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СФРЮ Йосмп Вра Тим а 
14 февруари 1975 г. Мадател- 
ство „Братства'* е удвствеие 
е Орден братстие и едннстве 
със сребърен венец аа осо
бени заслуги в областта 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.
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РЕПУБЛИКАНСКИ 
ЛОТО НА РЕКА ЕРМАДЕЙЦИ ПОСЕТИХА ЖДРЕ ПРЕДИ ДА ТРЪГНЕ ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА ОТ МОСТ АР

Невенка Комович: Щафетата е неразривна 

връзка между младежта и Твто
След месец

Т. Одоровци
пеш до

ИЗГРАЖДАНЕ* А " ПЪТЯ

Ако -не се случи нещо не 
предвидено в ждрелото на 
река Ерма. пътят от Пога- 
но-вски манастир до Трън- 
оки Одоровци трябва да 
стане проходим за пешеход 
ци а след три месеца — и 
за моторни превозни сред
ства- Така се изказаха те 
зи дни пред представители 
на печата и радиото в Ди 
митровтрад Милош Мило- 
савлевич.
на _ Изпълнителния съвет 
на -скупщината па СР Сър
бил, Джордже Митич, пре 
дседател иа комитета за 
съобщения и връзки и чле 
нът /на Изпълнителния съ
вет на СР Сърбия Петар 
Антониевич.

ЗА ОКОНЧАТЕЛНО Специално за в-к „Братст 
во” от Мостар

Невенка

огромна чест в резултат на 
добрите успехи, които по 
стигаш и в училището, и 
извън него. Въпреки че не 
е удачно да говориш сама 
за себе си, кажи ни нещо 
повече за досега постиг
натите си резултати.

— Аз съм активистка в 
училището, секретар -съм 
на първичната организация 
на ССМ. След това 
член ма стрелческото -дру
жество Народен герой Ри 
фат Среньо" в Мост ар и 
член на Председателството 
на това дружество. Нает* 
пвах шест пъти за юношес 
кия !и шест пъти за нацио 
налмия отбор на Югосла
вия. Постигала съм раз
лични успехи, ' например 
първо място в съставния 
юношеоки отбор в Дорт
мунд, след това ма европе 
йокото првенство в Буку
рещ трето място също ц 
съставния отбор, на Бал
канското първенство пето 
мяЮто в индивидуалното 
клаои1ране и второ място 
в юношеския състав.

След това бях член ма 
певческия състав „Мостар- 
ске кише" четири години. 
По това време два пъти 
срещнах йосип Броз. ,,Мо 
староке кише" ми донесо 
ха тези два незабравими 
момента, -които ще помня 
докато съм жива.

Те ме отведоха пред 
йосип Броз Тито -и -в тях 
опечелих много приятели. 
Тези мои две срещи бя 
ха: .в Ябланица през 1978 
и на 17 ноември -през 1979 
в Буюйно. Вторият път с

моята другарка от ансам 
бъла Айда Куртович връ
чихме на другаря Тито цве 

пред нас 
и каза „Благодаря ви". Бя
хме «изключително щастли- 

един
„Другарю Тито,

Те обичаме". Това никога 
няма да забравя- Цяла ве 
чер плакахме от щастие, 
ия-хме и накрая «извън про
токола Тито пожела да се 
с-нимим. Тази снимка пазя 
като най-скъп спомен.

— Настъпва моментът» 
когато ще понесеш Щафе 
тата. Как се чувствуваш?

— Щафетата ма младост 
та е огромно признание, тя 
олицетворява Тито. Той ве 
че не -е между нас, но ние 
младите продължаваме Не 
говия път -и осъществява
ме -Неговите дела. Ние го 
обичаме и се надявам, че 
ще осъществим всички Не 
юви цели, които Той ни 
завеща и цялата Негова 
широта, която ни остави 
да запълваме- 

— След Теб Щафетата 
ще носят стотици хиляди 
млади навред из Югосла
вия.

ТОМОВИЧ,нето на пътя и строежа ма 
моста при село Влаои. за 
който е изготвен проект 
— каза Митич.

— Какво е окончателно 
но решение за строежа «на 
пътя от Погановски .манас
тир до Тр. Одоровци?

— Има два проекта. Стю 
ред единия — трябва да 
се строи тунел през Тре
бен от 900 метра, а спо
ред Други — също тунел, 
но в дължина от 
ра и при минаване ма дру 
гия бряг ма Ерма с еддтн 
мост-

За десетина дни ще бъде 
известно кой проект е при

гя- Той застанаученичка от трети клас 
на гимназията
Шантич" в „Алекса 

Мостар е
ви и отговорихме в 
глас: мие

съм

подпредседател
450 мет

ет- име, което тези дни чес 
то чуваме. Невенка е пър 
вият носител на тазгоди 
шната Щафета на младост
та. .Посетихме я в учили 
щето и там разговаряхме:

— Невенка, това 
ко признание безспорно у 
теб предизвиква много раз 
лични чувства. Какво изпи 
тваш в момента?

— Чувствувам се прек
расно. Пред мен е голямо 
задължение «и чест- 
бена чест, че Щафетата на 
младостта е
връзка между младежта и 
Тито. Щафетата ма младо 
стта остава у мас като спо 
мен за Йосип Броз и като 
насърчение за -някой мов 
живот, за 
развитие и жизнеотстоява 
не на младостта.

— Преди няколко дни уз 
на, че теб се падна тази

Подпредседателят ма Из 
пълнителния съвет на Оку 
пщината на СР Сърбия Ми 
лош Милосавлеиич оподе-

Имайки на предвид за
трудненията, с които всеки 
дневно се среща населени 
ето от откъсмат-йте вече 
една година от. света в 
Трънски Одоровци, Куса 
врана, Петачинци и Иск- 
ровци, на републиканско 
равнище се предприема вси 
чко възможно час по-ско 
ро този проблем да се 
разреши.

__ Факт е — изтъкна
Джордже Митич, че се иа 
сае за много важен път- 
Той е единствената им 
връзка с 
Но понеже пътят минава 
през много опасен терен, 
със санирането м-у не вър 
ви леоно.

Досега няколко строите^ 
лни организации се отказа 
ха от разчистването на 
срутилите се скали и земя- 
Понастоящем ,,Сърбия
цут" работи на тази зада 
ча. Взети са всички охра 
нителни мерки и считам, 
че «не смее да се работи 
прибързано, защого в ждре
лото дебнат много опасно 
сти. Трябва да се води 
сметна преди всичко за 
животите ма хората-

ли:
ВИСО-.— В разговорите, които 

тези дни вадихме тук в 
Димитровград и с предста 
вители на ,,Сърбия-пут". ли 
чи че се прави всичко въз 
мож-но час по-скоро пътят 
да бъде свободен, поне «да 
могат по -него «да .минават 
пешеходци.

— Посетихте ждрелото 
на Ерма и според вас, как 
напредват работите по по
чистването на пътя?

— Тъй като «се работи 
при много трудни условия, 
считам, че работите 
предват добре. Искам да 
подчертая това, което из
несе и др. Митич, че оРеД 
ства
пътя са обезпечени, както 
и за изграждане на моста 
при село Власи. Надявам 
се, че в скоро 
бъде известно окончателно 
то решение във връзка с 
пъ.тя от Погановски манас 

Тръноки Одоровци 
между Другото Ми

— Мило ми е, твърде 
ми е драго, че Щафетата 
ще тръгне от Мостар. Щас 
тлива съм, че първа я по 
нзсям и още по-тцаотлюва. 
че стотици хиляди млади 
Ще я носят До Белград от 
Ръка в ръка, а всяка ръка

Осо

меразривма

Димитровград.

значи едно сърце една мпа 
досг-

по-мататъшно
Разговора води: 
Вера НИКОЛИЧ 

журналистка на Радио 
Мостар

на-

за изграждането на ЛНА 13 И 14 АПРИЛ ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА ЩЕ МИНЕ ПРЕЗ СУР 
ДУЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, БАБУШНИЦА И ДИМИТРОВГРАД

Сурдулнца: Нощ с любимия символвреме ще

ца, където ще я поемат млади от Бо 
силеградска община. В Босилеград Ща 
фетната палка ще пристигне в 9 часа 
и 15 минути и ще престои 20 минути.

От Босилеград Щафетата на мла 
достта ще продължи към Църнотра 
века и Власотинашка общини, а в 13 
часа и 30 минути във Велико Бонин- 
це ще я поемат млади от Бабушниш 
ка община. В центъра на общината 
щафетната палка ще пристигне в 14 
часа и 5 минути и след престой °т 
40 минути ще продължи към Суново, 
където ще бъде предадена на младеж 

Димитровградска община. В 
Димитровград Щафетата на младост 
та ще приситгне в 15 часа и 40 ми 
нути. След 20-минутен престой Ща
фетата ще продължи нъм Пирот. 
Бела паланка, Свърлиг и в 19 часа 
и 25 минути ще пристигне в Ниш, 
нъдето »пв нощува. К. Г.

Щафетата иа младостта, символ 
на братството и единството на югос- 

народи и
на югославската мпа- 

другаря 
Южномо- 

13 април. Младите

тир ДО 
— каза народности идавените 

предаността 
деж 
Тито,

лосавлв&ич.
Заедно с Милош Милоса 

влевич, Джордже Митич 
и Петар Антониевич на 16 
март ждрелото на режа Ер 
ма посетиха и ДеСимир Но 
вич, председател на Окуп 
шината на междуобщин- 

регионална общност.

към делото на 
ще пристигне вИскам иа кажа — под- 

Митич, че са обезчерта
печени средства от страна 

съвет,
Скупщината на СР Сърбия 
и Самоуправителната об
щност «а интересите за пъ 

Ниш. Известна су 
е обезпечена и от -про

грамата за развитие на гра 
ничните общини. Не мога 
положително да кажа до 
кога път*т те бъде готов, 
но, считам, че в най-скоро 
време ще б»де проходим 
за пешеходци, а след 3 4 
меседа, и за 'моторни пре 
возни средства. Сега се 
договорихме за разчиства-

равски регион на 
на региона ще я поемат от младежта 
на СР Манедония в Куманово. След то 
ва щафетната палка ще мине 
Прешево, Буяновац, Търговище, Вра
ня и Владичин хан и в 18 часа и 5 ми 
нути ще пристигне в Сурдулица. През 

Щафетата ще престои в обра 
„Йосип Броз Ти-

на Изпълнителния
през

ската
Мома Лекоаич, председа
тел на Регионалната стопа 

камара, Манич, гене-

тища в
ма нощта

та отзователния център ,
то”. За нощното си дружене с люби 
мия символ младежта и членовете на 
петте културно-художествени друже
ства подготвят богат» културно-худо 
жествена програма.

На 14 април в 8 часа Щафетата 
поеме п»т нъм Божи

нека
рален дирентор на пред- 

за птища, Вичен-приято
тие Капларевич, директор 
на „Сърбия-ггут” и Вепи- 

Сибинович, секретар 
общ-

мир
Самоуправителната

пътища в Ниш.ност за на младостта ще
(А. Т.)
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„Лев“ ще иоготви проект 

8а фабрика
ИСТОРИЧЕСКИ ФАЛШИФИКАТИ НА СОФИЙСКИ „ИСТОРИЧЕСКИ 
ПРЕГЛЕД"

В СССРКак окупаторите станаха „спасители" 

на НОВШ. и^ервената армия
от „Лек",в изработката на 
технологическите и дру™ 
решения «е се включат и 
специалисти от „Елентро- 
проект", „Смелт , Пнже- 
нерингбиро от Любляна и 

организации. Сто

Тези дни представители 
на фабрика „Лек” от Лю
бляна и на съюзната външ
нотърговска организация 
„Лицензииторг" от Москва 
подписаха договор за изра 
ботка на проект на фабри 
ка за химически и фарма 
кевтични изделия в Узбе
кистан. Освен специалисти

Софийският историк Георги Дасна- спогодбите на участниците в антихитле- 
лов написа около 1“* 000 думи, за да ристната коалиция” и че съдбата на та- 
стигне до извода, че освоЬодително-ре- зи борба и на следвоенното развитие 
волюционната борба в Югославия по на Югославия се е намирала „в ръцете 
време на последната война нямаше да на съветското военно и политическо р»- 
свьрши е победа без помощта на Бъл- ководство”. Той обаче не обяснява как 
гарня. Изнасяйки една такава „научна тъй „безсилна” Югославия успя да осу- 
истина”, той съшо така твърди, че без ети спогодбата „на равни части” и как 
приноса на българските войници щеше е било възможно, ано вече всичко е 
да „западне в трудности” и осъществя- било накто твърди Даскалов, онова 
ването на съветските военно-политичес- ето стана през 1948 година, 
ки планове на Ьалнаните през есента на Разбираеми се комплексите, които 
1944 година. е този текст иска да из цери „Историче-

Даскалов изобщо не се шегува, ко- ски преглед”. Но Югославия пи най- 
гато казва, че „спасяването” на НОВЮ, малко не е виновна, а особено нейните 
пък и на плановете на Червената армия, комунисти, защо България е чакала при- 
„съвдадаше със стратегическия курс на сипането на Червената армия на ней- 
БКП — приет в юни 1941 година — бъл- ните грашиш, за да се включи в борба- 
гарските комунисти да допринасят 33 та на антихитлеристката коалиция. Юго 
разгромяването на Райха”. славия не е виновна, че и 07' нея зави-

Ьългарсният историк обаче няма вре сеше в каква форма ще бъде позволено 
ме да обясни защо в България разгром- включването на България, въпрени твър 
яването на Райха се забави толкова мно дешшта на Даскалов, че включването 
го, все до есента на 1944 година. Или, й не е било в зависимост от „югослав- 
може би, провеждането на тази „стра, ските добри намерения”, а от „планове- 
тегическа линия" подразбираше съгла- те” на СССР.
сне с участието на България, под опе- Историята обаче по друг начин е 
кунството на Третия райх, в подялбата записала тези събития. За Даскалов би 
на Югославия 1941 година и е тригоди- било по-добре да не фалшифицира ис
тината българска окупация на Манедо- торията, а да попрочете телеграмите, 
ния и на голяма част от територията на писмата и личните призиви, между дру 
Сърбия?

от други 
йността иа проекта възли 

30 на сто отза на около 
целокупната инвестиция-

ПОЛОЖЕНИЕТО В СУДАН

Египет се притекъл на помощко-

Суданската агенция по 
СУНА е съобщила.След въздушното напа- 

Судан от 
преди

печата
че суданският шеф на ди 

Мустафа Меда
дение оРещУ 
страна на Либия, 
няколко дни в конфликта 
се намеси и Египет. Еги 
пет е отправил войски, 
които да помогнат на съ
седен Судан да отблъсне 

Либия. На

пломацията 
ни Абашир е запознал по 
сланиците на всички акре 
цитирани в Судан страни 

нападение.

I
за станалото 
Абашир също е оповестил, 
че Судан по повод този ин 

ще отправи до Араб 
официално об

нападението на 
равно с това в Картум е 
организирана сРСЩа на еги 
петско-суданзкия 
национнен комитет, на ко
ято се разисква за прове 
ждането в дело «а съвмес 
тното отбранително спора

цидент 
с-када лига 
викителен акт срешу Ли 
бил

ков рди-

Както се съобщава от 
Судан, американски само
лети — радари , Авакс” са 
включени в наблюдателна 
.мисия- Изтъква се, че те 
би трябвало да събират дан 
ни, които да представят

зумение.
Както е известно Омур- 

дман, е бил нападнат от 
либийски военно-въздуш
ни сили. Това нападение е 
предизвикало неспокойст 
вие в тази част на Африка 
и в света.

Правителството в Кар
тум вече е поискало от 
Съвета за сигурност към 
Обединените нации да об 
съди либийската агресия 
срещу Судан, при което 
най-много бил засегнат! 
град Омдурман.

гите и на Димитров, изпратени до мар- 
че шал Тито с молба да позволи включва-ВсъЩност Даскалов и не крие,

възгледите му не са далече от едната- не на българските части във 
кава ■ помисъл. Авторът се олланва сър- действия, което им е и било позволено. 
Дито от югославското ръноводство за
туй, че се решенията на АВНОЮ „иг-

въздухопна египетското 
лаване, а ведно да окажат 
и психологическо въздейе 
твие върху агресорите. По 
ложението в Судан продъл-

военниге

В статията на Даскалов, се забеля
зва основната теза, че НОВЮ -не е би- 

норира останалите революционни сили на да в състояние” сама да освободи стра 
Балканите в разрешаването на македо
нския въпрос”, преди всички БКП,

жава да се усложнява и зв 
това с голям интерес се 
очаква реагирането на 
ООН с дал да се установи 
мир в тази част на Афри

ната си. Югославия, да припомним и за 
и това, е единствената страна, в която 

че при това „не се съобрази с волята частите на Червената армия влязоха с 
на народа . Особено го револтира фак- разрешение на нейдото правителство, 
гът, че македонците считаха български Със споразумението между правитФюг- 
те войници за окупатори и затуй сега ВОТо на СССР и Националния комитет 
не иска да прости на македонското

на.

БЕРЛИНГУЕР И МАРШЕСЕ ГОТВЯТ ЗА ПЪТ В 
МАДРИДи на освобождението на Югославия е уто 

югославското ръководство за ултимати- чнено частите на Червената армия, в съ 
вння им иск окупатор ските сили, ста- действие с НОВЮ, да водят борби на 
нали за една нощ „българска народна ар 
мия”, да напуснат Македония, като на Договор но овроиомуниетоограничена територия и да се изтеглят 

веднага след завършването на действи- 
числящит» се към тези единици се за- ята. Даскалов би трябвало да знае поне 
ораняват връзки с — както казва той 
— „местното население”, което и за 
Даскалов, както и за кобургската фаши
стка династия, е „българско”.

Даскалов също така настоява 
принизи югославската освободително-ре 1944 година се числеше и българската 

I волюционна борба, като твърди, че тя е армия.
| отбелязала победа „само благодарение

Генералният секретар на 
Италианската КП Енрико 
Берлингуер и генералният 
секретар на Френската КП 
Жорж Марше наскоро Ще 
посетят Мадрид, където 
ще се 'срещнат с генерал
ния секретар на Испанска 
та комунистическа пар
тия Херардо Иглесиас.

Срещата е договорена с 
цел да се интензивира съ
трудничеството на трите 
най-големи еврокомунис- 
тически партии.

В селадището на Испан
ската КП се изтъква, че 
Берлингуер и Марше Ще 
окажат подкрепа на испан 
ските комунисти и осъдят 
намеренията на дисиденти 
те да предизвикат раздор 
в испанското комунистмче 
ско движение чрез основа 
ване на
тия". Както е 
дисидентоката 
тро осъди стратегията на 
еврокомунизма.

Възобновяването 
трудничеството между ев
рокомунистичеоките
тии пада в момента, кога- 
то привържениците на 

социализъм" в 
упорито 

настояват да основат „па
ралелни партии”; както се 
случи в Испания. Дисиден 
токата партия в Испания 
получи подкрепа от КПСС 
и комунистическите 
тии на останалите източно 
европейски страни.

толкова, че по този начин съветското
военно-политическо ръководство твърде 
убедително е потвърдило способността 
на НОВЮ да освободи страната ои от 

да окупаторите, към които до септех&ри

ТАНЮГ

КИПЪРСКАТА КРИЗА
МАЙНЦ (ГФР)

Евреи се застъпва 

за федерация
СЕДМИЦА НА ЮГОСЛАВСКИЯ 

ТУРИЗЪМ
„паралелна пар- 

иавестно,
партия сх>

В Майнц на Райна на 19 март започна 
„Седмица на югославския туризъм”, в рамките 
на която ще бъдат представени туристическите 
'възможности на Югославия по време на пред
стоящия летен сезон. Манифестацията е своео
бразен вид промоция на югославския туризъм в 
Германската федерална република.

Гражданите на ГФР проявиха голям инте
рес къ|м ма нифестацията и още по-гол ям ин- 

летуване в нашата 
страна. Затова е основание се предполага, че в 
летовищата в Югославия това лято ще присти
гнат много повече туристи от Германската феде 
рална република.

на Сц-
Президентът на Републи 

ка Турция Кенан Еврен се 
застъпил за създаване на 
федеративна държава на 
Кипър, като оповестил, че 
Турция уняма да остави 
братята си” на острова, 
докато не се постигне та
кова споразумение.

В изявление за америка
нския политически магазин 
„Нюсвик” Еврен изтъкнал.

Кипър нече .решение за 
може да се намери 
докато западните 
признават само правителст 
вото в Никозия, което е 
съставено само от кипър
ски гърци. Турция, 'няма 
да изтегли войските си от 
Кипър все докато не ,се на 
мери най-изгодно .решение 
— заявил турският ирези-

пар-все
страни

„реалния 
Западна Европа

терес към , условията за

пар-
дент.
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ДИМИТРОВГРАД (СФРЮ)— ГОДЕЧ И ДРАГОМАН (НРБ)

Подписан протонол 

за сътрудничество

ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЕ ОТ ФОРМИРАНЕТО 
НА ПЪРВАТА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА БРИГА
ДА В РАКОВ ДОЛ (БАБУШНИШКА ОБЩИНА)

} С БРИГАДИРСКА ПЕСЕН КЪМ 
СВОБОДАТА

»

Председателството на ОК на ССМ в Бабуш- 
ница предлага отбелязването на това важно съ
битие дд бъде включено в програмите на МОК 
на ССМ в Ниш и РК на ССМ в Сърбия по озна
менувана на тазгодишните юбилеи.

Да си лригай#яим: на 18 април 1944 година 
на местността „Чука" в с- Раков дол (Бабуню+и- 
шка община) е формират Дужнишка младеж
ка трудова бригада. Непосредствен повод за фо
рмирането ‘на младежка трудова бригада са би
ли твърде успешните анции на младежта от 
Ябуковик и Криви дел за събиране на доставе
ното от съюзниците оръжие. Изхождайки от ус
пеха на тези акции, Окръжният комитет на 
СКОю взима решение да се формират младеж
ки трудови единици тю принципа на чети, 1взво-

• СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ПРЕЗ 1983 Г. ОЦЕНЕНО КАТО ДОБРО

На 15 март т.г. 
Годеч (НРБ) се

в град 
проведе 

съвместно заседание на ко 
мисиите 
сътрудничество между Ди 
митровградска -община (СФ 
РЮ) -и общините Годеч и 
Драгоман (НРБ). На засе 
данието бе оценено сътру 
дничеството между споме 

• нашите общини и подписан 
протокол за сьтрудничест 
во през 1984 година. Оцен 
ка на двете комисии е, че 
сътрудничеството 

1983 година е било добро 
и че в бъдеще трябва да 
се разширява и задълбоча

низацпя на град Драгоман 
НРБ. В областта на нул 

турата . ще 
Центърът за култура ,25 
май” от Димитровград и

на производството в обла 
стта на -полевъдството и 
животновъдството, ще . осъ 
ществят трудовата органи 
зация „Огочар" от Димит

сътрудничатза гранично

ГРАНИЧНИ СЪБОРИ

На съвместното заседание на номисиите 
за гранично сътрудничество присъствува и 
съборянската комисия на Димитровград (СФ
РЮ), така че са уточнени датите за провежда
не на граничните събори. И тази година ще бъ
дат проведени три гранични събора и то: на 17 
юни в Димитровград, на 15 юли при село Долни 
Криводол (СФРЮ) и на 30 септември т г. Дра
гоман (НРБ).

■дове и десегорки, от които на посочената да
та се формира бригадата.

Вече до края на април бригадирите съби
рат доста големи количества жито в по-богати
те села на Лужнмца и По-нишавие и ги доста
вят на -населението в опожарените села в Цър- 
нограюок1и край и ф партизанските единици. 
През май 1944 година бригадата оказва голяма 
помощ -на жителите на опожарената Дървена 
ябука.

през

ва.

Според подписания щ>о 
токол, и црез 1984 година 
сътрудничеството ще ое 
развива между общеет 
вено-подитичеовите орга
низации, в областта на 
спорта, културата, обра
зованието и икономика
та. Ше се проведат госту
валия по повод лационал 
ните празници на двете 
страни и ще се организира 

. провеждане ,на традицион
ните гранични събори.

На местността „Чука", където е формирана 
бригадата, през 1955 година повдигната възпоме-общк-н сините съвети за 

култура в Годеч* и Драго
ман. В тази област е пред 
видело и сътрудничество 
между местната общност 
на село Гоил дол (СФРЮ) и 
село ГабеР (НРБ). В обла
стта на стопанството сът
рудничество, с цел обмяна 
на опит в организацията

ровград и АПК — Драго
ман. . Образователно-въз
питателната организация 
..Иосип Броз Тито" от Ди
митровград ще сътрудничи 
в областта на образовани 
ею с единно средно поли 
техническо училище „Хри 
сто Ботев” от г. Драгоман.

А. Т.

нателна пирамида.
Според разполагаемите данни, Лужнишна 

младежка трудова бригада _е първата младежка 
трудова бригада в СР Сърбия. Затова Председа
телството на ОК ,на ССМ в Бабушница предла
га отбелязването на това важно събитие да бъ
де .включено в програмите иа МОК на ССМ в 
Ниш и РК на ССМ в Сърбия по ознаменуване 
на тазгодишните юбилеи. М. Антич

ЛЕСКОВАЦВ /рамките на сътрудни
чество между обществено- 
политичесните организа
ции са предвидени разме 

госту ващия на пред е-
Общинския

В сеитбата да се ангажират венчки енлннни
тавите ли -на 
комитет на СКС в ДиМит- 
ровград, Общинския син
дикален съвет и младежка 
та организация от Дим-ит 
ровград (СФР-Ю) и на об-

да бъде включена и меха
низацията, която притежа
ват частните селсностопан 
оки производители, като 
се спазват договорените 
ценч на услугите.

За обезпечаването на 
средства' трябва да бъдат 
организирани спестовно- 
кредитни Служби 1ВЪ1В ВСИЧ
КИ организации, които съ 
труд пич ат със селскосто
панските производители, 
което до голяма степен би

ния сектор 1694, а на ча
стния — 75 792 хектара. И 
планът по договориране на 
пшеницата не е 
изцяло, 
само 11 000, а тРябвалю е 
— 30 000 тоиа. Планът и 
покрай всички 
ния неотложно трябва да 
се изпълни, което изисква 
пълно ангажиране на озсич 
ки субе!кти.

В есенната сеитба в Юж 
номоравски регион не са 
засети 6787 хектара, а дъд 
божа оран е направена на 
всичко около 65% от пред 
видените площи. В пролет
ната сеитба предстоят го
леми задачи — трябва да 
бъдат засети 77 486 хекта
ра, от ноито на обществе-

изпълнен
Договорирани са

щинокия народен съвет и 
общинския профсъюзен съ 
вет на град Годеч — НРБ 
и общинския комитет -на 
БКП и младежката орга-

Ьеобходимо е непрекъс
нато да се следи изпълне
нието на програмата и се 
итбата да бъде завършена 
в предвидените срокове. 
Пснрай ангажирането на 
Соц иа листическия 
общинските органи важно 
място в тези задачи
и Съюзът на комунистите-

затрудне-
намалило натисна върху де 
ловите банки.

Отделен проблем е меха 
• низанията. Голям брой ТРу 
дови организации 1не раз
полагат със селскостопан
ски и прикацни машини, с 
които да оказват услуги 
на производителите- По 
време на сеитбата трябва

с^юз,И Председателството на 
Между общ ин ската конфе
ренция на СКС в Южномо 
равски Регион, на последно 

заседание, между

ОТ 26 МАРТ (ПОНЕДЕЛНИК)
има

На работа според 

„лятното" време
то си
другото разисква за зада- 
чите в пролетната сеитба 
с цел да бъдат включени 
ВСИЧ1СИ сили. В реализира
нето на тези задачи, каи- 

Сава Марко- 
на Коопе

Б. Костадинов

НИШ
Съгласно Заиона за пресметване на времето, 

миналата година, в нощта 24 
подкараме Утвърдени предложения за 

цветове в МОК на СКС
то изтъкна 
вич, председател 
ративния с'ьюз в региона, 

натъкваме на още

който беше приет 
на 25 март, точно в 2 часът,

часовниците с един час напред. По 
лятно” работно вре- 

понеделнин (26 март)

ще
ще се
трудности, а преди всичко 

обезпечаването на сред
ства за възпроиаводственм 
материали. Според разпехпа 

засега са

стрелиите на 
този начин ще минем на » 

Нова означава, че от
Междуобщинскат»Председателството 

конференция на Съюза на комунистите в Ниш 
на заседанието си от 14 март Утвърди предло- 

МОК на СКС отново

нав
ме. нашата страна ще отиватвсички трудещи се в 
на работа един час по-раио. гаемите данни 

обезпечени 50 .на сто От
жението за председател на

бъде избран АЛЕКСАНДАР ЙОВАНОВИЧ. 
За секретар на Председателството на Междуоб- 
щинената конференция на Съюза на номунисти- 
те е
пълнителен сенретар в

да„Лятно” работно време 
по-лесно в комуникациите

Канто е известно, на 
минаваме за да ни е 
със съседните ни 
рационално тРУД°вия 
ма точни данни, положително се 
този начин се осъпдествЯв*г значителни икоио- 
Ги ГГентроеиеРгия, особено в организациите 
иа сдружения тРУД- *°ито работят в две и п

необходимите азотни торо
ве. което ще рече, че не 

25 500 тона.
по-страни и да използуваме 

ден. Макар че все °Ше 
знае, че

из-предложена СЛАВКА ИЛИЧ, досегашен 
МОК на СКС.

достигат още 
С химически средства за

ия-
по

незащита на растенията 
би трябвало да има проб
леми лакто и с качествени 
семена, с изключение 
семе на овес-

Тези предложения са пуснати на обсъждане 
Съюза на комунисти-в общинските номитети на 

те в региона.на
вече смеми.
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ОТ ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ ИЛ ОБЩИНСКИЯ 
СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД МОРАЛЪТ И СЪДА

СЪДИЯТА СЪДЯ-ДРУГ РМАВАС повишено производство 

до по-голям 'ДОХОД й! В гамоупранитс-лного преобразонапие 
съдовете на сДОРЖвния ТРУИ от формнранато им 
пра» 1975 година досега са постигнати забеле- 

рвзултати. Практиката по мазна,
все повече доверие- 1а- 
- онези тРУДОВи органи- 

ноито се внедряват само- 
отношения и

на

Доклад за непосредствените задими на Съюзи ни 
синдикатите в Босилеградска община изнесе Славчо 
Стоичков. За председател на Председателството на 
Общинския синдикален съвет преизбран Раде Кон- 
стантинов, а за секретар Славчо Стоичнов.

да бъде -насочена къ.ч по- 
голдмо укрепване на про
изводителността на труда 
във всички основни и тру
дови организации. Защото 
основната задача е осъще
ствяването на Дългосроч
ната програма по икономи 
ческа стабилизация е ожи 
вяване на материалното 
производство. Защото, са 
мо с максимална мобил 
ност на трудещите, се по 
добра организация на тру 
да, максимално използува 
не на мощностите, енорш 
чна борба срещу всякакъв 
вид лентяйство, чрез пъл
но овладяване на работни
ците ,с общественото въз
производство, при това с 
различни стимулатинни ме 
рни, повече да се цени фи 
зическият ТРУД и пр. ще 
се осъществят по-добри 
стопански резултати и по- 
голям доход.

чсжителки
работниците в тях имат 
зи практика показа, че в 
нации и колективи, е 
управител ните социалисттичесни 
в които не е нарушен социалистическият 
рал, оплакванията и споровете от страна иар - 
ботниците са лее по-малко на брои. И обратно. 
Даже, нерядко и решенията на съдовете 
сдружения труд трудно се прилагат.

МО
Б миналия петък. Общи

нският синдикален съвет в 
Босилеград проведе Избор
но събрание, на което де
легатите приеха непосред
ствените задачи на Съюза 
на 'Синдикатите и избраха, 
съглаоно измененията и 
допълненията на Статута 
на Съюза на синдикатите 
на СР Сърбим и ОСС в 
Босилеград, председател и 
секретар за следващия ДРУ 
годишен период. В работа 
та на събранието участву
ваха и ръководители на об
ществено - политическите 
организации в общината.

Доклад за непосредстве
ните задачи на Съюза на 
синдикатите в общината, 
изнесе новоизбраният сек 
ретар на ОСС, Славчо Сто
ичнов, юрист, иначе зает 

единица

Р, Константинов

постоянно кадрово и акци 
онно укрепване на първия 
ните синдикални организа
ции, които съвместно с 
първичните партийни орга
низации, трябва да бъдат 
и основни носители на вой 
чгаи акции, които са от 
непосредствено 
не само за осъществяване
то на икономическата ста
билизация,
гю-Оързото развитие та ор- 
ганизаците на сдружения 
труд

на

На състоялото се неотдавна заседание на 
Скупщината на Междуобщинск-ата регионална 
общност Ниш, на която Се разисква за минало 
годишната работа на Основния съд не сдруже
ния труд в Ниш, председателят му Мирослав Со 
колович подчерта: — Най-гол смият проблем,

1 кадрови, са всеобразните 
Преди всичко, те се мани-

покрай материалните_и 
отпори -към съда. 
фестират в нетгрилагането на решенията му в го 
лям брой трудови организации и колективи, 
в отсрочване процедурата от страна на предста 
ангели на организациите на сдружения ТРУД- Съ 

чувствува и лоша информираност на

значение

и зано

що така се
трудещите се за изхода на споровете, неприла- 
гаието на самоулравителните документи и не- 
'приемането на измененията им.Б продължение ,на засе

данието, след като бе на
правен -кратък анализ от 
публичното обсъждане в 
онндиналните организации, 
по -предложение на кадро
вата комисия към ОСС в 
Босилеград, Раде Констан-

Проявата не бива да се подведе под общ 
организации. Общо е, чезнаменател за всички 

различни антисамоуправителни сили в организа
ции на сдружения ТРУД, които и най-чеюто преди 
звивват споровете (а затова отговорност от тях 
никой не търси!) на съда не доставят търсени 
те документи, с което отсрочвайки процедура 
та увеличават броя на изгубените трудодни. 
През миналата година, например, този съД в 
Ниш е гледал около 3000 дела. Не е трудно 
да се пресметне колко трудодни е загубил сдру 
женият ТРУД в региона ако поне само по един 
път в съда е дошел работнк-ьт и представителят 
на организацията му. Същите тези антисамо
управителни структури в организациите така 
се онасят и когато решението на съда трябва да 
се приложи на практика. Разбира се, с поведе
нието те дезинформират обществената роля на 
самоуправителните съдове.

трудоватав
„Кварц".

— Активността на Сью- тннов бе преизбран за пре 
дседател, а Славчо Стоич
ков избран за секретар.

за на синдикатите — под
черта о 'реферата си Сто
ичков, — занапред трябва

Изхождайки от тези фа
кти, изтъкна по-нататък 
Стоичков, необходимо е М. Я.

СЪЮЗЪТ НА СИНДИКАТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Програмата — широка основа 

за действие За отпорите към този самоуправителен съд 
има само един отговор — в този случай споро 
вете не водят недоволните с известни решения 
работници и самоуправителните органи в органи 
зациите. а работниците и различните технобю- 
рекреатичеоки структури. Защото. ако останали 
те работници непосредствено или чрез трудови
те съвети бъдат осведомени, че е отправен иск 
до съда, че е взето решение от страна на съда 
и върху същото да разискват, тогава в органи
зациите ще има по-малко спорове и по-малко ,на 
рушване на заканотгредписанията и на самоупра 
вителните права на работниците. Ако в пробле
мите бъдат
ните органи, но и първичните синдикални 
штзации ще има и повече работа и дисциплина. 
Разбира се, и правата на работника няма да бъ 
дат засегнати. Моралът — още по-малко.

В. Божилов

При изготвянето на пла
на за дейност на Съюза на 
синдикатите в Босилеград
ска община се е изхожда
ло преди всичко от Дълго
срочната програма по ико
номическа стабилизация, 
накто и от заключенията 
на Общинския синдикален 
съвет и Председателство
то му, утвърдени за отде
лни области. Раздвижени 
са и се водят определени 
акции: „С производително
ст и пестене към целите 
на стабилизацията'’, актив
ност за запазване на жиз
нения стандарт на работни 
ците. заетостта, усъдърше 
нствуване работата на са
моуправителните работни 
чески контроли <и пр. - 

Съюзът на синдикатите 
в Босилеградска община 
при това особено ударе
ние ще сложи върху няко
лко основни направления 
в своята дейност- 

Безспорно, увеличение
то на производството, оса 
бено на онази продунция, 
която ще се изнася, укре
пване на качествените по
казатели на стопанската 
дейност, повишаване на об 
ществената и индивидуал
ната производителност на

ООСТ и обществените дей 
ности на базата на свобо
дна -размяна на труда.

Не по-маловажни са и 
въпросите, свързани с не
равномерните условия за 
създаване и разпределение 
на дохода и чистия доход 
и разпределение на ореДСт 
вата за лични доходи и об 
щото потребление въз ос
новата на труда и резул
татите на труда. При това 
трябва повече да се цени 
производствения 
творчеството.

Изострените

ите и органите на Съюза 
на синдикатите чрез по
стоянно оспособяване и ка 
дрово укрепване да реша
ват всички въпроси, които 
интересуват трудещите се.

Общинският синдикален 
съвет и Председателство
то му, между другото ще 
обсъдят: задачите на Съю
за на синдикатите в осъ
ществяването на социалис
тическото преобразование 
на възпитанието и образо
ванието, и (реформата на 
средното насочено обра
зование, социалната поли
тика, резултатите на сто- { 
ланската дейност, 
ните и проблемите за поя
вата на загуби в ООСТ, ак 
тивността по осъществя»ва- 
не на .заетостта, жалбите
на работниците, развитие- През изтеклата гощина 
то на дебното стопанство Изпълнителният съвет при 
И Ж°чие' Общинската скупщина в

Общо, програмата пред- Оурдулица е провел 41 за- 
ставлява широка 'основа 
за действие не само на 
ОСВ, Председателството, 
но (и на първичните орга
низации, (Които също тряб
ва да изготвят свои прог
рама за дейност. Единст
вено обаче с ангажиране
то на всички субекти и 
всички работници програ
мата може да бъде пълно
ценно претворена в живо
та.

включени не салто салюуправител-
орга-

ТРУД и

икономиче
ски условия доведоха до 
спадане на жизненото ра
внище на трудещите се- 
Борбата за запазване на 
жизненото равнище и со
циалната политика

о1 вАс?рдули^аИЗПЪЛ НИТЕЛНИя съвет напричи-

Плодотворна дейностсъщо
жизнено интересува оинди 
катите. Социалните разли 
ни в обществото, които не 
се обосновават на труда 
и резултатите «а труда, 
афирмацията на солидар
ност. и взщшност

оощеотвено -икономическо 
Развитие на общината през 
1Уо4^ година, предложения
на бюджета на общината, 
както и заключителния ба
ланс на бюджета за 1983 
година, както и 
изпълнение-

седания, на които са раз 
гледани общо 403 въпроси 
от своя компетенция- През 
отчетената година 
нит&лният съвет, като из- 

орган на окуп 
щината е бил главно пред 
лагач на политиката и ак 
товете, които е приела ску. 
пщината.

Изпълнителният съвет е 
утвърдил предложенията 
за най-важните докумен
ти, и то Резолюцията за

между
работниците също ще бъ
дат в центъра на внимани
ето на синдикатите.

За успешното осъщест
вяване на тези задачи Об
щинският синдикален 
вет постоянно ще развива 
и усъвършенствува методи 
те и съдържанието на ра- 

Усъвършенствуване на вза- бота. Едновременно 
имодействието

неговотоИзггьл

ггълииелен Изпълнителният 
е приел многобройни 

. за които е упълномо
щен, сътласувал е и насоч
вал -работата на общински 
те органи на управление и 
надзиравал тяхното -изпъл
нение.

съдет
актовесъ-

труда, сдружаване на тру
да и средствата на труда,

ще съ-
между действува на организаци- Ст. Н.

Ст- Н.
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общСинГЕ3дс™а3поГвьпр^сНОВА работна в босилеградска
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИ 
КАЛЕН СЪВЕТ В СУРДУЛИЦА

пв са изпопзунаин всички възможности
ПРИЕТИ ?4ЧМп^1птмАТ.А^ Г°ДИНА НА РАБОТА СА-----------. ---------
ЩИНАТА ДОСЕГА ЙЧКААД^нлгдап?Тов ОБ- °т Целокупното чи
НЕ НА ГДЛлп » 3>А ПРИЕМА- сло тъРеещи работа
ШАВА проблемът котато^списъка на не ™ с* нвкваднФ"1Ш
ЗАЕТИТЕ СЕ НАМИРАТ ОКШО й“.."

На този въпрос общест- „„„ .. „ цирани и висококва-
воно-политическите орга- * 3елвнчУЧи. Напети- лифицирани, 200 със
низации в общината .и Об- „"Г. спалата година средно образование и
щинската скупщина е Бо- Р_„ - ' заеманеТ1° дадоха 41 с виеше и полуви-
аилеррад, съвместно с об- Д х и ЦехЪт 33 Ч01Ра_ сше образование. Ми
щинската Самоуправител- ™' ™Р^еХа пр‘™ля" лан°в казва: — Над
на общност на интересите обяЛГ^10 ра'б°тНИЦИ- Т°ва 150 души са със су-
по заемане на работа по- зна™ Г11!!"6 МОЖе Аа фицитни специално-
настоящем посвещават осо тП к0’. 6 дрУженият труд сти (с гимназия, дро
бено внимание. Очаква се оаблъ-ш/к» Ирявм-е са'МО 63 Давачи^. дърводелци,
до края на месеца Общин- гг»™ , автомеханици...), за
о^та скупщина и тази миналата ^на^над Т4ЗО) К°Ит°: "Р" с*гашните
СОИ да изготвят съвмест- ио , „ година над 1Чаи) развойни планове, не
на програма от мерехприя- СЪЗДават УсЛовия за зае съществуват
тия и антивносуи, ноито и Иезаетите или на- вия за работа и през
да .дадат принос за увели- заловяв^можноСТ следващите нянолко 
чаване броя иа новозаети- т°иа. Боян Миланов, ее години. Въпреки труд
те през настоящатГ^ди- На С0И по заема- нощите, ноито се яв
- ?ОДИ не казва' че възможности- Яват в това отноше-

те наистина са ограничени. „ие налага се да се
Незаетите, особено млади шучи въпроса за пре
те съзнават трудностите, квалифициране на из
под условие самоутравите вестно число от тях.
Л1ните органи и тела в ор
ганизациите да не црикри- 
ват работните места, кон-

Съдържателна дейност 

на синдиката
--------------

• Приети акционни задачи на Общинската ор
ганизация на синдикатите за предстоящите две 
години Ф Пред организацията бройни задачи
• За председател избран Звонимир Стайкович

В Су|рдулица 1на 15 т-м. 
бе проведено заседание на 
Общинския синдикален съ
вет, на което досегашният 
председател на Съвета! 
Джуро Божич изнесе увод 
но изложение за досегаш
ната работа и за предсто 
ящите задачи на Общинс
ката организация на Съюза 
на синдикатите.

Пред около 5 хиляди 
членове на Съюза на син
дикатите в общината се 
намират бройни задълже
ния занапр_ед, бе изтъкна 
то в приетата акционна 
програма за работа. Тун 
са въпросите из областта 
на Дългосрочната програ
ма пр икономическа ста
билизация, възнаграждаваусло-

на.
Повече са причините за 

една такава програма. Ед
на от основните всякак е 
защо
сдружения труд, трудови
те колективи и общности

организациите на
потреби 18 места 
планувани за стажанти. Ка 
иво е отношението им към 
незаетите, особено 
стажантите показва един 
друг факт: според законо- 
предписанията сдружени
ят труд през годината тря
бва да приеме около 50 
ССтажанти.

— Считаме, казва Мила
нов, че потребите по от
ношение на действителни
те възможности не са реа
лни. Затова организациите 
трябва да преизучат плано 
вете си и онези които не 
са запланували да приемат 
нови работници това да 
направят в най-скоро 'вре
ме. Още повече ако Се 
има предвид, че възможно 
сти за по-ускорено заема
не дара и неотдавна прие
тият Закон за трудовите от 
ношенмя.

са аа-

С цел да се ускори и увеличи заемането 
на стажанти, СОИ по заемане неотдавна 
организациите на сдружения труд 
инициатива, според която онези трудови .колек
тиви, организации и общности които нямат 'ну
жда и възможности

къмвсред
раздвиж/

за приемане на стажанти 
да сдружат средства с колективи, които могат 
да ги приемат а нямат средства. Очаква се 
тази СОИ, ООСТ, обществено-политическите ор
ганизации и Общинската скупщина да изготвят 
и самоуправител но споразумение за сдружава
не на средства за по-уонорано заемане на ста
жантите-

В конфекция „Бело поле"
Както подчерта Божич, 

през изтеклите две години 
активността на синдикати
те (в Сурдулишка община бе 
съдържателна и разпообраз 
на — раздвижвани са мно 
го бройн и въпроси от жиз
нен интерес за трудещите 
се в общинатаа. Синдикал 
ни-те организации и органи 
особена активност са раз
гърнали в осъществяване
то на икономическата ста 
билизация, е рамките на 
която е водена акцията „С 
производителност и песте
не 'към целите на стабили 
зацията”. Макар че съща
та е приета във всички; 
организации, в края на ми 
налата година не се е зае 
видетелствувала с очаква
ните резултати. Главната 
причина е. не не всички из 
пълнители и тела в първич- стоманолеарната 
ните организации са Доста тица". 
тъчно действували.

нето според резултатите 
на труда, пестенето, 
пълното ползуван е на про 
изводотвените мощности и 
работното време, заемане
то, действуването на самоу 
правителните работничес
ки контроли, което е овее 
още незадово даващо. Вся
как, тук са въпросите из 
областта на жилищната и 
социалната политика, онабд 
яването, информирането 
на трудещите се и пр.

За нов председател на 
Общинския синдикален съ
вет с двугодишен, „мандат
е избран Звонимир Стайко-

по-

досега са изказали потре
ба за приемане на само 63 
работника. Въпросът е още 
по-болезнеп ако се има пре 
двид, че през миналата го
дина от запланувания брой 
(320) са приети 243 души 
(130 на .неопределено вре
ме, 87 на определено и 26 
стажанти) и че около 200 
души сезонно са работили 
в цеха за сушене на ово-

куроите да не публикуват 
към края. на го дината, да 
се опазват законопредписа 
нията и т-н.

Заетите обаче не докрай 
оправдават доверието, ко
ето в тях имат незаетите. 
От 34-те организации, ко
лективи и общности в об
щината досега нужда за 
нови работници са изказа
ли само 17. От изказаните В. Божилов

вич, преподавател в _ сред-. 
ношолския център „йооии 
Броз Тмто”, а за секретар 
на Председателството Ста 
нимир Пейнович, високо
квалифициран работник в 

.Мачна-

ТАЗИ ГОДИНА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ПО-МАЛКО ЧИСЛО 6 НРЕАТИВНЙ ДОБАВЪЧНИ
циалисти. „Свобода” за 2. 
„Сточар” за 5, „Циле” за 
3, юожара „Братство” за 
2. „Градня” за 2 и ,.Услу
га’ ’ за 1 специалист.

На заседанието бе из-рьн 
нато, че стимулациите ве 
са строго предназначени 
само за директорите, но 
за тези ръководни кадри, 
които със своята нреацив- 
ност допринасят да се уве 
личава. доходът, износа и 
производството на храна 
— това което предлага и 
Дългосрочната 
по икономическа стабили 
зация- Изтъкнато е също, 
че опитът със .стимулира
не на кадри в трудовите 
организации „Свобода'' и 
„Тигър” трябва да следят 
и останалите. Тяхната, пра
ктика на края иа годината 
стимулираните кадри да 
дават отчет, трябва да по
следват и останалите тру
дови колективи.

През миналата година в Димитровградска об
щина креативни добавъчни получаваха 33 души, а 
Фондът за насърчаване рарвитието на икономически 
изостаналите краища за тази цел отпуска само за 19 
специалисти

С. М.

БАБУШНИЦА
циалисти. Значи ли това, 
че определено число спе
циалисти иде останат без 
тези сродства? На въдр°- 
са е трудно да ©е отгово
ри, защото почти всички 
трудови организации ос
вен средствата от фонда 
отделят и свои средства за 
стимулация- Съществува 
и възможност средствата 
от една стимулация да се 
разпределят (намалени) иа 
драма души. Всъщност Ця
лата комбинаторика е в 
компетенция на трудовите 
организации.

Пълна подкрепаСтимулирането на кад
рите в стопанството в ико

изостаналш" © На кандидационната конференция на Об- 
щинената .конференция на Социалистическия съ 
1оз в Бабушница, проведена на 19 март тази го
дина беше дадена пълна подкрепа на предло
жените кандидати за най-отговории постове в 
общината.

номичеони 
краища вече е дългоаодиш 
на практика, в която фон
дът за насърчаване 'разви
тието им играе голяма ро
ля. Делта на стимулаци
ите е кадрите в организа
циите които ги получават 
да дадат принос Да сеуве 
личава доходът и личните 

.което същите

Прието е предложението за председател 
на 'Общинската скупщина отново да бъде избран 
Станко Велкович, за заместник-председател Пе
тър Спасич, а предоедател на Обществено-поли
тическия съвет Иван Димитриевич.

За председател на Съвета на сдружения 
труд е подкрепено предложението да бъде из
бран Петър Спасич, а за председател на Съвета 
на местните общности — Джордже Савич.

Изтъкдаато беше също че по време иа пуб
личното обсъждане на издигнатите кандидати по 
местни общности и трудови колективи покрай 
предложението за избиране на хора на най-отго
вории постове са били обсъдени и .редица дру

програма

доходи, с 
накрая да се премахнат-

Дали това равнище е до- 
ДимитРОвлрад-стиганто 'в 

ска община е друт въпрос. 
Факт е. че тазгодишните 

добавъчни са 
Мина

лата година такива доба
въчни получаваха 33 души,
а през наютоятчата средет- 

19 спе-

Неотдавна Координаци
онното тяло по кадрови въ 

ОК на ССТН вкреативни 
намалени „отгоре”- проои 'НЪМ 

Димитровград 19-те стиму
лации разпредели ;на след
ния начгщ: „Тигър” получа 

за 4 сле
ти .актуални въпроси.

М. А.А. Т.ва стимулациива се отпускат за
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БОСИЛЕ-В СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ГРАДСКА ОБЩИНАОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪ ВЕТ НА 

ООСТ „ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД" „Слога“: до!ри финансови 

резултатиНа ръ!а на рентабилното стопанисване
___ _____ —---------------- --------------------------------- субективни слабости, кои

то са налице в колектива. 
Първостепенно трябва до 
максимум да се рационади 
зира изразходването на 
м атериаяше. м аксимално 

уплътни работното

• На редовното си заседание в нрая на ми 
налня месец работническият съвет на ООСТ
„Тигър—Димитровград" прие заключителния ба
ланс за 1983 година, основните нарони за Дей
ност в настоящата година, а на досегашния ди
ректор гласува доверие да ръководи ООСГ в 
предстоящия четиригодишен период.________ __

не е имало по-големи
ната
мзтеилата делова 
Почти през цялата 1983 година 
засечки при снабдяването-

да се
време, да се ползуват на 
пълен оборот машините и 
намалят разходите на енер 

зале-овоитеСпоред заключителния би само намалил 
баланс за 1983 година фондове- 
иост „Шгър—-Димитров- Подпредседателят «а дс
пра" стопанисва с остатък ловил отбор ма СОСТ „Ти- 
—чист доход 4,82 малко гър" за производство 
на динара. Въпреки че Де омир Дебетич подчерта, че 
лавата година е завърше- „Тигър” ,в момента се нами 
на оез загуби, тези ,резул- ,ра в твърде тежко положе 
тати се равняват 
„■неуспех”. Място за заг
риженост има доста. Спо 
ред сценката на делегатите 
на работническия съвет» 
изтеклата 1УЬЗ г. свободно 
може да се оначестви ка 
го една от най-трудните в 
Историята на днмитРовгра 

Но оно-

вдруги думи, още повече 
ежедневната ни дейност 
трябва да заживеят мерни
те на дългосрочната прог
рама
билизация 
сил Иванчо/в директор на 
ООСТ „Слога”, спирайки 

-ми налогодишни-

Деловата 1983 година, чи 
йто резултати неотдавна
обс-ьдиха трудещите се от' 
основната организация на

труд „Слога”
приключи с положителен 

баланс- Общият

1-ия. Да се /намалят 
жалите стоки, като со из 
работват такива произве 
дения и модели, които ще 
бъдат конкурентноспособни 
на валутния па^ар, с които 
биха нараснали копверти-

Ми- по икономическа ста 
изтъкна Ва-сдружония

финансов 
доход бележи увеличение 
от 36,4 -на сто.
72,2, а чистият доход 67,3 
на сто. При това значител 
ни средства са отделени и 
в различните фондове.

почти на се върху 
те стопански резултати, 
като ооновна насока за по
нататъшната работа на тРУ 
дещите се в тази единст- 

от този вид сто/пан- 
в Боси ле

доходът

зена 
ска организация 
градска община.

Тези финансови резулта
ти, според думите на ди
ректора «з организацията 
Васил Иванчов, се дължат 
преди всичко на повишена
та отговорност и максима
лното икономисва/не на 
всичко и на всяко място.

— Основната насока в 
стопанисването ни бе кол- 
кото е възможно повече 
да намалим /разходите. При 
това смятаме, че всички 
сме изпълнили договорени 
те задачи. Като резултат 
на това изразходваните 
средства отчитат по-малък 
ръст от общия доход. Раз
бира се, това не трябва 
да ни сачоуспокоява. На
против и занапред още по 
вече трябва да икономис
ваме. да повишаваме тру
довата дисциплина, корек
тно да се отнасяме спря- 
мо /потребителите, работ
ното време да приспособя
ваме юпоред нуждите на 
потребителите и пр. С

1983 го-доката гумара. 
ва, /което още повече тре 
вожи е. че нищо по-същсс 
твено не ще бъде измене
но и в настоящата, па и 
през следващите години.

Никаква утеха не е, че 
причините за такова със
тояние са преди 
обективните обстоятелст
ва, относно условията, в 
които стопанисва целоку
пната гумарска промишле
ност в Югославия- Огро.м- 

диспаритет на цени

Нрез деловата 
дина 131-те трудещи се са 
осъществили общ доход от 
Зо/ 95Ь хиляди динара и 
същият по отношение на 
предходната делова година 

увеличен с 36,4 на сто. 
За осъществяването на то
зи доход са изразходвани 
305 866 хиляди динара или 
увеличение 30,8 
При това доходът бележи 
увеличение 72,2 на сто и 
възлиза на 62 089 хиляди

е
В един цех на „Тигър — Димитровград

ние — най-трудното от ос 
новаването^ Основната при 
чина са системните 
ки, но и случаят Рафен 
Хессе В момента осно/вни 
те насоки на действие 
трябва да бъде усилията 
да се погасят големите за 
губи на СОСТ. Затова е не 
обходило максимално ан
гажиране на /всички ра
ботници от „Тигър”, но и 
помощ от общността — из 
тъкна Дебетич.

В момента трудещите
се от ООСТ „Тигър—Дими ганизация /на сдружения 
тровград” трябва да стиг тРУД /в Димитровградска 
нат редовете си и енерги община, 
чно да премахнат Всички

всичко
руемите валути, с които 
ще разполага трудовият 

мер- колектив.
На редовното заседание 

на работническия съвет на 
досегашния директор на 
ООСТ „Тигър—Димитров
град” Михаил Иванов е 
продължен мандата и през

на сто.

ният
те между готовите произ
ведения и възпроизводст- 
вените материали,

разполагане с осъ

доход 
43 011 хиляди

динара, а чистият 
възлиза на 
динара, който също така 
бележи, в сравнение със съ 
щия период през 1982 го
дина голямо увеличение — 
67Д на сто. За лични дохо
ди през миналата година в 
„Слога”
28 096 603 динара и същи
те отчитат увеличение от 
55,3 на сто. Средният ли
чен доход възлиза на 12 911 
динара
на сто, а в различните фо
ндове, са отделили 14 914 660 
динара. От това в деловия 
фонд 10 011 583 динара, а 
в резервния 2 493 356 дина

■минима
лното
ществените /валутни сред
ства от износа, покачване 
на конвертируемите валу- 

увеличение

следващите четири години. 
По този начин на този из 
тъкнат стопански деец г 
оказано доверие /и в пред- 

бъдети, ГОЛЯМОТО
на лихвите върху .валутни 
те кредити и зависимостта 
от вносен материал, са Фа 
нтори, които не позволиха 

касата,
фондовете на ООСТ „Ти
гър—Димитровград” да се 
отделят повече средства. 
На заседанието е 
становището: енергично
да се тъРси изменение 
някои системни решения,

стоящия период да 
начело на най-гол ямата ор отделилиса

относно въвв П ре драг Димитров
увеличение 51

ДИМИТРОВГРАД

Сътрудничество между „Братство" н „Леда"прието

на
твото на двете, общини, 
имайки предвид съществу
ващите стопански мощно 
сти. За това говори посе
щението /на представители 
на обществения и стопен 
ски живот от Княжеваш 
ка община в Димитров
град, състояло се в мина 
лия петък на 16 март. Пре 
ДсеДателят /на Общинската 
скупщина, на Княжевац, ге 
нералният директор на 
„Джервин” /и генералиият 
директор на трудовата ор 
ганизация за произвощст 
во на дамски обувки „Ле
да" водиха разговори ,с 
представители /на Общин 
сната скупщина в Димит
ровград, трудовата органи 
запия за производство на 
кож/и „Братство” и селско 
стопанската трудова ор
ганизация „Сточар”, за въ 
зможно Сътрудничество 
между споменатите орга 
шпации. Като резул
тат /на тези разговори

Когаго става дума за съ
трудничество между Дими 
тровгра/дска м Княжеваш- 
ка общини, обикновено се 
има предвид сътрудничес 
твото между „Балкан” от 
Димитро/впрад /и „Джер
вин” от Княжевац. Имен
но, гостилничароко-тури- 
стическата организация 

„Компас-Балкан” от Дими
тровград в своите обекти 
ползува най-много произве 
денията /на „Джервин”. До 
коя степен това сътРУДНИ 
чество е разширено свиде 
телствува и фактът, че 
„Джервин” е участвувал 
със свои средства в изгра

е и договорът кожара 
Братство” и „Леда” да 

организират техническо- 
делово сътрудничество, в 
реализацията на което 
„Братство” да изработва 
някои полупроизведения 
за обувките, които прави 
„Леда” от Княж.евац.

ра.
да-ггонеже сегашните не 

ват никаква възможност
> 1

Отчитайки миналогоди
шната делова дейност на 
ООСТ „Слога”, не бива, а 
да не посочиме, че снабдя
ването ,на населението по
чти през цялата година е 
било добро. Недостиг на 
така наречените дефицит
ни стоки и ' снабдяване 
чрез списъци и купони не 
е имало.

за оптимистични настрое
ния-

Взимайки участие в ра
зискванията Михаил Ива
нов, директор на 
изтъкна, че /в момента твъР 
де м/него се обременяваме 
със /случая Райфен Хессе, 
а не /виждаме, че истински 
ят проблем е в разликата 
между цените и правото 
на разполагане с валутни 
средства.

В нормални условия /на 
стопанска дейност би би 
ло съвсем реално ,,Тигър” 
с Ю и повече /милиарда яи 
«ара доход да осъществи 
чист доход от един мили
ард. В случая ‘вредата на 
несе/на от деловите връз- 

с Рафен Хессе би била 
„Тигров” вътрешен проб 

който може безбол ез
нено да се уреди. В такива 
нормални условия „Тигър”

ООСТ,

Имайки предвид надалеч 
известния опит на „Джер
вин” в областта на аронда 
цията и «омасацията, а за 
мигайки факта, че ,.Сто
чар'' сега провежда арон- 
дация и номасация в Сми 
ловено пале, договорено е» 
съответните служби 
„Схрчар", носители на те 
зи дейности, да направят

В „Слога” посочват, че 
и занапред въпреки затру
днените условия на стопа
нисване, преди всичко по-на Ради недостиг на някои 
стоки, ще положат усилия, 
снабдяването да бъде още 
по-добро. При това като 
задача номер едно ще им 
бъде снабдяването да до
ближат до потребителя.

ждането на туристическо- 
гоетилн/ичароюия обект на 
„Компас-Балкан” /на грани 
чно-пропусквателния пункт, 
а най-вероятно ще вземе 
участие и в реконструк
цията на хотела в града.

Сътрудничйотвото обаче 
има реални /изгледи да 
се разшири върху стопане

посещение на съответните 
служби /в .Джервин" и Об 
щ/ин оката окулщина на 
Княжевац, за обмен на 
опит- Договорено е сътру 
дничество и в областта «а 
животновъдството.

1

лем,

А. Т.те. М. Я.
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СПЪВАНЕ О МОНОПОЛИТЕ
п лурализмъ нл отговарят по-малки възпроизвадственн цялос- ял

а последно вое а ИНТересИть’ върху който ти, където имат услови* да запазят привиле- действително, страхуваме, че по-голя-
ляга не изми№ Т®Ъ^>А? подчертано се нао- 1иров4ните си позиции. 1\урсиите разлики, мото влияние на инономическите закономер- 
който нино ** СЛен; той е обективен факт, ооезценя нането на ДМнара, продажбата на кости увеличава социалните разлики и под- 
желае па с* Нв МОЖе да пРене*>регне ако не валута „на черно" са източник за екстрадо- рива социалистическите отношения. Тази опа 
която имп 6 °т^ели °т Действителността ,в хода, който примамва износителите. 1ои, не сност наистина съществува доколкото в про- 

веМ Логично е* че и комунистите рядко, е резултат на монополната позиция на цеса би се навлезло стихийно, но трябва да 
Р кдането на своите становища и във пазара или в домашното разделение на ж. се каже и това, че работиинът няма нищо 

кидневната си политическа акция изхож- да, а не на сооствения принос, организира- против разликите в резултата на труда; пречат 
дат от обективно различните интереси, но не ност и ©слособеност. шДоже ли и гРябва ли му онези, израстнали за сметка на 
затова, че с тези разлики са обременени или такъв,,.монопол да се защищава в името на труд- В новите условия тези разлини би ста- 
са безсилни пред тях, но затова защото изхо- свмоуправителния интерес? Дали това е от- нали съвсем видими, защото преди всичко 
ждаики от тях и задоволявайки всич^ю, кое- брана на обществения или груповособствеии- станало би абсолютно ясно, че твърде скъпа- 
то в тези различни интереси от гледна точ- ческия характер на дохода? Какво в тези та и нерентабилна обществена режи# нати- 
ка на класовата борба за социализма е оп- светлина означава наблягането върху валут- ска производителния труд и спира неговото 
равдателно, т'ьрсят синтез и решения, ко>то ни* доход, за разлина от динарския? Канво развитие. Прекалено, за жал, са мощни си- 
водят към издигане на общественото богат- отбраната на задържане на така спечелени* лито, които нямат интерес отношенията меж- 
ство върху базата на развитието на социали- доход обективно значи, когато зад нея стои ду производствения и непроизводствения 
етическото самоуправление- определено представителство или представи- труд по-реално да се поставят. И това е ед-

тел на републиката или автономната понрай- на от причините Дългосрочната програма по 
Въоръжени с ясни класови мерила, кому нин*? икономическа стабилизация твърде бавно да

нистите не бива да се озоват в състоянието 
на безсилие пред каквито и да е разлики. 1Л 
Разискванията, които се водят днес по мно- И

неговия

се реализира.
Има гц, впрочем, мнозина, „ползващи оо- 

на чии то интереси 
Това

монопо-
безделието, щественото имущество,

Дългосрочната програма не отговаря.
самоуправително организираната работ-

ма защищаване и на по-инакви
жеството открити проблеми, особено за ико Ли. Да кажем, на монопола над 
комическото развитие, тъкмо навествяват из- непродуктивността и загубите. И по повод ва 
вестно безсилие, което иска да се прикрие лутния закон имаше гледища, че валутните 
с най-общи формуляции на съгласието и там средства трябва да се делят независимо от 
където същото липсва- Причините на

не е
ннческа класа, но преди всичко онези сили,

ните, които решават, че е очевидна един вид 
пат позиция. Онези, на които е добре или 

им позиция, или ин-

едно

8

мно-

росите на икономическата политика, които са ^ винаги обезпечени всички средства за 
означени или решени в Дългосрочната прог- строяването им, и пак се строят- Таиив^ по- 
рама по икономическа стабилизация, а зад веДеНИя засягат онези, които добре и иконо-
които застана не само ЦК на СЮК, но и мичн0 ст0панисват, все донато с ииономичес- “° фаворизираща СИлните и засягаща

-г-йгкьг "■ —
г ‘ п^мпТТаОчТвадоИ е^че решенията на Тъкмо около икономическите занономер- та, макар че е очевадно, че времето не ра 
5азатаГна ^

лни ’ надиадГГт^сГ^ ^ГГс^о^тР^о
нрава, особено в монополната пози- всичко, всички нерентабилни стопанисвания, отпорите, предлагат отсро п _ им
поведението, а °с^® субекти ... От- нисната продуктивност, неконкурентносгга, флацията, дълговете — на пръв поглед

са —нГц^н“

=Г^Н°ХоИиГ -=и~авГ ГаоГо Г;“Н^Г=тоИЗПХ Гв^уТва^^о 2КГ Ге може 
нонратичесни и подо^кадга уадовия зГс~снането и с конто все да бъде причина на по-нататъшното прота- 
ването над дохода и доугите и ки производитеЛ, чрез икономическата при- кане.
дства, но и онези ^ тВеното деЛение нуда, би бил накаран на по-икономичено сто-
ооществот , разпределението имат приви- пванисване в унисон с п°тРе„^7потое5а°ена Положението не е ново, поне не по при- 

, позиция, на които отговаря Д>Р- и общественото у^^ието нцнп. По-рано изправени пред подобни ТРУД-
занапред да остане арбитър, в сфе- развитието на стопанството и У * „„„и имахме знание, опит и авторитета на

и възможности, а е * нечависИМ0 ^ решат възела. Затова мнозина днес виждат 
Икономическата рефоР'13 ка^1“ Уа етически Р®ше ^ва самоуп- изход в по голямото въвличане на цо-широна-

лаоно наричат Програмата по дългосрочната това. 3ащото в новите обстоятелства сам_у ^ 0бщес1Ве„ост в разрешаването на възник-
г-табилизация — спря пред многобройните и равитеЛНото и общественото договаряне не налитв пробЛеМИ и колебания. Общественост-
т>илни отпори. За силата им говори и ед може да замести и изключи икономическите ^ сЪщо хака, е добра отбрана и от незна- 

Г полемиката за новия валутен
кон?*покрай АРУ^^^3-^^”—-^РУ_ 
жяването” и свързването под твърд
цялото югославско простран , *ловия на стопанисването, в конто икономиче неТо в теснИте кръгове принадлежи на мина-
че това е най-оптималната рамка а иу * ата „рИнуда „наназва" всяко недомакинско, ЛОТО _ ТОЛкова по^обре. Тук не би трябва- 
ваието й с чел за производство^за ^ на|пък и непа3арно поведение - няма и отговор- ло да има колебания.
Законът, обаче, бе шшадИ“г/Т ПОвече1ност в самоуправителното решаване,
една част от износителите, на иоито

по-

ние
пи

боко навлизат в

на тРУДа 41 
легирована 
жавата и 
рата на производството

закономерности, чиято иманентна сила се про „ието, от ноето — знае се не сме имуни- 
където икономиката се държи зирани. 

държавен нонтрол. Без танива ус-
бива и тамв

Колкото по-рано се разбере, че решава-

Джуро Джурашкович



2 Комунист
★★★★★★★★★★★★★★★★★★****************ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗГРАНИЧАВАНЕ В СК

паради нееданстшо няма сили да 
подобри отношенията в колектива.

Конотатвциите на Матич осо
бено потвърждават някои иавест- 
ни случаи на ангажиране ла коми
тети, които поиазват че някога 
наистина няма решения за прео- 
долеяване на кризи без помощ 
срани.

ПОДЯЛБА НА КОМПЕТЕНТНОСТТА
„ПОВЕИЯГЖЯВ

ДИТЕЛИТС^ ИЛИССЕНКАСАЕСЗА ТИХОМЪЛКОМ^,'ПОДЯЛБА НА КОМПЕТЕНТНОСТТА"? от-

отговорносттано иноистирамс на 
— както във връзка с осъществя
ването ик Дългосрочната стабили
зационна програма (кой, впрочем, 
е наказан поради неспазване реше разисква за рииоаодители 
нието за замразяване на цените), 
ташка и в борбата за конституци- 
оинсст и законност, за развитие на

В Съюза на комунистите црез Подобно беше с общинската
последно време все по-често се организация в белградски Савски 
говори за повишенното идейно-по- венац, относно в организациите на 
литичеоко разграничаване. Като СК в Багерночкорабоплаване, 
потвърждение «а това се привело «а .на Инвестиционната банка Ти- 
дат данни за числото «а изключе- тоград, 
ните членове и за онези, на които „Шумадия”,

От значение е и това, че общи
на СК по правилонските органи 

се ангажират когато трябва да се 
в иолек-кло-

■нооперация тиаи.жилищната
основното училище 

са наложелл идеини мерни, които „Бранко Парач" и т.н. В отчета за 
от гуоо. година насам има все по- работа на ОК на СК 1в Арандже-

ловац се споменава ангажирането 
на Председателството на ОК в пър 

СК в 
„Стан-

За илюстрация Щ© вземем един 
пример: от 50-те цдеинополитичес 
^ _ които през пооледни-

са наложили Пред- 
и Комитетът » Но- 

отнасят

самоуправлението и т.н.
Ма ки мерки

те две години 
седателството
ви Белврад — 31 се 
ръководители.

вече. Разграничаването — казва 
гич — би трябвало да се осъщесг 
пява, преди всично, на тези въпро 
ои, а това все пан не се случва. 
Защо?

Но, листата на причините за
изключения, дори и за останалите в1и1ч,,Ю1'а <^гвнизация на 
идеини мерки не дава голям повод ..Печатницата и „Авала , 
заошилшзъм. Далеч «аи-голям дартчКубършница .Зенчац -ук 
брой изключения са последица на ро^ен калгьн , „Колектив , "ри*, 
неоправдателни отсъствия на съ,б- ла", „Югобанка и т,н. От Пирот 
ранил и незаплащане иа членския осведомяват за провеждане на за- 

: внос СВ 1У60 година деди около си содангш на 'Председа-гслствсто на 
на сто), донато 1/ «а сто от из- ОК на СК в „Полет , а във нОДно- 
ключените дохождат в стъдкнове- стопанската организация „Враня 

оъс ^к^аТ^гганс^и крими- Общинският комитет е бил арии» 
нал и останали углавни дела). Зна- Ден да вземе решение за .разфор- 
X пасивността е основната причи »*Ранс на първичната организация 
на за изключение, а неспазване по на СК в тази организация и за 
лютиката и становищата на Съюза 
на нолгунистите. «еоОДааване на са- 
моуцравитолните права, национали 
сшчбСските прояви, групировките 
и т.н. обхващат твърде малък брой 
случаи, което показва че СК и 
днес се огражда („диференцира") не" на членове на СК — а да не 
предимно от членове, конто не спа се -касае за неактивни и за онези 
зват основните статутни задълже които са се стълкнавияи със зако- 
ния; далеч по-малко са сгьлкнове на _ ще е че общинските
нията на програмната линия .на сд..

на

Така, условно, би могла да се 
изготви една необикновена подял
ба: комитетите са задължени^ 
партийно наказание на „повече , 
първичните организации на ,4го- 
,малко" отговорните!

— Затова защото, в Партията 
като цяло, все още посъществено 
не е изменено тоношението 
отговорността, и това на 
равнища.

закъм 
всички а

Второ-в най-голям брой случаи 
носители на уклони са членове на 
СК на някои ръководни места 
стопанството и обществото, а 
повечето първични организации ня директорите Това до известна '-ле 
мат един и същ аршин когато се пея е разбираемо: обикновено по- 
утвърждава отговорността на всич край директорите им® и ^ Други, 
ни членове иа Партията, независи- които са отговорни за проолемнте, 
*го от това дали са на ръководни и тогава не се касае за един ръко

водител. но за група отговорни хо
ра, с изключително влияние в ко
лектива. Но понеже почти «е е за 

случай първична органи
зация на СК напълно самостоятел 
но да наложи партийно наказание, 
а и да разисква за отговорността 
на директор, въз основа на това 
маже да се заключи докъде стигна 
хме с разграничаването и каква е 
действителната сила на първични
те организации на СК. Това което 
се показва, че първичните органи
зации не са способни принципно 
да се разплатят с всеки вид едо- 
пуск, без оглед кой е отговорен, 
има дългосрочни последици з% це
локупната роля кна Съюза иа ко
мунистите в трудовите колективи.

Защо първичните организации 
в зации на СК най-често не са Щго 

собни да „разчистят сметките" свнанаказание на няколко членове 
Съюза иа комунистите. И така на
ред-

Ано по някой повод се анали
зират всички случаи на „наназва- или на някои други длъжности.

Донато «е меним тава отноше
казва Велимир Матич — че- белязанКИ|

сто ще се срещаме с проявата —
Подобен е случаят и с преду

прежденията и последните преду
преждения- Тези наназания също 
така са прилагани на пасивни чле 
нове, макар че често се налагат 
и когато в първичните организации 

по-големи стъпкно-

Дали можем да бъдем доволни с разграничаването в Съюза 
на комунистите? Според някои проучвания в повечето об
щински организации, 80 на сто от първичните организации на 

СК от Конгреса до днес не са разисквали за отговорността на чле
новете си, нито са наложили нито едно идейно-политическо нака
зание, предвидено в партийния Устав.

Значи, в повечето първични организации, впрочем канто и 
в органите на СК, не намират за нужно да проговорят за чиято 
и да е отговорност, макар че твърдим че сме в голяма икономиче 
ска нриза и че опортюнизмът е една от най-големите слабости в 
действуването на Съюза на комунистите.

дохажда до 
вения-

От значение е и това, че стъл 
кновенията в първичните организа
ции на СК обикновено се завър- 
шават с помощ и .интервенции от 
страна на общинските комитети 
или техните делови групи.

Този .двоен аршин" предупреж 
дава на факта, че Съюзът на кому 
н-истите действува и от позиция 

органи на СК са често имали въз- разискванията за отговорността на на „властта": с ангажирането «а
органите «а СК в случаите кога 
то трябва да се изчислят сметните 
с влиятелни структури е доказа
телство за силата на тези структу
ри в колективите и за неспособно
стта на първичните организации 
да им окажат съпротива, но и за 
убеждението иа комитетите, че 
■разплащането" с ръководителите 
е тяхма компетенция-

Отчетите за дв^тодишнаа ра
бота на общинските' организации 
на Съюза на комунистите в Сър
бия. които тъкмо този месец се 

V обсъждаха в първичните организа- можност не само да бъдат осведо- членовете на първичните организа- 
‘■циа на СК, са пълни с илюстрации мени за онова което се случава в ции да се раздвижват или с помо-

ня.кой колектив, но и самите те да
налагат партийни наказания. Защо? райето .на работни групи.

щта на комитетите или с ангажи- 
Танава

м-. . ж 1 практика ие се напуска. Напротив, 
Велимир Матич, председател от Конгреса до днес общинските 

на Комисията за статутни въпроси органи на СК .наложиха по-голям 
към ЦК на СК в Сърбия, първо брей идейно-политически мерки, 
припомня че няма причини за на- отколкото това бе случай ло-рано. 

13 последни маляване значението на акциите. Има повече и разформирани пър. 
с които се „наназват" пасивните вични организации, 

на членове-

. на такава практика, а по това осо
бено се характеризира отчетът на 
Общинския комитет в Нови Бел- \ 
град. Председателството и Коми
тетът на тази организация през по 
следните две години са наложили 
50 идейно-политически мерки —

: 13 предупреждения
16 изключения,предупреждения, 

и 8 отлъчвания от евиденция
членуване, а работни групи на ОК с;. _ „ Този вид ангажиране па <>Рга

Отчетите за двугодишната ра- ^Ьи като доброволно е ните на СК, сам за себе си,
ката за отливки „Белград", Здрав- ™Риет и понеже е доброволно в заСлужаша отрицателни оценки — 
ния дом, Югославокия аеротран- Съюза на комунистите, всеки си продължава Матич — защото по- 
сперт (,’,Комерческа опера-рива'')*, е превзел задължението да присъс казва, че в Съюза на комунистите 
„юшброд", „Автотранспорт”, „Ене- т8Ува на съоранията и да участву- отговорността все пак се изостря- "РОД «а *маме .разграничаване в па 
огогароент", Издателството „Мала ва ® активностите на първичната ва Но, повишенната активност на ртийните редове тогава би трябва 
привреда" и „Звезда-филм”. Само организация на СК. Ано «е прави 
за ФОБ и Леарно-металния комби- това, съвсем: е естествено органи- 
нат Комитетът е разисквал осем, зацията да го изключи или да го 
а Председателството 28 пъти! ПРо отчисли от евилекцията. Това тРя- 
блемите с ФОБ и акивността на ова №» -се олучава .и с онези, кои- 
пьрвичните организации на СК в то са дошли в стълкновение със 
този колектив бяха изключителни,

; което повлия за голямото ангажи- 
но органи на

Затова, ако искаме да укрепва 
ме акционната способност на пър
вичните организации на СК и занз

не

комитетите е причина за анализ ло да оставим на първичните ед
накво би трябвало да се предприе
ма в областта на идейно-политиче- ганизации сами да се оправят, не 

само с онези, които «е дохаждат 
на на събрания и не заплащат членс- 
те кия внос, но и с „носителите” на 

много по-сериозни отрицателни 
148 прояви. За действуването на Съюза 

на комунистите значението от та
къв подход е много потолямо, ог-

окото .и ажционното издигане 
първичните организации с цел 
да бъдат носители .на 
се мерки за неосъществяване 
програмните становища на Съюза 
на комунистите, а общински-ге но- 
митети това да правят само тога-

! налагащитезакона.

-Но, това че далеч повече са 
онези които са „наказани" поради 
пасивност, отколкото поради тава, 
че не действуват съгласно догово-

ране на Комитета,
Съюза на комунистите в много 
други общини също така са имали 
задължение, когато и да е ставало
дума за „необходимото .разгранича Рените становища или им се съпро 
ва-не" и сами да вземат участие тивяват — сочи нъм заключение, гато организацията манифестира

че в Партията я„е още недостатъч непозволим опортюнизъм и когато

колкото идейните мерки успешно 
да налагат комитетите.ва когато няма друго решение: ко-

Б. Радивойшав подобни анции.



Комунист 3

КАКВО СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО
щрчв

МНОГОГОДИШНАТА СЕИЗМИЧЕСКА АКТИВНОСТ ОСТАВИ ВИДИМИ СЛЕДИ — ДОСЕГА ТЕ СЕ ЗАБЕЛЯЗАХА НА ОБЕКТИТЕ, А 
СЕГА СЛЕДИТЕ СЕ ВИЖДАТ И НА ХОРАТА. АКО СЛЕД ЗЕМЕТРЕ- СЕНИЕТО ОТ 1980 ГОДИНА — КАКТО КАЗАХА В БРУС — БЕ И» 
ВЪРШЕНА ИСТИНСКА ОБНОВА НА ЖИЛИЩНИТЕ ОБЕКТИ, ДО ПА НИКА НЕ БИ СЕ И СТИГНАЛО. ОБАЧЕ, С ПРИСТИГНАЛИТЕ СРЕД
СТВА СТРОЕЖЪТ НА ОТПОРНИ СРЕЩУ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ СГРАДИ ПРОСТО НЕ МОЖЕШЕ ДА ЗАПОЧНЕ

’—----------- -—--------- ™“ Мнозина са застрашени: твър-
Мнозина са застрашени: много са благодарни, че сте дошли да ви- т са благодарни че сте дошли да 

дите кан са но с недоверие приемат всяка „прогноза", че по-силни зе- видите кадс са, обаче с недоверие
приемат всяка „прогноза”, че по- 
силни земетресения няма вече да 
има. Не вярват и «а специалисти
те, които всеки трус, след да н«-

Ссрията трусове, започнала на 
3 март тази година донесе 
«сви неволи иа подкопаони- метресения няма вече да има.

ШКИ край. ’ '
Макар че по интензитета по- села, се раздвижиха нови и „проб Възбудата, !й страхъх от «ови-

слаои от трусовете лре май 1980 работиха” старите свличания, кои те тътнежи «а земните пластове жем ОНд 0т седем и Нешо градуса 
година и през септември минала то застрашават и без това олаом- сега са феномен за себе си. До според таблицата на Меркалич 
та година ,делото” на последните те пътни връзки. В селата Бърджа последната поредица на трусове хладнокръвно подвеждат под поа- 
е много по-голямо. Твърде ащете не, Ливадже, Джерекаре и Батоте хората мислели че „отмъщението натата категорията „успокояване
ни-ге къшу.пни и къщи в миналите свличанията застрашават да отне на планината все пак е временно на пластовете”. Така може да се 
оазмес-гвания на пластовете не мо сат Нели махали. Дванадесет се- явление, само епизод в техния жи- чуят и слуховете като: „На Копа 
жцха вече да издържат. Десет мейства с около .осемдесет члено вот. който тряова възможно по- ще изригне' вулкан”. Или, а
семейства в Бруска община ос ве всяка вечер лягат със страх. бързо да Се забрави. това се чува от по-храбрите, и
танаха без подслон. Почти целия--------------------------- -----------------------------------------------------------------------най-вече разсърдените на слоят.тана ез л__ хубава планина: „Нека тресе, ко
си вен човек ,дюхарчи да и д место 800 милиона динара, очаква ни да се съберат чрез ак-
трои какъв годе дом, а тогава при 
родата «емилосърдно върхлеги вър 
ху резултатите на неговите уси
лия-

лкото е възможно по-силно, та по-
ция на солидарността като помощ на пострадалото насление от зе
метресението иа Копаоник, от септември миналата година досега, 
са обезпечени нещо повече от 500 милиона динара.

Отделянето на еднодневен личен доход на заетите не е про
ведено във всички среди. Разбира се, това е една от важните при. 
чини да се говори за неосъществените надежди и очаквания.

Тези сведения бяха оповестени по-мииалата седмица в Кра
на заседанието на председателите на междуобщинските съ-

окоро да видим какво ще стана 
с нас!”

Освен десетината души, поор* 
деви от срутването на тавани и 
греди имаше и такива които, са 
претърпели нервни шокове. Че /хо
рата са загрижени, това се вижда 
на всяка крачка, в дома, кръчмата,

Онези,' които останаха без сво- 
паянтови ичци се 

съседите или в гроз 
кото все сипе

ите неголеми 
подслоняха в 
ките дворни огради, 
маже да се 'ползуват- леко,

вети на Съюза на синдинатите в Сърбия, покрайнинските синдикал
ни съвети и на Съвета на синдикатите в Белград. На заседанието 
бе подчертано да се ускори акцията по събиране на помощ за

на лицата ,на минувачите-
Многогодишната сензмичеок* 

активност остави видими следи — 
досега те се забелязваха на обек
тите, а сега се виждат и на хо
рата. Ксщаоник се тресе от 197* 
година, а само за по-матко от че
тири години са регистрирани над 
7500 труоове.

Дори и лошото време, което 
е често явление « тези краища, не 
можа да накара планинците щото 
И по няколко дни да не влезнат • 
своите доскоро топли, а сега по 
всички признаци, несигурни домо
ве. Иван Яничиевич, комендант иа 
гражданската защита в Джережа- 
ре, казва че спането в дрехи и 
бягането от къщите прм всяко и 
най-малко разместване не пластове 
те, са всекидневно явление.

Записваме, по-нататък 
несъмниталнм фанти.

(На 4-та стр-)

СВЛИЧАНИЯ
обаждаОт много краища се 

хз добри хора, изразявайки готов 
«а пострадалите,

Копаоник.
Впрочем, акцията за помощ още не е получила същински из

мерения, зашото — иактю специалистите в последните шест ме
сеца смятаха, — за действителното възобновяване на срутените и 
до голяма степен разрушените обенти са необходими около два и 
половина милиарда динара. Предимство в този проект се дава на 
500 семейни къщи, чийто строеж трябва да почне през първите

ност Да помогнат 
аа ги приемат поне временно, до 
като не се „смиели" разсърдената 
планина. Обаче, планинците не би 
били това което са, когато така ле 
сно биха се решили да «апуонаг, 
макар и /на кратко своите извори 
поточета, пластове сено. Не се на 
^Гс^о за това. Имат тези хора 
и съвсем рационални причини да 
не тръпнат в неизвестността на за
узнаването: добитъкът, които на минаване я източник

дни на пролетта.
Обаче кално голяма ще бъде строителната площадка в под- 

копаонишките села най-вече зависи от средствата, които все още 
На заседанието в Кралево в този смисъл бяханяма достатъчно

интересни инициативи за събиране на средствата: седмица 
отделяха от дохода, нови облици на еднократнададени 

иа солидарността.е единственият
този случай би остамнозина 

за приходи, в

Л Т8И
Га^&Тд^гГ^ехши по 
следици. В някои поднопаонишки

ПОМОЩ.
трябва да носи белега на стихий-Допълнителната помощ не 

ност Мянар бедни, тези хора много пъти проявиха слндарност с 
онези, ноито бяха засегнати от непредвидения нрав на природата.

нали някои



САМООБЛАГАНЕТО
В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДИМИТРОВГРАД БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Миналогодишните 

неизползувани
На прага на пролетнатасредства

През миналата година в 
местната общност в Дими 
трошрад от самооблагане
ояха събрани 11662 274 ди 
на,ра, от които над 7 5 
лиона са

от железопътната бариера 
до гарата) и -да се преуре- 
Дят тротоарите в

жба .в местната общност, 
ноято с оглед на слабото 
кадрово състояние не мо-

Тези дни, доколното вре раздвижеха акцията в ко- 
мето позволи, в Босия епра- ято. се разисква_въ,рху въ- 
дска община ще започне гтроса по сеитбата, 
пролетната сеитба. Още 
повече, ано се има пред
вид, че есенната сеитба ов 
общината е (реализирана с 
62 на сто, т-е. от заплану
ваните около 180 хектара 
през есента са изорани са
мо 114. Изхождайки от 
този факт, а имайки пред 
вид, че Акционната простра 
ма по сеитба през пролет
та трябва да бъдат изора- чен-и около топа сортно 
ни и засети със зърнени и семе ечмик „унирн" и ю

ооезпечени 
са и достатъчни количест
ва хибридна царевица, кои 
го в досегашното опитно 
производство добре >вире- 
ят в Ьосилеградска °бщи- 
на. Между тях най-много 
има семена ют ранния со
рт: ЗШК — 192, сЗШК — 
194, ЗПТК — 1У6, 311 — 
206/2, и ЗЯ — 23о, които 
зреят от 1о0 до 110 дена, 
а виреят на надморска ви
сочина от й00 до 1600 ме
тра. Достатъчно количест
во има и от хибридните се
мена коию узряват между 
110 и 1211 дена: ЗП — 370, 
311 — 309, ЗП — 306, ЗП 
— 310 и ЗП — 37-Т, кои
то успяват на височина до 
бО0 метра.

Пред тазгодишната про
летна сеитба „Напредък" е 
обезпечил достатъчно ко
личество и минерални то
рове, които почти винаги 
досега липсваха.

центъра
ми-

изразходвани за 
изграждане и поправка на 
улици, канализация, -водо
проводи и за

Основната 
но сдружения труд „Напре 
дък" от своя страна също 
така пролетната «сеитба е 
схванала сериозно. За раз 
лика от предишните годи
ни. тази година навреме 
обезпечи минерални торо
ве и сортни семена.

организация

поддържане 
на комунални обекти. Ос- 

неизлолзувани око
ло 4 милиона динара. През 
настоящата година трябва 
Да се съберат 14,7 милио
на динара. За какво Ще се 
изразходват тези средства?

танаха

Понастоящем са обезле-

й зпълнителният 
местната общност (пред

лага два варианта. Според 
пъ|р®ият трябва да се уре
ди улица „Сребърна", да се 
завърши улица „7 юли", да 
приключи 
етап в изграждане на ули 
ца „Сутйеска", да ее асфа 
лтира улица „Салвадор Ал 
иенде" и с чакъл да се 
застеле улица „Нишава". 
Вторият вариант, отнасящ 
се до уреждането на улици 
е в непосредствена връзка 
с ознаменуването -на 40-го 
дишнината от освобожде
нието на Димитровградска 
об щина. Именно, препоръ
ката на обществено-поли
тическите организации е 
да се уреди улица „Мар
шал Тито” (тротоара от 
лявата страна на улицата

отбор
зеленчукови растения над тона овес, а 
1650 хектара обработваеми 
площи, Социалистически
ят съюз в съдействие със 
селскостопанската органи 
зация „Напредък'’, през те 
чекие на настоящия месец

в

Димитровград

на града, като се у-реди и 
част от улица „Сутйекжа”.

Кой вариант ще бъде 
приет зависи от интереса 
на гражданите, от резулта 
ти те след публичното об
съждане на проектоцрогра 
мата,, за работа на -местна
та общност. Ако обаче ин
тересът бъде, като минало 
годишния, когато се чув
ствуваше 
всред гражданите, под въл 
рос ще бъде реализиране
то на който и -да е вари
ант. Част от отговорност
та за неиззолзуване на ми
нал огОД1ИЦНите 
понася и техническата слу

же да се справи с всички 
Трудности.втория и трети

А. Т.

РАЗВИТИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В НИШ 
КИ РЕГИОН

Обезпечени средства за 

разплодна юници■неактивност

1,7Деловата общност за жи 
вотновъдство в Ниш в аво 
ята програма за работа 
през настоящата година е 
предвидяла насърчителни

иМ-ИЛИОНасредства от 
динара за подобрение на 
животновъдното производ
ство.

Именно с тези сродства 
ще бъдат набавени юници 
за разплод, като по такъв, 
начин се продължи със за 
почната акция по подобре
ние на породистия състав 
на добитъка в региона.

Наистина, тези средства 
са недостатъчни за по-се
риозни похвати, обаче есе 
пак до известна степен 
ще спомогне да не секне 
тази полезна акция. Инак., 
една юница средно струва 
към 250 000 динара.

В деловата -общност из 
тънват. че занапред 
трябвало да се взимат мер 
ки да се организира оОбс-г 
вено производство на раз
плодни юници.

Както изтъква Зоран Фи- 
липович, директор на дело 
вата общност за животно
въдство в настоящия мо
мент голям проблем пре 
дставлява обезпечаването 
на храна за добитъка в ре 
гиона.

Силажирането на храна 
в този край няма традиция

оРедства

ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

Камионите
пристигнаха

Както ни уведомиха в 
„Напредък" в магазините 
им в Босилеград, Долно 
Тлцмино, Горна Любата м 
Лисина имат около 25 то
на изкуствен тор от сорта 
га „КАН”, 12 тона „еурея" 

25 тона НПК, но-До Тръоки Одоровци дойдохме 
с фиатката на Здравния ДОМ. След 

заминахме Звонци едвам се

и около
ето според специалистите, 

®и ще бъде съвсем достатьч-кат° ___пробихме през калта на току-що раз 
част от шосето, срутила

но.
чистената
се преди известно време и прекъсна
ла и от тази страна връзката на 
Дерекула счс „света". Вече три де
на на ред председателят на местна
та общност на Трънош Одоровци 

свлачиЩето за Да ви" 
(И да обади

Да кажем и това, че 
има обезпечени и семена 
за различни видове зелен
чукови растения, както и 
различни видове защитни 
средства.

тук работи вече единадесет години, 
бяха отишли при един тежко болен 
старец отатък реката, дваестииа ми
нути ходене пеш. За съжаление, ста
рецът пачи-нал преди те да стигнат- 
А аз чакалнята вече се бяха насъбра
ли пациенти.

— Пристигнаха, пристигнаха! — 
нахлу >в чакалнята една старица. Ко
гато излезна-хме навън, от камиани- 
те на „Тъ|ргокооп" вече разтоварваха 
брашно, оол, олио...

На връщане (паве през Звонци и 
Бабушница) срещнахме линейката н-а

отива пеша до
почистен ли е тгьтят__

до „Търгокооп” в Дими-рровград да 
дойдат камионите с -необходимите 
„р^кти. Днес очакват камионите 
,но ето вече е два часа след обед, а 
още ги няма.

От март месец миналата година 
се чувствуваме като затворници, осо 
бено когато пътят бе загФор®|^|и т 
нъм Звонци и Бабушницг», споделят 
селяните от Одоровци. Нито получа 
ваме редрачо поща, шито можем да 
отидемда вити децата, нито пък 
те нас Доскоро и лекар нямаше, се 

благодарни ма лекаря, че е 
поне от тази страна

Като се имат предвид и 
агротехническите 
налице са всички възмож 
ности, пролетната сеитба 
навреме и качествено да 
се осъществи. Разбира се, 
доволното и селскосгопан 
ските производители, сери
озно схванат тази общест
вена задача с която и те 
пряно ще дадат голям при 
нос в осъществяването на 

програма 
по июномичеока стабилиза

ди
мерки

и в скоро време и на този 
въпрос ще се обърне дъл 
жимото внимание- Както 

Филипович и деизтъкна 
лавата общност ще насър 
чаюа изграждането на обе

Здравния дом от Димитровград.
Беше стигнала до мястото, къде- 

то сутринта, а и сега трябваше да 
слезнем от фиатката, за да може да 
излезе от «алта. Тръгнала бе да 
превезе една стара ясена до болни
цата и Димитровград, но до Одоров
ци не можа да [се пробие. Остана да 
чака да докарат жената с воловска 
кола...

нти за силажиране на хра
на за добитъка. Чарг от 
средствата ще ои отпус
кат на производиелите, 
другата част ще разпола
гат и ще ш насочват ко- ция. което е дълг на все- 
оперативните организации, 
които пряко ще се алтаиси 
рат с реализирането на та 
зи задача.

а Дългосрочната
га сме
постоянно ТУИ.
Да ^мбулатоР-и-та намерихме само ни наш гражданин.

1А. Т.
М. Я.М. А.сестрата
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к а лт а р а
КХД „РОМ" ОТ СУРДУЛИЦЛ В БОСИЛЕГРАД113 ДЕЙНОСТТА НА КУЛТУРНАТА ОБЩНОСТ В 

СУРДУЛИШКА ОБЩИНА Народни песни и хора от Врансння нрайРазнообразни културни 

дейности седните общини.
За отбелязване е, че в

своят3 обща 
ЦентМАт 38

телите на културно-худо
жественото изкуство в Бо 
силегртд и 
имат

През миналата седми- 
ца в рамките на културно
то сътрудничество между 
Босилеградска и Сурдули- 
шка общини в Босилеград 
гостува културно-художс 
стаеното дружество „Ром" 
от Сурдулица. В голямата 
зала на Културния дом, са 
модейците . на това друже 
ство пред зрителите от 
Босилеград се представиха 
с народни песни 1И хора от 
Сърбия и нитка народни 
песни и хора от Бранения 
край. Между другите се 
представи и Сречко Ибра- 
химавич, .„златна тръба" 
от Драгачево.

рамките на 
активност, 
култура в Босилеград, от 

годината до 
организира и две 

успешни предста

занапред ще 
възможност да гле

дат подобни тостувания на 
различни самодейни дру
жества на наши народи и 
народности. Разбира 
както. заяви Стоянов, 
предприемем

• И ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА КУЛТУРНАТА 
ОБЩНОСТ ЩЕ ОТДЕЛИ Ш=в СРЕДСТ началото на
ВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА сега 

двърде
вления на едноактовки, мо

ТИ се.програми, дейности и ка
чествените изпълнения.

Също така са положени 
доста усилия чрез самоуп- 
равително договаряне и 
сам оулрави тел но споразум 
яване да се обезпечи не 
посредствена размяна на 

между ОСТ на ку

През изтеклата 1983 го 
дина културната дейност 
в Сурдулишна община ра 
звиваха Народният универ 
еитет и петте 
художествени дружества: 
„ 1 май", „Ром”, „Застава 
ПЕЗ", „Новица Дойчино- 
вич” от Масурица и ,Дю 
бодраг Джокич. от Сувой 
ница. Общо за културни 
те дейности и културни из 
яви в общината 
ната
8 713 318 динара, колкото 
бяха и приходите на тази 
самоуправителна общност

ще
нодрами и изворни народ
ни пеони, шеги и хумор, 
както и няколко танцови 
забави.

максимални
нашето евмодей 

„Младост”
усилия и 
но дружество 
да се представи с изворни 
народни песни и хора от 
нашия край в някои от съ

нултурно-
- 7

М. я.
труда
лтурата и сдружения тРУД, 
да се изяви интересът 
сдружения ТРУД от провра 
мни потребности и по-ши
роко влияние на местните 
общности <в утвърждаване 
то на културните изяви.

Доколкото се касае

РЕПЕРТОАРА НА БАБУШНИШКОна ДУМА-ДВЕ ЗА 
ТО КИНО

„Балнан-експрес** пристига 

през авгуот
Няма съмнение, че това 

ГОСТУ ' 
самодейно

култУР- 
общност отдели първо тазгодишно 

ване на едно 
културно-художествено ДРУ 
жество, с крачка напред в 
програмираното културно 
развитие в Бооилеградека 
община. Още повече ако

до
организациите на култур
ните дейности започна по- 
съдържателна дейност на 
програмните съвети, като 
самоуправителни органи, 
чрез които се изявява об 
щественият интерес- Осъ
ществени са забележител 
ни резултати и свързване 
е организациите на сдру
жения труд. местните об-< 
щности, особено в тачене 
то на революционните трг< 
диции, отделно от Народ 
ния университет и култур
но-художественото друже 
ство ,.1 май".

зможности да оказват вли 
яние върху собствения си 
репертоар, преди 
поради високите наемй за 
филмите.

Компетентните от Наро
дния университет в Бабуш 
ница изтъкват, че ако ис
кат Да вземат някой добър 
и търсен филм трябва да 
вземат с него и по три 
слаби филма, което е глав 
ната причина за сивотата 
на репертоара. Известно 
намаляване на разходите 
и подобряване на реперто
ара, според тях, може да 
се очаква доколкото се 
сдружат
те .филми в региона, а те 
са двадесетина на брой-

От посоченото произти 
ча, че някои филми, 
то бабушнишкихе зрите
ли биха искали да видяг 
час по-окоро, при нас при 
стигат със закъснецце. Та
ка например бабушншпна- 
та публика ще гледа ,Д1а 
дането на Италия" през 
май, „Балкан—експрес” 
през август, а „Мирисът «а 
дюли” едва през декември.

За 1984 година с дистри 
бутерите са договорени в 
Бабушница да се прожекхи 
рат 103 филма. Най-голя- 
мо число кинопредставле 
ния от заплануваните об
що 240, ще се прожекти
рат в самия град. Най-мал 
ко десетина филми са за 
планувани да се прожекти 
ратв Звонци. понеже кул
турната общност за кино 
представленията в това 
сто обезпечава отделни 
средства. В Народвият уни , 
верситет споделят, че с от
деляне на 240 хиляди дина 
ра културната общност мо 
же да обезпечи още 80 
безплатни кинопреДсташте- 
ния и в други села, които 
имат подходящи салони.

Забелязва се напоследък 
стремежът зрителите да 
се върнат към филмовото 
изкуство, особено 
се касае за постиженията 
на родното киноизкуство. 
Това се чувствува и .в на 
шата среда- 
те киносалони, какъвто е 
бабушнишкият, се стълк- 
новяват с един проблем, 
който поне засега е нере
шим. Именно малките ки 
на имат Твърде малко въ

НАРОДНИЯТ УНИ 
ВЕРСИТЕТ изявява 
своята дейност чрез 
централната библиоте 
ка, работата на Дома 
на културата и подви 
жното кино. Култур 
ният дом разполага 
със салон от 390 мес 
та, а през 1983 г. тук 
„са минали” около 200 
хиляди граждани. Та 
зи цифра нарежда 
този обект един от ^ 
най-посетените от тоя 
вид в Републиката. 
Прожектирани са 540 
кинопредставления, 

на ноито са приеьст- 
вували 150 хиляди 
зрители. Представени 
са още 4 театрални 
представления, относ
но 8 концерта на за
бавна и народна му
зика, две от които в 
Божица и Клисура. 
Изпълнени са 2 кон
церта сериозна му 
зика с по 80 посети
тели. Освен това из
пълнени са 14 театрал 
ни представления в 
трудовите организа
ции и местните общ 
ности, а също тана са 
проведени три търже 
ствени събрания с 
около 1000 зрители. 
Накрая да напом
ним, че библиотека
та е обогатена с 1500 
нови заглавия, дока- 
то броят на читате
лите нарасна на 5700 
души.

всичкосе има нреданд, че култу
рно-художествената само
дейност е начин за запаз
ване на националната кул 
тура и че овободната разм 
яна на културното наслед 
ство пряко въздействува 
придобивките «а минало
то да се доближат до нас
тоящето. Поради това, на
кто ни уведоми директо
рът -на Центъра за култу
ра Захари Стоянов, люби-

когато

Обаче малки

Ст. И.

ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И НИЕ прожектиращи-

Димитровград се нуждае от хронологи
ческо-исторически сборник

кои

Далечното и недалечно минало на 
Димитровградско все още не е задълбо
чено изучено. В това -отношение са пра
вени пионерски крачки от група галюбе- 
ници е историята- далечното минало и 
старините на Димитровградско. Всеки 
от тях според „свой аршин" е оинтети- 
зирал различни материали. Групова ра
бота и групов ТРУД досега обаче няма. 
Обнародваните досега трудове на д-р 
Спас Сотиров „По долината на река Ер
ма”, както и „Х-ронологията на :ю-важ 
ните исторически събития в Димитров
градско” от Богдан Николов и „Монорра 
фията за Диьчитравград” не навлизат 
обстойно в историческото минало на то 
зи край, нито пък дава цялостна оценка. 
Тук трябва да споменем и редица ста
тии, написали от Марин Младенов, Бо
гдан Николов, Кирил Трайков, Алексан
дър Гигов, Сърбислав Златкович и дру
ги, които могат да послужат като до
бър и материал и изходна основа за 
задълбочено научно проучване.

За миналото на Димитровградско 
съдим единствено според паметници на 
далечната римска и старославянска «ул 
тура, записките за по-известните места, 
недалеч от Димтироедрад — Ниш, Бела 
паланка, Пирот, София, както и от пи
сани данни за турския период и сред
новековието. Немалък е броят на черк
вите, манастирите, надгробните памет
ници, чешми-паметници, калета, кули, 
водопроводи и под.

Недостатъчно са проучени и запазе 
ните документи и записки на пътешест
веници, преноовали Димитровградския 
край. Тана например селището Цари
брод (днешен Димитровград) пръв спо
менава Бенедето Рамберти през 1584. 
Повече сведения дава средновековният 
пътеписец Стефан Герлах (1573—-1579). 
През 1643 Зигмунд фон Баркен го спо
менава като Спиброд. Б. Жение (1786— 
1789), как-го и някои други са писали за 
селището и поминъка на хората. Особе
но значение за нашия край имат изслед
ваните турски архиви в Цариград, спо
ред които някои селища в Димитровград 
окия край се споменават още от 
година, а ценни данни ни предлага д-р 
йован Чирич в своя труд „Пирот през 
вековете". Интересни са и записките на 
алавянофила Константин Иречек, който 
преди сто години е пребивавал в няко
гашния Цариброд, заедно с видния гео
лог А. Златаров.

За миналото на Димитровградско до
ста данни дава и тогавашното списание 
„Домашен учител”, училищните архиви, 
ммогобройни протоноли, записки и дру-

1446

на интересите в общината.
Чрез самоуправителни- 

те органи културната об 
щнест в сътрудничество с 
всички организации рабо 
ти върху изнамирането на 
мерила и критерии за фи
нансиране на [Културните 
програми на базата на сво 
бодна размяна на труда. 
Оообеш успехи бяха пое 
тишати при музикално-сце 
ничните изпълнения, въд 
релси че тун 'и занапред 
трябва да се работи сДРУ 
женият тРУД да финансира

го.
От казаното личи, че със задълбо

чен подход и научно синтетизиране на 
многобройните източници за далечното

Тази зима за по-масово 
посещение на .нашето ки 
но повлия, че бе осигуре
но отопляване, което не, бе 
случай 
поради 
горивото.

минало, писани и веществени материа
ли, Димитровград може и трябва да 
получи хронолпическо-историчеоки сбо
рник.

миналата година, 
ограничаване на

К. Тодоров
М. Антич
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Младежка трибуна * Младока - ШШш
ДИМИТРОВГРАД

Текстилната сяекизлност 

необходимост^ перспектива
Текстилната 

н°сг е един 
отрасли в

! ДИМИТРОВГРАД
ТИТОВИЯТ ФОНД ИМА 1200 ЧЛЕНОВЕ 
В АВСТРАЛИЯ Мнкторнната—-ма 30
Две трогателни писма ет Перт март

Както вече писахме, Об
щинската конференция на 
Съюза на социалистическа
та младеж в Димитров
град е организатор на вик
торина под название „Съз
даването на Нова Югосла
вия", посветена на 40-охади- 
шн ината от оовобождеиие” 
то на Димитровградска об 
щи!на от фашизма. Поне
же тричленните отбори на 
13 първични младежки ор
ганизации завършиха лод- 
готовките си, организато
рът на състезанието 
ни термините: квалифика
ционното състезание ще се 
състои на 26, а финалното 
на 30 март т.г. Финалето 
на викторината ще се със
тои в залата на Центъра 
за култура и ще бъде „из
пъстрено” с подбрана кул 
турно-забавна програма.

в Титовия фонд на Югославия тези дни се 
получиха две трогателни писма ор град Перт с 
Западна Австралия. Девойната СВЕТЛАНА СТА- 
НКОВСКА сьобхцава. 
фонд 20 долара, които
за стихотворение, посветено на Дядо мраз. Вто
рото писмо е изпратил ученикът МИЛОМИР 
ПАВЛОВИЧ, за да съобщи, че джобните си па- 
ри редовно внася в Титовия фонд.

Титовият фонд има около 1200 членове в 
Австралия, които досега са внесли над 6000 до
лара. На австралийския континент 
се увеличава броят на членовете на Титовия 
фонд.

в!
проми шл е- 

°т основните
. Димитров граде-

к°то стопанство и развой 
на перспектива на Димит- 
ровградското стопансво и 
перспектива ,на Димитров 
градска община. А за ней-

циаяност. С предложение
то се съгласиха и прелета 
ТОите на Регионалната 

33 средно профилира 
но образование в Ниш, щ? 
ито присъствусваха ;на засе 
данието на отбора. Ако в 
предстоящия период се из 
върши качествена 
вка за нормално 
не на обучението, а в то 
ва не се съмнява никой, 

и Скупщината на Регионална 
та СОИ

чс е внесла в Титовия 
е получила като награда

по-нататшно 
тие между другото 
охедимо да се школуват 
съответни кадри. И пе са* 
мо за

разви- 
е нео ежедневноподгото

провежда
I

уточ-по-нататъщнюто 
развитие. И сега конфек-
Гкв^;- необходими
дни работници, на цех „8

НА 1 АПРИЛ В СУРДУ-ЛИЦАще има всички
аргументи да 

откриването на Около 3000 млади на акцияузакони 
текстилна специалност в 
димитровградското средно 
училище.

Предстои
В публичните 

сквания,
организациите на 
ружения труд, е изди 
гнаТо и предложение 
в III клас, вместо 
шинна, да бъде откри 
та гумарска 
ност. Предложението 
се обосновава с нали 
чните нужди на сто
панството от 
фицирани гумарски 
работници и с фанта, 
че именно развитие
то на гумарската про 
мишленост е една от 
основните развойни 
насоки на Димитров
градска община. От 
криването на 
специалност 
се отлага за следва
щите години, между 
другото и затова, че 
средношнолците не 
проявяват достатъчен 
интерес за тази спе
циалност.

По повод 1 април — Де
нят на младежките трудови 
анции в Сурдулишка общи 
на се вършат сериозни при 
готовления за посрещане
то на този празник. Сери
озно е ангажирането на Об 
щатската конференция на 
Съюза на младежта, как
то и младежките органи
зации в общината. В този 
ден ще бъде извършен ире 
глед на бригадите. Очаква 
се към 2500—3000 
жи и девойки да 
участие в акцията по уре-

рази- ждането на дворните мес
та, работните помещения, 
залесяването « 
нално акции.

водени в съгласуване на 
във връзка

с броя на паралелките 
IV клас. Именно, Димитров 
градчани 
паралелки, по една за при 
родно-техническа и лташиц 
на специалност, а о Прое 
ктоплана се предвижда ед 
на паралелка лриродно-тех 
ническа специалност.

становищатасд- др. кому- к. г.в

В акцията ще вземат 
участие и младежите-уча- 
щи се, младежитеработни-

НА МЕДИЦИНСКИТЕ 
ФАКУЛТЕТИ В СТРАНА-

предлагат двема

ТАспециал

Места за 2515ци и младите на село, ка
кто и числящите 
ЮНА. Това ще бъде голям 
принос към уреждането на 
жизнената и трудовата сре

се към

първокуреннцнквали-
Постнгнато бе общо съг 

ласие в I и II 
има по 5 паралелки с по 
30 ученика.

Медицинските факулте
ти в страната, в които сле
дват около 20 000 младе
жи и девойки, а годишно 
се излъчват около 2500 ле 
кари, в бъдеще ще утвър
ждават обща политик# и 
план по записване на сту
денти. Това е необходимо, 
за да се повиши качество
то на образованието. Об
щата политика по записва
не трябва да изи1рае ва
жна роля в намаляването 
броя на безработните 
кари (засега ги има около 
2000). Затова в учебната 
1984/85 година в I 
ще бъдат записани 
студен-ри — с 25 на сто 
по-малко

клас да младе-
вземат

да.

К. Георгиев Б. К.

СРЕЩИ

Голяма чест, голямо задължениетази
обаче

ДАРИНКА ПЕТКОВА от во към края, откъдето е 
село Райчпловци е първа- дошъл. Аз, е голямо ®ъоду 
та войникиня от Босилегра 
дека община. Вече два ме 
сеца е в Нови Сад, къде- 
то отбива военната си по
винност- Използувахме вите хора, особено за юго 
краткия й отпуск да пого славения им патротизъм, 
варим на тази нова и ин- за предаността 
тересна тема: жената и братството и 
войниклъкът.

шевление разказвам за Бо 
силеградоки край, за 1него- 
вите красоти и богатства, 
за добродетелите на него-

ле-

«У!Рс
2515

май” са нужни 20 квалифи им към 
единството 

на югославските народи и 
народности. Но ми е яоно, 
че моите другари и друга
рки допълват картината 
на -моя роден край и с впе 
чатленията си за моите во 
йнишки и човешки качест
ва, Това е моралното ми 
задължение към родния 
край. Да 14) изпълня значи 
да бъда примерен войник 
— казва младата войники-

в сравнение с 
миналата учебна година.

цирани тъкачи, а за кон
фекционен има работни 
места и в ООСТ „Тигър—
Дими тровград". Като се 
има предвид фактът, че в 
Димитровград наскоро тряб край е голяма чест. А вся 
ва да бъде построен цех 
на „Нитвкс” от Ниш, лес

• Да бъдеш първата во- 
йникиня от своя роден Поход но фериалци 

до Кумроввцка голяма чест съдържа в 
себе си и голямо задълже
ние. Как го схващаш това 
задължение, иак го изпъл
няваш?

От 4 до 6 май тт. око
ло 1200 фериалци от Пи
рот, Бела паланка и Дими
тровград ще заминат в 
поход до Кумровец, -родно 
го Място на другаря Тито. 
На връ{дане те Ще посетят 
Цветния дом и музея „25 
май" в Белград. Участни
ците в похода ще пътуват 
съд специален влак, в кой
то ще има места и за §0 
фериалци от Димитров
град. Членовете на Фериа- 
лния съюз, които желаят 
да участвувават в похода, 
трябва да заплатят по 700 
динара, а това е само 30 
на сто от действителната 
цена на пътуването.

но се стига до извода, че 
откриването на 
на специалност в ОВО ,,й. 
Б. Т»ито” е насъщна необ
ходимост на 
труд в общината. От дру
га страна, в нея могат да 

жизнената си перс

тектиал-

— Най^напред искам да 
нажа, че нищо не може 
толкова силно да мотиви
ра младия човек като голя 
мата чест. А за изпълне
нието на един свещен дъ
лг, какюато е военната по- 
винност относно подготов- 

до ката за отбрана' на родина
та, наистина е нужна сил
на, положителна, мотива
ция. Затова няма да ми бъ
де трудно да изпълня го
лямото задължение — да 
се завърна от казармата 
максимално подготвена за 
изпълняване на задачи 
системата на всенародна
та отбрана и обществена
та самозащита. В казар
мата ни има от много мра 
цща на страната и естест- 

всеки от нас възбу- 
у другите любопитст- изглежда това

сдружения
ня.
• След вюйниклъка мъ

жете дълги 
правят спомени от армия
та .. .

видят
пектива много млади хора 
от общината, особено оред 

понеже им

години раз-

Даринка Петкова
ношколките, 
открива юигурен път 
работно място.1

Изхождайки от тези оез 
аргументи, изнесе 

публичните разисква 
Проектоплана

вие?
— „Режимът” на войни-

— Сега ги напълно раз
бирам. Това прекрасно дру 
гарство и истинско братст 
во и единство, многобррй- 
ките хубави моменти — 
всичко това остава спомен 
за цял живот. Но коляно
то и да пи разказвадге, 'Ни
кога «яма да ли изразим 

, докрай- Защо то за тези ху 
бави преживелпгцн 
статъчно хубави думи.

• В

шкия живот е един същ, 
почти сходни са програми
те на обучението. Все пак, 

най-добре
спорни 
ни в равноправието 

се „вижда” в резултатите. 
Много момичета постигат 
и по-добри резултати от 
някои момчета, например 
в стрелбата. С обучението 
в казармата се създава въ- 
змож'ност да бъдем равно
правни и след войнинлъна, 
в системата на всенародна 
та отбрана.

ния върху
записване на среднош- 

в Нишки регион в
по

учебната 1984/85 година, 
Координационният отбор 
за следене осъществяване 
то на реформата на сред
ното профилирано образо 
вание към ОС в Димитров 
град, миналата седмица и 
официално предложи в ш 

да бъде открита
текстилна спе

Организатор на похода е 
Общинската конференция 
на Фериалния съюз в Пи
рот в сътрудничество с об
щинските конференции на 
ФС в Димитровград и Бе
ла паланка.

няма до

казармата потвьрж 
давате равноправието си 
с мъжете. Как конкретно 

рав „опра
вено 

па жда М. Янев К. Г.клас 
ралелка за
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СОИ ПО ЗДРАВНА

та-ми=%ЖИКЛ“’ЧИ “ ”™
МИНАЛАТА даЛОВА_ГОДИ*М 
ЗАЩИТА ВИЗ ДЕЙНОСТТА НА ГОРАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

(богатствоГорите неизчерпаемо ■

данни за другаря Тито”, 
залесиха младежи, труде
щи се и граждани в общи
ната, уредените училищни 
дворове и редица други 
активности в (местните об
щности м трудовите орга
низации.

Само през изтеклата го
дина гораноките бригади за 
лесиха около 70 хектара 
голини и по този начин съ 
вдадоха нови борови гори. 
По-голяма част от залоде-

На територията на Босилеградска община 
действуват 32 горансни бригади. През миналата 
година залесени оноло 70 хектара, а през на
стоящата са запланувани около 50 хектара.

селскостопанските
производители?ОХРАБРЯВАЩИ И НАСЪР

ЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Организирана в 32 гора- 

ноки бригади, от които 24 
в 'местните общности, а селскостопанските произао-В досегашната си 24-го- __ф През 1979 година

дители финансираха^ здравната си защита 
през миналата година само с 26 на сто В Можа ЛИ, 
въпреки трудностите, селскостопанският _ произаоди- 

да издържи още едно бреме?____________________

Останалите при училищата,
Гораноката организация о , литна дейност Горанона- 
Босилеградсна община, със та организация в Боюше- 
съедаването «а мови и въз- гранска община изцяло е 
обновяването на стара го-* осъществила своята обще- 
ри дава значителен при
нос във всеобщото обшест 
вено-июонолшчесно и сто
панско развитие на общи
ната. С това, от година на 
година става все по-силен 
фавтор в борбата срещу 
ерозията, в борбата за опа

с 31, «

шайа Ша*
Ж тел

& ■ 11Ху) на здравна защита за 
селскостопанските произ
водители през 1979 година 
те разходите си финанси
раха с 51 «а Сто. Планира
ше се през миналата годи
на да участвуват със 70 на 
сто. Но случи се обратно 
— в разходите си участву
ваха само с 26 на сто.

В затруднени условия, 
преди 'всичко поради недо
стиг на средства и увели
чените разходи в здравно
то дело, Самоуправителна- 
та общност на 'интересите 
чо здравна защита в Боси 
леград и миналата делова 
година приключи с дефи
цит: разлината между раз 
ходите,
68 995 649 динара по отно
шение на общия доход от 
66 815 444 динара е — 2,18 
милиона динара.

8зване на природната сре
да, създаване на суровини 
и пр. Не, по-малко е зна
чението, на гораните, със 
създаването на нови гори, 
е «и в системата на всена
родната отбрана. Покрай 
това Движеднието на гора- 
нмте има и възпитателен 
и трудов характер при 
подрасте ащите 
ния, «развива и укрепва дру 
гарските отношения... С 
една дума казано, Движе
нието на гораните има го
ляма обществено-полити
ческа и стопанска роля.

г,*|щй
житж възлизащи на

ПРЕДЛАГАТ СЕ НОВИ 
РЕШЕНИЯ

Дело на младите — нови борови гори

ствена роля. За това сви- 
детелствуват към 3100 хе
ктара млада гори,
400 ха изкуствени ливада,
29 паметни горички, които 
в рамките на общоюгослав 
ската акция „88 млади фи-

Имайки предвид положе 
нието, делегатите на Снуп 
щината на СОИ по здрав
на защита към края ;на ми
налия месец раздвижиха 
инициатива, според която 
участието на селско стопа 
н ските производители да 
бъде поне 50 на сто, как- 
то през 1979 година. Искър 
е отправен до Общинската 
скупщина и се предлага: 
сегашното участие по член 
на домакинство от 950 го
дишно и заплащането на 
домакинство по 17 на сто 
върху кадастралния си до
ход да се увеличи на 1600 
динара, т.е. на 25 на сто.

поколет
ните повърхнини са в Тлъ- 
лгцнекия «район и това 
площи на частни селско
стопански

ПРИЧИНИ ИМА ПОВЕЧЕна
около

производители.
Секретарят на СОИ по 

здравна защита в Босиле
град Рашко Кирилов каз
ва, че на загубата са по
влияли повечето обстоятел 
ства. Първо, сигурно е че 
всички резерви в здравно
то дело не са използувани 
и второ, увеличават се ра 
зх одите, на които нито 
СОИ нито Здравният дом 
могат да влияят. Увеличи
ха се разходите за прехра 
на, енергия .. . Разходите 
за лекарства, например, 
са увел«ичен!и с 96 на сто, 
за стационарно лекуване 
с 38, а за болнични над 
30 дни с 40 на сто. Само 
за последните СОИ е за
платила осколо 1,25 милио
на динара.

САМИ ПРОИЗВЕЖДАТ 
ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

ДИМИТРОВГРАД: ПРЕДСТОИ УРЕЖДАНЕ НА ГРА
НИЧНО - ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ ПУНКТ „ГРАДИНА”

Въпреки, че Движението 
на гораните от формиране
то му -досега е залесило 
значителна част от години
те в общината и които от 
година на година все пове 
че и повече намаляват и 
през настоящата година е 
запланувано да бъдат за
лесени около 50 ха «нови 
ерозивни терени, 
всичко в частна собстве
ност.

Обезпечават се средства
По време на пълния ту

ристически сезон често пъ, 
ти се случва на гранично- 
пропусквателния пункт 
„Градина” край Димитров
град да дойде й° задръст
ване поради сравнително 
малката пропусква-гелна 
мощ на самия преход. И 
досега имаш^. «идеи и пла
нове за разширяване, но 
поради недостиг на сред
ства тРва не бе сторено.

Тази година ще започне 
уреждането на гранично- 
пропускв ателния пункт. 
Това е доверено на 
Координациония съвет към 
Скупщината на СР Сърбия, 
в който «ще участвуват 
представители на митниче
ската служба. Общинската 
скупщина в Димитровград, 
отделни «инспекции «и други 
К'0«нтролни органи, които ра 
ботят тук, а също и предста 
витали на Ком-итета по дви
жение- Вече е приет гра
доустройствен план, а не
отдавна оа приети ,и някои 
допълнител«ни решения, с 
които воички служби по
лучават «необходими усло
вия за ефикасна работа. 
С допълнителните «реше
ния на градоустройстве
ния план новопостроените 
обекти на „Компас Бал
кан" ще «имат възможност 
максимално да ползуват 
мощностите си. За новото 
градоустройствено реше
ние съгласие са дали вси

чки компетенти органи, а 
обезпечени са и една част 
от средствата. До сега 
средства на стойност от 
85 милиона динара са обез 
печени от съюзното митни
ческо управление, а от Ре
публиканската общност за 
пътища 80 милиона. Сред
ства в износ от 250 мили
она долара «дава и Органи, 
зацията на ' обединените 
народа за «изграждане на 
обекти със специално пред 
назначение. Още толкова 
средства ще бъдат обезпе
чени по-късно.

преди
Очаква се предложение 

то да обсъдят обществено- 
политическите 
ции в общината и Общин
ската скупщина. За него 
трябва да се изкажат и 
гражданите в местните об 
щности. Сигурно е, че това 
ще бъде ново бреме за 
селскостопанските произ
водители и предложение
то, по всичко личи, няма 
лесно да мине. Но реше
ние е «необходимо. Защото, 
в поскъпналата здравна об 
ласт без средства, разбира 
се ако правилно се израз
ходват, не може да се оча 
ква качествена здравна за
щита. Това бреме селско
стопанският производител 
трудно може да издържи. 
Ако обаче тека 
трудно ще го «издържи и 
сдруженият труд. Още 
вече ако се има предвид, 
че от «над 14 хиляди 
тели в общината около 8 
хиляди души са осигурени 
като селскостопански про
изводители.

За отбелязване е, че и 
през «настоящата година, 
както и досега почти съв
купният .посадъчен мате
риал е произведен «в соб
ствените два «разсадника. 
През настоящата година 
нацример ще бъдат произ
ведени над 400 000 млада 
борови фиданки, а чрез ра
змяна ще бъдат обезпече
ни и «около 2500 тололоови 
фиданки. Няма съмнение, 
че с това Гораноката ор
ганизация да)ва значителен 
принос и в осъществяване
то «на Дългосрочната прог
рама по икономическа ста 
билизация.

организа-

Все «пак главната причи
на — «казва Кирилов — е 
намаляване участието на 
селскостопанските произ
водители в приходите на 
тази СОИ. През 1982 годи
на в тях те участвуваха с 
10, а през миналата годи
на само със 7.34 милиона 
динара, 
главната част от средства 
та, обезпечени сдружени
ят труд в общината «и въз 
основа солидарността ре
публиканската и регионал
ната СОИ по здравна за
щита.

С «изграждане на «новия 
(всъщност разширяване на 
стария( закрива се «съще
ствуващият път за отбива
не от главното шосе към 
село Градини, понеже «ко
нтролната зона на гранич
ния пункт значително се 
«разширява. Затова е пред
ложено да се «направи над
лез, с който този проблем 
да се разреши.

Със завършаване «на ра
ботите около разширяване 
и модернизиране. на „Гра
дина" ще се премахнат за 
дръстванията по време н«а 
пълния туристически 
зо«н, а съществремен«но ще 
се осигурят условия за 
ефикасна работа на «всич
ки съответни служби,., ко
ито сз лоцирани на грани
чно пропускязателния «пун- 

А. Т.

Останалите, те.

Да кажем и това, че и 
през настоящата година, г<> 
райските бригади ,не са
мо ще залесяват «нови 
торени но 
ват «и вече залесени 
щ|и. Съвместно сДс Ооциа 
ли-стическия съюз отново 
ще .раздвижат акцията „88 
дръвчета за другаря Тито" 
в онези местни общности 
и трудови организации, ко
йто досега «не я проведоха.

Защо 
производители

селскостопанските 
заплащат 

все по-малко средства за 
получаване «на правна за
щита? С цел да

ще почист- 
пло- «продължи

се стиму
лира селскостопанското 
производство «в общината 
те са «освободени

по-се-

«жи-от за
плащане гна известни -обще 
отвени облагания, следова
телно и за здравна защи
та — подчертава Кири- 
ен оюнвИжоеее и<1ц -яо1/КТ. М. Я.

В. Б.
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БЕЗУСПЕШЕН СТАРТ НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ФУТБОЛИСТИ

„1оравац" Младост" 3:0 (1:0)гг"Партизаиуу (Желюша) 
във вторня кръг

се класира Футболистите на 
,,Младост" от Босилеград, 
неуспешно стартуваха в 
пролетната част на тазго
дишното футболно първен
ство. В неделя, лошия, д0 
ри и неподходящ т©ре<н 
за игра, домашните футбо 
листи на ФК „Моравац" 
от -Д Редеше по-умело из
ползуваха и извоюваха убе 
дителиа победа от 3:0 — 
полувреме 1:0. Още в само

ФК на игра. Босилеградските 
футболисти' се противопос 
гавиха с отбранителна та
ктика, а от време на вре
ме с индивидуални контра
атаки се опитваха да зас
трашат вратата на домаш
ния отбор. Обаче при това, 
колко то времето отимнава 
ше, толкова повече боси 
леградоните футболисти 
безуспешно разсипваха си 
лите си и съвсем ясно бе, 
че с такъв начин иа игра 
не ще могат да спечелят 
нови точки, с коию още 
в началото на пролетната 
часг на тазгодишното пър 
венство да ои пробият

път к-км върха на таблица
та.

Естествено, че все още 
е рано да даваме някакъв 
съд за форма-га на босиле 
градските футболисти, но 
все пан някои от тях

Пирот, 11 март 1984 г.

на територията ,на за Ю.гожупата
Съ.ЮЗ (МФС) Лтппгт 1 С^кдуоощински Я футболен 
зан" от Ж-елштття ? Ф^то&ли^тите на „Парти-

.л.р. р..л- „

..Па,рТИзан“Т00т0Тж“ ,ош^И ^ По ТОЗИ начин

МФСКХ^в.аНа Юг°"КуПагга

не
се отзоваха на треньора. 
И ано по това правиме ня 

безс-какво заключение, 
порно е, че отговорността 
на отделни футболисти и
занапред остава въпрос 
за обсъждане-то начало на играта дома 

шните футболисти с точ- 
по-голяма

се класира във вто- 
територията на 

прекрасен
на

наистина И докато първият отбои 
на „Младост" от Бооилег- 
рад загуби, юношеският 
му отбор, орещу юношес 
кид отбор на „Моравац" 
спечели победа и две но 
ви точки без борба, .поне
же младите футболисти от 
Предеяне не излязоха на 
терена.

представлява ни подавания и 
рационалност ча силите ов-\ипех за новосъздадения

ЗиВТ°РИЯ кръг ще бъде през ииу- 
мгпа Ин'ак !В НеДеля «а 18 март ще

л™ЯТП^ИРРа^Те Матове °т есенния по- 
отбораГ.Задрутар”^ Щ6 ЙЗГРЗе В срещу

тим.
задяваха терена, като при 
това наложиха свой стил

ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ЛИГА — ПИРОТ

ФУТБОЛ Победа за гостуващ отборЗаслужена поражение
3 Крупец, 18 март 1984 г. Игрището на „Задругар". 
р Зрители около 50. Времето облачно. Голмайстори:
| Ранджел Тодорович в 20 м. (от дузпа) и Емил Иванов 
| в 60 м. 2:0. Съдия на срещата: Велкович от Пирот.

„Младост”
състав:

Отборът на 
игра в следния 
Д. Захариев, Б. Тасев, Д. 
Златков, В. Тасев, А. Ва
сев, Л. Захариев, Р. Вен
ков, П. Стоянов, В. Чипев, 
Р. Захариев и М. Цветков.

ТИНМ™™” ~~ -мад™ ВЕЛКО" (НЕГО

Димитровград, 18 март 1984 г. Спортният център 
„Парк". Теренът тревист .времето облачно, зри 
тели около 1000 души. Голмайстори: Новица То
доров в 50 м. — 1:0 за „А. Балкански", Звонко 
Хукич в 55 м. — 1:1 и Бранислав Йович в 70 м. 
— 1:2. Жълти картони: Петар Йованович от 
„А. Балкански" и Живоин Кръстойкич и Драгиша 
Янкович от »Хайдук Велко". Съдия на срещата: 
Радослав Лазич от Алексинац.

„ПАРТИЗАН": Сава Ди- 
Нмкола Костов,

кой е наи-добрият отбор 
в общинската лига — Пи
рот-

мит ров,
Аца Станулович, Иван Ге
оргиев, Тома Марков, Ран 

Тодорович, Зоран Ва 
Мито в, Бра 

Станков. Мирослав

М. Я.д. с.
джел 
силоз, Кръста

Основната банка „Югобанка" 
въз основа решението на трудовия съвет на 
Трудовата общност при Баяната от 29 февруари 
1984 година, дава

Лесковац,тислав
Мнлошев и Емил Иванов.

В н ©изиграната среща от 
есенния полусезрн на пър
венството в общинската ли 
га _ Пирот, футболистите 
на „Партизан” от Желю- 

желаиата

„А. БАЛКАНСКИ": Мил 
но Соколов 6, Зоран Хрис
тов 6-- (Никола Найденов 
—), Стамен Пешев 5, Ми
лов ан Тодорович 6, Златан 
Марков 6, Новица Тодо
ров 6, Борислав Манолов 
5, Петар 
Александър Станков 5, (Си 
ниша Иванов —), Кръста 
Кръстев 5 и Новица Ален 
сов 6.

Дългоочакваното продъл 
жени е на първенството

без опити да се измени ре 
зултата. -Към края <на ма
ча пролича по-добрата фи, 
зическа подготовка на го. 
стувашия отбор и че са 
по-близо.до победата. То 
ва стана -в 70 м., .когато 
след една контраатака чрез 
Йо^ич отбелязаха и вто
рия гол, а с това спечели 
ха и победата.

До края на мача домаки 
ките се опитваха безуспе
шно да изравнят резулта
та и спасят поне една точ 
ка и а свой терен. Все пане 
това поражение не бива да 
обезкуражи футболистите 
на „А- Балкански”, които 
този път се натъкнаха на 
по-силен противник и зас
лужено бяха победени. Вре 
ме за „поправителен 
пит" има доста, понеже то 
ва е самото начало.

ЯВЯВА1

ша постигнаха
Този ггьт те победихацел-

..Задругар" в село Крупац. 
Желюшани напълно надиг 
раха домакините, създадо- 

извъ,нред1ни

за приемане на един изпълнител на неопределе
но време за изпълняване на следните задълже
ния и трудови задачи: организация, координа
ция и ръководене с Експозитурата — Шеф на 
експозитурата в Босилеград, ИЗПфЛНИТЕЛ —

Йованович 6,

>-а пет—шест
положения, от коиголови п

то реализираха „само две 
м постигнаха резултат °т 
2:0.

1.
Покрай общите условия, предвидени със за

кона, кандидатите трябва да изпълняват и сле
дните' отделни условия:

в
В добрия отбор на „Па 

ртизан” особено се изтък 
най-младите Братис- 

Станков и „подкрепле
нието" от редовете на ,.А. 
Балкански” Емил Иванов. 
Със своята игра те най-мно 

за победа-

лигамеждурегионалната 
— група „Север" донесе и 
първото разочарование на 
димитровградските люби
тели на футбола. Около 
1000 горещи привърженици 
на „А. Балкански"

— Да имат завършена средна професионал
на подготовка — Икономическо училище, или 
IV степен на икономическо-финансово-банкарсна 
специалност*

— Да имат 5 години трудов опит на същи
те или подобни работи след завършването на 
търсената степен на професионална подготов
ка, и

наха
пзв

ПОДОВО
градскотолни напуснаха 

игрище „Парк", понеже те 
любимци бяха сра 
наистина по-добрия 
,,Хайдук

го допринесоха
„Партизан”.

С тази победа футбо ли.- 
ти те се. 
ра позиция и в неделя в

из- та на
хните 
зели от 
отбор
от Неготин — есенен пъ.р 
венец в групата.

В началото 
полувреме експлозия на 
въодушевление на терена. 
След подаване от 
на Петар Йованович най- 
много се извиси Нооииа 
Тодоров 1И принуди 'на ка
питулация вратаря ва гос' 
гите- Сякаш на веселение- 
то нямаше край: чуха се 
и ня*колко петарди. ма 
ч-ьт можеше да бъде ре- 
шен две минути след во
дещия гол: Борислав Ма
нолов има стопроцентов
шанс, но не съумя да из
ползува тази ®^мв*наСат- 
Онова- което *не съумя 
домакините "звах изра 
стите: в 55 м. л-укич ^
вни резултата, след
ва нас-гши позиционна иг
ра на средата на терена,

— да имат организационна способност.
С молбите, кандидатите са длъжни да по- " 

дадат доказателство за изпълняване на услови
ята от обявата (за професионалната подготовка- 
степента), а след постъпването на работа и удо
стоверение за общата здравна способност, кръ
щелно свидетелство и трудова книжка. \

Личният доход е според правилника за ос
новите и мерилата за разпределение на среДст- 
вата за лични доходи и средствата за общо по
требление при Трудовата общност на Банката.

Молбите се подават в срок* от 8 дни от 
деня на публикуването на обявата. Некомплек- 
туваните и не в сро_ц доставените молби няма 
да се вземат под внимание при разглеждането, 
а подават се на адрес: Основна банка „Югобан
ка" — Лесковац, Дом на стопанството^ бб,
16 000 Лесковац, с назначение »за обявата".

Решение за избора на кандидата ще бъде 
" донесено в срок от 30 дни от деня на изтича

нето на срока за подаване на молбите-
За резултатите на обявата участниците ще 

бъдат информирани в законен срок.

закрепиха на вто-Велко" В следващия кръг футбо 
, А. Балкански"листите на 

гостуват в Ниш (където яде 
се срещнат с отбора. ,Д2 
фебруар".

'дерби—срещата срещу
„Хайдук" от Кос- 

отговор

во-
на второто дещия 

тур Ще се дадеД. Ставров

стРДна
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 25 март 1984 година се навършава 
ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на нашия 
скъп и никога непрежалим съпруг, баща и дядо

Владимир Г. Стоименов
ОТ Д. Любата

заличиВремето минава, но никога не ще
и неговия благороден дух.

11 часа на гробищата в Д.
спомена по него 

На тази дата в 
Любата ще посетим вечния му дом и ще поло- 

Каним близки и познати да при-
I

жим цветя- 
съствуват на помена.

СКРЬБЯЩИ: С7>пруга Николина, дъщеря 
Ката и Унция, зетове Здравко и Ана Тас и вну
ци Анджелики, Владо. ^ -ч* I ,
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ху/идо • сатира • забава

Приказливата баба
*ВВЩ1НАШЕНСКИ ИСТОРИИ КИ

Доктурат се 

сетил
И така бабата не позво 

дявала на братовчедите си 
да кажат нито дума все 
донато съдията не я от
странил от залата, за да 
може да
страна" в спора.

Една баба от планински
те села в Босилеградсна об 
щнна се съдила с братов
чеди за гора. Смятала, че 
гората е нейна, тъй нато с 
брат си се била договори
ла още при женитбата си 
да й бъде дадена след не 
говата смърт. И наистина 
станало така, че братът 
първо починал, и бабата 
поискала да ползва гора
та, но се изпречили сино- 
вете му и се стигнало до 
СЪД.

ла и започвала да възразя
ва, че говори неистина.

— Бабо, ти наза 
имаш и сега е Ред да чу
ем и другите!

— Аз съм дошла тук да 
говоря, а не да слушам — 
отвърнала тя.

Понеже на няколко пъ
ти станало тана, съдията 
започнал да я предупреж
дава.

— Бабо, ано не преста
неш, ще ти наложа глоба
— упрекнал я съдията.

— Ако сине, глоби ме... 
но аз пак ще говоря! Защо 
инак съм дошла тун?!

— Слушай бабо, тук има 
ред! — пак я предупредил 
съдията.

— Виждам, че си решил 
да им дадеш гората — въз 
разила бабата...

накво

чуе и „другата %

9 9 0Иван Андонов

............... .
Са село Звонци може да каже дека е до

било съдлам лекара. Бм лечи пспьоприврадници- 
те, ем тюмата и добитъкът да се не затрива.

ХУМОР

Мъж изпраща жена си 
на гарата н казва:

— Вина™ се чувствувам 
тъжен, когато пътуваш.

— Но, аз ще се върна, 
мила — утешава го тя.

— Именно затуй съм и 
тъжен...

У свуя несташицу «а храна за добитъкът, 
он синдрзкът се досетил. Понеже доскоро рабо-

одиНай-напред в съда полу
чила думата баба, като 
ищец. Разправила подроб
но историята с гората и 
споразумението с брат си.

Съдията внимателно я из 
слушал и издиктувал век 
чко в протокола.

Сетне дал думата на бра 
товчедите й. Но ш°м ня
кой от тях кажел дума— 
две, бабата веднага скача

у Вой води ну, решил да докара малко 
морузу, та да продаде на селяците.
тил

Ка разбрали у звонският край за това иа 
трупали се пациенти кино никога.

Отишли при доктура и болан и здрав. Ещо 
домакин йе болан ма стоката нема квосвак 

да йеде.В дом за остарели лица 
питат един старец как се 
чувствува в новото нътче.

— Не е лошо — казва 
той. — Храната е добра, 
може добре да се живее- 
Само дамите би трябвало 
да бъдат поне с 50 години 
по-млади.

И почели — кой Ю0, кой 200 била — за- 
час опразнили камионат с приколицуту надок- 
туратога.

Па си нещо мислим /колко йе ишаран тия
Они 

а он
доктур. Па он излезе уБа на задругарете. 
нещо опипую с иабавлянето на морузу,
—■ ни пет, ни шест — него завърте пел камион

ЕТ ■ МЪДРОСТТА ПРГЗ ВЕКОВЕТЕ и
: —с приколицу.:В мъжественото сърце се разбиват всички

Сервантес

Мъжеството е първият признак на характер.
Ламартин

Работата се страхува от решителния човек.
Китайска*

Не изисквайте От друг да претърпи това, 
което вие сами не можете да понесете.

Китайска

: И ако йе. Щом задруВете се разнемагую
Добитъкът, ко добитък, нече да се хра

ни с обещания, он трахеи ярму.
Само една работа зли иейе са ясна.
Дали доктурат че Се постарае и за стада 

та на своите колеЬе у Бабушницу, или че гле
да първи да снабди звонейият край, понеже — 
отамо сУ му пациентите.

Денъска, при положение кита нема ной 
по-сериозно да се погрижи за сточна храна, до 
кту.рат V Звонци на дело показал кико мзоже 
и тия въпрос да се, разреши.

Са, гребало би да окне на йедън семи
нар зарругарите оди целу общину и да им одр- 
жи предаваше по селско стопанство.

На семинарат — и доктурат белЬим мо
же нещо да научи оди задругарете. Например 
кико требе да работи с ценете, ещо за тея ра- 
боте — они су доктурйе за н>ега.

Не знам дали да критикуйем ,или да ва- 
лим доктурчето. У овуя ситуацию ка нема хра 
на за добитъкът само он се заузима да се очува 
сточният фонд...

несгоди :
:■ Жена се връща от ленар 

и казва на мъжа си:
— Лекарят ми прегледа 

главата и нищо не намери.
— Ами? — казва той — 

какво очакваше да наме
ри?

:
::;
г
:
*
:;
:
: — Пушите ли? — пита 

лекар пациентка, боледу
ваща от бронхит.

— Не.
— Пиете ли?
— Не.
— язък — казва той. — 

Не зная какво да ви заб
раня тогава.

Капките дълбаят камъка, но не със сила, 
а с честите си падения.

3■
■Овя дий 3
;
3■Твърдоглавците искат да вярват само 

това, което разбират, а те разбират много мед
на

зко.
Ларршфуко

:
Твърдоглавието е сила на слабите.

Лаватер

Никоя предпазливост никога не е излишна.
Хораций

— Много съм изморена 
— оплаква се стриптизета 
та на овоя колежка. — Щом 
дойда в къщи, ще се обпе 
ка и ще легна в постелята.

V
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