
Шттйо С указ на црезкденгта на 
СФРЮ Йоснп Бр#з Тит* «т 
14 февруари 1976 г. Издател
ство „Братство” е удостоен® 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.

НДЯОДНООТ е СфР ЮГОСЛАВИЯ »

ГОДИНА XXV * БРОЙ 1150 * 13 АПРИЛ 1984 Г. г* ЦЕНА 4 ДИН.

ЗЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ Ь
ПРИВЕТ НА ЛЮБИМИЯ СИМВОЛ

ЩАФЕТА НА 

НАШИТЕ ИДЕАЛИТРИ РЕЖИМА ЗА ЦЕНИТЕ
Да основните организации на сдружени ° изпълнителен съвет се предвиж
те (за най-голяма част от птемишлени ТРУД самоСт°ятелно Да формират цени 
се образуват въз основа на споиаз™*16 пР°извеАения), след това цените да

бителите (основни суровини и възпроиз лолГ МвЖДУ пРоизв«Д»телите 
енергия, железопътни и телегоХпо Г материали), докатои телеграфопо щенски съобщения биха

Днес слей обед в Одадулица» • а утре в Босилег
рад, Бабушница и Димитровград потоци <>г пионери, 
младежи и девойки, работници и Селяни ще се стекат 
'В общинските центрове, за да гвриветствуват Щафета 
та на младостта — символа на братството и единст
вото на югославските народи и народности и «а пре 
даността къ|М непреходното дело на другаря Тито. И 
всеки човек от тази многохилядна маса изрод вече 
живее за момента, когато ще докооне с вълнуващ по
глед щафетната палка; когато воички едновременно 
пожелават да са на мястото на ония щастливи де
войки и младежи, пионери и войници, които я гордо 
носят по улиците на цъфтящите в юбилея на овобо-

и потре 
цените за 

определяли държавните органи
Според 

Съюзния секретариат за ин
форлгадии на е) април в г>е 
Л1 рад е проведена среща 
на председателката на съю

с ьо ощение н а пряк контрол, опоред кой 
то цените на разни видове 
енергия, железопътни и те 
леграфопощекоки услуги и 
някои селскостопански про 
изведения направо биха 
определяли държавни ор 
гани.

На срещата беше изтък 
нато, че е необходимо кол 
кото се може по-добре 
да се уточнят необходими 
те механизми, за да се 
обезпечи ефиксоно дейс 
твуване на всички пред 

■видени режими при образу 
ването на цените.
ДА СЕ РАЗТОВАРИ СТО
ПАНСТВОТО

Постигнато е съгласие и 
за необходимостта от пред

з^пИя изпълнител ен
1УАУ1„ша.

съдет 
планинц с предсе дата градчета; когато, гордо повдигната на тържест

вената трибуна, Щафетата излъчва приветите и негго 
К€леб1имите социалистически самоуправителни опреде 
ления на стотици

дателите на репуоликанс- 
ките и покраинински съве 
ги, на която Ояха обсъде
ни предложенията на меро 
ириятия и активности във 
връзка с предстоящето ра 
злгразяваие на цените- 

1хасае се за мерки за

хиляди югославяни от краищата,
през които е минала.

Всяка година от март до май, в продължение 
на десетилетия цели, е така в тази страна на „хълми

сменяват и вечестите Балкани''. Поколенията 
ония, които са родени след битките славни, попълват

се

челните редици на социалистическата революция, 
а все тъй велика си остава обичта към този своео 
бразен символ. Обич, която щафетно преминава от 
поколение на поколение. Защото щафетната палка

съживяване иа производст 
вото, които да съдейству- 
ват за подобрение на отно 
шението на предлагането 
и търсенето, както и 
по-голяма експанзия на

онази крепка нишка, която свързваолицетворява
миналото, настоящето и бъдещето на югославските 
народи и народности, общите идеали на всички юго
славски поколения, наречени живот, достоен на тру
довия човек. Като скъп и жив спомен за великия 
ни вожд и учител Тито, Щафетата на младостта на
сърчава младите поколения в Югославия със оилата 
на неговото велико дело, залегнало в най-свидните 
придобивки от Народ ©освободителната борба и соци 
али етическата революция — братството, единство- 
то, съдружието, социалистическото самоуправление 
и необвързването.

-Числящите се към българската народност, които 
със сърби и хора от Други народи и народности брат 
ски живеят и творят в общините Босилеград, Сурду- 
лица, Бабушница и Димитровград, ще приветствуват 
Щафетата ,на младостта в атмосфера на великия юби 
лей — 40 години 'Свободно социалистическо 
тие. А приветът на хората в живота на ноито са въп 
лъТени великите идеали, олицетворени в щафетната 
палка, е горд и величествен.

за

изнеса, а същ° така и за 
мерки за уреждане на от 
нбшенията на пазара след 

валидността

приемане на съгласувани 
действия във всички обще
ствено-лолитически общно-

организациите на
Милка Планинц

като изтече 
на Решението за замразя
ване на цените, «а разре- 

проблемите
неплатеж.о-

сти и
сдружения труд за намаля 
ване на задълженията на 
стопанството с цел да се 
подобри неговото участие 
в разпределението на до

писват със загуба или 
имат постъпили неиздълже 
ни дългове, както и на Про 
ектозакона за обезпечава 
•пето и разполагането с 
оборотни средства в орга 
низациите на сдружения 
труд, имащи за цел да се 
попречи на преливането на 
оборотни сродства в нагли 
тал©вложения за основни 
средства, относно от крат
косрочни източници да се 
обезпечават средства за 
дъ-.л госрочн о фин ансиран е.

шаването на 
от текущата 
способност и за 
по разтоварване на сгодан

мерките
хода.

Както е изтъкнато, това 
нещо представлява откри
ване на процес на прераз 

иа съществува- 
законни права, както

ството.
ПОСТЕПЕННО РАЗМРА 

ЗЯьАНЕ глеждане разви-
На срещата са размене

ни мнения и дадени сюг-
по-нататъшна

щите
и броя на разните инстату 
ции. Дали мерните за раз 
теварване на стопанството 

се предприемат "" 
на обществения Д° 

говор, които да сключват 
делегатките скуящи-ни или 
пък' посредством отдел но 
заключение, относно пре 

Съвета на репу

жестии за 
работа върху 
зпоредбите. които трябва 
да влезнат в 'зила след анУ 

Решението аа 
на цените.

Кирил Георгиевпроектора възше
оонова

ТРАДИЦИОННАТА СРЕЩА „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО"лиране на
замразяването 
Става дума за предложени 
те допълнения на Закона На Власина-на 20 майлор'Ь|ка на 

бликите и покрайнините в 
Скупщината на СФРЮ ще 
се заеме становище и 
п>реДст°яш|Ите разисква
ния ше се дадат съответни 
инициативи.

Разменени са

на системата 
контрол на 
да се обез

излизане 
на цени

за основите 
и обществения 
цените, с което 
печи постепенно 
от замразяването

в ,,Борец" КХД „Гоце Делчев" от Скопие.
Съвместна програма ще изпълнят и 

побратимените местни общности „Хрис- 
гиян Тодоровсни — Карпош” от Кума- 
ново, Петата местна общност от Прищи 
на и местната общност „Братство и еди 
нство” от Сурдулица.

Домакин на тазгодишните Срещи е 
Социалистическа републина Македония.

На 31 март т.г. в Сурдулица се със
тоя среща на Комитета по организнра- 

среща „Братство-традиционната
■ - ” „а Власина. На срещата е до

говорено следващите 13-ти по ред сре
щи на бойците, младежта, запасните во
енни командири, трудещите се и граж- 

СР Сърбия, СР Маккедония 
2б май

не на 
единството- реше- били и мие 

ния във връзка основния 
кокцепт на повече меро
приятия. които трябва да 
съдействУ|Ват За смегчава- 
,Не на проблема на динар,-
яката неплатежоспо^оо-
нюст и откриването на гвро. 
цее на финансово укрепва
не на стопанството и бан-

В предложеното
предвиждат три Ре

при образуването на 
амостоятеЛ'Но Ф°-

цените °т стра 
организациите

опоред ус

ние се 
жима
цените: с

даните от 
и САП Косово да се състоят на 
на бреговете на Власинсио езеро.

рмиране на •нана на
сдружения ТРУД 
ловията на
най-голяма част °тпроизведения, 

образуване
,на са

за Инак на тези Срещи се възкресяват 
на нашата На-

паза/рите Тазгодишните Среши ще преминат
мла-промп спомени от славните дни 

родоосвободителна война, ногато в тези 
краища се нова и с кръв циментира бра
тството на бойците от Сърбия, АЕак^др- 
ния и Косово. Тези Срещи стават забе
лежително събитие в таченето на най* 
сиетлите традиции от нашата ^шШ-нова

на ознаменуване Деня нав духа
достта и рождения ден на другаря

40-годишнината от майска-
Ти-шлечите 

слей това за то, накто и 
та офанзва, в която участвуваха бойци
те от Македония, Сърбия и от Косово.

богата културно-художествена 
програма ще участвуват военният орке
стър на ЮНА от Скопие и смесеният хор

ките* „ ,,Предмет на срещата е 
бил и Проектозаконът, « 
който «е предвижда от 
юли яз се ограничи увели- 
пението на личните Д°*°- 

оргамизациите на СДРУ 
които стопа-

м^рН-итеЛНИтеН<,В^Р^-
между превива"** 

лите и потребителите кои 
то да бъдат валиА“ ,>0 
цените на основнитеСУР,,ъзпроизводстве>ни

и режими '

Вмония
за история.

ди в 
жения трУД»вини и 

материали на



НАС |[ и аПО СВЕТА
НИШПО ПОКАНА НА ПРЕД 

СЕДАТЕЛСГВОТО НА 
СФРЮ И ПРЕДСЕДАТЕЛ 
СТВОТО НА ЦК НА СЮК

МИКА ШПНЛЯК ПОСЕТИ АЛЖИР Полезно сътрудничествоНеразривно приятелство Чаушеску в 
Югославия

НРБ тази година трябва да 
300 милиона 

по-обем
• СФРЮ и

осъществят обмен (двупосочно) от 
долара • Условия и взаимна изгода за 
но и дългосрочно стопансно сътрудничество на 
Нишки регион с НР България

становища по всични• Идентични и близки
въпроси

• Взаимна готовност за разширяване на ико
номическото сътрудничество

По покана на Предссда 
Социалиститолството на 

чоска федеративна репу
блика Югсславия и Пред 

Центра

нс на икономическото, нау 
чното и техническото съ
трудничество «въз отново 
на взаимен интерес и

„С голямо задоволство 
мога да констатирам 
нашите разговори в 
преминаха, в атмосфера на 
традиционното приятелст
во и взаимно доверие и 
изразиха високата 'иденти
чност и близост на стано: 
внщата ни по всички въ,п- 
рсси, във връзка с които 
направихме задълбочена и 

на мн

ШПредставители наНа 4 април тази година 
в Ниш се водиха разгово- 

преД стави тели

че
Алжир ггро ми шл еност,содатслството на

комитет на Съюза на
тикната 
„Югсдуван”, „Копаоник” в 
Куршумлия, „Южна град- 

" и други стопански из 
носни организации ггодчер 
таха досегашното сътрудни 
честно с българските парт 
■ньори, бъдещите планове и 
проблеми, явяващи се в 
реализацията на

лния
ю го слаю ските 
вчера на 
ско посещение в

ри между 
на по-гол емн стопански ор 
гс'Н'Изации от Нишки репи 

Христо Христов, МИ-

,комунисти 
делово приятел 

нашата
за.

На международен план 
двете Страни ще продъл
жат да полагат усилия, в 
договор с останалите необ
вързани страни, за 
миране на решения за про
блемите, от които зависи 
възстановяването на метин 
оки мир и международна 
сигурност”.

Нашите

ня
СИ С

нИ'Ст'|р на външната г/.рго 
на НР България. В ра

пристигна преЗ'истрана
дентът на Социалистичес
ка република Румъния и 
генералния секретар 
Централния комитет на Ру 
м ън с к ата кому! т сти чеок а 
поррия Николае Наушес-

вияиз па
на згояорите участвуваха и 

Илия Джукич, посланик 
.па СФР Югослаия в НР 
Б/.щаршя. Мома Лекович, 

Регион ал-

по-обсполезна размяна 
нпя”.

С тези думи председате
лят на Председателството 
на СФРЮ Мпка Шпиляк 
оцени тридневното си по
сещение в Алжир, напра
вено в края на миналата и 
началото на тази седмица 
пб покана на президента 
на Република Алжир и ге 
нерален секретар на пар
тията ФНЛ Ша-длн Бен- 
джедит.

В издаденото в Алжир 
съобщение за печата меж 
ду другото се казва:

-Делегациите на двете 
Страни всестранно и задъл 
бочено разгледаха двустра 
нното сътрудничество и 
международното положе 
ние. Направен е договор 
за укрепване и разширява

Посочено бе-мист план. 
ше, че има бавност и не- 
ефикасност-,ку. неизттолзува- 

условия, ко 
до стзгнир?;

В следващия брои 
„Братство" щс 
по-обширно за 
нието на 
нските разговори на най 
-високо равнище.

на,стратегически 
определения и предаността 
ни към политиката на не
обвързаното движение, ка
за Шпиляк, са изходна ос-

председател на 
ната стопанска камара и 
Божидар Йоцич, председа

»не на гсички 
ето довеждапредадсм

съдържа не, Дори и до намаляване 
на обема на съГРУДНичест 
вето в някои стопански от 
расли. Бяха изнесени въз
можностите за разширява 
не на малограничния стрко 
сбсрот, г.акто и в лодобре 
ние на други видове сът
рудничество. като коопер* 
цията, съвместни влагания 
и излизане на трети паза-

югославско-румъ тел на Общинската скУп 
и;ида в Ниш.развитието и ук-нова за 

решзането на сътРУДНичест 
вото между Югославия и 
Алжир въ.в всички

ГВИНЕЯ СЛЕД ДЪРЖАВНИЯ ПРЕВРАТ
облас-

»Новата власт няма да убива«ТИ.
Председателят на Пред

на СФРЮеедател ст в ото 
Мика Шпиляк покани ире 

Алжир Шадли
ги и останалите членове 
на сваленото правителст
во, според думите на Кон 
ге, се намират „на сигур
но място" и „се чувству
ват добре". Конте обаче 
не разрешил на чуждестра 
нните журналисти да посе 
гят арестуваните полити
ци. а им обещал, че ще 
им бъде позволено да по
сетят „затворите, в които 
при тежки условия живе
еха бившите политически 
затворници".

Новият шеф на гвинел
еката държава полковник 
Лансана Конте заявил, че 
бчвшите водачи няма да 
бъдат погубени, а те им 
се съди за „стопански и 
административни грешки". 
На първата след преврата 
пресконференция в Ко- 
накри Конте съобщил, че 
„няма да има политически 
съдебни процеси" и че но
вата власт „няма намере
ние да убива".

Бившият премиер Бево-

зидента на 
Еенджедит да «направи офи 
циално посещение в Ю.гос 
навия- Поканата е приета ри.със задоволство, а дататг 
на посещението ще бъде 
определена допълнително.

Тазгодишният търговски 
стокооборот между двете 
страни ще възлезе на 
300 милиона долара, или 
с 50 милиона долара в по
вече от миналата година.

ОПИТИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИРАНО-ИРАК 
СКИЯ КОНФЛИКТ

Египет подготвел мирен план
Б. К.

Египет е вече подготвил мирен план за 
прекратяване на ирано-иракската война — зая 
вил президентът Хосни Мубарак. Той обаче не 
казал нищо за съдържанието на този план, а 
само добавил, че планът ще бъде изнесен пред 
необвързаните страни и Съвета за сигурност на 
ООН в .подходящ момент”.

Твърди се, че Ирак е съгласен с египетс
кия мирен„план.

г Към 40-годишнинатаНавършават 40 години от освобож
дението на нашите краища и СР Сърбия 
Ог фашистките окупатори и домашни
те предатели. В чест на славната 40- 
годишнина ще поместим редица статии 
за революционните събития в Сурдулиш- 
ка, Бабушнишка, Димитровградска и 
Босилеградска общини, които дадоха зна 
чителен принос за разгромяванею на 
фашистките пълчища и възтържествува 
не на свободата в нашите краища.

Под ръководството на ЮКП начело 
с другаря Тито партизанското и наро- 
доосвободително движение 
до огромни размери и придобива масов 
характер именно през последните годи
ни на Втората световна война, а борби 
те и себеотрицанията на хората от те
зи краища заслужават да бъдат запазе
ни за днешните и идни поколения.

В началото на .май 1943 година около се
дем часа сутринта дойдох при Бора Милен- 
ксвич, член на актива от Калабовац и 
предадох поръчението на Васа Смаевич ведна 
га да замине за Церовац (гора на около 5 км 
западно от Сурдулица) ще ме чака на мяс
тото, където сме се срещали и преди. Поръ
чението гласеше: трябва час по-скоро да при
стигна.

му

ИТАЛИЯ

Подкрепа на словенците във Вндем
Такова поръчение от Васа Смаевич само 

по себе ои означаваше, че се касае за осо
бено важна задача. Вървях с. прибързани 
крачки, а на места и потичвах. При това 
трябва да се държи сметка движението да 
не бъде забелязано, особено през попътните 
селища,^ в кои то често се движеха окупатор- 
оки войници и полиция-

На определеното място пристигнах 
де бързо. Васо ме чакаше. Тук в 
храсталаци имаше още няколко лица. След 
обикновеното приветствие, без дълъг разго
вор и задържане, получих от. Васо филм. Тря 
бва час по-скоро да се отиде в Сурдулица да 
се предизвика филмът и да се изработи по 
една снимка.

Бързам ускорено обратно към Сурдулица. 
По пъдя размислям: не е проблем къде ще 
изработим снимките, понеже за тази задача 
з Сурдулица има пункт — в къщата на фо
тографа Драгутин Ивкович. Проблемът 
ли (някой от тримата: Драгутин, неговата дъ
щеря Милуш а или син му Любомир в момен
та са ® къщи.

Пристигнах до къщата на Ивкович. Пр
огледах дали някой не ме оледи. В този 
мент през двора мина Милунка. Повиках я 
и влязох «в двора. Накъсо обясних какво тря-

В съседна Италия все по-силна подкрепа 
СРещат иоковете на словенците от провинцията 
Видем да бъцат включени в глобалния италиан
ски закон за защита на малцинствата в тази 
страна. На редовен конгрес на сдруженията на 
италианските икономически имигранти предста
вителят на Италианската КП Марио Лицеро за
явил, че словенците от Видем са верни итали
ански поданици, но истинското им равноправие 
може да се осъществи само при условие да им 
бъде по демократически начин признато, че са 
словенци по националност.

разраства

твър-
околиите

Нелегалната дейност 

на ЮКП в 

Сурдулншни край

АВСТРИЯ

Смесени народни съвети
Австрийският канцлер Фред Синовац тези 

дни приел представители на дружествата на 
градищанските хървати и представители на така 
наречената група „Президиум", съставена от 
функционери в смесените общини, и с тях во
дил разговор за основаване на „народни съвети", 
в които ще се «избират представители и на ед
ната, и на другата страна.

Във Виена считат, че по този начин ще се 
създадат условия за по-интензивни контакти ме
жду- градищанските хървати и съюзното прави
телство.

е да-

Фалшифициране на лнчнн карти МО-
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СКУПЩИНАТА НА МРО В НИШ

ПОВЕЧЕ ГРИЖИ ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ ПОЧИНА ДОБРИВОЕ БОБИ РАДОСАВЛЕВИЧ

Смел борец, 

скромен човек
РАБОт5итдЖЕНх?сЯТ ТРУД ПОЛАГА УСИЛИЯ 
трБЯ™ИЦИ • НЕДОСТАТЪЧНО 
ТЕНА НИШКИ РЕГИОН

ДА ПРИЕМЕ ПОВЕЧЕ НОВИ 
ИЗПОЛЗУВАНИ ХИДРОПОТЕНЦИАЛИ-

На последното си 
дание Скупщината на Ме 
жцуобщтнската 
на общисст между друго 
то отдели особено

Постигнати са и добри ре 
зултати. Пр1иети са на ра
бота 3097 стажанти, което 
е за 93,1 на сто повече от 
1982
зовани е 691? или 19 на сто, 
а с виеше 1848 души, или 
за 89,6 на сто в повече-

засе що изисква последовател
ност в настаняването. Всички СВОИ СИЛИ и

Регионал- знания, цялата си послови
чна упоритост, Радосавле- 
ВИЧ положи в борбата за 
комунистическите идеи и 
идеали, в победата на со
циалистическата

ВОДИТЕ НЕДОСТАТЪЧ
НО ИЗПОЛЗУВАНИвнима

ние на два твърде важни 
въпроса: 
политиката

г-, о полувисше обра

осъществяваме 
по настанява

ме на работа през 1983 и 
плановите 
за настоящата година, ка 
кто и активностите и мер 
Н'Ите за активиране на хид 
ропотенциалите в Нишки 
регион.

Делегатите на Скупщи
ната на МРО бяха запозна 
ги и със степента на из
ползваемост на хидропоте 
нциалите в региона. Отчи
тайки, че досега водите не 
се ползуват достатъчно, 
през настоящата и идната 
година ще се активират ня
кои мощности, които пре
ди години са изоставени, 
а Същевременно е заплану 
вано построяването на ре
дица малки вододентрали.

В проектопрограмата, ко 
ято е доставена на об
съждане, са набелязани ак 
тивностите, мерките и зада 
чите за ползуване на хид 
рспотенциалите на Ниша
ва, Ерма, Височица, Топ- 
лица, Южна Морава, Мора 
вица. Също така трябва 
да се увеличи степента на 
ползваемост на язовира 
..Власина” и да се ускори 
изграждането на язовир 
„Завой".

Между числените малки 
водоцентрали предвиждат 
се и няколко водоцентрали 
в Димитровградска общи 
на: в Одоровци, Димитров 
град, Сенокос и Лукавица, 
Ракита в Бабушнишка об
щина и редица още други.

револю
ция, в изграждането на 
хуманно общество, в кое- 
го хората носят отговор
ност за съдбата си и раз
полагат с резултатите на

Втора особеностпредвиждания е усъ-
въ1ршенст®уване на догова 
Рянето, което има богата 
традиция и датира още от

година. В предишна 
та година са направени из 
менения и допълнения 
обществения договор по за 
етостта и е съгласуван със 
закона за заемането и за
кона за трудовите отноше
ния.

на
И в предварително 

дадения на делегатите ана
СВОЯ ТРУД
I

раз

От бойните редици на социалистическата 
революция в Югославия замина Добривое Боби 
Радосавлевич, виден революционер, народен ге
рой, герой на социалистическия труд и член на 
Съвета на федерацията.

лиз, и в уводното из ложе 
ние на секретаря на 
оналната СОЙ

реги 
по заетест-

Трета особеност 
политиката по

осъществявана при 
трудности. 

Сложните условия на сто
панисване са последица на 
нестабилен пазар, покачва
не на цените, дефицит
ност на отделни материали 
и произведения, намалява 
не на инвестиционното пс 
требление. изисквания за

та, се посочва, че 
1983

през
година активността 
обществен о-пол итичес

е, чс 
настанява

на не е 
многобройни

Активният революционен път на Боби запо
чва на Белградския университет, в който от 
1933 година ръководи активността на универси
тетската организация на СКОЮ- Непосредстве
но пред идването на другаря Тито начело на 
Партията, неговото поколение млади революцио
нери обновява скоювоките и партийните органи
зации' и ръководства.

По време на Народоосвободителната борба 
Радосавлевич действува като инструктор на 
ЦК на СЮК в Македония, където подпомага 
освободителната борба на македонските парти
зани против българските и германските окупа
тори. СлеД освобждението се проявява с после
дователна и плодовита партийна дейност като 
секретар на Градркия комитет на КП в Белград, 
министър в съюзното правителство, председател 
на ЦК на СКС. и член на ЦК на СЮК. Като 
човек с богат революционен и партиен опит, 
Боби се изтъква с особен смисъл за непосред
ствени контакти и работа с организациите и 
членовете на СК.

ките организации и самоу 
правителните общности на 
интересите, както и на ор 
ганизациите на сдруже
ния труд е била насочена 
■към основните въпроси 
на осъществяване на по- 
стабилен ръст на заетост-

Няколко . неща характе
ризират тези настоявания. 
Пъово, в условията на за 
труднено стопанисване и 
все по-големия брой лица, 
търсещи работа, почти във 
всички общини на Нишки 
регион са водени акции 
за по-голямо настаняване 
на работа, сообено на ли, 
ца в затруднено материал 
но положение, стажанти, 
завършили полувисши и 
-висши учебни заведения.

валутна партиципация, вло 
шаване на платежоспособ
ността и др. Ръ;стът на за 
етостта през 1983 е дос
тигнал 1,96, и то в стопан 
ството 2,04, 
ските дейности 1,55, кое
то е в съзвучие с общест 
вените определения..

През настоящата година 
се предвижда да се наета 
нят на работа 11 862 и то 
на неопределено 
3806 стажанти, което съ-

а в нестопан-

За някои от тях -в$че 
са раздвижени и конкрет 
ни инициативи.време,

Ст. Н.

от освобождението на Сурдулишка община
бва да'се прави. Работи твърде бързо. Напъл
но доволен с полуизсушени снимки 
бързах по посока на Церовац. Времето бър
зо минава. Пристигнах. Снимките дадох на 
Васо. Мислех, че задачата е изпълнена.

ме запозна с останалите. Това бяха българ
ски партизани. Нова задача. Трябва да оси
гурят час по-скоро да дойдат до Владичин 
хан — до железопътната гара, където около 
13 часа имат- влак за Скопие, откъдето тряб- 
да да продължат за Югозападна България. То
гава вече бе минало 12 часа. До Владичин 
хан има около пет километра. Единственият 
начин е с у екстрен ход, па и с потичване да 

гарата въз Владичин хан. Но

йто върху личните карти се подписва само 
със зелено мастило.
ЗАДАЧАТА Е ИЗПЪЛНЕНА

отново

Разми-Нещо трябва да се предприеме, 
сляйки изредих няколко другари, при които 
може би могло и да се намери. При един, 
1.|ри друг, но пак без резултат. Пътьом сре
щнах Илия Димов, с който се познавах до
бре. който е от прогресивно семейство в Бо
силеград (неговият брат Славко загива на 8 
септември 1940 г. при нападение на полици
ята срещу организиран излет на прогресивни г • 
работници, студенти и средношколска 
деж в Кошутняк). Спря ме и започна разго
вор за неща, които е този момент изобщо не 

интересуваха. За да прекъсна разговора 
попитах го дали няма случайно зелено мас- 

за ценкало. Отговори незаинтересовано,

ЗЕЛЕНО МАСТИЛО

Васо прегледа снимките. Кратък комен
тар,. съвсем намясто. 'Взе вече подготвените 
и попълнени образци на български лични ка
рти, залепи снимките и сложи печат. Трябва
ше още да се фалшифицира подписът 
българския околийски началник. Обаче в този 
момент Баса застана, изглеждаше малко за
грижел. Погледна ме и ме попита имам ли 

зелено мастило. Пенкало — да,

,се стигне до
ние бяхме петима — те четирима и аз. Уско
реният ход може да бъде съмнителен — осо
бено, че трябва да се мине край или през 

^селища, а тук обикновено кръстосват патру- 
йИлп на българсната войска и полиция. Чети- 

римата бяха въоръжени с бомби и револвери, 
но в случая целта не беше да се води борба- 

За да се стигне навреме решено е да не 
се върви право за Хан, но до кръчмата при 
Самоков (половин километър на пътя от Вело 
поле

на
мла-,

пенкало със 
зелено мастило — не-

ме

Изникна нов пробл&м. На всички окула- 
че българският

тило
че отА^виа е купил едно шишенце зелено ма: 
С'гило, от което само веднаж е /напълнил пен 
кало'10 си. Не обича този цвят и така ши
шенцето ои стои. Понеже неговата къща бе 
в непосредсувена близост, тръгнахме ведна
га. Предложи ми цялото

не трябва, а на мен трябваха няколко

горски органи е известно, 
околийски /началник върху личните карти 
подписва изключително със зелено мастило. 
Подписът със синьо мастило само по сеое 
си означава, че личната карта е фалшифика- 
пия. Друг изход няма, час по-скоро обратно 
в Сурдулица да се намери зелено мастило, и 
пак в Церовац.

Пътьом към Оурдулица отново Р^с- 
/книжарници, вероят- 

има зелено мастило. В 
мастило.

до Владичин хан, а оттам с някой, ка- 
Бело поле до Хан. С камион! Носе

МИ01Н от
германците със закана за най-строго наназа- 
ние на шофьорите бяха забранили да прево- 

щ «вилни лица. Обаче между шофьоритезват
имаше /и такива, които бяха включени в ра
ботата за ПОП (Народоосвободителното дви
жение).

До Самоков стигнахме бързо. Минаваха 
камиони. Набързо спрях един. С шофьора до
бре се познавахме. Казах му какво тряова 

направи. С малък коментар, съзнаващ риз
ка, прие „пътниците’'. За да не бъде забеле
жимо, трябваше да легнат в камиона и да 

Владичин хан. Така бе и напра- 
Задачата докрай бе успе шно

Йован МАНАСИЕША I

шишенце, понеже
нему
нации. Благодарих и с бърви крачки се от
правих към Церовац.

Васо чакаше малко нетърпелив. Взе мое- 
,ро пеннало. моето вече бях напълнил 
зелено мастило, фалшифицира подписа 
акгаийския началник и личните 
на другарите, ;ноито бяха с него. Отдъхнах и 

малко изморен, понеже чрез тезмня- 
бях изминал 25 километра, 

доволен, че задачата успешно изпълних.
Ваоо

лям — ,в прада има две 
но поне п една те

гъпю гласи — няима зелено мастило. Излязох

кгадаг» —-

СЪС

зелено дакарти даде

седнах 
колко часа вече слязат пред 

вено.но и
ОлеД като раздели личните карти
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СУРДУЛИЦА

ч ЗА ПЪРВОМАЙСКИ НАГРАДИ В ДИМИТРОВ
ГРАДСКА ОБЩИНА

8
I | а

Утвърдени кандидатите за 

най-отговорни функции Търсят ся най-добрите о
1.1

8
а□
8п

8 колектив-бъдат присадениТази година ще
оаи—ни организации » 

Д имитр«вграда<а община трябва на™но 
(5 април да доставят ДО Общинския оиндакал^
с-ивет предложения на каидидагм ^

Според, решението на Предсеца ген- 
съвет, тази 

повод Праз- 
8 отделни

О
на и«ом 8пруд Драган Ниюолич, ръ

ководител на цеха „Симпо' 
в Сурдулица. За тези пред
ложения преди нандида-ци- 
онмата конференция се из 
казаха делегатите на мест 
ните «конференции и сто

на об

КЮН гституционно- 
и социалистичесния

В края на март ое про
ведоха две заседания на 
Общинската конференция 
на ССТН — първото бе 
кандидационно, а второто 
делово.

В първата част на засе
данията са сумирани резул 
татите °т публичните рази 
сипания за двугодишната 
дейност «а Общинската 
скупщина и угвъвдено пре 
дложението на кандидати
те за най-отговорните фун 
кции в СР С-црбия и скуп
щината на Сурдулчшжа об 
щина за предстоящия дву
годишен период.

Напомняйки, че публич
ните разисквания за двуго 
дишната скуттщинска рабо
та са водени в делегаци
ите, местните общности об 
ществено-полтггичеокнте и 
трудовите организации. Ви 
досав Вукашиновпч, сенре 
тар на Секретариата за 
стопанство и финанси при 
ОС, подчерта, че скупщи
ната през изтеклия 
од разви забележителна де 
йност и че са постигнати 
добри резултати във всич
ки области на живота и 
труда. На десет съвмест
ни сесии езичните три съ
вета на Общиноката скуп 
«дина са разгледали 66 въ
проса °т областта на сто
панството и обществения 
живот. Скупщината особе
но внимание отдели на ре
ализацията на програмата 
по дългоорочна икономиче 
ска стабилизация, стопа
нисването на организации
те на сдружени ятРУД, пе
стенето, увеличението на 
износа, спазването на зано

нността, 
стта 8 □□ □□морал.

Въпреки че в тази насо- 
постигнато доста, Ву

□
асми напради.

сятото на Общинския синдикален 
година традиционните награди по 
кина на труда те бъдат дадели на 
лица и един трудов колектив или 1рупа гРУДе

8 ака е
нашинович изтъкна, че и 
занапред трябва творчес
ки да се насърчава разви
тието на делегатската сме 
тема" и облиците на негга-

8 □

8! )гвстните делегации 
щсСтвоно - политическите 
организации в общината.

Окончателното им пън 
избиране за тези длъжнос 
ти ще се извърши на се” 
си ята на Общинската скуп 
щина, която те се състои 
на 20 април т<г.

Сл ед к акндидационната 
конференция се състоя ре
довно заседание на Общи
нската конференция, на ио 
ето делегатите положител
но оцениха отчета за ра
ботата на конференцията 
през изтеклата година.

Социалистическият съ
юз през изминалия пери
од се труди своите акции 
да пренесе в местните ко
нференции и местните об
щности, за да привлече вь 
зможно повече членове в 
реализацията на * акциите 
от жизнен интерес. Забеле 
жителио място заеха ак
циите по въвеждане на 
ново местно самооблагане, 
реализацията и развитието 
ма селското стопанство и 
дребното стопанство, соци 
алшата политика, система
та на всенародна отбрана 
и обществена самозащи
та, снабдяването и на дру
ги важни въцроои.

На заседанието е приет

а
8 8

8Разбира се, предложенията трябва да бодат

.вения процес и за принос към целите «а стаби
лизацията, за непоколебимо идеино определение 
за развитието на нашата самоуправителна соци
алистическа система, както и за активност 
първичните синдикални организации в со ст ^ 
ната среДа-

п
8!!всродствена демократщ я 

рамките на съвкупните са- 
моуправ]1телн'и процсРи. по 
ие>кс всичко това трепета 
вляна основен фактор за 
мотивировка на трудещите 
се към нови усилия.

На кандицдациопната кон 
ференция делегатите дадо 
ха пълно съгласие с пред
ложението за кандидатите 
на отговорни длъжности в 
СР Сърбия, скупщината на 
Междуобщиноката Южно- 
моравска регионална 
кост и скупщината на Сур 
дулишка община за пред
стоящия двугодишен пери-

8□
8
88 а!
8
88 в
88 □

88 □
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димитСЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 
НОВГРАД

Слаба е връзката между 

делегатите и базата нм
общ-

од.пери- На кандпдационната кон 
ференция е предложено за 
председател на Общинска
та скупщина в Сурдулица 
отново да бъде преизбран 
Бидос а в Дтсмитриевич, кой
то и десега с успех изпъд 
няваше тази отговорна длъ 
жност. За председател на 
обществено - политическия 
съвет е предложен Вепи- 
бор Анджелкович. техник 
във Влаоиноките водоцен- 
трали, за председател на 
съвета на местните общ
ности м-р Никола Авра
мов, директор на образова 
телния дентъР „йосип Броз 
Тито” и за председател

ботата на делегатите. От
дел ни делегации изобщо 
не се събират и не обсъж 
дат подготвените матерна 
ли — въпреки, че това им 
налага делегатската длъж 
ност- Оттам произлиза до 
ста слабата връзка между 
делегатите и делегатската 
база. Неактивността на де 
легатите води до там, че 
делегациите не отразяват 
мнението на делегатската 
база, а делегатите в Скуп 
щината .мнението на свои 
те делегации. Това по-ната

Пред делегатите на
Общинската скупщина в 
Димитровград в миналия 
петък (6 април) се намери 
ха отчетите за двугодишна 
та активност на Скупщина 
та. Изпълнителния съзет и 
органите на Скупщината. 
Обща констатация е, че 
са създадени всички необ
ходими условия за успеш
но осъществяване на деле 
гатската система в общи 
ната. Но все още има ггро 
блеми в действуването на 
тази системаи план за работа на Пред

седателството и Общин
ската конференция на 
ССТН през настоящата го

С. Ми кич

изтъкна
тък значи, че няма доста 
тъчно информации от ба
зата, още по-малко обрат 
но. Забелязва се, че от се 
сиите на Общинската с»уп 
щина почти винаги отсъст 
вуват едни и същи делега 
ти (някои вече не са при- 
съствували 
половината сесии.

По време на 
ния ^период проведени са 
4 общи събора на Общинс 
ката скупщина 15 сесии и 
три съвместни соди и

Като належащ въ 
прос на сесията тРяб 
ваше да бъде обсъ 
ден въпроса за здра 
веопазването на дома 
шните животни на те 
риторията на община 
та. за което селско
стопанските произво 
дители са значително 
заинтересовани. Въп
росът обаче, не бе 
обсъден поради не 
идване на представи
тели на ветеринарна
та станция. Ветери 
нарният лекар на и< 
тина дойде на сеси* 
та но след дваести 
на минути си отиде и 
не се върна. Делегати 
те оправдано негоду
ваха. Негодуването 
решение ли е?

на съвета за сдружения дина.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

ИНФОРМИРАНОСТТА - ВАЖНО УСЯОВНЕ ЗА 

ПЪЛНОЦЕННО РЕШАВАНЕ
на повече от

двугодиш

Обсъждайки дейността 
на Общинската скупщина 
от април 1982 до февруари 
1984 година, важно място 
в разискванията и в отче
та е отделено на въпроса 
за информираност на деле 
гатите и. делегациите, ко
ито през изтеклия двуто 
дишен период са решава 
ли по всички жизненотреп 
тящи въпроси от обществ"* 
ния и стопански живот 
общината.

Доставяните материал у 
са разглеждани на събра
ния на делегациите и за 
предложените решения са 
информирани членовете на 
делегациите, а чрез тях и 
трудещите се и граждани
те. Този облик представля 
ва най-непосредствен 
чии на информиране на де
легатите и делегациите-

цията и самоуправителн а- 
та ооганизация и общност 
с всичжки въпроси, които 
са разглеждани от скупщи 
ната или нейните съвети, 
за приетите решения и за 
причините, които са в ос
новата такива решения да 
се приемат. Посочва се', 
че доставянето на матерна 
ли в съкратен вид и е ал
тернативни решения ще до 
принесе за още по-пълна 
информация и за качестве
но решаване, относно зае
мане на становища по да
дени въпроси. Тази „обем
ност" в предстоящия пери
од ше трябва да Се према
хне, за да могат трудещи
те се и гражданите Дейно 
да участвуват в пр епран е- 
то на политиката в опреде, 
лени области.

Ето защо делегатите и 
делегациите 
отделят още 
внимание на информирано
стта, като важно условие 
за пълноценно решаване.

Ст. Н.

със
самоуправителмите общно 
сти за образование, кому
нални дейности и трудоус 
трояване. Обсъдени са 

въпроса, което говори, 
че дневните редове 
ги са били доста обшир 
ни. Това не дава добри ус 
ловия за качествена работа.

Що се отнася до отчети 
те на Изпълнителния съ
вет и органите на Общи 
ноката скупщина, хе са 
приети (както и отчета за 
работа на Скупщината) но 
о критически забележки. 
Особено е направена забе 
лежка в работата на об
щинското управление за 
приходи), която се отнася 
до неактивността на този 
орган в събиране на оредс 
т©а от данъчните облага 
ния на гражданите. Оправ 
дани забележки

189
винана-

Друг забележителен об
лик на информиране на 
трудещите се и граждани
те за работата на скупщи
ната, нейните съвети, орга 
ни и тела за всички съби 
тия в общината е в-к „Бра 

на задоволяващо равнище ютво”, седмичник, 
и се е провеждала чрез ването на Радио Ниш за 
различни облици. Преди българската 'народност и
всичко всички материали ТВ
за сесиите на Общинската език.
скупщина и нейните съве
ти са доставяни навреме* 
на делегатите и делегаци-

Информираността за | V 
ботата на скупщината, ней 
ните съвети, органи и р< 
ботни тела главно е била

председателят на Общинс
ката скупщина Петър Та
сев. Основен проблем е 
неактивността на известно 
число делегати и в Окуп 
•щината и в нейните ор
гани и тела. Тази неактив 
ност в някои тела води до 
таим да се отсрочват заседа 
ни ята (някои обществени 
съвети, наир.). обществе 
ого-пол и тичеоките органи- 
зации недостатъчно се 
включват в работата на 
делегациите и почти изоб
що не дават оценка за ра

цреда-

журнала на българеки

Въдреки добрите резул-» 
тати в някои делегации е 
изостанала обратната осве
доменост за приетите ре
шения. Затова е необходи
мо всеки делегат след се
сията да запознае делега-

занаиред ще 
по-голямоте на самоуправител ните 

организации и общности* 
и то на 10 дни преди се-

са отпра
вени и към всички общин 
Ски инспекции за неактив 
ност и неажурност в рабо 
тата.

сиите-
А. Т.►
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УСПЕХИ И ПРОБЛЕМИ
НА ЗДРАВНОТО ДЕЛО В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Щедри плодове 

солидарността

БАБУШНИЦА
*

на Приет 

! общинският 

I бюджет

I

:
® Крепката 

възможност занапредматериална и кадрова база дава 
Да се постигат много по-високи 

Резултати в здравната защита на наСелениет6 
част на нашата република 

Ф Каква ..рецепта”
За шест години, от 

лото на 1978

приемат мерки на общест 
вена защита в здравните 
домове на „своята” терито 
рия. Нужно е да се поос- 
три вътрешният професио- 7 
'«ален надзор над работата / 
на здравните работници и ■ 
да се хуманизира отноше
нието мм към пациентите 
и останалите
здравна защита,

в тази

против безпаричието?
не на организацията и ло 
Целта изисква подобрява 
не на организацията и по 
еишаване качеството на ра 
ботата на здравните служ 
би и работници и най-пъл
ноценно използуване 
обектите и съоръженията. 
Както беше
проведеното неотдавна за
седание на Междуобццин-

Изхождайки от основни
те насоки на дългосрочна 

, та програма за стопанска 
? стабилизация и по-нататьш

Средствата за лични до
ходи в 1984 година в Об 
щинокия съд и в другите 
трудови общности, както и 
в органа на управление Ще 
бъдат увеличени с 10 на 
сто в сравнение с изтек
лата 1983 година.

За общо и съвместното 
требление, в рамките на 
които се обезпечават и^ 
средства за топла закусна 
и регрес за годишни почи
вки възлизат 'на 2 347 500,00 
динара, или е 27,7% в по
вече от изтеклата година, 
дохато за материални раз
носки същите пхе бъдат 
увеличени с 20 на ст°-3на 
чителен ръст с® предвиж
да на средствата за народ 
на Отбрана — от 95,9%. За 
превеждане на други обще 
е тв ен о-поли тически общно 
сти е предложено тази го
дина средствата Л1‘ 
увеличени със 17,п\ 
обществени дейности — 
от 18%, доосато за остана
лите обществени потреби 
сумата ще се увеличи с 
19%.

В бюджета на Бабушни- 
шка община за потребите 
на обществено-политичес-

нача
10и< ДО кРая 1НаХУЬЗ' година, в Юиономора 
вок1и регион са построени 
15 здравни домове, 32 ам
булатории и 35

на намаляване на участие 
Се то на средствата за общо 

) и съвместно потребление 
>: в 'разпределението на обще

гюлзузащи 
катоздравни 

станции, създадени са мню 
го кови служби, 
са съвременни метода! 
лекуване. В региона рабо
тят над 800 декара, 285 от
които са ленари-специадис 
ти, и около 3000 други здра 
вии работници. За

спазват принципите па ле
карската етика. Занапред . 
трябва да се осъществява I ствения продукт, делегати- 
по-интензивно и по-същест * те гласУБа-.^а на неотдавна 

проведената сесия на Оо- 
щИ1нската скупщина реше
ние за бюджетното потре
бление в настоящата годи

навъведени
на изтъкнато на

вено сътрудничество

разли
ка от предишните перио
ди, в крайграничните и 
икономически изостанали 
те общини има достатъчно 
лекари. Проблемът ? е раз
решен с креативни доба
въчни. Именно, за стиму
лация на 130 декара, рабо
тещи в тези общини, годи 
шно се отделят около 210 
милиона динара. Въведрно 
е пълно здравно осигуре
ни е за всички трудови хо 
ра и граждани.

Благодарение на едно та
кова интензивно укрепване 
на материалната и кадрова 
та база на здравното дело, 
Южноморавски регион се 
нареди сред най-силните в 
това отношение региони в 
СР Сърбия. Това крупно 
постижение с® дължи на 
голямата материална и по 
литическа помощ, която 
са оказали организациите 
на сдружения труд и об
ществено-политическите ор 
ганизации начело със Създ 
за на комунистите в общи 
ните, региона и република
та. Посочените резултати 
всъщност са плодове на 
високата социалистическа 
солидарност-

Сега, когат0 са задово
лени материалните потреб
ности за един по-дълъг пе 
риод, започва нов важен 
-етап — усъвърщенствугва-

на.
Общите приходи в бюд

жета на общината в 1984 
! година
[ 76 168 100,00 динара. ГХри 
| това изворните приходи 

Ще растат с 19%, а допъл
нителните средства ст ре
публиката — с про
цента. Според предвижда
нията, изворните приходи 
ще се набират по следния 
начин: от данък върху л<ич 
ните доходи на работници- 

2 874 000,00 динара 
или с 20% в повече от осъ

ще възлезат на

о, а за

те

Здравният Дом в Босилеград
конференция 

з Лесковац, това е

щ(.сфв0Ния прилив през из- 
здравните заведения при теклата 1983 година. От 
утвърждаването на здраво о данък върху дохода от се
ел овното състоянние на па | лскостопаноко произведат

во ще се обезпечи сумаот 
700 000,00 динара, което- е 
на равнището от 1983 гори 
на. Приходи от данък вър
ху самостоятелни дейнос-

оката 
ССТН
най-важната политическа 
задача на обществено-по
литическите организации 
и евмоупра ви телните орга

на

циентите и при даването 
на отпуск по болест.

През последните две-три
ките организации е пред
видено да се обезпечат с 
15% по-големи средства. С 
предложения ръст на сре& 
ствата за бюджетно потре 
бление се предвижда да 
бъдат до голяма степен съ 
тласкани личните доходи 
на заетите в общинския 
орган на управление.

ни в здравните заведения.
За успешното изпълне

ние на задачата е необхо
димо да укрепват самоул- 
равител'ните и междулично 
стните
предпоставка 
трудова и политическа мо 
билност на трудовите хора 
в здравните организации. 
На т°ва поле все още има 
субективни слабости, за ко 
сто достатъчно говори фа 
ктът, че някои общински 
скупщини (в Войник, Пре 
шево, Медведжа и други) 
бяха принудени да пред-

години здравните органи
зации в Южноморавски ре 
гион, по-точно самоуправи 
телните общности на инте 
Ресите за здравна защита 
като фин а номери, са из
правени пред един твър
де сериозен проблем. Ка
сае се за голям дефицит 
в годишните финансови ра 
вносметки на голям брой 
общински самоуправител- 
ии общности на интереси
те (Буяновац, Босилеград,
Прешево, Медведжа, Вой
ник. Владичин хан, Власо- 
тинце, Враня, Леоковац Су 
рдулица, Търговище и Цър 
на трава). На трая на пе
риода януари
ври 1983 година общата за 
губа е възлезла на 12,5 ми 
лиарда динара. Проблемът 
е настанал 'Вследствие на
рушенията в материалните 
отношения и трудностите 
в стопанисването на орга
низациите на сдружения « нара, и то в областта на 
труд. Една от причините е а стопанството 650 милиона, 
и несъгласуваността меж- « 1ШИ 82 на сто, а в неото- 
ду обема на правата на | па|Н.ок,ите дейности 160 ми- 
здравна защита и матери
алните възможности- Това 
особено се отнася до здра 
ината защита на селохосто 

производители, 
на шито

ти на занаятчии и др. ли
ца ще бъдат обепечени 
4 200 000,00 динара, а от 
данък върху недвижими 
имоти - общо 28 173 000,00 
или с П»8% в повече от 
миналата година и т-н.

отношения като 
за висока

М. А.

СУРДУЛИЦА

ПОДДЪРЖАНЕ 

ТЕША НА РАЗВИТИЕ"\Г оептем-
2500мрежи на дължина от 

м и канализационна мре
жа на дължина от

Въпреки острите рестри- 
ктиини мерки, през изтек
лия двугодишен период в 

община са

НА 18 и 19 АПРИЛ В ДИМИТРОВГРАД
6500 ме-

Синдикален семинар тра.Сурдулишка 
започнати 32 инвестицион
ни обекта, за които са из
разходвани 800 милиона ди

От друга страна прока
рани и насипани са мест
ни пътища на дължина от 

140 км, а асфалти-Ролята на Синдикатите в осъществяване на 
обществената и икономическа стабилизация е 

иоито ще бъдат обработени

«талк.,г,я=-=
■изхождайки от програмата за иде 

марксическо образование, но- 
синдикал ен съв ет• 

на семинара

около
рани са само пет киломе- 

Електрифицирани «са 
брой неелентрифи-

тра. 
пол ям
цирани селища, а в нема
лък брой е реконструира
на «иснотоновата разпреда

лиана динара.
Обсъждайки отчета на 

Общинската екупмина, де
легатите са констатирали, 
че през пееледните две го
дини на територията

общности в об-

лителма (мрежа.
Разбира са, такива ре- 

постигнати бла
кален съвет
йно-пшитическо и
йто р приел Реиубикаиокият 

’ Освен споменатата тема, Познати с ро-
оиндикалните деида ше бъдат -

-•тдаетегъьк
НЯ работа на първичните ОРта- 

е от практиката в

панските 
участието
финансирането 1на здравни! ,мострите
те услуги е намаляло от пипната са построени реди
51% през 1979 на само ца комунално-битови обен^
26% през 1983 година. За- р1Г Хака например извър-
това един от изходите от Ш0На е регулацията на р.
положението се вижда Роман овена в дължина от
именно в увеличената пар- 250 м и построени 7 моето 
тиципация на селскостопа в,е ,на рекички и потоци, 
пените производители във пресичащи територията на 

общината. Построен е око 
ловръстен водопровод в 

К. Г. Сурдулица и водопроводни

във зултати са 
годарение на новото мест
но самооблагане, канто и 
твърде ценната помощ, ко
ято оказва Фондът за на
сърчаване развитието на 
изоставащите краища в 
СР Сърбия и всестранното 
ангажиране на всички об- 
ществено-политичеоки оу-
бекти з общината.

на

в

циалната 
витието и3
и съдържанието
ргйотат3 5Я2** оргЕгнизадаи. финансирането на здравна

та защита. Ст. Н.А. Т.
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„СВОБОДА" В ДИМИТРОВГРАДВ КОНФЕКЦИЯСТИМУЛИРАНЕТО НА КАДРИ В СТОПАНСТВОТО НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИШ

С лишавания до оборотни 

средстваНРШНЗНН ^ДОБАВЪЧНИ 31 20 ДУШИ
Ще получават 6 специалисти от ТО „Босилег- зи сРеЛЧгва Ц1С Се ползу 

рад", 4 от „Автотранспорт”, 2 от Ветеринарната стан ват от 20, или пък от ловс» 
шм и по 1 специалист от « други стопански органи , че кадри, е въпрос, на коЙТО трябва да отговорят са
зации низуправитеянитб органи в

стопанските
Координационното тяло 

зв подрови въпроси към 
Общинската конференция 
на ССТН в Босилеград те
зи дни разпредели юрсатв 
ните добавъчни на следни 
те стопански организации: 
1 .рудова организация „Бо 
онлеград",
която работят организаци
ите на сдружения тРТО 
„Слога”, „Напредън”, „Ус
луга” и „Изградил”, ще 
разполага със оредотва за 
стимулиране на 6 опециадю 
сти, „Автотранспорт” за 
4, Ветеринарната станция 
за 2, а Гороката секция, 
строителна кооперация 

„Граджевинар”, трудовата1 
единица на „Зеле Вслк*>| 
енч”, цехът на.Здраолье”, 
трудовата единица на „Еле 
ктробоона”, нлонът на Еле 
ктродистрибуция, трудова 
та организация за геолож 
ки изследвания „Княжевац 
— сектор в Босилеград и 
цехът на Електронната пРо 
мишлоност от Ниш, който 
трябва да бъде построен в 
Босилеград тази година, 
за по 1 специалист-

Самоуправителните орга 
ни в т®зи организации тряб 
ва да -решат на кои кадри- 
ще се дзват юреативни до 
бавъчни, като изхождат' 
от способностите и трудо 
-вите резултати на профе- 
сионално-квалифицира-ните ■ 
кадри в овоите колективи.

М. Я.

тшщ
икономическа стабилизация, според ноито тРУ- 

трябва най-напред да 
след това да разпределят

1

организации.л увиеш е образование. Ми
налата година -к-реатийни 
добаиъчн-и получаваха 28 
стопански дейци от Боси 
лсградска община, поде
ме от които са -на ръко-вод 
ни места.

С решение на Комисия 
та за оРганизациоиножад 
рови въпроси към Региона 
летата Стопанска камара -в 
Лссковац тази година са 
отпуснати стимулации за 
20 профеоионвлно-квал-и- 
фицирани кадри в Бооплег 
радс-ка община. Дали те-

Една от мерките, с кои
то се ускорява развитие
то на икономически изос 
таналите краища в, СР 
Сърбия, е стимулирането 
-на профеоионалножвал-и- 
фи-циран-п кадри за работа 
в тези краища. Години -на 
ред Републиканският фонд 
за насърчаване развитието 
«а изостаналите общини 
обезпечава така наречени 
-креативни добавъчни за де 
фицитни кадри в стопанс- 
ните организации, глав
но за лица с виеше и по

организациидовите
върнат дълговете си, а 
личните доходи. Всичии трудови организации, 
които нямат оборотни средства, ще почувству
ват значително тези стабилизационни мерки. Из
ключение в това отношение е Конфекцията.

в рамките на
йчев, генерален директор 
на конфекцията още през 
миналата година в „Свобо 
да' 'е направен анализ на 
необходимите за -нормално 
стопаниоване оборотни сре 
дства за 1984 родина. Вея 
ната са предприети мерки 
— нужните 90 милиона ди 
нара да се обезпечат. Ка
то резултат на това, от 
Фонда за насърчаване раз 
питието на недостатъчно 
развитите общини са по
лучени 7 милиона динара, 
а толкова и от банката. 
Тези дни с Фонда е подли 
сан договор за още 10 ми 
.тисна. С отделените към 

собствени

Известно е развитието 
на „Свобода” — от малка 
занаятчийска работилница 
до съвременна фабрика за 
производство на конфек
ция- Постигнатото досега 
безспорно е резултат на 
лишения -па заетите в то 
зи трудов колектив, -кой
то о помощта на по-широ 
ната общност тази гевди 
-на ще довърши третата 
— (последна) — фаза от ре 
конструкция, модерниза
ция и разширяване на мо 
щностите. Известно е съ
що, че години наред лич 
ните доходи на заетите са 
между най-ниските в об 
щината. Имало е поради 
това и негодувания, но 
винаги надделяваме съзна 
нието. че лишенията са по- 
добро бъдеще. По равно
сметката 
ООСТ „Младост” (произво 
Дство) в състава на „Сво
бода", за разширяване на 
материалните основи на 

отделила почти 
или

| с-5-шо 56 293 000 динара.
I Както изтъкна Бранко Пе-

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

При нови трудови условия-ще има 

и по-хубави резултати
За младата работничка обществено- политниеските 

Милованка Пейчич в „Тек организации — преди всич 
стил кол ор’' в Бабушница ко Съюзът на комунистите

и Съюзът на синдикатите 
— казва М. Пейчич.

Тъй като в „Текстилко 
лор” все още .се работи 
при затруднени трудови 
условия, Милованка Пей- 

ти всеки месец надхвърля чич споделя: 
редовно норматади със 120 
— 125 на Сто.

Милованка Пейчич ос
вен като добра работнич
ка се проявява и с общес 
твено-политическа работа. V ;|
И това също не остава не 
забелязано. Вече през 1980 
година бива приета в ре Щ 
давете на Съюза на кому 
нистите. С успех е овър- ^ 
шила и различни курсове 
и семинари за идейно-по Щ 
литическо издигане- Свър- Щ 
шила е политическа школа Щ 
към Общинския комитет I 
в Бабушница и школата за В

можете да чуете само ху 
бави думи. Въпреки че е 
една от 
ботнички, тя се ползва с 
име на усърдна работния 
ка. Милованка Пейчич поч

60 милиона 
средства по окончателната 
равносметка, обезпечават 
се оборотни средства. Не
пълно, както изтъква Пе 
йчев, защото действието 
на инфлацията прави свое

най-младагге ра

за 1983 година
ч

то.
Със среден личен доход 

от близо 10 хиляди динара 
заетите в конфекцията са 
имали възможност да 
разпределят средства, не 
за още два, а за пет лич 
ни дохода. Но и този път 
сред трудовите хора на 
конфекцията надделя ста
билизационното разсъжда- 
ване, благодарение на кое 
то са и обезпечени оборот 
ни средства.

труда е 
45 на сто от дохода,

щ
I
-

В ООСТ „СЛОГА” В БОСИЛЕГРАД КЪМ КРАЯ НА 
ПРЪВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНАТАщ

Планът преизпълнен Че в „Свобода” са 
.дтрестроили" стабилизаци 
онно, говори и фактът, че 
почти всичко е готово да 
се започне със строеж на 
парен котел на въглища, за 
щото поради недостиг на

сеIсам оупр авител и.
Попитахме я по колко 

заработва на месеца и до % 
волна ли е от заработено 
то?

Осъщественият общ доход в сравнение с мина 
логодишния по същото време е увеличен с около 
40, а в сравнение с плана с около 10 на сто

М. Пейчич

— Средно заработвам по 
12 000 динара. Доволна 
съм от заработеното. При 
това искам да изтъкна, че 
и съпругът ми също е тру 
доустроен и че живеем до 
бре — изтъква Милованка 
Пейчич.

Интересувахме се също 
какво мисли за отношение 
тб на своите колежки и 
колеги към работата, към 
задачите по -икономическа 
стабилизация-

— Искам да подчертая, 
че задачите по стопанска 
стабилизация в „Текстил- 
колар” са схванати сериоз 
но. Отношението и на мла 
ди и на по-®ъзрастните ра 
ботници към производстве 
ните задачи главно е пра 
вилно. Има, за жалост, и 
случаи на недисциллина, 
или неразбиране. — Но при 
такива случаи се намесват

— Всички е нетърпение 
очакваме часа', когато Ще 
започне реконструкцията 
на нашите производстюе 
ни помещения, защою наи 
стина са лоши. Вярвам, че 
при по-добри трудови ус 
ловия — ще постигаме и 
още по-хубави резултати.

мазут някои трудови орга 
низации в Димитровград
ска община в началото на 
тази година вече са имали 
застои в

Според първите прецен 
ки Основната организация 
на сдружения труд „Сло
га” в Босилеград през пър 
вото тримесечие на наето 
яшата година е постигнала 
положителни финансови ре 
зултати. Общият доход 
възлиза на около 100 мили 
она динара и в сравнение 
пък с плана същият отчи 
та увеличение с около 10 
на сто. Имайки предвид, 
че голяма част от тези 
средства са изразходвани 
за набавка на стоки, очак
ва Се доходът да възлезне 
на около 18 милиона дина 
ра, което също тана е ох 
рабряващ фактор в стопа

ти, които ще отчете и три 
месечният баланс, е подоб 
Реното снабдяване — каз
ва Васил Йованчов, дире- 
тор на тази организация- 
На него половия и реоргани 
зацията в работата на слу 
жбата в склада, така че 
стоките все по-малко се 
задържаха в складовете, а 
по-бързо пристигаха до 
потребителите. Организа
цията, която има 43 мага 
зина на дребно и 7 гостил 
винарски обекта, щеше 
да постигне и по-добри фи 
нансови резултати, а с това 
и снабдяването в община 
та изобщо щеше да бъде 
по-добро, ако бяха прохо 
дими пътищата към Зли 
дол, Г. Ръжана, Плоча и 
Дукат-

ггр оизв одството. 
Между тях и „Свобода”, 
но загубеното вече е ком 
пенсионирано. Не можеда 
не се спомене и това, че за 

■първите три месеца от та 
зя* година, въпреки зарру 
днените условия на стопа 
ниоване, „Свобода” е осъ
ществила, за тгьрв път в по 
еледните няколко години, 
плана за първото 
чие. В този трудов колек
тив с основание очакват 
през 1984 година 
тите да бъдат намалени*, а 
с това да се подобри прои 
зводството и, разбира се. 
жизненият стандарт на за 
етите.

Както ни 
„Т акстилкол ор

осведомиха >в 
Т” — в ско

ро време ще започне мо' 
дернизиране и реконструк
ция на производствените 
помещения. За целта са 
обезпечени средства от 
160 милиона динара. С те 
зи средства ще бъдат пое 
троени нови 1200 квадрат
ни метра производствени 
помещения, като ще бъдат 
открити и още стотина 
нови работни места.

тримесе

труднос

ниоването на организация
та.

Главното условие за доб 
рите финансови резултатМ. Андонов В. Б. А. Т.
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ралетарии от всички страни, съединявайте се

Година ХШ

Л-ОМУНИС 1|^^^Съюза^а^ославснИте комунисти и вИК Й|^И1 ^ШВ

на Съюза на номунистите в Сърбия

Канво недостига
3 а осъществяване на програмата за мко- «оичми иромени 01йе няма- кат° радикални промени няма, един такъв ,ре-
номичесната стабилизация, която е означена нягтоошакГ 01НО’мичеоната политика за зон не е неоснователен). Може би и може,
като път'за изход от кризата ощР не га Гъа н кпаа Т Г лта тряаваше да де приемат но опасностите от кампания и отделно от оу- 
дадени (необходимите предпоставки кои-пбЯ^ миналата година. Гова не е напра- бективизма са неизбежни. „Успехът" на та-
ха открили възможност за стабилизация на ппиР ™3аЩО в ^ЧвЩИиата на СфрЮ бе кова действуваме (кампания и субективизъм)
условията на стопанисването завой към икл- тч^м аа'ка“че’Н|Ие1'° всички мерки да бъдат е незамирлим без координация на решенията
номичеока ефикасност и консолидация ня т- я аТц„* 1 теклия март. Напоследък, рабо- и синхронизация на акцията в един център, 
«ошенията в обществото. Без оглед на някои начало' п^ия 1’ря'°'ваше Йа се завърши преди А тогава се поставя въпросът какво правим 
както обикновено се казва начални юезчлта’ к,пя м я гоИи'ната. ЗДе °ъДе завършена към — децентрализация на стопанската система
ти, (които повече може да'измамят отколко п»т г ™' о "риема'Нет° "а така нар. (което ни е целта) „'подпираме" с централи
те охрабряват), трудно може да се каже ’ вилно % 0 стотина мерки. Касае се, оче- зация на мощ (което е в разрез със самоуп-
тоъгнало О Ъ видно, за един вид блокада в приемането им, равлението)тръгнало е. За това свидетелствуват заседа- а това се касае за областта на решаването и '
ннятз на (разните форуми (и на най-висшите отговоюногтта за 1ичтл1ня(кян^ 1«я чяпятлм^о в ■
самоуправител-ни, държавни и партийни орга- което докрай оста^лето потс^л^ ^но Р ПЗКета На °ь*)31и“ изпълнителен съвет 
ни чиито членове платеж па и,Птм»я««, гу р и ист - ЙЛОТО* представлява осно- вместо 1НОВ1И закон за системата и обществе-
в доказването как .жени връви или в нещо ма 3 лр0ве,рка ш исжа яолитиче°ка даете- „м контрол, се намира така нар. решение за

Ф°РМа’ '~реНОТ° " °РИ- ‘ ' В я°™едаата —- тРлбва да съща ^ГдГ^ “м“ ”н°овГи^ 
етото оавно се осъществява (представител- ствуват (не в смисъл на прокламация и в за валидното гоешение за 'замвазяване «а пе- 
но в това отношение^ е например, заседание- никой случай само нормативно) регулатори, с ните бе и това че I- това се създава отдих"
то на наи-висшите функционери на федера- които автоматически се санкционира неиз- който ще доведе до оформдаан^ съгласно с
пията, репуоликите и покрайнините състояло пълняването на утвърдените задачи. Не твър- програмата за стабилизация, на конзистентна- 
В^пчСм “нфвренц11я на ССТНЮ). Дим- че .това в системата липсва, но факт с, та система на цените. Това ;не е сторено, от-Впрочем, недвусмислено потвърждение за то- че никои още 1Не е явно оояснил защо зажъ^- 
ва съдържат показателите за (не)ефикаоност- «яват мерките в икономическата политика за 
та на акцията”, и то показателите за надуе- тази година, нито който и да е отговарял за 
триалното производство, жизнения сандарт, сегашното положение. Програма за икономи- 
увеличението на дълговете на страната, ин- чеоката стабилизация има. Липсва, както с© нето на политическата система още не е за- 
флацията, загубите, финансовата недисципли казва „нейна опорационализация”. Тая опера- почнало, стабилизационната програма никой

ционалнзация не е, нито може да бъде само 
„дело” на стопанската система и маключител- 

без по-широко разглеждане може да се но на (икономическата сфера, но тя се касае
същузгвхлва разрез между функ- и за областта с политически характер. Ако да 06 решават в амбиент на тъкмо такава по

операцианалмзацията закъснява, тогава нещо логическа система още няма (разискванията 
ред, но е програмата за икономическа за функционирането на политическата систе- 

Стабилизация или с „областта с политически Л1а |Кат0 Че ли спряха), а със сегашните реше- 
граждане в политическата система не може характер • Да споменем още една оценка на г

(В Милка Планинц, която твърди, че онова кое
то на страната е необходимо за да успем, виждаме какво става. Дълготрайните разис- 
е цялостната акция на вертикален план от квания за (различните „пакети” — било на

В

говорност за сега никой не поема.

Калното ни е познато, усъвършенегвува-

на в стопанството ... не постави под въпросителен знак, аргумен
тите, че задачите за стабилизацията можеИ

докаже, че
циснирането- на политическата и стопанската 
система, Относно че без подобрение и доиз- не е в

ния, ©вързани с по-ефикасното стопаниованеда се говори за по-радикални начинания 
стопанската система, специално в приемане
то на мероприятия в икономическата полити- ооновната организация на сдружения труддо Съюзния изпълнителен съвет или някои дру- 
«а. Председателката на Съюзния изпълните- федерацията. „Това е, което липсва, а тъкмо ри _ КОЯКОто „ да |Са ни и спешим може

гъпет Милка Планинц твърди, че „без това е, без което ние не можем да успеем . -сьвет 1УИШ1КЙ ххллпппи, 1° с да замъглят същината, поради която бяха по-
остри промени в нашата икономика не мо- Може Л(И свързването на акцията на вертика-

да осъществим онова, с което се наех- лен план” да бъде резултат на действуването
Стабилизационната програма”. Ако това изключително /на субективния фактор. (Тъй

лен
ведени.

жем
Слободан Игидтовичме в

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО

НИЩО БЕЗ ЗАКОН та, а друго за разпределение на 
жда, се е разчитало, че произведи 
телите (производителите. н прено- 
съвместния доход. При това, изгле 
сителите на електроенергията и ми 
а ни те за въгл^ гща за термюел е ктроце 
нтралите) и основните организации 
на сдружения труд от „останалата 
част” на стопанството като потре
бители, относително лесно и бър
зо ще намерят общ език. Затова и 
бе определено законът да преста
не а споразуменията да почнат да 
действуват от 1982 година. Но, тъй 
нато нещата бяха по-сложни, от 
кожното на пръв поглед изглеждаг 
ше, валидността на закона повече 
пъти бе продължавана. Все пак, 
след две години работа и „надмъд- 
ряване” между производителите и 
потребителите, окончателно Скуп
щината на самоуправитежната общ
ност на интересите на електро*зто 
панството в края иа миналата го
дина, прие двете споразумения. Ут 
въ)Рдено бе споразуменията да се 
прилагат от 1 януари тази година. 
Според тях, производителите сдру 
жцват своята амортизация, оРеИ^т 
вата за разширено възпроизводст

во и дохода осъществен при осо
бено изгодни условия, а потреби
телите пер на сто от стойността 
на инвестициите, шест на сто от 
оредствата отделени за разширено 
възпроизводство и 20 на сто . от 
стойността на съвкупното потреб
ление на електрическата енердзия.

Изглеждаше, че едно голямо 
начинание е окончателно завърше
но. Обаче, още при изготвянето на 
споразуменията бе изявен страхът, 
че трудовите организации все пан 
няма да ш приемат така както се 
мислеше в началото, дори бе по
ставен въпросът: какво да се пра
ви в тоя случай. Всеки недостиг 
на средства или застой в тяхно
то обезпечаване би имал лоши по 
следици, особено ано се има пред 
вид, че със заплануваното за тази 
или следващата година до извест
на степен да се навакса пропусна
та то в предишните години (необхо
димите капиталовложения тази го
дина според оценките възлизат на 
36, а в 1985 на 40 милиарда ди
нара).

Защо и покрай приетите самоуправителни споразумения за 
сдружаване’ на средства за изграждане на необходимите енергийни 
обеГи Скупщината на СР СъРбш, реши да приеме закон, чието съ
държание е идентично със съдържанието на споразуменията

влагано е твърде малко, така че 
се закъсняваше с обектите и по 
пет шест години, което в последно 
ореме доведе до големи ограниче- 

потреблението. Трътна се и

Още преди три четири годши 
мнението, чебе из кристализирано 

в СР Сърбия извън територията на 
САП би трябвало радикално да се 

по финансиране
елентроенарлийни

ния в
от становището, че пари за иивес- 

нрайна линия, и без това
промени начинът 
излраждането на 
те обекти. Това означава, че от 
фискалното финансиране (т“ест 
освобождаване на средства с 
но «а сдружаване на оредтва 
производителите и трудовите “Р 
низатии — потребители на ели 
•гричеоката енергия. Ея1^ ^ 
становище тщоизтича от обстоятел 
егвото, че дотогавашния на^™ 
осигуряване на средствата^ 
нс е обезпечавал на сяен^'опа” 
ството толкова пари, «олиото му
з^ан^Й-Г ^итГнагтрш»,

ТИ1Ц1ИИ, в
дава стопанството и че затова то 
трябва да върши контрол над пол
зуваното им, или поне дв има пре- 
глед за ползуването им. Стопанст
вото с»Що така, участието си ю 
пазиределението на общия доход 
би трябвало да бъде стимулирано 
за влагане на повече средства в
елоктростопан^твото.

С този идеи се тръгна преди 
повече от две години, в изготвяне 

гзмоупраоителни споразумения 
сдружаване на сРОИства (На 4-та стр.)на

— едно за



2 Комунист
ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

I

С акция към 

размразяване 

надцените
На пазара се забелязва загрижаващо явление: н изчанването 

на размраяване на цените, относ-но техното повишаване, много ир- 
хикупи са врънати в складовете, където, далеч от инспекциите и 
контрола, ще посрещнат повишени цени

в делегатскатасъстояние бъде толерирано и ио-на ва, разбира се, и
татък, то ще допринесе за още система.

гШШШ&
— програмата за активностите и за ят изпълнителен съвет да се прове Усл®“ пп^едателството предложи въРДят свои програми на деиству-
дачите в провеждането на по-на- ждат, така калето е предвидено. А т0(гъ.м^^изщижителсн съвет и ване въз връзка с тази проблема-
гатъшните стабилизационни мерки, тава значи целокупната проблема- а к> я (Ьядеоацията тика; в тях би утвърдили конирет-
особено ' след размразяване на хика трябва да се реши и воички другите ар пячПябо-гят цялост ни задачи и акции и би задължи-
цените, И Проекта на обществения задължения да се осъществят ехо да Установят‘ « Р Р ли комунисгите последователно да
договор за общите основи и мери- дно с тазгодишната Резолюция, ®к на и Р _ н провежат мерките на икономичуе-

самоуцравително уреждане лючвайки и обуздаването «а ин- стапя след Размр я ет ната политика във всички ООСТ и
на отношенията в създаването и флацията, относно нейното довеж- «ите, да пред т ер ' обществено-политическите органи

дохода и за дане в утвърдените рамки. А то- зации. Във връзка с това особено
' в осоосни д е изтъкнато, че ръководствата в

СК в републиките и покрайнините 
са отговорни за единствено прове
ждане на .мерките и политиката на 
икономическата стабилизация, и 
за това понасят пъДна отговорност 
пред ЦК на СЮК. Председателст 
вото на ЦК на СЮК, от своя сТРа 
на, се задължи, че ще приема не
посредствена оперативна програма 
на действуване за провеждането 

и Дългосрочната

II

ла за

разпределението на 
разпределението на средствата за ва подразбира по-нататъшно ръжи- 
лични доходи. Във основа на ма- вяване на производството и изно- 
териалите. които подготви Съюзни са, смекчаване на динарската не- 
ят изпълнителен съвет и председа- ликвиднсст и отслабването на въз- 
телката на Съвета Милка 11лани- вратното инфлаторно действие, по 

няколко вишение на лихвените проценти

инспекциите и другите органи по 
контрола, както и всички механиз 
ми на политическата и икономиче 
сна система, върху провеждането 
на договорената политика на цени- 

[' хе. Решително се набляга върху 
осуетяването на опитите на злоу-

нц, Председателството в
часовото разискване настояваше намаляване на отделянето на сред

ства от дохода в ОСТ и данъчните -
разноски (и подобни) задължения, потреба за свооодно формиране

на цените, както и различните мо
нополни поведения-

да предвиди всички възможни по
следствия от размразяването на 
цените, както и Програмата от де подобрение на отношението и пре- 
йности, които в този и следващия длагаме—търсене на домашния па 
месец ще водят субективните си- зар, увеличение на стоковите ре
ли у нас, начело със СЮК.

на тези мерки, 
програма за иконо.мическа стаби-Имайки всичко това в пред

вид, Председателството счита, че 
след размразяването

зерви и воденето на съответству- 
вущаща делова политика. лнзация--'■ааЙЯ ситуацията

трябва да следят трудещите се и 
ръководствата на всяка ООСТ, ка- 

(камарите,

Във всичко това може би и 
най-важното е преди всичко, фа
ктът, че Председателството реши лите три месеца са предприети
в СК да предприеме, а пооредст- редица мерки за . съживяване на и органите на
вено и в цялото общество, акции производството и износа. С това ССТН, Синдиката и други. Отдел- ще л те
които трябва да променят сегаш- на преден план нужно са произте- но трова да Се изостри въпросът приемане на обществения договор 
ната неблагоприятна атмосфера и кли усилията, насочени към осъ- за отговорността на «комунистите, 
създадат такова разположение, ко- ществяването на енергийния ба- там където стават екцеси на па- 

премахне отрицателните ланс и обезпечаване на енергия зара. В организациите,
формират ,А*легални складове, къ

Във връзка с това, в измииа- Председателството в продъл
жение на заседанието разглежда 

аспекти за

за общи основи и мерки за самоу 
правително уреждане на отноше
нията в създаването и разпределе-

нъдето сеехо ще
ефекти на размразяването на цени както и валута за внос на суро
те а които би могли да обезвре- вини и въдпроизводствен матери- Дето вече се договарят или 
дят досегашните, положаггелни ре- ал. С цел да се отстранят труднос се договорили, че повишението на 
зултари, за провеждането на ико- тите, отнасящи се до неликвидно- цените ще важи От Сви януари 

стабилизация- Във стта и безпаричието, предприемат тази година, трябва на номунисти-

са нието на дохода и разпределение 
на оРедствата за лични доходи. В 
разискването бе изтъннато. че е 
необходимо и понататък да се пракомическата

връзка с това особено е изтъкна^ се съответни мерни в банките и те, ако тези акции ръководят, ре
шително да се каже, че мястото вят усилия общественият договор 
в СК не им принадлежи. Също ха- колкото се .може по-бързо да се 

стопанст-
то, цялата запланувана акция тряб в областта на юредитнолмонетната 
ва да се води в рамките на сис
темата, а предимно в унисон
Дългосрочната програма за июоно- вото също така ще допринесе, 
мическа стабилизация, относно со- първо място, с намаляването на
циалмстичеокото самоуправление, данъчния процент и приносът от кмва случаи, ако продължат с та-
а не извън него. Трябва, подчер- дохода и личния доход в ОСТ,. и нива работи, ще понесат не само мическа стабилизация, 
тано е, особено внимание да ое то до 30 април с 5 на сто, а от политическа отговорност, или ще 
отдели на задвижването на бързи септември тази година за следва- бъдат сменявани, но и наказателно 
и енергични акции, които би тРяб-. щите 5 на сто. В областта на со- 
вало да Се провеждат във всяка циалната политика предвидени са 
среда. За да бихме постигнали т°- мерни за защиха на жизнения стан

разбира се, колкото дарт, а отДел-но'на онези катего- явления за да бъдат премахнати, 
се може по-скоро да се проведат рии работници с най-малки лични ръководствата в СК на всички създаването _и Разпределението на 
събрания с комунистите на отгово доходи или граждани които полу- равнИ|ща т,ряОва да бъдат в постоя- дсжоиа' имайни предвид тяхната 
рни постове в регионите и общи- чават социална помощ и подобно, 
ните, но веднага след това и с 
председателите на трудовите съве
ти, с представители на съветите в ношение на онабдеността на паза и тогава, когато става въпрос 
сдружения ТРУД и със стопански- ра са забелязани загрижаващи яв- формирането на цените. Само

ления. Именно, в очакване обмислена и организирана актив- 
раачразяването на цените, т-е- тях „ •

При тези обстоятелства пред ното осезателно повишение, много ност на наи-широните народни ма 
комунистите стоят твърде големи артикули са „илегално" на пъх към си, а преди всичко работниците в 
задачи, които в Социалистическия складовете, където трябва, далеч сдружения труд, в които комунис- 
съюз, Синдиката, стопанските ка- от 1И1Нспекциите и какъвто и да е 
мари и другаде трябва да раздви- друг контрол, да посрещнат раз- 
жат активност с която ще бъде мразяванего. Това, разбира се,
обхванат всеки работник и граж- предизвика същинска глад за все и гат да бъдат премахнати. Тяхното 
дании, но и всяка трудова, обще- всичко. Поради това, ако такова ангажиране тРябва да се почуетву

политика. За повишението на ма 
■с ториалната способност на стопанст на, отговорните хора в

на вето, бе чуто в разискванията, тРя 
бва да бъдат запознати, че при ха-

приеме и последователно да се ос
новава върху определенията на 
Дългосрочната програма за иконо-

Воички решения в договора — 
бе изтъкнато на заседанието — 
трябва да укрепват позициите на 
трудещите Се в сдружения труд в

преследвани.

Тези и други отрицателни
ва, трябва.

мотивировка за увеличение на про 
изводството,нна акция в своите среди. Те тря-

производителността
на труда и осъществяването на ос за
таналите цели на стабилизационна 
та политика, прилагането на иноано 
мичеоните критерии в създаване
то, разпоределението и ползуван е- 
то на дохода, и да обезпечат са- 
моуправител-но регулиране на воич 
ки отношения в тази сфера на 
възпроизводството.

Изтъкнато е, че тези дни в от ®ва решително да действуват, чак

те ръководители.

тите трябва постоянно и ежеднев 
но да действуват, трудностите мо-

Влайко Кривокапич



Комунист 3
ЦК НА СК НА СЪРБИЯ ЗА 
ОБСТАНОВКА ПОЛИ ТИЧЕСКО-СИГУРНОСТНАТА ри в тези трудности. Можем ли 

ние в Съюза на комунистите само 
взаимно да се предупреждаваме, 
или да предупреждаваме някого от 
страни? Историческата роля и от
говорност на Съюза на комунисти
те е много по-голяма. Той трябва 
да се бори, да подтиква и да мо
билизира всички обществени оили, 
но трябва да открива и перспек
тива. Не може СК ежедневно да 
споменава някакви алтернативи, за 
щото той именно е тун със своя
та роля да осуетява каквато и да 
е алтернатива която, би се отнася 
ла до нашата самюуправителна си
стема, до придобивките от рево
люцията, Конституцията и други 
ключови определения. Ако общест 
вената самозащита в някоя органи 
зация на сдружения труд, или в 
местната общност, или където и 
да било, е слаба", изтъкна Чкре- 
бич, „там е мястото нещата да 
се поправят, подобре да се орга
низира, да се обсъди, доведе, в 
ред, проверява, критикува и т.н. 
Ако резултатите в производството 
са слаби и ако са се появили за
губи, а това много се среща, да 
не награждаме каква ни е лолити 
ческата обстановка. Всички обще
ствени сили трябва да се вдигат 
на крак за да се менят нещата.”

ЖаЗазеа.-
ОБОБЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ОТБРАНАТА

Въпреки, че От качествена гле 
дна точна оме постигнали добри 
резултати, в някои елементи на все
народната отбрана и обществената 
самозащита даже много добри, все 
пак, цялостно, с' обобществяването 
на отбраната не можем да бъдем 
доволни. Слабостите не са самоот 
воевно-профеоионално и техничес
ко'— тактическо — въпреки че са 
и това, — но от идейно-политиче
ско естество, което нито една спе 
циализирано-профеоионална 
низация не може сама да реши, 
без ангажирането на Съюза на ко
мунистите и останалите обществе
но-политически организации.

Райно Танаскович

орга-

ПОГРЕШЕН ТЕЗИСКОГО ТОВА НИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ
Национализмът, който Ое явява 

една среда, вреден е и злосторен 
за самата нация преди всичко,, а 
след това и за останалите.

Обаче, мисля, че ние помално 
оме отговорни ние.в Косово :— за 
трябва да кажа. че в този смисъл 
сме отговорни ние в Косово — .за
щото не оме се достатъчно опит
вали да разсветл им какво е озна
чавала контрареволюцията за 
банската среда. С това не подценя
вам действуването на албанския 
национализъм върху гърбеното и 
черногорското население. Пред
приемаме редица мерни в това на 
правление, но мисля че сме били 
длъжни също така да видим как
во става с албанското население. 
Може да ое посочат много неща, 
които значително са нарушили от
ношенията между албанците пора
ди действуването на иредентата. 
Ако това пренебрегнем, тогава кон 
грареволюцията идентифицираме с 
масите. Тогава се казва — добре, 
това албанците нищо не струва, 
това са почувствували само еърб- 
окият и черногорският народ/И, 
просто, явяват се искания — хай
де да поправим положението само 
на този сектор. Ако там е добре, 
оставалото не е важно. Такова убе 
ждение е обременено с тезиса за

в

Ако са слаби Резултатите 
производството и 
ме със загуба — няма причини за 
нагаждания за това каква е обща
та ни политическа ситуация. Всич
ки обществени сили трябва да се 
ангажират нещата да тРъгнат към 
подобрение

обстановка; отслабва съвкупната 
готовност и най-вече допринася — 
и покрай всички външни и вътреш 
ни врагове — за неблагоприятния 
политически климат.

Поради това на заседанието 
на ЦК на СК на Сърбия — въпре
ки, че предмет на обсъждане бе 
пол итичесно-сигурностната обста
новка и функционирането на оисте 
мата по всенародна отбрана и об
ществената самозащита — найтмо- 
го внимание бе посветено на 
Съюза на комунистите, почти ми
лион членове в СК на Сърбия. С 
к?кво се занимават такова голямо 
число хора? Мнозина се занима.

в
Защоако стопанисва- Същзът на комунисти 

те. не Действува така? Покрай ос
таналото, защото възможностите 
на влияние и ефектите на дейютву 
ването на голям брой от члено
вете на СК са често незабележи
ми. Да нажем, хората днес са по
чти принудени да 'изчакват някой 
друг окончателно да започне с Ре
ализирането на принципните опре
деления от Дългосрочната програ
ма за икономическа 'Стабилизация.

ал-

К анва ни е политическо-оигурно- 
стната обстановка днес? За разли
ка от предишния период, 
лекомислено бяха изнасяни оценки 
за неблагоприятните икономически, 
а благоприятните политически про 
цеси, сега никой не говори в та
кива черно-бели тонове.

когато

Ето защо провеждането или непро 
веждането на Програмата — кое
то в тори етап много зависи от 
начинанията на най-отговорните о,р 
гани в страната — е първостепен 
икономически и политически въп-- 
рос. Това, че закъсняваме с ней
ното прилагане влияе върху наши
те 'Стопански, а и политически тРУ 
дности.

ПРИЕТИ КАНДИДАТУРИТЕ НА СТАГБОЛИЧ И ГАЧИЧ

Въз основа на предложението на Председателството ЦК на 
СКС единодушно утвърди кандидатурите на Иван Стамболич за 
председател на Централия кок::тет и на О пиша Гачич за сенре- 
тар на Председателството на ЦК на СК :п Сърбия. компактността на нациите.Но не би трябвало да живеем 

с илюзиите, че решенията на про
блемите са в дълго очакваните „па 
кети мерки”, които ще доставят 
компетентните съюзни и републи
кански органи. Напротив, няма по- 

това показаха

Синан Хасани
с:.г с безплодни предупреждения 
гт сметка на нашата обща иконо- 

ска и политическа обстанов
ка. им и с внасяне на недоверие, 
което открива пространство на си 
лите, които действуват от съвсем 
::ю; тоположни позиции. Точно 
гю време на партийната дефанзи- 
ва далече по-ггасни са национални 
тите, „твъодорт чците”, либерали
те, сепарагпегче и ун/1 дристите 
— които предлагат свои „алтерна
тиви” и внасят още по-го шма г о- 
лигичесна сумегоха.

Така бе и на заседанието па 
ЦК на СК на Сърбия, състояло се 
по-миналата седмица. Никой от 
участниците в разискванията не от 

■ деляше политическата от икономи 
ческата обстановка в Републиката, 
защото е очевидно, че дълготрай
ната криза в стопанисването отбе 
лязва относително неблагоприятна, 
„сложна" полит-ичеока обстановка: 
донася застои в производството, 

на жизнения сатндарт, де-
затуби, големи социални раз-

КРАЙНИ ЕФЕКТИ
Всички обществени потреби ,— 

от общината, републиката, до фе
дерацията — се обезпечават пре
възходно по критериите, които по
чти изключително се основават 
върху дохода и бруто или нето ли
чния доход на заетите в обществе 
ния сектор. Така се стига ио ли
чния доход, който през 1983 годи
на в Я«чата и Леярната на минния 
басейн — Бор достигна средно 
около два милиона стари динара, 
докато в другите ООСТ е значи
телно по-малък. При това трябва 
да се спомене увеличението нажи 
знените разходи, за да се дойде 
до заключението, че почти всички 
обентивни трудности в стопанство
то, икономическите отношения с 
чужбина, общото и съвместно по
требление, както и всички стихмй-

големи промени 
и досегашните интервенции надър 
жавата — без активна позиция на 
Съюза на комунистите и без после 
цователна борба за трайните опре 
деления на това общество. Съюзът 
I т комунистите и другите общест-

падане
лови
л ики, трудност и в съгласуването 
на интересите инфлация и т-н-

Всичко това влияе върху по- 
настроения, па и по- 

критичност в общество- 
воичко поради безот-

неорганизи1раността, 
поради неоонователно-

НОВИ; АНАЛИЗИлитическите 
аишената 
го — преда Централният комитет задължи органите и организациите на 

Съюза на комунистите на Сърбия да анализират политичесно-сигур- 
ностната обстановка и фуннционирането на системата на всенарод
ната отбрана и обществената самозащита в своите среди и за Не
обходимите мерки да информират ЦК и Председателството на ЦК 
на СК на Сърбия.

говорността и 
а след това . 
то забогатяване и присвояване на 
общественото ^УЩество. Ооаче, 
критиката главно е обобщена. Мал 
ко са опитите да се проговори за 
конкретната отговорност и за ието 
ла от тези затрУАнения' Всички 
предупреждават за грешете, едва
яиТС^г за всичко са отго
ворни, а решения не се предлагат.

Това, че „има отговорни м
ГнГГаТеГе

;;^зг"за^итсв ***»*ще , а н несполучливи-
ни организации,в^ще", а не за 

— влияе

ности и актуалните пазарии усло
вия влияят върху материалното 
състояние на една категория тру
дещи се.

Бсичии тези елементи форми
рат политическо настроение, в ко
ето никога не недостига готовност- 
за нота лишения, усилия и соли
дарност, но в което се създава 
убеждението, че крайните еФекти 
на засега предприетите мерки най- 
много засягат онези, които съдбов
но оа свързани изключително с 
обществения сентор на стопанст
вото.

Затова би трябвало да се 
борбата оРещУ враговете на 
система, но още повече да 

се мени тачина. на действуването 
на Съюза на комунистите. „Да ои 
поставим въпроса", каза по този 

Душан Чкребич, „да ли и 
самите с7>с своята недостатъч- 

актионост, недостатъчна ТРУйо- 
слабото пестене и

изо- вено-политически организации 
може да очакват изпълнителните 
съвети да се борят за укрепване 
на 10тговорността, за законност, за 
увеличеше на продуктивността и 
редица други начала, конто с го
дини се занемаряиат. а много влия
ят върху икономическите и попити 
чеокм процеси в обществото.

не
отри
гази

повод
ние
на
ва дисциплина, _
_ по отношение на дохода - го- 

потребление, «е сме антьо-
те инвестиции
Гв^Толи^Гсигу-рнос^ата

Никола ШанновичБ. Радивойша
ЛЯ1МОТ0



4 Комунист
НАШИ ДНИ

Французи и останали
една нация, и въз времето, когато 

с опростен образец,Разбира се, може да се раз
глежда кои обстоятелства ускоря
ваха или забавяха промените във 
ФКП, колко те бяха прагматично 
възразяване на относителните из
борни неуспехи и израз на жела- 

води рашюправна бор

Все още не е обявен никакъв к.ьв социалцстнчвски процес- На 
отговор на Секретариата «а ЦК м,Н0ние съм, че става дума за ма
на киос до повод протестното па намираше на собствен -идентитето 
ом©, което от името на Секрета- -обществото, в което преди шест и 
рпата на ЦК на членската в-П оИ и 1Ю тенденциите на процоои- 
към края на февруари -изпрати тв| съществено се различава от 
лхорж марше. ма си опомним: в обществото, в което преди шест и 
писмото се изразява „силно огор- лоловипа десетилетия ■ е създадена 
чение' от .ммешните -и шуони 
твърдения" в книгата на съветския 
автор С. Ьрук (.„населението в ове 
та";, че във франция живеДт 62,3 
на сто французи, а останалата 
част от населението съчиняват ал- 
заои, фдаманци, бретонци, баикий 
ци, каталонци, корзинанци, евреи, 
арменци, цш-анп и .други". Марше 
твърди просто и категорично: все 
ни поданик на Франция е француз, 
франция не
страна, тя е „една страна, една на
ция, -един народ, резултат на една 
дълголетна история". Всяко по-ина 
кво тълкуване „въз основа на сме
ли критерии, които не са разгра
ничени от расизма”, се окачествя
ва като обида за френското на
ционално съзнание- Обяснява се, 
че протестът на ФКП беше явен, 
защото книгата на Брук се появи 
не само в Съветския същз, но и 
въд Франция.

Двадесетина дни по-късно Мар 
ше се върна към темата в един 
разговор пред „Монд". Той повто
ри всъщност онова, което вече бе
ше казано, като наблегна върху по 
литическото значение на правил
ното отношение към единството 
на френския народ.

бе създаден, 
несъгласуван е много реалности, в 
който, повече отколкото е позво
лено, се занемаряла значението на 
националното съзнание. Впрочем, 
за социализма е много по-важно 
в каква степен се уважават пра- 

волята на народа и нация-
нието да се 
ба с поли-гичеоите партньори, а 
колиш резултат на „чисти” мислов
ни процеси, но мисля, че такива 
ди-н-Стин-нции са излишни. Идеоло
гическата и политическата еволю-

аата и
та, отколкото дали ще имаме еди-

„марксическа" дефиниция 
нацията и единни критерии за оцен 

някой се числи към еяна 
Френската

Комунистическата партия.
наннаКогаю някои [комунистически 

партии в Западна Европа (италиан 
оката, испанската) явно -изтъкваха 
виждане на демокрацията, го-^на- 
кво от съветокото, ФКП все още 
избягваше идеологическо _м поли
тическо несъглаопе с 
от деня, -когато, въпреки 
стоя-ния. „Юман-ите” публикува про 
тест на Арагон мротив постъпките 
на някои ноконформ-истично -нас
троени съветски литературни твор
ци (през оредата на шестдесетите 
год-и-ни) м-ного вода 
мостовете на Сена.

на далипил по принцип настава и от нуж- 
изслсдва-не. Не би било или нъм друга нация-да, и. от

праеил-но ако на Френската КП се 
приписва само първото, а отрича 
другото. Ано в поведешисто й мо-

партия няма безуком у н-ист и чеока 
дречно досие на отношението си 
към правата на народите,

освобаждаха от
КПСС. Но които

тези не
своевременно се 
Френския колониализъм. Във Фра
нция обаче тя не може да прене- 

схващане на

гат сравнително лесно да се иден 
тифицм-рат тактическите мотиви, 
очевидни са постепенни, но и ку
мулативни промени. Както и да е, 
и онова, което о години се случва 
във ФКП допринася за разрешава 
нето на някога твърде важната ди
лема във връзка с правото на 
,различни пътища в социализма" и 
за афирмацията на много по-ком- 
плек-сното схващане, че социализ
мът по дефниция е само „път”, 
преходен етап на непрекъснати 
промени, следователно — неизбеж 
но разнообразен.

е многонационална

брегне доминантното 
понятието француз, схващане, кое
то е — да приведем думите на 
Марше — резултат на една дълго
трайна история”. Членовете на КП 
са израснали с едно такова разби 
ране на 'собствената си 
ност-и партията ще се 
политическо безсилие, ако отстъ
пи от същото. Без оглед на други
те възможни мотиви, там са коре 
ните на това, наглед може би и 
препалено остро възражение сре
щу разделянето на френските по
даници на французи и останали.

протече йод

Налага се внимателно да -се 
сравнят вече споменатите отгово
ри на Марше пред „Монд" с 
гичеоките документи на ФКП от 
по-далечното и по-близко минало. 
Посочвам само два отговора на 

на ФКП, кои

полш-
национал- 
осъди на

генералния секретар 
то ми изглеждат особено -релеван
тни. Като константира, че негова
та парти-я не се отрем-и към под
чертаване на -разликите и към по
литическо дистанциране от социа
листическите ст-ра-ни, той казва: 
„Социализма от френски тип смя
таме за отговор на проблемите, ко 

явяват в днешна Франция:
плурал исцичен 

който развива фрон

това, разбира се, е валидно и 
за схващането на нацията и наше 
онал-ния въпрос- Стал-иновият спи
сък на задължителните белези на

«3
д-р Гавро Алтман

ито се
'.амоутравителен, 
социализъм, 
оката традиция на свободи -и пра
ва на човека, социализъм, 
създава ново в обществените отно 
шени-я, критерии за 
облици на частна и обществена со- 
бственост, човешки 
Нищо от това вече не е -ново и 
изненаднващо. Това описание 
„социализма от френски тип"

Остротата на протеста наглед 
е в разрез с повода. А коментари
те във Франция и -друтаде бяха 
различни. Консервативната преса 
изрази увереност, че „отдалечава
нето" на ФКП от КПСС повече е 
цршвид-но, отколкото действително, 
повече тактическо, отколкото съ
ществено, подготвено за домашна
та общественост. „ФранкфуртеР ая 
гемайне цейтунг” пише, че ФКП 
подготвя скъсване на правителст
вената коалиция със социалистиче 
ските си партньори и цри това ис
ка да се освободи от впечатление 
го, че за скъсването има външно
политически причини или пък, че

Мое-

НИЩО БЕЗ ЗАКОНкойто

управляване,

(От Ева отр.) Макар че приобщаването към спо
разуменията не е завършено и ве
роятно броят на подписниците ще 
се увеличи, това неславно начало, 
което дори посочва на възможно
стта за провал на една идея, нуж
но налага въпроса нима е възмож
но, че — и при потребите на соб
ственото развитие — стопанство
то не е заинтересовано за капита
ловложения в развитието на един 
безспорно важен инфрастру-ктурен 
отрасъл, какъвто е електростопа-н- 
ството? Налагат се два отговора, 
а изглежда, че и в двата има ис
тина. Или доходът, който се осъ
ществява в електростопанството 
не е такъв да може да привлече 
трудовите организации, или обезпе 
чаванею на електроенергия досега 
бе работа «а други и стопанството 
иресто не е „научено" да се гри
жи за това.

отношения .

Изходът бе намерен в — За- 
е кона. Почти по същото време ко- 

идейна тато бяха приети споразуменията, 
Скупщината на СР Сърбия прие 

„ Закона за задължително оДРУжава- 
личава от някогашното „верую на Не на средства. Съдържанието на 
ФКП, разбира се, и от реалния с°- Закона и споразуменията практи-

и-маше

-на

резултат на дългогодишна
еволюция, но то значително се раз

чески е също, макар 
мнения, че за онези, които не под 

-изявление пишат споразуменията би трябва-

чециализъм.
„същото й е възложено от 
ква". В нащновото ои 

пред френската телевизия, в което ло Да се предпише по-голямо за
дължение — като един вид „нака
зание" — но и това бе изоставено.

На сериозните и обективни по 
знаюачи на Франция и Френската 
КП такива тълкувания изглеждат, 
найтмеко казано, едностранчиви и 
мотивирани от систематична авер 
з«я спрямо комунистите. От незна 

- ние -или с намерение се пренебрег
ва дългогодишният сложен и нера 
вномерен а по външни форуми -и 
противоречив стремеж на френска 
та -комунистическа партия към со
циализъм ог „Френски тип", как
то и нъм собствено място в та-

разнритикува партньорите в прави
Жорж Марше катогелепюто

„главна грешка” на своята партия П-ра-ктиката от началото на та 
привърже- зи година показва, че тази крач

ка е била много оправдателна. От 
7500 организации на 
труд, кол-кото ги има в Сърбия, до 
сега споразуменията са подписали 

всички едвам петстотин. Дори не са ти

посочва предъдгата си 
п-ест към съветския модел -на со сдруженияобщество и опре-ци-алисти-чеоко
деля социализма от френски тип 
като съвсем различно от
останал-и, известни нам социал-ис- подписали -и всички трудови орга

низации в електростопанств.ото.тичеоки общества”. М. Лакичевич

Комунист ворен редактор Влайко Кривокапич, глав- тел Драгиша Павлович.
ни и отговорни редактори на републикан- 9 Адреси на реданциите: за всички издания 
ските и йокрайнинските издания — Доб- 
ривое Пурич, (СР Босна и Херцеговина), 
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия),
Реджел Хайрулаху (САП Косово), Петър 
Караянов (СР Македония), Янез Ко рошен*
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър- • Издава Издателска 
ватско), Матия Новосел (СР Черна гора),

на „Комунист”: Площад „Маркс и Енгелс” 
11 Белград, телефонна централа 335-061; ад
рес на редакцията на изданието за СР Сър
бия: Нови Белград, Булевард .Ленин” 6, 
телефон 627-793.

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

• Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Велно Ми- 
ладинович.

трудова организация
„Комунист”.

Калман Петкович (САП Войводина), и Ал- • Печата се в четвъртък на сърбохърватски, 
берт Души (редактор на изданието относно хърватско-схрбсни (кирилица и ла

тиница), словенски, македонени и албанс
ки езици, а в съкратени издания на бъл
гарски, унгарски, словашки, румънски и 
русински езици.

за
ЮНА).

• Урежда единна редакционна колегия: ди- • Председател на Издателския съвет на „Ко
мунист” — на изданието за СР Сърбия Д-Р 
Богдан Трифунович, заместник председа-

рентор и главен и отговорен редактор Ве
лко Миладинович, заместнин главен и отго-
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В ..БУДУЧНОСТ” В БАБУШНИЦД

ДИМИТРОВГРАД

НРШ НШ ВРЪЩАНЕ НА ДОВЕРИЕТО Агнета нна-аменн има
Въвеждането на ареман- 

но управление в коопера
ция „Будучност" в Бабуш 
ница беше първата необхо 
дима крачка за стабилизи
рането на положението в 
тази трудова организация. 
Вече е добре известно, че 
о г

В последно време все по^ 
често селскостопанските 
производители негодуват 
ор&щу трудовата органи
зация мКооперант", поради 
неизнупените агнета. И по 
нрай факта, че вече из> 
минаха три и половина ме 
сеца от тази година, вре 
ме през което обикновено 
приключва изкупуването 
!на агнета, в Димитровград 
ока общшна все още има 
неизкупени агнета. Дълга
та зима допринесе да се 
изхарчат запасите храна, а 
неиакупените агнета още 
повече обременяват сея 
скостопансюите производи
тели в това отношение. В 
,,Кооп0рант" не отричат, 
че са закъснели с изкупу 
ването на агнета, но ,изть 
кват че до края на март 
са изкупили 4427 агнета, 
от които 1542 от частни 
Селскостопански произво
дители, 562 за разплод и 
2323 от 
ктср. Ано се знае, че в Ди 
митровпрадска община им.° 
към 6500 агнета за изкупу

ване, то значи че 70 на 
сто са изкупени. От ком
петентните в „Кооперант" 
узнахме, че във Висок аг
нетата са изкупени стопро 
центово, а в останалите 
райони на общината ще 
бъдат изкупени тези дни. 
Това значи, назват в ,ДСо- 
оперант”, че няма мяРго 
за тревога.

И докато изкупуването 
до края на месеца ще за 
върши, димитровопрадчани 
в касапницата едва ли са 
видяли агнешко меоо. При 
чин ата е съвсем яона: ©лед 
замразяване на ценито, на 
„Нишава" не рентира по 
заварените цени да нрода 
ва агнешко месо в Димит 
роипрад, тъй като цените 
на месото са нолкацо и 
изкупвателните- От т°ва 
личи, че димитровградчани 
Първи май ще посрещнат 
без агнешко месо. Вероят 
но ще го има след празни1 
ка, т-с. след размразяване 
на цените по по-висока 
цена.

тъй, да се набавят селско
стопански машини 
купувани 
и др. В

ви забележка във връзка с 
неизплащането на разлика 
за маслените единици (за 
1981, 1982 и 1983 година) 
за сума от 1 348 482 дина
ра. Вместо тези средства 
да бъдат отстъпени на сел 
окостопанокмте производи 
тели, те Са внесени в ка
сата на „Будучност".

са
къщи, стол ария 

някои договори, 
сключени за получване на 
■кредити от „зеления план", 
изобщо не е внесена дата
та на сключването им.

И сдружаването наодини наред в „Будуч
ност” ставаха нежелани не 
ща, а отговорните лица от 
казваха да послушат пре
поръките и решенията на 
компетентните органи в об 
шината. Затова и временнсС 
то управление стана логи
ческо последствие от ед-, 
но лошо положение- 

Кооперация „Будучност" 
беше основана през 1975 
година след провала на до 
тогавашната 
„Единство". Но 
те 8 години малко направи 
за подобрението на селско 
стопанското производство 
в общината. Отстъпените й 
тогава площи и селскосто
пански машини коопераци
ята разпродава, вместо да 
създава 
площи и набавя механиза
ция- Така днес при наличи 
ето на 600 трактори в об
щината, кооперация „Буду 
дVчност', разполага само с 
1, който предимно се изпо 
лзува за превоз. Овцефер- 
мата в Бачов дол е в окая 
но състояние. Стадото, на
брояващо от 217 овце не 
се гледа добре, а млекона 
доят е 23. вместо по 35 ли 
тра от овца. И започната-

сел-
окостопанските производи 
тели и кооперацията не е 
на доходни начала. Разли- ЛОШИ САМОУПРАВИТЕ- 

ЛНИ ОТНОШЕНИЯката между сдружените и 
■несдружените е в това, че 
сдружените зашашат за 
пеноиснно и нищо повече.

Оценено 
операцията не разполага с 
достатъчно селскостопан
ски специалисти, а произ
водството става почти опи 
хищно, вместо да върви тша 
ново и организирано. Съ
що така, с дълги години 
вече продължава нелоял-

Почти повече от една го 
дина в „Будучност" има по 
стоянни размирици и лоши 
междул ичности 
ния- Същите достигнаха ку 
л минатия през миналото 
лято, когато и покрай пре
поръката да не бъде пре
избран, беше преизбран за 
директор на кооперацията 
Лазар Костич. Изглежда,

е също, че ко-
отноше-

кооперация 
за изтекли#

коннренция между че тук чашата се преля.

обществения се

нови, по- гол еми А. Т.

В БОСИЛЕГРАД ЗАПОЧНА ИЗКУПУВАНЕ НА АГ 
НЕТА

Цената от 220 до 320 динара
Основната организация 

на сдружения тРУД „Напре 
дък” в Босилеград тези 
дни започна с 'изкупуване
то на ашета. Именно, ки 
лограм живо тегло за аг 
не до 16 кг струва 320 ди 
нара, а над 16 .кг се запла 
ща до 220 динара. Канто 
ни уведомиха в 'изкупвател 
ния пункт в Босилеград, 
тези цени засега са един
ни в региона, 
същите бъдат 
разликата на селскостоиан 
ските производители, ще 
бъде компенсирана. Инак, 
в ООСТ „Напредък", коя 
то е единствена органи
зация в Бсоилегр адска об 
щина, занимаваща се с из 
купуване на добитък счв^ 
тат че през настоящата го

нета, от които с оглед на 
извънредно качественото 
агнешко месо в Бооиледра 
дека община, по-голямо 
количество Ще бъде изнесе 
но на чуждестранния па
зар.

За отбелязване е. въд 
реки че настъпи сезона на 
агнетата, „Напредък" и за 
напред Ще изкупува едър 
добитък: юнета и говеда. 
Цената им е следната: кже 
та от 180 до 200 динара, а 
говеда от 100 до 120 ди
нара.

Условия за модерно овцевъдство, но не се използуват
та нова сграда не е извеех 
но кога ще бъде завърше- „Будучност" и ООСТ „Та- 

ламбас", вместо да се вър
ви към сътрудничество, оъ 
дружие и обединяване, ка 
кто беше започната акция 
през 1979 година. Не се 
предприемат мерки за уе
дряване на площите, така 
че прилагането на механи
зирана обработка е много 
скъпо.

Изнесено е също, че но-. 
операцията си прави оглу
шки и когато й се напра-

Беше раздвижена инициа
тива за разпускане на пар
тийната организация, кое
то и етана към края на 
миналата година, а на са- 
моуправителните 
преди всичко Скупщината 
на кооперацията отдавна 
беше изтекъл мандата. Но 
някои отговорни хора вкс^ 
операцията начало с бив
шия директор Лазар Кос
тич продължаваха да да
ват отпор. Те не искаха да 
провеждат 
на ОК на СКС, мак-го ц 
■решенията на Общинска
та скупщина и въвеждане
то на временно управление 
етапа неммнуемо.

на.

СРЕДСТВАТА ОТ ЗЕЛЕ
НИЯ ПЛАН — ЗА ДРУГИ 
ЦЕЛИ?! органц

доколзкото
повишениТези дни стана известно:

че в повече случаи сред- 
план"ствата от „зеления 

са използувани за други* 
цели. Вместо с тях да се 
строят ‘Сгради за отглежда
не на едъ.Р и дребен доби

В организацията ни уве 
домиха и тава. че занап
ред редовно ще се върши 
изкупуване в изкупувател- 
ните пунктове: Босилеград, 
Горна и Долна Лисина, 
Горна и Долна Любата, 
Братковци, Църнощица и 
Долно Тлъмино.

заключенията

В БО-ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 
СИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

дина от частните селско 
стопански производители 

изкупят «ад 10 000 аг- М. ЯщеРазчистване на пътища Какво сега? Цред хара-
ТОПЛИ дол•1-а натоварили се с тежка

та задача да доведат поло 
жението в „Будучност” в 
Рей стоят сериозни задачи. 
Трябва да се доведат в 
род и редица въдроеи, от
насящи се до правовото по 
ложение на кооперацията 
(установено, че не е реги
стрирана от 1978 година на 
сам), да се даде тласък на 
положителните промени. С 
една дума, денонощно тря 
бва да се действува по по
сока на възвръщане на до 
варието в крапарацията. 
В това отношение се очанн 
ва и -пълна подкрепа 
всички трудещи се в >.Бу- 
дучност".

Асфалтиране на пътПреди няколк-о дни е ор 
ганизирана и акция за -раз 
чиетаа-не на пътя към се
ло Ду-нат-

За отбелязване е, че жм- 
горнодюбатска- 

„Колчнна гари-

отМакар че календарно 
давна пристигна пролетта, 
в планиндките села в Боси 

община зимата 
В тях е за-

През лятото, след дълга почиевка, ще бъДе 
асфалтиран пътят До сеяо Топли дол. Поточно 
асфалтово платно ще бъде .сложено от сепара
ция до „Мамина река” -в дължина от 3 километ

леграиока
продължава, 
труднено снабдяването 
ради нередовните съобще
ния. Ето защо жителите 
на Ярешник, Назърица м 
Доганица се организираха 
и почистиха селския път. 
Общинската скупщина 
оказа помощ като им да
де на ползувзне един бу 
лозер. СлеД оовобождава- 

от преспи 
магазини-

телите на 
та махала 
на” с доброволен тРУД по- 

пътя о-г Горна Лк>-

по-
ра.

За целта Общинската скупщина в Сурку- 
лица е обезпечила 3 000 000 динара, а местната 
общност в Топли дол ще трябва да обезпечи 
1 000 000 динара.

Асфалтирането на пътя Ще струва много 
повече, обаче очаква се голяма помощ от 80 
одцантралите ,,Влашна” които ще извършат 
подготвителните работи за асфалтирането на

чистиха 
бата до махалата, като по- 
такъв -начин с^ЩО магази
нът в „Колцина гзрина е 
зареден с необходимите 
стоки. Организирана е и 

почистване

им

-нанаакция за 
училищния двор. пъта. а к.мето на пътя 

„Слога" зареди 
ните.

М. А»м. я.
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В ДИМИТРОВВ ОВО „ЙОСИП БРОЗ — тиго - 
ГРАД

В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Шнбжат се самодейните дружества УЧЕНИЦИ
ШШУНРДвИШШград", която значително е 

увеличена и но-дойре под 
готвена.

Между певците правото 
да представлява Димитров

Пръв общинени преглед на танцови ст>ставн
танцовия състав при КХД 
„Борис Иванов” от Гоин- 
дол, които и този път се 
представиха с три танцо

,.Оррщите на селата’ в 
Дотмитровградсна общтгна 
безспорно значително до
принесоха в последно вре 
.ме да се увеличи броят 
на самодейните културно- 
художествени дружества, 
защото за участие в сРе 
щите е необходимо всяко 
село да има танцов 
тав. Като

гарантерно за тези актив 
нос™ е «©достатъчната а:# 
гажи/раносг на първичните 
младежки организации, ко 
ито по-често само са реа 
лизатори на 
те на
раншя■ А трябва да е об 
ратно.

Въ.рху идейното образо 
валгие на учениците и ос- 
пособяването им за прак
тическо действие, освен 
Редовното марксическо об
разование, огромна влия 
ние имат и редица други 
активности. Безспорно ед
на от най-важните е млад е 
ж/ката Политическа шкода 
към Акционната конферен 
ция. В момента тя има 40 
курсисти, а интересът за 
този вид идейно-политиче 
око оспособяване особено 
е голям сред отличните 
ученици.

заКога-го става дума 
извънучилищните 
сти на учениците п образо 
вагс.шо-ш-лцита гел мага ор 
танизация „йоснп Броз 
Тиго”
(ОВО), отнасящи се дотех 
нитс самоуправителни пра 
ва, може с основание да 
се каже, че те равноираа 
но с’ьс заетите тук участ 
пущат във взимане на реше 

самоу I гравител ните 
органи, какви то са: обра 
зователишят отДст, съвети 
те на паралелките и дисци- 
плинирна-га комисия.

активно

и Димитровград инициатив-и- 
Акционната коифеот. с-

резултат на то 
ва е и проведеният в мина 
лия петък (6 април) първи 
общински Преглед на тан
цовите състави, от който е 
излъчен представител за 
предстоящия регионален 
преглед. Това е танцови
ят състав на културно-ху
дожественото дружество 
„Георги Димитров" при 
Центъра за култура в Ди
митровград. Те -наистина 
показаха най-много, а то 
ва е резултат -на усилията 
и Редовните Репетиции и 
честото представяне пред 
димитровградската публи
ка. На второ .място се 
класираха членовете на

.

вия п

Увеличава се числото на самодейните състави — мо 
мент от общинския преглед но танцови състави 

ви състава. Трети са чле- гра-д на регионалния пре 
опечели (без изнена-новете на секцията за под 

държане на народните тан
ци при основното учили
ще ..Моша ПияЯе". При- 
ятно изненадаха и танцьо
рите от Белеш, както и 
групата „Ветерани" от 
ООСТ

глод
да) Петър Ггггов с изпълне Това с констатация на 

първичната организация 
па СК о ОВО, която неот 
давна обсади актуалните 

| идейио-политически въп
роси в работата с младеж 
та. Особено е значителна 
активността на учениците 
в Акционната конференция 
на Съюза на социалистичес 
ката младеж в образова- 
тел-ния център, където те 
сами (с координираща ро 
ля -на преподавателите) 
приемат планове за рабо
та, формират комисии и 
други работни тела, уточ 
няват носители на актив 
ности и реализатори на за 
плануваните задачи. Учени 
ците са инициатори на мно 
жество акции, каквито .са 
акцията на кърводаритеди- 
те, събиране на вторични 
суровини и т-н. Все пак,

ние на две македонски 
родни песни.

Публиката в пълната за 
ла на Центъра за култура 
все пак с най-много апло- , 
дисменти награди малките ' 
танцьори от Гоиндол.А. Т.

на

„Тигър—Димитров

Първичната партийна 
организация в ОВО конста 
тира, че е подобрена ра 
ботата на младежката ор 
ганизация в сравнение с 
миналата година, имайки 
предвид ангажирането на 
преподавателите, и на уче 
ьгиците. От редовете на 
учениците в СЮК тази го 
дина са приети пет учени 
ка, така че в първичната 
организация са осем ду-, 
ши. И това е знак на ак 
тивността им в училището 
изобщо.

Б СУРДУЛИЦДШТЛ НА °К НА ССМ И ЛИТЕРАТУРНАТА МЛАДЕЖ

Приключи общинският преглед 
на рецитаторите

Общинската 
ция на Съюза «а социалис 
тическата младеж и орга
низацията на Литературна 
та младеж в Сурдулица ор 
ганизираха преглед на ре- 
цитаторите на територията 
на Сурдулишка община. 
На тази манифестация се 
откликнаха изключително 
много рецитатори, а със
тезанието се проведе по 
паралелки, класове и учи
лища. Участвуваха над 200 
души — 
ри, а за 
състезание в общината се 
квалифицираха 50 ученика 
От основните и средни 
училища.

В присъствието на голям 
брой ученици, 
тели и родители, заключи
телното състезание се съ
стоя в основното училище

конферен- „Йован йованович Змай” в 
Сурдулица.

Между
таърто Мария Костич от 
същото училище- 

Най-добър отбор в кон
куренцията на младежите 

учили- бяха рецитаторите на об
разователния център „йо- 
сип Броз Тито". Предста
вителките Марина Йовано
вич, Миряна Стоил кович и 
Душица К|Итанович заеха 
първите три места, а за 
регионално състезание се 
класира Дела йованович, 
ученичка от образовател
ния център „Моша Пияде".

Най-добрите в конкурен Победителите в деклг* 
шията от пети до осми мтгране на стихове се кла- 
клао на основните учили- сираха за регионално със- 
ща бяха Игор Стоименов, тезание, което ще се със- 
ученик от основното учи- тон в Прешево. На тях 
лище „В. Караджич”. В то- бяха дадени и наградите, 
ро място спечели Весна които присади СОИ по 
Цветкович от училището култура и образование и 
„й. й. Змай1', трето Алек- Общинската конференция 
сандра Александрова и че на ССМ.

състез аващи те 
се от първи до четвърти 
клас на основните 
ща най-добра бе рецитатор 
ката Даниела Банковия, 
ученичка от основното учи 
лище „й. й. Змай". Второ 
място зае Драгослава Пе- 
шич, трето Александра Пе 
трович и четвърто Снежа 
на Маркова, ученици от 
основното училище „Вук 
Караджич".

А. Т.

ДИМИТРОВГРАД

С две пиеси на 

регионалния преглед
млади рецитато- 

заключителното

Въпреки че изтичат ве 
че четири месеца от тази 
година, димитровградча- 
ни все още нямат възлго 
жност да видят премиер
но представление на само 
дейния театър „Христо. Бо 
тев" в своята среда. Дъл
го време оповестяваните 
премиери най-напред ще 
видят любителите на теат 
ралното изкуства в Ражан 
и Долевац. Именно, 
два града «на 20 и 24 
.месец ще се състоят ре
гионални прегледи на са
модейни театрални кол ек 
Т'И ей. Д имитров гра де к ият 
самодеен театър тази годи 
на участвува с две пиеси.

На 20 април на сцената 
в Ражан ще се 
яг артистите 
Ранчгва, Александър Злата 
нов, Никола Андонов, Иван 
Ленов, Славча Антов, Сне 
жана Данчин и 
пиесата „Хора" от Велимир 
Суботич. Тази драма ма 
тема от войната на сцена

та е поставил Новица Па- 
иич,
модейния театър в Димит 
ровград.

Една част 
градския

активен член на сапреподава-

от димитров- 
ансамбъл, гл аев - 

но по-млади артисти 
24 април в Долевац пред 
публиката ще изпълнят пи 
соата „Лисица и

С. Микич

на
ИН МЕМОРИАМ

грозд”
от Аилермо Фигиередо. В 
пиесата играят Спободан 
Алексич, който е постанов 
чик, Делча Гигов, Снежа 
на Гогова, Габриела Дими 
трова, Славча Димитров 
и други.

Спвред

Шилан Величков
в тези 

тозиНавърши се една година отнакто престана 
да тупти сърцето на Милан Величков, главен и 
отговорен редактор на детския вестник „Дру
гарче” и сътрудник на в. „Братство”. Времето 
тече бързо, но нищо не може да заличи хуба 
вия спомен за скъпия ни сътрудник и колега, 
който винаги беше готов да се притече на 
мощ. винаги да поеме всяка задача в списването 
и уреждането на вестника.

На 15 април ще стане посещение на веч 
ния му дом във врежинските гробища, където 
още веднаж ще бъдат оживени сломени 
благородния му дух.

времетраенето 
на подготовките за очак
ване епо- Димит ров гр адчани 
да се класират по-добре и 
да запазятгтредстав

Николинка традицията,
да получат награди. 

За очакване е същ», нас 
коро след регионалния пре 
гяед, и любителите на 
тралното изкуство в Ди
митровград да видят гтоне 
ерна от двете пиеси.

за
теаРедколегията на други, в

в „Братство”

А. Т.
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§ УТРЕ В БОСИЛЕГРАД ПРИСТИГА ЩАФЕТАТА § 
8 НА МЛАДОСТТА 8ангажиране в комунални

БИТОВОТО СТРОИТЕЛСТВО
8 88 С Тито в сърцата 

и определенията
88 88 88 88 8
8
8
8Както вече писахме, утре през Босилег

рад ще мине Съюзната щафета на младостта, 8 
символ на всеотдайността на младежта, тру
дещите хора -и гражданите към: делото на дру
гаря Тито. Всички подготовки за посрещането 
и изпращането й, са. завършени успешно.

Щафетната палка от младежите на Сур- 
дулишнна община в село Божица ще поеме 
Миле Ненов, ученик от четвърти клас на оред- 
«ошкогаок1Ия образователен център „Иван Кара о 
иванов” в Босилеград, а на тържествената три- а 
би-на пред хотела, след като мине по 
улиците „Маршал Тито” и „7 юли“ ще я доне
се Иван Борски,

През настоящото лято бригадата ще 
вува на съюзната младежка трудова 
Лозница

8участ 
акция в 88 88 8

8 8
Ох Първи април — Ден

ят на младежкия доброво 
лен труд

8тически подготовки, кшцч] 
сът^о са значителни за ус 

на бригадата на тра 
сето. Защото там, 
физическата работа, хряб 
-за да се изявим и

8 §
8фактически за 

почна подготовката на ди
митровградската 
на бригада 
■нство” за

8пеха
8совен 8младеж- 

,,Братство-ед,и 
предстоящото 

бригадирско лято. За 
ви подготовки става дума? 
Председателят на Общтан 
ската Конференция на Съ 
юза на социалистическата 
младеж в Димитровград 
ИВАН БОЖИЛОВ, казва:

— Когато говорим за 
подготовката на бригадата.

8 8
8в дру

ш активности, каквито са 
Различните сенции, спорт- 

■ ки и нултурно-забавни 
прояви. Това значи, че

8
8 8как- 8 8многократен участник в съюз

им трудови ан-ц-им, ударник и председател на дар 
еичн-ата младежка организация в село Църмо- 
-щи-ца.

8 8
8 8
8и. Божиловвсеки бригадир, освен тру 

дов заряд, трябва да раз-
8 8Ма митинга тържествено слово ще произ 

«есе Крум Стоянов, председател на младежката 
организация в село Гложйе.

Учениците ох основното училище, и сред 
«ошкот.окия образователен център, войниците и 
членовете на КХД „Младост” по този повод ще 
изнесат културно-забавна програма.

8 □
— Кои конкретни акции 

са запланувани в подготви 
телния период?

8 8полага и с редица знания. 
Да кажа само, 
следните

8
8че през по 

няколко години
8

— Това са акции за уре 
ждане на комунално-бито
ви обекти в общината. На 
първи април вече поправи 
хме пътя 
— Бребевница, а 
трябва да направим 
пътя Емиловци 
ки Одоровци. Преди да 
се активира воденичната 
вада в Димитровград тряб 
ва пак да я почистим, а

8 8
8

М. Я. 8
Пъртопопинци

същото 
и ,на 

Височ-
БАБУШНИЦА

Тържествено посре
щане и изпращанесъщо и сградата на стария 

млин. Ще проведен и ня
колко акции в На 14 аирил в Бабушни- 

ца ще бъде същински пра 
зник. В този ден ще при
стигне Щафетата на мла
достта, с която младежта 
от цялата страна изразява 
своята дълбока любов и 
вярност към Титовото де-

Миле Стоянович, председа 
тел на Общинската конфе
ренция на Съюза на социа 
лирическата младеж. Към 
главната Щафета на младо 
стта ще се придружат и 
16 местни щафети и щафе
ти от трудовите колективи.

По случай посрещането 
и изпращането на Щафета 
та на младостта културно- 
художественото дружест 
во „Младост’' ще изпълни 
подбрана програма. След 
40-минутен престой Щафе
тата ще продължи към Ди 
митровградска община.

спортния 
център, като уредим игри
щата. Втт, миналата събота
проведохме акция по почи 
стване на града, която си 
гурно няма да бъде един
ствена.

И тази година младежта ще уреди спортните терени

не се касае само за физи 
ческата подготовка. От 
първи април насам всяка 
събота провеждаме трудо 
ви акции, по време на ко 
ито вършим и идейно-поли -

бригадите са организира
ни на самоуправителни на
чала, което означава, че 
тук се придобиват практи 
чески самоуправителни зна 
ния-

— Какъв е интересът 
сред младите за тези и за 
съюзната акция?

— Интересът е наистина 
голям, особено за съюзна 
та младежка трудова ак
ция. Тази година бригада 
та ще вземе участие в 
първата смяна през месец 
юни в Лозница. Бригадата 
ще наброява 55 бригадири, 
от 'Които 20 ще бъдат от 
непосредствено^ произво
дство, 25 ученици, а оста 

' палите студенти и селено

ло.
В 14 часа и 5 минути 

Щафетата на младостта те 
при стигне в Бабушница от 
към Велико Бонинци. В 
центъра на града, на пло
щада ще стане митинг на 
който за непреходното де
ло на др. Тито ще го®ори

БОСИЛЕГРАД: ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ „КАКВО 
ЗНАЕШ ЗА ДВИЖЕНИЕТО"

Стенен часовник за 

победителите
ОТ ОБЩИНСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ТИТО — 
РЕВОЛЮЦИЯ — МИР" В БОСИЛЕГРАД

Солидни знания за 

фронта на социали
стическите сили

стопански производители, 
(трето) и Павле йор- Подготовките са удобен 

ланов (четвърто място) от момент да направим облак 
пъпката група и Петър Ди чия, за да могат само най- 
. ' о„ (първо) Мирослав добрите да вземат участие 
Симов (второ). Любен Рои- в Съюзната акция.

(трето) и Аленсандъп — Вие сте участвували 
място) и досега в съюзни акции.

Кои са най-силните ви впе 
чатлеиия?

мовВ общинското състеза
ние „Какво знаеш за дви
жението” се състезаваха 
ученици от основното учи
лище, коихо бяха разделе
ни в две групи. В първата 

знания-

В традиционното общо- 
югосла-в-ско състезание „Ти 
то — Революция — Мир" 
и тази година се състеза
ваха ученици от обединено 
то основно училище „Геор 
пи Димитров” 'И ученици 
от I и II «клас на образова 
телния център „Иван Кара 
иванов". Темата, „Народен 
фронт — ССТН", беше 
обемиста и изискваше от 
уча-стн-иците в състезание; 
то -дълготрайна -и щателна
подготовка. Участниците в 
общинското състезание бя 
ха излъчени на квалифика 
циомн-ит© нлаооаи и учили
щни състезания- 

След всестранно -разгле
ждане на отговорите от

страна на състезателската 
комисия. станаха известни 
съставите на представител 
ните отбори за регионално 
то състезание: Весна Ве
линова (43 точки), Здрав
ка Андонова от Горна Лю- 
бата (34), Воислав Божи
лов от Босилеград (29), Ва 
ско Ангелов от Горна Лю- 
бата (26) и Александър Ди 
митров от Босилеград (25) 
от обединеното основно 
училище и Стоян Алексан
дров (43 точки), Боян Ива- 

(41), Анна Андонова 
(41), Леонид Стоименов 
(39) и Оливера Гошева (38) 
от Образователния център.

М. Я.

гелов
Христов (четвърто 
ох втората група.

И тази година организа- 
бе Съ

група премерваха 
га и уменията си ученици 
От пещ и шести илас, 
във втората ученици от се- 
дми и осми клас.

на състезанието — Другарството остава 
безопасност в двн -незабравимо! Акциите са 
при Общинската най-подходящо 

-куц.дина в Босилеград.
На най-добрите отбори бя 
та връчени скромни на
гради: стенен часовник на
първокласирания,
на литература 33

шахматно табло на 
и прочит? 

за шести и

тор
ветч за 
жението място за 

изява на братството и 
единството между младитеСлед интересна и неизве 

стна борба победител ста
на отборът на 
училище в Босилеград. “а 

място со

от -всички народи и народ 
ности -в -нашата страна. В 
подкрепа на това са и бро- 
г ните побратимяваня ме 
жду бригадите, разбира се 
и на нашата. Контактите и 
сътрудничеството слйц ав 
цията прерастват в сътр-уи 

-на младежките

основното
прочег- 

осмив-горо и трето
отборите на ос-класираха 

новните училища от Горна 
и Долна Любата. В ииди- 

най-

новклас и 
второласирания
на литературавидуалиото класиране 

добри бяха: Зоран Стоич
ков (първо), Сладжан Ми- 

(второ), Деян Кру-

на третоиласи ничоство
организации.седми клас 

рания отбор. А. Т.М. Я.
ланов
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ПА СЪДИЯТА ЗА НАРУШЕИЗ ДЕЙНОСТТА 
ПИЯ В БОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД Бързо и ефективно 

действуване
у

Сте година от първата 

железница
нЗ година съдията за нару- 

668 различниПрез изтеклата
Босилеград е разгледал

които До края на годината
само Ю ще се решават

«Е* .Миналата година димитровградската 
гара е наградена с първа 
редовност и безопсност в

шения и 
заявления, от 
успешно е разрешил, а 
през настоящата година.

658награда за
движението

та в .нарушаването на об 
шествения РеД и мир — 
общо 102 нарушители. На 
тях е

Ано за 1982 го-дина нон 
стантирах-ме, че бе годи- 

отношение
минали милион и половина тома ра:я1,м 
товари. Сигурно е, че шраио-иракохага 
война значително намалява Iпревоза 
стопен в тази посока, но и осмцествсно- 
то говори, че възможностите ще са мал
ки. Затова са предприети необходимите 
меркиI съществувалата л-и-ния Да сс ос- 
пособи за налягаше от 20 тона ма ос, а 
също тапа и да се направи реконструк 
ция на съществуващата сграда на гара
та. За адаптация са предвидеши 
10 милиона динара. Що ос отнася Д° 
модернизирането па гарата, предвидено 
е да се инсталира г полуавтоматична урс 
дш ,с кошто потокът като субект, от 
когото зависи безопасността, да се от
мени с техника.

По повод 15 април — Денят на же
лезничарите и стогодишнината на же
лезницата, особени признания ще бъдат 
връчени на ООСТ „Тигър — Димитров
град”, — който най-много ползува услу
гите. ша гарата и на пограничното под- 
деяение на милицията за извънредно съ* 
трудничество. Също тана по повод праз
ника петима железничари ще получат 
като награда традиционните железничар 
ски джобни ча-совници, а още тол-кова 
ще бъдат наградени с книги.

Тази година се навършават сто го- 
дани от започване изграждането -на пър 
вата железопътна линия в Съ1рбпя. Съ
щата година и през тогавашн-ия Цари
брод започва да се строи ж. п. линията 
Ниш — София, а първият влак 
црез Димитровград на I август 1888 го
дина.

на, котато по 
на предишната, броят 
различните видове наруше 
пия до значителна степен 
би намален, тона за изток 
лата 1983 родина не може 

каже. Именно, през

било наложено Да 
70 300 динара.

се закл
нана

заплатят
От посоченото 

юч'ва, а 1-ова е оценка и на 
нарушения в Бо 

Гоше Митов, че
ли инава съдията за

силетрад, 
наказателната

от н ошение иа пр едиш- 
ната година до значителна 
степен е изосгрона, но все 
пак броят на тези, 
нарушават обществените но 
рми, се увеличава. Това 
обезателно налага въпроса 

на общес

Да се
изтеклата година при съди 
ята за нарушения и

имало 654 разли

политика
Боен поСтогодишнината от съществуванет?, 

железничарите от димитровградската га
ра ще ознаменуват на 14 април вечер
та с тържествено заседание на работни
ческия съвет, на което иде бъдат изтък

ва градени

ле град, с 
чии дела за нарушения и 
с изостаналите 14 
рошени дела от 1982 годи 
на, общо през 1983 годи 
на, съдията за нарушения 
е разгледал 668 заявления 
мли 150 дела повече, отнол 

1982 годила.

0-1СШГО
коитонераз

нати досегашните успехи и 
най-добрите железничари. Миналата го: за премахването 

твено вредни прояви и де- 
за укрепване

дина димитровградската гара е награде
на град а за редовност и ла, както и 

на законността, обшеСтве- 
отговорност и соди а 

тряб

кого и ре-з
В отчета за работата ос 

посочва, че най-многоброй 
ни са нарушенията в обла 
стта на стопанството. По
ради различни видове сто
пански престъпления лРез 
1983 година са наказани 
обшо 244 липа. На тях е 
било наложено да заплат
ят общо 126 510 динара.

Не по-малко са наруше
нията на законопредписани 
ята по сигурността в дви
жението. В тази област са 
наказани 218 лица, между 
които и 4 непълнолетни 
младежи, с обща в тази 
област глоба от 114 
динара.

Тревожи фактът че е гол 
ям броят на престъпления

на с първа 
безопасност в движението, а очаква се 
и тази година да получат някое приз
нание. Стогодишнината тави година съв
пада с 30-годишнината на самоуправле
нието в югославските железници, а ди

ната
листическия морал,

всичкива да се включат 
обществени субекти.

За отбелязване е, че въп 
реки голямото число на 
заявленията, съдията за на 

в Босилеград
митровградската гара през май месец 
ще ознаменува и 20-годишнина от съ1де 
ствуването на съвместна гара с българ
ската държавна железница.

рушения 
през изтеклата година с 
усилия на тримата заети 
в тази служба успешно и 
навреме са решавали въз 
будените дела, за което го 
вори и фактът- че от общо 
668 заязления, успешно и 
навреме са разрешени 658, 
а само 10 са пренесени да 
се решават през настояща

През миналата година, както ни ос-
Кирилведоми началникът на гарата 

Спасов, през димитровградската гара Са А. Т.

660МАЛЪК ПОРТРЕТ

„НАШИЯТ
ДОКТОР“

та година. м. я.
СУРДУЛИЦА

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИ ЗАДАЧИ
На територията на Ди

митровградска община, мо 
же би никъде другаде не 
обичат толкова лекаря ка 
кто в Трънски Одоровци. 
След вече известната зло
полука в ждрелото на Ер
ма, населението отатък ба 
риерата остана ^отсече
но от света”. Най-трудно 
им беше, че останаха без 
лекар. Дотогава в хубава
та, нова амбулатория ле
кар идваше редовно в оп
ределен ден от седмицата. 
С прекъсване на пътя пре 
стана и идването на лекат 
Ря. Н аи стин а, медицинска 
та сестра Радмила Стоиме 

.. .нова постоянно е тук вече 
.10 години, и въпреки, че е 

готова винаги да помогне 
колкото може, но тя е само 
медицинска сестра.

Когато по инициатива 
на обществено-политичес
ките организации от Дими 
тровград, Здравният дом 
прие на работа младия ле 
кар Иван Милков и го из 
прати в Трънски Одоровци, 
одоровчани и жителите от 
съседните села го прие
ха от все сърце. За тях 
той .сега е „нашият док
тор”. Какво наистина зна 
чи той за тях достатъчно 
е да кажем, че и в този 
район на общината, как-

Делегатите на скупщина 
та на самоуправителната 
общност на интересите по 
основно образование в Су- 
рдулишка община, обсъж
дайки отчета за досегаш
ната дейност са констати
рали следното:

— Изпълнителният от
бор и сккупщината на 
СОИ са реализирали напъп 
но програмата от 1983 го
дина;

— конституционната кон 
цепция на СОИ все още

през изтеклата година има, 
неразпределени 470 194 ди
нара, средства, които деле 
гатите на скупщината 
следващото заседание ще 
разпределят според обще-

на

ствения договор; 
— СОИ в предстоящия 

период ще работи върху 
подобряване качеството в 
образованието, по-нататъш

Д-р И. Милков: най-голямата ми награда е благодар
ността на хората
то и в останалите, са оста 
нали само възрастни да 
■не кажем изнемощели) хо
ра, на които самото присъ 
ствие на лекар дава из
вестна сигурност и кураж.
Затова те често идват при 
него да видят какво прави, 
трябва ли му нещо и да 
си проверят кръвното. Ам
булаторията винаги е пъд 
на и никой не показва

ното -материално положе
ние, намаляване на .разхо
дите, рационализация на 
училищната мрежа, обра
зованието на възрастните, 
издигане на ученическия 
стандардт и пр.

ктор” ще дойде. На връща 
не всеки ще донесе поне- 
ябълна или няколко ореха 
на доктора и сестрата. А 
докторът още млад, начи- 
надущ, има търпение Еоеки 
по да изслуша, да му даде 
съвет, да отиде до „близка 
та” махала, макцр и сами
ят настинал. И за лекарс 
тва няма проблем. Кръста 
Милков, бащата на Иван, 
един път седмично идва 
с фичото натоварен с ле
карства.

На въпреса трудно ли е 
да се работи тук Милков 
казва, че това е бил шанс 
да се настани на работа,

не е на замисленото равни 
ще;

— СОИ по ооновно об
разование п възпитание 
на Оурдулишка община Ст. Н.
звонци

Укрепва другарството на младежта 
н войниците

негодувание ако ленаря-г 
моментално не е тун. Одо 
ровчани знаят, че той е 
тук, близо в някоя махала 
да прегледа някой болен. 
А понятието „тук близо в 
махалата..." в Одоровци 
значи дваесгина и повече 
минути ходене пеша до 
там и толкова назад. Зато 
ва те и чакат търпеливо. 
Имат време

Войници от инженерни
те единици на Нишка ар
мейска област строят пъ,т 
и водопровод от Звонци 
до Звонска баня. В знак 
на признателност младеж
та .от Звонци, съвместно с, 
членовете на Културно-ху
дожественото дружество 

за „Руй”, тези дни .организира 
другарска вечер за войни

ците с богата културно-за-1 
бавна програма.

Звонската младеж и вой 
ниците развиват истинско 
другарство и полезно съ
трудничество. Запланували 
са срещи на спортното по
ле (футбол, тенис на маса), 
съвместни културни цроя-

а също така и възможност 
за набиране на опит. Труд 
но е. заиюто е млад човек, 
а на село няма никакво ра 
звлечение. Но награда му 
е благодарността на хора
та, които го считат 
свой.

и да се вър
нат в къщи и да свършат 
някоя домашна работа, за 
щото знаят че ..техният до ви и други активности.

А. Т. Т. П.
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Физическа култура Д^Е^рф СУРДУЛИЦА

14 футболни отбора в общината
междурегионална лига _ Въпреки че през изтек

лия период, а особено през 
последните няколко годи
ни в развитието на физиче 
оката култура на терито
рията на Сурдугшшка об
щина са'постигнати изеест 
ни материални подобрения 
на състоянието в тази об
ласт на обществените дей
ности, все още «е е пости 
Недостигат преди всичко 
гнато желаното равшще- 
оредства за построяване на 
нови обекти.

В общината обаче има 
немалко спортни организа- щата се група, 
щии. През изтеклата годи
на са съществували 14 фу 
тболни от бора:_ футболни
ят отбор „Редник”, който 
се състезава в междурепи
спалната лиса Ниш — Ле след есенното първенство 
скован — Враня и *още е вдъното на таблицата. В 
пет отбора, състезаващи МФС Враня най-добри ре- 
се в междуобщинокмя Фу зултати след есенната ча- 
тболен съюз Враня: ..Че- ст има „Младост” от Су- 
лик”, „Младост" (Сувойни войница, който е заел вто- 
ца), „Младост” (Йелашни- ро място. Задоволяващи

ца), „Аланинце” от едно
именното селище, „Напре- 
дак”. В общинския пън 
футболен съюз съществу
ва и работи общинска фут 
болна лига, в която са 
включени осем футболни 
отбора.

Безспорно 
отбори са 1най-числени. В 
общината обаче съществу
ва и баскетболен отбор 
„Застава ПЕЗ” и шахма
тен клуб „Власина”, който 
постига сравнително 'висо
ки резултати в съСтезава-

Резултати е постигнал и 
„Челик” от Вело поле. Оус 
таналите три отбора са по 
стигнали доста слаби резу 
лтати. В общинската пък 
лига най-добри резултати 
отбелязва „Молибден”, ко
йто паради слаби финаноо 
ви средства не можа да се 
състезава в МФС Враня.

Миналата година самоу- 
правителната общност по 
физическа култура е осъ
ществила приходи на сума 
от 3 714 726 динара, а раз
ходите са били 
динара. Осъщественият йз 
лишък в размер от 862 545 
динара, поради ограничава 
щкя лимит, не са могли да 
Ое ползуват за развитието 
на физичеоката куцтура и 
оума в размер 526 037 са 
поен есен и в настоящата го 
дина, докато останалата сУ 
ма в ом,исъд ;на обществе
ния договор са насочени в 
СОИ по здравна защита.

Ст. Н.

ГРУПА „СЕВ

„Хемичар" (Прахово) — 

„Асен Балкански" 2:0 футболните

Неготин, 8 април 1984 г. Градското игри 
^,ВпНег°ТИН- Теренът тРевист, идеален за 
игра. Времето слънчево, зрители около 500. Гол 
майстори: Момчило Вучксвич в 12 
жан Миленкович в 26 м. Съдия 
ран Петрович от Соко Баня.

м. и Слад- 
на срещата Зо 2 852 181

„А. Балкански”: Милко Со
колов 6, Раша Тодоров 6 
Зоран Христов 6, Никола 
Найденов 5, Златан Мар
ков 6( Стамен Пешев 6, 
Борислав Манолов 6, Ми- 
лс1ван Тодорович 6, Алек
сандър Станков 7, Кръста 
Кръстев 6 (Синиша Димзит 
ров —). Навица Алексов 
6, (Петар йованович —).

Футболистите на „А. Бал 
кански”

Доколкото се касае за 
останалите отбори и резу 
лтатите. ксито постигат, 
не може да се оцени като 
особено добри. „Ратник"

рото полувреме дори и по
добри. Създадени бяха от 
няколко голови положения, 
но не успяха да отбележат 
гол.

Виз Е»оеки случай 
в а беше една от по-добри 
те игри на ,,А. Балкански”, 
като гостуващ отбор, но 
дългото пътуване направи 
своето. Играчите — ум оре 

и изтощени и докато 
се съвземат всично беше 
завършено.

Въпреки това поражение 
„А. Балкански’' се намира 
в самия връ.х на класира 
нето и с 21 точка (четири 
точки по-малко от воде
щия отбор) заема четвър 
то място с добри изгледи 
да се закрепи на тази по

то

т:и
още веднаж разо 

чароваха в XIX кръг. Те 
бяха победени от „Хеми- 
чаР” в Неготин с резул
тат 2:0. Това беше 
странно слаба игра, в коя 
то домакините

БАСКЕТБОЛ
Годишно събрание на баскетболния 

отбор „Асен Балкански”дву-

използува 
защитата 

и вече 
през първите тридесет ми 
нути обезпечиха победата

мия връх, ако се обезпе
чат други условия.

В разискванията бяхаот 
гргвени критики за досега 
щната работа в нлуба и ръ» 
ководството му. както и 
работата в училищата къ- 
дето се формират най-мла
дите
ворено е занапред това 
трудиичество да бъде по- 
добро. След това бе избра 
но ново ръководство от 9 
членове, а за председател 
с едногодишен мандат е 
избран Веселин Величков,- 
лекар от Димитровград, за 
секретар Арсен Тодоров, 
икономист и за касиер Зо 
рс н Тричков, член на ОК.

Събранието приключи с 
настъпват

а помощ 'отстрани няма. До 
иде се до заключението, 
че е крайно време да се 
изнамери трайвго решение 
за финансиране на спорта. 
От друга страна, теренът, 
построен още преди 15 го
дини, почти напълно е про 
паднал и по спешност тря
бва да ое извърши рекон-

В заседателната зала на 
ОС в Димитровград на 6 
април т-г- се проведе го
дишно събрание на баскет 
болния отбор „А. Балкан
ски”. Това събрание се 
състоя след девет години 
пауза. Следователно от да
лечната 1975 г., когато се

ха грешките на 
на ,,А. Балкански”

зиция, понеже в следващи 
те два кръга ще играе 
срещу ..Сеняк” и послед
ния в табелката „Турист” 
от Нишка баня.

с два гола разлика.
Инак в по-голямата 

на играта футболистите на 
,,Асен Балкански” бяха 
разви оправни, а през вто

част

баскетболисти. Дого-
Д. С. е състояло последното съ

брание на този клуб, кой
то тогава ое наричал „Ово 
бода”, па до днес отборът 

събра-

струкцнята му.
Отборът за настоящия 

състезателен сезон, нойто 
започва на 21 април т-г.

подсилен. За

звонци
не имал годишни 
ния. Самият този факт го-Отборът по тенис на маса на 

междуобщинското състезание
значително е 
връщането ,на Зоран Геров 
— най-добрия баокетбо- 

в Пи-
всри колко се е 
грижа за този спорт в Ди
митровград. През целия то 
зи период отборът живур- 

е рангове

водила

лист, състезавал се 
рот, както и завръщането 
на няколко други баскет
болисти от ЮНА и следва 
не дава основание да ое 

че баскетболният

Звснският отбор по тенис на маса в съ
став: Петър Николов, Драган Миланов, Цен- 
ко Величков (и като резерв) Синиша Милошав 
зае първо място на общинското състезание по 

се класира за междуобщотнако 
състои утре в Бела

Този успех на звонските състезатели е 
още по-зяачителен понеже е спечелен в силна 
!И оспорвана борба, в която освен селски отбо
ри участвуваха и отбори от организациите на 
сдружения №УД в Бабушница. Инак Унията 
за подготовки на звонските тенисмени на маса 
не даваха основание за едно такова високо

каше, менявал 
на състезания и главно е 
постигал добри резултати, 
кгкт-о в първенството, та
ка и в купата. За 'всичко 

играчите, 
това треньорът Васил

надеждата, че 
по-добри дни за димитров- 

баскетболисти,•вярва,
с-тбор от Димитровград ще 
бъде един от водещите °т 
бори в групата- Счита се. 
че той ще ое бори за са-

тенис на маза и 
то състезание, което ще се

градските 
които имат богата тради-зголуга имат 

след •_
Милев и няколко ентузиас

ция-паланка. Димитър Ставров
ри. ОБЩИНСКА ЛИГА — ПИРОТС оглед че се намират в 
ранга на състезания — ме- 

„Из Шампионският ход на „Партизан"гионална лигажиуре 
, ток” : 

на отбори, видя се, че по- 
нататт-д така не върви. За
това се дойде до свиква
не на събралите, което тря
бва да означава прелом в 
работата на баскетболния 
отбор „А. Балкански”.

с доста силен състав „ПАДЕЖ" (ПЕТРОВАЦ) — „ПАРТИЗАН"
ЖЕЛЮША 0:2 (0:1)

Петравац, 8 април 1984 у. Игрището на „Падеж . 
Времето слънчево. Голмайстори: Драган Дончев и 
Зоран Зарков. Съдия на средата Димитрие Савич от 
Пирот.

сирене-

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 20 април 1984 година се навършават 

ДВЕ ГОДИНИ 
нашата скъпка

С тази победа футболмс 
тите от Желюша сериозно

. кандидатурата
„ПАРТИЗАН”: Сава Ди

митров, Дерманча Киров, 
Никола Костов, Аца Стану 

Тома Марков, Ран-

майка и сестра Председател ствуваше 
Предраг Димитров, дълго- 
годишен секретар на нлу
ба и изявен баскетболист- 
Поднесен е доклад за ра
ботата на клуба, както и 
финансов отчет за 1954 г. 
Двата, отчета единодушно 
бяха приети. В оживените 
разисквания бяха засегна 
ти всички проблеми, има- 

значение

от смъртта на изтъниаха 
си за първенец в общинсна 
та лига Пирот. През пър
вото полувреме гостите,иг 
раха главно на средата на 
терена и с набези на кри- 

Дончев и Зарков ое-

Захарина-Ина Квчвмович ловим,
джел Тодорович, Брати- 

Ста«Н'КО,в, Зоран Ваои 
Зоран Зарков, Ммро- 
Милюшев и Емил Ива

Времето минава, но 
тъгата и спомена за 

завинаги ше °с- 
нашите сър- 
помним 

доброта

олав
лев,
слав
нов. лата

риюзно застрашаваха вра
тата на домашните- В 20 
м. Дончев успя да реали
зира едно голово положе
ние. Същата игра гтродъл- 

ггрез второто поюу-

нея
танат в 
ца, ще 
ната 
городен дух.

На този ден шеп°- 
нейния гроб и 

с цве-

Футболистите на „Парти 
Г от Желюша не изпу-

неи- 
и бла- зан

окат първото място, което 
в м)инал'ия кръг превзеха 
от „Хайдук” от Костур. В 
последната среща леко и 
без усили-я надделяха в 
срещата е „Падеж' от Пе- 
тровац. Водещият в група
та „Партизан” самоувере
но и рутинирано завърши

ши съществено 
за нормална работа на 
ОД1ИН отбор. А основният 
проблем' е от материално 

СОИ по физмчес
сетим жи п

време, са:мо че този път а 
70 м. Зарков бе реализа-

го оничимше естество, 
ка култура е единственият 
финаноиер на спорта в тра 
да и няма достатъчно сред 
ства за финансиране на 

ц I всички спортове в града,

тя-Каним близки и по 
знати да ии се пр 
дружат-

От нейната д/.,керв 
и сестрите

торът. Желюшанн и прик 
лючиха играта с резултат 
2:0.и тази задача.
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/'НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

хванала пой мишници Божура и я по 
вели към Ясенов дсл.

Викала Божура, пищяла, та ех-пгл 
Ветрен—(планина, но мищо не й помог
нало. Братята, «е искали да я освобо
дят-

1Ш 31 МЕНЕ, 
«II31МЮ..

ОД КОГА 

ДА СЕ УЧИШ
Женитбата оз Дерекула преди 

сто години ставала по два начина: или 
женитба за беневредн, или п-цк же
нитба с отвличане на момата. Първи 
ят начин изглеждал така. Бащата «а 
ерегенина с най-близките, отивал и 
.избирал мома за оинаси. Довеждали 
я в .къщата на младоженеца, без той 
и да я е видял и я венчавали за него
ви беневреци.

Вторият начин ставал чрез отели 
чаие на момата. Ето как станала една 
такава сватба. Двама братя от село 
Ясенов дал харесали хубавата вучи- 
делска мома Божура. Обикаляли я, 
оклонявали да гРъгне с тях, но тя ни
как не искала.

На събора в село Звонци на 2 ав
густ на Илинден, те решими да я от
краднат. Божура била на с-цбора с май 
ка си- На тръгване за село В учи дел, 
някъде над село Звонци, те взели, че 
вързали майка й за една бука, а сетне

Като видяла, че няма нак-ъДс. за
почнала да пита:

— За кого ме водите?
По-младият брат отговорил:
— Или за мене, или за баю! 
Котето пристигнали в къщи, Бо

жура вързала бяла забрадка, вечеряли 
и невястата трябвало да ши в зим- 

Въвел я по-възрастният брат,нмеа.
но тя «тикан не искала да легне До не 
го. Дошъл и по-м-ладият брат и взел, 
че сложил една шубара на каца като 
я търчал е връв. И започнал да й го-

Драган оди Борово.Пише ми овия дни
бае Манчо едну информации) уКаже, четим 

..Братство" за помирители съвети, па сам се чу
дим защо е тека.

в ори:
У Смиловци од 4 — съветът разрешил 3 

спора, у Гоиидол оди 15 — 9, у Борово — од 8
__ успеял да разреши 6... Ка прочето дека у
Димитровград дека оди 3 спора помирителният 
съвет не разрешил нийедън, Нешо ме накара по- 
дълбоко да се замислим.

Първо и първо, мислим дека би -гребало 
да буде обратно. Нели у Димитровград има и 
правници, и други специалисти, па може у свано 
време да се помогне на ,,скараните” да се по- 
мире.

— Локай, додс, легай... оти тука 
има караконцжула и като подръпнал 
връвта, търкулнала се шубара-га към 
Божура и я подплашила. Така Божу
ра се съгласила да легне да спи с 
по-възрастния брат и му станала бул
ка.

Йордан Миланов
V. у

ХУМОР
След завръщане от лочи 

ика един летовник разказ
ва на приятеля ои:

— В чужбина изненада 
ме заболя зъб. Отидох лрц 
зъболекар който ме тор
мози 15 минути и накрая 
ми взе 200 франка.

— Толкова пари? За 200 
франка при мене бихте 
страдали най-малко поло
вин час!

В алт силен дъжд, и 
един минувач »зе отбива г 
Бюро за намерени вещи.

— Да не би случайно 
да не е намерен чадър?

— Какъв е на цвят? — 
— пита служещият.

— Не е важен цветът — 
отговаря минувачът- — По 
този дъжд ми трябва как 
ъ®то и да било чадър.

Бивш митнически става 
просяк. Обръща се към 
един минувач:

— Моля ви се, дайте ми 
малко пари.

— Няма начин. Ами мал 
ко ви дадох.

— Прощавайте — казва 
пфросякът, взима тебешир 
и слага знак върху гърба 
на минувача...

ш ЕМЪАРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
Друго, ако у село комшия може да 

направи щету, ако му се одвърже крава, или 
коза, кво ли че направе пакос йедън на другога 
тия другари по Димитровград?

Ние на село, пише ми Драган, немамо 
правника. Нема у свако село ни учител» кико по- 
рано, с нега да се допитамо. Ние се договарамо 
колко можемо, по селсЬи.

Ако денъска кравата на Перу йе напра
вила пакос на Геру, нели ютре може да се деси 
и обратно. И по-добре е Пера и Гера да се по 
мире, да надокнади Пера на Геру щетуту, ако 
йе голема, па накрай си изпийемо по некое пи
во у продавницуту и туримо край на карани- 
цуту.

ти
Нужните думи на нужното място — ето 

истинското определение на стила.
2

Дж. Суифт

Песента е душата на народа.
Дунаевски

Всички жанрове *за добри освен скучния.
Волтер

Най-строги критици са онези, които сами 
никога нищо не са писали или произведенията 
на които се претърпели неуспех.

Хезлит

Народът е единственият критик, чиято пре
ценка има стойност-

Нещо ми се чини дека у градът нейе те
ка. Тамо има и адвокатчетия коя зачъчкую ска 
раните, па отуд—одовуд, гледаю да има повече 
и по-голема работа да се развърти. Освен това, 
при нас на село са излази голе.ма работа, па

гонимо тънйе

М. Твен

Преводачите са пощенските коне на про-

Пушкин
светата.

немамо ни време толкова да 
сметйе.Писателят има само един учител — чита

телите- Не знам бае Манчо, това що пишем дали 
йе све тека.

Я га тека видим од село Борово, а оно мо 
же и да нейе тека. Може па на град да се ка
раш бъш тия що су дошли оди селата. Кой знае? 
Оно верно имаше много кавгаджийе 
лише, па са на град нели немаю другу работу, 
че си доказую йедън на другога...

Голог

Ограниченият ум винаги води към нетърпи-

X. Марион
мост-

От Ум до разум има много по-голямо раз
стояние, отколкото предполагаме.

кои се исе

Наполеон
V У

БоклукВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД

НОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ

Урежда редакционна 
колегия

Директор и главен 
и отговорен редактор 
БОРИС КОСТАДИНОВ 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 52-751 
Годишен абонамент 200, 
а полугодишен 100 дин.

Текуща сметка 
62500-603-9529 СДК Ниш 
Печатница: „Вук Ка- 
раджич”, Ул. Ст. Пау
новия”, №12 — Ниш. 
Адрес на издателство
то: Кей „29 декември”, 

А&8, Ниш


