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ПОСЛАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

ИМАМЕ СИЛИ ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ТРУДНОСТИТЕ
В 1985 ГОДИНА навлизаме с ре-= гетгкл »;=Р=

преодоляването на икономическите ето на социалистическите 
затруднения, но и със задължения, 

повишени'

з- Социалистическия съюз на тру 
дещите се в Югославия, със Съю все по-голямата блоковаг конфрон- 
за на югославските комунисти тация, при безсмислена надпрева- 
като водеща идейна и политичес ра във въоръжаването, особено те

рмоядреното, води към

и тех- Изтеклата година показа, че

самоуп- 
отношения и против 

всички облици на национализъм 
усилия и приемственост в изпълне Нашата акция още повече ще на
ни ето на утвърдената политика.

През изтеклата година чувстви- ускорено укрепване на кохезията 
телно е увеличено промишленото на нашата социалистическа 
и селскостопанското производство, пост, създавайки 
Осъществен е суфицит в платежния комически условия които да 
баланс. Реализирахме финансови крият нови простори за развитие 
задължения спрямо чужбина. Има на социалистическото самоуправле 
хме над 250 000 новозаети работ- ние. 
ници. Много трудови организации

равителни ка сила в обществото. изостряне 
на отношенията в света и към гу- 

Изтеклата година не намали бене на перспектива. Непрекъсна- 
нашата обща загриженост зарад ус тото усъвършенствуване и натруп- 
ложненото и изострено положение ване на термоядрено 
в света. Него и по-нататък го ха все по-голяма 
рактеризират засилената блокова съществуване на 
надпревара, надпреварата във въо- лизация. Прекратяването на 
ръжаването, съществуването на кри тите с ядрено оръжие и прекратя- 
зисни огнища и по-нататъшното за ването на милитаризацията на ко 
дълбочаване

които от нас изискват

сочим към по-нататъшното и по-
оръжие са 

опасност и самотообщ- 
обществено-ико човешката циви- 

опиот-

на икономическата смооа, би били знак на добра воля 
криза, чиито последствия най-мно- на ядрените сили и техен принос 
го вредят на развиващите се стра^ към освобождаването на света от 
ни. В борбата за обществен мир, страх от ядрено унищожение, 
обществен прогрес и по-справед-

Необходимо е по-ускорено да 
с производителността на труда, с преодоляваме препятствията, нами- 

. ефикасно стопанисване и с качес ращи се по пътя на осъществяване 
твото на произведенията си успеш на конституционната позиция на 
но излизат на световния пазар. На работника в сдружения труд, успе 
правен е по-нататъшен прогрес в шното действуване на единния 

творчес- югославски пазар, сдружаването на 
труд и средства на единния югослав 

Изтеклата година мина под ски стопански простор, по-пълно- 
всестранен критичен и по-качествено отваряне към света,

осъЩествяване-

Затуй апелираме към всички, 
които носят най-голяма отговор
ност за натрупването и възможна
та употреба на ядрено оръжие 
да предприемат макар първите кра 

- „ чки за премахване на този страхсима„ и необвързана политика, да тази оп^сност. Това би бил най- 
съдеиствува за преодоляване на то 
ва положение. Ще направи всичко 
възможно 1985 година да бъде го 
дина на преговори и откриване на 
перспективи за миролюбиво разре

ливи политически и икономически 
отношения между народи и дър
жави, Югославия и в предстояща
та година ще полага 
усилия със своята активна незави-

научното и културното 
тво. максимални

знака на
анализ на нашата обществена пра утвърждаването и добрият отговор на искането на 

никога вече да непромени, то на единна стратегия на техно- 
развитие и съвместно ре

ктика и положителните човечеството 
се повтори Хирошима. Югославия 
и занапред, както и досега, ще 
подкрепя всяка активност, която 
в процеса на преговаряне съдей- 
ствува към намаляване на напре
жението и отдалечава човечество
то от опасността от ядрено унищо

за което особено допринесоха, де-
общопартийни срд- ално утвърдената развойна полити 

Проектозак- ка изцяло.

ложкото
мократичните
зисквания по повод 
люченията от 13-то заседание на
ЦК на СЮ,К, в които комунисти- зане на основните 

се и гражданите взе ма Дългосрочната
Същина икономическа стабилизация ще на 

техните искания са изразени сърчаваме динамизирането на об- 
критиката на непоследователно- ществено-икономическите процеси, 

бавността и колебанията в В предстоящата година трябва 
осъществяването на утвърдената да се предприемат цялостни и ефи 
политика явленията на неединст- касни мерки с цел да се намали 
во и отпори в провеждането на инфлацията, спре спадането на жи 
Програмата за икономическа ста- зненото равнище на трудещите се, 
билизация Острието на критиката пък и да се обезпечат условия за 
особено е насочено срещу бюрок постепенното му повишаване, 
ратическо-етатистическото затваря да могат да се осъществят тези въ 
не и дезинтеграционните тенден- злови задачи, необходимо е спло- 
ции както и към съществуващите тено да се застъпим за по-нататъ- 

„ачлики шен растеж на производството, ста
Сега наша най-важна задача е билизация на платежния баланс на 

по-ефикасно да про- страната, 
работата върху организи- на производствените мощности, 
най-широкия фронт на повишение производителността на 

върху према труда, за разпределение според ре 
същест- зултатите от труда, за освобожда 

на стопанството от прекомер- 
задълже-

С последователното осъществя- шаване на открити международни 
проблеми върху оенвите на по-на
татъшна изява на Хартата на Обе
динените нации и коренните прин 
ципи на политиката на необвърз- 
ване. Още повече, защото това е 
година, в която страните на анти-

определения
програма^. зате, трудещите 

ха най-широко участие, 
та на жение.

Единни и решителни в осъщес- 
хитлеристката коалиция, сред кои твяването на тез“ задачи можем 
то Югославия заема високо място, да преодолеем затруднени та 
ще чествуват 40-годишшша от по- по-нататък да прокарваме пътища 
бедата над фашизма, а Обединени на Успешното обществено и ико- 
те нации юбилей от своето създа- комическо развитие и общия прог 
езне. юбилейната сесия на Гене- Рес на страната.

На всички трудещи се и граж
дани на нашата страна Председа
телството на Социалистическа фе
деративна република 

да дадат истински принос към те- пожелава щастлива' Нова 1985 го-

в
стта.

За
ралната скупщина на Обединените 
нации е удобен момент шефове
те на държавите и правителствата Югославия

дина.зи стремежи.използуванепо-пълнонеотложно и
дължим 
рането на
обществената акция 
хването на причините за

проблеми и неблагопри ване 
р ни законни и уговорни

ния, намаляване на незаетостта, от 
на млади хора, и за прове 

социална 
големи за-

ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Земетресение от 6 до 7 

градуса по Меркалий
вуващите 
ятните тенденции.

Задължени сме преди 
пя обезпечим политическо и ак- делно 
« единство на всички орга ждане на програма по ционно единство „ политика. Очакват ни
низирани социалистически си женИя в доизграждане на сто-
разрешаването на парвиви ми_ папската система, в подобрението 
роси на общественото и "или да «ействуването на политическата 
ческото развитие. Имаме си а отделно в утвърждава-
осъществим това. Към л нет0 и приемането на средносро-
дължава и оправдателното " ^ чеи развоен план на общественото 
ство на трудещите се със сег и икоиомичеСко развитие на стра-
то положение в страната и 
то решително искане да прем си 
нем отрицателните явления със 
лна организирана обществена

всичко

На 6 януари т.г. в 14 часа и 7 минути Сурдулица и околнос- 
природно бедствие: земетресение от 6 до 7 градуса по 

земетресение 'предизвика вълне-тта сполетя
Меркалий. Сравнително 
ние сред населението и мнозина напуснали домовете си.

Комисията за преценяване на щетите, въпреки че няма окон
чателни данни, счита, че първоначалното убеждение — земетресе- 

е причинило особени материални щети — не е вярно. На-
обекти, а училището в 

обучението е пре- 
зарад големия

силното

пата.
Югосла-Въоръжените сили на 

ак- вия, като част на
важен фактор в отбраната и си- 

розици- гурността на страната и нейния 
по-нататъшен прогрес и развитие. 
С тази цел и по-нататък ще укреп 

0тно ваме и развиваме въоръжените си
ли и цялостната система по всена
родна отбрана и обществена само
защита.

името не 
несени саобществото, са вреди на редица жилищни

употреба и в негоБело поле е негодно за 
къснато. Комисията не може да установи щетите, 

и в някои околни селища.
ция.

Опирайки се твърдо на ни 
итс на основните констИТ^Цсамоуп 
принципи на развитие на 
равителните производствен во 
шения и с укрепване на “‘„„ето 
то и единството и равнопр ^ на,
между всички наши народи в0а Върху тези и други задачи ще 
родности в нашата феДеР „ „о- се ангажират в пълна степен орга- 
общяост, още по-ефикасяо г1р0- визираните социалистически сили 
енергично трябва да се боР»

сняг, бе почувствувано и в съседнитеИнак земетресението силно 
общини: Владичии хан, Босилеград, Търговище, Лссковац, Вр ня 
и Пирот. Земетресението е регистрирано от апаратите на ссизмо- 
логическите обсерватории в Белград и Скопие. Ст. Н.



нас!И уI ПО СВЕТА
РАЗГОВОРИ ИЛ ГРОМИКО И ШУЛЦ В ЖЕНЕВА в 1984 ГОДИНАЮГОСЛАВСКИЯТ ГУРИ31-МСЛЕД ДВУДНЕВНИТЕ

Завиден валутен ефектКрачна към диалога
Шулц сключиха споразу
мение за започваме иа про

заСССР и САЩ ще започнат нови преговори 
контрол на въоръжаването, с които ще бъдат обхва
нати космическите, ядрено-стратегическите и ядрени
те оръжия със среден радиус на действие

интерес и надежди. Зашо- 
то с тези преговори тряб
ваше да бъде пробит ле
дът в отношенията между 
СССР п САЩ и да започне 
разведряване не само меж
ду двете велики сили, 
п между Изтока и Запада.

До 20 декември 1984 година туристическите 
Щцата страна са заработили 1говори за контрол па въо

ръжаването, е които ще 
бъдат обхванати космичес
ките, 
ките и

организации от 
милиард и 49,5 мЩюна долара

Според оперативни данни на Народната бан 
по-голяма с 25 на

ядрепо-стратегичес- 
ядрените оръжия 

ст-.е среден радиус па дей-

В понеделник и вторник 
целокупното внимание на 
световната 
беше насочено към Жене
ва. Там за два дни четири 
пъти се срещнаха и води
ха разговори министърът 
на външните работи на 
СССР Андрей Громико и 
државният секретар на 
САЩ Джордж Шулц.

Изправена пред много- 
бройни опасности, конто 
се мъкнат зад изострянето 
на световната обстановка, 
прогресивната междунаро 
дна общественост очаква
ше това събитие с голям

ка на Югославия >ази сума е
валутния д,ход на югославския туризъм 

период а. 1983 година. На конверти
руемите пазари е осъществен валутен ефект 1 
милиард и 600 хи;яди долара относно с 26 на 

повече в ср(внение С'ье същия период на

общественост сто от 
н съшияствис.

пресконференция 
Шулц заявил, че споразу
мението 11 редставлява 
жпо начало" на процес, ко 
|\то е „ДЪЛЪГ път", и че 
тепърва трябва да бъдат ре 
шепи „много сериозни и 
сложни въпроси".

Съветският външен мини 
сттр Андрей Громико под
чертал, че споразумението 
между СССР и САЩ пред
ставлява „крачка към диа
лога".

Па

„пано сто и 
по миналата годиц.

Туристически* работници преценяват, чс
в 1984Сбъднаха ли се надеж

дите на прогресивните си
ли в света?

Като се има предвид, чс 
женевската среша иа два
мата външни министри нс 
можеше да стори чудеса, 
събитието изпълни реални
те очаквания. Громико и

целокупният валути доход от туризма 
година ше възлезена 1,1 милиарда долара.

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ УС
ПЕХИ НА „ИНА", „ТАФТАПЛИН" И „НАФТАГАС"

Домашна'нафта от Анголап
ВСЕ ПО-ГОЛЯМ БРОЙ СТРАНИ ЧУВСТВУВАТ ПО
СЛЕДИЦИ ОТ ИРАНСКО-ИРАКСКАТА ВОЙНА През 1985 голна нашата страна може да раз

чита на 60 000, а трез 1986 година на 300 000 тона 
пафта от Ангола

Сериозни загуби на гръцкия флот „ИНА" и „Нафтагдин" 
от Загреб и „Нафтагг" от 
Нови Сад откриха бтати 
находища на нафта I Ан-

с повръхнина 4000 квадрат 
ни километра продължават 
изследванията и макар че 
е още рано да се говори 

гола. Съответно на уасти 'за положителни резултати,
нашите организации се на
дяват успехът в тази рабо
та да им „донесе" най-ма
лко 600 000 тона нафта го
дишно в предстоящия пе
риод. По^този-начин Ще се 
върнат
средства в срок от 5 го
дини и ще се ползуват 10 
на сто от всички получени 
количества. След този пе
риод експлоатацията на на 
фта ще донася чиста пе
чалба.

От общо 60 улучени чуждестранни кораби в 
Залива една трета са гръцки плавателни съдове

гръцки плавателни съдове. 
На унищожените кораби 
на гръцкия търговски флот 
са загинали 5 и ранени 20 
моряка. Материалната ще
та се преценява на около 
600 милиона драхми (1,2 
милиарда • динара).

Тези данни е публикувал 
ежедневник 

„Врадини". Гръцкото мини

стерство на търговския 
флот предупреждава ком
паниите да не изпращат 
кораби в Залива, но гръц
ките кораби, според „ Вра
дини'', упорито се „зави
рат” във вихъра на война
та, понеже моряците полу
чават двойно по-големи за 
плати, а собствениците на 
пострадалите кораби се 
обезщетяват от осигурени- 
сто.

Гръцкият търговски 
флот е претърпял сериоз-

сто си в откриванет( на 
нафтата, тези наши >рга- 
низации могат да размтат 
на 60 000 тона нафтг от 
Ангола. Една година ю-къ 
сно, когато започне екс
плоатацията на нови до
лища, нашите изследсзате- 
ли ще се възползуват от 
правото си да внесат най- 
малко 300 000 тона ,,'Ечно 
злато”.

В трети сектор на агол 
ските териториални юди

ни човешки и материални 
загуби в Залива. Тези за
губи са пряко последствие 
на иранско-иракската вой
на. През изтеклите четири 
военни години в Залива са 
унищожени или тежко по
вредени над 60 чуждестра- 
ни кораби, 20 от които са

всички вложени

атинският

• КАМПУЧИЯ

Виетнамците унищожили Ампил ОБСТАНОВКАТА В МОЗЪМБИК

Бунтовницше убиват пътнициръководството на кмерското движение решило 
да изтегли единиците си от базата- Ампил

Виетнамските окупацио
нни войски в Кампучия ор 
ганизирали жестока офан
зива против бойците на 
Кмерския
вободителен фронт (КПЛ- 
НФ). Най-жестоки борби 
са водени около базата 
Ампил, в която се на
мирал главният щаб на 
движението на Сбн Сан.

ко място.
Политическите наблюда 

тели забелязват, че виетна
мците нападат само бази
те иа Сон Сан. Това го 
правят с намерението да 
отслабят кмерското движе
ние относно да 
рат прозападния фронт на 
Сон Сан и да
групата иа Кие Сампан, ко 
ято не е „симпатична" на 
Запада.

Президентът (амора Мащел заявил, че бунтов- 
, ,шЧите получават помощ и оръжие от расисткото 

правителство на Юхна Африка
Виетнамците я нападнали 
с 4000 войника, 15 танко
ве и голям брой други бро 
нирани коли. Макар че 
оказали жилава съпротива, 
кмерските бойци не успе
ли да отбранят Ампил. За
това ръководството на кме 
рското движение решило 
да изтегли единиците си 
от това важно стоатегичес-

Най-малко 27 лица а за 
гинали в две отделни «па 
дения на автобуси, 
с пътници, извършени от 
членове на нелегална^ ор 
ганнзация

вършени на главния 
път северно от Мапуту. 
Военен представител съоб
щил, че единици на мозъм 
битката армия изненадали 
нападателите на първия ав 
тобус и в кратка 
убили 6 членове 
лната организация и пле
нили оръжие и радио-стан 
ция.

национално-ос- авто-слимини-
тлни

изолират

„Мозъмбгшка
национална съпротива" 
(МНР). Нападенията с* из- схватка 

на нелега-
В СВЕТА, ПРЕЗ 1984 ГОДИНА

ДО 1992 ГОДИНА НА ХАВАИГЕ ЩЕ БЪГГР 
ИНСТАЛИРАН Щ ' ЬЬДЕНад 50 проби с 

ядрено оръжие
Напоследък в Мозъмбик 

зачестили нападенията на 
бунтовниците г- 
лението на страната. Пре
зидентът на Мозъмбик Са- 
мора Мадщл 
бунтовниците 
М°Ш и оръжие от расист
кото правителство на Юж
на Африка. Това 
означава, Че Южна Афри 
ка не спазва 
то, което

Нвй-големият 

телескоп на света
срещу насе-

Съветският съюз е извършил 17, а Одимените 
американски щати 16 проби

в све
та са извършени общо 53 
проби с ядрено оръжие — 
две проби повече 
то през 1983 година, най- 
много проби е извършил 
Съветският съюз—общо 27 
проби: 17 военни и 10 про
би във връзка с проекти за

заявил, че 
получават по

През 1984 година На сдин_ недействуващ вулкан на Хппяй,.,^ 
те острови ще бъде инсталиран най голем, 
телескоп на света. С помощта на тп™ Л „ Ят 
астрономите ще имат възможност па набпСК°П 
ват _ както казват те - и плам^ блюда- 
1;оряща на Месеца. ТелескопъГще “36^' 
стоъ.гълнм огледала г диаметъп 1 я 36 е‘
го°динаУКЦИЯТа МУ ТРЯбВа Да ™ч„™^

екстракция на газове. Съе
динените американски ща
ти са се

всъщност
„класирали" на 

второ място с 16 проби (ед 
на повече отколкото 
1983 година).

Франция е извършила 7, 
Китай 2 и Великобритания 
1 проба с ядрено

отколко- споразумение- 
двете страни 

сключиха през март мина
лата година. Именно, спо
разумението предвижда 
прекратяване На южноаф
риканската помощ на мо- 
зъмбишките бунтовници.

през

оръжие.
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НА ЦК НА СКСП>ЕД 3СЕДАНИЕТО Признания и отличия4
01РАЗИСКВАНИЯТА - Н0НКРЕШ ЗАДАЧИ 4

4 НА ЛЮБЕН ВЕЛИЧКОВ 

ГРАМОТА НА ССТНЮ
♦

^.СВДШИЯДА РАЗДВИЖИХА 
Х^3нг А КОМУНИСТИТЕ

и«вт'но”> ■
4ОГРОМНИТЕ ТВОРЧЕСКИ СИЛИ и в 

И ПО-ШИРОКО В ОБЩЕСТВОТО, СЬЖИВИ- 
ОБШУВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВАТА И ПАР-

4
4
4
4в

раз1сквНаияКГМС^ТяИТе обЩ°паРтийни 
Съйио Съюза на комунистите в
та -г 1° П°В0Д пРоектозаключения- 
епетиг1° ааседание на ЦК на СЮК 
кри-ично. Т основният смисъл и цел на 
ване ня " самокРитичното съблюда-
натапо^ДтТен0оГТяТИсЧГКаТа и акЦИОН

дотвеност на Съюза на комуни- 
ролпн ‘ осъществяване на водещата 
актуиш Ще<1твото и за разрешаване на 
полиичГе -об1Цествени, икономически и 
полиичеки въпроси на нашето самоу- 
прав^адо развитие. Потвърждение на 
това > олемият интерес и 
участ|е на комунистите 
квант 1 големият брой
ществно-икономически и

Дългогодишният обще
ствено-политически работ
ник и деец в Босилеград- 
ска и Сурдулишка община 

I Любен Величков

съюз, 
фронт, моята

ване и промени в политическата систе
ма и осъществяване на водещата роля 
на СК при настоящите условия, а
Единно определение и искане е във вс»^ 
ка трудова и жизнена среда, изцяло в 
югославското общество — върху Прог
рамата на СЮК, конгресните станови
ща и Конституцията — да се обезпечи 
по-нататъшно развитие на социалисти
ческото самоуправление, укрепване си-

: относно Народния 
активност за

почна с ангажиране в мла
дежката организация. Бях 
на бригада на ж.п.тези дни 

високо
Т1Т линия
Шамац — Сараево, а кога 
то се завърнах

получи още едно 
признание. Именно Съюз
ната конференция на ССТ-4 НЮ

започнах 
да помагам в местата, къ- 
дето работех. Бях предсе
дател на местната конфе
ренция на ССТН в Божи- 
ца, подпредседател на об
щинската 
ССТН

стит- присъди на 
деец съюзна грамота, 
то израз на признание за 
постигнати резултати в ра
звитието на самоуправле
нието, хуманизация на жи
вота и труда и повишаване 
жизненото равнище в ме-

този
ка

лата, и доминиращо влияние и управля
ващо положение на рабтоническата кла
са, братството и единството и национал
ното равноправие между народи и наро-4 
дности и идейно единство и неговото 4 
ефикасно действуване.
УСТОЙЧИВОСТ В ОСЪЩСТВЯВАНЕТО 4 
НА ЗАДАЧИТЕ

От Съюза на комунистите се търси 4 
преди всичко в своята среда да направи | 
решителен прелом в поведението, съдър ф 

метода на работа и да бъде ф 
мобилизиращ и устойчив в йзграждане- * 
го и реализирането на собствените оп- * 
ределеиия и задачи. Усложнените усло- > 
вия на обществено-политическото разви 4 
тие„ при които се водиха разискванията 4 
до голяма степен повлияха за повишена- 4 
та критичност в разискванията и посоч- ф 
ване на проблемите, слабостите и тех- ^ 
нитс причини, като се изхождаше от ф 
доверието в СК и по-нататъшната ак- а 
тивност върху постигнатите досега ре- * 
зултати. *

организация на 
сУРДУлица, а след 

това и председател на ОК 
ка ССТН. Едновременно 
бях и подпредседател на 
Междуобщинската 
ренция на ССТН в Леско- 
вац, както и - 
Републиканската

вактивното 
в тези разис- 

обсъдени об- 4! политически 
въ.преи и проблеми в собствената сре- 

4 да и;о-широко в обществото. 
Ршскванията

конф_4
делегат на 

конфе
ренция на ССТН. Тук осо
бено работех като член на 
Секцията за местните об
щности. Струва ми се, че 
и моята работа като пред
седател в Секцията за ме
стните общности към МОК 
на ССТН в Лесковац 
принесе да ми се даде то
ва високо, а за мен и твър 
де скъпо признание.

В биографията на Л. Ве

раздвижиха огромни- 
в Съюза на комуни- 

по-широко в обществото, съжи-
♦ гс тв^чески сили 

ститей4
0 жапието иV сиха шосредственото общуване между 
Г ръков^твата и партийната база. Из- 
4 разенебе искане методът и опитът от 
ф оазистанията и по-нататък да се при- 
4 лагат партийната дейност. Силно дой- 
а де до зраз критичната и самокритична 
I дума е комуниу.тите от редовете на ра- 
* ботнщте, селскостопанските производи 

гели I др. за проблемите на СК и са- 
моупр«ителното обтцествено-икономи- 

4 ческо азвитие в собствената среда и в 
4 общестото изцяло. Търсят се изход и 
4 решеш за по-ускорено преодоляване 
| на наояяшето положение въз основа 
4 на самуправителни принципи, изтъква 
4 се в мгериалите за предстоящото засе- 
ф.дание а ЦК на СКС, което ще се про- 
4 веде н 16 януари т.г.

ДОМИ.АНТНИ ВЪПРОСИ
В ;к на СКС се получиха към 

5000 игоормации, протоколи, бюлетини, 
анализи програми за предстоящите за
дачи, педложения и

. Проектсаключенията на над 50 000 сгра 
4 ници. Е най-много случаи, в тези ма- 
4 териали доминират въпроси като: акту- 
4 ални прблеми по осъществяване на 
4 икономиеската стабилизация, действу-

до-

4
4

личков са интересни няко
лко данни:

стната общност в рамките Паралово, 
ма състезанията от Програ община, завършил е Учи- 
мите за дейност на мест
ните общности за период 
1981—1985 година.

Обикновено се казва, че 
признанието е пристигнало 
в прави ръце. За Любен 
Величков наистина може ската 
да се каже това. Защото 
вече четири десетилетия ра 
боти всеотдайно, стремей
ки се изцяло да помогне 
на хората във всяка една 
обстановка. Неговата дей
ност започва в младежка
та организация и СКОЮ 
непосредствено след война 
та. Избран е в ръководст-

4 роден е в с. 
БосилеградскаЦК на СКС в течение на разисква

нията на няколко заседания обсъди ня- .
стаби- т

4
кои аспекти на икономическата 
лизация (създаване и разпределение на 
дохода, инвестиционната политика) 
действуване на политическата система. 4 
Неотдавна Председателството на ЦК на 4 
СКС утвърди проектостановища за осъ- 4 
ществяване на водещата роля на СК в 4 
обществото и укрепване на неговото 4 
идейно и акционно единство. В подгото- 4 
вката на заседанието и те дават въз- 4 
можност за по-широко обсъждане, а 
след приемането им, и задължение за 
последователна активност на Съюза на 
комунистите в реализирането им.

телска школа, а сетне и 
Педагогическа 
Работи като просветен ра
ботник все до 1972 година, 
а след това до 1980 година 
е председател на Общин- 

конференция
ССТН в Сурдулица. От 
1980 г. става секретар на 
общинската самоуправите 
лна общност на интереси
те за пряка детска защи
та, която длъжност йзпъл-

4 академия.и 4

4
4 на4
4
4 забележки върху4 4

4
4 нява и понастоящем.

— Напоследък Социа
листическият . съюз наисти
на стана форум> на който 
хората и трудещите се сво 
бодно изказват свои мне
ния. предложения, сюгжес- 
тии, критически опасения. 
Тук те се договарят за 
акции. Местните общности 
са най-подходяЩият облик 
за това. Радва ме, че ме
стните общности в Сурду-

4Б. Костадинов V
0

4 >◄

ПРЕЗ 198' ГОДИНА ЩЕ СЕ ИНТЕНЗИВИРАТ ГЕО ЛОЖКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
в ЮЖНОЮРАВСКИ РЕГИОН

А
вото на младежката орга
низация в Босилеградска 
община. Член на СК става 
през 1950 година. Бил е 
член на Околийския коми
тет на СК. в Босилеград, 
г:а ОколийскияПерспектива от недрата на земята народен 
фронт в Босилеград, Вра
ня и Лесковац, организаци 
опей секретар на ОК на 
Власииа, а след това и по-

През настоящата година 
ще бъдат проучвани нахо
дищата на фосфати в Па
ралово и на графит в Дол 
па Любата 
ско), на кварцова суровина 
в Млекоминци и други ме 
ста в Босилеградска общи
на, в Мачкатица (Сурдули 
шка община), във Власо- 
тиице, Лесковашка котло
вина, Джегг и Църна тра- 
ва. Трябва да бъдат утвър 
дени запасите на талк на 
Чемерник, на пирофилит 
в Радовница, на хром в
Търнава 
фелдепат в Сомолица (Бу- 
яиовац) и на пегматит във 
Вучйе и в Буяновашки ма
сив.

За птучване на находища на енергийни, ме
тални и нелегални суровини тази година са заплану- 
вани над 41Смилиона динара

лишка община постигат до 
бри резултати, особено влитически секретар на съ

щия комитет. За своята .об 
ществеио-политическа дей 
пост Величков спЬделя:

— В Социалистическия

комунално-битовото стро
ителство — заяви накрая 
Величков.

ница, на геотермална енер 
във Вранска баня, Дуя 

котло-

(Босилеград-Досегашнгге резултати 
изследва- гия

новац, Лесковашка
Сиеринска баня и 

въ.в Власотин- 
Марганац (Тър го ви

на геоложките 
ния в Южшморавски ре
гион изцяло потвърждават 
общественото определение 
минното делс да бъде ^ед- 
на от основните развойни ще). 
перспективи ка региона. За 
това през 19&5 година та
зи изключително важна 
дейност трябва да се ин- 
тензивира.

Ст. Н.вина и 
на въглища 
це и ДИМИТРОВГРАД

,Малка емблема1 - голямо признаниеПредмет на задълбочено 
научно проучване ще бъг 

■ дат залежите на олово и 
цинк в „Благодат", ” _ ‘ 
маница (Босилеградско) и 

За изследване на енер- Леце, на мед 
гийни суровини са изготве (Медведжа), на молибден в 

8 проекта, реализация- Мачкатица (Сурдулица), 
та на които ще струва над . на волфрам в околността 
39 милиона динара. Науч- на Босилеград и на 
но-изследователски екипи мои в Буяиовац. За проуч- 
ще утвърждават резервите ване на залежите на мета
на ураний в Слатинска ре- лни суровини в региона са 
ка край Гърделица, на ши- запланувани обшо 234 ми- 

в Дсветин — Поля- лиопа динара.

5982 връчи емблемата на 
Петър Тасев, председател 
на ОС в Димитровград. 
Изказвайки благодарност 
от името на делегатите на 
Общинската скупщина, Пе 
тър Тасев подчерта, че 
„Малката емблема" пред
ставлява голямо признание 
на Димитровградска обши-

Общинската скупщина в 
Димитровград тези дни бе 
удостоена с изключително 
признание. Военната по»Да 
5982 й присъди „МАЛКА 
ЕМБЛЕМА НА ЮГОСЛАВ 
СКАТА НАРОДНА АР- 
МИ" в знак на признател
ност за плодовито сътруд- 
иичесство с военните еди-

Кара-
(Прешево), нав Туларе

ни
анти-

Запланувани са и хидро
геоложки и изследвания 
на суровини за строите
лен материал.

па.иици и учереждения.
А. Т.На последната сесия пре 

дставител на военната пощак. г.СТИ
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скуцишшОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК ЗЛ СЪДЪРЖАНИЕТО ОБЩИНСКАТАДИМИТРОВГРАД 
И МЕТОДА НА РАБОТАТА СИ

; СЕСИЯ ПА В ДИМИТРОВГРАД

ЙРША НИШКА НАшця ма иьщинсний иъ|
® общинската скупщина^ Д*

Делсгатоте та към края »а «екех
митровград на “р° 'авката „а Александф Нг

съд и Димитровград- 
За работата 

. за работата на 
ОТ 1979 до 1982

I'-.

Разисквано върху 

нлючови въпроси
■■ч

I-------

та на някои членове на 
политическия актив.

От въпросите, които е 
обсъждал Общинският ко
митет, се вижда, че някои 
въпроси не са в негова 
кмистсндия. Обаче поради 
нсакгивността на комунис
тите в останалите обще
ствено-политически орга
низации, а особено в мсст 
пата общност или в някои 
служби на Общинската 
скупщина, Комитетът е 
оил принуден да разисква 
и по тези въпроси. С цел 
пък това да пс станс 
практика, трябва да се из
остри отговорността на ко
мунистите в споменатите 
служби и в местната общ
ност и Социалистическия 
с моз.

а предстоящия период, 
както ое подчертано тряб
ва особено внимание да 
се обърне към това колко 
съюзът на комунистите се 
е освободил от форумната 
работа. Ясно е, че всеки 
орган трябва да има своя 
програма за работа, но 
„активни форуми, а пасив 
на база" не дават резулта
ти. Затова в предстоящия 
период трябва да се наме
ри начин и да се активи
рат членовете на, както ка 
за един от дискутантите, 
форумите в базата, т.е. в 
.първичните организации 
на СК.

0&Ш1НСК1ШТ комитет на 
Ск в Димитровград към 
края на миналата година 
оосъди - метода и съдържа
нието на своята раоота. 
констатирано е, че предсс 
дателството и Общинският 
комитет винаги са разис
квали по въпроси, кито в 
момента са оили от инте
рес не само за случва на 
комунистите, но и за тру- 
де-чите се изоощо. пко се 
има предвид, че на дневен 
ред на заседанията на ко
митета и председателство- 
ю често са се намирали 
въпроси за осчщеспщьаис- 
то на дългосрочната прог
рама за икономическа ст«- 
оилизаци*, то газа може да 
се каже че са оосъждани 
наи-жизиени въпроси.

110 в реалАзацшгга на 
становищата и заключени
ята не се идвало до край 
и това е лошото в метода 
на раоота. а провеждане 
на договореното сигурно е 
имало съпротиви, ощше на 
лице е и въпроса до коя 
степен членовете на Оощи 
нския комитет са се анга
жирали в провеждане на 
заключенията в своите пър 
вични организации, пеиро 
веждането пък на станови 
щата на ОК. на СК в пър
вичните организации гово
ри за двоилия морал на 
някои членове на ОК. На
истина всички не могат да 
оъдат специалисти за вси
чки вьнроси, но и неучас- не оправдава неактивност-

твуването на някои члено
ве в разискванията на Ко
митета говори за тяхната 
\нс) активност и (незаин
тересованост за* раоота. 
„от толкова жизнени въп
роси, които Комитетът е 
оосъждал, не е възможно 
всеки член да не намери 
нещо, което го интересу
ва', изтъкна един от ре
довните (някой казц, про
фесионални") участници в 
разискванията.

иск**
колов

на съдебните органи, Ш-точъ 
общинския съдия за нарщетя 
година, през което време съдя 

бе и Николов, Обгцинскат; скус 
и преди; след като този гъпре

конференция на -С11.
иска, с когото потщеи 1а 

длъжността председател щ 
Николов изтъква, „че в изщ- 

Обшиисия

за нарушения 
щина разисква 
обсъжда и Общинската 
В образложснисто на 
бъде разрешен от 
Общинския съд
налия период като председател на 
съд Гот 1972 тод. насам) не е успял да осъцести 
съд (от сътрудничество между съда кго

Общинската скупщина и »б- 
о&Диа-

нео бходимото 
държавен орган и
ществеио-политическитс организации в 
та, а това е съществено условие за успешна-
бота на съда изобщо".

Имайки предвид предишните разисюкия 
делегатите единодушно прйха 

,все пак компрогмисно, решение.
На сесията делегатите приеха решение за 

новата данъчна политика в общината през ази 
година, информацията за изследванията нали- 
нерални суровини в общината и общественшдо- 
говор за за щита на река Нишава от заър-

Когато става дума за ак
тивността на членовете на 
комитета не може да не се 
спомене активности или 
по-добре казано неактивно 
спа на някои членове на 
политическия актив към 
иК. Чести са случаите пър 
вичните организации да не 
ги осведомяват за събрани 
ята си, но също така не 
рядко се случва членове 
на този актив да не се 
отзоват и не взимат учас
тие в раоотата на първич
ната организация. А т*кмо 
това е един от начините 
за свързване на първични- 
ните организации и ООщи-. 
нския комитет. Както бе 
изтъкнато в разискванията 
много по-голяма е ползата 
от активността на членове
те на комитета в своите 
първични организации, раз 
оира се в тези, които имат 
свои представители в него. 
По в никакъв случай това

110 ТОЗИ въпрос 
това

сяване. 1 Т.

ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПВДИН В 
БАБУШНИЦА ■мПа -

Приети важни решеше
ство, подобрение а пътни 
те и телеграфошденските 
съобщения и пр.

Делегатите обадиха и 
информация за щтетите, 
причинени от прдължите 
лния засух, възлпащи на 
сума от 1 054 380)00 дина
ра от която 1 47 340 00Ц, 
се пада на четния и 
7 040 000 динара на обще
ствения сектор. Най-голе- 
ми щети от сушта са пре 
търпели зърнение култу
ри и Фуражнит< растения, 
като по такъв н-чин доби
вите от пшенийта са на
малени с 20%, царевицата 
дори с 65%, овсът с 50% 
и Т.Н.

Последната сесия на Об
щинската скупщина в Ба- 
бушница, проведена на 28 
декември 1984 година прие 
редица важни решения и 
информации, отнасящи се 
до обществено-икономиче 
ското развитие на община 
та в 1985 година. В обосно 
ванието на политиката на 
осъществяване на общест
вения план на общината в 
1985 година Йован Джо- 
кич, председател на Изпъд 
нителния съвет при ОС ад 
тъкна, че и покрай това, 
че ще се стопанисва при 
затруднени условия, се оча 
ква в 1985 година общият 
доход
6 273 970 000 динара,
49% в повече 
та 1984

А. Т.
Ох’ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА 
С^БНОР Б БОСИЛЕГРАД

-.у**' : :•

Всшдайнн дша,революцио1Шот(г дело
Закърмен с революцио

нните традиции и делото 
на другаря Тито, Съюзът 
иа ооиците е бил и до
край Ще бъде в църъвите 
редове на всеотдайна бор- 
оа срещу всякакъв вид за
кана и отрицателни проя
ви, които по един или 
друг начин застрашават су 
веренитета на нашето соци 
алистическо и самоуправи- 
телно оощество, братство
то и единството на наши-

ваме. Техните и подобни на 
тях твърдения не намериха 
подкрепа между население 
то в нашата оошина. Това 
между другото се казва в 
отчета за 
дейност на Общинския от
бор на СУБНОР в Босиле
град, приет на отчетно-из
борното събрание проведе
но на 5 януари т.г.

със средношколската мла
деж, с числящите се към 
ЮДА и пионерите е от 
огромно значение.

На събранието, на което 
присъствуваха и ръководи
тели на обществено-полити 
ческите организации от об 
щината, бе приет доклада 
за предстоящите активнос
ти и задачи, както и акци- 
онна програма за работа 
през следващата година, 
където също така се пред
вижда всестранна и съдър 
жателна активност,, преди 
всичко в областта на ико
номическата 
ция, провеждане на проек- 
тозаключенията от 13-то за 
седание на ЦК на СЮ,к, 
реализиране на запланува
ните задачи и активности 
в Резолюцията -за обще
ствено-икономическото ра 
звитие на общината, през 
настоящата година и пр.

На събранието, съгласно 
Устава на борческата орга
низация и Титовата иници
атива за колективна рабо
та, решаване и отговор
ност, за нов председател 
на Председателството с ед
ногодишен мандат е 
бран Крум Митрев, член 
на Председателството на 
ОО на СУБНОР, 
нер от село Радичевци.

едногодишната
да възлезе на

Приети бяха I решения 
за размера на <тделяне на 
средства за обци и съвме
стни потреби, 1а общин
ски

или с 
от изтекла-

година; доходът 
ще трябва да достигне су- 

от 5 032 967 000 динара 
или увеличение от 9,7%, а 
чистият доход - 761 043 000 
динара, или с 8,5% в по
вече от 1984 година.

При това в

маПокрай това в отчета и 
в разискванията се изтък
на, че членовете ма Съюза 
на бойците, въпреки, че са 
в напреднала възраст с на
рушено здравословно със
тояние, почти винаги са в 
първите редици и между 
най-активните във всички 
пори на обществения жи
вот. Чрез свои. делегати, 
борческата организация в 
Босилеград, участвува в 
работата на обществено-по
литическата общност, къ
дето с богатия си опит и 
авторитета си, пряко до
принасят в разрешаването 
на всички проблеми. Не 
по-малка и съдържателна 
активност борческата ор
ганизация, през отчетния 
период е проявила и по 
въпроса за по-нататъшното 
развитие и укрепване на 
революционните традиции 
на НОБ и социалистическа 
та революция. В това от
ношение сътрудничеството

данъкоборег и данък 
за извършен! 

дънък
услуги.те народи и народности и 

интересите на работничес
ката класа. Затова и зана
пред трябва да бъдем го
тови същевременно да се 
противопоставяме и срещу 
всички

върху недвижими
ИМОТИ II пр.

За общинсм 
беше

прокурор 
наимещван Гради-настоящата 

година се очаква чувстви
телно увеличение 
скостопанското

стабилиза-
мир Груич.

на сел-
националисти 

иредентисти и срещу всич 
ки закани и посегателства 
от чужбина. Отделно, Съю
зът на бойците в Босиле- 
градска община осъжда по 
стъпките на отделни бъл
гарски отговорни лица, ко 
ито все още от време на 
време изявяват претензии 
към част от нашата стра
на, преди всичко към СР 
Македония и непризнават 
македонската нация, и ма 
кедонския народ считат за 
български. Ние членовете 
на борческата организация 
в Босилеград винаги сме 
осъждали и ще осъждаме 
тези постъпки на нашите 
съседи и ще ги разоблича

и производ- М. А.

из-

пенсио-

М. Я. ..ЛИСЦА" усилия за увеличен: ДОХОД
СТРАНИЦА 4
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ОТ СЪВМЕСТНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЛЕД ОБЩОПАР
ТИЙНОТО РАЗИСКВАНЕ ВЪРХУ ПРОЕКТОЗАКЛЮ ЛЕНИЯТ А ОТ 13-ТО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК

Приета резолюция 

за 1985 година.
Чувствува се по-засилеиа активност

За по-последователно осъществяване на Дълго
срочната програма за икономическа стабилизация и, 
в рамките на това, на собствените програми в първи
чните партийни организации е необходима още по- 
широка, организирана и интензивна обществено-поли
тическа акция

дат селскостопанските про
изводители и чрез какви 
облици частните произво
дители ще се свързват с 
оохцествения сектор. Досе
гашните резултати в това 
отношение, имайки пред
вид нуждите и възможнос
тите, все още са малки.

— Полагаме усилия за 
по-голямо идейно-полити
ческо действуване на пър
вичните партийни органи
зации в местните общнос
ти. Б работата на известно 
число от тях се чувствува
ха многобройни слабости. 
Имайки предвид, че те на 
село са основа на идейно- 
политическа активност не
обходимо е да се засили 
дейността им, включвайки 
и необходимата помощ от 
Общинския комитет и ор
ганите и телата му. Кога- 
то се касае за увеличение 
на селскостопанското про
изводство особена роля 
трябва да изиграе и пър
вичната партийна органи
зация в ООСТ „Напредък" 
— казва Тодоров като под 
чертава, че зимните дни 
трябва да се използуват 
за по-широка идейно-поли
тическа акция и за подго
товка за увеличено селско
стопанско производство.

По време на общопар
тийното разискване особе
но бе подчертано, че идей-

Разширяването на вече изградените и изграж
дане на нови промишлени обекти, запланувани в 
Резолюцията, трябва да въздействуват общественият 
продукт да се увеличи с 11 на сто, доходът с 9, а 
заетостта с 5 на сто. Повечето от облаганията' на 
миналогодишно равнище.

По време на общопар
тийното разискване върху 
I гроектозаключенията 
13-то заседание на ЦК на 
СЮК членовете на СК 
оосилеградска община ме
жду другото подчертаха, 
че съвместно с останалите 
обществено 
субекти имат сили да раз
гърнат - по-широка и кон
кретна идейно-политическа 
активност, която ще въз- 
действува по-последовател 
но да се реализират и ста- 
оилизационните цели и за
дачи. След повечето прове 
дени събрания първични 
те партийни организации, 
общинският комитет и не
говите органи и тела изгот 
виха и приеха^ конкретни 
програми за действуване.

— Тези програми сега 
трябва да се реализират 
— казва Цоне Тодоров, 
председателка ОК на СК 
в Босилеград — т.е. вер
балното да получи конкре 
тни елементи. Предимство 
получават, така да се ка
же, ключовите въпроси, т.е. 
онези от читето решаване 
зависи реализирането на 
Дългосрочната 
за икономическа 
зация. Свободно може да 
се каже, че след общопар
тийното разискване и в 
първъичните организации 
и в Общинския комитет и 
Председателството му се 
чувствува по-голяма, откол 
кото преди активност.

Един от съществените въ 
проси на обществено-ико
номическите отношения, 

• разбира се, и за реализи
рането на Дългосрочната 
програма е реафирмиране- 
то на трудовата организа
ция като стопански и са-

моуправителен субект. То
доров подчертава, че по 
време на общопартийното 
разискване с основание е 
изтъкнато, че сегашното 
състояние в ТО „Босиле
град", в рамките на която 
стопанисват четири основ
ни организации на сдруже 
ния труд, характеризира де 
зинтегрираност. 
те организации се затва
рят в собствени рамки и 
това зле се отразява вър
ху развойната политика и

от
ляма част от тези средства 
ще оъдат изразходвани в 
ооластта на селското сто- 

комунално-оито-

На съвместна сесия, ко
ято се проведе към края 
на изтеклата година, деле
гатите на трите съвета на 
Общинската скупщина в 
Босилеград, обсъдиха и 
приеха Резолюция за об
ществено - икономическо
то развитие на общината 
през 1985 година. Освен 
това, пред делегатите на 
дневен ред се намериха 
и проекто документите за 
задоволяване на общите и 
съвместни потреби на ре
гионалните и общински са 
моуправителни общности, 
проектопредложението на 
данъчните облагания, об
щинския бюджет, както и 
програмите за работа през 
настоящата година на ор
ганите и телата, които се 
финансират от бюджета на 
общината.

Настоящата Рзеолюция, 
както заяви председателят 
на ОС в Босилеград, Лю
бен Рангелов, се обоснова
ва въз основа на досегаш
ното обществено-икономи 
ческо развитие на община
та. При това и занапред 
в тази насока предимство 
ще има програмата на 
Скупщината на СР Сърбия 
за развитие на неразвитие 
и крайгранични общини, 
в която са запланувани ре
дица задачи за по-ускоре- 
но развитие на тези общи
ни, между кито е и Боси- 
леградска община.

в

панство, 
вото строителство, за раз
ширяване на вече изграде-политически
нитс и откриване на нови 
промишлени ооекти. С то
ва както е запланувано в 
резолюцията 
яг продукт през .1985 го
дина в сравнение със съ
щия от миналата година, 
тряова да се увеличи с н 
на сто, доходът с 9, а зае
тостта с 5 на сто. Естес
твено ,за да могат тези це 
ли да оъдат осъществни не 
ооходима е много по-голя
ма организираност на всич 
ки суоекти в общината, 
по-голяма борба за увели
чение на производителнос 
тта с цялостно зачитане на 
мерките по икономическа
та стабилизация.

Основни-

оо^ествени-

БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИ
НАТА — 119 975 000 ДИ
НАРАЦ. Тодоров

функцията на трудовата ор 
ганизация. Обществено-по 
литическата акция за пре
махване на това явление 
не бива да спре. Още по
вече ако се има предвид, 
че съчеляването на интере 
сите и взаимното недове
рие се чувствуват не само 
между ООСТ, но и между 
тях и трудовата организа
ция, т.е. общите й служби.

Пнастоящем СК в общи- димо във всекидневното 
ната търси условия за по- действуване идейно-поли- 
стабилно стопанисване и в тическата диференциация 

стопанство. Всъщ- да

програма
стабили-

обществения 
договор за обезпечаване 
на средства за задоволява
не на съвкупните обще
ствени потреби делегатите 
на трите съвета обсъдиха и 
приеха и общинския бюд
жет за 1985 година. Същи
ят в сравнение с миналого 
дишния е увеличен с 37,7 
на сто и възлиза на 
119 975 000 динара, от кои
то 36 206 000 обезпечава ре 
публиката като допълните
лни средства, а останалите 
ще бъдат, обезпечени от 
различни общински източ
ници. С тези средства ще 
бъде финансирана редовна

Съгласноно-политическото и акцион 
но единство в СК ще бъде 
по-голямо ако се изостри 
отговорността и поведение 
то към поетите задачи. То
доров казва, че в това от
ношение вече има конкрет 
ни резултати. Все още оба 
че се създава илюзия, че е 

обобщендостатъчен 
„призив" за изострена от
говорност. Затова е необхо

и

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ 
ОТ 1 181 318 295 ДИНАРА

получи по-значително,селското 
ност от това 
как и колко ще произвеж-

ще зависи място. Изхождайки от факта, 
че разширяването на вече 
изградените и откриване 
на нови промишлени обек 
ти, са едно от основните 
условия, икономически не
развитата община да на
прави прелом в развитие
то си през настоящата го
дина в Босил е градска об
щина са запланувани ка
питаловложения от около 
1 181 318 295 динара. По-го

В. Б.

та дейност на над 60 раз
лични органи, общински 
управления, организации, 
дружества и пр. За тази 
цел ще бъдат изразходва
ни 15 948 700 ' динара, а
4 020 300 динара (засега) 
са разпределени 'в текущия 
резервен фонд.

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В СУРДУЛИШКАХРОНИКА НА 
ОБШИНА

Многостранни акции
па нов председател на об
щинската борческа органи 
зация. Предложен е дълго
годишния деец Градимир 
Николич.

относно Председателство
то на 
чило

В момента в Сурдулиш- 
ка община обществено-по
литическите организации 
своята дейност са насочи
ли къ.м многостранни 
ции, които са в центъра на 
вниманието на гражданите

ОК на СК е насро- 
заседание за 14 януа- 

което ще се приеме

М. Я.

ри, на
програма за рабта на Пре 
дседателството и Общинг 

комитет до март' иду

В ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА КЪМ ОБЩИН
СКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БАБУШНИЦАак- ССМ върши усилени под 

готовки за провеждане на 
традиционната манифеста 
ция „Среши на селата”, в 
която младите дейно учас- 
ствуват и чиито носители 

местните об-

ския 
щата година.

Съюзът на синдикатите 
понастоящем подготвя 

школа на

Започна вторият випуски трудещите се.
Социалистическият съюз 

е интензивирал дейността 
си по разрешаването на въ 
проса за изграждане на 

в Ма-

С проведения към края на декември съвме
стен разговор между курсистите на Политичес
ката школа към Общинския синдикален съвет 
в Бабушница и членовете на Съвета на тази 
Школа започна вторият випуск на политическо 
издигане на работниците в общината.

Общинският синдикален съвет тази школа 
откри миналата гдина когато курсисти бяха гла
вно председатели на първичните синдикални ор
ганизации. Сега Школата посещават около 30 
курсисти и през настоящите няколко месеца ще 
обработят 27 теми. Лектори ще бъдат изтъкнати 
обществено-политически и стопански дейци от 
общината.

пък
Политическата 
Общинския синдикален съ
вет за

са младите от 
щноети. Тази акция допри
неси и за разнообразяване
то на културно-художест
вената самодейност и таче- 

бит в об-

активисти. Школата 
с традиционна и до значи- 

спомага за
напоителна система 
суришко поле. Недоразуме 
нията, изникнали в хода на 
акцията, която се провеж
да в рамките на програма 
та „Морава II", налага не
обходимост от по-широко 

блв-

телна степен 
идейно-политическото 
дигане на членовете 
Синдикатите и разширява
не на техните 
областта на социалистичес
кото самоуправление.

В организацията иа СУБ- 
НОР в момента Председа- 
телството е утвърдило пре
дложението за избирането

из-
не иа народния 
щината. Акцията допри
нася и за раздвижване на 

комунално-битови 
изпълне

на

знания от
редица
акции, в чието 
ние младите са в челните

разясняване целите и 
гополучията, които ще до
несе изграждането на ед
на такава напоителна сис-

редици.
М. Аптич

Ст. И.тема.
Ст»юзът на комунистите.
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стопанство•и
----- I СРЕША

ОБЗОР

мечта нли реалност? Шофьорът трябва да 

х““”бъдб преди всичко
човек

Капиталовложенията
Капиталовложенията в нови и раз

ширяване, реконструкция и модсрниза 
ция на съществуващите мощности, нре 
дставдяват важен фактор за развитието 

недостатъчно развитите об 
щини. Включването на тези мощности в 
производството трябва да обезпечи по- 
висок ръст на физическия обем на про- 

звстостта и

ешцо
грами: за производството 
опни спрейове 200 милиона динара, за 
изработката на фсполирапи плочи 01 

вълна 258 480 000 и за иро 
плочи 400

на стопански минерална
изводство ма термоакустичии 
милиона динара.

Капиталовложения предвиждат и 
други стопански организации.
■гепзивма програма обаче поражда диле
мата: може ли тя да се изпълни през 
настоящата година или ще се „пренася 
в плановете и за идущите години, тъй 
като за някои от тези обекти се говори 
вече няколко години наред.

тръгват или се връщат от 
училище, на болните, на 
остарелите — с една дума 
казано, на всички. Ето са
мо един пример за негова
та човещина: Преди изве
стно време някой старец 
тръгнал да се лекува в 
овонска оаня. Качил се в 
автобуса на гарата в Ниш 
и както всички останали и 
той удобно пристигнал в 
двоици ... Да, но до баня
та има още 3 километра, 
а старецат едвам ходил (та 
нали бил тръгнал да се 
лекува). И какво станало? 
Милия взел куфарите му 
и го завел в село Нашуш- 
ковица да пренотцува, къ- 
дето впречем е роден и 
самият той. А и Нашушко 
вица не е по-близо от ба
нята. Напротив по-далече 
е и е все из нанагорелище

изводството, увеличение на 
подооряване на асортимента на продук
цията, особено за износ.

В обществено-икономическия 
за стопанско развитие на Сурдулишка 
оОщина през настоящата 
стадиите трябва да нараснат с 16 на сго, 

заетостта с 4,5 на сто. В структурата 
на капиталовложенията изграждането па 

мощности заема важно място. С

Ако някога ви се удаде 
случай да пътувате с ав
тобус от Ниш към Звонци, 
бъдете сигурни, че ще пъ
тувате,■ въпреки лошия път, 
удобно и, което е най-ва
жното — сигурно. Тези ду
ми наистина звучат 
някаква „реклама", но и 
стджната е такава. Впро
чем това ще го потвърдят 
всички онези, чиито живо
ти са „в ръцете" на шо
фьора Милия Милев, за ко 
тото хората от Лужница и 
Дерекула казват, че е „ма
йстор от занаята си".

Но Милия не е само до
бър шофьор, той е истин
ски приятел и на децата, 
за които спира там, къде- 

пожелаят, когато

Тази ин-

плап

година ннве-

а като
Не само в Сурдулишка община към

катонови
оглед на досегашния опит, следва да се 

въпросът: колко капиталовложе 
а колко мечта?

капиталовложенията се отнасят
трябва час по-скорокъм мечта, която 

да ги „изведе" от кръга на неразвитите. 
Подобно е положението и в Димитров
градска община (още миналата година 
тук „Нитекс" трябваше да отпочне стро 
еж на свой цех), в Босилеградска общи
на (овцефермата от 4000 овце е „прене
сена" в тази година) и пр.

ностави
ннята са реалност,

нредн всичко да напомним за но- 
кашггаловложе-крупшгге промишлени 

ння. така например ООСТ „5 септем- 
оар" към автомооилните заводи „Цър 
вена застава” от Крагуевац планира 
производството на прекъсватели с унра 
вление, чиято проектосметна документа 
ция предвижда инвестиции в размер от 
13а,чзн ооо динара, чиято локация би 
Оила на Власина Округлица. 
оисг предвижда в съществуващите мо 
щности в сурдрулица да усвоят и про
изводство на задни стъклочистачки, за 

трябва да се изразходват нови

Истина е, че реализацията на една 
инвестиционна програма и построяване 
то на даден промишлен обект са свърза 
ни с редица обективни трудности, нре 
ди всичко от финансово естество. При 
условията на ограничено инвестицион 
но потребление трудно се намират из
точници за закръгляване на финансови-

Съшата

то.което
301, 123 ооо динара. И накрая; за усво
яване производството на електропомпи 

документация предви

— Кво да правя. Поглед 
нах го стар и изнемощял. 
А кого ще намери в баня
та през нощта, през зима
та. Тъкмо така говори шо
фьорът Милия Милев, ко
гато го попитахме за тази 
случка. Но не само тази 
случка е интересна. И са
мите ние можахме много 
пъти да се уверим, че не 
само шофьрска книжка е 
потребна за да се бъде до
бър шофьор, а преди вси
чки шофьорът, (в нашия 
случай той същевременно 
е и кондуктор) трябва да 
бъде ЧОВЕК, в правия сми 
съл на думата.

те конструкции.
Следва обаче да се каже, че често 

въпросът опира и до организацията, от 
носно ангажирането на субективния фа 
ктор за ускорено изпълняване на 
стиционните програми. В този 
трябва занапред далеч по-енергично да 
се действува.

проектосметната 
жда капиталовложения от 64 331 000 ди
нара.

Фабриката за машини и стоманоле
ярна „мачкатица" предвижда капитало- 

за строителството на фабри
ка за редуктори на стойност 438 477 000

инве-
смисъл

вложения

Ст. Н.динара.

Б ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В БОСИЛЕГРАД

Планът реализиран с ЬО на сто
както тези край машини
те, така и на онези, кои
то приготовляваха сурови
ните за сушене и преработ 
ка — заяви ръководителят 
на цеха Сотир Сотиров.

За отбелязване е, че поч 
ти цялото количество е из 
несено на пазарите в Гър
ция, Англия, Швейцария, 
Холандия, Германия и на 
други чуждестранни паза-

В цеха за преработка и 
сушене на плодове и зелен 
чуци в Босилеград, през 
изтеклата

ция е предадена на Фонда 
за обезпечаване на необхо
димите 80 милиона дина-

(1984) година ра.
производственият план е 
реализиран е 90 на сто. 
именно, от заплануваното 
производство на 450 тона 
различни готови сухи из
делия, са произведени 400 
тона. Или от запланувани
те 180 тона кромид произ
ведени са 160 тона, от за
плануваните 130 тона мор
кови са произведени 110, 
а от 40 тона праз лук, кол- 
кото е било запланувано в 
началото на годината, са 
произведени 30 тона. Па- 
щърнак са произведени 50 
тона, колкото е и заплану
вано, както и картофи 20 
тона и 30 тона шипков 

Неизпълнението

м. я. М. Милев Тодор Петров

20 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА МОТЕЛА Е ДИМИТРОВГРАД

В служба на транзитния туризъм
С изграждането на мо- година. С деведесет легла 

тел „Димитровград" преди и пет новопостроени бун- 
двадесет години Димитров- гала той оказва 
градска община получи . лничарско 
пръв специализиран обект услуги 
за нуждите на транзитния вече нарастващия 
туризъм. Това беше логич- транзитни туристи Един
но последствие от прокар- ствен проблем, е който се 
ването на асфалтната ма- среща за сега е недостигът 
гистрала Ниш — югослав- на вода по време на глав- 
ско-българската граница. ния сезон. Но най-вероят- 
Оттогава досега вече два- но и това ще се разреши 
десет години мотелът край тъй като мотелът е съгла- 
самото магистрално шосе е сен .да участвува с опреде- 
в служба на транзитния ту лени средства за прокарва 
ризъм. По повод тази юби не на съответна водопро- 
леина годишнина в края водна мрежа до своя обект 
на миналата година бе про По повод двадесетгодиш 
ведено тържествено заседа никата, директорът на 
ние на работническия съ- ООСТ „Теразие — Моте 
вет на тази трудова едини- ли" от името на трудова- 
ца към хотелско-мотелско- та организация Уния" на

Т00ОСТПРеТерРазиеИе "м*“" ИвЗН Наков ВРЪ™ благ0- -Теразие — Моте- царствено писмо 
ли от Белград. гите му в
1083 18 Заети мотелъ-т пРез самоуправителните 
1983 година е осъществил шения. на Радмила 
общ доход от над двадесет гелова Д
милиона динара, а също и 
за девете месеца през 1984

късната работа в 
Също така в присъствие на 
представители на общест
вено-политическата общ
ност, Общинската скупщи
на „Компас — Балкан” - 
представители на стопан
ския живот в общината, 
бяха връчени признания на 
Олимпийския комитет от 
Сараево на Милан Попо- 
вич, управител на мотела, 
Иван Наков и Васил Геор
гиев,

мотела.
ри. гости- 

туристическиПрез настоящата годи
на, както ни уведоми Соти 
ров, производственият план 
е увеличен с 35 на сто 
или ще бъдат произведени 
около 650 тона готови из
делия, с което напълно ще 
се натоварят мощностите 
на машините. Запланувано 
е през цялата година да 
работят три смени. Освен 
това през настоящата годи 
на ще се преработват и но
ви суровини. Именно ще 
отпочне сушене на чушки, 
магданоз, корени на кере- 
виз и други видове, нуж
ни за получаване на разли 
чни подправки на ястия 
(вегета”).

Да кажем и това, че 
през настоящата година 
ще бъде построен и склад 
от 2000 метра квадратни 
ползваема площ за който'

на все по-
брой и

плод.
на производствения 
преди всичко се дължи на 
това, че през изтеклата го
дина все още производстве 
ният процес се усвояваше. 
Отделно 
на производството при пра 
зия лук, дето е и най-го- 
лямо (само със 75 на сто) 
е поради това, че липсва

сервитьори, за учас
тието им в оказване на 
стилничарски 
участниците 
Олимпийски

план
го-

услуги на 
в зимните 

игри в Сара
ево.неизпълнението

Да кажем
„Уния”
11 ООСТ и 
ност, с около 
В своите обекти разполага 
с почти 800 легла, а за де
вет месеца на миналата го 
дина е осъществила общ 
доход от 970 милиона ди
нара.

накрая, че 
в състава си има 

трудова общ- 
1150 заети.за заслу- 

развитието на
съответна машина за дро- 
бене на лука, поради кое
то бяхме принудени да го 
дробим ръчно. Към това 
трябва да добавим и лип
сата на опит на заетите.

отно- 
Ран-

и Лепосава Младе
нова бяха връчени 
за двадесетгодишна

вече е изготвен проект, а 
целокупната награди

непре
документа-

А. Т.
СТРАНИЦА 6
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■■ ШШШ/Ш ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
н на Съюза на комунистите в Сърби,. “Рои 1448/49, година Х1ЛП

Белград, 11 януари 1985

г

ИСТИНСКИ КРАЙ
н получава се впечатление, че членовете на СК нас 

яколкомесечната партийна дебата, во- с по-голяма степен 
дена във всички организации на Съюза

и това както на равнището на републи- 
конкретно-критически би ките и, страната, така и в общините а лоби

комунистите не „ на разглежДали състоянието, ако този диалог бе и в сдружения труд и самуправителните пбкомунистите, не само че сложи делов и идеи шс непрекъснато воден тнпгти ю т. У“Р««ителните оо-
но-политически белег на 1984 голина но „по „ д_ щности на интересите. Такива днес неприем-
най-добър начин означи нейния кпай Ппена я КомУ™с™те в дебатите — а ръководст- ливи явления са стеснили и нататък стесня-
сянето на дебатата от първичните организа' т",3 СК В °бЩините и Районите сумира- ват пространството за действуване на гражда рв чните организа- ха гова — голямо внимание посветиха на дей- ните и работниците и това във всички ситуа- 

на комунистите, ствуването на Съюза на комунистите днес. Ции, било да се касае за осъществяването
преминаването й във втооата Лаз^ТГг^ ™ ТЗКа рЯДК° Кат° ВЪЛНа биеше остРата иа влиянието им или за основните права и 
ждане на дебатата на необходимите обоб ? 3 по а><™вността, метода на работа, длъжности. Търсейки носителите на тези яв- 
щения, но и на акционното и жизнено лей г ствуванет0' ангажирането и въобще по уча ления, често се стигаше до извода, че съШите 
ствуване Тъкмо тези холове у,„! Д ствуването на част от комунистите и органи- се намират между комунистите, така
изпращането на старат^Гочак^ГГно гпТТ На СК В разРешаване™ на множест- адреса им биваха отправяни остри 
вата година очакването на но- вото актуални въпроси. Бе изтъквано, и тези

А за изтеклата дебата която „ .ДНИ ТОВа ловече пъти бе повторено, че Съю- Никой не е за осуетяване или огранича-
зи дни можеше ла се чуе' 3 т На ко“Унистите в деловите и жизнените сан е на дебатата за политическата система
централните комитети м СК в Богна^х™ СрСДИ трябва да Действува активно, ангажи- Обаче, малцина подържат каквито и да е пре 
цеговина Словения Босна и Хер- рзно и плодотворно. Във връзка с това отдел калявания в това. Мнозинството все пак е съ-
ГнГсЮК Ю М Р й/ I“ К0МИТе‘ "° значение ™а Фактът, че ръководствата гласно с оценката, че на някои се много бър- 
и твооческа атм^ггЬеп7 „ ' Д 3 В На СК от °бЩината до републиката, да се. за, както _ откровено казано— останалите
можало да се каже ?а което е и юсновния” °30ват в сРеДището на същинския живот. Са- -би трябвало да покажат по-голяма прибърза-
м"еСГкТо^:лЗвеН:еВсСЪЮЗа ~ ”а к-Ун^ГеТредТа™ *а
вУразискван^таОВкаатЧо'тоГ път“ о^нГТе ** ~ ~

ПппДт^аключенп7лВаоНаТИ тол*°ва теми тмчните отношения и това не само в първич- нската система, на наличните отношения 
Д 6 Н6 6 Х3 Д°СТа' иата «Ргзнизация на СК или в органите му, Федерацията, в сдружения труд итн 

Ц™ 3%,^а огРанмчк в определени рамки де- но и в гамите ръководства на СК, включите^ 
оатата. Напротив, тези рамки бяха „пробити" Н0 и в ЦК на СЮК 
почти въз всички обсъждания, а такива дей
ствително имаше безкрайно много.

Ции в органите на Съюза 
представлява — без съмнение

че по 
критики.

Забележката се отнася

не и анализиране на делегатската и скупИИи-
във

Трябва по-бързо и решително да се осу
етяват отрицателните тендецции в нашето въ 
трешно развитие, преди всичко на икономичесВ този смисъл критически бе. съгледава-

Оттам разнообразността и пъстротата на но как изпълняват задачите си хората, на-
темите и изтикваните проблеми, но и пъстро- миращи се на висшите функции, и често бе
тата на схващанията и оценките, а тук-таме и подчертавано, че общинските и градските
исканията и предложенията. Имало е — как- ръководства на СК трябва да бъдат в среди- иото от тези явления, преди всичко за причи-
то се чу на споменатите заседания — рази- 1Цето на живота на' СК, а централните ръко- ните на бавното осъществяване на Дългосрсг-
сквания, чиито участници просто „заливали водства в републиките и покрайнините тряб- чната програма за икономическа стабилиза 
със злъч" всичко което става и бива у нас, ва Да станат повече отколкото досега актив- .... НрППМ._11ипфЛ А л
без да. имат при това предвид нашата дей- 11 и и отговорни субекти в оформяването на Ц я д атъчното единство. А разговори- 
ствителност и реалната възможност за дей- становищата и организирането на акциите. ге за единството и неединството в Съюза на 
ствуване. Имало е тук, разбира се, прекаля- 
ване, драматизиране с видима пък и непри
емлива нота,, обаче всичко това, откровено да 
се каже, се губи в морето на ония същински 
дебати нито за момент не бяха в знака 
монолог, апологетика, нихилизъм и дефети- 
зъм. Но противно на това.

Членовете почти едногласно търсеха да-

Цеобходиг^о е, също 
така, повече да се размисля за най-съществе-
ки и политически план.

комунистите, в органите и ръководствата му, 
както и в обществото изобщо, представлявахаДавани бяха и конкретни предложения, 

например, Председателството на ЦК на СЮК 
всекидневно да осъществява своята изпълни
телна функция и за в бъдеще бе предлаган дана в дебатата. Така, без съмнение, бе за- 

на по-друг съ.став на същото. Впрочем! всичко 
това бе изтъквано с желание Централният 
комитет на СЮК, нашият политически цен- 

. тър, да стане добре организиран и ефикасен
лече по-ефикасно осуетяване на негативните м вЪ'в всеки МОМент и положение да осъще- в света. Тежко нашите хора би приели кб- 
явления, които пречат на пълната изява на 
работника в разширеното възпроизводство.
При това се търси по всички вътрешнопар
тийни въпроси да се поведе диалог между тата — а това се отнаоя и до споменатите за-
членовете и органите на Съюза на комунис- седан-ия на най-висшите ръковдетва на СК в веща другарят Титог 
титс, което — право да се каже — вече реди- републиките — привлекоха явленията на цен 
ца години липсва в практиката. Също така трализъм, администрирането и етатизма у

очевидно темата, която най-често бе разглеж-

рад и нашата гордост и‘ о^данос^га ни на 
самоуправителнця социализъм, но ниЩо по-
малко и заради престижа на нашата страна

гато и най-малко би се разклатило довериетоствява своята незаменима роля.
в нашето самоуправление, в Югославия и 
нейната необвързаност, което всичко ни за-

Голямо внимание на участниците в деба-

Влайко Кривокапич а

ШЕСТДЕСЕТ ГОДИНИ „КОМУНИСТ" вестникът и Издателство „Кому
нист",' като идейно-политически це 
нтрове на Съюза на комунистите, 
трябва още по-решително и по
смело да изтраят на историческия 
курс на нашата революция. На не 
йния кораб те трябва да послужат 
като фар и подвижна сила. Със

зане. Но никога не бе поразен ду- републиките и покрайнините, поч статиите и публикациите си
повече и по-всеобхватно трябва да 
осветляват пътя на СК и по-смело 
да се хванат на борба срещу всич

Нашето време
теНа първи януари, преди шестде 

публикуван първият 
брой на „Комунист". Оттогава до 
днес той следеше и споделяше съд 
бата на Партията и нашето ре
волюционно движение, като тяхно 
неприкосновено оръдие и оръжие. 
Съвместно с основателя Мота Пи 
яде, между двете войни доживява 
шс всички приливи и отливи на ис
торическата сцена на ЮКП. Като и 
предшествениците му и него сполет
яваше съдбата на забрана и неизли

сет години, е ти на всички езици на народите и 
народностите на Югославия.

Вестникът и днес е активен на
самоуп- нашата обществена, идейна и по ки деформации и отклонения, 

равително общество. Макар че се литическа сцена. С големия 
явяваше в различни облици и под раж и изданията си той 
различно име, мисията си винаги широка мрежа и облици на 
осъществяваше. Това особено

ховио, нито тогава, нито през вой
ната, нито сега, в изграждането на 
нашето социалистическо

Това особено е важно сега, тьк- 
изгради мо през тази година. Още повече, 

кому защото започнахме с подготовките 
за предстоящите конгреси и конфе 

отнася до последните 28 години, новстс на СК, които му обезпеча- ренции на СК, защото все по-ре 
откакто излиза като седмичник на ват съотпетно влияние върху форма- шително, а струва се и по-безком- 
СЮК, а през последното десстиле та и процесите в СК и обществото 
тис като орган на СЮК и не СК в въобще. Благодарейки на това, и

ти-

се нициране и информиране на чле

(На 2-ра стр.)



2 Комунист
преобрази отрицателните тенден
ции в положителни. Той трябва да 
действува и по-широко, 
в ССТН, Синдиката, сред работни
ческата класа, в делегатската си-Нашето време особено

стема и пр.
Вестникът трябва да бъде в цен 

тъ,ра на събитията, и когато се во 
дят дебати, и когато излитат ис
кри във връзка е по-нататъшното 

политичес- 
се да бъде

неговата
лизъм и други отрицателни проя- 

И още по-уиорито да разширя- 
необ

(От 1-ва стр.)
промиенб водим борба срещу 
стопанските и икономически труд на
се0СразгрСаничавамеа че“ рмдвижва- ГрГбГпостоянно да афирмира са- 
ме множество разисквания и деба моуправленисто като ос 
ти, а на всички тези полесражения, единен облик на 
разбира се, има и жито и къкли- 
ца. Всичко това, разбира се, сочи 
на заключение, че това сегашно

време на „Ко- водственитс

това
мира, лика на комунист, 
готовност за борба, издържливост, 

послсдоватсл- 
значитс

в
глас п снета за Титовата и

Югославия. Също така усъвършенствуване на 
ката система. Налага 
по-силно ангажирането му за осъ
ществяване на Дългосрочната про 

етабилиза

непоколебимост и 
пост. В това 
лна е задачата
мента когато сме изправени пред 
повечето обществени деформации 
и изкривяване на ориентацията, ко 
сто ни нанася голяма вреда. Във 
връзка е това, разбира се, трябва 
да бъде безпощаден срещу онези, 

исдомакииски се 
към общественото имущество, ко 

обогатяват извън труда и 
виновни за нссполучливи- 

за други

отношение 
на вестника в мо-обществено-ико- 

отношения у нас, акомическите 
особено при съблюдаване положе 
нисто па работниците и възпроиз 

отношения.

грама за икономическа
особено когато става дума за 

ядле-
ция,
идейните и политическите 

съпътствуващи настоящитевреме е наистина 
мунист”. Вестникът, с ясните си ста 
новдаца, обосноваващ сс върху ар 
гументи, научната марксическа ис 
тина и революционната традиция 
трябва да разделя житото от кък- | 
лицата, истината от лъжата, дей
ствителността от заблудата, реал
ността от илюзията. Необходимо с 
повечето отколкото досега да се 
включва в разисквания, в които 
еуфорично се събужда вербализ- |йкяу«! 
мът и, което е още по-лошо, сс -ггйтОгз 
подтикват провинциални, а тук—та 
ме и националистически страсти, | 
трябва повече и по-дълбоко да на 
влиза в борба срещу носителите
на идеи и поведения, чужди на йаЙАдайЗкг:
СКЖ и на нашето социалистическо |
самоуправително общество. Тряб- :
ва оше повече да се опира върху Щ||У1Ц >|тВ№|де 
бащинията си, която в завет ни ■ ;
оставиха основоположниците на . Т,.' — *

мия,
обществени усилия. Не по-малова 
жни са задачите му и в областта 
на стопанството и стопанските про

той 
при-

комунист
' -•чц* Ш***‘**'<„Ч1

отнасят! които

цеси. Със съдържанието си 
трябва да дава максимален 
нос за насърчаване на комунистите 
и трудовите хора да въвеждат въз 
можно по-добра организация на 
труда, да осъществяват по-високи 
трудови ефекти, по-бързо да вклю 
чват домашното знание и техноло- 

в производството и да схванат 
износа като трайна насока.

Тази година вниманието му ще 
привлекат и подготовките за изби
ране на делегатски 
1986 година, както и подготовката 
на кадри за делегати и членове на 
многобройните делегатски скуп- 
щини и на органите на обществе
но-политическите организации. В 
тези рамки вестникът ще настоява 
да афирмира и насърчава младите 
поколения да стъпят на историчес 
ката сцена и да поемат отговорно
стта за управляването на кораба 
на нашата революция.

Разбира се, „Комунист" ще да
де значителен принос за отбелязва 
нето на 40-годишнината от победа 
та над фашизма, популяризирай
ки у нас и по света светлите тра
диции на нашата революция и не
йните безспорни и автентични сто
йности.

ито сс 
които са
тс капиталовложения и 
облици на прекадено потребление. 
Борбата срещу тях трябва да бъде 
всеобхватна, но и конкретна.

в която188888 • През тази година, 
ще сс проведе нзй-голямата част 
от подготовките за Тринадесетия 
конгрес на СЮК и за конгресите и 
конференциите на СК в републи 
китс и покрайнините, „Комунист" 
трябва да задълбочава и съдържа
телно да обогатява целокупните 
подготовки, а особено онази част, 
отнасяща се до няколко важни по
соки, които Димче Беловски на
последното заседание на ЦК на
СЮ|К дефинира като главни и 
стратегически определения.

Безсъмнение, вестникът с това 
ще има по-голяма готовност за 
борба, още повече ще се чете, ще 
бъде по-ясен и задълбочен, което 
от него бе търсено и на Тринаде
сетото заседание на ЦК на СЮК, 
когато бе разисквано за „Кому
нист" и когато бяха приети опре
делени становища.

„Комунист" трябва да бъде в 
центъра на борбите за акционно 
единство в СЮК, за висока дееспо 
собност на всички равнища, за да

гия

скупщини в

самоуправителния социализъм у 
нас — другарите Тито, Кардел, Ба 
карич, Влахович, Милентие По- 
пович и други. Вестникът трябва да бъде и 

там където комунистите водят все 
Трябва още повече отколкото кидневна борба, значи в трудова 

подготвя та организация и местната общ- 
укрепва ност, оказвайки пълна помощ на 

у онези членове на СК, които ис- 
че то крено и откровено се борят за са- 

социалистическа
торически условия за нашия сьв та ориентация и за пълно влияние 
местен живот и съвместни борби, на Съюза на комунистите в обще 
От тези позиции трябва да се ството, като авангард на работни 
хване на безкомпромисна борба ческата класа и на трудовите хора 

всички видове на национа въобще.. При това, трябва посто-

досега да охрабрява и 
борци за последователно 
не на братството и единството 
нас, да укрепва убеждението
ва е едно от действителните и ис моуправлението.

Влайко Кривокапичсрещу

ОТНОШЕНИЯТА В СР СЪРБИЯ закон, нарушавали Конституцията 
и подобно, тогава това е тежко 
обвинение. Ако това се докаже 
тогава на такива делегати, раз
бира се, не е място в Скупщина
та на СР Сърбия, пък вместо тях

Дълго се отлагаше приемането лично тълкуване на Конституция- бата. Обаче дебатата по тази тема трябва да се изберат онези които
на новия закон за правото на сел- та на СР Сърбия защото и про- продължи, но още по-остро и
скостопанските производители в гивниците и заговорниците на тоя
полупланинските райони да имат закон се позовават на'Конституци-
двадесет хектара земя. Тъй като и ята, разбира се, на различни ней- сРеДства- „Натрапен закон",
досега, имаше подобни отлагания, ни членове. Делегатите, които гла- нето право", „неприемлив акт",
вярваше се, че се касае за оби- суваха да се приеме проектозако- „неподобен прецедент" са
чаена бавност поради разнообраз- цЪт имаха предвид член 300 кой-
ните съгласувания, консултации, до то предвижда прилагане на законо
пълвания и подобно. Обаче, едвам предписанията, които се отнасят
неотдавна, в самия ден на гласу- до собственическо-правовите отно слеДи приемането на този закон,
ването на тоя документ в Скуп- шенид и са валидни за цялата те-
щината на СР Сърбия, се откриха ритория на СР Сърбия. Делегати-
™ЛИТе ПА™'-Поправо’ де- те от САП Войводина не мислеха че Скупщината на СР Сърбия по Накпая не е неважно пи
легатите от САЦ Воиводина дълго така и твърдеха, че увеличението този начин превзела елна част пт Р^‘ „ неважно Да
се противим на приемането на то- на Правата на селскостопанските » превзела еДна част °т припомни, че Законът за правото
зи закон, и това противене форму- производители, че вместо десет законоДателната компетентност на на собственост на селскостопански-
лираха в амандман, с които търсе- могат да имат двадесет хектара, не- автоиомнитс покрайнини", а спо- Те производители
ха тази законна промяна да се при може да се нареди в имуществени- реД оценката на Тодор Гаинов ните пегет пи 
ложи Мяр ва територията на СР Те отношения, но че това е въпрос председател на Покрайнинскич ко А ' Д да притежават
Сърбия без автономните покраини- „а обществено-икономическото уре митет за 0 хектара се °™ася само до полу
ни. Аргументът, е които бе подкре- Ждане, така че в този случай тряб- законодателна дейност планинските райони, по-точно за
пен този амандман бе, че липсва ва да се приложи член 301 от Кон- "този закон не е конституционно земята, която е нал 400 метпя нап-
конституционно основание за еди- стйтуцияята на СР Сърбия Споортт опРа,вдан и е в колизии със съюзнно републиканско регулиране на тозиАлен законопредписан^та мо «ия закон". * М°РСКа ВИС0ЧИна’ а че в САП Вой
тази материя. же. Xа се приемат само чрез съвме водина няма нито педя обработва

Но, този амандман не бе при- стен Договор< което ще рече само След едви такива необичаени ел,а ПЛ°Щ наД 280 метРа надмор- 
ет, така че делегатите на Скуп- чРез съгласието на всичките три квалиФикаЧии. разискванията за ска височина. Следователно,
щината на СР Съърбид с мнозин- части: двете покрайнини и „оста- икон°мическата оправданост на то
ство гласове приеха тоя Закон за тъка" на СР Сърбия. " ва законно изменение става почти жи, освен в случай наненадейни
цялата територия на тази републи- излишна, защото се налага значи
«а. . «3 За тези различни тълкувания на телно по-сериозната тема. Защо- тектонически Размествания на пла

един и сда( Документ на самата се то (ако се твърди че легално .„кп, ст°вете, които обработваемите пло
Така получихме първия очеви- сия на Скупщината на СР Сърбия ните делегати на СкупщГатГ иа “» биха Дигнали за 121 метра,

ден пример на несъгласие и раз- се води изчерпателна скупщината на

Кой енеподобен
по- няма да правят „неподобни преце

денти и неприемливи актове". Оба 
„от- че, ако тези обвинения останат не 

и аргументирани, тогава не бива ле

тежко в някои от информативните

само ко да се мине през това, не толко-
някои о синтагмите, с които нал- ва поради онези, които са ги изго 

ворили или написали, колкото за
ради ' запазването на

ример новосадски „Дневник" про-
авторитета

Можеше да се прочете и това, На Скупщината на СР Сърбия.

се

вместо досегаш

този
закон тук и не може да се прило-

и остра де- СР Сърбия някому са натрапили Р. Йоветич



Комунист 3
РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ 13-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК В СЪРБИЯ

СТАНОВИЩАТА НА ПРОВЕРКА
Времето до конгресите трябва да се използува за изнамиране от- политическата система, отношение- Лденциите към федерализация на 

говор на въпроса: как Съюзът на комунистите чрез проверка на своя то му към другите обществено-по-^Еск, отслабва прилагането на прин- 
начин на работа и на съвкупните събития в обществото да допринесе литически организации, а особено А
за ио-кататъшните положителни процеси от анализа на причините за неосъЧ птглабва птговопността и0 , ществяване на заключенията. За^изъм, отслабва отговорността

В разискванията по повод 13- ствуването и метода на работа на щото организациите и органите на ) т.н. Част от прачината за тези про-
то заседание на ЦК на СЮК бяха Съ^за на комунистите, като една СК и преди 13-то заседание на ЦК цеси е и в начина на работата на Съ
казани изключително много оцен- от най-важните теми, които нало- на СЮК приемаха заключения
ки и предложения. Най-широките жи няколкомесечната активност за онова, което бе подчертавано в
маси на членовете на СЮк сега по повод Проектозаключенията. общопартийната дебата (Дългосро,
с изключително внимание очакват При това се очаква — бе подчер- чната програма за икономическа
какво по Проектозаключенията ще тано на заседанието на Председа- стабилизация, инвестициите, поли- се използува за търсене на отго-
бъде казано в най-висшите партий телството, — Централният комитет тическа система, законността и мо вори за въпроса как Съюзът на ко-
ни органи, защото от това до го- критически да проговори и за сво ралът и т.н.), обаче в Съюза 
ляма степен зависи по-нататъшния Ята работа, защото едно от изис- комунистите и в обществото мал- 
ход на целокупната акция. кванията на членовете е ръковод

ствата на Съюза на комунистите 
да посочат на част от своята отго
ворност за съвкупните 
приятни) процеси в обществото.

ципите на демократическия центра

и юза на комунистите. Не е възмож
но да се съблюдават в кратък срок 
и остава времето до конгресите да

на мунистите, чрез преразглеждане на
своя начин на действуване и на 

ко от това бе осъществено. Затова съвкупните процеси в обществото, 
би трябвало да се анализира как-Въз основа на казаното, на за

седанието на Председателството на 
ЦК на СК на Сърбия (състояло се 
на 24 декември) в подготовката на 
заседанието на Централния коми
тет на СК на Сърбия, очевидно е, 
че застой в активността не ще бъ
де. Изхождайки от становищата 
от дебатата в базата, най-висшите 
партийни органи подготвят програ 
ми за предстоящите активности, 
които в най-голямата си част, ако' 
не и напълно, се обосновават на 
главните акценти от разисквания
та в първичните организации. Цен
тралният комитет на СК на Сър- В Председателството на ЦК ките на принципните становища, до тази основа трябва да се опира по
бия на първото си заседание в на СК на Сърбия изтъкват, че тря обществото
новата година, пред заседанието на бва да се изхожда от самия Съюз като от друга стРан > в 0 щес ото 
ЦК на СЮК, както се предвижда, на комунистите — от неговия на- протичат свъсем други процеси: за 
ще води дебата за начина на дей- чин на работа, действуването му в силва се етатизмът, засливат се тен

да допринесе на положителните хо 
во става с многобройните станови- дове. Една такава активност пред- 
ща на организациите и органите поставя ангажиране на всички тво 
на Съюза на комунистите след при. рчески сили, търси

(неблаго-

изключителна 
активност, а няколкомесечната деба

Обаче, не трябва да живеем с 
илюзията, че Централният комитет 
или някой друг орган на СК — 
както нито първичните организа
ции — с едно заседание ще раз
решат всички проблеми. Въз осно
ва на казаното в разискванията, и 
въз основа на споменаваните проб
леми, очевидно е, че идва дълго
трайна акция.

емането им.
та в партията е първия залог, че 
акцията може да донесе добри ре
зултати. Показа, се впрочем, 
двомилионният Съюз на комунис
тите има почти едни и съЩи ста- 

и Съюзът новища по всички по-важни проб-

При това не е достатъчно да 
останем само на констатациите, че 
заключенията трябва да се прове
ждат. Многобройни са причините, 
които влияят върху неосъществява- 
нето на заключенията 
на комунистите да остава в рам- леми на нашето общество. Върху

че

нататъшната активност.

Б. Т.

ПРОЩАВАНЕ СЪС СТАРА БЪРЗА Първият ток ще потече напро
лет, а когато бъде завършена во- 
доцентралата ще дава 2,5 млд квч 
ток годишно.

„Джердап 2" строят около 
7000 наши и румънски работници 
и инжипери, а върху новопострое
ния бент ще се изгради шосе, но 
не се забравя и построяването на 
железопътна линия.

ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ДЖЕРДАП
— С години и дни гледахме 

как расте новата централа, но мал 
цина вярваха, че ще ни преселят^ 
че Дунав ще потопи лозята, къщи
те, селищата ... Ето, неколцина от 
пай-старите паланчани, макар че 
водата им стигна до прага, не щат

Нова

Нов мост
С преграждането на Дунав между румънския остров Маре и Ку- да се отседят. А къщите в

мост на приятелството, но и бърза ги чакат... Просто не мо- 
хидроенергийната и плава- гат да разберат това - защото ко- 

гато преди десетина години бе не
запомнено наводнение, те остана- РАЖДА СЕ НОВА БЪРЗА 

и ха в къщите си. И не пострадаха;

с»к край Неготин бе издигнат о"1е един 
завършен първият етап в изграждането на 
телна система „Джердап 2".

— Тук има много работа 
дружба. Езикът ни не е пречка, ма тия хора, вярват на реката — раз

казва селянинът Милан Пешия.
В пределите на Джердап Ду

нав е досега преграждан три пъ
ти. Това през втория век направил 
Траян, а седемнадесет века по-къс
но и строителите на водоелектро- 
централата „Джердап 1". През но
та между 26 и 27 ноември 1984 
година при Кусяк Дунав по трети 
път преградиха югославските и 
румънски строители ... С това бе 
завършена най-тежката част от ра
ботата в построяването на хидро- 
енергиййата и плавателна система 
„Джердап 2".

Старикът привечер с дребни 
крачки тръгна към планината. Да 
нахрани добитъка, казва, и от най- 
изгодно място да „хвърли" поглед 
върху Нова Бърза. А тя тъкмо се

кар че колегите от Югославия ня
как си по-добре се справят с ру- _

Поправо, те са шефове 1 А Бранимир Паикич е загрижен 
дали и Нова бърза с времето няма 
да стане част от душата на тоя
край, на тези хора, съзнателни че ражда, три-четири километра към 
времената неминуемо се променят". Кладово. В нея вече сега всичко е

мънския.
за надзор, пък гледат и всяка дре
болия, но това не пречи: всички 
знаем колко това е тежка и отго
ворна работа.

ново: самообслужване, кръчма, го
лямо училище, амбулатория, слад-— Едно ми не е ясно — гово

ри като на себе си Пайкич — как 
точно тук Дунав да се прегради, карница, пазар. Дори и нова църк- 
От толкова дълга река. Но, тряб- ва построили.

Инжииер Анджелкович ни об
ясняваше как са заедно на строе
жа от началото (всичко започнало 
в декември 1977), където Лаура се 
запознала с колегата си о! Теми- 
швар и се омъжила. Сега има син, 
но на работата пак прекара и по 
10 часа дневно.

А там „отсреща", от Кусяк до 
Кладово, на пространство от 2100 
хектара се саздава новото дунав
ско езеро. Изчезват селищата Ми- 
хаиловац, Ваюга, Стара Бърза па
ланка ...

Милутин Мирич, пенсионер от 
Белград, в края на ноември довед 
семейството си последен път да се 
прости със Стара Бърза, Водата са 
мо че не е стигнала.

В стотици жилища с бани и 
парно отопление започна нов, по- 

Старикът Илия Луканович до- друг живот: без дим и сажди, без 
прощаване със своята Ста- студени късни есени и .зими. Вме

сто върбаци и дълбока росна тре-

вало е някъде, какво да се прави?
Главният инжинер на главния 

тази 
на Репуб-

обект Борислав Рукойчич 
нощ — пред празника 
ликата — бе най-щастлив; насочи 
към края изграждането на оше 
една „своя" водоцентрала. 
първия джердапски исполин, това 
са Требишница, Неретва, Рама и 
електроцентралите в Ливан и 
Ирак.

шъл на
ра горе от планината, пеш най- 
малко 20 километра. Говори:
Не съм вярвал че ще доживея то
ва: два живота на моя родна па
ланка , ..

_ ва, всякаде асфалт, тротоари, ма
лък площад. Кой би казал, че и 
това се нарича паланка.Освен

Милутин Петрович, доскора- 
шен секретар 
и човек, който до тънкости позна
ва неволите на селището и жите
лите му, разказва за страхуванията 
и разделите.

на местната общност

ЧЕТИРИНАПРОЛЕТ
АГРЕГАТА

— Ще остане, надявам се, си
ла и за „Джердап 3", макар че 
три десетилетия по терена вече от 
летяха. Досега в новата дунавска цен

трала са вградени 10 милиона ку
бика различни материали, а монти 
рани са четири агрегата, по два 
па румънска и паша страна. Вси-

— Не връви всичко гладко — 
казва той. —- Но,свикваме. Най-те
жко е на селяните от десетина се
лища, на които новото езеро пото- 

най-хубавата земя. Те получи- 
това, което не реша-

На другата страна на реката, 
на румънския остров Маре, ръщо 
въодушевление безкрай. Когато на 
22 ноември посетихме строежа, 
най-напред се запознахме е двата 
наши инжинери: Радослав Аран- 
джелович и Драган Миюшкович. 
В разговора на чист сърбохърват
ски език се включи румънската им 
колежка Лаура Криста:

— Каква красота бе това... А
сега, ето, младостта замина за три
дни _ тъжно разказва старият Ми чките 16 агрегата ще бъдат мон- ха малко за 
рич, който от преди няколко годи- тирани до края на 1986 година, ко- „а егизстснцията им. Това е тряб-

окончателпото вало по-бързо да се решава, 
системата „Джер-
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ни мечтаел спокойните пенсионер- гато се предвижда 
ски дни да прекара в Бърза палаи завършаванс на 
ка, край дивия, син Дунав.

Брана Филиновичдан 2".



А Комунист
ПОЯСНЕТЕ СТАНОВИЩЕТО СИ

Какво е кооперативен федерализъм
и отслабва единството и двежда 
до нейното разкъсване и премахва 
ис".

рубрика „Пояснете становището си" без участието на органите на Фс-С основаването на новата
възнамеряваме становището, което спечели особено внимание по-широ- дсрацията в тези договори.С тези договори се осъществя

ват онези общи интереси, за които 
с Конституцията на СФРЮ не 
предвижда като свои права и за
дължения да ги осъществява Фсде-

ко да експлкцира и да аргументира опя, който го е изрекъл, в този 
смисъл помолихме Тодор Гайинов да поясни становището си за „Коопе
ративния ф едсра лизъм"

Също така: „Според самата 
Конституция югославският федера
лизъм в същината си с кооперати
вен, заицото не е държавно-право
ви, механичен. Той е отделен из
раз на единение и самостоятелност 
на общности и на национална и 
лична свобода. Тези и 
облици на доброволния и коопера
тивен федерализъм са недостатъч
но развити или въобще не са раз- 

още се 
(проф. др

се

Непосредствен повод за пред
ложението от заглавието на тази 
рубрика е всякак информацията в 
един ежедневник („Политика" от 
18 декември 1984 годиа) от заседа
нието на Покрайнинският общест
вен съвет по въпросите за общест 
вено устройство, че като участник 
в дискусията споменах израза ко
оперативен федерализъм, „който 
известмтелите от това събрание сс- 

ч га (тогава) за пръв път чуха". Т)с- 
вен опасението за това название, 
в информацията на същия еже
дневник моето становище не с пре 
дадено нито коментирано. Поради 
това предполагам, че първостепен
но трябва да обясня съдържанието 
на този термин, а след това и ста 
новщцето си.

На посоченото заседание тема 
за разискване бе Сепарътат на ра
ботната група на републиканските 
и покрайнински скупщцни „Осъща 
ствяването на общите интереси с 
непосредствено сътрудничество и 
договор на републиките, автоном
ните покрайнини, общините и ос
таналите обществено-политически 
общности", като част на съвкуп
ния анализ за осъществяването с 
Конституцията на СФРЮ утвърде
ните общи интереси във Федера
цията.

останалите
Конституциятаалинея 3 на

СФРЮ.
вити. Федерализмът все 
разбира по стар начин'"
Йован Джорджевич, Конституцион
но право — издателство „Съвреме 
нна администрация" 1982 — стр 
437 и 438).

Осъществяването на тези об-
V |ци интереси с договорите на рс- 

^ публиките и покрайнините с и ос- 
А/ } йонната част на сс и арата, който с

за се даразглеждан на посоченото
ние на Покрайнинския обществен

общественосъвет по въпросите за
устройство. Смятам, че известно подозре

ние към термина кооперативен фе 
дерализъм се явява само тогава и 
дотолкова, когато и доколкото то
зи термин се употреби като обща 
или изключителна квалификация 
на югославския федерализъм. Оба
че, за такава употреба на този тер
мин нито Конституцията, нито на
шата практика не дават каквато и 
да е основа. Даже и когато общи
те интереси във федерацията се 
осъществяват чрез съюзните орга
ни, с равноправно участие на репу 
бликите и покрайнините, в тези ор 
гани или въз основа на решенията, 
т.е. съгласието на републиките и 
автономните покрайнини не може 
да се включи, че кооперативният 
федерализъм е обша характерис
тика на югославския федерализъм. 
Ролята на републиките и покрай
нините в осъществяването на об
щите интереси, които се осъщест
вяват чрез съюзните органи е общ 
интерес на югославските народи и 
народности, но това не е някоя 
безпомощна кооперация на репуб
лики и покрайнини, на който са 
иманентни доброволността и неза- 
дължителността. На нашата съюз
на държава Конституцията покрай 
другото е обезпечила и инструмен 
тарий от временни 
301—304 и чл. 356 от Конституция
та на СФРЮ) с помощта на които 
тя, когато това е необходимо, ефи 
касно се проявява и като държав
на общност.

Най-често съдържание на те
зи договори е уеднаквяването на
редица въпроси от областта на из-

задълже-ключителните права и
пия на републиките и покрайнини
те, а републиките и покрайнините

приемането на свои закони обезс
печават провеждането на онези ре
шения, които са уеднаквени с до
говорите.

Само за този вид на осг-Щест-
вяване на общите интереси във
Федерацията употребих термина

Федерали-кооперативен
зъм, защото считам, че този тер
мин съответно означава съдържа
нието само на този вид на осъще-Както е известно, преди този 

сепарат в републиканските и по
крайнински обществени съвети пре 
дварително са раглеждани сепара- 
тите за осъществяването на с Ус
тава утвърдените общи интдреси 
във Федерацията чрез отделни ней 
ни органи.

Да припомня, че Конституция
та на СФРЮ в предписанието на 
чл. 244. алинея Ге извършила оп
ределена конкретизация на онези 
исторически и класни определения, 
които народите и народностите и 
трудовите хора и граждани осъще 
ствяват и обезпечават в Социалис
тическа Федеративна Република 
Югославия (суверенитет, равнопра
вие, национална свобода, независи 
мост, териториална цялост и др.).

С многофункционалния и мно- 
годимензионален характер на на
шата Федерация като съюзна дър
жава и социалистическа самоупра- 
вителна демократическа общност 
на трудовите хора и граждани и 
равнправните народи и народнос
ти, са обусловени и различни об
лици На осъществяване на тези об
щи интереси. Тези интереси се 
осъществяват, преди всичко, чрез 
съюзните органи, е равноправно 
участие и отговорност на републи
ките и покрайнините в тези орга
ни в утвърждаването и провеждане

ствяване на общите интереси. В
това отношение този термин е по
знат и в ежедневната практика и 
в политическата теория. Да напо
мня, този термин се среща в някои 
от сепаратите и съобщенията, кои
то са разглеждани на заседанието 
на Съюзния правов съвет от 2 но
ември 1984 .година, когато предмет 
за разискване са били такива дого 
вори на републиките и покрайни
ните.

Богдан йованович
то на политиката или чрез съюз
ните органи въз основа решения, 
т.е. съгласието на републиките и 
покрайнините. Общата характер- 
ност на двата вида е осъществя
ването на общите интереси чрез 
механизма на властта на федера
цията, относно републиките и по
крайнините, а разликата се състои В политическата теория децид- 

но становище за кооперативния фесамо в начина на решаването.
Обаче, основна характеристи

ка на Федерацията, като социали- дерализъм е изразено в произве- 
стическа самоуправителиа демокра Денията на проф. д-р Иован Джор- 
тическа общност се осъществява Джеви**-

Така, например, проф. д-р 
йован Джорджевич изтъква: „Кон

и е пряко сътрудничество и дого
варяне на републиките и автоном
ните покрайнини, общините и ос- ституцията изтъква и кооператив- 
таналите обществено-политически пия аспект на федерализма. Този 
общности. В досегашната практи- аспект на федерализма се отнася 
ка в осъществяването на Консти- До положението и ролята на феде- 
туцияга с пряко сътрудничество и рацията. Федерацията не е държав 

. договор на републиките и покрай- ническо-правови облик, който се 
ниниге е институционализиран и установява сам, па нито предим- 
отделсн акт, с който се изразява но съ,с силата на своите, пълномо- 
това сътрудничеството и договаря- щия и средства, властта, 
пето. Това са договори на репуб- телно, и е механически 
ликите и покрайнините, които едноправови отношения. Такъв фе- 
след едно решение на Съюзния съ дерализъм може. да съществува оп 
вет на Скупщината на СФРЮ от ределено време, но в крайна консе 
1979 година и решават само меж- квенция или се пресъздава 
ду републиките и покрайнините, жавен

мерки (чл.

принуди
запов- Тодор Гайинов, член на Из

пълнителния съвет на Скуп
щината на САПВ и предсе
дател на Покрайнинския ко
митет за законодателство

в дър-
унитаризъм или се разлива
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Те
ма ДЕЙНОСТТА НА КООПЕРАЦИЯ 
СТ" В БАБУШНИЦА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ 1985 ГОДИНА„БУДУЧНО

Увеличаване на селско 

стопанската продукция
вредмшт се

ТРУДНОСТИТЕ
Читателят е свикнал за 

кооперация „Будучност" в 
последно време да чете са 
мо лоши новини. Но ето, 
че настъпиха положителни 
промени и днес за „Буду
чност" не могат да се чу
ят лоши думи. Така би мо 
гло да се предаде накрат
ко впечатлението, което се 
получава от последната се
сия на Общинската скуп
щина в Бабушница, прове
дена на 28 декември 1984 
година, на която се обсъ
ди и дейността на времен
но управялаващия орган в 
кооперацията. Делегатите 
имаха похвални думи за 
./будучност", макар че бе
ше изтъкнато, че може и 
трябва още много и много 
да се направи, за да се 
възвърне разклатеното по- 
рано доверие на коопера
цията сред производители-

„Будучност" и „Таламбас" 
днес разговарят с езика на 
икономиката, вместо да се 
надлитат и да си конкури
рат, както по-рано. „Талам 
бас" е остъпил магазините 
си на „Будучност" в Радо- 
шевац, Ралин, Валниш, До 
лни Стрижевац и Войници, 
като за сметка на това „Бу 
дучност" е отстъпила свои
те магазини на „Таламбас" 
в Г. Кърнино, Бабушница 
и други селища. Постиг
нат е също договор във 
връзка със снабдяването 
на населението в>в всички 
селища в общината, като 
по такъв начин са напра
вени хубави спестявания.

Подобрено е и изкупува 
нето на млякото и др. сел
скостопански 
нйя, а през изтеклата есен 
за пръв път „Будучност"' 
е изкупила и 200 тона ябъ
лки.

..Будучност" също се е 
погрижила и за обезпеча^ 
ване на храна за добитъка 
по достъпни цени.

За подобрение на основ
ни средства кооперация 
„Будучност" е изразходва
ла над 3 000 000 динара. 
Набавени са трактори и 
прикачни машини. При ко 
операцията е организирана 
и спестовна служба. Пона
стоящем тя има 800 спес
товници, които са ,внесли 
9 500 000 динара. Служ
бата действува в рамките 
на „Агробанка" в Белград.

ф ФИЗИЧЕСКИЯТ ОБЕМ НА ПРОИЗВОДСТ
ВОТО ТРЯБВА ДА НАРАСНЕ С 4,5 А В ОБЩЕСТВЕ
НИЯ СЕКТОР С 6 НА СТО

селското стопанство също 
се предвижда нарастване 
на селскостопанската про
дукция. Така например сел 
скостопанският 
„Власина-продукт" от част
ния сектор трябва да изку 
пи 650 хиляди литра мля
ко или с 30 на сто повече 
в сравнение с предишната 
година, както и в новата 
хлебарница да произведе 
към 3,75 милиона кг раз
лични видове хляб и над 
71,36 хиляди други видове 
хлебни изделия.

Чрез своята ООСТ „Би
ле-продукт" през годината 
трябва да произведе 80 то
на калифорнийска пъстър
ва и да изкупи 20 тона ле
ковити билки, а на Власи- 
на сегашното стадо от 7200 
овце да увеличи на 10 хи
ляди.

В рамките на програма
та „Морава И" досега ово 
щните насаждения се прос 
тират на площ 1000 дка, 
а през настоящата година 
още 500 дка ще бъдат за
садени с различни овощни 
дръвчета.

На селското стопанство 
в плана по обществено-ико 
номическо развитие на Су 
рдулишка община през на
стоящата година се отделя 
особено внимание. Произ
водството на храна вече 
стана стратегическа зада
ча, па оттук и усилията на 
общината да възобнови се
лскостопанското производ 
ство, както и далеч по-до- 
бре да се ползуват природ 
ните ресурси.

През пролетта с цареви
ца трябва да се засадят 
5550 декара, от които да 
се приберат 1780 тона, с 
яра-ечемик 3150 дка и про 
извдство на 483 тона и с 
яра-овес 1920 дка и произ
водство на 310 тона.

комбинат

Предвижда се също така 
значително отглеждане на 
индустриални растения.. Та
ка например от 900 дка 
трябва да се приберат 90 
тона тютюн, от 3910 дка 
картоф ени площи да се 
приберат 1977 тона, от 280 
дка с фасул да се прибе
рат 30 тона. Освен това с 
различни видове зеленчу
ци ще бъдат засадени оЩе 
1550 декара, а с фураж 
1290 декара.

Общо през есента на из
теклата и пролетта на та
зи година трябва да се за
сеят 25 390 декара площ, 
като при 2060 декара са в 
обществения ^сектор.

В останалите отрасли н^

Физическият обем на 
производството през наето 
ящата година трябва да на 
расне с 4,5 на сто, а на 
обществения сектор с 6 на 
сто.

произведе

те.
За пръв път през после

дната есенна сеитба, коопе 
рацията зася и свои пло
щи — към 40 хектара пло 
щи, поуредиха се отноше
нията с „Талабмас", наба
вена е селскостопанска ме 
ханизация.

Според приетата акцион- 
на програма за есенната и 
пролетна сеитба 1984/85 
през есента е трябвало да 
бъдат засети 4270 декара 
от които трябва да се при 
берет 948 тона пшенично 
зърно, с ръж 1020 дка.л 
да се произведат 148 тона. Ст. Н.ЗА СДРУЖАВАНЕ В 

АИК „НИШ"

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО БУЦАЛЕВО„Будучност" в края на 
миналата година се изясни 
и за приобщаване и сдру
жаване в агропромишле- 
ния комплекс „Ниш", ка
то в 31 избирателна коле
гия 86% 
производители са гласува
ли ЗА.

Отчетено беше също та
ка, че и обществено-поли
тическите организации в 
кооперацията, преди всич
ко Съюзът на комунисти
те, действуват активно за 
внедряване на трудова дис 
циплина и изпълняване на 
поетите задачи и задълже
ния.

Кооперация „Будучност" 
е успяла да изгради и 20 
сило-ровове при 
производители и 
оперативна сило-яма с вме 

250 м3 за свои по-

Наред са махнеше шишаДОБРИ ПОКАЗАТЕЛИот сдружените
За отбелязване е и това, 

че „Будучност" в първите 
девет месеца на годината 
(тъй като окончателните 
данни още не са извест
ни) е осъществила добри 
резултати. Осъществила е 
общ Дбход от 288 232 273,50 
динара, или с 29,22% в по
вече от същия период на 
1983 година; доходът въз
лиза на 27 140 204,50 дина
ра, или с 14% повече от 
лани; а чистият доход въз 
лиза на 19 510 368,00 дина
ра, или с 12% повече от 
същия период на 1983 го
дина и т.н.

3,а жилищно строителст
во са били отделени 
263 883,00 динара, или с 
46% повече от първите де
вет месеца през 1983 го
дина,- във фонда резерви 
са внесени 1 085 608,00 ди
нара, или с 81% повече и 
т.н. Личните доходи надми 
иават средно 12 000 ди
нара, или с 49% в повече 
от 1983.

П*;ед кооперацията сто
ят още редица въпроси, ко 
ито трябва да разреши, но 
единодействието което е 
създадено там влива вяра, 
че те ще бъдат и надде
ля» и.

ната, Слободан Христов, на 
преден план са махленски
те пътища и довършване 
на селската сграда в гро
бищата. В най-незавидно 
положение е махала Лок
ва, затова разширяването 
на този път ще направим 

добави
Христов. За тази цел, как
то ни уведомиха вече 
имат около 50 000 динара.

В местната общност в се 
ло Буцалево — едно от 
най-малките босилеград- 
ски села, неотдавна ни уве 
домиха, че малкият 
брой не е причина успеш
но да разрешават редица 
въпроси от ежедневието.
Преди две години успешно 
приключиха акцията 
електрификация - безспор
но най-голямата благоустро 
йствеиа акция с която 
значителна степен измени 
начина на живота в село
то. Поради това и некол
цина младежи, които пре- те. Въпреки, че имаме ре
ди напуснаха селото си, шение докато някой не из- 
сега от време на време ид- пълни задължението си да
ват, а някои започват и не бъде приключен на мре
да обработват или да по- жата, трудовата единица 
магат при обработване на на Електроразпределйтел- 
имота. Може би разширя- ното от Лесковац в Боси-
ването и изграждането на леград, без да търси съгла-
махленските пътища, кои- сие от местната общност

неотдавна ги приключи и. 
сега имаме сериозен проб-

, че е 
броят на

лото ни, въпреки 
разпръснатото, а 
жителите малък. Затова 
уложихме доста труд. Вся 

им ко домакинство бе задъл
жено да даде по 25 до
броволни трудодни и по 
10 000 динара. Обаче Гоне 
Гонев, Стойне Стаменов,

по Славчо Гогов, Петър Ге
оргиев, Асен Николов и
Симеон Николов това все

до още не са направили, т.е.
те още не са1 изпълнили
задължението си към мес
тната общност в трудодни

най-напред.

а раздвижена е и акция за 
събиране на нови средст
ва. Именно всяко домакин 
ство е длъжно да даде по 
1000 динара. В местната 
общност помощ очакват и 
от онези които не живеят 
в селото, а имат къщи тук.

Още един проблем измъ 
чва местното население в 
това може би най-малко 
.село в Босилеградска об
щина. Става дума за сел
ския магазин. Години вече 
наред местната общност и 

организирани

частните 
една ко-

стимост 
треби. За целта са набаве
ни 3 сило-комбайни. Изго-

инвестиционнатветна е
програма за доизграждане 
на овцефермата в 
дол. В този обект ще бъ
дат вложени 395 000 дина- 

, ра собствени средства.
„Будучност" се оборудва 

със селскостопански маши 
обработка на соб-

Бачов

то през настоящата годи
на оа задача номер едно,

ще въздейству- лем с тях, заяви Димитър останалите 
сили в селото търсят, а 
както казват и готови са 

на ООСТ 
приспособи 

сградата на някогашното 
училище за магазин, оба
че резултати още няма.

още повече
ват на младите от това ма- Борисов, преди председа- 
лко, но с извънредни ус- тел на комитета по елек- 
ловия за интензивно раз- трификация в селото, по- 

стопан- настоячцем подпреседател 
на Скупщината на местна
та общност.

ни за
ствените имоти в Бабушни 
ца, Камбелевац, Долно й 
Горно Кърнино и Братише да 1 помогнат 

„Слога" давитие на селското 
ство, по-често да навиждат 
бащиното си огнище.

вац.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С 
ООСТ „ТАЛАМБАС"

И с ООСТ „Таламбас" е 
„примирие".

Инак, през настоящата 
година, както ни уведоми 
председателят на Скупщи-

— Нямахме някой по-се 
риозен проблем в акцията 
по електрификация на се-

М. Я.
М. А.постигнато
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1калта РА ^ ПРОСВЕТА^ изкаствг .1
НОВОГОДИШНА ПРОГРАМАТРАДИЦИОННА 

В ДИМИТРОВГРАДЗА „СРЕВ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ЗАПОЧВАТ ПОДГОТОВКИТЕ 
ШИ НА СЕЛАТА" ."Ч

ВЕЧЕР НА,ПЕСНИ, 

ХУМОР И САТИРАВажно е да се 

участвува диците Продължават хуба
вите традиции: със сравни 
телно качествените си му
зикални изпълнени^ преди 
звикат особен интересср^д 
зрителите. Тази оценка е 
еднакво валидна и за из
пълнителите на забавна, и 
изпълнителите на народна 
музика.

Безспорно най-интерес
ната част в програмата са 
хумористично - сатирични
те точки - скечове, изпъл
нени умело и с чувство за 
мярка на злободневни те
ми. Някои от тях са истин
ски шедьоври: „За цигул
ката", „За пекарата", „Ко- 
шана" и прочие.

Разбира се, тук-таме се 
промъква известна неуиг- 
раност, поради краткия 
срок на подготовки (стру
ва ни се най-уязвимото мя 
сто в програмата!), така 
че занапред в тази насока 
трябва да се действува по- 
организирано.

Накрая на програмата 
настъпи общо увеселение, 
а настроението повдигна и 
богатата предметна лота-

В организацията на Кул
турния център ,/25 май" в 
Димитровград срещу Нова 
година се състоя традици
онната новогодишна прог- 

самодейците от 
този

„фер-плей" също значител 
но ще допринесат „Срещи
те" да преминат много по
вече в духа 
олимпийски
жно е да се участвува".

и развлечение, съгласиха 
се почти всички участии-

. В присъствието на пред 
ставители на местните об- 
щности от Желюша, Гоин 
дол, Градинье и Белеш и 
представители на оамоуп- 
равителните общности на 
интересите за култура и 
физическа култура. Съюза 
на социалистическата мла
деж и Социалистическия 
съюз, неотдавна се прове- 

. де съвместно заседание, с 
което всъщност започнаха 
подготовките за провежда
не на тазгодишните „Сдр- 
щи на селата" в Димитров, 
градска община.

рама на
града. Програмата и 
път не изневери традици
ята: това беше вечер на 
песни, хумор и сатира с 
богата лотария.

В продължение на няко
лко часа последователно 
се сменяват музикални и 
хумористично 
точки, които предизвикват 
сред изпълнилата до после 
дното място в залата пуб
лика бурни аплодисменти 
и смях.

ци. па споменатия 
девиз „Ва-„Срсщмтс на селата" не 

бива да се превръщат в 
селатаривалство между 

или възможност оамо ня-
Инак гази година ще 

участвуват пет села: Гра
динье, Гоиндол, Желюша, 
Белеш и Лукавица. Смило- 
вци и Куса Врана са се 
изяснили, че тази година 
нямат възможност да взе
мат участие. На съвмест
ното заседание ориентаци 
оино с казано, че тази ма 
нифсстация трябва да при
ключи до края на март, 
след което трябва да се 
изпълни съвместна програ
ма в Димитровград, съста
вена от най-добрите номе
ра на всички участници. 
Дотогава трябва да се на
мери начин как участници 
те да се задължат да взе
мат участие в програмата, 
защото досега се е случва
ло някои да се откажат 
поради това, че не са до
волни от някои решения 
на журито, или поради ня
коя ДРУга причина.

Засега остават да се 
уточнят пропозициите и да 
се направи „календар" на 
„Срещите на селата".

кои лица Да се изявяват 
и доказват своите способ
ности за организация или 
подготовка на съответна 
програма. Те винаги са 
били и трябва да бъдат ма- 
нифестация на цялата ме
стна общност, изява на 
съвкупните постижения и 
вид на сближаване и за
дълбочаване 
ството между местните об
щности.

За това безспорно Ще 
допринесат промените, ко
ито се предлагат в прави
лата на срещите. Най-важ
на промяна в тази насока 
сигурно ще бъде да се 
излъчват победители и в 
отделни области, а не са
мо общ победител. Това 
значи, че Гоиндол напри
мер може да бъде победи
тел в културно-забавната 
част, а Градинье, което 
изобщо няма сили за тан
цов състав, може да бъде 
победител в областта на

сатирични

В музикалната част по
край вече известните са
модейци — музикални из
пълнители : Асен Луков, 
Васко Алексов, Шпира Три 
чков, се представи група 
по-млади музиканти и пев-

сътрудниче-
„Срещи на селата", ка

то своеобразна манифеста
ция на всички постижения 
на отделни местни общно
сти, трябва да се проведе 
и тази година с участие на 

ч колкото се може повече 
села. Защото, както подчер 
таха някои от участници
те (Градинье), основният 
девиз трябва да бъде „Ва
жно е да се участвува", да 
се покаже на съседно се
ло какво сме направили, 
колко сме напреднали от 
миналите срещи досега. 
На края на краищата то
ва е възможност да се съ
берем заедно, да прекара
ме една или няколко вече
ри заедно в игра и песни

ци.
За смяха се бяха погри

жили и като съставители, 
и като изпълнители: Сло- 
бодан Алексич, Зденка То
дорова, Славча Димитров 
и Иван Леков. За по-цве- рия.

В заключение трябва да 
изтъкнем, че би трябвало 
някои от точките самодей
ците да

тиста изява хумористично- 
сатиричните точки на зло
бодневни теми от всички 
области са изпълнени на 
шопски диалект.

повторят в една 
напр.нова програма 

„Музикално - 
на зимна програма" — ко
ято можех да се организира 
по време на 
канция.

хумористич-
И този път всички само 

дейци показват, че достой
но защитават високото си 
реноме. Особено радва, че 
младото попълнение на ре-

зимната ва-спорта или викторината. 
Предложените награди за А. Т. Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАД: СЛЕД ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ГОИНДОЛСКОТО КАЛЕ

Значително и добре запазено находище
ръководство на Ин- римско време път „Виа милита-Вече няма никакви съмнения, че 

■ Гоиндолското кале представлява 
значително археологическо нахо
дище на територията на Димит
ровградска община. Тази конста
тация изнесе известният археолог 
доктор Петар Петрович от името 
на Археологическия институт в 
Белград и екипа, който е работил 
върху изкопите. На органи
зираното заседание, присъству- 
ваха представители на Изпълъ- 
нителния съвет и Скупщината на 
самоуправителната общност за 
култура. Завода за защита на па 
метници на култура от Ниш, пред 
ставители на Общинската скуп
щина и обществено-политически
те организации. Туристическия съ 
юз, двете училища в Димитров
град и Центъра за култура. Бяха 
повикани и представители на тури 
стическо-гостилничарската органи 
зация „Компас—Балкан", но те не 
се отзоваха, а също и представите 
ли на търговските организации, 
от които присъствуваха само пред 

..ставители на „Търгокооп".
Както вече е известно, в орга

низация на Самоуправителната об 
щност за култура от Димитров
град, през миналото лято, под не

посредствено
статута за археология от Белград рис”. Такива убежища има близо 
и доктор Петрович и активно сът до всички по-големи градове, но Го- 
рудничество на Завода от Ниш, бя индолското кале е единствено, ко 
ха проведени петнадесетдневни из- ето се намира доста далеч от гра- 
следвания на „Гоиндолско кале", да. Състои се от две части: така 
Целта е била да се уточни за ка- наречената в археологията цита- 
кво находище се касае и в какво дела в средата на убежището и вто 
състояние е същото. Въз основа на рата част около _

Момчило Андреевич, 
на Общинската конференция 
Социалистическия съюз, — 
жаване и то от Общинската скуп 
щина и Са моуправителната общ
ност за култура до съответните за 
интересовани институции в Репуб
ликата. Ведно с 
изследвания, които най-вероятно 
ще се проведат през май или юни, 
трябва да се работи 
пуляризацията на находището 
включването му в бъдещите турис 
тически планове на общината. С 
тази цел би било добре, намереният 
материал на съответен начин да 
се презентира на обществеността 
и гражданите. В бъдещите работи 
непременно би

председател
на

чрез сдру

по-нататъшнитепредградието.
проведените изкопи потвърдени са Най-вероятно това е било утвърде 
следвания на Гоиндолско кале. но място, в което е намирало убе- 
калс е настанало през шестия век жище населението от околността 
и най-вероятно е съществувало до 
идването на турците през 14 век.
Както изтъкна

и върху по-
по време на честите 
ди. Тогава в него е имало и войс 

доктор Петрович, кови части. Това потвърждават 
локалитетът е вече забележен в мерените предмети.

военни похо

на-
които (една

някои пътеписи, но е сравнително част)- вече са обработени от Заво- 
непознат, въпреки факта, че та- да за защита на паметници на 
кива обекти вече са намирани. Оба културата от Ниш и които бяха 
че, по качеството на останките Го- трябвало да се 

включат основното училище и об 
разователния център, от една стра 
на, за да помогнат, от друга за да 
научат младите поколения нещо 
за далечното минало на своята об 
щина.

предадени на Центъра за култу- 
заслужава по- ра, т.е. на музейната сбирка.

Говорейки какво предстои за- 
При изкопките са открити ху- напред, доктор Петрович изтъкна 

баво запазени каменни стени ви- най-напред съответния подход, ко 
соки над три метра, които са за- йто в Димитровград се дава на ця 
щищавали вътрешността на укреп- лата тази работа, без много сенза- 
лението, което най-вероятно е ционализъм. Сега трябва да се 
представлявало убежище по време продължат изследванията, но пред 
на военни походи. А известно е, варително да се уточни времето и 
че такива походи в тези области да се обезпечат минимални сред- 
са били сравнително чести, имай ства. А средства най-лесно би 
ки предвид съществуващия още от гли да се намерят, както

индолското кале, 
нататъшни изследвания.

За популяризация на находище 
то и за да се узнае истината, пре 
дложено е доктор Петрович досе 
гашните изследвания да публикува 

списание „Мост", издателство на 
„Братство".
в

мо-
изтъкна А. Т.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ХЩЯ^В^ДОЛНА1,ЛЮБАТАИШН° АНГАЖИРАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗА- • БАБУШНИЦА

„Нова пара" за 

състезателните акцииЛадо Мраз не нива неканен
Сериозна подготовка за резултатно водене на 

акцията „Млад работник — самоуправител"От продадените билети 
шната лотария

дини Клубът бе уютно мла 
дежко кътче с телевизор и 
грамофон, а днес 
не съществува.

и лозове за новогоди- 
младежката организация осъществи 

над 10 000 динара, които ще послужат за обзавеждане 
на Клуба на младежта

Обсъждайки състояние
то на състезателните акции 
в общината. Председател
ството на ОК на ССМ в Ба 
бушница застана на стано
вището, че е необходимо 
много по-отговорно отно-

Шампионатът на знания-
почти та „Тито — революция — 

мир" е най-резултатната и 
най-популярна състезател
на младежка акция в Бабу 
шнишка община. Положи
телна оценка заслужава и 
акцията „Най-добър уче
ник, клас, училище". Тако
ва нещо обаче не може да 
се каже за трудово-състеза 
телната

В ерата на газените лам
пи долнолюбатчани, и ста
ри, и млади, посрещаха 
Новата година в голямата 
зала на Кооперативния 
дом с културно-забавна 
програма, богата лотария, 
музика и хоро до зори. 
Преди 5—6 години селото 
се електрифицира и в дол- 
нолюбатските домове се 
заселиха телевизори. Сце
нарият на новогодишната 
нощ се „модернизира" по 
градски образец-, многобро 
йни компании около бога
ти търпези пред малкия 
екран. Традицията обаче 
не отстъпва лесно място
то си на съвременните съ
държания, особено ако та
зи традиция е хубава. Кра
сноречиво доказателство 
за това е посрещането на 
Новата 1985 година. Ма
кар че новогодишната те
левизионна програма запо
чна в 20 часа, долнолюбат 
чани дапуснаха злата само 
половин чс пред новогоди
шното угасване на елек
трическите крушки.

и учениците подготвиха 
културно-забавна 
ма. Най-усърден труд, как- 
то и много пъти досега, 
положиха танцовите съста
ви на пионерите и учени
ците от горните класове. 
Програмата и лотарията 
бяха скромни по съдържа
ние и обем, но в случая 
това и не беше най-важно
то. Хората бяха дошли да 
се видят, да разменят но
вините, да споделят поме
жду си по обществени въ
проси, да „свитлат" някол
ко „ръченици", „селското", 
„ужишкото", „шота".

Когато вече става дума 
за средствата, Дядо Мраз 
пристигна (а той не идва 
неканен) в истинския мо
мент, защото неотдавна за 
почна реновиране на //Кул
турната" част на Коопера
тивния дом, което трябва 
да приключи напролет. А 
в „новия” дом трябва да 
се намери и „ново" поме
щение за младежка дей
ност, което младите трябва 
да обзаведат със собствен 
труд и средства.

програ-

шение към този вид мла
дежка дейност. Защото ак
циите със състезателен ха 
рактер, а особено акцията 
„Млад работник — самоу
правител", представляват 
хубава) възможност младе 
жта да даде собствен при-

акция „Млад рабо- 
самоуправител".тник

Опитите на младите работ
ници и работнички от „Въ
трешна автогума" да въве
дат трудово съревнование 
свършиха с половинчат ре 
зултат, така че акцията за
губи дъх още на първата 
си крачка.

нос в развитието на социа
листическото самоуправле 
ние и. осъществяването на 
икономическата стабцлиза 
ция. Председателството на 
ОК на ССМ оцени, че вК. Георгиев

На последното за
седание на Председа
телството на ОК на 
ССМ в Бабушница бе 
обсъден въпросът за 
откриване на полити
ческа школа на Об
щинската конферен
ция на Съюза на со
циалистическата мла 
деж. Тази школа тря
бва да приеме пър
вите си курсисти към 
края на януари.

ЗВОНЦИ

Колективно посрещане на Новата 
година

Новогодишното ангажи 
ране на долнолюбатската 
младеж бе резултатно и 
от финансова гледна точ
ка. Продадени бяха над 
150 билета по 30 динара 
(учениците имаха безпла
тен вход) и около 250 ло
зове за лотарията по 40 
динара. След като бяха 
компенсирани организаци 
онните разходи, на младе
жката организация остана
ха над 10 000 динара, кои
то ще послужат за обзаве
ждане на Клуба на мла
дежта. До преди 2—3 го-

Най-веселата кула по най-хубав начин 
бе прекарана именно в 
Звонци, където младежите 
и девойките колективно и 
организирано посрещнаха 
новата 1985 година. Естест 
вено с пиене, ядене, музи
ка и игра в ресторанта на 
земеделската кооперация 
„Ерма" от Звонци.

нощ и в
дерекулските села бе пре
карана по най-тържествен 
и весел начин. В Нашуш- 
ковица, Пресека, Берин Из 
вор. Ракита, Бучи дел, Ясе 
нов дел и Звонци, младе
жите и девойките бяха по-^Заслугата за това най- 

много се пада на младеж
та, пионерите и учениците. 
Младежите начело с пред
седателя на ПО на ССМ 
Асен Стоев поеха целокуп 
пата организация на „ве
черинката", а пионерите

Бабушнишка община съще 
ствуват условия за непре
къснато водене на акцията 
„Млад работник — само
управител" и върши серио
зна подготовка за „старта" 
на състезанието.

дготвили подходящи култу
рно-художествени 
ми, а не изостанаха ни ху
морът и традиционните ло 
тарии.

Все

програ-
Да добавим, 

пъ,т, както впрочем и мно
го пъти досега, най-актив
ни бяха членовете на дру
жеството „Ермоси".

че и този

най-дългата 
нощ, през която се дочак
ва новата година, в Дере-

пак

Т. П. М. Антич

МЛАДЕЖКО ТВОРЧЕСТВО

Отело с Десдемона?Може ли
Полунощ е и любимата ти спи. Ти веро

ятно пиян се върщаш и единствено се надя
ваш да не те залови дежурният. А тя спи 
дълбоко, гърдите й се повдигат и спускат ри
тмично. Струва ми се, че сънува нещо хуба
во. Може би сънува кея, където сте устрои
ли първата си среща в една синя юнска ноЩ? 
А ти? Вероятно сън не те хваща. Мъката ти 
е по-силна от тебе, съмнението ти нараства 
все повече, цялата нощ твоята възглавница 
ще влажнее от топла пот.

Автобусът пристигна в първите утринни 
часове. Тя се събуди хубава и нежна и със 
сладък гласец промълви: „Добро утро! Кол- 

е часът?". А ти? Сигурно си станал на 
един крак и се чудиш какво да правиш с 
махмурлука си. Тя ще мине във влака, ще на
мери резервираното си място и привечер Ще 
пристигне в родното ви градче. Подир утрин
ната гимнастика ти ще заемеш мястото си в 
строя на единицата си и ще тръгнеш 
полигона...

Тя ще те чака и с нетърпение ще брои 
венчалния пръстен, а ти ще задра-

Твоята девйка трябваше да седне на се
далката до мене. Станах, за да мине, и пред
ложих услугата си да й кача чантата на 
мрежата. Тя ми се усмихна дълбоко, каза 
треперливо „благодаря" и след това се обър
на към прозореца. Ти стоеше навън, веднага 
отвъд прозореца, и изписваше нещо по изца
паното, стъкло. Тя само те гледаше и с по
гледи ти отговаряше на написаното. Ти тъй 
черен с изпито лице и в извехтели войнишки 
дрехи, а тя така стройна със светло-зелени 
очи и в скъпа синя рокля. Безмълвеният ви 
разговор бе прекъснат от внезапното вклю
чване на рейсовия мотор. Екна силната ма
шина, автобусът се върна малко назад, а ти 
изпрати въздушни целувки до любимата си. 
Но виж! Ти забеляза, че твоето момиче седи 
до един млад човек. В тази миг и аз поглед- * 
нах в тебе, и така, погледите ни се срещна
ха и силно прилепиха. Ти ме гледаше чудно, 
страх се изписваше по лицето ти. Автобусът 
повиши скоростта си и аз и девойката ти те 
изгубихме от гледка. Моторът на1 автобуса 
ревеше, а твоята любима гризеше ноктите си. 
Погледът й не се отлепваше от написаното 
на стъклото и тя дълго време ми беше обър
ната с гръб.

Ти къде ли се дена? Дали, скаменен от 
силно съмнение, остана неподвижен на перо
на с поглед, прикован за невидимата точка, 
в която изчезна автобусът с любимото ти 
момиче? Погази ли обещаниято си към дру-

— разказ —

гарите в маслинени униформи, че. ще 
срещнеш с тях пред високия паметник, и пре 
бит от мъка се върна в неделната ,празнота 
ма казармата? Дали влезе в широката спалня 
да потърсиш под дюшека на леглото си всич
ки нейни писма? Днес вярваш ли на .думите 
й: „Обичам те, винаги съм с теб!"? Дали по
гледът на момичето от снимката в портфей
ла ти е поглед на женско същество, 
под силата на възпалените си страсти не мо
же да дочака деня на завърщането на своя 
момък? ,

се

което

Половин час тя дума не продума с мене. 
Първото, което ме попита, беше в колко ча
са ще пристигнем в големия град. По-късно 
завързахме разговор за хубавото време, за 

Жан-Мишел Жар, за песните на

ко

музиката на 
Лена Бреиа ...

А ти, ако си седнал с другарите си в 
ресторанта недалече от високия паметник и 
с нетърпение очакваш поръчения коняк, раз-

ти го донесат.

към

даните до
екваш дата след дата и ще жадуваш за деня 

който може би ще от- 
е било сегашното ти

сипи го веднага!, след като 
Разсипи го, защото тя ми разказва, че е из
минала .стотици километри да те види. Недей 
поръчва втори коняк! Твойто момиче ми 
казва една твоя снимка и с вълнение ми раз- 

първата ви среща. Не сей сръч

на завърщането си, в 
криеш основателно ли 
съмнение.

Може би се чел „Отело , но ако не си, 
прочети го, за да разбереш защо един хуба- 
исц и юначага '

по-

показва за
пода! Момичето ти възхитено ми казва, че с 
нетърпение очаква деня, когато ще излезеш 
от казармата да й купиш венчален пръстен.
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ОТ НОВОГОДИШНОТО ЧКСТВУВАНК 
ДИМИТРОВГРАД

ОТ СОИ ПО ПРЯКА ДЕТСКА ЗАШИТА В БОСИЛЕГРАД

По-голяма грижа за децата В семейна обстановка
лсдомиха в „Ииш-ексг/рес" 
засега
Нисок, останалите, рейфви 
линии се поддържат с до- 
ста усилия. Ако снеговале
жа продължи най-вероятно 
някои линии ще бъдат пре 
късната

Но-Димитровградчани 
пата 1985 година посрсШ- 
паха главно по домовете си. 
Едно поради това че тази го 
дина тържествено посреща 

организира само бифе- 
го па автогарата (за по 
1500 динара), а второ по- 

възможностите

пара, От това за редовна 
детската гра

динка 4 781 000 динара, за 
добавъчни —

об ем видове детска зашита и 
разширявано дейността на 
детската градинка. При то 
ва отделно внимание ще 
посвети върху обезпечава
нето иа средства за доиз
граждане па сградата на 
детската градинка в Боси
леград, както и за обезпе
чаване па средства за из
граждане на сграда в село 
Райчмловци. Също така е. 
запланувано при иодведом 
ствсиитс основни усили’иа 
с деца от предучилищна 
възраст да се организира 
отделна програма от по 
240 часа (при условие да 
има най-малко 10 деца). 
Средства за тази цел цяло
стно обезпечава Републи
канската со И 
детска зашита.

Самоуцравитслиата 
цщост на интересите но 
пряка детска защита и Бо
силеград 
колкото е възможно пове
че да подобри жизненото 
равнище и възпитателния 
процес на децата 
ди всичко на деца със ела 
оо материално пложение и 
иа деца от предучилищна 
възраст. Особено внима
ние СОИ по пряка детска 
защита и занапред, както 
се подчертава в програма
та за работа за 1985 го
дина, която неотдавна при
еха делегатите на Скупчци 
пата й, щс посвещава вър
ху опазване на жизнения 
стандарт на семействата с 
низки лични доходи, преди 

детски
те добавъчни, като отделен 
вид детска защита.

Самоуцравитслиата общ 
ност на интересите по пря 
ка детска зашита в Боси
леград и в настоящата го
дина ще финансира и дру-

освен линията за
дейност па

детски
28 000 000 динара, 
динара щс сдружи с Репу 
блмканската СОИ по пря
ка детска зашита, 1 055 800 
динара за потребите иа об
щата служба па самоупра- 

общности,
533 ооо за други видове де 
тека зашита. Същите ще 
бъдат обезпечени, преди 
всичко от Републиканската 
СОИ по пряка детска за- 

19 364 000, от об-

полага усилия 99 000
не

А. Т.
пре- ради

Както и всяка година Цсн 
търът за култура организи 
ра подходяща програма в 
голямата зала е богата но
вогодишна лотария (и пре 
мия-прасе от 100 кг). За 
своите, и не само за тях, 
членове Културният цен
тър организира в клуба на 
самодейците посрещане на 
I 1овага година е добра му 

доста хумор. Впро- 
сред самодейците е и

БОСИЛЕГРАД

Скромно, но веселоавителиитс

По традиция и тази го
дина новогодишното чсст- 
вуванс в Босилеградска об 
ниша бе скромно, но весе- 

Скромно и весело бе и 
в хотела, където организа- 

гостилничарство

«нита
лапания върху личния до
ход на стопанските и место 
папски организации в об
щината — 8 500 000 дина
ра, от облагания върху ли
чния доход на занаятчиите 
— 4 000 000 динара, от об
лаганията върху кадастрал 

селскосто-

ло.

цията за 
и търговия „Слога" органи 
зира съвместно изпращане 
на старата и посрещане на 
Новата година. Весело бе 
и в частните кръчми, къ- 
дсто стЩо така бе органи
зирано съвместно прекар
ване на най-веселата нощ.

зика и 
чем, 
най-весело.

по пряка
всичко чрез

Инак, градът преди праз 
ника бе добре снабден за 
посрещане на Новата годи 
на. А с идването на Новата 
\ 985 гдииа дойдоха и сне
говалежите. Както ни ос-

За осъществяване на за
пий доход на 
папските производители — 
500 000 динара и от други

плануваните задачи и акти 
вности СОИ по пряка дст- 

Босилеградска защита в 
през настоящата година Ще 

34 468 800 ди-
Изпрв-щане на старата и 

посрешре на Новата годи
на. бе организирано и 
повечето села на община- 

местното

източници.
М. Я.изразходва в

?♦г САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ 
РЕСИТЕ ЦО ЗАЕНАНЕ НА РАБОТА В БОСИ' 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

то. където предЛичният доход се определя съгласно Самоупра- 
вителпото споразумение за разпределение на 
средствата за лични доходи.
Обявата е открита 8 дни след публикуването й. 
Приемането на работник ще стане в срок от 
30 дни след закриването на обявата.
Молбите се изпращат до Кадровия отдел на 
Текстилната промишленост „Зеле Велкович" в 
Лесковац. Кандидатите са длъжни да приложат 
удостоверение за точките, издадено от Самоуп- 
равителната общност на интересите за заемане 
на работа.

♦ население, младежи и пио- 
представиха с под- 

културно-забавни 
села

♦ неон се 
брани
програми, а в някои 
имаше и лотария. Все пак

♦♦♦ и тази година, както и до
сега повече от трудещите 
'-е и гражданите в община
та. Новата година посрещ
наха в своите домове със 
семействата си, приятели 
I» роднини, край телевизи
онните екрани и с богата 
трапеза.

Не бяха малко обаче и 
онези, които Новата годи
на дочакаха на своите ра
ботни места.

Комисията за приемане на работници в Основ
ната организация на сдружения труд за строител 
ство „Изградня" в Босилеград 

дава

♦♦♦♦♦
Обява ♦♦♦Конкурсната комисия в ТО на Секретариата за 

общо управление и обществени дейности 
ОС Босилеград обявява

♦за приемане на СТАЖАНТИ, изпълнители — 30 
Условия: ВКВ или КВ зидар-дърводелец или III 
степен на подготовка, специалност зидар-рабо- 
тещ върху фасади, строителен дърводелец.

Също така гореспоменатата комисия при съ 
щата организация обявява

при ♦♦ м. я.♦Конкурс 4 ДИМИТРОВГРАД♦
Среща с
„гастарбантери" 
не се проведе

♦Конкурс ♦за попълване на свободни работни места в Сек
ретариата за обшо управление и обществени 
дейности и то:

1. ИНСПЕКТОР ПО ТРУДА, УПРАВЛЕНЧЕС- 
КО-ПРАВОВИ ОТНОШЕНИЯ И РАБОТИ НА 
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР, изпълнител — 1, СТА
ЖАНТ

♦♦
за приемане на СТАЖАНТ, изпълнител — 1 
Условия: Дипломиран инжинер по строителство.

Молбите, с пълна документация за изпълня
ване на предвидените условия от обявата 
курса се подават на адрес: ТО „Босилеград", до 
Общата служба, в срок от 8 дни за обявата и 
15 дни за конкурса.

За двете работни места работата се засно- 
вава за неопределеио време.

Непълните и недоставените 
няма да се разглеждат.

♦♦♦ Традиционната среща с 
временно заети работници 
в чужбина от Димитров
градска община, която бе 
насрочена за 3 януари не 
се състоя. Основната при
чина за това бе малкият 
отзив на „гастарбайтери- 
те": на срещата на която 
се отзоваха представители 

обществено-политичес
ките организации. Общин
ската скупщина, митница
та, банките, самоуправител 
ната общност на интереси 

заетост

♦и кон-

♦
IУсловия; висша училищна подготовка — Пра

вен факултет

2. ШЕФ НА МЕСТНА КАНЦЕЛАРИЯ В НА- 
ЗъриЦА, изпълнител — 1

♦♦в срок мобли
♦

Условия: Полувисша училищна 
икономическа или управленческа 
или средна училищна подготовка

♦подготовка — 
специалност 

— гимназия, 
положен из-

специалността и най-малко една година 
трудов опит. Доколкото от прйявилите се канди
дати няма кандидат с трудов 
изпит по специалността ще се приеме и канди
дат без тези условия.

♦ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ „ЗЕЛЕ ВЕЛ
КОВИЧ" — ЛЕСКОВАЦ ООСТ „ЧАРАПАРА"

— за цеха в Босилеград —

на♦икономическа или управленческа, 
пит по ♦I

V♦Обява ♦опит и положен те по и♦ на трудови 
присъствува само един вре 
менно зает в чужбина. Си
гурно, че на това повлия
ха и снеговалежите, защо- 
то повечето от „чужденци
те" са от околните села.

В Димитровград 
пъовата несъстояла се та
кава среща. И на досегаш
ните обаче отзивът

организации♦
Личният доход за двете работни места е 

според Правилника за 
ствата за лични доходи.

С молб

♦приемане на работник на следното работноза
♦Място: разпределение на сред-

:1. МАЙСТОР ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛЕ
ТАЧНИ МАШИНИ (мъж), за неопределено вре
ме, 1 изпълнител.

Освен общите условия, кандидатите трябва 
да изпълняват и следните условия;

— да се завършили средно текстилно-техни
ческо училише или училище за метални работ
ници относно да имат IV или III степен профе
сионална подготовка,

— да имат 1 година трудов опит 
— да са отбили военната си повинност
Ще бъде направена проверка на психо-физиче- 
ските способности на кандидатите.

ата кандидатите прилагат и: Кръще
лно свидетелство, диплома за завършеното учи
лище, удостоверение, че не е под следствие, 
срок от 15 дни от деня на обявяването 
курса, до Конкурсната комисия при Секретари
ата за общо управление и обществени дейности 
в ОС Босилеград.

♦♦ това ев ♦на кон-
♦♦ на вре

менно заетите в чужбина 
не беше голям. Затова се 
налага и въпросът: да ли 
не е по-добре съшите да се 
провеждат през лятото ко- 
гато значително число от 
тях идват при семействата 
си?

I ♦♦Молбите ще бъдат решени 
месец от деня на

в срок от един 
приключването на конкурса.I

А
Молби с некомплектувани 

да се взимат под внимание.
документи няма I

А. Т.
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Болнично заведение 

за пример
СКУПЩИНАТА НА СПОРТНОТО ДРУЖЕСТВО „МЛАДОСТ" ОТ БОСИЛЕГРАД

Със задоволителни резултати
Обсъден и приет отчета за работата на Скуп

щината и спортните постижения на двата отбора 
на ФК „Младост" през изтеклата година. За пред
седател на Скупщината е избран Здравчо Маиасиев, 
а за заместник-председател Драган Андонов.

,, Братство и единство" в 
Клисура, кьдето зае трето 
място. А в рамките на гра 
ничното 
между Босилеградска об
щина и ОбЩинския наро
ден съвет от град Кюстен
дил — НРБ, в областта на 
спорта са проведени две 
футболни срещи и състеза 
ние по шахмат.

В продължение на събра 
нието делегатите обсъдиха 
и приеха и програма за ра 
бота през настоящата го
дина и избраха, съгласно 
Статута, за председател с 
мандат от една 
Здравчо Манасиев досега
шен
тел, а Драган Андонов, за 
заместник-председател, съ 
що с мандат от една го
дина.

Като говорим за дими
тровградското здравеопаз
ване, в повечето случаи 
гражданите подразбират 
здравно учреждение с бро
йните диспансери, а твър
де малко се обръща вни
мание на болничния ста
ционар. И докато в първия 
случай димитровградските 
пациенти имат отрицател
но мнение за работата на 
диспансерите, изтъквайки 
нелюбезното отношение 
на здравните работници 
към търсещите»' от 

тях медицинска помощ, ка- 
кто и поради крамолите и 
лошите взаимни отноше
ния и групировки на здра 
вните работници. Това оба 
че не може да се каже и 
за стационара, който граж 
даните знаят още като бо
лница.

Тъй като вече съм на 
години, а от друга страна 
и поболявам, от известно 
време се намирам в стаци 
онара, И преди съм чува
ла само похвални неща 
за него, но сега тук по-не- 
посредствено мога да на
блюдавам как се работи и 
как функционира това здра 
вно1 заведение. Считам за 
несправедливо, ако не ка-

ско трябва да се гордее, 
че има едно такова при
мерно заведение, което мо 
же да послужи за пример 
и на други подобни заве
дения в страната.

Читателят ще се запита: 
в какво се състои тази при 
мерност? Отговорът е съв
сем прост: в безпрекорна- 
та чистота и хигиена — 
чисти болнични стаи и ле
гла, чисти коридори и стъ
лбища, вещи и пособия. И 
най-вече, зарад хуманното 
отношение от страна на 
медицинските сестри, рабо 
тниците, грижещи се за 
хигиената, готвачите и сер 
витьорите. А най-много 
може би, зарад хуманност 
та и усърдието на доктор 
Никола Цветков, неговото 
човеколюбив и педантич
ност. Той сякаш не знае 
з-а умора, не пести сили, 
време и труд, а винаги с 
усмивка и топла дума вдъ
хва доверие на болния (ко 
йто не може да не му вяр
ва), че ще оздравее.

сътрудничество

На проведеното към 
края на миналата година 
разширено събрание на 
Скупщината на спортното 
дружество „Младост" от 
Босилеград, делегатите об 
съдиха и припеха отчет за 
миналогодишната работа 
на Скупщината., нейните 
органи и тела. Покрай то
ва, на събранието делега
тите, обсъдиха и спортни
те постижения на двата от- 

■ бора на ФК „Младост" и 
съгласно Статута на Скуп
щината избраха председа
тел и заместник председа
тел, с мандат от една го
дина.

В отчета и разисквания
та, в които участвуваха по
вече делегати, се изтъкна, 
че общо взето, запланува
ните задачи и активности 
през миналата година, спо 
ртното дружество „Мла
дост" е реализирало и при 
това спортните резултати 
са задоволяващи. Особено 
по отношение на предход
ните години, през 1984 го
дина добри резултати са 
осъществени в бластта на 
масовизиране на спорта, 
преди всичко на футбола. 
Няколко местни общности 
със свои футболни отбори 
участвуваха на летния тур
нир по футбол на малка 
врати (Гложйе, Белут, Рай 
чиловци, и Божица). Във 
фабриката за преработка 
и сушене на овощия и зе
ленчук са формирани от
бори по футбол, шахмат и 
други спортни активности, 
които също така през из
теклата година участвува
ха на различни спортни съ 
стезания, организирани от 
страна на „Младост". Фор 
мирани са и два пионер
ски футболни отбора („Бе
ли" и „Зелени") и с това 
и сред пионерите бе създа
ден състезателен дух.

През 1984 година, със 
средства на общинската и 
Републиканска СОИ по фи 
зическа култура, за потре
бите на спортното дружес
тво построена е сграда (съ 
блекалня), с което са съз
дадени още по-добри усло
вия за активна спортна дей 
ност.

Сътрудничеството с гра
ничното поделение, трудо
вите организации, средно- 
профилираното и основно 
училище, също така е би
ло повече пъти предмет 
на обсъждане на Предсе
дателството. Обаче, както 
бе подчертано на събра
нието, в това отношение 
резултатите все още не са 
на желаното равнище.

Инак, обсъждайки спорт 
ните постижения през от
четния период,_ делегатите 
на Скупщината, константи

раха, че същите не са спо
ред очакванията. Още по
вече, че в началото на таз
годишното 
„Младост" бе един от пре 
теидентите за първото мя
сто. Изневериха и очаква
нията в състезанията за Ку 
пата на маршал Тито, къ- 
дето двата отбора бяха 
елиминирани още в пър
вия кръг. Първият отбор 
от ФК „Морава" от Вла- 
дичин хан, а юношеският 
от„Радник" от Сурдулица,

първенство,

година

заместник-председа-

Да кажем и това, че та
зи година футболният от
бор участвува на турнира М. Я.

ДИМИТРОВГРАД

Защо няма зимни 

спортувания? Накрая да кажа, че ня
мам думи да изкажа въо
душевлението си от това 
наше заведение и искам

Iда му пожелая и занапред 
да поддържа такава орга- 

го на работниците- към_ бо Ш1зация-на работа, за да 
лните и да не .изтъкна на бъде пример и занапред, 
страниците на нашия вест- I 
пик техния пример. Насе
лението от Димитровград-

Обилни снеговалежи в 
Димитровградска община 
през последните няколко 
дни създадоха редица не
приятности на възрастни
те, но и голяма радост на 
най-малките. Със снежната 
покривка се създават иде
ални условия за зимни спо 
ртувания, които поне засе
га не се ползуват както 
трябва. За ползата от зи
мните спортове не трябва 
да говорим, особено ако се 
знае, че през зимата фи 
зическата активност на чо
века съвсем намалява. В 
околността на града оба
че съществуват почти иде
ални терени, а да не гово
рим за Бурела, или за 
Стара планина в района на 
Висок. За съжаление все 
още няма уредено място 
за организирано упражне
ние на зимните спортове. 
Димитровград вече има 
градски стадион за футбол 
и терени за малки спорто

ве. Обаче за уреждане на 
най-обикновена писта за 
скиори няма или пари или 
воля. Един ски-лифт може 
с минимални средства и 
доброволна работа да се 
направи бързо, но по вси
чко личи, че за зимните 
спортувания не съществува 
необходимата грижа и ан
гажираност на платените 
лица за тази работа. До
пи и улиците, които се по
лзуват за пързалка на най- 
малките, не са осигурени 
от движение на моторни 
средства. А такива стръм
ни улици в града има мно
го. Трябва ли да се слу 
чи някоя злополука, за да 
се предприемат необходи
мите мерки. А радостта на 
децата не трябва да се от
нема.

жа дума-две за отношение

. ]
Цветанка Арбутин,

домакиня Димитровград

На 21 януари 1985 година се навършават 
ТРИ ГОДИНИ

от смъртта на нашия мил и никога незабравим 
съпруг и баща

Неделчо
Яначков 

- Сенокошки
от Димитровград

Скърбящи:
съпруга ГАНКА, дъщеря ПАВ
ЛИНА и зет АЦА

Че положението се ме
ни, говори факта, че Само 
управителната общност за 
физическа култура тези 
дни е купила от хотел 
..Балкан", който се рено- 
вира, креватите и остана
лия инвентар. Те са пред
назначени да се поставят 
п сградата на училището 
з Пъртопопинци, която да 
може да се ползува за зи
мни и летни спортувания, 
имайки предвид близостта 
на хълмистите терени и 
езерото. Това охрабрява и 
дава надежда, че в бъдеще 
ще се създадат необходи
мите предпоставки и за зи
мни спортувания на дими- 
тровградчани.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 16 януари 1985 година се навършават 

седем тъжни години от смърта на

Петър 

Милчев 

- Пепи
от Димитровград

Неговия светъл лик винаги 
сърцата па неговите най-близки.

остане в

съпруга Ценка и дъщеря 
Славица

А. Т.
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Соколова дружина убива пашата
коня си към Бобсшино, дружината на 
Сокол то пресреща и го обкръжава. Со
кол Паунов излиза с анджар в ръце 
пред нашата. Като видял, че е в опас
ност, нашата изважда патагаиа и връща 
коня си назад към село Бистър но пъ
теката „Бели брег". Но дружината иа 
Сокол го изпреварва и повторно го об 
кържава. Бунтовниците убиват пашата 
п отнемат коня му.

Водачът на дружината Сокол не ис 
кал нищо да вземе от ограбеното от па 
шета, по останалите го разделили. Бой 
ко Тлъминеки взел коня със седлото и 
юздата, Стамсико Црсшнсвски грабнал 
феса му, а Мапо (Дрешиевски взел „кс- 
мера" от пашата. Кемерът бил израбо
тен от яка щавйна кожа, е ирегдадки 
в които имало наполеони и дукати, кои
то пашата бил препасал па гола снага, 
а отгоре облякъл дрехи. Така население 
го от тлъминеки крй се спасило от Бс-

В село Долно Тлъмино, Босилеград- 
ско, по време на турското робство вла 
деел някой си Бекир—паша от Шишко 
вци. В Мановска махала имало хан, къ, 
дето пашата често се отмбвал да нощува. 
Тъй като пашата винаги пътувал с кои, 
населението било задължено да му па
зи и коня и да го храни. Турчинът ис
кал жйто и за коня. Девойки и млади 
жени били жътварки, деца били „пола- 
гарки", събирали полозите след жътва
рите, а мъжете „вързувачи” на снопи. 
Събирали за пашата и дрва и правили 
въглища.

Дотегнало на тлъминчани и заедно с 
жителите на Црсшйсво и Бобсшино съз 
далн бунтовна дружина, която да изго
ни турците от Ченгино коло и К-амсни- 
шко поле. Сокол. Паунов бил назначен 
за ръководител на дружината. Бунтовни 
ците се въоръжили е пушки—капсали, 
манлихерки, натагани, анджари, ножо
ве и железни вили. Твърдо решили да 
ликвидират Бекир—паша.

Един ден, когато пашата пътувал с

Домашно
неваспиташе
Дойдо преди некой дън у град при синато- 

га. Ли са на село нема много работа, поорамо, 
евшьете изкламо, и бабата ме прати да донесем 
малко пърженци на унуците.

Оно, оии однесоше повече от половин йош 
ка закламо евшьуту, ама ...

Ка дойдо у град, ли ме не държи на йедно 
место, излезо да се разшетуйем. Натам — на- 
вам мину прокре школуту и реко чеке да ви
дим кико учи моят унук. Па и директорат ни 
йе комшия, с бату му бог да га прости, много 
смо си живували. Улезо я при н»ега, убаво ме 
пречека. И каве ми наручи.

Тамън почемо да сърбамо кавето, улезе йе- 
дън малко неподстриган у 1)ачку блузу и без 
много пардон поче да запитуйе нешо директо- 
ратога. Я първо много ме не интересуйеше, а 
и недочувуйем, ама ка почеше малко по-силно 
да говоре разбра дека за некикво играае се 
распраяйу. Седим я и гледам и си мислим: ако 
и мо*т унук йе текъв кико тогова, че се одка- 
жем оди н»ега! Тия тука не знам чий йе, ама 
се понаша како баша му да йе ми ни стар.

Говори с директоратога, а набпл руку до 
лакти у джеп. Па тека ли га учи майЬа му и 
баща и даскалете?

Тека се не разговара със старога човека, а 
камо ли с даскала, па йош с директора. Са ми 
йе ясно що и у предузеЬе никой никога не слу
ша, що йош у школуту това не йе научил. Си
гурно дека школата не йе крива за това него 
родителите, щото дете се учи док йе малечко. 
После ка ване шийу не се препреза.

От това що видо я се засрами, а на дирек- 
торатога ко беше незнам. А за унукатога и не 
пита.

кир—паша.
(Разказал: Симс Петров, а забеле
жил: Стоим Евтимов)

ХУМОРштт?.тоштщртвЕК(
— Съжалявам, но дирек

торът е в болницата.
— Катастрофирал ли е? 
— 4Не. Забравил, че на 

съпругата му е рожден 
■ ден!

:Войната превръща в диви зверове хората, 
родени да живеят като братя. ::Волтер ::

Невъзможно е човешкото общество да 
разбере с време цялата безсмисленост и жес
токост на войните.

не
:■ — Наказвани ли сте до

сега? — пита съдията об
винения.

— Да. Преди 12 години 
зарад къпане на забране
но място.

— А оттогава?
— Оттогава не се къпя.

А. С. Пушкин ::Съдията е говорещ закон, а законът — ням 2съдия.
:Цицерон
3
ШТози, който тъпче правото, рядко стои 

тойчиво на кракатата си.
ус- 2аСт. Лец 2 — Келнер, служите ли в

■ заведението раци?
■ — Само вие седете! Ние 

услужваме тук всекиго.
Чест, закон и око не търпят шеги.

Словенска

Който седне с гняв, сяда със загуба.
Турска

Слушайки дългата бащи
на проповед за скромност
та, синът се възмущава-.

— Но нима и вие в сво
ето време не сте пушили

■ първата цигара, не сте гу- 
2 били родния, дом, не сте

, встъпвали в брак, не сте 
раждали деца? Защо и ние

■ да не правим това?

:е :■Ленивците винаги знаят колко е часът.
П. Бауст :

Вдява иглата на другите, а сама е гола.
Арабска !

Общият кон всички го яздят.
Китайска : — Кой казва, че не мо- 

2 жете? — въздъхнал баща- 
2 та. — Бедата е там, че вие 

] се опитвате да правите вси 
2 чко в обратен ред . ..
“ *

С пробен камък изпитват златото, а със зла
тото изпитват човека.

-Хилон
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