. 7

Воичко въртело добре, докато ММ 
и съпругата му могли да се справят 
със селскостопанската работа. Но нато
варили много години на плещите ои, а 
дъщерите от година на година, все по- 
рядко идвали при тях, докато.съвсем не 
ги „забравили”.

взждането им, гарантира
на и икономия на цена. По
ради това бе взето реше
ние на 22 март тази годи
на се проведе отново съб 
рани е «а което да присъс
тват

окото
прие
сетите
се засее сорта 
царевица. Това е в унисон 

Дългосро представители 
ООСТ „Нап-редък”, като па 
конкретно уточнят под кои 
условия ще се произвеж
дат тези растения.

В продължение на събра 
нмето бяха избрани членове 
на Скупщината .на местна 
та общност от 15 души, 
помирителен съвет от 5 ду 
ши, съвет на потребители
те от 3 души и самоукра- 
вителен контрол от 3 ду-

насъс задачите на 
чната програма за увеличе 

хра-

та.

но производство на 
на. За тави цел. и задача 

специалистите от.пред
„Кооперант” да посочат 
селскостопанските произ
водители

М. М.на

воичните предам 
тези сорти царе

вица. Също така да се на 
мери начин в сеитбата да 
се включат по-голям б.рои 
сеялки за царевица, тъи 
като вече е известно, че 
по този начин се получават 
значително по-високи при:

Кооперант” е ззлъл 
набля-

ства на
да релиСтарите хора не могли повече

добитък, ниго да работят тв- 
бота. Едва се „слуша-

кигледат н«и 
жюата селска ра 
ли” дето се казва. Първо починала ба
бата. Останал сам-самтчък старецът. 
Тъй като нямало кой'да го гледа, започ 

боледува и едната страна му се

ши.
След избирането на чле

новете ма Скупщината, съ
щата се учреди м избра, 
за председател Коста Але 
ксов, а за заместникк-пре 
дседател Йордан Трайков. 
За председател на помири 

бе избран

нал да
парализирала. Станал жив тРУП» дето се 
казва. Трудно можел и да се нахрани. 

Настъпили трудни дни за него. Дъ- 
семействата им си живеели

носи
занапред да 

организираножен и ваел
тракга към

ючване на частните
сеитбата- с Цел нав

ВСИЧКИ
щерите и
удобно по градовете, а на село не ид
вали при стареца- Като нямал из
ход принудил се да отиде при една си 
дъщеря, дамоли да го приемат. Не бил 
приет. Принудил се да „посети, и дру
гата си дъщеря също с молба да живее 
в »гстХ1Нотю семейство------

телния. съвет 
Стоян Станчев, за предсе
дател на съвета на потре- 
бителите, Димитър Трай
ков, а за председател 
самоупраиителяия контрол, 

Стоян Петров. М. я.

тори в
реме да се засеят 
незасети площи. Изкустве 
на тор за сега има дост тъ 
чно, а също и сортно се

на

ме- половина
предстоиПрез втората 
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# ПРОСВЕТА# ИЗКУСТВОк\> КУЛТУРА^
„СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА" В ДИМИТЗАВЪРШИХА 

РОВГРАДСКА ОБЩИНАДИМИТРОВГРАД

ЗАГАДКАТА НА ГОННДОДСКОЮ КАЛЕ 

НАСКОРО ЩЕ СЕ ИЗУЧИ
БЕЛЕШ ПОБЕДИТЕЛ

е на тяхна страна, понеже 
културно-художественото 
дружество ,.Борис Иванов" 
съществува доста отдав
на. Също така те имат 
ораанително добри усло
вия за работа. От друга 
страна Бе.теш, като сели
ще. поникнало по време 
на бързата индустриали
зация на Димитровград, 
дълго време дори и неприз 
навано за отделно селище, 
има най-лоши условия за 
културно-забавна и худо
жествена дейност. Въп
реки това, белешани са 
доста активна местна об 
щност, в която (както и в 
Гойнаол) има ентузиасти, 
които са носители на всич 
ки активности. Благодаре 
ние на този ентусиазъм те 
и спечелиха първо място в 
тазгодишните срещи на се 
лата. Тяхната програма, 
обоснована върху обработ
ка на битовите обичаи от 
нашия край, допринесе за 
втори път да станат побе 
дители на срешите. На 
второ място се класираха 
гоиндолчани, тРети са 
желюшани. а четвърто мя 
сто зае Лукавица.

Тазгодишните сРеВДи ми
наха без много проблеми. 
Но същевременно показа-

В Димитровградска об 
„Срещите на селата" 

и та-
'II.ина
завършиха успешно 
м година. Тази манифеста 
пия, която все повече по 
лучава ■ трздиционбн вид, 
плени вниманито 
мага, попълвайки и без то 

празнота

водещ в Кале 
„Гор-

бил пътят, 
то. Тапата реченото 
но мале" с •имало поправил 
но форма и <наподоба:ва че 
ТВОрОЪГЪЛ1Н.Й1К с 
четирите ъгъла и е заема- 

омоло Ю дека-

тренебал канския път, кой 
то е трътвап от Вммимаци 

Наиса

Както е известно от н»ко 
лко години -насам Гоапндол
окото кале край Димит- ум (Костолац) и 
ровград подбужда интерес (Ниш) към Сердика (Со- 
и «разпалва страсти не са- фия) и Конетантино,1 юлис 
мо сред населението от об (Цариград), 
щината, но и по-широко. Според д-р Петар Петро 
За неш писаха и югослаоз вич без съм пение се п<асае 
оки ежедневници! и плюс за интересно укрепление, 
тровани списания: „Поли- което заема немалка 
тика", „Илюстрована по- площ на дясната страна на 
литика", .„Свобода" и дру р. Нишава. Укреплението 
пи. Отделни специалисти- 
журналисти и други люби
тели на старините произна 
сяха свои съдове и изнася 
ха становища за потеклото,

през зикули на
ма голямата 

културния живот на наши 
те села. Все пак и това го 
Iграни частично, защото в 
пея участвуват само край 
градските села, докато 
останалите дори нямат въ 
зможност да видят поне 
част от манифестацията, а 
да не говорим н за участи 
ето им. Причините за това 
са известни: участвуват 
само тези села, които мо
гат да организират и под
готвят подходяща програ
ма. Тъй като в ловечето ди 
митров градски села са ос 
таиали само стари хора. 
ясно с защо числото на 
участниците винаги е 
три, четири или пет- йо 
ако не могат да подготвят 
програма, сигурно е, че 
жителите на Висок или За 
бърдие с удоволствие би 
посрещнали в своите сре
ди някои от участниците.
И затова причините са ра 
злпчни: от недостиг на 
сродства за пътуване, до 
липса на воля такова посе 
щение да се направи, 
случая повече се касае 
за второто отколкото за
средства.

Както е известно тази го 
дина в „Срещите на села
та" в Димитровградска об 
щина взеха участие само 
четири села: Лукавица, 
Жел-юша, Белеш и Гоин 
дол. Според очакванията 
главна „борба” за първо 
място се води между Го
ин дол и Белеш. Гоил дол 
чани тази година изведоха 
на сцената три танцови 
състава от 4,5 д0 70 годи 
ни и това им беше главният 
„адут". Традицията също

ло площ от 
ра. Във вътрешността
Калег9 Са сс замирали
сгради, за което свидетел- 
ствува обилието па тухли, 
както и присъствието на

на

значението, богатството и 
уникалността на Калето.

За да ое пресече пътя на 
„своеволията" по отноше
ние на Калето, общинска- 

общност в 
Димитровград потърси по 
мощ от страна на Археоло 
гическия институт от Бел
град, който изпрати науч 
ния си сътрудник—архео
лог-д-р Петар Петрович, 
обиколил Калето и в пие 
мека форма 
мероприятия за защита и 
проучване на това археоло 
гично находище.

та културна

Част от гоиндолското кале
предложат голямо количество пепел 

и възможността за същес
твуване на огнена пет, в 
която са топени метали.

От „Горното кале" по 
посока на запад се спус
кат две паралелни Стени, 
дося гащи до така нарече но
то „Малко кале", най-веро 
ятно като предстраж за 
защита на „Горното кале".

Въз основа на повръхно 
стни веществени материа
ли все ощи е рано да се 
обясни укреплението, как 
то и неговите характерис
тики, свързани с отбрани
телната му мощ и предназ 
начение- Все пак може да 
се дойде до заключението, 
че като военен обект в 
различни военни положе
ния, то е предлагало убе
жище на мирното населе
ние, живяло извън стените 
му. Д-р Петар ‘ Петрович 

* предполага, че се касае за 
значителна крепост от къс 
ния античен период (V— 
VI век), но не е изключе
на възможността Гоиндол
ското кале, че е бил и 
средновековен град.

е построено на доминира
що каменисто възвишение, 
което на билото си е зара 
внено и с това е давало 

ве. възмжност да бъде наста
нено. Платото е обиколе
но със стени, които макар 
и руинирани се забеляз
ват и днес- Укрплението е 

късния било трудно достъпно, ос 
вен от северната страна, 

на откъдето най-вероятно е

Гоиндолското кале 
че е известно като отнтвре 
оно находище в югославска 
та научна литература. Ре
гистрирано е като укрепле
ние, построено е 
античен период, с предназ- 

за отбрана

ха, че в пропозициите не
що трябва да се мени. С 
това са съгласни всички 
участници. Затова 
да започнат следващите, 
договорено е да се погьр 
сят най-подходяпщ реше
ния. които да премахнат 
някои нередности, които 
по вре.ме на срещите пов
дигат

сред участниците. Също е 
договорено да се намери 
начин активно да се вклю 
чат и селата от района на 
Забърдие и Бурел, къде- 
то също има сили за ор 
тонизиране на

В

преди

начение

БОСИЛЕГРАД
„температурата”Ограмотяване на възрастните

Както е известно, в Бо
си леградска община само- 
управителната общност 

на интересите по основно 
образование и възпитание 
в съдействие с обществе
но-политическата структу 
ра и основното училище, 
полагат сериозни усилия до 
1985 година напълно да 
премахнат неграмотността 
в общината. В това отно
шение вече работят елеци 
ални отделения за възраст 
ни неграмотни лица -в Бо 
си ле град, Райчи ловци. Го 
рна и Долна Любета. В ос 
таналите села акцията все 
още не е схваната с©риоз 
но. А защо — е въпрос/ 
който по-сериозно трябва 
да ое разгледа. Още пове 
че, че това е акция от ре 
гтубликанено значение- 

И докато в някои села 
акцията все още не е раз
движена, в село Райчштов- 
ци в неделя на 11 март т-г. 
приключи и се проведе про 
верка на знанията. 0,т 
18-те души, калното посе 
щаваха обучението, 17 
показаха солидни знания, 
което преди всичко се 
дължи на учителя Радко 
Иванчев, който положил

доста труд и сериозно 
схванал тази обществена 
задача. Заслужават внима 
ние и посетителите, кои
то въпреки че са обреме 
пени с домашни проблеми, 
все пак се отзоваха в акци 
ята и успешно овладяха 
началното четмо и писмо 
и основните понятия по 
смяхане. Разбира се тези 
знания, идущата година 
когато слушат програма 
та за Ш и IV ,нлас значи
телно ще разширят- Меж
ду. сега вече ограмотени 
те които показаха

програма, 
макар и от две—три села 
заедно. А. Т.

В РАЗИСКВАНЙЯТА ЗА РЕФОРМАТА НА СРЕД
НОТО ОБРАЗОВАНИЕ КОЛЕКТИВЪТ НА ОВО Д 
Б. ТИТО” ОКАЗА

Подкрепа на три ос
новни становища

В организациите за сре
дно профилирано образо
вание, съответните самоуп 
решителни общности и в 
останалите компетентни ор 
гани и организации се вод 
ят разисквания за по-ната 
тъшното внедряване на ре 
формата на средното обра 
зование в нашата републи
ка. Досегашните разисква 
ния показаха, че са осъ 
тествани значителни ре
зултати, но все 'Още не са 
реализирани някои основ
ни цели на рефорамата. За 

това е необходимо да се 
усъвършенствуват извест
ни определения.

Включвайки се в тези

разисквания,
образователно-възпита

телната организация ,,Йо- 
сип Броз Тито" от Димит 
ровград е оказал подкрепа 
на три основни становища:

колективътЛО-До
бьр успех от останалите 
безспорно трябва да посо точно е представлявало Го 
чим: Мара Зарева, Пав
линка Величкова, Стойна 
Александрова и Дафин-на 
Визова, които преди изоб 
що не са анали да четат

За да се уточни какво на

индолокото кале предло
жени са мероприятия за 
отделни археолоптчески ин 
ститути и научни институ 
ции. До края на настояща
та година общинската кул 
турна общност трябва да 
вземе отношение по въп
роса, а Общинската ©куп-

учениците да се насочват 
към определени специално
Сти още от I клас, бро
ят на специалностите 
се сведе на 18 и в учебна

или пък да пишат, а сега 
вече може да се каже, че 
това н-е им представлява 
особена трудност- За от
белязване 
не скриват 
и че са щастливи, че най- 
сетне и те, както казват, 
при очи ,,са прогледали" 
към света.

да

та програма да се въведат 
такакаречени „общи ядра”, 
с изучаването на които

е. че всичките щина да приеме Решение 
Гоиндолското кале да бъ
де провъзгласено за архео 
логическо находище с 
общ народен интерес.

радостта ои
учениците ще получат зна 
ния за националната лите
ратура, култура и история 
на всички югославски 
роди и народности.

на
М. Я. Кирил Тодоров к. г.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна

■иТЪР* МЛАДЕЖКА ПОЛИТИЧЕ 
§ СКА ШКОЛА НА В. 

„БОРБА”

□□□□□□□□□□□□□□□□аааааосюасюасшоооасшсюааосшасюосш1заапоаааос1ааао
" ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РК НА ССМ В а 

СЪРБИЯ ЗА ЧЕСТВУВАНЕТО НА ДЕНЯ 
НА МЛАДОСТТА

§
§§- Е §§§ 333 Сурдулица: 

90 курсис-
зНе вреден план-творчеството 

на младежта
33от"™"„Е5д1^'ЙТ"шнятл

.с г ■

ет-.тамггзите.
лющил

зГЖ,™?ГЖ НАГРАДЕН КОНКУРС 
ЗА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ:

33 33 33' 3
33

Тазгодишното ознаменувано Деня на мла
достта тРябва да допринесе за афирмацията на 
онези млади хора, които са се засвидетелству- 
вали с дела в м>ного области на труда и твор
чеството. Щафетата на младостта не трябва да 
бъде .„митологична, ефирна фигура, а символ, 
който те насърчава и облагородява”.

Това са основни становища на Председа
телството на Републиканската конференция на 
Съюза на социалистическата младеж в Сърбия 
във връзка с чествуването на Деня на младо
стта.

33 3
3

3 3-3 3: 3
3ТИза
3

социалистическата рево □ Езз з
33 :Младежката политичес 

на школа ,Душал Петро- 
§ аич Шане” на в. „Борба”
о е един от постоянните об-
§ л-ици на идейно-политичес

ка подготовка и маркоиче- 
ско образование на младе В

3 жта в Сурдулишка общи 3
на. За седемнадесетия пи 
къл на тази школа, кой
то започна на 12 март, 
са оформени 8 отделения 
с 90 журоисти. По 15 кур

33 3
33 3
3
3 Засега все още съществува дилема дали 

да.има централни тържества в републиките и 
покрайнините- Разгледан е и въпросът за мест
ните щафети. Понеже все още не е готова 
дългосрочната концепция на ознаменуване Деня 
на младостта, тазгодишният празник ще бъде 
чествуван в рамнице на досегашния концепт и 
съгласно становището да няма помпезност и окъ
па сценография. ■ Председателството счита, че 
трябва да се даде по-важно място на младеж
ките срещи, трибуни и състезания, които ще 
се организират през май в чест на Деня на 
младостта. 1 

]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА МЛАДЕЖКА 
ОРГАНИЗАЦИЯ В СЕЛО ГОРНА ЛИСИНА

ЕЕ з
СТИХОТВОРЕНИЕ
Първа награда- 600 дин. 
втора -награда 500 „ 
трета награда 400 „

НОВЕЛА
първа награда 1200 дан. 
вотра награда 1000 „ 
ярета награда 800 ,,

ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ 
НАРОДНИ ПЕСНИ, 
ПРИКАЗКИ, ЛЕГЕНДИ 
(Най-малко до пет)
първа .награда (две) 700 
втора награда (две) 600 
ярета награда (две) 500 „

* УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

§ 33РАЗКАЗ
първа награда 1200 дин. 
втора награда 1000 „ 
трета награда 800 :.
СТАТИЯ
първа награда 1000 
втора -награда 
трета награда

ЗАПИСАНИ НАРОДНИ 
ОБИЧАИ

3 3
3
3

3 53
3 -3
3 33

33дин. 3:800 „ 
600 „

3 §§
■ 33 слети имат отеделен-ията 

„ в образователните центро □ 
(5 ве „Йоокп Броз Тито" -и 3 

„Моша Пияде", по 10 кур-

! 3 '3

3
3 си-сти съчиняват отделе- 
§ н-ия в основните организа

ции на сдружения труд 
„Прсмет и сервис", и .,Пе 
ти септе-мбар”, във фаб
риката за минерална въл 

“ на а! фабриката ,,Мачка-
§ тица” и -в ос-нов-н-ите учи-

глща „й-ова-н Йова-нович 
Змай” и ,.Вук Караджмч”. ,

3пъ-рва -награда 1000 дин. 
Дивтора награда 
„ трета награда

800 „ 
600 „

I ЗАПИША ПОДГОТОВКИ 3» 

„СРЕЩИ ИА СЕЛАТА“
§
□
Е
§

Да -кажем, че младежм- 
шдишното общинско съ'сте те от Горна Лисина учас 
завие „Орещи >на селата” твуваха и миналата годи

на в това състезание, къ

Както е известно, в таз1. Право «а участие -на младежкия творчески 
награден конкурс на „Мост” имат само младежи — 
ученици от училищата, от организациите на сдру
жения труд. от селските активи, студенти от висши 
и полувисши учебни заведения. Възрастни лица ня
мат право да участвуват на младежкия конкурс.

2. Изборът на темите за художествените про
изведения е свободен. Нб тъй като тази година че 
ствуваме 40-годишнина от освобождението и побе
дата на социалистическата революция — желателно 
е като основна и главна тема да бъде победата и 
социалистическото изграждане. Като теми за статия 
Се препоръчва участието на младежта в изгражда
нето' на страната (младежки бригади), школуването 
на младежта от нашите краища, участието й в само
управлението, развитието на младежката организация

отделни краища, участието на младежта в култур
ния живот и самодейността в дадена среда, подго- 

участиетб й във всенародната отбрана и са-

§
я ;

Ще участвуват пет села.
Между тях е и село Гор дето оставиха добри впе 
на Лисина. Как вървят под ^атления сред зрителите- 
готовките и с канва прог- А имайки предвид, че т^зи 
рама ще участвуват мла.- година имат много по-доб, 
дежите от село Горна Ли ри. условия за този вид 

дейност, понеже както ни 
уведоми Стоянова, залата

Както е известно, тема 
° на седемнадесетия цикъл 
Е е Дългосрочната програма 

по икономическа стабили
зация.

Тази година трябва да 
бъдат премахнати редица 

§ слабости и пропуски, «ой 
то се явяваха в работата 
на 'Отделенията през из
миналите години. Имен-

□ но, досега доста, често се 
§ случваше цялата актив

ност ,н-а някои отделения 
да се сведе на разпределя

- не екземпляри на в-к 
ба”, а липсваха разговори 
по -предложените теми.

□ Тъй като темата на XVII
□ цикъл е изключително ва

жна, работата на отделени
трябва да ое -издигне 

:на много по-високо равни 
аце, така че школата 
стане истинска марксичес 
,ка трибуна иа младежта в 

° Сурдулишна община.

Е

3
§
§
Е сина, тези дни разговарях

ме с председателя на пър
вичната младежка органи
зация в селото, Светлана освободена и приспособена 
Стоянова.

— Тези дни започнахме 
с подготовките за състеза добра програма, 
ниетс. Направихме списък 
на участвуващите, който 
все още не е окончателен.

Бор Но най-вероятно тази годи 
на ще се представим с Фол 
клор, изворни народни пе 
сни и хора от нашия край, 
шеги, и др. номера. Бедна

°- в кооперативния дом им е
Р за - културна изява, реа

дно е да очакваме още по-
Р
§
Р

Инак, с това не спира(3
Р активността на тази мла

дежка организация която 
наброява над 20 младежи 
и девойки. В своята цро 
грама за работа през нас 
гоящата година са заплану 
вали редица други актив' 
ности. Преди всичко как 
то ни каза председателка
та' на организацията, идеи 

издига-

Ртовките и 
мозащйта и пр. Р

Р
Р3. Творбите трябва да бъдат написани на оъл- 

по г^зможност *на пишеща машина, Р
Ргарсни ези-к

раздел тройка, или четливо на -ръка и да имат свое 
обозначение (шифър). На Редакцията трябва да се 
изпратят по три екземпляра, а името нд автора с 
-точния му адрес да бъде написано и сложено в за
творен плик, нойто авторите трябва да изпратят зае- 
дно с ръкописите, предложени за награда.

4. При записването на народни обичаи залис- 
трябва точно и подробно да опишат

какво е народното вярване в 
Особено интересно ще бъде 
обичаи, които 'вече оа на

( •
га искам да кажа, че все 
още голяма подръжка и по 
мощ от останалите обще

5
3§ • ята ствено-политически орга

низации в местната общ- 
да ност нямаме, а ние мла

дежите само на дали ще 
успеем — заяви председа 
теля на младежката орга
низация, Светлана Стояно

С но-политичесното 
не на младежите Ще бъде 
един от централните въп
роси. Още. повече, ано се 
има предвид, че между 
тях само. двама са члено 
ве на Съюза на комунис
тите. Младежите и девой
ките от село Горна Лиоина 
както заяви Стоянова, та 
зи година активно участие 
ще вземат почти във в си 
чки комунални акции, но 

раздвижи местната об 
щност. А първичната мла 

организация от

§
0

даденваните
обичай, в кое село и 
него, където съществува.

§
§

§записването на -народни
изчезване. » пл □

5. Записването на -народни песни, приказки и ле- □ 
гении трябва Да ое Ч54™ точно -на -народния Г°®°Р Е - 
К - даден край, В нойто е записана ~ ц 

тдаорба Тя трябва да бъде изворна, записан □ .. 
^ пеят или разказ-ват. Накрая трябва □

лицето, от което
КОЛКО годи- О 

вземат
о

за -изпращане -на творби | 
и записани народни уморен* п обичая* ***** | 
е 10 май 1984 гоД- Ръкописите тР^°в"г^,,<Ге_ ^едак- Е

к« I
29*и декари № 8 18000 НИШ.

С. Микич ва.

Е .Пветична антология ‘Ш5
-ната
както хората я
точно да се посочи -и-мето на 
творбата е записана, от «ое сало е и -на 
-ни е. (П-реписани творби от мгаи-ли -няма да се 
в предвид за награждаване.)

6. Срокът -на конку-рса

ито
Открадни цъфнал сън от «ощта; 
бяла роса от -съмването,
в буденето, на утрото 
направи две крачни повече 
и издебни горещото пладне 
тогава залеза е безсилен.

§ дежна
свря страна е запланувала 
през пролетта акция по 
уреждане иа селото и ако 

възможност за едно 
дневна или двудневна 
ция по заслеяване-

имат ак-

Радко СТОЯНЧОВ□ м. я.
ЕРЕДАКЦИЯТА НА СП. „МОСТ” Е
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СОИ но СОЦИАЛНА ЗАЩИТА 
община

ПОВЕЧЕ тш ЗА10ЦИАЛН0 
5ДЕТРАШЕИИТЕЛИЦА• «лзв» тагЖ1ГЖа*отзлшш;»да&ЛоПо

ДУКАТ ПРЕЗ ТАЗИ И ИДНАТА ГОДИНА

ГОЛЯМА ДОМЛЯНА ПЛОЩАДКА
, това отношение (Не 
желано равнище. На

една ръка мо-

тите в 
са наВ акциите, които водят обществсно-поли- 

сплц в тази местна общност главен 
слага върху изграждането на ннфра-

тичесните 
акцент се
структурни обекти и развитието на селското 
стопанство _______________

пръсти на
да сс изброят сдруже

ните селскостопански ПР° 
Почти 'И ВСя-

жо
ЛО

нен орган. Изпълнителният 
26 жал-о*дц-

110 СО-
изводители. 
но домакинство отглежда

2—3 краии и Ю— 
15 овце, което с оглед на 
природните обстоятелства 

малко. В досега

Сши'0уира1иитед|ната 
ност >на интересите

защита 10 Сурдули 
основаване

отбор е разгледал 
ОИ т които 12 са отдаьр 
лени, а 14 положително ре 

полза на ошхаква-

г1рез тази и идната го- рано да съберем оредства 
дина село Дукат ,еДно от ' та за набаюка на материа- 
ншгголемите,' но и най-раз Лц и съоръжения за низ- 
пръснати планински села и котоковата мрежа. Защо- 
иосилеградока община ще то, конното побрано, толно 
стане не малка строител- ва по-добре, 
на площадка. Общеетвено- 
110.штическите сили със С“ зд ЖИВОТНОВЪДСТВО

ТО ИДВАТ НОВИ ДНИ

само но циална 
шка оощина от шепи е 

шите се граждани.
Останалите самоуправи- 

хелни тела не са проявили 
особена
през
ще трябва да се активират 
повече.

През изтеклата
СОИ по социална за

1У/4 г. до днес 
работи 

на соци
л о си лр©з 
твърде успешно 
по осъществяване

защита а община
та. сккуящината, 
тилният отбор и делегате 
иите тела през изтеклата 
година настояваха вссстран
но да изпълнят 
те задачи.

е все о1ще 
шшото развитие 
чощъдстпото едни От спън
ките бяха безпътието и ли 
псата на тон. 
се надяват, че с решаване 
го на тези два 
ще ое увеличи и животно
въдният фонд.

на живот
пяната паактивност.изпълни-Ду датчани годинанастоящатаюза на комунистите «аче 

ло в тази местна оощност 
понастоящем раздвижиха 
иовечето акции, от чието 
осъществяване ще зависи 
ио-нататъшното обществе 
но-иконолшчесно развитие 
на селото. Засега желания 
та са големи и съответст- 
вуват на потребите, кон
то не са по-малки. пъзмож 
ностите обаче на тези ила 
нинци са ограничени. Зна
ят че всички въпроси от 
веднаж не могат да ре-

въпросаВ тези зимни дни дукат 
чан и подеха още една зна 
читеянв за селото акция

1983 гопоставени
дина
щита е осъщестзгиа прихо 

обща стойност отСОИСкупщината на
1У»3 година е имала ди на

1/ 606 704 динара, което 
19 на сто над заплану

1 «рез
заседания. Разглеждани 

по-важ.ни 
въпроси ОТ' об 

социалната за-

с за
ваната сума. Разходите Ао 
стигат су.ма от Ю 267 535 
динара, па поради огранича 
ващия лимит сума отроко 
ло 2,24 милиона ще бъде

са били всички 
и актуални
пастта на 
ь«ита. Делегатите главно 
положително са се изказва 
ли за подготвените матеРИ 
али, реализацията на заи 
люпенията и приетите ре 
шения. Присъствието на 
делегатите е сравнително 
добро (средно 16 от общо 
з/ делегати), докато едно 
число (от ,местната общ
ност в Сурдулица, „Галени 
ка" и „Пипаната”) често са

преразпределена.
шат-
ЕЛЕСТРИФИКАЦИЯТА
НА ПРЕДЕН ПЛАН 

—■ За по-ускорено

През 1983 г- посто
янна социални 
мощ са ползували 125 
души на които са от 
пуснати общо 482 825 
динара, моментална 
социална помощ е Да
дена на 160 души — 
общо 152 544 динара, 
на членове на семейс 
гва — 86 души са Да 
цени 71 552 динара и 
за оказване на гри
жи на лица на 33 ду 
ши са заплатени об
що 91 542 динара.

Тази самоуправителна оС 
щност на интересите чрез 
Центъра за социална рабо 
та е настанила по различ
ни домове и интернати де 
ца, лишени от родителс
ки грижи, остарели лица 
и др., за което са изразхо 
двани месечно от 3500 до 
19 350 динара по едно ли 

Ст. Н.

по-
раз

витие на селото ни тряб Iват и значителни матерна 
лни средства, които сами 

обе
Затова сега ос- 

посвеща- Iне сме в състояние да
зле чим.

МНМРЧДО* ■новно внимание 
ваме на под1'Отовките 
изграждане на инфрастру- 
ктурни обекти и на разви 
тието на селското стопан-

отсъствували.
Между ло-важните въп

роси, които са разглежда
ни, е програмата за работа 
на СОИ през 1983 г., отче 
та за работа на Центъра 
за социална работа, социа 
лиа защита, решението за 
социална защита на граж
даните и въпросите по ре 
апизация на тазгодишната 
програма. Средно на едно 
заседание са разглеждани 
по пет въпроса.

Изпълнителният отбор 
за общо пет заседания е 
подготвял, а сетне претвор 
яовал в дело приетите ре 
шения от страна на скуп 
щината. Като второстепе-

за
Пътят от Две реки до селото през зимата е 

непроходим
Известни въпроси обаче 

те не мотат да решат- С 
години наред, например, 
селският магазин работи 
в обект, който е пред рух 
ване. лВъцреки че са гото 
ви да окажат помощ в из
граждане на нова сграда, 
търговската организация 
„Слога'’ от Босилеград не 
проявява интерес за реша 
ване на проблема.

изграждане на изкупва
телна станция- Те вече обе 
зпечиха необходимия ма
териал, с ноето ва дело по 
казаха че са готови да се 
залавят с проблемите. Из
вестна помощ ще им ока 
же и ООСТ „Напредък" 
от Босилеград .С изгражда 
него на станцията ще пре 
махнат трудностите в пре 
даването на добитъка си.

Въпреки, че няма събра 
ние на ноето да не се рази 
езква за развитието на сел 
ското стопанство, резулта-

ство, в което начинание по 
мощ ще ни окаже не само 
Общинската скупщина в 
Босилеград, но и по-широ 
кою общество — казва 
Драган Божилов, председа 
тел на Съвета на местна 
та общност.

В областта на инфраст
руктурата дукатчани ак
цент слагат на подготов
ките за електрифициране
то на селото и на прокар
ването на нови и разшире 
ние на съществуващите 
махленски и междуселски 
пътища. В тази насока ве
че има и конкретни резул ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
тати — домакинствата (око 
ло 180) събират по 15 хиля 
ди динара за прокарване 
на низкотокова мрежа 
по хиляда и петстотин ди
нара за поправка и разши 
рение на пътя от центъра 
на селото към Горна маха 
ла и от центъра към Ду- 
дина махала. Когато се ка 
сае за втората пътна насо 
ка от значение е да. се из 
тъкне, че е запланувано 
овързването й с пътя, ко 
йто ще се изгради от Д.
Любата към Гашевица, с 
което и пътно ще се свър
жат тези две .съседни се 
ла. С 50 на сто от необхо

В. Б. це.

На 9 март т-г. Конферен 
цията на Съюза на пенои- 

г оперите в Босилеград, про 
веде отчетно-изборно съб
рание на което бе обсъден 
отчета за работата през 

. изтеклия двугодишен пери 
од, приета анционна хтрог 
рама за работа и избрани 
председател и секретар на 
Конференцията.

Отчетени добри резултати (Влада- Младенов, Иван Ми 
трев и Любен Костадинов), 
която още веднаж ще за
познае с предложението 
обществено 
та структура в общината, 
а ако се наложи и св ре
гиона и републиката.

В продължение на събра 
нието, членовете на Конфе 
ренцията, след като обсъ
диха и приеха акционната 
програма за работа през 
следващите две години и 
след като приеха изменени 
ята и допълненията на Ста 
тута на Конференцията, ко 
йто е съгласуван със Ста
тута на Републиканската 
конференция на Оьюза на 
пенсионерите, за председа 
тел бе преизбран досегаш
ният председател Иван Ми 
трев а за секретар е из
бран Ляте Златков.

политическаПриет отчета за работата на Конференцията на 
V Съюза на пенсионерите, нейните органи и тела. За 
председател на Конференцията преизбран Иван Ми- 
трев, а за секретар избран Ляте Златков. Отново ра
здвижен въпроса за обединяване на двете организа
ции на пенсионерите.

През изтеклите две го
дини, подчерта в отчета до 
сегашният председател на 
Съюза на пенсионерите 
Иван Митрев, Конференци 
ята нейните органи и тела 
са раздвижвали въпроси, 
не само от дейността на

ните си места са дали зна новете на Конференцията 
чителен принос в развитие на Съюза на пенсионерите 
то и укрепването на обще 
ствено-икономическото и 
социалистическото разви
тие на Босилеградока об
щина, е доминиращ въп
рос-

отново раздвижиха (въпро
са за обединяване на две
те пеноионероки организа
ции в една. Още повече, че 
с обединяването им с ин-

димите средства за пъти
щата ще им помощува 
СОИ за некатегоризирани 
пътища.

— В ход са и подготов
ките за прокарване на да 
лекопровода — казва Божи 
лов. Без оглед обаче да
ли то ще започне през та 
зи или идната година пола 
гаме усилия възможно по-

валидите на труда значи
телно ще се намалят израз 
ход в аните им средства, ко
ето е и в съгласие с про
веждането .на икономичес
ката стабилизация. За та
зи цел бе формирана ра
ботна група от три члена

пенсионерите, но почти от 
всички области на общест 
вено-политическия и стопа 
нски живот в общините* вместни 
Все пак грижата за свои-

Изхождайки от това, а 
имайки предвид, че със съ 

сили и средства 
значително по дейно ще 
осъществяват своята обще 
ствена дейност, «а отчет-, 
но-избарното събрание чле

те членове, ноито 
десетилетия с

четири 
|Неуморен 

Труд и залагане на работ- М. Я.
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БОСИЛЕГРАД: ФУТБОЛИСТИТЕ НА „МЛАДОСТ” ПРЕД ПРОЛЕТНАТА 
ЧАСТ НА ПЪРВЕНСТВОТО

/ШизичеШкуеда - $ \ Ц* N

|| V“/ V
'

ПЪРВОТО МЯбТО-ДЕЯСТВИТЕЛНОБТ ИЛИ САМО ШЕ1АИИЕ?ФУТБОЛ

До началото на пролетна 
та част на тазгодишното 
футболно първенство, в 
Междуобщинската футбол 
на дивизия Враня — тру
па 1ГА", което започва на 
18 март, остават още два 
дни. Футболистите на^ 
„Младост'’ от Бооиленрад, 
които :в есенния пол у сезон 
се класираха в средата на 
таблицата приключиха по 
дготовките, и както еи за 
явиха няколко футболисти, 
с нетьрпение чакат да из 
тичат на терена, където с 
Дрбра и резултатна игра да 
се пробият 'към самия връх 
на таблицата.

Ето м .мнението по въп 
роса за крайния пласмент 
на няколко от тяк:

— Имайки предвид, че 
през пролетния полусезон 
с по (високо класираните от
бори от на,’с, играем на 
наш терен, реално е да 
очакваме едно от първите * 
три места — изтъкна Бо
ян Иванов.

Владимир Чипев, е още 
по-голям оптимист- Той 
смята, че „Младост" има 
шанс да се класира дори 
и на първо място. Докато., 
Любен Захариев, Пене Сто 
йирв, Иван Рангелов и още 
някои млади и талантливи, 
но все още неопитни фут: 
солисти смятат, че т&лни 
ят отбор накрая на сезона 
ще се нареди между пър
вите пет отбора.

Треньорът Георги Геор 
шев лък 'смята, че имат 
сили и възможности да за 
емат едно от първите три 
места, обаче за осъществя 
ване на целта е необходи
ма далеч по-голяма дисци 
плина, упорит труд и отго 
ворност в играта. Инак, 
желанията им 'ще останат'1 
само желания. Към мне
нието на Георгиев се при 
дружаваме и ние- Наиети 
на „Младост"' има' сили и 
възможности, поне според 
играта през есенната част

Прощаване от Юго-купата на първенството, да заеме лицата. Без пълна мобил- 
сдно от първите места, 
обаче това желание имат 
и останалите отбори. То
ва «ещо босилеградските ' и класирането им ще оста 
футболисти трябва винаги не само празно желание, 

предвид, което
'Насърчава Да кажем и тсхва, че в 

отговор- първия кръг на пролетната 
дисциплина във част на първенството бо 

всяка среща, без оглед на силеградските футболисти 
тсоа, дали според тях съ- играят на 18 март и госту 
перникът е от долната ват на ..Моравац’’ от Пре 
или триата част на таб деяне.

ност, съсредоточеност и От 
гозо.рност на всички ня 
ма резултат в играта, а

скижнзТа;;:!,гушница) - ”а- балкан-
да имат
трябва да • ти
към; по-гол яма 
НОСТ и

Бабу“: 11 маР* 1984- игрището на „Лу- 

срещата Любиша^^колич Бабушница*11"

жница”:

Накрая ето и таблицата 
на есенния полусезон:„А. Балкански”: Милко

Соколов, Зоран Христов, 
Стамен Пешев, Милова-н 
Годорович, Златан Мар
ша, Новица Тодоров, Бо
рислав Манолов, Пеуар й0 
ванович (Синнига Иванов), 
Александър Станков, Кръс
та Кръстев и 'Новица Але

ните бе «ай-съобразителен 
и улучи врата на Соколов. 
С този резултат завърши 
и първото полувреме.

Дрез второто

2115 10 
15 9

1 41 Минералац
2 Младост С.
3 ОФК Прешево
4 Пътник
5 Пчиня
6 Башкими
7 Индустрийснки
8 МЛАДОСТ Б.
9 Челик

10 Хайдук
11 Железничар
12 Моравац
13 Напредак
14 Раднички
15 Алакинце
16 Йелашница

202 4
7 6 2
8 4 3

2015
2015пък -полу

време „А. Балкански” 
нул и мокаините .да мин ат 
на тяхното поле, |но без ме

шане. В моменти

108 3 415при 8 2 5 1015
15 6 6 3 18

7 2 6 
7 2 6 
5 5 5

1615тиноки 
когато се очакваше израв
няване, след една контра
атака централният напада 
тел отбеляза и втория гол, 
за което заслуга има из
вънредното дясно 
инак най-добрият -играч на 
терена. Лъч на надежда от 
кри Новица Алекоов, кой
то намали резултата -на 2:1. 
До края на срещата Златз-

1615нос-в.

Вече в първия 
Купата на Югославия фут
болистите на .„А. Балкан
ски” налетяха на мина. Те 
загубиха рт отбора „Л-уж- 
ница” .в Бабушница с ре
зултат 3:1. Домашните Фу 
тболисти, въпреки че са 
слабо подготвени, по-добре 
играха на доста 
терен. Те се 
почти през цялата игра и 
с бързи контраатаки опас
но застрашаваха вратата 
на „А. Бал кан оки”.

Домакините бързо осигу 
риха водачество: вече е 6 
минута след грешка на за- 
Щитата на „А. Балкански” 
Дясното крило на д-омаки-

1515
153 615 6кръг за

3 7 .1315 5
3 9 915 3
2 10 815 3

крило, 15 2 2 11
15 2 0 13

М. Я.

6
4

ТЪЖЕН ПОМЕН
На нашия мил и никога непрежалим син, съ

пруг, баща, тъст, брат, девер и дядо

трудния 
защитаваха!

новия успя само да потвър 
ди победата на „Лужница” 
с гол, който отбеляза в 90 
м с удар от 16 метра.

Общо това бе доста ка
чествен мач, бойко и спор 
тменско държание, за ко
ето овидетелствува фак
тът, че >не са присъдени 
нито едно червено, мито 
пък жълто картонче. Едно
временно това бе генерал
на проверка за футболис
тите «а „А. Балкандки” 
гред ирвия кръг на пролет 
ния полусезон в междуре 
гионалната лига 
„Север”, който ще започ- 

неделя «а 18-мартт.г.

Д. Ставров

СТОИМЕНОВ
—земеделец от с. Мъзгош, 
Димитровградско — 
на 24 март 1984 г. на гро- 
бищ& в с. Мъзгош ще да-За масовост на 

спортните нгри
ПОЛУГОДИШЕН ПОМЕН
Канмм близки и познати да присъствуват на по
мена

След продължителен по
ритал >на застой през 1982 

‘ и 1983 година качествено 
са били организирани сел 
оките олимпийски -игри, 
—първа и втора степен 'на 
състезание- На територия
та 1на Сурдулишка община 
са проведени състезания по 
футбол 'на малки врата, 
волейбол, шахмат, т^нис на 
маса, плуване, .народен 
многоброй и т^н. Най-доб 
ри .-резултати през 1983 го 
дина постигнала местната

група

Скърбящи:
Баща Михаил, съпруга Иванка, дъще
ри Нада и Селимка, зетове, внуци, 
брат*, снахи и останали роднини

не в

□ Конкурсната комисия на Трудовата общност на □ 
а Секретариата за общо управление и обществе- □ 
О НИ дейности към Общинската скупщина в Бо- □ 

силеград, обявява
Измина една година от смъртта на нашия 

никога непрежалим и незабравимВ* Во ЕКОНКУРС§ & КИРИЛ ЙОТОВ8 38
НАПМЕСТНА КАНЦЕЛАРИЯВбДОЛНА ЛЮБАТА 

— полувисша професионална 
— и кономическа или управна спе-

Нобщност от Масурица, сле 
общ-

§ §
§ Вдв&на от местната 

ност в Сувойница.
от Димитровград

Смъртта го отне зави
наги от нас, но той оста
ви спомени в нашит© сър
ца. Неутешими ще оста
нем до края на живота 
си.

В УСЛОВИЯ: §В вподготовка
циалност, или средно образование гимназия, ико
номическа или управна специалност)»

— положен шрофесионален изпит и
— най-малко една година трудов опит.

Личният доход,е сгйоред Правилника за разпре □ 
деление на средствата за лични доходи.

С молбата трябва да се приложат: МРЪ‘ 
о щално свидетелство, диплома за завършеното 
п училище, удостоверение кандидатът да не е под § 

следствие, удостоверение за положения профе 
сионален изпит и за проведения трудов опит. 

Молбите се доставят в срок от осем дни 
а от деня на публикуването на ноннурса до Кон-Цената комисия и същите ^ бъдат решени в §

^ след завършаването на кон-

□
В работническо-спортни 

те пък игри са проведени 
състезания по футбол на 
малки врата, шахмат, те 

па маса, пикало, ханд-

8 8.8 88
8 88
8 Поканваме всички бли 

зки и познати, които то 
обичаха да почетат ламе
та му.

88ние
бал, спортна стрелба, слор- 

Във
88 8
8те« -риболов и ‘ДР-

дисциплини през | 
година най-доб-

8
8воички 

изтеклата 
ри резултати е -постигнала 
ООСТ „Застава ПЕС”.

Стане на 25 март та-8 Понахидата ще 
зи година в 11 часа на димитровградските гро-8□ 8

8 8 б-ища.
8 Благодарим на всични роднини, съседи и 

вниманието към нас-8
8 8 приятели,засрок от един месец 

курса.
П-рез -настоящата година 

другите
Опечалени:

съпруга, дъщеря и зет8 !
8 8донументи няма да сеи -в едните, и в

игри, ще се обърне по-гмя „ разгЛеждат. 
мо внимание за омасовдва ^

Молби с непълни 88
8

□□□ааоаосшЬооаааапо°ас1ааа хег©то им. СТРАНИЦА 11
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шц@р • сатира • забава
ИСТОРИЙКИНАШЕНСКИ

Довели мома без оргенин
Започна 

да паят и да се весел
ят. Разчуло се и по ком 
шилъка, а станал и баща 
та «а

— Влизайте 'вътре —
той на тъкмен джиите 

доволен, ча му водят

ие знаел за това.ооко”. Една вечер в Гюле 
моречка махала се събра
ли моми и ергени в една 

на седянка. Разказ

Преди 114 години в село 
Църнощица, махала ,•Ко
шарите", в Босилеградска 
община, си живял беден 

Богдан. 
Петър,
посду

ли Права нв бабата!къща
вали си майтапи, шеги, пе 
они и приказки и се ДОГО 
варили да оженят Петър 
За Божика. Петчр не бил 
на седянната, но те реши 
ли да излъжат момата.

Божика била мома—ху
бавица. Ергените й казали, 
че ергешиът е някъде наб 
лизо, само трябва да тръг
не. Само това да стене ти 

да не чуе някой и

Петър—Богдан.
селянин на име 
Богдан имал оин 
който бил много 
шен и трудолюбив, не оки 
гал никъде ако имал ра
бота- И двамата работли 
ви с баща си, запечелили 
и станали добри домаки
ни. С коня Богдан често 
отивал в Райчшювци да на

ка
зад она
ха. жеисйият пра- 

бабутУ), ка теТамън престРУга с уши зарад 
зник (оти нищо ис бео купил на 
Ти Ь^ои^заяска^н^ случайио да съм

чула па да синил с ония отИ^ив^ °^ 
„Сточар”! Под старе годиие че се Р“®°Д"М ' 

насъскам против тебе старога да

Станал и Петъ'Р. И той 
бил доволен, макар че ма 

неодубно му било чеяко
къщата им но била подре
дена.

В къщата на Богдан па- 
веселме. Събралира одялани прошки и, за 

да оп докара бор и пипер.
Петър бил срамежлив и 

слабо се дружел с моми
те, рядко отивал по 'се
дейки. Дошло време Пе
тър Да се жени. Започ
нал да ходи в хубави дре 

момите,

станало 
се и
да сс пие ракия, а Петър 
и Божика се взели. Дигна 
ли тежка овадба, на която 
присъстюувало цялото село.

Петър И Божика прека 
рали живота си в мир и 
сговор. Никога за тях ло 
ша дума не се чула.

Александър ХРИСТОВ 
с. Църнощица

а и децата че
те и^и/1п^лъка бре писана и златна! Кво има 
толкова, нво си надигла патьрди» против ..Сто
чар” __поче да крогим бабето.

защо

хо, за 
да разтури годежълка. съседите, започнало

ус-Тъкмежът излязъл 
пешен. Ергените с Божи
ка минали край черквата и 
все бързали. Тя постоянно 
питала: ..къде е младоже
неца", а те й отговаряли, 

наблизо.

оролецаш по
.... Па не 

по Радейну?
—' Бре, гцурчо,

градища и села, ка нищо не знаеш?! 
чу ли кикво направили тува нення 

_ Е?!хи, харесвали го 
а знаело се че е и добър 
домакин, но понеже се Дъ2 
жел много сериозно, моми 
те мислели, че „иде на ви

ягиища оди Пе- 
Радейну йош да купе и

— С камион 
търдаш, и свърнули у 
да си пивну...

— Па що има лоше. Свърнули кико човеци

караличе е някъде
И тана се озовали пРеД 

къщата на Петър, който и
тШДЩШГА ПР13 ги КОВЕТЕ ХУМОР у човеци.& пак почеЕ — тука починя белята —

Параскева. Седли да пию и 
камионат. Она би-

Как бихте дефинирали 
интелигент?

— Това е човек, който 
ще влезе (в библиотека и 
когато не вали дъжд.

остро ДЦ сече 
забоварили на оная ягнища у

платнище, па почела да уми-
Лесно е да бъдеш храбър от безопасно разсто
яние.: ла прекриена с 

ран>. ..Езоп:: — Па... и това се дешава■
— Дешава се, ДеЩава. Ама знаеш ли кол

ко итри сакали да исладну. У зели да 
примрела ягнища, па молили ветеринарнотога 
да им издаде потвърду дена йе све у ред.

— А он?

:
Силният човек и водопадът сами си проправят 
пътя.

: испоклапи:
Идва шотландец в път

ническа агенция и се ин
тересува за условията за 
пътуване в Гърция.

Тъй като добре прочи
та проспекта, той казва на 
служещия:

—■ Очаквам това пътува 
не в страна с толкава ру 
и«и, да бъде за половина 
по-евтино.

: Английска:::: не издал— Он излезло чесно момчето. Храбростта в опасност е половин победа
Плавт

| Подгоненият и притиснат към стената котарак 
се превръща в лъв.

: им.
: — и?

__ И бре Манчо, остаре, а памет ти не Дой
де! Па тия ли вълци че се предаду тека лъсно. 
Ка не могли да Би протуре на димитровградча- 
1ье — они Би откарали за Пирот- Кико су там 
минули — не знам. Ама оди денъска, да знаеш, 
нема више да се млатшп натам-навам, него че 
завачамо и ние неколко овце, та да си 
наша ягненца на дойду унучетията да си зако- 
л»емо ... — продължи да ми реди Параскева.

Има право бабата. Ка су ония откупл>ива- 
че спремни и на теквея работе, кой ми гаран
тира, дека ютРе пак нече се деен истото. А 
защо да носим на унучетата оди незнано, кига 
могу да си очувам.

А ония що тена се опитую да праве текву 
търговию — нена друг се расправля с н,и. Кой 
е надлежен, кико

:
в
1 Сервантес:::
I Не всеки, който е в тигрова кожа, е храбрец.

Арабсна
■
■ имамоОрещат се двама лекари 

започват разговора за ра
ботата ои.

— Лошо, много лошо — 
казва единият- — Пациен 
тите ми излизат или през 
прозореца, или през бал
кона...

— При мене е Още ио- 
зле: плащат ми със стари V. 
трамвайни билети...

::;: За смелия и тоягата е оръжие.
5 Караналпакска
:
2; Смелият поед меч глава не скланя.

Китайска::
:

ДепозитВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД

НОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ
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