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От заседанието на Централния комитет на СКС ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ МИ
НАЛАТА И В НАЧАЛОТО НА ТАЗИ ГОДИНА

В0-БЪРЗО ДА ИЗЛИЗАМЕ ОТ 

ЗАТРУДНЕНИЯТА
Намалява физическият 

обем на производството
• В ЗАТРУДБНИТЕ УСЛОВИЯ НА СТОПА

НИСВАНЕ УВЕЛИЧАВАТ СЕ ЗАПАСИТЕ НА ЗАЛЕ
ЖАЛИ СТОКИ

• ЗА РЕШИТЕЛНО 
ДЕЙСТВИЕ ПРЕМАХВАНЕ НА ОТПОРИТЕ И ПО-ПЪЛНО ЕДИНО

В оценката на 
ск о-безогш:жо%то 
ние трябва реално 
чески да се подхожда, ка 
то се съблюдават 
ки елементи, оказващи вли 
яние върху него, беше изтъ 
кнато на заседанието -на 
Централния комитет на 
Съюза на комунистите в 
Сърбия, провецено на 29 
март 1984 
рад, когато се обсъждаше 
политическо-безопасното 

положение в републиката 
и действувайето на аисте 
мата по всенародна отбра 
на и обществена безопас
ност и самозащита. Поли 
тическо-безопасното поло 
жение в републиката е ста 
бил но и то е неразривно 
свързано с обществено- 
икономическите процеси, а 
в настоящия момент, до 
голяма степен зависи от 
провеждането на Дългос
рочната програма за иконо 
лрическа стабилизация- 

В уводното изложение 
Живорад Мишич, член на 
Председателството на ЦК 
на СКС подчерта основни
те характерни черти на 
настоящето положение, из 
тъквайни че трудещите се 

проявяват 
разбира

Тези дни Общинският 
комитет на СК и Изпълни 
телният съвет н-а Общин
ската скупщина в Дими
тровград на заседанията 
ои обсъдиха положението 
в димитровградското сто
панство в края на минала
та и началото на настоя
щата година. Обща е оцен 
ка, че намалява физичес
кият обем на производст
вото. Особено загрижава 
че този процес продължа 
ва и сега.

Да посочим, че през ми 
налата горяни а стопански
те организации в община
та са осъществили общ до
ход от 3 436 873 хиляди ди 
нара и в сравнение с по
миналата година е увели
чен с 28,6 на сто. Доходът, 
който е увеличен с 26.2 
възлиза на 930,4 милиона 
динара. Загуба са Изказали 
само две трудови организа 
ции
дии.) и „Комуналац" (220 
хиляди динара). Имайки 
предвид миналогодишните 
финансови резултати и чи 
стият доход, който е уве
личен с 23,8 
и миналогодишната инфла

ция и увеличените с, 27,3 
на сто цени, тогава е яс
но, че стопанството в об
щината недостатъчно е оп
равдало доверието ои.

Когато се касае за поло
жението в „Циле" трябва 
да се подчертае, че тази 
организация и в началото 
на тази година не осъщест
вява заплануваните ои за
дачи. Тук плановете не се 
реализират ни с 50 на сто 
(през януари са реализира
ни с 49, през февруари с 
29, а през март с към 50 
на сто). Членовете на ОК 
на СК са на становище, 
Общинската скупщина да 
преизучи стопанисването в 
тази организация и да взе
ме, съответни законни, ме
рки, включавайки и въвеж 
дането на временни мерни 
Още повече ако се има 
предвид, че в тази мебел
на фабрина се чувствува 
лоша трудова и технологи
ческа дисциплина, а в 
складовете ои има огром
ни запаси на залежали сто 
ки. Тук, е коефициентът 
на оборота на оборотните 
оредства

(На 4-та СТР.)

политиче
лоложе- икономическа стабилиза

ция, представляваща ©цин 
ствоиият правилен 
изход от затрудненията, в 
които ^ое намираме. Посо 
чено беше, че активност
та върху укрепването на 
законността и социалисти
чески а морал* не е времен 
на и акциите, които е Ра 
здвижил Съюзът на каму- 
нистите в известни среди 
са дали добри резултати. 
Обаче тази активност не 
може да бъде кампанийна, 
н©конкретна и без утвърж 
даване на истинските при 
чини и носители на неза
конни и неморални проя-

ние към обществените про 
цсои и да надделява теоно 
гърдите интереси.

В системата по ©сонаро 
дна отбрана, обществена 
безопасност и самозащита, 
където са включени труд е 
щите се и гражданите, все 
шдневно се постигат 
зултади и на практика се 
.реализира концепцията. 

Многочислени са резулта 
т^те от акциите в осъщес 
твяването на концепцията 
по всенародна отбрана, 
безопасност и обществена 
самозащита.

Съюзът на комунистите 
във осяка среда, много по- 
често,, трябва да анализи
ра политическо-безопасно
то положение.

На заседанието ЦК на 
СКС утвърди предложение 
за председател на ЦК на 
СКС да бъде избран Иван 
Стамболич, а за секретар 
на Председателството да 
бъде преизбран Радиша Га 
чич. По утвърденото предно 
жение ше разискват -всич
ки общински комитети на 
СКС в републиката.

и крити път за
воич

Ре-

година в Белг.

вя.

Върху политическо ^безо 
паслото положение е ре
публиката пряко се отраз 
ява и активността на вът 
решкия враг и опозицион
ните сили, действуващи 
от позициите на„ национал 
изма и клерикализма, ли
берализма, ултрарелевия 
радикал и зъм и други ан- 
тисамоу прави телни и анти- 
соци ал и ети чески идеоло-

„Циле" (5 249 000

•на сто както съвсем малък.
Б. Костадиновлии и тенденции.

Вражеските
дългосрочна страте

гия: да предизвикат поли
тическо недоволство сред 
трудещите се и граждани
те, като сеят недоверие в 
нашата система, при което 

всички затруд 
Вражеските

елементи
имат

ОТБЕЛЯЗАН ПРАЗНИКЪТ НА ДОБРОВОЛНИЯ 
МЛАДЕЖКИ ТРУД

По повод 1 април бяха про 
вадени масови трудови ак
ции и в общините, в кои 
то живее българската на
родност в СФРЮ. Над 100 
ученици от ОВО „йосип 
Броз Тито” и млади работ 
ници и работнички от 
трудовите организации е 
Димитровград изкопаха 

канали край пътя Пър- 
топопинци 
Ученици, девойки, мла
дежи и граничари от 
Босилеград засадиха в мес 
тността „Градище” 88 дър

и гражданите 
висока степен на 
телство и тцртгение, но все 
повече нараства тяхната Висок трудов ентусиазъм 

на младежта
недоволст- 

всеобщз об-
критичност и 
во от нашата 
шествена организираност

по-еФикасНо

използуват
©ленения.

менти се обединяват »но- 
ло общата програма, насо- 

против придобивките
по-ускорено и 
да разрешаваме

икономически прооле
натрупа

чена
от нашата революция и 

системата на соци- 
са-моупра-в

ните
ми. С масов доброволен тРУД югослав 

ската младеж отбеляза 1 април — Деня 
на младежките трудови 
още веднъж потвърди високата си го 

товност да участвува в изграждането на 
нашата страна е немерен труд-

против
алистимескотонесъгласия,

01ЮРТН>НИЗ
множество

Явяват се 
колебания и 
КМ по повод 
въпроси не само във връз 
ка с начина на провежда 
не на договорената полити

фактически се до
въпрос и сама 

на главните на 
които

Мъзгош.акции, католение-
В своята подривна Дей- 

помошкост те очакват 
от чужбина. Целоудаата 

емиграция са 
се обедини в 

ои дейност 
нашата страна.

вражеска 
стреми да 
подривната 
спрямо

ка, но 
вежда под 
та същина 
соки на
трябва да станат 
оката система 
икономическа
изтъкна Мишич.

Съзнавайки тежестта

“яг-’=ЕГ„о-толми: .“.гк- г »ръКОТЮ^ТКЗТа.

-
едцнст®о 'провеждане

програма за

вчета, номто ше оимволиаи 
оат годините на нашия лк< 
бим учител Тито. И млада 
жта от с- Балут засади въ 
зполщнателна горичка .,88 
дръвчета за другаря Тито”. 
Учениците от основното 
училище и средношколци
те почистиха училищните 
си дворове и онопаха цвет 
ята .в двора на Културния 
дом. Масови доброволни 
акции бяха проведени и в 
Сурдулишка и Бабушниш- 
ка общини.

промените.
в стопан 

и текущата трябваНа трудностите
та гледаме открито и чле
новете на Съюза на кому
нистите в Сърбия тРябва 
Говорна и решителна
акция иа пи преодоляват- 

В разрешаването на про 
блемите решаващо значе 
ние има Съюзът на^ому-

пол^тина

на

се са

и затуй е
димо по-голямо негово иде
йно И анционно единство. 
Съюзът «а -комунистите 
■ррябв“ да напусне пасивно 
то и юритикароко

ка към
ито 
но своята

до Първоаприлска анция на димитровградската младеж К. Г.и ре-отатъпно 
шимост за 
Дъл гоорегчната

отноше



НАС |[ И УПО СВЕТА
ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЕИО ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ

ОТ СВЕТОВНАТА СЦЕНА ЗАМИНА АХМЕД 
СЕКУ ТУРЕОткровени разговори

Миналогодишният стонообмен между нашата 
страна и ЕИО Д увеличен с 2,9 на сто, но това уве
личение не беше достатьчно за значително измене- 
ние на неблагоприятните за нас структурни отно
шения

От 1 до 6 април <на по
сещение в Югославия бе 
делегация на Икономичес
ко-социалния комитет на 
Е вропе йоката иконом ича; 
ка общност. Този Комитет 
е помощен консултативен 
орган на Комисията на 
ЕИО и на Съвета на мини
стрите на външните рабо
ти. По време на посеще
нието делегацията се запо 
зна с икономическата и 
социалната обстановка в 
нашата страна пред предст 
оящите преговори за ново- 
търговско, и финансово спо 
разумение между Югосла
вия и ЕИО.

\ на низко равнище. Строги
те залитни мерки в сЪ|9ме 
стната аграрна политика 
ща ЕИО продължават да ог 
раничават износа на сто
ки на нашата аграрна цро 
ммшленост. Шефът иа Де
легацията на ЕИО Бнрижо 
Киршон подчерта двустран 
пия интерес за разширява 
но на сътрудничеството, 
не само ,в стокообмена, но 
и в други стопански обла
сти. Говорейки за автори
тета и значението на Юго
славия нато самоуправитс- 
лна и необвързана страна, 
Кприюн подчерта решимо
стта на нашата страна да 
пр овей ^ е ста би л и за цион н а т а 
програма и изрази готрвно 
стта на ЕИО да даде при

Борец 8а благо
родното цепи на 

необвързването
Мч шал ого и ишният 

кобмен, беше мзтъннато л> 
разговор на югославски 
стопански дейци с делега
цията на ЕИО, е увели- 
чен с 2,9 на е то, но това 
увеличение не беше доста
тъчно за значително изме
нен не на неблагоприятните 
за нас структурни отноше 
ния. В общия «нос и износ 
нац-голям е обменът на 
химически изделия, маши
ни и транспортни средства 
(на този пункт главно се 
формира нашият дефицит 
ким ЕИО), докато износът 
на селскостопански произ
ведения продължава да е

сто-

Целокупната политичес 
ка дейност на Сеиу Туре 
беше посветена на незави 
симостта на Гвинея и иа 
независимостта на Африка./Уд 
Вдъхновен от тези великиШ’/ 
цели, той зае достойно мя$Я1 
сто в челната редица на не/Л 
обвързаното движение в|/II 
борбата за по-хубав свят. /IIнос за успеха на тази ак

ция. Неотдавна на клиниката за сърдечноболни в 
Кливленд (САЩ) почина Ахмед Секу Туре, 62- 
годишен президент на Народна революционна 
република Гвинея, африкански символ на борба 
та и достойнството. Човек, който поведе гви- 
нейсния народ на борба за независимост (спе 
челена през 1958 година) водач, който цялата си 
жизнена енергия, всички свои знания и способ 
ности положи в прогреса на своята страна. В 
историята на Африка Секу Туре ще остане ка
то лидер на нейната борба против колониалното 
робство, а за независимост и всестранен прог
рес. Гвинейският президент е един от участници 
те в Първата конференция на неовбързаните в 
Белград и все ДО края на живота си непоколе
бим борец за благородните цели на политиката 
на необвързване. Затова неговата смърт е голя
ма загуба за Гвинея, Африка, необвързаното 
движение и прогресивната общественост в 
света.

Обсъдсаш бяха и извест
ните проблеми във връзка 
с износа наПРЕВРАТ В ГВИНЕЯ месо с .каче
ството „беби-биф” от Юго
славия на пазара «а Евро
пейската I шономическа об 
.4,'ност. Представителите на 
ЕИО изнесоха трудности
те на селскостопанските 
производители от страни
те-членки 
най-гол яма от кои-го е го
лемият пазарен излишен. 
Въ.преки това трябва да се 
положат усилия с ЦС/1 да

Армията Ьревзела властта
Начело на държавата се намира „Военен комитет зщ 
реабилитация”, съставът на който не е съобщен

смт-Рт в страната е наста
нала „остра борба за вла 
ста” между „неговите съ 
ратници, жадуващи за вла 
кт, ръцете на които са за
мазани с кръвта на много 
невинни жертви и които са 
виновни за корупцията в

В началото на седмица 
та, само седем дни от 
смъртта на президента Се 
ку Туре, в Гвинед е извър 
шен държавен преврат. 
Гвинейската армия е прев 
зела властта, закрила вси 
чки държавни ведомства

на общността 1

се създаде 
Югославия да 
плануваните 
>.беби-биф” месо.

разговорите стана ду
ма и за сътрудничеството 
з транспорта, 
тите на нашия туризъм и 
за други икономически въ
проси.

възможност
изнесе за-

ноличества. и разпуснала парламента. 
. Начело на , държавата се 

..Военен

шз а в мтел ствсто и неговите 
ведомства”. Военният 
митет оповестил, че ще бъ 
дат реабилитирани 
ки „мъченици” — 
лит-з 26 години

но- В Роден е през 1922 година в семейство на 
беден селянин в село Фарана, край река Нигер. 
Свършва френско средно училище и става слу
жащ в поща. В политическия живот на страната 
ЩЩза, привлечен от идеите на синдинализма. Ор 
ганизира „Профсъюз на пощенските работници”. 
През 1946 година участвува в учредителния кон 
грес на Африканското демократическо сдруже
ние. Веднага успява да ангажира синдикалната 
„левица” в акция за освобождане на западноаф- 
риканските синдикати от френско опекунство. 
Мечтата му се сбъдва десет години 
когато синдикатите в тази част на Африка се 
организират каю отделна централа — Африканс 
ка генерална федерация на труда. През 1959 го
дина, по. предложение на Секу Туре, африканс
ките синдикати запазват самостоятелността си 
по отношение на останалите световни синдикал
ни централи.

намира 
за реабилитация”. На гои 

. нейския народ е съобщено.

комитет
всич-

през изтегс възможнос-
че армията е превзела вла 
•зтта с Цел да се създадат 
,,основи на истинска демо 
крация и в бъдеще да се 
избегне всяка диктатура 
на една личност”. Комите 
тът отдал признание на 
починалия президент Секг 
Туре „за успехи на меж
дународната сцена” и оде 
нил, че след неговата

независи^
мост-

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ ОТНОШЕНИЯ

Разговори за промиш
леното сътрудничество ПО-КЪСНО,

Осъществените резултати в стопанското сътруд 
ничество не са на равнище на положените 
на възможностите на двете страни

Съюзният секретар на 
външната търговия д-р Ми- 
ленко Боянич и

усилия иИЗЯВЛЕНИЕ НА 
ДЖОРДЖ ШУЛЦ

долара, а от България 
внесени стоки за 106 ми
лиона долара.

Съществуват 
сти за сътрудничество, 
принцип на кооперация, 
областта на машинострое
нето, корабостроенето, хи
мическата и автомобили а - 
та промишленост и в ма- 
лограничния

са
Срещата

Рейгън- Черненко 
няма да бъде скоро

'Минис
търът на външната търго
вия на НР България Хри
сто Христов тези 
Крагуевац обсъдиха актуа 
дните въпроси в икономи
ческите отношения на две 
те страни и възможности
те за разширяване на про
мишленото

В Гвинея Ахмед Секу Туре основава Демо 
кратичесна партия, с която извоюва независимо
стта на страната си.

Споделяйни болката и тъгата на приятелс- 
нпя народ на Гвинея, югославските народи и 
народности с най-дълбоко уважение се отнасят 
към делото и личността на президента Ахмед 
Се/?у Туре, дългогодишен засвидетелствуван при 
ятел на социалистическа и необвързана Югосла
вия и един от най-близките съратници 
зидента Тито на международната

възможна
ггодни в в

Американският държа
вен секретар Джордж Шу 
лц заявил пред лондонски 
„Таймс”, че не същестюу- стокоборот. 

Тазгодишният стокообмен 
к между СФР Югославия и
В разговорите е оцене- НР България трябва 

но, че са осъществени за- стигне 312 милиона 
доволителни резултати За 200 милиона долара 
осооено ако се имат пред че са сключени догове- 
вид трудностите «а меж- между трудови организа- 
дунароиния пазар, но те- ции от двете страни. Зна- 
м Резултати не са на чи-гелен принос за 
равните на положените обмена се очаква от 
усилия и на възможности- я„хе „Дървена застава" 
те на двете страни. Мина- Крагуевац, които в оамни
лГя^Г’ 8МеСТ0 ?60МИ * « к^шензаодаинГоде
лисна долара, са реалгаи- лки досега ,изнес0Ха
НЯ Иг,пам° на^ 240 ми™0- българския пазар 4000 
на долара. Югославия е томобила, като внесоха от 
изнесла в България стоки България суровини на сто
на стойност 135 милиона йноот 15 милиона долара.

сътрудничес
тво.ват изгледи в скоро време 

да се състои ореща «а 
президентд на САЩ Роналд 
Рейгън и шефа /на съвет
ската партия и държава 
Константин Черненко. Засе 
га не се върши никаква по. 
дготовка за съветско-аме
рикански диалог на най-®и 
соно равнище.

на пре-
арена.да до

ДОЛЗ'^
вс- Г1РОИЗВОДСТВО НА АВТОМОБИЛИ В СВЕТА

Превъзходство на Японня
стоко-

заво- Я‘П0ния е най-големият
В производител -на автомоби 

ли в света. Миналата го
дин а автомобилната на мишленост в тази 
е произвела 7 317 000 
томобили. От второ до де 
сето място се нареждат:

САЩ — 6 650 000, ГФР __
3 811 000, Франция — 
2 906 000, Италия — 1 495 
000, СССР — 1 165 000, Ве 
Л|И1Кобритан,ия — 1 090 000 
Испания — 969 000, Каяа- 
Да 958 000 и Бразилия 
— 724 000 произведени 
томобил.и.

Шулц обаче изразил уве 
реност, че идеята за една 
така!ва среща е добра, /но 
за реализацията й е необ
ходима добра

про
странаав-

ав-
под готови а.
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ОТ ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУОБЩИН- 
СКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИ
СТИТЕ В НИШ

СТАБИЛИЗАЦИЯТА В СТОПАНСТВОТО НА 
ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Да се действува мебвлизатерски 

на всянаЦирачиаИ домашната 

вълна е 

качествена
• Пред Съюза на комунистите в Нишки реги

он стоят големи задължения
• За председател на МОК на СКС преизбран 

АЛЕКСАНДАР ЙОВАНОВИЧ, а за сескретар на Пре
дседателството на МОК на СКС избран Мирко Минич

воички среди, по-ускорено 
заемане на работа; на пра
ктика трябва да се про
вежда реформата . в обра
зованието, както и в оста
налите области на общест- 
венсникономическото 
витие-

През изтеклите А06 годи 
ни за 66 500 комунисти, ор 
ганизирани в над 2000 пър 
вишни организации на СК 
в Нишки регион в центъра 
на активността бяха въцро 
си от "Дългосрочната прог
рама за икономическа ста 
билизация. Съюзът на ко
мунистите « региона се ан 
гажира върху мобилизира
нето на най-широк кръг от 
трудещи се и граждани 
върху осъществяването на 
задачите. Стабилизацията, 
отделно увеличението на 
производството, и 
пред остава като най-важ
на задача в действуването 
на всеки член, организация, 
орган и ръководство на 
СК.

социалистически 
организират активност по
литиката по икономическа 
стабилизация 
но да се осъществява. За- 
туй, е необходима откри
та борба против всеки опо 
Ртюнизъ-М,

сили да раз-Във фабриката за производство на строи- 
материад „Осми септембар "във Влади- 

чин хан миналата година оа произведени 60 ми 
лиона тухли и керемиди, с 12 милиона бройки 
в повечето от проектираната мощност на фаб
риканта! Това 
ществено с
влагане на нов1и средства, 

а ГРула наши работници с технически
иновации успяха да намалят процента на влага 
та в непечените тухли, като по този начин на
малиха времетраенето на печеното. Със съВДото 
количество енергия увеличихме произ водство- 

I то с 20 на сто — обяснява директорът на орга 
з низацията Петко Машич.
I Има ли подобни примери и в други орга

низации на сдружения труд? С този въпрос се 
отнесоха към Томислав Миленкович, председа- 

е тел на Междуобщинокия съвет на Съюза на 
синдикатите в Лесковац, който е един от най- 

Е ангажираните Дейци в акцията на синдиката 
,.С производителност и икономии до целите на 
стабилизацията’'.

' — В текстилния комбинат ,,Екопортекст” в
Леба!не се прилагат иновации и съвременни те- 
хноложки методи, благодарение на които се про 
извеждат най-качествени кангарм тъкани от 
домашна вълна. В 1982 година вносът на окъ- 

® па чуждестртнка вълна е намален с 1.0, а в 
• 1983 година е 40 на сто. Тази година ще се

ползува само 30 на сто вносна вълна, ноето е 
голямо облекчение за валутната каса на колек
тива — сподели Миленкович.

— До преди три години и ние, както. 11 
всички организации от нашия отрасъл, употреб 
явахме само вносна вълна и за внос на същата 
отделяхме над пет милиона долара годишно. 
Когато останахме без в!лута, намерихме нови 
техничеоко-техноложки решения и сега произ
веждаме висококачествени платове от домаш 
на вълна — казва директорът на комбината Я|ни- 
чие Младенович.

телен
Междуобщинската кон

ференция на Съюза на хо-приемстве-
мувистите прие ориентаци 
онна програма за работа. 
Конференцията црезбра
Александар Йованович за

изключително постижение е оеъ- 
разпол агаем и те съоръжения, без номпромисерст

зана-

С активното отношение 
на трудещите се и социа
листическите 
тели и сили начел о със 
юза на комунистите, бяха 
спряни отрицателните тен
денции в стопанисването 
и така през 
месеци на миналата годи
на беше спряно и съще
ствено смекчено спадане
то на .физическия обем на
производството. Осъщест
вен е значително по-голям 

н а конверитруемите

самоуправи
Съ-

Мирко Минич

председател на МОК на 
СКС, а за член на Предое 
дателството и негов 
ретар
електроинженер в 'Електро 
ината 
Ниш.

Александар йованович

во, колебания и всичко оно 
ва, което спира наделява- 
нето на затрудненията и 
осъществяването на по-ху 
бави резултати. В пред
стоящия период трябва да 
вървим много по-ефикасно 
в разрешаването на проб
лемите във всички среди 
и на всички равнища.

последните

сек-
Мирко Минич,

промишл еност в

износ
пазари и са постигнати за
бележителни 
селското стопанство.

В работата на заседа
нието на Междуобщинока- 
та конференция на СКС в 
Ниш участвува и Момчи- 
ло Балян, член на Предсе
дателството на Централния 
комитет на Съюза на ко
мунистите в Сърбия.

Б. Костадинов

резултати в

В уводното 
за предстоящите задачи 
Александар йованович из
тъкна, че няма време за 
излишни приказки и умува 
не, за изясняване на думи, 
но е необходимо всички

изложение Пред Съюза на комунис 
тите в Нишки регион се 
намират огромни задачи в 
областта на реализирането 
на програмата за икономи
ческа стабилизация във

И гърделишката текстилна промишленост 
ТИГ, която работи в съСтааза на ООСТ ,,Леско- 
текс” в Лесковац, също произвежда тъкани с

вълна. Вносътотлично качество от домашна 
на суровина от чужбина е намален с № на сто.

„Власина-про- КАНДИДАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ НА ССТН В ЮЖНОМОРАВСКИ И
•ЗЯ-.: _

— С трудовата организация 
‘ дукт” от Сурдулица се догов«|рихме да участву

ваме в разширяването на овцефермата на Вла- 
в изграждането на ферми съвмест

НИШКИ РЕГИОН

Единодушна подкрепа на предложените кандидатисина, както и 
но със сдружените селскостопански про-изяодм 
тели Вече през 1985 година в този край "Де 
има над 15 000 овца, а по-късно ,и ^повече — из 
тиква Драгомир Петкович от фабриката ТИГ. 

В ООСТ за производство на селокостопан 
,,Пролетвр” в Лесковац инова- 

самюупраюителните

рите на Радойе Костич и 
Петар Сератлич за подпре 
дседатели на Скупщината 
на Междуобщ-иноната реш 
онал-на общност в Ниш. 
Предложените 
са получили подкрепа в 
15-те общини на региона. 
Канд-идац-ионната конфере

И двете кандидациоини конференции подк
репиха нандидатурата на Никола Любичич за 
член на Председателството на СФРЮ и кандн 
датурите на кандидатите за най-отговорни поето 
ве в Председателството и Скупщината на СР 
Сърбия. ________________

ска механизации 
торите са .представили на 
органи 18 „полезни предложения . Само 
7 такива предложения, приети и предложени в 
1983 година, са спестени кцм 2 милиона динара. 
Фабриката зт п-ластицирана ламарина в Лесио- 

електрофиятери за фабрични

кандидатисъс

нференчия прие информа
ция за политическата акти 
вност, свързана с избиране 
то на кандидати за отгово 
рни постове в обществено- 
политическите общности 
и самоуправителните общ
ности на интересите в Юж 
номоравски регион. Тази 
активност се подчертава 
в информацията, е била до 
бре организирана във вси
чки среди и е преминала в 
демократическа атмосфе-

• ЛЕСКОВАЦ: — Бра- 
нислав Цанич, досегашен 
председател, и Костадин 
Момчилович, 
подпредседател на Окуищи 
ната на Междуобщинската 
регионална общност са кан 
дидати за председател и 
подпредседател на Окупщи 
ната и за слепващия двуго 
дишеи мандатен период. 
Кандидатурата им бе утвър 
дена на състоялата се 
през миналата седмица Ка 
ндидационна конференция 
на ССТН в Южноморав- 
сюи регион въз основа на 
подкрепа, оказана на пре
дложените кандидати във 
всички 13 общини на ре; 
гиона. Кандидационната но

нция прие отчет за двуго
дишната дейност на Скуп
щината на МРО и нейни
те органи. През изтеклия 
период, изтъкнаха - участни 
ците в дискусията, Скуп
щината на М е ждуобщин - 
сната регионална общност 
в Ниш е била място на 
истинско договаряне на об
щините за реализацията нг! 
утвърдените задачи. В ан
гажирането на Скупщина
та централно място са има 
ли антуалните въпроси на 
стопанската дейност. ДР°‘ 
веждането на Дългосроч
ната програма за икономи 
чсока стабилизация-

вац произвежда 
комини, конто досега се внасяха.

В химическата промишленост „Невена" в 
Лесковац около 21% вносни оуровини са замес
тени с домашни. От домашни суровини се ПР° 
извежда паста за зъби и коаметичеоки средства, 

намериха път до чуждестранния пазар.

досегашен

КОИТО
начин наВ „Лескотекс" е въведен -нов 

подготовка -на вълнената прежда, така че намо 
тааането на -конец е ускорено с 2,6 пъти, а про 
изводство е увеличено с 20 на сто.

В мебелната фабрика „Симгао" ,във Враня 
г помощта ма различни -иновации проиаводител- 
достта-на тРУИ3 е увеличена с 5, а производство 

Г], на сто. Подобни резултати осъществяват 
ГмИВ във Враня, .Здрзалье" -в Лесковац и
други колективи.

ра.
• НИШ: — Междуоб- 

канд-ииационна 
конференция /на С(\ТН 
Ниш утвърди кандидатура
та на Десимир Йович за
председател и кандидату-

щиноката
в

В. ВелНович К. Г.
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СУРДУЛИЦА: ПРЕД ПОСРЕЩАНЕ ЩАФЕТАТА 
НА МЛАДОСТТАНАМАЛЯВА ФИЗИЧЕСКИЯТ ОБЕМ 

ИА1ПР0ИЗВ0ДСТВ0ТИ ШИ НИНИ
Щафетата на младостта в Сурдулишка об- 

ищна ще присдаше иа 1-1 ацрил а 18 часа и 
и©-х- минути. Тя «Де дойде от Бладичии хан. Еа 
«едното посрещане на футболния терен на 
„Раднитк" младите от сурдулишка община се 
готвят усилено. Предвижда се в ирохрамата да 
участвуват нулгур^-художедгаените самодей
ни дружества в общината — „1 май , ..Ром и 
останалите, хорът' на основното училище ..Еоваи 
иованоаич Змай", духови с'ь<2гави, военният Ор
кестър с де-тхихмя хор, смесен хор от воцницм и 
девойки от образователния център „Моша 1Шя- 
де". Отделна програма подготвят младежите и 
девойките от образователния пентцр „йсеин 
Ьроз Тито" за нощта между 18 и 14 април, 
понеже съюзната щафета на младостта ще но
щува в Сурдулица. Преди заминаване на място
то на нощуване Щафетата ще обиколи повече 
организации на сдружения труд. където 
ще бъде посрещната с богати иултурно-художе-

блеми и субективните сла
бости. Загрижават, каза 
той, честите застои в про 
изводството в началото на 
годината, каювито са, на
пример, в кожара „Братст
во", „Тигър" и „Циле". Це-

(От 1-ва стР-)
ВъпреШ! това комисията за 
изготвяне на санационна 
програма все още не е за
почнала с работа. Загуба
та в „Комуналац" е резул 
тат на субективни спабос 
се ангажира в събирането

ппрез миналата година вцз 
лиза на 11 362 и с 4,4 на 
сто е о-голям от средният 
личен доход в стопансуво- 
то в общината.

- Миналогодишните сто- 
панени резултати обаче, лите и задачите

В ООСТ „Тигър — 
Димитровград", коя
то е, така да се ка
же главен носител на 
стопанската дейност 
в общината, физичес
кият обем на произ
водството през мина
лата в сравнение с 
по-мннапата година е 
намален е 8,8, а в 
сравнение със запла
нуваното дори с 21,4 
на сто. Този обем бе 
намален и през 
в сравнение с 1981 го 
дина.

СЪЩО

стесни програми.
Освен програмата, която подготвят младите 

от образователния център „й. Б. 1ито" в нощ
ната програма ще участвуват и младите от 
други общини на Южноморавски регион. В чест 
на Щафетата на младостта ще се организират 
редица програми, състезания, младежки тРУД°- 
ви акции по училища, трудови организации и 
местни общности.

В чест на Деня на младостта ще се органи
зира кръгла маса, предавания, писане на награ
дим теми, посветени на младежта, нейното уча
стие в НОБ и изграждането на мира. По този 
начин младите от Сурдулица ще изявят любовта 
ои към делото и лика на другаря Тито.

1982

Дългосрочната 
за икономическа стабили
зация, въпреки сегашните 
и онези трудности до ко
ито може да дойде, тряб
ва последователно да се 
осъществяват.

без оглед че не са най- 
добри, не бива да се обез
ценяват- Още повече, че 
са постигнати в трудни 
условия, 
на ОК ,на СК в Димитров
град Райко Зарков подчер 
та, че занапред, трябва по- 
често да се разисква и да 
се премахват бройните про

програмати. Тази организация «е 
на средствата за оказани
те урлури от гражданите, 
колективите и трудовите 
организации. На загубата 
е повлияло и несъгласува- 
ното разпределение на До
хода и средствата за лич
ни доходи. Средният ли
чен доход в тази

Председателят От. Н.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В БОСИ 
ЛЕГРАД ЗА РАБОТАТА НА МОК НА СКС В ЛЕС 
КОВАЦА. Т. ___ -____- -Г -ООСТ

йможнтелна оценка на дейносттаПЪРВИЧНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ В С. ДУКАТ ПРЕЗ НАСТОЯ 
ЩАТА ГОДИНА Председателството на Об 

щинския комитет на Съю 
за на комунистите в Боси 
леград, на проведеното 
през миналата седмица ра 
зширено заседание, обсъ 
ди и даде съгласие на от 
чета за работата на Меж. 
дуобгцинската конферен
ция на Съюза на комунис 
тите в Южноморавски ре
гион, нейните органи и 

период април 
до април 1984 ро

дина. Същевременно на 
заседанието на което при 
съствуваха и ръководите
лите на обгцественочюли- 
тичесните организации и 
Общинската 

членовете на Председател
ството «а ОК на СКС в Бо
силеград, обсъдиха и прие 
ха и проектопредложение 
то на акционнара програма 
на МОК на СКС

те конгреси. Ор особено 
значение е и това, че даес 
не само членовете яа Съд» 
за на комунистите, но и 
трудещите се, знаят че са 
моуправлението, братство
то и единството и равно
правието на народите и на 
родностите са единно ус
ловие за стабилност и по
нататъшно развитие на на
шата самоуправителна об
щност.

В продължение на засе
данието Председателство
то на ОК на СКС в Босиле 
град разисква и по въцро 
са за осъществените сто
пански резултати през из 
теклата година. Обща кон 
статация е. че финансови
те резултати както в сто 
ланетвото, така и в несто
панските 
са на завидно 
Още повече, че повече-го 
от тях стопанисват на ръба 
на рентабилността. Иконо
мическата стабилизация в 
повечето от тях все още 
не е залегнала в основите 
на производството и дейно 
стга им. Все още субек
тивните фактори на стопа 
нисването надделяват обен 
тилните. Поради това на 
заседанието бе взето Ре
шение да се изготви, въз 
основа на 
те баланси.
Дългосрочната 
по икономическа стабили 
зация щателен анализ, ко 
йто ще бъде обсъждан 
поредното заседание на Об 
щинския комитет, като при 
това се предприемат и съ
ответни заключения за по
нататъшно действуване.

М. Я.

Широна обществено 

политическа дейност
Ано се с^Ди според на 

белязаните в про1рамата 
за работа задачи, първим 
ната организация на СК в 
в с. Дукат през настояща 
та година ще разгърне пги 
рока обществено-полити
ческа и комунална дейност 
в местната общност. Имай 
кн предвид значението на 
акциите, които ще *ое пред 
приемат, активността и 
приносът на всеки 
нист в осъществяването им 
Ще бъде на всекидневна 
проверка. Затова и мето
дът па работата, както ни 
уведоми Боян Божилов, се 
кретар на тази първична 
партийна организация, до 
значителна степен трябва 
да се мени.

напоите обществено-полити 
чеоки организации и със 
Скупщината на местната 
общност- Още повече, че 
в решаването на комунал
но-битовите • проблеми са 
необходими съд местни, обе 
динени сили. От акционно 
то пък действуване на пър 
вичната организация на 
СК зависи как и до коя сте 
пен организираните сили 
в местната общност ще ус 
пеят да дадат принос за раз 
витие на селото.

Когато се касае за нере 
шепите комунално-битови 
проблеми в селото трябва 
да се подчертае, че първи 
чната организация на СК 
през годината ще им пос
вети особено внимание. 
Всъщност, покрай общест 
вено-политичеокото и марк 
систко издигане, преди вси 
чко личното, комунално-би 
товите въпроси ще заемат 
централно място- А такива 
въпроси има повече- ак
цията по електрификация 
на селото, разширяването 
и поправка (на места на- 
стлаха с чакъл) на пътя 
от Две реки до центъра, 
изграждането на здравна 
станция, снабдяван ето и 
пр. Комунистите ще ока
жат помощ и в работата

на първичната младежка ор 
ганизация. Не по-малко 
внимание ще обърнат и на 
работата на делегациите 
и действуването на деле 
гатит© в обществено-поли 
тичесните организации, са 
лшуправителните общности» 
на интересите и Общинска 
та скупщина в Босилеград.

Канто и досега тази пър 
вична партийна организа
ция през годината особено 
внимание ще посвети на 
понататъшното укрепване 
на всенародната отбрана 
и обществената самозащи
та, като при това разгърне 
широка активност в акци 
ята ,,Н(и}що не бива да ни 
изненада'’, с цел същата 
да бъде възможно по-ма 
иова.

Има ли условия да се ра 
звива селското 
во? Безспорно е че 
подчертава Божилов, 
пр ос-кг как да се интети 
вира сетжото стопанство, 
преди всичко животновъд
ството ще се намери на 
дневен ред в организация 
та ни. В това отношение 
е необходимо и всеки кому 
нист да даде свой, личен 
принос.

тела за 
1982

скупщина,

кому-
организации не 

равнище-за пред
стоящия двугодишен пери
од.

Съюзът на комунистите 
в Южноморавски регион 
организиран в 1397 цьрвич 
ни партийни 
се казва в отчете, през из 
теклите две години е заво 
к>вал значителни общество 
но-лолитически резултати. 
До значителна степен е ук 
р еггн ало ид ейно-политичес 
кото и акционно единство. 
При юва от особено значе 
ние е единството по отно 
шение на по-нататъшната 
подготовка на

организации.Секретарят подчертава, 
че на всяко събрание обе 
зателно ще се 
(не)реализирането на взети 
те на предишното събра-

обсъжда стопанст- 
има,

и въ заключителнии закл-ние становища 
ючения. За закъснявай е
Или пък неосъществя-ва-
не на поетите задължения 
от задължените членове 
ще се търси идейно-поли- 
тичаскна отговорност. Ос 
вен това през настоящата 
година много повече откол 
кого досега тази организа
ция ще сътрудничи с оста

а в духа на 
програма

трудещите 
се за действуване в поли 
тичеоката система на со
циалистическата самюуп- 
'равителна

на

демокрация, 
единство в акцио(Н1Ните на 
сбки ,приети на партийниМ. Я.

СТРАНИЦА 4
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ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БО СИЛЕГРАД ИЗ ПРОГРАМАТА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА ТАЗГОДИ 
ШНИТЕ ЮБИЛЕИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАп при затруднени условия 

завидни резултати Петте тържество 

на 6 май иа „Кин-сти“ми области на 
вия и стопански 
До значителна 
увеличена 
продукция, а с изграждане 
то на новите производства 
ни цехове увеличен е и 
броят на заетите. Постиг
нати са /забележителни ре 
зултати в областта на ко
мунално-битовото устрой
ство на селата, в областта 
на селското стопанство, со 
циалната и здравна защи-

общеотве- 
живот- 

степен е 
обществената

Приет отчета за работа на Общинската скуп
щина, нейните органи и тела, правосъдните и от 
делни органи и отчети на самоуправителните об 
щности.

Четиридесетгодишнината 
от борбата на Църноок и 
освобождението на Боси
леград ски край от фашиз
ма в Бооилеградска общи 
на ще бъде чествуван тър 
жествено и достойно на 
историческото им значе
ние. Централното тържес 
тво, според заключението 
на Председателството на 
ОК на ССТН и на СУБ- 
НОР, които неотдавна об 
съждаха на съвместно 
заседание този въпрос, 
ще се проведе на 6 май 
край, паметника на зашна 
л^ите бойци за свобода и 
равноправие на местността 
„Кин—стан” (на планина

| Църноок).
На заседанието бе фор

миран Координационен от 
бор за чествуване на таз 
годишните исторически 

юбилеи (с председател 
Иван Лазаров), който тряб 
ва да предприеме всички 
мерки, чествувавето да 
бъде масово и достойно. 
Между другото, Коорди
национният отбор трябва 
да стъпи в контакт със 
Съ.юза на бойците Рт СР 
Македония, САП Косово и 
СР Сърбия, как то и с пре

живели бойци, участвува
ли в тази най-значителна в 
Босилеградска община бор 
ба, които Да вземат учас
тие в чествуван ето. Ос
вен тях ще бъдат покапе 
ни и делегации от съседни 
те общини в региона. Раз 
бира се, на тържеството ще 
присъствуват и • 
младежи, трудещи се и 
граждани от общината. В 
рамките, на чествуването 
числящите се към терито 
риалната отбрана и ЮНА 
ще проведат военно упра
жнение.

Общинската скупщина 
трябва да вземе съответни 
мерки и навреме да поп
рави и разшири пътя от 
Босилеград до местността 
„Кин—стан” и по този на 
чин да се създават по-доб 
ри условия това историче 
ско място да бъде по-масо 
во посещавано. Задцото, то 
ва в общината е един от 
най-подходящите начини за 
задълбочаване на револю
ционните традиции и при 
добивните от НОБ и соци

На проведената 
март т-г. съвместна сесия 
на Общинската скупщина 
в Босилеград, делегатите 
на трите съвета обсъдиха 
и приеха отчетите за изте
клата двугодишна дейност 
на Общинската скупщина 
нейните органи и тела, пра 
восъдните и отделни срга 
ни, финансирана от общин1' 
окмя бюджет. На

иа 30 сно и стопанско развитие 
на Босилеградска общин; 
Може би това е резултат 
на обстойното им ггубли-. 
чно обсъждане в местните 
общности и организациите 
на сдружония труд. Вънре 
ки това, изглежда, че де-

ученици,

дневен
ред бяха и отчетите за ра
ботата на общинските са- 
моу пр авител ни общности.

В отчетния период 
Общинската скупщи 
на е провела 9 съв
местни сесии, Съве
тът на 
труд — 7, Съветът на 
местните общности — 
5, а Обществено-по
литическият съвет — 
3. Проведени са 7 съ 
вмести и сесии на Съ
вета на местните об
щности и Съвета на 
сдружения труд- Об
съждани са 319 въп
роса, от които 42 ра
злични отчети, 127 ре 
шения, 32 информа
ции, 26 обществени 
договори и пр. От по 
соченото може да се 
констатира, че през 
изтеклите две години 
работата и активнос
тта на Общинската 
скупщина, 
органи и тела е била 
обемиста, всестранна 
и интензивна.

сдружения

НЕЗАДЪЛБОЧЕНИ РАЗИСКВАНИЯ: делегатите на ОС
легатите трябва да бъдат 
по-дейни в това отноше
ние. Сигурно е, че при пу 
бличното обсъждане, изби

та, образованието, култура 
та и пр. Най-кратно каза
но, Общинската скупщина 
нейните съвети и останали 
те органи и тела с досе
гашната си активност са 
се афирмирали като място 
за договор и решения, ка
то делегатско тяло което 
дава принос в развитието 
на общината и по-широко.

В продължение на сеси
ята, делегатите на трите 
съвета обсъдиха и приеха 
още няколко проентореше 
н«я и договори. Между 
другото дадоха съглаоие 
за изграждане на мини — 
водоцентрал1И на територи
ята на общината, и приеха 
решение за компенсиране 
цената на семена ечемик 
и овес, които в достатъч-

алистичесната революция 
сред подрастващите поко 
ления-

М. Я.рателите са имали редица 
забележки по въпроса за 
работата на посочените ор 
гани и теле. А делегатите 
обаче са тези които тряб
ва да пренесат мнението 
на базата в Общинската 
«скупщина. Само по този на 
чин, с всеобща активност 
на всички и с конкретни 
забележки може да се ме
ни начина на досегашната 
практика и работа, което 
е и едно от съществените 
условия за по-бързо обще 
отвено-мкономическо и сто
панско развитие.

Инак, в отчета за рабо- 
на Общинската скуп-

БАБУШНИЦА

Въведем временно управ
ление в „Бшчност“нейните

Делегатите на трите съ
вета на Общинската скуп
щина на последната сесия 
голямо внимание посвети-

отгоре, тези дни е устано
вено, че кооперация „Буду 
чност” не е регистрирана 
в Окръжния стопански съд 
в Ниш от 1978 година!

които делегатите на трите 
съвета на Общинската с»у 
пщина «също приеха. Изне
надва факта, че почти всн 
чки отчети, делегатите при 
еха без задълбочени разис
квания, въпреки че се ка 
саеше за важни материа
ли, които по един и лой друг 

отразяват всеобщо- 
обществено-иконошгче

ха на въвеждането на вре
менно управление в земе- 

кооперация „Бу- 
в Бабушница и

тата
щина се подчертава, че 
активноста на тази скуп
щина, нейните органи и те

затруднените

но количество за предстоя 
щата пролетна сеитба обе 
зпечи „Напредък”. Няма 
съмне ни е- че това е още* 
една крачка напред в осъ
ществяването на плана по 
сеитба.

Тъй като във връзка с 
предложеното временно 
управление е дадено пълно 
съгласие и от страна «а 
обществено - политически
те организации в общината 
още в края на миналата го 
дина, то делегатите едмно 
душно гласуваха за въвеж 
дане на временно управле 
ние- За временен управи* 
тел на „Будучност" е наи
менован Йордан Миленко- 
вич, директор на управле
нието за приходи, за сек
ретар Александар Петро- 
вич. За изпълняващ длъж
ността ръководител на сея 
окостопанската служба е 
поставен Величко Джор- 
джевич, а за ръководител 
на комерчеоката служб^ 
— Славолюб Стойкович.

делената 
дучност” 
на предложението на бюд
жетното потребление в обла, въпреки 

условия на стопанска и об 
ществеио-политичерка де
йност са осъществени за
видни резултати във воич-

иг,ината през настоящата 
година.

начин М. Я.
След изчерпателно обсъ

ждане на съвместната се
сия, сетне на отделни за
седания Обществено-поли- 
тическият съвет и Съветъ- 
на сдружения труд изтла
скаха в „БудучнсСт" Дг 
се въведе временно управ
ление, зарад сериозно нару 
шаване на обществените 
интереси.

то
СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 

ДИМИТРОВГРАДЩИНА В

конституционната си роляОсъществява
нията в агрокомплекса (се 
цтбата, жътвата и във вси 
чки други акции от значе
ние за увеличеното произ 
водегво на храна).

Членовете на Изпълните 
шия съвет проявяват осо 
бена активност в предлага 
нето на общи и други ре 
шения и мерйи от чието 
осъществяване зави!си по- 
нататъщното обществено- 
икономическо развитие на 
общината- В работата на 
съвета обаче има и трудно 
ети и се чувствува необхо 
дим10ст от по-добра коорди 
нация между иего и орга
ните на Общинската скуп
щина.

че приетата политика, при1 
етите решения и заключе 

на Общинската окуп- 
остан злите общес 

сили в

съветИзпълнителният 
на Общинската скупщина 
в Димитровград 
те на задълженията и ком 
потентността си, произлиза 

Конституцията, за

тярамки-в
щина и
твено-политичеоки 
общината. Особено внима
ние бе посветено на разви 

на делегатската си
И този път бяха изброе

ни редица недопустими не
редности съществуващи в 
„Будучност" като: неподго 
твеност за подобрение 1И 
развитие на «селското сто
панство, а стремеж коопе 
рацията да се занимава с 
търговия, дублиране на про 
дажни помещения с „Тала 
мбас”, лоши самоуправите 
лни и междуличностни от
ношения, и др. На всичко

щи от
коноиредписаният3 и стату 

общината осъществя 
ва обществената си роля- 
В този смисъл успешната 
му дейност е пряко свър- 
зана с дейността^3 
те и телата на Общинска
та окупшнна. Затова сви 
детелегвуаа и оценката.за 
миналогодишната му ДОИ

тието
стема и съгласуването ва 
работата иа органите 
управлението 
Обсъждайки доклади, 
формации и анализи на от- 

трудови организа-

та на
на

ОС.към
И1Н

Досегашният управител 
на „Будучност" и другите 
отговорници са разпреде**

делии
ции и готвейки овои, 
пъл1НИтеЛ'НИят съвет бе и е 
винаги в течение на стопан 
оката дейност в община
та. Членовете иа този съ 
вет дадоха и дават 
нос в подобряваме отноше

Из-

ни на други работни м©с-
I;*»НОСТ-

През миналата 
например, а«т^н«^0На 
този съвет бе 
към осъществяване на ве

година, та.
на при- М.А.А. Т.
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„ГАЛЕНИКА” _ ООСТ ,,25 МАЙ” В СУРДУЛИЦА опишем «ивиш от »игър-я1мишвгм|«Въпреки увеличения обем - загуба
Химическата прамишле стоятвлството, че „25 май” 

пост „Галеника” — ООСТ през 1982 година е отдели 
„23 май" в Сурдулаща през ла 3 539 000 динара за раз 
изтеклата 1933 година е 
увеличила обема *а произ 
ьодството о 13,25 на сто в 
сраан&ние с предишната 
Т9Ь2 година. Произведени
са 30 309 тона минерална е положението и със орел 
вълна срещу 9103 тона в 
предишната година.. Блато |Д|УМ| 
дарение на това общият до ЩИЧ 
ход е додтитнал оума в аб- ЦрК 
солютен размер 256 121 ооо ^ЙШ| 
динара, което представля- Н|Я 
ва увеличение с 11,83 на

изразходваните оРВДсТиа 
да отчетат ръсх от 33,18 
на сто, който е потажхж От 
общия доход с 21,3 пунк
та. Главната част на 
разходваните средства са 
за суровини и материали, 
при които е забележел 
ръст от 49,49 на сто, и т°

В ООСТ „Тигър—Димитровград” оценяват, 
модели на ботушите не задоволя

ват критериите «а съвременните конвертируеми 
пазари. Затова да предприети крачки с Нел да 
се !намерят нови модели, ноито да задоволявах 
вкуса на потребителите преди всичко в Аш- 
лии, Италия и Съветски съюз.

че сегашните
ширяване на материалните 
основи на труда и резер
ви, докато през изтекла
та година такива средст
ва нс е отделила. Подобно

из-

В ООСТ „Тигър—Димитровград са три 
стигнали няколко предложения, а сега се водят 
преговори, за приемане на най-доорите вариан
ти за изработка «а калъпи за ботуши.

ЗАПАЗВАНЕ ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ

На последното заседание «а работничес
кия съвет е приета инициатива на Републиканс
кия съвет на Съюза !на синдикатите точно да се 
определи ролята на органите и обхцесгвено-по- 
лигичеокиге организации в запазването на жи
зненото равнище на работниците-

На материално най-застрашените раоот- 
ници аце с© окаже материална помоац при ре- .

жизненотрептящи погреб

ъ 3
>сто.

За такова състояние до
значителна степен са доп
ринесли; «есъгласуване на 
цените иа произведения
та и услугите от една е хи 
термалните разходи — от 
друга страна, но и недос
татъчното 
на средствата рязкото по 
качване на цените на въз-

г-' ЩШ . РУ'

Щ шаването иа техните 
ности. В ООСТ ,,Тигър—Димитровград” вече са 
предприети мерки за да се направи листа 
най-застрашените работници. Оценява се, че то 
ва е твърде деликатна и отговорна задача, изи
скваща максимална сериозност.

ОХРАНА НА ТРУДА
С цел да подобри охраната на труда иа 

работниците приета е инициативата на Институ
та по охрана на труда от Ниш този институт Да 
изработи проект за предприемане на мерки за 
подобряване условията на ТРУД3-

.
икономисване наПредстоят спешни меркки за надделяване на трудно 

стнтс
ствата за възпроизводство 
— през 1982 година са от 
делени 10 068 000, а мина 
лата година 5 297 000 дина 
ра, или само 52,61 на сто.

вследствие на покачване
цените на възпроизводег 
вените материали (кокса с 
36 на сто, сгурията за око 
ло 5,2 пъти, меркур-плети- 
ва за около три пъти, 
масло за 2,4 пъти, на- 
трон-хартия за 60 на 
сто, РВЦ Н03ИИ и фо- 
лии за 2,5 пъти и алумини 
еви фолии за 3 пъти). От 
дохода общо за лихви са 
отделени 23 649 000 дина
ра, което 
205,18
1982 година.

производствените матери- 
али и суровини. Оттук и 
доходът в тави стопанска 

1983 гоорганизация ДРез 
дина е по-малък в сравне
ние с предишната година 
— 72 198 000 (зпряхю
85 469 000 динара, или до
ходът е реализиран с 84,47

На неотдавнашното съве 
щание на обществено-по
литически и стопаноюи 
дейци по стопанските ре 
зултати за 1983 година е 
констатирано, че тааи ос 
новна организация на 
сдружения труд е стопани 
овала ори затруднени и не
благоприятни условия по 
отношение на 1982 година, 
когато не е имала загуби.

Увеличеното цроизвод-

В ООСТ „Тигър—Димитровград ” 
практика редовно да се следят Условията 
труда в производствените халета, за да се подо
бряват постоянно условията на труда на работ
ници. 1КоилЪ работят при неблагоприятни 
здравето им условия- Тава е 'Дотолкова по-важ 
но, когато се знае, че условията на труда не 
само в ООСТ „Тигър—Димитровград”, но и в 
пялата гумарсна промишленост са доста тРУ- 
дни.

стана
на сто.

Разпределението на до
хода в ООСТ ,.25 май” на 
сурдулишката „Галеника" 
е несьппасуван, така че та
зи организация е отчела за 
туба в размер от 19 465 000 
динара. В разпределението 
ръстът на средствата, от 
делени за лични доходи и 
общо потребление е по-ви 
сок от средствата за раз
ширяване на материалните 
основи на труда. Оттук об

на

представлява 
повече от

по
на сто

ООСТ „25Ето защо в 
май” се предприемат спе
шни мерки да се надделее 
незавидното положение., на

II ре драг Димитров
ство на минералната въл
на при същевременно 
растване цените на възцро 

материали

на- ИЗ ТО „БОСИЛЕГРАД”то при това се очанва по 
мощ и от обществото.

Ст. Н. оптишшии В ПЛАНИРАНЕТОизвод отвените 
и услугите са обусловили

Тазгодишният общ доход в сравнение с минало
годишния е запланувано да се увеличи с над 30 наИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ОБЩЕ СТВЕНАТА ДЕЙНОСТ В 

БОСИЛЕГРАД сто и да възлезе на над един милиард динара
Трудещите се в Трудо- низация. Стопанските орга

вата организация „Босиле- низации в общината, в ко- 
прад” в Босилеград, в коя- ито работят 754 работки- 

основните ка (според броя на пресне 
тнатите трудочасове) през 
миналата делова година за

Неспазване на мерилата н критериите
година бележат ръст от 26 
1на сто. При това доходът 
(възлиза на 82 694 хил-яЩИ 
'динара
'на сто, а чистият доход — 
75 476 хиляди динара, уве 
личение 34 на сто. Сред 
ният личен доход «а заети 
те възлиза на 14 089 дина
ра и е по-гол ям от този в 
стопанските организации 
за 2839 динара. За разши 
рение на материалната ос 
нова и [резерви са отделили 
само 2 150 000 динара.

Изхождайки от факта, 
че повечето организации 
от обществената дейност 
през изтеклата делова го 
дина са заплатили повече 
за лични доходи и съвмес 
тно потребление 879 670 дц 
нара 'неминуемо възниква 
въпросът за по-рационал
но изразходване на средрг 
вата, като при това с© спа 
з-ват мерките и само-упра
вителните споразумения по 
отношение на разпределе
нието на дохода и чистия 
доход.

то стопанисват 
организации на сдружения 
труд: „Слога", „Услуга",
„Излрадня” и „Напредък* 
през настоящата делова го 
дина ще осъществят общ 
доход от над един мили
ард динара т-©. с 30% по
вече от осъществения през 
1983 година 
се, че ако тази трудова ,ор 
ганизация, като носеща сто 
папска организация в общи 
ната осъществи запланува
ното ще даде значителен 
принос не само за своето, 
но и за целокупното разви 
тие на общината.

492 динара.
Същевременно, според за 

ключмтелните баланси, за

Финансовите делови ре
зултати на седемте орга
низации на сдружения 
труд в обществената де 
йност в Босилеградска об 
щина, осъществени през

увеличение 31 акумулация са 
около 20,4 милиона динара, 
а трудещите се в тази ор
ганизация (409 — пак спо 
ред броя на трудочасове- 
те, включително и заети
те в общите служби) над 
18 милиона

отделилиизтеклата година, за с^ме 
стно потребление повече 
от позволеното са отдели
ли: Здравният дом — 354 
544 динара, основното учи 
лище — 18 709, Центърът 

— 112 043, Дет

изтеклата делова година, 
не са в съгласие с общо
приетите -мерки по иконо 
мическа стабилизация- На 
истина, нито една органи 
зация не е отчела загуба. 
Обаче, тревожи фактът, 
че почти всички, с изклю 
чение на средношколския 
образователен център, по 
един или друг начин са за 
платили повече за лични 
доходи или пък за съдамес 
тно и общо потребление- 
Именно, не са спазили об 
ществено-договорената по 
литика в разпределението 
на средствата за лични до
ходи: Здравният дом — 
23 109 дин. основното учи 
лище ,,Георги Димитров" 
-2_* 90 610 и Аптеката — 
204 773 динара — т-е- по
вече. от позволеното за ли 
чни доходи са взети 318

доход. Считаза култура 
ската градинка — 16 350 и 
Центърът по социална ра 
бота — 59 538 динара или 
общо 516 184 динара.

динара.
Миналогодишната стопа 

нека
Иван Стойнев, 
директор на организация
та — въпреки затруднени
те условия на стопанисва
не и загубата от 2,27 ми
лиона динара в „Изхрадня”, 
настанала вследствие неин 
касираната заработна, оце
няваме като положителна. 
Трудностите и сега са на
лице, но считаме че и уве
личеният с над 30 «а

дейност — казва
генерален!

Инак, 308-те трудещи, за 
ети в тези организаци, 12 
повече отколкото през 
1982 година, са осъществи 
ли общ доход от 104 784 
хиляди динара и в сравне 
съ,с същия през поминала 
та година е увеличен с 80 
на сто. За отбелязване е, 
че по-голяма чадт от об
щия доход е осъществен 
от . самоуправителните общ 
ности.

Че тази организация е 
наистина водеща стопансна 
организация във все още 
неукрепналото босилеград- 
ско стопанство потвържда
ват повечето факти, всред 
които например и: през ми 
налата
стопански организации 
общината са осъществили 
доход от над 221 милион 
динара, от които над 168 
милиона тази трудова орга

сто
план може да се реализи
ра, под условие още пове
че да ползуваме вътрешни 
те 'си ресурси и още по- * 
вече да се спазват стопа
нските закономерности.

година, всичките
в

Разходите в тези орга
низации възлизат на 22 091 
хиляди динара и същите в 
сравнение с М. я.предишната В. Б.
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Пролетарии страни, съединявайте се Брой 140,

Белград, 6^^ Ш4дхомунистЗрган на Сьюза на Югославските комуЯ^Я ^ ||И|ЯЯЯЙт:

Програмите и животът
В момента, когато беше гтриета Дъл го - 

•срочната програма за икономическа 
стабилизация, само по себе си беше 

ясно,^ че тя може да бъде осъществена само 
с нам-ширсма, обмислена, .коо1рд;и1Н1И,р©1На об 
ществена акция, която ще се води по начин,

дей
политически живот. А то-

0 нова, което е особено важно в този дане на състоянието в друга среда обаче не 
момент на истината, е свалянето на ,/ръ омее да изключи задължението към самокри 
навиците”, които нерядко, заради „до- тика, още по-малисо да оспори правото на 

машню спокойствие”. бяха сериозна пречка други да ни оценяват по онова, което и нак 
пред премахването на многобройните слабо- работим. Изглежда значението на този посту 
оти в дейността до всички фактори в нашата лат се подсили о факта, че хората от воич- 
политическа система. Всеки, изнасяйки откро ки структури наблягаха отговорността да се 
в©но пречките пред действуването му на обезпечава с укрепване на контролната фун- 
собственото „работно място”, същевременно кция. А тя естествено може да се изяви след

различаващ се от обикновените схеми 
ствуване в нашия 
ва означава — без силни думи, без шумност 
и агитация, а с точно утвърдени задачи за 
всички фактори в политическата система и 
с поострен контрол над изпълняването на те
зи задачи. За съжаление,- наддлея първото и 
се стигна, докъдето се стигна: недалече от

на

определяше и пречките, намиращи се пред като се приложи доирай принципът за кан 
осъществяването на обществените цели. ст-итуопомните задължения и пълномощия на 

ьоеки отделен субект в обществото. И още 
Така например, хО|рата от ръководство- црИ ^но условие- да се отстрани теренът, на 

то на Съюза до комунистите смятат, че е който расте ,/колективно съгласуваният опо 
неодържимо във водещата организация чна ртюнизъм”, същият опортюнизъм, който по ед 
обществото да има нееди1НСтво по договсире- ,на ил,и друга причина съществува повече, от 
ни вече проекти (Дългосрочната програма за 
икономическа стабилизация). Съюзният изпъл
нителен съвет не е съгласен бремето на из
хода от икономическата криза да бъде прех- ни промени в нашата икономика.

началото, далече от желания изход.

Че това наистина е така, свидетелству 
ват и най-новите инициативи, както на най- 
предния политическо-изпълнителен орган (Съ 
юзкгля .изпълнителен съвет), така и на фронта 
на '.-ьай-ширс ките социалистически сили (Со
циалистическия съюз). Натиснати от бремето 
на действителността, и едните, и другите те
зи дни приложиха неизбежната формула: да 
се съгласува политическата акция, да се раз
граничат задълженията и отговорностите, да 
се прекратят празните действия, да се възвъ
рне нарушеното акциовко единство.

колкото смеем да му позволим, като се има • 
предвид насъщната необходимост от корен-

върлено на него, защото голяма част от 'ин
тервенциите трябва да изпълни делегатската 
система. Социалистическият съюз не се при 
мирова с факта, че в провеждането на Дъ,л- 
горрочнтта програма не са включени инте- 
тектуал!ните и професионалните кадри както ждане на всички необходими мерки, за_да 
бяха ангажирани в изготвянето му... Разбира отразяваме действителността и обезпечаваме 
со, с оглед на вза/имопроникването на общес- икономическа и социална стабилност на об- 
твените интереси, те 'виждат и онова, което 
трябва да бъде направено и там, където те 
по естеството на работата си не са включе
ни непосредствено, но ч\ствуват последиците 
на слабостите в отделни области на общест- това. ще добавим, че и действуването на су-

I дна репаратура на икономическата си
стема. по капилярната система, както 
смята Александар Ггрличнов, изисква 
висока степен на конзистентност, вгра

ществото, като необходима предпоставка за 
осъществяването до Дългосрочната програма 
за икономическа стабилизация. Подобно на

Безсъмнено става дума за своеобразно 
отрезняване в момента, когато от една стра
на виси мечът на външните дългове, а от дру 
га страна вътрешните икономически трудно 
сти не позволяват да се намери достатъчно 
ефикасна защита. Изглежда оттам произтича 
целият реализъм в съблюдаването на трудно© 
тите, може би дори и в прокарването на ис 
тинения път. който реализъм изпъкна на п-ре 
ден план в миналия петък в рамките на Со
циалистическия съюз. Най-висшите дейци.

бективния фактор не смее Да отстъпи от съ 
Само с единодушно и обмме.

вената система.
шия принцип. 
л©н о действувай е може да се обезпечи съотп конструктивниосочваме остри, но и 

(Критини по адрес на развитието на по-
система, отговорността ва петно осъществяване на всички обществени

включително и Дългосрочната, а
литическата

делегатите в окушцините на републиките и програми, 
покрайнините, неизпълнените компетенции на 
изггъп нително-управлеьгчеоките органи, бавно 
то договаряне на републиките и покрайнини
те. пренебрегването на
номерности. Правото на критическо разглеж

тя е — да повторим онова, което вече е из
вестно — минимално условие за изход от на 
шето сегашно положение.

събрани на едно място и с една и съща цел, 
по-нататък (но-обширнокъде сме и накъде 

изказаха голяма част от истината за това икономическите зако
Слободан Куюнджичтова говорим © притурката).за

ИЗДАТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ НА „КОМУНИСТ", ИЗДАНИЕТО ЗА СР 
СЪРБИЯ

От думи към дела
които работят в „Ко- 

онези които по-добре
уреждат девет- .редакции — -реа
лизацията на единствената редак
торска политика, четливостта и ан 
гажиранас-гта -на 'вестника.

Най-наюратко, тези нови стано 
нища, които дойдоха до изява на 
това заседание, биха могли да се 
оледат на следното: трябва да се 
утвърди по-мохерентна и по-пооле- 
дователна редакторска концепция 
за общите черти «а вестника; Съ
ветът вече не може да остава еди 
нств0НО върху непрекъснатото по
втаряне на исканията да се из'ди- 
нне единната редакторска полити- 
на на „Комунист”, но е необходимо
_ да се изведе до нивото на
първостепенния 'въпрос за отговорно 
стта за неос-ЦЩествяваНето на еди 
котвената редакторсна

Хората, 
мунист”. или 
познават проблемите, с които този 
вестник се среща, трудно преодо
ляват изкушението вече с години 
наред да констатират едни и съдии 

- подобава-неща фиюоират главно
проблеми и отправят искания, 

днес същест вено не се 'Ра 
онези от преди пове

ти
КОИТО и
зличадат от Танова становище Съветът не обо гат да бъдат достатъчни, но че е 

оновава само върху основите на необходима по-радикална промяна 
досегашните ои разисквания, но на редакторската политика, както 
и църху критиката на вестника, ко- и необходимите графическо-изоора 
ято идва от нръга на читателите, зителни промени, които вестника 
от първичните организации на СК. ще направят на наистина модерен 
В този контекст, «а Съвета бе орган на СК, седмичник, които за.

осъацествените повалява нуждите не само на чле
новете на СК, но и на тю-широиа-

Чв ГНа зас0Данието на Издател
ския съвет на „Комунист издани- 

СР Сърбия (28 март) в този
помалко енучен сцена- 

сценарий, който не 
по-големи вълнения, 

новини. Нане- 
вече 'кла

ето за 
извеете© и
рий, ит лоне
е възпроизвел 
внесени 
шна, те се
оическмте
та политика на

[сонетантирано, че 
качествени промени в изданието на 
„Комунист” за СР Сърбия не мо- та 'общественоют-

и някои 
отнасят ДОна редакторска 

койтовътгроои политика.вестник©
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... .И страната и оптимална последояате 
лност и развитието на делегатски
те отношения. Две, вероятно най- 
сериозни предупреждения от т«ва 
събрание заслужават да бъдат ирн- 

цялостно. Драгослав Мар-
Нашите преломни години

ведени
кович: — Причина за нашата 
гриженцрт е 4>ак.тът, че Дванаде
сетото заседание на ЦК «а СЮл 
показа, че ни в Съюза на комунис- 

пък ни в Централния 
а това е само отражение

об1Дестйрто, не съ-

за-10-тостраната нс оспори налогодашния октомври, а на
на ЦК на СЮК протака 

миналата година''1!
Разискването на иай-висшите фуннционери в 

оценката на
твърднха целонупната реалистичност на това предвиждане

Милка Планини, че I**4 е критична година. Напротив, но- заседание
но до края на

чсоми-ГРЛНИЦА МЕЖДУ СИЛАТА 
И БЕЗСИЛИЕТО

тте,
тет, напро-онални кадри, да изградимр 

скт за реализираме на тази идей
на програма ... Проектът се реали 
:->ира твърде бавно, а не Съм смгу 
рей че на края 'Де бъде конзисте-

н еотдавнашното заседание на 
най^висшите функционери на феде 
рацията, републиките и покрайни
ните, проведено в рамките на Съю 
зната конференция «на ССТН10 бе 
посветено само на една тема: Как 
последователно да се осъществява 
Програмата гю икономическа ^ста
билизация. Непосредствен повод 
за това бе предстоящото отмразя- 
ване на цените, а целта: договор 
за съвместно действувай е във „фро 
нта на организираните социалисти
чески сили".

Съставът на заседанието (пра
ктически най-висшият политичес
ки актив на страната), сложността 
на икономическата и обществена 
обстановка и крупното събитие, ко 
ето предхождаше на това разисква 
не (приемането на отчета на Съюз 
ния изпълнителен съвет за прего
ворите с ММФ), вероятно повлия
ха да се надмине шаблонната ра
бота, която наистина обикновено 
се чувствува в нашите разисква
ния за осъществяване на Дълго
срочната програма по икономичес
ка стабилизация. Макар че бе под 
готвен за кратко време, разгово
рът имаше логичен ход, в когото 
се намери място и за адресирани 
критически тонове и за размяна на 
аргументи и гтротиваргументи — с 
цел да се постигне договор за съ
вместна, координирана акция. Без- 
съмнение, уводното изложение на 
Милка Планинц, което имаше ре
дица данни и реалистични оценки, 
даде подтик за такова разискване.

Струва се, също така, от зна 
чение и това, че на заседанието се 
разисква твърде откровено за не- 
единството в Съюза на комунисти
те за вече утвърдените основни 
определения. Изтъкването на тази 
проява може да се протълкува ка 
то стремеж в рамките на единнст- 
вения фронт на Социалистическия 
съюз те да се надминават, чрез ко
ординирана акция на всичките си
ли да се дойде до обуй, иинтереси.

състоянието Бществува в достатъчна степан еди 
нство ни по онези въпроси, гю ко 

вече постигнахме съгласие".

За истинско ангажиране на из- 
I гь ями телн о-упра в л ен ч еоките 
-ни се застъпи и

орга
Франц Шетинц, ито

Ето предложението и продуиреж- 
Милка Планинц: „Ми

н-ген.
_________________________. ---- ------- ------------—------------------------------- - дението на

„Дади борбата в която влизат субективните сили ще бъде Съ- сля, че най-важното е дз направим 
щинска борба за Дългосрочната програма за инономическа стабилиза- неднага планове, конто ВД осигу
ря „ли тя ще СС сведа на подкрепа на мерките на тскущата иконо- рят задвижване на Делегатската си 
мичесна политика, взети посредством известните методи — от днес до стема. ^^Тголкова много че 
утре. Опасно е ано фронтът на субективните сили се принуди да оъде в ^ необход„мо да сформйра- 
позиция на „адвокат" на текущите мероприятия, с такаиаречения иа- ^ НЯКОе друго правителство с 
кет ние сигурно няма да надделеем кризата". гю-инаква концепция и вероятно

Илида изберем -други 
който счита, „че нито еднгу масо- ще задействува нашата полмтнчес 

надомести ка система, или пък инерцията на
бомбар-

делегати.
Тезпса за неконзистентността 

в осъществяването на Дългосроч
ната програма, накто и начинът то 
ва да се преодолее, по-подробно 
сбразлож-и Слободан Милошевич, 
който каза: „Дали тази борба, в 
която влизат субективните сили 
ще бъде същинска борба за Дъл
госрочната програма за икономиче
ска стабилизация или тя Ще се 
све-де на подкрепа на мерките на 
текущата икономическа политика, 
взети посредством известните ме
тоди — от днес до утре. Боя се_. 
фронтът на субективните сили да 
не ое принуди да бъде -в позиция 
на „адвокат” на текущите мерки, 
така наречените пакети, с които 
цие сигурно няма да надделем кри 
зата”. Милошевич се застъпи за 
превъзходно действуване в три гла 
вни области, които предвижда Дъл 
госрочната програма и без които 
няма възможност да се върв-и на
пред. Касае се за мотивацията За 
работа, материалното положение 
на стопанството и за промяна на 
стопанската система. Той преди да 
изтъкне „мотивацията", подчерта 
че сме изправели пред големи ли
шения, че намаляването на жизне
ното равнище е твърде изразено. 
Къде е Реалната граница на това 
намаляване? Отговорът, според мпе 
нието -на Милошевич, е мфрлив с 
отговора на един друг въпрос: ка
ква е цената на намаляването -на 
жизненото равнище? Това е цена, 
която с готовност се заплаща о 
дел да се постигне целта, но коя- 
те никоз не е готовда за плати за 
да се остане в позиция на стагни- 
ране на дългосрочната криза. А осъ 
Ществяванетю на Програмата оче
видно отагнира. Всички въпроси, 
които бяха открити през лятото са
открити и днес-

ва акция не може да
изпълнителните сегашните процеси ще яотговорността на

съвети на републиките и покрайни лира от всички страни,
Съюзния изпълнителен ши натиск тя -да се измени".

като вър
ни те и на 
съвет, или пък обратно".

За отговорността и някои кон- 
Как обаче да се осъществи крегни възможности да се .дисди- 

пъл-но ангажиране на Съюзния из- ПЛИНират" партийните и делегат- 
пъл-нителен съвет и къде е граница сК)Ите редици беше казано приб- 
та между неговата оила и безси- лмзителво следното: в СК, наисти 
лието му. За това не стана дума, на не с голям успех, започна да 
освен в една част от встъпително- се набляга върху отговорността, 
то изложение, къдрто лсе назва и именно централните и покрайнин- 
следното: за. „нито един дого- ОКИте комитети да доставят на
вор между републикките и по- Председателството на ЦК на СЮК 
крацнините по въпроси, за ксхито предварителни отчети и информа- 
са компетентни, процедурата, 
беше по-къса от една година. Мо
же ли да чакаме толкова много?
Ако в Рзолючията по договор запи 
сахме да намалим с 5 на сто об-

Не пи и във връзка със спортните въ
проси. А когато Става дума за де
легациите на скупщините на репу
бликите и покрайнините — беше 
подчертано на събранието 
трябва да докладват на Скупщина
та -на СФРЮ как провеждат съв
местно утвърдената политика.

те
лаганията на стопанството следва 
да раздвижам веднага конкретна 
акция .... Докато изменим данъч
ната система, ще изминат най-ма
лко две години, а не може да ча
каме, зашото това е един от ос
новните пунктове на стабилизация
та .. . Не облекчим ли положение
то на стопанството, не премахнем 
ли споровете около данъчната по
литика, не защитим ли жизненото 
равнище на трудовите хора в про
изводството, решението за замраз 
яване на цените ще доживее ло
ша съдба".

Накрая посочваме и един, ни 
най-малко терминологически въп
рос- Повдигнат бе на събрание от 
преди петнадесет дни. със състав, 
твърде подобен на състава на 
събранието, за което става дума. 
Тогава някой каза, че миналата го
дина провъзгласихме за преломна 
тази също така. Не става ли дума 
за термини, които се употребяват.!

ТРИ КЛЮЧОВИ ОБЛАСТИ
Това което е причина за загриженост на всички ни е фантът, че 

12 заседание на ЦК на СЮК показа, че нито в самия Съюз на номунис- 
тите, дори нито в самия Централен комитет, а това е само отражение 
на положението в обществото, не съществува достатъчно единство 
то по онези въпроси, за които постигнахме съгласие.

Защото, факт е, а върху това 
Милка Планинц особено инсисти- 
ра, че тази дейност „недостатъчно ни-е 'свързана, недостатъчно оинхрони 
зирана, че много губим в безплод
ни действия, че още много се ра
зисква във форумите, в ръковод
ствата, че няма онази права акция 
която има ясно назначено начало, 
която подробно се следи в реали- вища на Слободан Милошевич, на
бирането и довежда до изход".— истина не е трудно да се сложим. 
Това днешно заседание — казва както и той самият се съгласи о 
председателката на Съюзния из- мненията на Милка Планинц за 
пълнителен съвет — всъщност тряб най-кратко казано, неготовността 
ва да даде помощ в обществото за сериозни подхвати, но същеире- 
да се обединят всички сили, по-до- менно за тази категоричност в кри 
бре да се организират, по-добре да тиката каза, че е в противовес с 
се договаряме и да синхронизира- енергичността на предложенията, 
ме нашата дейност за решаващ които предлага Съюзният изпълни- 
прелом. С цел тази акция да бъде тел ей съвет. И поставя си въпрос:

на — Кой ще изготви предложение 
да за премахване на диспаритета на

И наистина, непровеждането 
на Дългосрочната програма не _мо- 
же да учуди, все докато схваща
нията за същността й варират, ка
кто забеля за Драгослав Маркович, 
измежу две крайности — едни ми 
слят. че програмата е много ради
кална, други пък са на мнение, че 
тя не е достатъчна. Чудно е обаче 
това. че и едните, и другите я 
пратеха, подкрепата беше, да си спо 

.дивим, безрезервна), а този факт 
очевидно не ги задължава да я про 
веждат. И какво сега? С „откъсва 
не" на който и да било елемент 
от Дългосрочната програма, как-ро 
беше изтъкнато на таз!{ среща, се 
довежда под -въпрос целокупният 
проект на изхода от икономическа 
та криза, понеже става дума за 
документ, съдържащ минимум про
мени, които могат да ни избавят 
от кризата.

За този минимум обаче са не- 
обхо'дими оптимално еди-нство в

често, а нямат истинско съдържа- 
н^е? Председателката на Съюзния 
изпълнителен съвет не стигна 
отговори на този въпрос, но е си
гурно, че тя щеше да премахне 
всички съмнения- Впрочем, тя име 
нно тук изтъкна, че 1984 година е 
„критична и съдбовна за

С тези и с още някои стано- да

основни
ходове, с помощта на които наше
то 'Стопанство и 
действуват при икономически ус
ловия". А председателят на Пред
седателството на ЦК на СЮК оце 
ни. че тази година, дори и износът 
да се увеличи с 20 на сто, би би
ла неуопешна без конкретни про
мени”. Безсъмнено, става дума за 
две идентични мнения на дейци на 
отговорни постове. Предстои да 
се надяваме, че са им съмишлени
ци всички, от които зависи ба
лансът на тази тежка година.

икономика ще

ползотворна, според мнението 
Алежсандар Гърличков, трябва 
се има предвид и обратната стра- цените? Кой и кога ще 
на на медала. — Изградихме

изготви
крайно предложение за регулиране 

счита той — идейна програма на главните елементи, с които седа 
икон омическата стаби лизация, ко- в а въ зм ожност да действува един- 
ято съдържа и идейна програма ният югославси пазар? Кой ще ре- 
на обществената стабилизация- За шава въпроса във валутната оисте- 
съжаление, поради релевантни об- ма, и подобно, значи всичко оно- 
стоятелства не продълясихме със ва, съдържащо се в крайния Д°- 
сЪщ интензитет да ползувам сили- кумент на Дългоарочната ггрогра- 
те на интелектуалните и професи- ма и закоето срок бе краят на ми Сл. Куюнджич



Комунист 3
косово

А изселването 

продължовв...
И,ГР^Д3Н?ГЛЕД,^«БСТОЯТЕЛСТ«ОТ°. ЧЕ ИМА ПО-МАЛКО
ВА ЖТЖ ГтГ ПОДУВА- 
ВА ПЕРСПЕКТИВА, НО ПО-СПОКОЕН ЖИВОТ

т пгяня СР Съ!Рбия. Защото и за неволите,
г'т,тЯ|л-о 143 1 ^-елването на които доживяват отделни жителисъроите и черногорците от Кода- в общините от южната
и°в^'СПРГ ~ бЪДе 1решен Съ:Рб»я, тук твърде бързо и въпросът На стабилизацията и :Нава. 
политическата разплата с и-реден- 
тата. Защото, че 
сърбите и

част на 
1 се уз- тежестта на борбата против изсел- добре, само ето изселили се дваде- 

ването, а за по-бързо връщане на сетиш семейства..или четвър- 
изселените трябва да бъде в мест- тивт признава, че някога арондира- 
|Ната общност, трудовите организа ното в обществен интерес земли- 
ци-и, следователно там където пр,о- ц,е сега се дава на албанци чадт- 
блемите се явяват и забелязват.

изселването -на ..ГЛАСУВАНЕ” ЗА НАТИСКА 
черногорците днес е

наи-голям политически проблем за За опирането на изселването 
косово никой не -оспорва, точ- съществува обемиста и разновид- 
но -както и факта, че още има на дс-кументация. В -отчета за пре
населвания и под -натиск. Броят веждането на мерките и акциите 
на -изселените за политическата по спирането на изселването на 
акция всеки ден става все по- сърбите и черногорците, който пре 
незначителен. Изселването продъл- ди -няколко дни разглежда. Издъл
жава и -покрай всички акции и нител-ният съвет -на Скупщината на 
активности, —а темпъх поправо, 
вече и не е важен. Цифри-те, 
то своя успех, преди всичко, се
га споменава иредентата. „Етничес 
ки чисто Косово”, за това и-реден-

1Н0, че в трудовите 
Максимат-а, че един сериозен ^мдето е директор албанец, оконн-у- 

политически проблем когато от ня- Р-ират за работно място предимно
алоа-нци, и обратно: където е ди- 

етана вектор сърбин или черногорец —

организации

кой отиде -и рамо един човек 
сърбин или черногорец — 
общовалидно правило за сегашни- главно сърби и черногорци, че иоч- 
те носовски кадри. Въпрос е само ти не съществува сътрудничество 
как този отделен човек да спрем: между общините от които се из

селват с общините в които се 
картинатака- доселват... -и ън. - 

става пожомплектна.
Да добавим към това и нашия 

въпрос отправен до председателя 
на Комисията за -спиране на изсел
ването в община Призрен Орхан 
Рехаки — дали членовете на коми
сията отиват на терена, дали ин- 
тервенират когато узнаят за наме-

О нае се, че процесът на изселването подтикват на първо мя
сто албанските националисти и иредентисти, кан-го се знае и защо 
правят това. Но и сръбските и черногорските националисти съз
дават чувството за уж несъществуваща перспектива за съвместен 
живот в Косово, с което са съгласни албанските националисти и 
иредентисти. Решително тРябва да се осуетят опортюнистически- 
те тезиси и да с® разобличи поведението на някои хора, пртоиво- 
поставящи се на нашата акция с интимното си убеждение, 
„така както е сега не може дълго да трае”.

Неби Гаши, член на Председателството на САП в Косово

О

тата предимно се позовава на ци 
фрите- Но, когато би се вярвало 
на сухата статистика, не навлизай
ки п-ри това в същността, на проб 
лема, цифрите би говорили и в 
полза на прогресивните сили — 
онези, които с всички сили рабо
тят върху спирането на изселване
то и връщането *на изселените. Сь 
знавайки това и в Председателст
вото на САП Косово изтъкват: без 
оглед на обстоятелството, че изсе
лването е по-малко, то за 
представлява — тРе^ожен факт.

ренията за изселване, дали ги за 
това -осведомяват от местните об
щности, подружниците на ССТН, 
от клоновете на Съюза на комуни 
сти-те, на който въпрос той отго
варя: — За отиване на терен няма- 

защото късно е за акция когато с ме време. Всеки от нас изпълнява 
вече събран багаж дойде пред ко- и своята редовна, работа. Комиюи- 
.м-исията за осуетяване -на избелва ята главно за всичко узнава едвам 
нето (на автономната покрайнина, когато стигне молба, 
общината или другаде ...). Цифрите в Косово често се

употребяват. Казахме вече — за

че

Косово, също така не .се отрича, 
нас че има изселвания под натиск, ма

кар че кандидатите за изселване 
рядко желаят да споменат това. 
Все пак, през втората половина на 

и семейства и отделни хора. Ин- миналата година това яоно и глас- 
— най-често свършени но казаха осем- семейства. Други 

говорят за по-бързо намиране

А от Косово днес се изселват
нас не означават -много, но ще ка 
жем, че тази година^ в януа(Р<и и 

^аруари, молби за изселване има 
в Печ около 40, а в Призрен ■— 34.

дивидуално
ученици -или студенти — -които в 
покрайнината не могат да намерят работа, за по-ефикасно решаване 
работа Семействата пък често и на жилищни въпроси, по-добри ико 
е някой имащ работа член или с комически условия, семейни гаричи 
добри приходи от селското стопан ни и под. Зачитайки и тези факти 

Казахме цифрите -вече -не с пълно внимание, защото ^наири- 
га важни Защото, както ни каза мер мнозина в Козово са без ра- 
първоборепът от Печ Видна Рако бота (от 95 000 евидентирани вса- 
чевич „с изселването почти е при моуправителните общности «а 
ключено И това, което остана, на тереоите за настаняване на рабо- 
пример ВЪВ въстаническа Вито.™- та 1677 души имат виеше и полу- 
рица едвам чака да замине. Не се виеше образование, предимно мла 
търси по-хубава перспентива, но ди хора — а 70 на сто от -населе- 

живот" Но Видна ?а- нието представляват млади хора), 
казва и това, че изселва- нс буча да забравим и думите на 

последните председателя на Общинската скуп- 
Печ Селман Укай, който

-на
иналата година от Косово 

се изселили 451 семейства с 
1444 членове и 2897 души инди
видуално. Следователно, общо 
миналата година от Косово за
минали 4341 сърби и черногор-

От друга страна, през 1983 
година в Косово се завърнали 
60 семейства със 199 членове и 
406 души индивидуално.

(От заседанието на Предсе
дателството на САП Косово)

ВСЕ ПО-ОТКРОВЕНИ РАЗГОВО
РЯ ЗА ИЗСЕЛВАНЕТО

СТ1ВО.
— Не можем да бъдем довол

ни с ефектите на нашата акция. 
Понякога си поставяме въпроса 
какво още би трябвало да -се на
прави — каава председателят на 
Покрайниноката конференция .на 
ССТН в Косово Милан Ш вития.

Действително, изселването на 
сърбите и черногорците е най-го- 

В общините -най-често се спо лям проблем в автономната понра-
това говорят

ци.
ин-

по-Спокоен
КОЧвВИЧ
кето не трае само в 
три години, от -избухването на 
трареволюцията, но и с .десетиле- ни наза: 
тия преди това.

Тъкмо тази психоза днес
за Косово, Натиск — за

висимо кой как гледа на това — &ранИе и ш штали има ли изсел - 
и -има и няма. Само- ^ ване ад ,натиск. Отговорът бил
пре-дставлява нати • навил- очакван: няма! А след това тюоле-
това не е тояга по главата, надал ^ ,въ,просът: кой е за това
взне, побой или аноним° ^а- няма натиск, -нека вдигне ръка. Хо-
отгноюно закана по тел-~Ф ‘ рата вдигнали ръка и готово,
тиекът е много похуптилен, разговорът бил завършен! Проник
ва е отделни среди не се но ш едно такова формалистично
както трябва. Натисн е скриване на действителното дасто-
се предлага оас-нослойна сума яН|Ив| в ,нянои други местни общно-
имот, обективно с дале _ ‘ и3. сти водят енергична борба за
стойност. И още във ра1Не На изселването и да се вър-
бери си другар, коя " ' нат колкото е възможно повече из
каш... ! Натиск е всеобщата ат
мосфера, н

^ОСОЖ^ озаност Но ^ПЖосово и шредрвдателят 
СВ0Ясиа С цялост?!' на фкет Яшари я-сно подчерта, че

кои- ш»иа в менава, че „пигурностно-политиче- йнпна. Мнозина за 
окото положение е значително по- 
добро ОТКОЛ1КОТО по-рано", но че

съвсем откровено.— Имаме програма за опуетя- 
е ване на изселването до месуната 

общност. Обаче, някъде това вър
ви формалистично: например, съ-

Милош Жарич, председател на 
и ОК на СК ,в Липлян: — На това 

поле не е достатъчна активността 
и на членовете на Съюза на кому
нистите и на местните обшнозти- 
Реагираме когато вече чуем, 
някой продал къщата ои или зеа>- 

вече къоно. Поня

още има изселване, 
вражески прояви, писане на лозун
ги, дори и диверсии н под ... Това 
поправо опада в онова „но". Обаче 
тук се насае изключително за из
селването. И за това ,.но” когато 
се касае за изселването.

тук-таме
рак рана

че
че

ята, а тогава е
На едно място председателят КОга и сами създаваме климат за

изселването- Когато е селото ос- 
за танат само няколко семейства сръ 

осна или черногорсна национал- 
какво вече да

на една комисия се представия ка 
то председател на „комисията 
изселването на сърби и черногор
ци": това било, разбира се, треш- нает, те тук няма 
ка. Но, ,когато един друг председа- търсят-«пи-

— Почти една четвтлзта от 
изселилите ое От Косово са от 

със Прищина — твърди Даут Йошани- 
(Ж на ССТН

тел на също такава комисия я™о 
назва, че за изселването узнава ед 
вам когато му дойде човек
събрания сй багаж, или друг твър- па, председател на 
ди, че „в селата за продажбата п Прищмна. — Процесът тече има
на имоти нищо пе знаят”, или тре- татък. Опитязаме ое и с разговори 
ти изтъква, че „в селата с всичко (На 4-та стр.)

селени хора.
На едно от последните звее- 

Предсодателството нобщина твърде 
рат в друга, 
чин показва 
и свързаността

Ше-



& Комунист
говорим мие за добротого и да

състояние в овлото- Някои кара в 
разювора твърдят, че «е мислят 
да се изселват, но есе пак купуват
строителни площи е Сърбия . •.

— Имаше и спекули — твър
ди председателят на ОК на ССТН 

Печ Мехди Якова. Сърбин купу
ва от 
дад-е на
можеше да мине, а няма да мина
ва и отсега.

Лошо е и това котето, наглри- 
и акцията мор, от трудовата организация 

да опрем водно изселване, опетнил стъпила младевкната организация: „Пркнтокс” в Призрвн заминат 1 
но това под натиск, обаче то -про- получил работа и останал тук. И работници, а това фабричният

оега а активист. В Косовока Ка- дикат и останалите компетентни 
За спиране на изселването ние 'м-аница един младеж успял да служби узнават едвам кохато

спре мпетчзлюдпо семейство да сс са замижали. Или даването на 
-на изсели; казал: „моите другари са ществена земя — след някогашна- 

тук, там нямам такива...*' Във Ви та комасация и аронд^ция ^
■гина шестима младежи върнали албанец поради разселване ... или 
своите семейства ... иигато сега, три години сл<да де

монстрациите „някои на оаоата 
перспектива оръбкиня изсече овощната пради-

Мала Круша

когато един от активистите ТРЪГ- 
нал за хляб но света,

(От 3-та си».)

дьлжава...

011 служим с ВСИЧКИ методи — ка 
ава лзем Власи, председател 
ОК на СК в Пршдина. — форми
рахме комисии в трудовите орга
низации, местните общности, села 
та, подружниците... Но това са 
само помощни органи. Главният 
фактор за спиране -на изселването 
те бъде по-нататъшната стабили
зация на обстановката и укрепва 
не на взаимното доверие, когато 
всички -видят, че комунистите ал
банци най-решително се борят- про 
тив различните облици на албан
ския национализъм -и другите отри 
цателни явления. Имаше много 
гражданоко-прадни спорове, когато 
недостат-ъчно бързо или изобщо не 
реагирахме. Сега това н,и е най-ва 

иснаме гражданите Да

в сърбин ,та по-ок-ьпо да про 
албанец. Това досега не-на

— Хуне виждаме 
единствено ако живеем заедно
искрено споделя председателят на (Призренсно) сърбите и 
Помрай« I гниката конференция «а ците при никакви условия не ис- 
ССМ -в Кооово, Минира Буляку. — кат да приемат комасацията: ,,Как 
Важно е, че и първичните младо у-рре да продам земята" — казват, 
жки организации започват да про
явяват по-голяма самоинициатива.

на . .. Или в село
черногор-

П редприемаме твърде
остри мерни против какьв- 

натиск. Дма и 
цялата

то и да е 
друго: както и в 
страна и тук човек разми
сля за това дали да оста
не тук или да замине ня
къде. Искаме проблемът 
за изселването все повече 
да стане грижа и на сре
дата, от която се изселват 
хората. Зашото последното 

пресечено. Предприе
маме конкретни акции слу 
чаите да се решават на 
мястото- Това и занапред 

остане наш голям про
блем. Трябва колкото е въ 
зможно по-добре да го Ре-

М ОНЕЗИ, КОИТО „НЕ МИСЛЯТ 
ДА СЕ ИЗСЕЛВАТ" КУПУВАТ СТР 

Че акцията против изселваме- ОИТЕЛНИ ПЛОЩИ В ДРУГИ 
-ро и за завръщане но изселилите МЕСТА 
сб се води по различни начин-ш и 
с различни нюанси па ефпкаоност 
свидетелствува и следният пример: сят позволение за

много.

Изселени и таншза. които тъ-р- 
изсеяване имажното

разберат, че имат защита. Но при 
даването на жилища, настаняазане- 
то на работа и подобно има сьз 
нателни тенденции да укрепне не-

В Местната общност Горна — Всички причини, ноито 
С-црбица (община Призрон) реши- изнасят пред комисията са изми- 

веднага да се изсели и албанец, слени — решително твърди Стани- 
сърбин! ша Маркавич. А неговият

се ие е

ли
колегаако се изсели съседът му 

В тази местна общност помирите- 0т печ Селман У кай подчертава:
успял до с<?га, по — Уж няма изсел/ване под натиск, 

време 'на контрареволюпионн1итс Обаче, онези които отиват един 
събития, да помири сем-ейства, ко- дон отворят душата си и съобщят: 
ито не говорили и по девет години! >>1Не иоках да кажа" ... Общият

доверието.

Томо Секулич, председател, на 
ОС в Прищина: — С изселването 
още се занимаваме чрез форулги- 
те и статистиката, по-малко изуча 
вайки действителните процеси. 
Още таза! борба не е достатъчно 
внедрена в местните общности, 
трудовите организации, 
та... Липсват ни достатъчно 
кретни програми за мерките. Бор
бата против нелегалното действу
ва, още се води от определени цен 
трове, водят я комитетите, секре
тариатите за вътрешни работи, про 
куратурата ... всичко това, услов 
но казано. е помалко бюрократи- 
ческа борба...

ще
л-ният съвет

шаваме ...
(Илияз Куртеши, 
седател на 
Косово)

пред- 
ПК на СК вклимат влияе върху изселването. 

И у нас в последните месеци ня- 
та община, според думите *на пред кои албанци се опитваха да кулу- 
седателя ма Общ и нс ката окупщин а ват зеМя за големи пари. Но има- 
в Пртгзрен Станиша Маркович, Ш0 и противоположни, примери: 
страхът на сРъбоките семейства е едРГН оърбин самоинициативно се 
постоянен. Постоянно се нещо слу
чва, а никога никой и е „знае’' кой 
го е сторил. Последен случай би
ло хвъррляне на камъни в прозоре 
ца на една сръбска къща ... —
Ако искаме да се завърнат — изгь 
ква Маркович — трябва и да обез

В село Кориша, пък, в съща-

учили-ща- 
кон-

Томлслав Дашич, секретар на 
първичната партийна организация 
в с. Гараждевац: — Зд изселване
то сме виновни ние комунистите. 
Нашето решение за опиране на 
изселването е краткосрочно. Защо- 
то вече и.маме затворени къщи ...

Милутюн Кслашинац, от също 
то село: — Има натиск по друг 
начин. На списъка има 23 души, 
които искат да продадат имота 
си. Ако продължен така, за половин 
година ще загубим половин село-

ошгтал да продаде имота си на ал
банец, а за това не осведомил съ
седа си с когото се граничи. В 
тази работа се намесил и един по
знат, преди това осъжден информ 
бюровеи, който се опитал да се 
занимава е препродажба. Взехме 

печим раоота на^ завърналите се. становище, че всеки, който иска 
Правим опити, обаче мнозинството да продава имот трябва предвари 
трудови организации не_ отговарят теЛ)Н0 да се обади на комисията и 
на тозу наш апел. Тряова да се 
отива в местните общности <и т.ру- 

оргамизации, обаче тук

ДАЛИ ТОВА СА САМО 
НЮАНСИ ... ?

в подружницата на Социалистичес-
От Университета в Косово от 

началото на контрареволюционни- 
те събития заминали 27 преподава 
тели — сърби и черногорци. Оти
шли и 28 души албанци, обаче вой 
чките останали в автономната по
крайнина, от първите 
един!

кия сЪ1оз.
давите
още не сме се събудили нито на Има и пош какви примери: в
правили пробив. А изселването вър- село Любижда един сърбин продал 
ви директно в прилог на иреденти- преди контрареволюЦионййте съби 
стките стремежи .. .

то.

Съселянинът Младен Манойло- 
вич добавя: — За изселване са се 
явили 26 семейства! Има ли на
тиск ? Е то един новодошъл алба
нец заязил водата, и сега десет, 
единадесет къщи са без вода ...

Накрая и една 
оценка: казва ре, че 
тръгне на терена, в базата, очеви
дно е, че има още много вербали- 
зъм, едностранчивост, формализъм. 
Може би това е точно, макар че 
наше впечатление е, че базата го
вори твърде конкретно.

Поправо — всяка по свой на-

тия имот на албанец. Когато се 
за-върнал сега, албанепат му. вър-само В множество трудови органи - 

запии ни говореха, че не е винаги 
проблем нито 
настаняване на работа, нито за ра 
ботническите съвети работните ме 
ота да се попълват с хора, заврт.- 
щащи се в Косово. Има обаче >и

нал земята за същата сума пари. 
За лихви «е искал да чуе! И при
ел „градинка" като подарък. Само 
толкова колкото да си другаруват 
и занапред.

— Бяхме робове на форумите, 
когато се касае за изселването — 
твърди Максут Шеху, главен реда 
ктор на „Р|илиндя". — Сега 
нас дванадесет души всекидневно 
пишат за изселването и завръщане 
то на изселилите се, но — от са
мото място!

за комисиите за

политическа 
когато сепри

Докато, да кажем, съдията за 
други и погинакви примери, когато нарушения в ОС Призрен Айваз 
се намират хиляда и една пречка Джафери, 
определен човек да не се върне на 
работа; работното му място било 
вече попълнено, какво иска той. 
накво търси .. . Има и случаи на • 
дребни измами: безработният се 
явлва пред комисията за спиране 
на изселването — ионал би да се

нататъктвърди, че и 
има натиок, секретарят на първич
ната партийна организация в учи
лището в Любижда Сретен Янко- 
вич, признава че изселването про
дължава, но и добавя, че къщите 
и имотите не купуват местните хо
ра, но хора от страни. На въпроса, 
кои са тези хора, последва отгово- 
Ръ.т: от страни... Не са местни 
жители.

Тревожен е и фактът, 
че сърбите 
главно в Централната част 
на Сърбия, хърватите в За 
греб и околността, черно
горците в Черна гора.

се изселват чин.
завърне, а знае се че и преди това 
не е имал работа и че няколко ме
сеца прекарал при „леля с'и” в ня
кое друго място, а явил се като 
завръщащ се и безработен. Но, ка
кто заявяват всички, малцина са тийна организация Сафет Сабрие- 
такива. Но те трябва да се регис- вич, казва: „Подготовка за

Защото, когато олед някои ра
зисквания за завръщане на изселе
ните поставихме въпроса: дали се 
връщат и оне>зи, които са прода
ли имота си, отговоръх бе катего
ричен: НЕ.

Секретарят на първичната парКогато се ангажирал и Съю
зът на социалистическата младеж 
в някои места, работите тръгна
ли, по-добре. В Призрен, например,

изсел
ване и нататък се върши. Колко-трират- Драган Барюлович

Кешунист рен редактор Влайко Кривокапич, главен и 
отговорен редактор на републиканските и 
ногсрайтгаските издания: Дубрасво Цурам 
(СР Босна ■ Херцеговина), д,р Живорад 
Джорджеимч (СР Сърбия), Деджен Хайрулаху 
(САП Косово), Петър Кяраяиов (СР Махедо- 

я), Янез Корошец (СР Словежня), Мярко 
Мкзсалевич (СР Хърватско), Магия Невесел 
(СР Черна гора), Кал кай Петкови** (САП 
Войводина) и Алберт Души (редактор 
данието аа ЮНА).

• Председател на Издателския свет на „Кому- 
шямГ, надажнето аа СР Сърбия д-р Богдан
Трифувовип,
Панлмпп.

Ф Адреси иа
: площад „Маркс н Енгелс**, 11, 

телефонна цежграла 335-66* Белград. Адрес 
на редакцията на кадашита за СР Сър- 

Белград булевард «Леяяж”, *, те
лефон 627-793.

редакциите иа вей издания па

ф С указ на Президента на Републиката от 23 
декември 1964 година „Комунист" е отличен 
е Орден братства н едиветво със златен 
певец.

ф Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Велко Мила
динови ч.

ф Урежда единна редакционна колегия: дирек
тор и главен и отговорен редактор Велко 
Милздинотст, заместник к гдавезз н оогово-

ф Издава Издателска трудова организация „Ко
мунист".

иа ив- ф Печата се сърбохърватски,
ио хърватско-«ръбени (кирилица и

в четвъртък
ОТ]

тияиьцн), словенски.
езици, а в съкратени “«д» на бъхиаролш.заместник-председател Драгяша унгарски, словашки.
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Необходима е съдействието на кооперациите Без път нищо не става
Сигурност в създаването 

и *разгвределението на-дохо 
да и съдружието в работа 
та — са две основни пре 
димства от сдружаването 
на Селскостопанските 
изводи-тели. Не само пре 
димство, но и залог за по- 
високи добиви. А че това 
е така потвърждава и оре 
щата на 70 селокостопанс 
ки производители — рекор
дьори в Сърбия през 1983 
година, кооператори или 
кооперанти, проведена не 
от\давна в Белград.

Там, дето
кост и съдействие и коопе 
ративното дело върви #об 
ре — а там пък, дето ко
операциите са обикновени 
търговски организации, за 
нимаващи се само с изку
пуване на селскостопанс
ки произведения или с про 
дажба, имаше малко сДРУ 1 
жени селскостопански про 
изводители — изтъкна ме-| 
жду другото Раденко Ста- 
нич, председател на Коопе 
ративния съюз в Социалис
тическа .република Сър
бия.

Назърица се числи към 
групата босил етрадски се 
ла с много неразрешени ко 
мунално-битови проблеми. 
ПъТят от с- Бистър До цен 
търа на селото се намира 
в лошо състояние, Много 
бройни са неразрешените

които се срещат, говори
ха и за своя опит в пости 
гането на високи добиви. 
Благойе Стойнович от 
с- Извор край Зайчар е 
рекордьор по производство 
на ца!ревица. Миналата г^ 
дина е. предал ,на коопера 
цията в Извор 17,02 тона 
царевица.

спрем миграцията на насеви селскостопански култу 
ри,.от които производите
лите осъществяват хубави 
доходи.

Живорад Пантич от с-
Око бал край Смедерево е 
рекордьор по производст
во на мляко / От 22 крави 
той е предал 95 000 лит
ра мляко.

лен и ето, която напоследък 
взе голям размах.

Общината оказва помощ 
в разрешаването На назъри 
шките проблеми. Ето й та 
зй пролет общинският бул 
дозер почисти пътя. За 

въпроси във връзка с изку по-сериозна схватка с цро 
пуването на добитък, не- блемите обаче не стигат 
редовно е снабдяването... . оредства. Или по-точно:

— Нямаме си добър път проблемите са сериозни и 
и това е нашият най-гол ям многобройни, а средствата 
проблем — казва новоиз- - \недостатъчни. Агсен Андо- 
браният председател на
Скупщината на местната те пътища са в лошо със 
общност Асен Андонов. — тояние, даже в по-лошо. 
Този проблем пряко заба отколкото пътят Бистър — 

Назърица. Това ясно пока 
зва, че органите на мест 
ната общност и обществе
но-политическите органи
зации не организират на 
време и в пъпна степен «^е 
ляните в разрешаването на 
селските проблеми. А тех
ният труд може и трябва 
да бъде незаменим фактор 
в комуналните акции. Хо 
рата отдавна са казали: 
„Помогни си сам, за да ти 
помогнат и другите". Убе 
дени оме, че ако назърича 
ни поведат по-енершчна 
борба срещу проблемите, 
и помощта от общината 
те бъде по-гол яма. С това 
трябва да се съобразяват
винаги обществено-поли
тическите дейци в селото.

. ..-у.-о. „
М. Янев

про

— Цялото наше село е 
сдружедно —казва Пан
тич. Затуй и постигаме ху 
бави резултати. При това 

' — както изтъква Пайтич 
— незаменима е ролята на 
опециалистите- 

За овоя опит говориха 
още и Вукашин Арандже- 
лович от село Саставак 
край Княжевац, който уго 
ява юнци, Стоян Антич от 
село Бубан край Ниш, ре 
кордьор по производство 
на овес, Миливое Стани- 
мирович от Ставе край 
Хрупан, производител на 

* сливи, Живадин Младено- 
вич от Ниш и др.

нов казва, че и махленски

има сигур-

вя разрешаването на оста 
налите проблеми. Вече ня 
колко години го поправя
ме, почистваме и разшир 
яваме и пак не е канъвто 
трябва да бъде. Трактори 
могат да минават, камиони 
не могат -.

С думите на Андонов е 
съгласен и секретарят на 
първичната организация 

на СК Раде Стойков.
— Лично считам, казва 

той, че с премахването на 
този проблем снабдяването 
1Де стане по-редовно, ще 
заработят и изкупвателна
та станция на „Напредък", 
от ноято досега нямаме 
почти никаква полза. Ня
ма нужда да обяснявам ко 
лко гго-лесно и по-ефтино 
ще електрифицираме село 
то. Това е и начин да

в щ
Г; 14I

ш
Н. Любичич

Б. Стойкович изтъкна, 
че с кооперацията той Де 
ли и риска, но и печалбата. 
За Станиша Гьошич от 
Зелетова край Войник бе
ше казано, че е пример на 
истински селскостопански

ЗА МАСОВО СДРУЖАВА
НЕ

На срещата, на която 
присъствува и Никола Лю 
бичич,
Председателството на Оо 

република 
производителите

Председателят на Пред
седателството на Социали 
етическа република Сър-специалист. който е дал 

голям принос към подобре бия Никола Любичич, спи 
нието на селското стопан 
ство в Войник. С коопера-

председател на

ц и ал истическа 
Сърбия,
— рекордьори от Сърбия торите на„Ратар” той е у»о- 
изнесоха и проблемите, с

райки се върху задачите, 
отнасящи се до подобрени 
ето на селскостопанското 
производство между друг . 
то подчерта, че е необхо 
димо да имаме повече ре- 
к орд ьори—производител и, 
да имаме и цели .местни 
общности—рекордьори, за 
щото е необходима масо
вост в производството на 
храна в републиката.

пял да въведе и някои но

ОТ СЪБРАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ДОЛНА 
ЛИСИНА Б 2!<>.гс>жлх

Подобряват се комунално 

битовите условия СТЪЛБИЩЕ ИЛИ 

СЕЛСКА УЛИЦА?— Ние посвещаваме из
ключително внимание на 
селскостопанското произ- 

да се поправи залата на водство и занапред ще пра 
кооперативния дом, тъй ка вим така. Честитя ай на 
то вече за тази цел са Рекордите, но сега е наи- 
одобрени 300 000 динара от важно защо рекордьори- 
Центъра за нултура .в Бо- те са малцина, защото и 
силепрад- Ще се предприе- понрай големите капитало- 
мат и мерки за довеждане вложения все още не 
на вода в селото. получаваме съответно про-

В продължение на събра- изводство. 
нието бяха избрани и чле- Според мене, изтъкна 
нове на Скупщината на Любичич, основна причи- 
местната общност. Съветът на за това е неорганизи- 
на местната общност на- раиостта в производството, 
броява 19 души, помирите изкупуването, пласмента- 
впият сърет 9, а съветът Вие с право изнасяте забе-
на потребителите — 5 ду- лежни във връзка с цени-
ши, сам01уггравителен кон- те на възпроизводствените 
т,ро1л от 5 души. материали, но имаме и не-

За председател на Скуи рационално производство.
- 110 л.-тлиягт-я пбпг Вижте само колко тракто- п «ината на местната оощ- __Л

нает бе избран Манол Сто Ри имаме, а колно се изпо 
ичнов, за заместник-пред- лзУват. Занапред те е 
еедател — Георги Младе- обходимо да се сдружава

Неотдавна в село Долна 
Лнеин а се проведе събра
ние на избирателите, на ко 
ето бяха обсъдени редица 
актуа/ши комунално-бито
ви въпроси и учредена Ску 
падина на местната общ
ност. На събранието при- 

Васил Таке»,

Сретен Йосифов, делегат в Общинската 
скупщина в Бабушница от село Нашушковица 
повдигна въпроса за незаконно заемане на об
ществено имущество. В тяхното село, един сто
панин присвоил обществена земя, конкретно 
част от селска улица, за да си направи стълби
ще за къщата си. Протестирала срещу това ме 
стната общност, но нищо не 
стигнало и до съд. Преди две години Общин
ският съд гледал делото, произнесъл и присъда 
в полза на местната общност, но там си и ос
танала. Затова с право Йосифов повдигна въ
проса: какво да се прави?

помогнало и сесъотвува и 
председател на Изпълните 
лния съвет при Общинска
та скупщина в Босилеград.

Беше отчетено, че досе- 
Дол-на Лисина са по-га в

стигнати завидни резулта- 
кому н ално-би товото 

изграждане. Също така бе 
ше изтъкнато, че същест
вуват условия за увеличе
ние на производството 
картофи, лук, моркови и 

1 произведения, необ
ходими за преработка в 
цеха за сушене зеленчуци 

Босилеград. В

И покрай получения отговор, че трябва да 
се види, дали е по-евитно общественото 
лнще или да се събори стълбището, налице е; 
едно: късно се дават отговори.

Истина гледането на едно дело за стълби
ще. относно на спор между местна общност и 
селсни стопанин, не може да има предимство 
пред дело за стопансна престъпност, но все пак, 
трябва да се води сметка, а преди всичко за ос
ведомяване на хората. Инак се получава впеча
тление, че правораздаването е много бавно, а 
не е съвсем така.

ри в

на

други
те и зарад по-рационално 

на Съве- използване на машините- 
Кооперациите вече не би

нов.
За председател

местната общностбе 
избран Владимир Ми- 

цов за председател на по- с изкупуване на продукци- 
мерителния съвет — Лю- «та " с продажба, но най- 
бен. Васов, а за 'Председа
тел' на самоуправителния

_ Борис Митоа. производството — подчер
та между другото Люби

И ОВОЩИЯ в 
тази насока занапред. ще е 
необходимо по-голямо съ
действие и °т страна на
селскостопанските специа
листи при „Напреямк •

Взето е решение «Рез 
Дол-

та на
ва да се занимават самоше

Поне в Бабушнишка община, където през 
изтеклата година, както се отчете и на послед
ната сесия на Общинската скупщина, Общин
ският съд е работил добре.

голямо внимание да пос
вещават на повишение на

М. А.контролнастоящата година в 
на Лисина да бъдат въ®е- 

твлефоини постове,
В. Мицов чич.

дени
СТРАНИЦА 7
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СУРДУЛИЦА ДИМИТРОВГРАД

Самодейните дружества 

от подкрепа
се нуждаят Вечер, посветена на 

Бранно Чопич
ни и всяко дружество 
струва ни се действува са 
мо за себе си. Едиовремен 
но с морални и материал
ни стимули на самодейди-

допъднителни извори за 
финансиране на нултурно- 
художествената самодей-

Според броя на култур
но-художествените друже 
ства в Сурдулишка общи 
на официално пет [работят нест. Все пак общността 
постоянно, би трябвало да има начини и въаможнос 
се очаква богата култур
на дейност- От петте най- 
дейно е нултурно-художес 
таеното дружество „1 май” 
в Сурдулица, което ;в своя 
състав има: танцова гру
па, музикална, техничес
ка, рецитаторсна сенция и 
школа за акордеон. До го

По ^ичн«гАЖгЧоПИЧ3^‘29

вечер, посветена на делото на този боец ^ пе
ро в ръка”. За неговото дело говориха препода
вателите Властимир Вацев и Марпи^ Саво^Оти-
хове на Чопич говориха членоветеобразователно-възпитателната 

неговите прозни твор- 
на самодей

ната секция при 
организация, а откъси от 
би говори Слободаи Алексич, член 
ния театър в Димитровград.

На траурната вечер присъствуваха само 
образователио-възпитателна-га оручениците от 

гаиизация ,,Йосип Броз Тито”.ляма степен то оправда съ 
ществуването си, понеже 
танцовият съР-дав и музи
калната секция, в течение 
на годината изпълни пове 
че концерти, особено в на 
вечерието на държавните 
празници.

ДВЕ МНЕНИЯ ПО ЕДИН ВЪПРОС

Гоиидолсшо нале-археологншио 

находищеКултурн1шт дом малко се ползува от самодейците
те може значително да се 
допринесе за помпълноце- 
нен културен живот на 
Сурдулица, нато център, но 
и на цялата община.

На територията на Ди- Първите наблюдавания 
митровградока община съ- само по повърхността на 
щестауват останки на раз- Калето говорят, че се ка 
лични култури от близко- сае за военна крепост раз 
то и далечно минало. Това положена непосредствено 
потвърждават множество край пътя Цаисус—Серди 
предмети, намерени на ра ка (Ниш—София) или ,3иа

милитари"’, която е ползу 
вана само в отделни слу
чаи. Местоположението на 
крепостта дава възмож
ност за контрол на голяма 
част от пътя, а каменните 
останки на крепостта се 
виждат и днес, въпреки 
гъстия щубрак. За да мо
гат да се вършат необхо 
димите археологически из 
следвания и да се влагат 
средства за тази цел, бе
ше необходимо от страна 
на Общинската скупщина 
находището официално да 
се провъзгласи за находи
ще от културно значение 
което е и направено на по 
следното заседание на Об 
щинската скупщина. С то 
ва решение едновременно 
се и защищава находище
то от безотговорни ..изс
ледвания” на разни лица.

Когато става дума за 
безотговорността към кул 
турно-историческите паме 
тници, под внимание на 
опекула/нти и търговци със

Културно-художествено- 
то дружество „Ром” мина
лата година посвети особе 
но внимание 
та, с която участвува 
републиканския преглед на 
ромите в Белград. Негова 
та дейност обаче в самия 
град изостана, за разлика 
от предишните години, ко 
гато бе значително по-дей

ти да раздвижи инициати 
ва за целесъобразно пол- 
зуване на сегашните сред
ства, които се отделят за 
нултурата, както и да обе
дини силите, които Струва 
ни се са доста разпокъса

на протрама-
на

Ст. Н. дори и е са- 
които

зни места, 
мия Димитровград, 
се съхраняват в музейната 
сбирка при Центъра за 
култура. Някои от тези 
предмети имат голямо ар
хеологическо значение и 
представляват едни от 
най-ценните, намерени на 

! територията на Горно По 
1 нишавие.

БОСИЛЕГРАД
но.

Ученици на посещение в 

производствените цехове
Останалите културно-ху

дожествени самодейни дру 
жества „Новица Дойчино- 
вич”, „Любомир Джонич” 
и .Застава ПЕЗ” развиваха 
своята дейност според ма 
термалните си възможно 
сти. А те по принцип не са 
особено добри, защото об 
щинската културна общ
ност отделя само по 40 хи 
ляди динара за техните де 
йности. Когато става ду 
ма за тази общност и фи 
наноирането на културно- 
самодейните изяви тряб 
ва да добавим, че за тези 
цели са били отделени още 
95 хиляди динара.

Безспорно най-много 
средства културната об 
щност отделя за работата 
на самодейното културно- 
художествено дружество 
„1 май" —'■ миналата годи 
на са дадени 800 хиляди Ди 
нара. В предишните години 
това дружество с успех 
поддържаше и театрална 
самодейност, а изпълиеН}Ик 
то на някои пиеси и днес се 
помнят като истинско кул 
турно събитие в живота на 
града. По редица причини, 
една от които безспорно е 
и липсата на достатъчно фи 
нансови и материални сред 
ства, театралната самодей
ност заглъхна. За да 
се възобнови театралната 
самодейност, а останалите 
културни дейности да се 
обогатят, необходима е ши 
рока подкрепа не само 
на самодейното дружест
во „1 май”, но и на оста
налите четири дружества.

В условията на изостре 
ните икономически усло
вия трудно е да се търсят

Между най-значителни 
подобни посещения на иро находища безспорно е и Го 
изводствени цехове и ор.га шндолското кале, намиращо

се на десния бряг на река 
Нишава, близо до село Го 
индод. Тук
интересни фрагменти на 

ше обществено определе- керамика и друг материал
още от V и VI век на на-

В рамките на свободни
те активности, в миналата 
сряда учениците заедно с 
учителите от босилеград- 
ското основно училище и 
учениците от подведомст
веното училище в село 
Райчиловци, посетиха но
вооткритите производства 
ни цехове в Босилеград. 
Става дума за посещение 
на цеха за производство 
на чорапи, който работи в 
състава на текстилната фа 
брика „Зеле Велкович” от 
Лесковац и цеха за суше 
не на овощия, 
и други видове 
който неотдавна откри 
„Здравлве” също от Леоко 
вац. Тун с голям интерес 
учениците .разгледаха и 
машините и се запознаха 
с процеса на производст 
вото, което безсъмнено 
представлява крачка нап
ред в доходното свързване 
между развитите и нераз 
витите общини.

низации пряко влияят вър 
ху учениците за тяхното1 
по-нататъшно насочване за 
тези занятия, което е и на-

са намерени

ние.
шата ера, което предизви 
ква голям интерес сред ар 
хеолозите за научно изсле 
дване на тази местност- Ме 
жду другите за него са за 
интересовани и посетили 
находището, професор, ар
хеолог доктор Драгутин 
Среович от Белград, пред
ставители на Археологиче- _
окия институт на СР Сър ари предмети нерядко са

черквите в окол ността на 
Димитровград. За това най- 
добре овидетелствува

Да кажем и това, че 
преди посещението на по 
сочените производствени 
цехове, за учениците бе 
прожектирал филма с ре
волюционна тематика „К/ра 
хът на Италия", който съ 
що така пряко влияе за 
оформяването на еоциалис 
тическия патриотизъм при 
подрастващите поколения.

зеленчуци
растения,

бия и регионалният завод 
за защита на паметници 
на културата от Ншп.М. Я. слу

чаят на чернвата край Сми 
ловци (за която неотдавна 
писа Тодоров), 
това предвид и факта, 
се касае за

ИмайкиВ ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН
че

Разисквания за записването 

на средношколци
сравнително 

стари „свидетели” на дав- 
ни периоди, предложено 
■и някои 
тири в общината да бъдат 
провъзгласени за 
ци от културното значение. 
Делегатите на Общинска
та скупщина приеха реше
ния за чернвата в село Бо 
лев дол и в Желюша, ка 
кто и манастира с черква 
та край село Сммловци. Се 
га предстои защита и за
пазване на ценностите
тези черкви, ПОНе на ОРОВа>
което е останало след че
стите посещения на 
ните бродници”.

е
черней и манас

Покрай това, посещение
то е и от голямо значение 
за възпитателно-образова
телния процес на ученици 
те, нъдето производствени 
ят ТРУД все повече заема 
място във всеобщата въз 
питател но-образователна 

програма на основното об 
разоваиие и възпитание. 
От значение е и това, че

паметни
В Южноморавоки регион се водят публич

ни разисквкания върху проектоплана по запис
ване «а средношколци в учебната 1984/85 годи
на. Проектоплана е изготвила Регионалата само- 
управителна общност на интересите за. средно 
профилирано образование в Лесковац, а обсъж
дането му трябва да приключи до 12 април. 
Вчера във, Влащичин хан проектопланът е обсъ
ждан .от представители на общините Владичин 
хан, Сурдулица м Босилеград.

на

К. Г.
-у „нощ

А. Т.
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трибуна * Младежка трибуна а Ж1й:

О I ДИМИТРОВГРАД: ЗАВЪРШИ ВИКТОРИНАТАтворчески 

награден конкурс на ,Мост
§ Отлячнн тт на всички състезателиI йг
5

ждениетоЬ-НА 40-г°Дишнината от освобо I БЕЛЕШАНИ НАЙ-ДОБРИ ^ л

В организация ;на об- на Белеш, Височиш Одаров 
щиноката конференция на ци, Гоиндол и отборът на 
Съюза на социалистическа ЮНА. След проведени пет 
та. младеж в Димитровг- серии въпроси на пър®о 
рад, <на 30 март бе прове- място се класира младеж- 
дена викторината на тема кият отбор на местната 
,,Създаването на «нова общност Белеш. Второ мя 
Югославия". Във фи«нале- сто зае Гоиндол, а на тРе

победителите от Белеш, ос 
таналите четири отбора по 
казаха еднакво знание — 
от пет въпроса отговори 
ха точно на четири, така 
че с допълнителни

§
С цел да .насърчи и подтикне талантливите мла- □ 

дежи и девойки от българската народност към твор § 
ч^ка работа в областта на литературата, публицис § 

, записването на народни умотворения и народ ° 
ни обичаи ,в нашите краища, списание „Мост” по по- § 

На а в Р^^ите на програмата о
по ознаменуваме 40-годишш*ната от освобождението § 
т фашизма и пооедата на социалистическата револ- й юция.

ОБЯВЯВА ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРГ чд 
СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ:

СТИХОТВОРЕНИЕ

първа награда 
втора награда 
трета награда

НОВЕЛА

въп
роси бяха излъчени отбори 
те за второ и трето място.

Победителите получиха 
награди във вид на книги 
за Тито и революцията и, 
разбира се, бурните апло
дисменти на публиката в 
пълната зала на Култур
ния център. Забавна пгрсяра 
ма изнесоха членовете «а

8
3
3
3

3РАЗКАЗ вокалнснинструменталиата 
група „Тигър", съставена 
от ученици от основното 
училище и Образователно- 
възпитателната организа
ция.

С викторината младежка
та организация даде при 
нос за отбелязването на 
40-годишнината от освобо 
ждението на Димитровград 
ежа община. Събршвсте 
средства са предназначени 
като помощ на народноос- 
вободателните движения в 
Африка, Южна Америка и 
Палестина.

3
3600 дин. 

500 ” 
400 ”

1200първа награда 
втора награда 
трета награда

СТАТИЯ
първа награда 1200 дан. първа награда 1000дин.

1000 " втора награда-
800 ” трета награда

дин. °
100 3
800 ” 3

3

3
3втора награда 

трета награда

ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ 
НАРОДНИ ПЕСНИ, ПРИ 
КАЗКИ, ЛЕГЕНДИ

800 ” 
600 ” 3

■

3
Отборът на армейците спечели симпатиите на пуб 

ликата
3ЗАПИСАНИ НАРОД

НИ ОБИЧАИ
3
3 то се наредиха армейците.

Какво знание показаха 
петте отбора, достатъчно 

град”-, местните общности говори фактът, че освен

то на викторината се със
тезаваха отборите аа 
ООСТ

3(Най-малко пет) 
първа награда (две) 700 дм-н. .втора награда 
втора -награда (две) 600 ” 
трета награда (две) 500 ’’

първа-награда 100 дин. § 
800 ” 3

трета награда 600 "
„Тигър—Димитрав-

А. Т.3
3

ОЩЕ ЕДИН УСПЕХ НА 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
ГОРАНИ

• УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА: ТИТОВИЯТ ФОНД НА ВОЙВОДИНА
3

1. Право на участие на .младежки награден кон
курс на „Мост" имат само младежи — ученици от 3 
училищата, от организациите на сдружения труд, От 
селските активи, 'Студенти от висши и полувисши уче 
бви заведения. Възрастни лица нямат право да 
участруват на младежкия конкурс.

2. Изборът ка темите за художествените про- 3 
изведения е свободен. Но тъй като тави година че- 
-ствуеаме 40тодишнината от освобождението и побе
дата на социалистическата революция — желателно □ 
е като основна и главна тема да бъде победата и со- ° 
циалистичеокото изграждане. Като теми- за СТАТИЯ 8 
се препоръчва участието на младежта в изграждане 8 
тО' на'страната (младежки бригади), школуването на е 
младежта от -нашите кранта, участието й в са.моуп- 8 
равлението, развитието на младежката организация 3 
,в отделни краища, участието на младежта в култур- °

самодейността в дадена среда, подго- 8

Изключително успешна дейностТцетнВ
Т1ИТОВИЯТ фонд на Войводюна има 350000 

членове, от които 4538 св трудови организации 
и други колективи. За последните 5 години бро 
ят на членовете се е увеличил пет пъти, а го
дишният членоки внос е утроен.

3
3
3
3 награди за 

1ш «Васев
1

3
Фондът отделя 10 на сто от годишния при- 
на средства за школуването на специалисти 

изостаналите републики и САП

3
лтго
в икономически 
Косово. През изтеклите 5 години за тази цел 
са отделени 7 милиона динара.Наградите са им присъДени 

за успешно участие в ми 
налогодишния 
РК на Движението на гора 
ните в Сърбия, публикуван 
по повод 40-годишнината 
от Второто заседание 
АВНОЮ

§
§

конкурс на
БОСИЛЕГРАД: ПОДГОТОВКА ЗА ПОСРЕЩАНЕ 
ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА«и я жмвот и

тоюките и участието й във всенародната отбрана и ца 
иозащита и пр.

3. Творбите трябва да бъдат написани на бъл- ° 
възможност на ггишеща машина, ра- □ 

ръка и да имат свое обо- й 
трябва да се из- п

8 на Верни последователи 

на Титовото дело
з

Двама димитровградски 
средношколци 
Томов, ученик в IV клас и 
Александър Басов, ученик
в I клас

гароки езин — по 
здел тройка, или четливо на 
значение (шифър). На редакцията

ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА, а името на аязтора о | 
бъде написано и сложено в зат- § 

трябва да изпратят зае- §

Душан
В

пратят по 
точния му адрес да 
варен плик, който авторите

ръкописите, предложени за нат.рада.
4 При записването на 'народни .обичаи запис- 8 

вачите трябва точно и подробно да опишат даден- □ 
какво е народното вярване в не- ° 

Особено интересно ще бъде 8 
на 8

се състои народен митинг, 
на който ще бъде произне 
сено тържествено слово и 
изпратено 
писмо до Председателство 
то на СФРЮ и Председа
телството на ЦК на СКЖ. 
Ученици от основното учи 
лище. средношколци и гра 
ничари ще изнесат подбра 
на културно-забавна прог
рама.

Пред пристигането на Съ 
юзната щафета на тържес 
твената трибуна ще бъдат 
донесени четири 
-щафети, изпратени от 
селението в четири района 
на общината.

От Босилеград Щафета
та на младостта ще про
дължи към Църна трева и

М. Я.

Ц тази година, хакто и 
винаги досега, пионерите, 
девойките и младежите, 
трудовите хора и гражда
ните ,в Босилеград се гот
вят за достойно иосреща-
:] 1С -И

допълниха с
две хубави награди инак 
богатата колекция приз
нания за уопешна дейност 
на горан,окото движение е 
Димитровградска община. 
Томов спечели тре-га нап
рана за рисунка, а Басов 
съшо трета награда за сти
хотворна творба на теми 
от дейността на го раните 
на ми«налогодишшия кон

на Републшаниката

§
Д'НО с § поздравително

обичай, в кое село и 
го, където съществува, 
записването нанародни ооичаи, ноито 
изчезване.

Щафе-изоращане 
тата на младостта, която 
ще мине през общината на 
14 април. Бооилеградската 
младеж ще поеме щафет- 
ната палка от младежта 
на Оурдулишка община 
при село Божмца. От ръ«а 
на ръка младите ще я но
сят по улиците на града, 
като по този начин изра
зят непоколебимата ои ре
шимост да бъдат верни по
следователи на великото 
дело на другаря Тито.

вече са
8

и 85. Записването на народни песни, приказки 
легенди трябва да се прави точно «а народния говор „ 
Я^т) в даден край, в който е записана парадна- 8 
тгГтвюрба. тТгРябва де б*е изворна, залисана как- 
ТО хората я пеят -или разказват. Накрая трябва точ- 
но да се посочи името на лицето, от което творбата , 
ГдалиЛна от кое оело е и «а нолко години е- Пре- □ 
писани творби от книги няма да се вземат в предвид „ 
за награждаваме.

6 Срокът на конкурса за' изпращане на „
и залисами трХГда се изпра- §

зй-яряг:5=гвгг-=г
■*'„‘„Тл-Гсп. „мост- -

8

п курс
конференция на Движение 
то на гораните в Сърбия, 
публикуван по повод 40-гс 
дишнината от Второто за 

АВНОЮ. За

8

8 местни
на-

8 седание ма 
успешно участие в конку 
са са наградени 50 гора 
«и от .нашата република

8творби а

По повод пристигането 
на Щафетата на младост-, Власотинце-

Наградите се състояпзат 
ШИЛИ.

8
П

(А. Т.) та в центъра на града ще
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ОТ СУРДУЛИЦА ДО БОСИЛЕГРАД НАСКОРО ЩЕ 
ЗАПОЧНЕ ПОЛАГАНЕТО НА ПОДЗЕМЕН ТЕЛЕ4Ю 
НЕН КАБЕЛ

МЕСТНИ И НЕКАТЕГОРИБОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ЗА 
ЗИРАНИ ПЪТИЩА

Със съвместни снлн до подобряване 

на пътната мрежа
Условие за мвдернизавия 

на телефонната мрежа
коаксиален кабел не е ■ъ3-Без такаиаречеиия 

можко да се увеличи и броят иа телефонните посто- о да с V“» чаСт ^ сурдулишк» общини.Голеш и Жераино и пр. 
Покрай тава запланувано е 
в Бооилеград поправка на 
улицата ..29 ноември" и 
„Славча Димов”, а по въз
можност и на улицата 
„Иво Лола Рибар”, и да се 
продължи с асваяитрансто 

ким село Извор

През настоящата година СОИ за комунална 
дейност, местни и некатегоризиранн пътища за 
поправка, разширение и изграждане на селски 
и махленски пътища, както и за поправна и ас- 
валтиране на някои улици в града ще изразхо
два около 20 милиона динара. ______________

ве в Босиле градска и
вътрешнитесистема на 

и международни ПТТ съобПонастоящем се готви 
проект, а най-вероятно 
през юни т.г. ще започне 
полагането на подземиен, 
■[. нар. «оаноилен кабел 
от Сурдулица иъм Босмлет 
рад, с помощта иа ногото 
ще се разреши един нале 
жащ въпрос —необходимо 
стта от подобряване на 
телефонно — телеграфиче 
оките връзки в Босилек 
радска и част от Сурдули 
шжа общини. Всъщност, то 
»а ще бъде не само въз
можност 38 увеличение 
броя иа телефонните пое 
тове, но и телефонните 
мрежи в ПТТ единиците 
иа Влгщина—Рид, Власнна 
— Стойковичева, Власина 
—Онруглица, Клисура, Бо- 
жица. Горна Лизина и Бо 
силепрад напълно да бъ
дат включени в единната

тения.
Необходимите • среДРтвд 

— казва Бора Николов^^де
легат в Регионалната 
за ПТТ съобщения — “*е
обезпечат Републиканска 
та и Регионална СОИ за 
ПТТ съобщения- В полага 
мето пък «а кабела се оча 
ква помощ да окажат чие 

ЮНА.

зходвани около 6 милиона 
динара (от общо 11 мили
она с конното разполагаше 
тазн самоуправителна об
щност през 1983 година).

И црез 'настоящата годи 
на Сомоуправителната об
щност е запланувала раз
на нови пътища в няколко 
ширяване или прокарване 
местни общности, преди 
В01ГЧН0 в онези където ще 
се провежда елоктрифика

Известно е, че пътната 
мрежа в Босилеградска об 
щина не е добра и неми
нуемо се .налага 
час по-окоро да се подо
бри. В това отношение Об 
щггноната скупщина в Бо
силеград през последните 
няколко години за това 
оказва помощ. Със средст
вата обаче с които разпо
лага не е в състояние то
зи, за по-бързото общест
вено-икономическо разви 
тие на селата важен въ
прос самостоятелно да ра
зреши. Изхождайки От т° 
■зи факт. а имайки пред
вид, че пътната мрежа от 
крива перспективи за по
нататъшно стопанско раз
витие. в последно време 
отзивът на населението с 
доброволен труд и собст
вени средства е все по-го- 
лям. Само през миналата 
година с 30 на сто собст
вени средства и 50 на сто 
иредства, които обезпечи 
СОИ за комунална дей
ност, местни и некатегори 
зирани пътища получиха 
нови и разшириха вече съ
ществуващите махленски 
пътища в местните общ
ности Груинци, Милевцм, 
Църнощица, Горна Любата, 
Мусул, Белут, Бресница. 
Със средства на тази СОИ 

година бе 
аевналтирана улицата към 
новопостроения_ цех за ггро 
изводстао на чорапи, как
то и част от пътя към се
ло Извор до квартал „Ма- 
гурка”. За тази цел през 
изтеклата година са вара

ка пътя 
до махала Мутавдогеинокв. 
Освен това СОИ за кому 
нална дейност, местни и 
нокатегоризирапи пътища 
своята дейност и тази го, 
дина ще насочи и към вси 
чии други видове комунал 
на дейност, която е от общ 
обществен интерес- За та-

същата

къмлящпте '-е 
След полагането му, те. 
през идната година те 38 
почне модернизирането на 
телефонните централи и 
разширението на 
ните мрежи. За тогава е 
запланувано и разширение 
на градската мрежа в Боси 
леград, на която понастоя
щем са необходими поне 
още 1000 телефонни поете 

В. Б.

зи цел оа обезпечени от 
различни източници около 
20 милиона динара.

телефон

на

ве.

СУРДУЛИЦА: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ 
ПО ДЕТСКА ЗАЩИТА

Все повече деца 

в детските заведения
С амоудрааи телната общ

ност на интересите по Дет 
ска защита в Сурдулишка 
община полага усилия все 
повече деца от предучили 
щна възраст Д8 бъдат об- 
хвтнати в детските заведе
ния. Докато през 1980 са 
били обхванати 109 деца 
от една до 7 години, грез 
изтеклата 1983 година те
хният брой достигна 
децата е осъществен 

благодарение, че през 
1980/81 е построен още

един обект с комбинира
но предназначение, както 
за детските ясли, така и 
във възпитателните групи. 
В яСлените групи броят на 

осъществено

няма да бъдат проблемТази година булдозерите

Да кажем и това, че 
тази година се 'разчита на 
помощта от числящите се 
към ЮНА в Босилеград. ко 
ито и досега даваха 
чителен принос с доброво
лния ои труд, както и 
местното население # ме
стните общности, които и

иЗапланувано е, накто ни 
уведоми Симеон Глигоров, 
началник по стопанство, 
финаноии и комунална дей 
ност при Общинската окуп 
щина в Босилеград разши
ряване иа пътя към До- 
ганица, през Ярешник и 
Назърица, пътят към село 
Зли-дол, в няколко горно- 
любатоки махали, разширя 
ване, а на някои места и 
прокарване на нови пъти* 
ща от Горно Тлъмино къа^

децата
през учебната 1982/83 го
дина — 139 в целодневец 
престой и 60 в полудневно 
престояване.

Тази година са раздви
жени редица акции още 
по-голям брой деца да бъ
дат обхванати в детските 
заведения.

е

зна-
през .миналата на

201

занапред ще учартвуват с Ст. Н.50 на сто от средствата и 
с доброволен тРУД-

М. Я. Комисията за трудови отношения на ООСТ 
Горска секция в Босилеград даваг ОБЯВАВ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Помирителните съвети оправдават 

съществуването си
а- _ - _ •-

за приемане на един стажант на неопреде
лено време на трудови задачи ГОРСКИ ПАЗАЧ 
в района на Клисура.

УСЛОВИЯ: Покрай общите, предвинени със 
законна условия кандидатите трябва да изпъл
няват и следните условия:

1. Да имат завършено училище за квалифи
циран работник в горското дело, относно тре
та степен горска специалност, помощник гор
ски техник за стопанисване с горите или нисше 
горско училище или тази подготовка да му е 
призната въз основа на специални предписания, 
а изпълнява условията за носене на оръжие,

2. Кандидатите да не са под следствие и 
да не са осъждани и

3. За мъжете е необходимо да са отбили 
военната си повинност.

Молбите с документи за изпълняване на ус
ловията се доставят в срок от осем дни от 
деня на публикуването на обявата' на адрес: 
ООСТ Горска секция Босилеград (до комисията 
за трудови отношения).

Непълните и ненавременни молби няма да 
се разглеждат-

.Според закона -помирителните съве
ти са самоуправителни Съдове на граж
даните в местните общности, което раз
решавайки спорове помиряват гражда
ните. В своята работа сътрудничат с ор 
гамите на Общинските скупщини, а по
мощ в работата им оказват общиноките 
съдове-

На територията на Димитровградс
ка община съществуват 42 помирител
ни съвети — въ|в всяка местна общност 
съществува съвет. Обща е констатация
та, че тези съвети оправдават съществу 
ването сн. Почти във всички местни об 
щности «поровете между гражданите се 
решават ма задоволителен начин, без съд 
и караници. Обикновено хората се соор 
ят за межди, полски щети, ситни краж
би. В опитите да се намери най-подход 
ягцо решение за двете страни в спора 
най-много успех има съветът в село Же- 
люша. Тук пред членовете на съвета са 
се намерили 12 спора и всичките са ре

шепи така, че лицата участници в спора, 
са се помирили.

Значително е дейютвуването им в 
останалите местните общности: В Сми 
ловци от 4 спора три са решеии, в Гра 
дини от шест — четири, в Лукавица от 
три — два, в Поганово от 23 спора — 
18 решени, в Гоиндол от петнадесет, по 
мирителмият съвет е решил десет, а пет 
са на СЧД, в Борово от осем спора шест 
са решени...

Но има и случаи (в Изатовци) нъ- 
дето през миналата година имало само 
един сппР. но и той не може да се 
реши посредством съвета, 
лошо е положението в Димитровград, 
където от три спора нию един не е 
решен. По този начин помирителният 
съвет иа Димитровград показва най- 
голмма бездействайост и неефикасносг,

Още по-

еъиреки че тук помощта на редовния 
съд може Да бъде най-ефикасна.

А. Т.
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(|>1/рШ. ДЕН НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ФУТБОЛИСТИ: „МЛ АДОСТ" — „РАДНИЧКИ” 9:0

Осем гола на Раденко ЗахариевМЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА - ГРУПА „СЕВЕР..пи» ппшпш победа. Те се наложиха с 
Резултат от 4:0, полуврет 
ме 2:0, срещу съответния 
отбор на ФК „Напредък” 
от Сурдулица. Голмайсто
ри В. Митоо в 5 и 7 мину 
та и 3. Рангелов е 46 и 54 
минута.

В следващия четвърти 
кръг от пролетната част 
на тазгодишното футболно 
първенство, първият отбор 
на „Младост" от Босилег
рад ще гостува .на ФК 
„Хайдук" от Ирешаво, а 
юношите на „ФК „Младо-

Босилеград, 1 април 1984, год. Игрище „Пес 
кара” край Драговищица. Зрители около 250 
души. Времето слънчево и подходящо за игра. 
Голмайстори: Р. Захариев в 16, 44, 45, 55, 67, 71, 
85 и 88 минута и П. Стоянов в 42 минута.

Висока победа и на юношеския отбор, сре
щу съответния отбор на <ЛК „Напредък” от Сур 
дулица..

„А. БАЛКАНСКИ”
КИ РУДНИЦИ” 1:0

— „РУДАР” (АЛЕКСИНАШ

тм Д™итровград, 1 април 1984 г. Спортен цен
тър „Парк . Времето слънчево, теренът тревист, 
идеален за игра. Автогол на Бата Мишич в 

> м. Съдия на срещата Любен Потич от Пирот. Ни .най-страстните люби, 
тели на футбола в Бесил е* 
град не си спомнят по-доб 
ра по-резултатна игра на ето в аналите на босилегра 
футболистите на футбол- -дския отбор досега !не бе
ния отбор „Младост" от победа. Те се наложиха с
Босилеград, от тази която 
дадоха е неделя. *на 1 алч 
рил, срещу отбора 1на „Ра 
Анични"' от В,раня. С бър 
зи и' къси пасове бооштег- 
радските футболисти след 
десетина минути 
игрището ,и. наложиха си
лен темп, в който всеки иг 
рач знаеше, както се каз- 

въ!в футбола като часо 
зн1И<к, мястото сит и излъя 
ияваше тактическите зада
чи на треньора. Резулта
тът от 9:0 е досам реа
лен. Затова <лед послед
ния сигнал на съдията Бла 
гоя Манеимович .от Сурду
лица, който с помощниците футболист П. Стоянов, 
ой Аризанович и Пешич,
(Води двубоя честно и обе 
ктивно. Радостта на любите 
лите на футбола и футбо 
листите нл „Младост" бе 
двойна — „Младост" опе 
чели вясаюка победа и две 
ноои точки, които му ,/>т 
варят врата”, към самия 
връх на таблицата, а от 
друга страна, с играта, е 
която по всички елемен
ти на футбола надиграха 
съперника от Враня, дос 
тави на есичии присъству 
ващина игрището край Дра 
гсаищица удоволствие- 

Особено с добра игра се 
представи младият цент-

ФКрален 'нападател на 
„Младост" Рад. Захариев, 
който отбеляза 8 гола, но

™*И,ЙГз7, 7.

Станк^Т © ,^лекс®ндар арата. Никой в тоЗи 
‘ (. (С.' кРъста Кръс- мант не помисли, че това 

ов 1 ч^НИ1и1 ДимиТ 8 .решаващ Миг за изхода 
Л ’ )Рс’зица Алек'~°® 8. но. срещата.

_ ажански извоюва През второто полувреме 
първата пролетна победа. домакините заиграха 
Б третия кръг победи оо- леч по-добре, 
лидния отбор „Рудар" от
Алекси нашки

Отборите на ФК „Младост" този път играха 
в следния състав: .Първият отбор: Д. Захариев, 
С. Цветков (Б. Иванов), Д. Златков, Б. Тасев (ка- 
гштем) А. Васев, Л. Захариев, П. Стоянов, В. 
Глигоров, Р. Захариев, И. Рангелов и М. Цвет
ков.

мо

овладяха.
Юношеският отбор: В. Пейчов, Л. Алеюзов, 

С. Стоименов, В. Захариев, Н. Крал, Н. Стойнев, 
В. Митов, Г. Стойно®, И. Стаменов, 3. Рангелов 
и II. Гашович.

да-
създадоха 

•няколко голови положения, 
с но до изменение на резул

3 0
рудници

случай- Почти всеки негов ст" от Сувойница. Без съм 
Удар завършаваше зад гъ.о нение силни съперници, 
ба на вратаря на „Раднич обаче да се надяваме и 
ки", С. Асанович. Девети този път бесилеградските 

. гол отбеляза също така футболисти да повторят 
младият и перспективен добра и резултатна игра и 

се завърнат поне с по една 
И юношите на „Младо- точка, 

ст" извоюваха убедителна

КЛАСИРАНЕТО
1 Хайдук Велко
2 Единство (Пирот)
3 Рудар
4 АСЕН БАЛКАНСКИ 17
5 КМТ
6 Рътан
7 Хемичар
8 Единство (Б. п.) 17
9 Сеняк

10 12 фебруар
11 Ястребац
12 Бродоремонт
13 Будучнсст
14 Новоселац
15 Рудна глава
16 Турист

17 10 4 3 31:13 24
17 7 7 3 41:27 21

9 3 5 40:27 21
8 3 6 32:26 19
7 5 4 27:20 19
7 4 5 15:23 18
5 7 5 24:22 17
6 4 7 31:30 16
7 2 8 27:26 16
7 2 8 20:22 16
8 0 9 25:35 16
5 5 7 30:29 15
4 6 7 29:40 14

17 4 6 7 "10:30 14
4 4 9 16:24 12
3 6 8 25:43 12

17

16
М. Я.16

17
ОБЩИНСКА ЛИГА — ПИРОТ17

17 Трудно до победата17
17
17

„ПАРТИЗАН” (ЖЕЛЮША) — „БУДУЧНОСТ"
(ВЕЛИКИ ЙОВАНОВАЦ) 2:1 (0:1)

Димитровград, 1 април 1984 г. Спортният цен
тър „Парк”. Времето слънчево, зрители около 200 
души. Голмайстори: Славолюб Петкович в 26 м. (0:1), 
Зоран Зарков в 65 м (1:1) и Ранджел Тодорович в 
78 м. (2:1) от дузпа. Жълти картони: Дерманча Ки
ров, Емил Иванов от „Партизан”. Съдия на сРещата 
Стоян Анджелкович от Обреновац.

„ПАРТИЗАН": Сава Ди
митров, Дерманча Киров,
Аца Станулович, Тома Ма-

17
17

резултат 1:0. Тази победа тата не се дойде. С тази . 
бе трудно постигната, и победа „А. Балкански" въз 
то благодарение на автогол върна доверието си в соб • 
иа Мишич. Беше това теж »ствените сили, което красе 
ка позиционна борба меж- ше този отбор през есен. 
ду два равноправни 
тивника, а победата изво 
к>ва ‘ отборът, който 
повече щастие- 

Старите ривали 
първото, полувреме води 
ха равноправна борба без

про- ния полусезон.
В следващия кръг фут 

има бслистите на „А. Бал-ка/нс / 
ки" ще гостуват в Него 

през тин, където ще се ореш 
нвт с отбора „Хем1ичар" 
от Прахово. Д. Ставров

рков, Ранджел Тодорович, 
Братислав Станков, Зоран 
Василев (Зоран Зарков), 
Мирослав Милошев (Влада 
йеленксв) и Емил Иванов.

С доста трудности фут
болистите на „Партизан” 
спечелиха двете запланува 
ки точки. Гостите от Вели
ки Йовановац ианенадиха 
с добрата *си игра и през 
първото полувреме напъл
но надиграха домакините- 
В резултат на това в 26 
м. гостите поведоха с 1:0. 
През второто полувреме 
желюшани се стегнаха и 
след влизането на Зоран 
Зарков в 65 м. с добър 
удар изравни резултата. 
Ветеранът в отбора на 
..Партизан" донесе победа
та в 78 м., когато от дузпа 
отбеляза втория гол.

СПОРТЪТ В СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Турнир по футболС голяма тъга и болка в душата съобщаваше на 
роднини и приятели, че на 3 април 1984 година 
ненадейно почина нашият скъп и непрежалим 
съпруг, баща, Син. внук, брат и роднина През изтеклата седмица 

о ООСТ „Тигьр—Димитров зултат 2:1. 
пред" в организацията на 
комисията за спорт и рек 
Роация при първичната ор 
ггнизация на синдикатите 
се състоя турнир по фут
бол иа малки врата меж
ду отбори на трудовите 
единици. Турнирът е орга
низиран в рамките ;на под
готовките за общинските 
работнЗ'Гчеоко-спартН1И иг
ри, кои то трябва да запои 
пат към ородата на април.

рът на „Технология" с Ре- 
Трето място 

зае отборът „Метален цех". 
За най-сгюртмоноки отбор 
е провъзгласен отборът 
„Поддържане". Най-уопе 
шният голмайстор е Ди
митър Каменов, който от
беляза 11 гола.

Накрая на турнира бяха 
раздадени кристални вази 
на 1най-добрите отбори и 
отделни иирачи. Бяха връ
чени и дипломи. В тече
ние на тази седмица ще 
се проведат турнири тю 
шахмат, 
спортна стрелба и пнкадо 
между мъжки и между 
женски отбори.

Евтим Русимов Рангелов
__ милиционер от Димитровград

(1948—1984)
скъпия ни покойник стана на 

димитровградските гробища. 
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: 

съпруга Славна, дъщеря Габриела, 
син Драган, майка Павлина, баоа 
Перка и останали роднини.

Погребението на 
4 април т-г. в

Съобщаваме на приятели, познати й колега, че 
на "3 април т-г. престана да тупти сърцето 
уважаемия ни колега и член на Трудовата общ
ност иа Секретариата по вътрешните работи 
Димитровград

на
С тази победа и пораже 

нието «а „Хайдук" от ТСо- 
стур в Чиниглавци с 2:4, 
Футболистите «а „Парти
зан” заеха челно място в 

тенис на маса, групата с една точка пре
димство. В следващия кръг 
..Партизан’1 гостува в Пет 
ровац, нъиетю цте се СРСВД- 
не е отбора „Падеж".

Евтим Русимов Рангелов В турнира участвуваха 
сеем отбора. В твърде ин 
гересни срещи първото мя 
сто спечели отборът „Кон 
феюция”, нойто в'ив финал 
ната орелш победи отбо-

пазим вечно в сърцата си.
С последен поздрав 

Трудовата общност на Сеиретариата 
по вътрешни работи в Димитровград

Неговия лик ше

Д. с.Д. С.

СТРАНИЦА И
1984Братство • 6 април



шцер • сатира • забава
ИСТОРИЙКИ^ НАШЕНСКИ забеляза, ако 

че къмвъобще не искал да я 
жената ме го предупредила, 
него тима дива свиня. В момент® Оез 
да размисля, о вилата ударя придо- 
шлеца. Придошлецьт се промъква ме* 
жду перачката му. Тъй като нямал друг 

млекомпнчанинът се хванал за 
животното и го яхал око

„Яздил" дива 

свиня начин
космите на 
ло 30 метра. Еацемсто може ии Щяло 
да продалжи ако непланираният & 
нач 1не '-е хванал за електрически 
схьлб. На раздяла мланомюнчанинът 
пак останал неповреден.

Дали 25 ма!рт т.г. за ДОБРИ ЗА 
РЕВ от с- Млекоминци бе щастлив 
ден или не е въпрос на логото отго
вор ТРУДНО може да даде и самият 
той. Следователно и в станалата олу 
чка съмняващите се могат да въртят 
с глава. Но, без съмнение — т°зн 54- 
годишен планинец този ден бе прину 
ден ездач «а дива овиня.

намалемоНа единственият ездач на дида 
е известно сог® в 

в спомен от изле-
овиня за норото 
нашите 'Краища, 
та на невероятното останаха още А8е 

кървавите панталони от кръв
та на разярената звяр и мисълта

да станс ако свинята бе

Путува овия дни с аутобусат У село. Место 
имаше колко очеш. Од зимуска, ка идео иа 
село — беше пълни, иемаше игла нуде да пад
не. Свано влачи торбе, цегьрйе, джакове...

Ранена и кървава дива овиня. не: 
известно откъде е дошла, а престра
шена някой да не идва, по 

дирите й, от една долчинка тичеш- 
ком се запътва към нъщата на За
рее. До.макинът си правел вила, ко
ято, ако не сега, то през лятото ще 
му трябва, и вниманието му привлм- 

Може би

неща:

какво щеше 
обърнала глава и с ситрите си зъои 

принудения е-здач за вран? Сега нещо секнуло иден>е у село.
Ка слезо на аутобускутУ станциу видо иеко 

лцииа земляци чекаю. Чекаю да им дойду сино 
ве, снае унуци. Пролет пуче, требе да с_е работя.

— Нема никой — цъна и се ядосуйе йедън.
— И моите би нема — явля се ДРУг.
__Нашите ми явили дена иейе сигурно да

че дойду. Имали неиикву другу работу — 
се треби.

хванала
А. Илиев 

Млекоминцичало само ръкоделието. У
ХУМОР жали

вя неопределен поглед, ка 
то пелтечи с езин:

— За бога, кажи ми, в 
колко заведения работиш!

Съпругьт ми и аз имаме 
обща сметка в баяната.

— А как не се объркат?
— Ами? И дума да не ста 

ва! Аз внасям, а тя тегли 
парите.

— Кучето добре ли па- А времето, убаво, убаво, да нема куде по
вече. Права пролет- Ка стиго дома — моите се 
изненадите.

зи?
— Да! Само трябва нав 

ре-ме да го събудите. Щом 
веднаганрадедът мине - 

то наостря уши!
— Нийе оди ичера очи си изгледамо дали 

че дойдеш. Знам дека снаата си има работу, 
ама ете ти и децата ако ни обидете. Оно нече 
много Да сработимо, ама... барел, да си поора- 
тимо. Ние тука смо сами, па по целу ноч саде 
се пренаруемо по памет. Почнели, оди най-ст»- 
ротота, па до най-младо-гога и черкуту. За сяи, 
за свата деца и унучетия док изоратимо, оно 
ноч мине. И тека не можемо да спимо. Едно 
натиенуле године, друго болйе. Па да очете ба 
рем да доодите те тена — на видению-

Имаю право старците. Него мене ме коп- 
каше, куде се подева тия народ що од йесе- 
нъска и зимуска идеомо с торбеге по село.

Право да ви кажем, не може да пронай- 
дем никога. Отидо у градът. Потражи едьога 
дама му — рекоше дека отишъл на викендицу- 
ту нещо да поправля.

Потражи другога — он па си отишъл тука 
близо до градът, овошка градина да орезуйе.

Трети имал да сади вннябе одоло винен- 
дицуту- И тека све едън до друг — сви около 
винендицете се върту, а на село. куде требе да 
се запне земята да се обработва—малцина, глав 
но старите хора...

— Ка дойде йесен — пак че се намножи 
мо... — Рече ми йедън земляк.

— Докторе — загриже- 
но пита жена 
ли навреме да оперирате 
моя съпруг?

— Да, другарко — отвръ 
ща й той. Ако не бяхме 
направили това може би 
щеше да си оздравее и без 
операция!

успяхте

В малките часове серви 
тьор по шести път изкар
ва последния гост. Бутай
ки го навън, той му казва:

— Не се върщай повече!
Пияният гост му отпра-

По-рано пиех вода с уис 
ки, сетне минах на уиски 
с вода, а днес пия уиски 
като вода...

■м111111пн1П1ини11(НИег Е\1ЪЛРОС ПА -'ПРЕЗ ВЕКОВЕН
Еоички сенки сочат къде е. слънцето.

Емерсон
Който злослови с вас. ще злослови и 
против вас.

Английска

За да се изкачиш, високо трябва да 
си свиеш крилата.

Ст. ЛецЛошият език е неприятел на главата.
Украинска

Лакей и куче е едно и също.
Бенгалска

Завистта подушва печеното, преди 
ояде да е заклано телето.

Немска Когато кучето нуче величае, нарича 
го лъв.
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