
ВряптВо С указ на президента на 
СФРЮ йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година 
издателство 
удостоено с 
во и единство със сребърен 
венец за особени заслуги в 
областта на информатив
ната и графическа дейност 
и за принос вразвитието на 
братството и единството 
между нашите народи и 
народности.

„Братство" е 
Орден братст-

ЗЕ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ #

ГОДИНА ХХЦ » БРОЙ Ц93 * 1 МАРТ 1985 Г. * ЦЕНА 10 ДИН. 

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 1985 ГОДИНА ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА ЧЕ 
СТВУВАНЕ НА 40-ГОДШПНИНАТА ОТ ОСВОБОЖ 
ДЕНИЕТО НА ЮГОСЛАВИЯПРОЛЕТ НА БОСНШРАДСШЕ 

НАДЕЖДИ Дефиле на 

победата 

и труда
МОЖЕ ЛИ 1985 ДА ОСТАНЕ ЗАПОМНЕНА КА 
ТО ГОДИНА НА ВИДЕН НАПРЕДЪК В СТОПАН 
СКОТО РАЗВИТИЕ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ 
НА?

® ЗАБРАВЕНИ ЛИ СА 
ПЪТИЩАТА?

За експлоатация са наз
рели и утвърдените рудни 
залежи в „Подвирове" 
(Караманица), но и това, 
както и много други нахо
дища в общината, ще бъ
де „пренесено" в следва
щия средносрочен план. 
Защо не успява да „прохо 
ди" минното дело? Много 
средства трябват за таки
ва инвестиции. С това е

На 21 март, в Деня на 
пролетта, в Босилеград ще 
бъде положен основен ка
мък на цех на Електронна 
та промишленост от Ниш. 
Съвпадението е случайно, 
но прекрасна 
има в него. За семената, 
за засетите и онези, 
то трябва да се засеят, 
събужда мисли наближава 
щата пролет. А основният 
камък на б ъдещия 
—това е още едно благо-

® ГРАФИТ И СИНТЕТИ 
ЧНИ ДИАМАНТИ

Под хълмовете 
Любатска и Църнощишка 
гека се намира единстве
ното в републиката находи 
Ще на графит. Преди ня
колко години беше запла
нуван цех за производство 
на синтетични

Ш ВОЕНЕН ПАРАД НА 9 МАЙ В БЕЛГРАД, А ЮБИ 
ЛЕЯТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО И ПОБЕДАТА НАД 
ФАШИЗМА ЩЕ БЪДАТ ЧЕСТВУВАНИ ДОСТОЙНО 
В ЦЯЛАТА СТРАНА

между

символика
Четири . десетилетия . от 

освобождението на Югос
лавия и победата над фа
шизма ще бъдат чествува- 
ни трудово. На 9 май в 
Белград ще бъде устроен 
военен парад. Той тряб
ва да бъде израз на наша 
та привързаност на мира, 
свободата и независимост
та на всички народи на 
света. Такова решение бе 
ше прието на първото за 
седАние на Комитета за че 
ствуване на 40-годишнина- 
та от освобождението на 
Югославия, проведено на 
22 февруари в Белград.

Решено е в Платфор
мата за тържественото че 
ствуване на 8 май да се 
проведе тържествено съб 
рание на всички органи и 
организации на федера
цията. В програмата е 
предвидено по тържест
вен начин да се чествува 
и пробиването на Сремс- 
кия фронт през средата на 
април и заключителните 
действие в Словения (в По 
ляна), на 18 май, като съ
държанието на юбилея се 
свърже с празниците: Ос 
ми март, Първи, Четвър. 
ти и 25 май, юлските праз 
иици, Деня на Република 
та и 22 декември^ — Деня 
и а ЮНА.

веждането на самоуправле 
ние, 40 години от създава 
нето на Обединените на
ции, 50 години от разви
тието на Социалистичес
кия съюз. Ведно, навлиза
ме в подготовката за Три 

• надесетия конгрес на 
СЮК и конгресите на об 
ществено-политическите ор 
гаиизации.

кои

диаманти,

цех

11родно семе в .плодородна
та нива на 
свързване

стопанското 
между проми- Ц 

шлените центрове и изос- \ 
таващите в икономическо | 
отношение краища.

Много надежди ще зале 
гнат в основите на този 
цех. Надежди, каквито 
имат само хората от един 
затънтен планински кът. 
Трети поред съвременен 
цех за промишлено произ 
водство, десета стопанска 
организация в общината, 
още 65 работни места... 
Нови жизнени сокове в

I !1к

4Йй
Шр!!мШШ
{Й*й»Г-г>,Х№Л;; •

Комитетът за чествуване 
40-годишницата на освобо
ждението на Югославия й 
победата над фашизма на 
броява 88 души. В Сек
ретариата на Комитета са 
влезли 12 души: Марян 
Рожич, Рефки Даути, Ми 
тя Рибичич, Петко Пала- 
зич, Лазар Джорджевич, 
Жарко Микич, Милич Бу- 
гарчич, Светозар Оро, Бо 
гдан Шундерич, Радован 
Кнежевич, Милан Ракас- 
и Иван Иваньи. За пред
седател на Комитета е из
бран Марян Рожич, а за 
секретар Радован Кнеже
вич.
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икономическата основа на 
Босилеградска община. И 
производство за гордост: 
необходимите на електро
нната промишленост ПВЦ 
—кондензатори, които Ще 
се произвеждат в цеха. до 
сега са внасяни от Япония. 
До 10 март ще бъде опре 
делен строителят на обе 
кта, а ООСТ „Изградил" 
е един от най-сериозните 
кандидати. Кирил Велинов, 
директор на тази органи
зация, казва: „Основател
но се надяваме на положи 
телен изход".
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Детайл от един цех на ЕИ в Ниш

а носител на реализация- 
- та трябваше да бъде ДИБ 

от Княжевац. Сега е ясно, 
че тази малка организация 
не може да реализира та
къв проект. Но проектът 
не е „архивиран". По ини
циатива на Босилеградска 
община Републиканската 
стопанска камара е орга
низирала разговор с пред 
ставитсли на организации 
от страната, на които е 
необходим графит. Кон
тактите продължават, а 
носител на реализацията 
трябва да бъде „Гсомаши- 
на" от Земун. Междувре
менно, според думите на 
Рангелов, „Рудпроект" от 
Скопйе е предявил наме
рение да се включи в ек
сплоатацията на графит
ните залежи, да обезпеча
ва суровина за синтетични 
диаманти. Предстоят и 
официални разговори по 
този въпрос. При положи-

каза-но много, но не и вси 
чко. Неразвитата инфрас
труктура, по-специално пъ 
тната мрежа, много поскъ 
пва и без това скъпите ин
вестиции. Напоследък оба 
чс сс получава впечатле
нието, че този проблем е 
позабравен...

— Да, пътищата са най- 
острият проблем на об
щината и като такива не 
смеят да бъдат забравени 
— казва председателят на 
ОС.
средства за изграждане на 
пътища, а на едно регио
нално събрание в Леско- 
вац представител на СОИ 
за пътища от Враня зая
ви, че и те не могат да 
да обезпечат средства за 

Следователно,

Платформата за честву
ване на юбилея предвиж
да да се направи всичко 
необходимо в уреждането, 
защитата и постоянната 
грижа За опазване на па
метниците от Народоос- 
вободйтелната борба.

Чествуването 
започна, но главните съби 
тия следват — каза Марян 
Рожич във встъпителното 
си слово. Трябва да озна
менуваме юбилея органи
зирано, пропито с идеите 
и непреходните стойности 

революцията, насочено 
трудово и моби-

вече
В ученията „Нищо 

бива да ни изненада", „Вси 
отбрана и защита"

■ не

# СЪДБАТА НА ОВЦЕ- 
ФЕРМАТА

чки в
и „Единни в отбраната и 
защитата", което е най-ма 
сов вид на включване на 
трудещите се и граждани
те трябва да дойде до изя 
ва опитът от нашата бор-

Общииата нядеанай-сетнеЩе стане ли 
заплануваният прелом 
развитието на 
вт>дството? Положителни 
ят Отговор на въпроса най- 

съдбата

в
наживотно-
напред,
лизаторски, а лишено 
всичко, които да наподо
бява на прекалено и нера- 

изразходване.

от ба. Настоящата година 
тоябва да мине под знакамного зависи от

заплануваната овцефер 
ма. Председателят на 
щинската скупщина 
бен Рангелов подчерта, чсГ 
е дошло време Този важен 

пренаел

на засилена дейност спря
мо чужбина от страна на 
дипломатическо-консулс

ките представителства и 
културно-информатив

ните центрове.

на
Об ционално 

Към трудовия характер на 
тържеството трябва да до 
принесат и различните тру 
дови състезания, 

програми и

тази цел. 
необходима ни е финаисо 

република-
Лю-

ва помощ от 
та. Ние ще настояваме за Тържсс-

срещи
отразрешаването на този 

проблем и се надяваме, че 
по-широката общност Ще 

съобрази с нашите труд

обект да не се 
от един годишен план в 
друг. „Финансовата 
струкция на обекта е гото 
ва — казва той. — Строи
телството на овцефермата 
Ще започне тази пролет.

тва,
трябва да привлекат хора 
та с качествени програми. 
Отделно трябва до се ирта 
в предвид и това; че през 
настоящата година сс н&-

юбилеите ще бъдат от
белязани и с издаване на 
значки, ковани пари, пла
нети и пощенски марки.

кон-'
телен изход на разговори
те реализацията на проек 

о'Щс

*се
пости.

та може да започне 
•тази година.

връшват 35 години от пъ-К. Георгиев



Г по СВЕТА
НА ГЛАДНИТЕ В АФРИКА

ЮГОСЛАВСКА ПОМОЩ

СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛО
ПОЛОЖЕНИЕТО НА ТУРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ

Предупреждение от Анкара
малцинство. Твърди се, че 
в съседната страна продъл 
жава кампанията за прину 
дителиа асимилация. Ис- 
маил става Борис, Семра 
— Стефанка. Всички, кои
то откажат да подпишат 
„доброволното” писмено 
съгласие, биват закарвани 
в затвора или отвеждани 
в „неизвестна посока”. За
тварят се училища па тур
ски език, забранява сеупо 
требата па турски език па 
публични места, забраня
ват се турски религиозни 
обичаи . .. Пристигат и ве
сти за срутване па джа
мии.

Българските власти оп
ровергават информации
те, предадени в турската 
прсоа, и изявленията на 
преселници. Узнава се оба
че, че властите в тази стра 
на са забранили на чуж
денци и журналисти да 
посещават областите, в ко 
ито живеят гурците.

Правителство на Турция ио можо да пренебрегне 
постъпките на българските власти, на които са под
ложени турците в България"

изключително усне- 
гладното насе-“”ла”Гви'й"“« —»шпа акция по 

ление в АфрикаГ‘
Турската нота на Бълга

рия във връзка с асимила- 
торските постъпки на бъл
гарските власти спрямо ту
рското национално малци
нство в тази страна и из- 

на държавния 
министър и изпълняващ 
длъжността министър на 
външните работи на Тур
ция Месут Йилмаз пред
ставляват нов момент в 
турско - българските отно
шения. '

ние на правителството в
. София,...Затова е., голям

интерес се очаква българ
ският отговор на предло
жението от Анкара за спе
шна среща на министрите 
на външните работи на 
двете страни.

Вестите от България, ко 
нто продължават да прис
тигат в Турция предизвик 
ват все по-висока загри
женост на турската обще
ственост за съдбата на тур 
ското национално малцин
ство в НРБ. В Турция се 
оценява, че в България 
днес живеят над един ми
лион турци, чиито права 
се нарушават или отричат. 
Турската преса често обя
вява информации за наси
лствени постъпки на бъл
гарските власти над чис
лящите се към турското

зултати показват, че в ак- 
по събиране на по- 

населе-
1<ъм края на февруари 

март в Ети- 
нова

цията
мощ за гладното 
пие в Африка са се вклю- 

голям брой трудови

и началото на 
опия щс пристигне 
пратка храна от

стойност 10 400 000 
динара. Пратката се със- 

75 тона брашно, 20 
тона захар, 3 тона коисср 
вираии риби, 20 тона про- 
■гсииска храма и други хра

Югосла
ЧИЛИ
организации и граждани. 
Така например, от Фон- 

на солидарността 
Съюза на югославските син 

са отпуснати

пия на
явлението

той от прида

15дикати
милиона динара на Етио- 

динара
питслии стоки.

Както бс константирано 
па заседание па Прсдссда 
тслството на Скупщината 
па Червения кръст на Юго 
слапия, досегашните

пия, 7,5 милиона 
на Мозамбик и 7,5 милио- 

Танзания.на динара на 
Югославската комисия за 
сътрудничество в рамките 
на УНИЦЕФ е внесла във 
Фонда на Червения кръст 
900 000 динара. Една част 
от тези средства са изпол-

„Турското 
во не може да пренебре
гне постъпките на българ
ските власти, на които са 
подложените 
България, и да не 
съответни мерки" 
вил йилмаз. Това

правителст-

рс-

турците в 
вземе 

- зая- 
негово

изявление чуждестранните 
наблюдатели тълкуват ка
то сериозно предупрежде-

ЮГОСЛАВСКИ 
ПОДАРЪК НА 
ЛИВАН

зувани за купуване на хра
нителни изделия, които 
ще бъдат изпратени на 
Етиопия в първата пратка, 
а останалите 400 000 дина 
ра също ше бъдат купени 
хранителни стоки, които 
ще бъдат включени в една 
от следващите пратки.

Югославският по
сланик в Бейрут Дра 
гослав Пеич уведо
мил правителството 
и Съвета за разви
тие и обнова на Ли
ван, че Югославия 
подарява на тази стра 
йа едно монтажно 
училище с целокупен 
инвентар. Средства
та за това училище 
са отпуснати от Фон 
да на солидарността 
с необвързаните и ра 
звиващите се страни.

Ливанският преми
ер Караме изразил 
благодарност 
СФРЮ и
училището 
построено в гр. Сай- 
да, в южната частна 
Ливан.

СЛЕД РЕЙГЪНОВИТЕ „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ" НА НИКАРАГУА

Воина или мир Рейгън и най-близките му 
сътрудници „не съществу
ват никакви дилеми във 
вързка с бъдещата полити 
ка на американската адми 
нистрация към 
гуа".

Приемането или отхвърлянето 
предложение за 14 милиона долара помощ 
трареволюционерите в Никарагуа Ще бъде крачка 
към война или мир в Централна Америка — заяви 
Даниел Ортега.

на Рейгъновото 
на кон- На текущата сметка на 

Червения кръст на Югос
лавия досега са внесениНикара-
към 2 милиона динара, а 
1,2 милиона 
обезпечени чрез продажба 
на- художествени 
в белградската галерия на 
„Косанчичев венец". Ос

на 1 февруари 
Червеният кръст на Юго
славия изпрати на репуб
ликанските и покрайнинс- 
ките организации на 
3 милиона благодарствени 
чекови записи в 
от 10, 20,
1000 динара на обща стой 
ност 83,5 милиона

динара саВисоки функционери на 
САЩ потвърдили инфор
мациите, че преди три го
дини американското Цен
трално разузнавателно уп
равление (ЦРУ) е изготви
ло тайни планове за сва-

Американският прези
дент Роналд Рейгън мина-

във връзка с предложение
то за отпускане на 14 ми

лата седмица отправил от- лиона долара допълнител-
крит призив за сваляне на на помощ на никарагуан-
легалното правителство на ските контрареволюцио-
Никарагуа, понеже сегаш- нери.
ното обществено устройст Конгресменът Стивен 
во в тази централноамери- Слерц зявил, че шефът на 
канска страна „не е прием Белия дом с изявлението 
ливо за САЩ". Американ- си „открито обявява вой- 
ското правителство прави на" на Никарагуа. Един 
опит да обезпечи „консен друг конгресмен, Майкл 
зус" на демократите и ре- Барне, оценява, 
публиканците в КонгресаДнай-новотг>

картини

вен това.

ляне на никарагуанското 
правителство. Наблюдате 
лите са на мнение, че 
Рейгъновото извяление и 

про- 
тайни

на
заявил, че 

ще бъде ЧК

апоени 
50, 100, 500 и

предложение е явно 
дължение на тези 
планове.

че след 
изявление на

динара.

Нгмаяскн марш—разкази за пролетарски 

свръхгеронзъм (II)
Тази светосавска нощ беше по- 

най-тежката борба с
— Когато се умориш,
— окуражаваше го Влада. 

Изнемощелите бойци поизоста- 
ваха. Влада целуна Абдула и 
качи на раменете си.

— Така ще 
качи на раменете

ти ми катежка от живрага.
„На път през Игман с остана

лите бойци тръгнаха и Влада Не- 
делкович — Дръндало родом от 
Крагуевац, храбър и 
га, и десетгодишното момче Абду
ла. Момчето намерихме на 23 де
кември 1941 година на кръстопътя 
пред опожареното 
же. Седеше на един 
черняло от дим лице и разрошени 
коси. В селото

го

Гордея се ни бъде по-лесно.силен мъжаI
си.

Кой можеше да помис- Острите ръбове 
се врязваха

на „бредата"

но той не чувствуваше болЛ 
раменете му, 
спеше Абдула. 
ждаШе ни

ли, че по стръмнините 
окования

на в
село Меджед- 

камък с по-
в студ и 

Игман, само 38 дни след 
формирането в Рудо, бой
ците на Първа пролетарс
ка бригада ще

снягс отрупан със сняг. 
Влада не го събу- 

когато спирахме ла ги 
отлочинем. Духаше в лицето Му намазваше го г •"У1чсто му,
под шинела ' Л°И' "криеше" го

; не намерихме дру- 
го живо същество. Влада ' отиде 
при него и внимателно го уви в 
одеяло.изпишат ед 

на от най-светлите страни-шуте си.Не плачи, синко! Отсега ще 
бъде такаци на четиригодишното си 

героично воюване.
— А „бредата"? 

_ Не, Станко, 
без оръжие . .. 

Владо, - 
— Не, Станко,

: къде аз, там и ти. Пък
каквото ще нека става __
бащински Влада.

През Игман бяха в средата на 
колона. Влада носеше картечница 
„ реда , италианско производство нося 
а зад него гордо крачеше неговият 
Абдула — разказва Станко Мати- 
яшевич.

какво ще правяказа му
Игманският 

само 18 часа, следобед и 
през нощта 
28 януари, 1942 година. Д0 
статъчно за изява на без-

марш трая

СИ Да взема Абдула.
на 27 срещу още мога да го

промълви той. 
За последен 

върха на Игман, 
та къщичка

път ги видях на 
пред планинска-примерен комунистически 

и пролетарски 
Достатъчно

— Можеш на Велико поле. Аз

останали^ ^ »

лницата в ‘ 110 късно- в бо-

Ишах"3 благополучно” преминали

Пише: Драго ТАНКОСИЧ ли, синко? 
ше го Влада и всеки 
щаше да види не изостава 
пото му другарче.

— Мога — 
малкият Абдула.

пита- останах 
се обръ- Абдула

ЛИ СКЪг

героизъм. 
за историята.

Да сечас

тихо отвръацаше

СТРАНИЦА 2

Братство * 1 марТ 1985I



ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ЖЕНАТА 35 ГОДИНИ ОТ ПРЕЙМЕНОВАНИЕТО НА ЦА 
РИБРОД В ДИМИТРОВГРАДСОЛИДАРНА

ПОМОЩ
ВМЕСТО
ПОДАРЪЦИ

Мост на сътрудничеството
На 27 февруари т.г. се навършиха 35 години от 

деня, който някогашният Цариброд получи 
на видния деятел на българското и 
ното революционно 
приятел на Тито и Югославия — Георги Димит

ров-

името
международ 

работническо движение и скъп

По инициатива на Конферен 
цията за обществена 
на жената в Босилеград 
ствата за осмомартовски 
ръци и награди ще бъдат изпра 
тени на гладните деца в Африка

дейност 
сред- 
пода-

И тази година Конферен
цията за обществена дей
ност на жената в Босилег 
рад раздвижи редица ак 
тивности за достойно 
ствуване на 8 март — Ме
ждународния ден на жена 
та. Централното тържест
во ще се проведе в наве 
черието на празника 
Босилеград. В залата 
Културния дом ще се съ
стои тържествено събрание 
с подбрана културно-заба 
вна програма. Доклад за 
значението на празника и 
приноса на жените в На- 
родоосвободителната бор 
ба и социалистическата ре
волюция, както и за тех
ния принос в социалисти
ческото строителство на 
страната, всенародната от 
брана и обществената са 
мозащита, делегатската 
система и пр. ще изнесе 
Данка Стоянова, предсе
дател на Конференцията 
за обществена дейност на 
жената в Босилеград. В ку 
лтурно-забавната част на 
тържественото събрание 
учениците от образовате 
лния център „Иван Карай 
ванов" и основното учили 
Ще „Георги Димитров" и 
членовете на СКХД „Мла
дост" ще се представят с 
рецитации и рецитали, по
светени на жената — май 
ка, съпруга, производител 
и самоуправител,

родни песни и танци.
-На 8 март делегация на 

организацията на жените 
ще посети майки с малки 
деца, и стари и изнемоще 
ли жени. Денят на жена- 
та ще бъде ударен трудов 
ден във фабриката за су
шене и преработка на ово 
Щия и зеленчуци и в цеха 
за производство на чора-

сат средствата за осмомар 
товски подаръци и награ
ди във Фонда на солидар
ността с гладните деца в 
Африка.

По случай Междунаро
дния празник на жената 
група жени ще направят 
посещение в една гранич 
на застава в общината. Ра 
збира се, и тази година, 
както и досега, председа
телят на Общинската скуп 
щина в Босилеград ще ус
трои тържествен прием за 
група активистки от града, 
селата и трудовите колек
тиви.

че-

С името на Димитров — свободно, равноправно 
възходящо

Идеята за преименова- ки народи и народности 
ние на Цариброд в Дими в страната, нашето об- 
тровград се роди през щество създаде и продъл- 
1947 г., когато Димитров жава да създава условия 
посети Югославия и на за пълна икономическа, 
връщане направи кратък 
престой на гарата в Ца
риброд. Говорейки пред 
насъбралия се народ, Ди
митров подчерта, че бъл
гарското малцинство в

в
на пи.

По инициатива на Кон
ференцията за обществе
на дейност на жената в 
Босилеград 

»те на сдружения труд и 
останалите трудови коле
ктиви в общината ще вне-

политическа и културна 
афирмация на българска
та народност в социалис
тическа
и необвързана Югославия. 
В основите на това равно
правие залегна и равно
правната употреба на май 
чин език и писмо в обще
ствените служби, сдруже
ния труд, 
средното образование, ку 
лтурното творчество и ин
формативната дейност.

Димитровград с ускоре
ни темпове израстна в про 
мишлено градче с органи
зации на текстилната, ту- 
марската и дървообработ- 
вателната
и строителството и с дру
ги колективи, в които ра-» 
боти всеки трети 
на общината. Доходът на 
глава от населението въз
лиза на 78 000 динара- и 
с 14 на сто е над средно
то равнище в СР Сърбия.

организации-

самоуправителна
М. Янев

В ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕКЦИЯТА НА ЖЕНИ
ТЕ В ООСТ „ДИМИТРОВГРАД" Югославия представлява 

жив мост между двете 
страни, който трябва по
стоянно да укрепва, за да 
служи на добросъседските 
отношения между Югосла 
вия и България. На 27 фе 
вруари 1957 година Скуп 
щйната на Народна репу 
блика Сърбия взе решение 
за преименование на Ца
риброд в Димитровград.

През изтеклите 35 годи 
ни Димитровград 
успешно ролята, за която 
говори Димитров, 
ждайки на дело станови
щата на Съюза на югослав 
ските комунисти за наци
онално равноправие и бра 
тство и единство на всич

Сказка по всенародна отбрана основното и
На 25 февруари тази година Секцията за 

обществена дейност на жената в ООСТ „Тигър- 
Димитровград" организира сказка на тема: Яд
реното оръжие -.и , защитата в случай на негова 
употреба".

Тази сказка е предвидена в плана за работа 
рамките на всенародната отбрана и обществе

ната самозащита. Съ-Щевремено това е само част 
от програмата за работа на секцията, предвиде
на за тази област.

Лектори по посочената 
Йовичич, лекар и Саша Колев, завеждат всена
родната отбрана в каучуковата промишленост.

Освен тези сказки жените в гумарата най- 
активно се подготвят за своя празник — 8 март.

промишленост
изпълни

тема бяха Милан жителПрове

и с на-

иа малка къщичка. Всички исках- ръцете си. Пристигаме пред
не нинската къщичка. Пътят е про

бит" _ спомня си Джоко Вукаши- 
нович.

пла
ва и самият аз не зная. Но Мишо 
се събуди — спомня си Микан Ми 
личевич.

ОСТАНАХМЕ БЕЗ КОНЕ

„Леденееха и конете, и хората. 
От студ и хлъзгане умряха всички 
те коне
Милан Антончич — Вслсбит.

_ разтоварете конете и вземе
те оръжието! — заповядах.

Изморен, 
грабнах една „бреда" и сандък с 
муниция.

— Напред .другари!
Бойците тръгнаха. Всеки носе

ше колко можеше.
Най-трудно ни беше на върха 

на Игман, където се намираше ед-

СЬБУЖДАМ го с пдесник

„Един боец се опрял о стена 
край пътя. Шибнах го с ремъка, 
за да го събудя . . .

ме да влезем в нея, но това 
беше възможно. Пред къщичката 

преглеждаха
изтощените и премръзнали бойци. тпиггдтяп ппгр
Гойно Николиш, Бора Божович, ХАЙДЕ, ДРУГАРЮ, ОЩЕ

МАЛКО...

санитарните екипи

Воислав Аулич, Иво Попович — 
Джани, Деян Попович и други 
лекари им оказваха помощ.

ГОРАТА ЕХТИ ОТ ПУКОТ

каза— Аз бях заспал ... 
тихо и тръгна след мен. „Пред мен върви Мирко Ново- 

картечница на рамо. Често— изтъква в спомените си вич с
размръдва затвора да не замръзне 
— разказва Гойко Джукич.

— Не мога вече — казах и по

между бойците се 
увеличаваше. Спирахме и лягахме 
в снега. По-крепките боици ни съ
буждаха, размръдваха, помагаха 

Настигнах Мишо

Разстоянието

Промъкваме се между борове 
и ели. Гората ехти от 
— дърветата пукат от студ. Неда- 

нас падат стъбла и цели

експлозии* днах в снега.сънит и измръзнал.ни да вървим.
Пстрович, мой .съученик. Зад мен е Юсуф Дорич.

_ Хайде Гойко, хайде друга-лече от
дъревта. Краката и ръцете ни са рю, още малко... 
вдървени... Не ги чувствуваме. Върна се и Мирко. Хванаха ме 
като че ли са от желязо, чужди... под мишките, аз набрах сили и

станах. Те не се отделят от мене. 
Възхищавам се от силата им. Ми- 

Стийович и Душан Вуйоше- 
„бреди" на раменете 

е на тях? Гордея

- МИШ°- Дави^м Мго
Мишо не отговаря, 

да тръгне с мен, отминаваме го, а 
мястото си. Вър- — Планинската къщичка е бли- 

Ощс малко и ще пристиг
нем в пея — казва нашият водач.

той не мръдва от 
нах се крачка-две 
плесник. С кое 1

залепихи му 
сърце направих то- 30 . лоня

вич носят
Вярваме сГ стругарите си. Там. напред

Станко Милутинович помага на 
изнемощял боец.

— Село! — извика 
Много села ни се привиждаха 

по този път и вече не зная, това 
съм ли е или действителност".

казваПресйсница. Добре си 
15-годишно момче, а днес геперал-подпол- 

подадоха мляко да пия. Донесоха и

епомпямв„Пристигнахме
Еугеп Лебарич, т0™”*1КПТе ^
спят да разтрием ^^ХмТ^ГдългГг. Прссйеница. Тръгнахме 

Йово и “ " , „ахмс в село Обла бърда в подножието 
след бригадата и пр д къща Домакините ни приеха лю-
иа Трескавица. Влезо 0 сме измръзнали, дадоха пи храна,
безно и когато видях безсм„апие ..
От топлота и умора паднах в_ое-------------------------------------------------

лезе много, 
и по-бавно... Най-сетне ка една 
равнинка виждаме планинската къ
щичка. Сега вече знаем, че първи- 
тс КЪЩИ на Пресйеница не са тъй

един някой.

И като че ли получавамедалече.
някаква нова, свръхчовсшка сила, 
разгърщаме снега и с телата, и с _ СЛЕДВА —
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ДИМИТРОВГРАД

яЕВМйг-0-“ “ -" ОК на СК иРаботата на
Председателството му 

на оценка
Усъвършенствуваието и

ангажирането в 

несъответствие Проекгозаклю“дтаИ Рот
13 заседание на ЦК на 
С10К в което най-актив
но се е включил всеки чет

на Съюза на 
общината.

Практика е. Общинският 
Съюза на комукомитет на

пистите в Димитровград 
началото на годината 
дава отчет пред членовете 
на СК в общината за своя
та работа. Тази практика 
не изостана ни тази годи
на. Именно, на заседание 
на Председателството 
Общинския комитет в Ди 
митровгрвд, проведено на 
20 февруари тази год. бе 
обсъден проектоотчета за 
работата на Прсдссдатсл- 

и Общинския комитет.

в
Дачетирипонастоящем има 

члена, завършили „ошдин 
ската" политическа 
ла и един, завършил По
литическа школа към МОК 
па СКС. Двама е тази шко 

членове на Предсе- 
ОК на СК,

членвърти
комунистите

Изхождайки от станови- 
на 18 заседание на

активност за изиамиране вВ непосредствената 
па пътища за конкретно решаване на различни- 

общината, членовете на СК, завър- 
школи на СК трябва да имат 

(и задължение") да дадат по-голям

шко-

те въпроси в 
шили политически 
възможност 
принос

ЦК на СКС отнасящи се до 
необходимите промени 
политическата система, 

Председателството е фор
мирало отделно тяло за 
следене провеждането 
становищата в дело, а прие 
и конкретна програма за 
действие в тази насока.

на вла са
датслството на 
от които един е секретар 

Председателството. Еди 
нстаеният пък курсист от 
общината, който завърши 

школа „йо

нава преценка за ангажира
нето на завършилите пар
тийни школи в останали
те обществено-политичес
ки организации и самоуп- 
равителни органи в .орга
низациите на сдружения 
труд и местните общнос
ти. Още повече ако се има 

, предвид, че такъв анализ 
все още няма. В ОК на 
СК изтъкват, че трудно 
може да се говори за ан
гажирани и в първичните 
си партийни организации.

По време на последните 
избори в първичните пар 
тийни организации се из
тъкваше, че на най-отго
ворните места ще бъдат из 
брани онези кадри, зас- 
видетелствували качества 
та и партийната си после 
дователност с конкретни 
дела. В 63-те първични па 
ртийни организации, в 
които има около 1000 чле 
нове само 12 души са сек
ретари, които са завърши
ли Политическата школа 
към ОК на СК, а 17 са из 
брани в секретариатите.
Всред завършилите Поли
тическата школа към 
МОК на СКС само двама
са в секретариатите. В Об да дадат по-голям принос, 
щинския комитет на СК

Неотдавна в Босилеград 
започна шестият випуск на 
Политическата школа към 
оощинския комитет на 
СК. Тази школа, като ор
ганизирана и незаменима 
форма на идейно-полити 
ческо и марксическо из
дигане сега посещават око 
ло 30 души, преди всичко, 
млади членове на СК. Оча 
ква се след завършаване- 
то й те да дадат още по- 
голям принос, не само в 
деиствуването на първич 
ните си партийни органи 
зации, но и в останалите 
обществено-политически ор 
ганизации и самоуправител 
ни органи в трудовите ор 
ганизации, т.е. местните 
общности. Дали и колко 
ще станат по-действени ще

на

ство
Тези дни същият Щс се 

обсъждане в 
организации

Политическата 
сип Броз Тито" е почти но 
ангажиран I намери на 

първичните 
на Съюза на комунистите.

Разисквайки върху ра
ботата на Общинския ко 

Председателството
имайкиБез претенции, 

преди всичко предвид, че 
в предишния мандат 
колко души с политичес
ките школи са се намира
ли на тези отговорни по
стове, принципът (на най- 
отговорните места да дой 
дат най-способнйте) 
не е спазван или пък за-

митст,
констатира, че практиката 
показва че има място за 

форумна-

сто-Стабилизацията на 
ланските и обществени про 

идейното и акцион- 
засилване

ЦЯ-

цеси, премахване на 
та работа и в Председател 
СТВОТО и В Общинския КО" 

също и за подоб

но единство и 
ролята на Съюза на кому
нистите, както и

свързана с разисква-
активно-

митет ,а 
ряване метода и съдържа
нието на работа на органи
те на Съюза на комунисти
те в общината както и на

или стта
нията по повод Проектоза 
ключенията от 13 заседа
ние на ЦК на СЮК, са би 
ли в центъра на внимание
то на Председателството и 
Комитета през 
1984 година. С работата си 

Общи

вършилите политическите 
школи не са засвидетел- 
ствували партийната си по 
следователност!

И на края, в настоящия 
момент идейно-политиче
ската активност на СК в 
общината е насочена към 
решаване на сложни въп 
роси, преди всичко об
ществено-икономически. В 
тази борба са необходи
ми идейно-политически 
издигнати и, разбира се, 
действени кадри. Завърши 
лите партийните школи 
трябва да имат място, 
възможност (и задълже
ние) да дойдат до изява и

първичните организации.
Разбира се, че и ре

дица други въпроси се 
намериха на дневен 

ред на заседанията на Пре 
дседателството и Общинс
кия комитет. Колко успе
шно са решавани тези въп
роси ще кажат комунисти
те в първичните организа 
ции, които в течение на 
следващия месец ще разис
кват върху проектоотчета 
за работата на Общинския 
комитет и Председателство 
то му.

изтеклата

върху тези въпроси 
нският комитет и Предсе
дателството му са давали 
подтик в действуването на 
първичните организации 
във всички области, особе
но когато става дума за 
задачите от Дългосрочната

покаже времето пред нас.
Колко обаче са ангажи 

рани и как действуват оне 
зи, които завършиха не 
само тази, но и останали
те школи на СК?
ОКОЛО 170 ДУШИ С ДИ
ПЛОМИ НА ПОЛИТИ
ЧЕСКИ ШКОЛИ

Политическата школа 
към ОК на СКС в Боси
леград, която започна 
през учебната 1979/80, до
сега завършиха около 150 
души, а 21 член на СК По 
литическата школа към 
МОК на СКС в Лесковац 
(двама са на школуване 
сега). Досега един член на 
СК в общината завърши и 
Политическата школа „Йо 
сип Броз Тито" в Кумро- 
вец.

програма за икономичес
ка стабилизация и засилва
не и по-нататъшно разви
тие на самоуправителната 
система. Особен импулс в 
работата на първичните ор 
ганизации даде общопар^Р. Б. А. Т.

ОТ СЪБРАНИЕТО на общинската ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОЙЦИТЕ в бабушница

Бойците искат да се действува по-енергично
# За нов председател на Общинския отбор на 

бойците избран Живоин Живкович, а за секретар 
Урош Николич

Богданович и Гоша Андже- 
лкович, първоборци от то
зи край.

Мирко Златанович, 
сионер от Бабушница 
тъкна, че трябва 
извършат

кович подчерта, че същи
ната на критиката, която 
отправят бойците преди 
всичко се отнася до непо
следователността, 
нието в изпълнението на 
приетите задачи.

На таченето

Ако се дава оценка за 
това как и колко действу
ват и какъв принос дават 
завършилите политически 
те школи, тази оценка би 
била — в -акция са. Кол
ко обаче са във фокуса 
на тази акция, в борбата 
за конкретно разрешаване 
на проблемите?
В ОК НА СКС в Босилеград 
изтъкват че не са доволни 
от работата на всички, кои
то досега завършиха парти 
йните школи. Вместо да 
бъдат в първите редици 
мобилизирането на труде
щите се и гражданите 
своите среди и да дават 
творчески принос в реша
ването на проблемите, ед

пен-Най-плодовита част от 
годишното събрание на бо 
йците в Бабушнишка об
щина бяха изчерпателните 
и градивни разисквания. 
Бойците приеха отчет за 
работата през изтеклия пе
риод и програма за рабо
та в 1985 година и изслу
шаха доклад за предстоя
щите задачи.

В настоящия момент в 
в Бабушнишка община има 

1800 . бойци, - ‘ 
в в 46 сдружения. Почти вси 

чки са селскостопански 
производители. Борческо- 
инвалидна защита ползу- 

на част от тях с бездейст- ват 215 бойци, а постоян- 
вуването си действуват 
противоположно на поли
тиката на СК.
МАЛКО 
И В СК

На отчетни събрания в 
сдруженията на бойците в 
общината са били изнесе
ни редица критични забе
лежки във връзка с отри
цателните 
все още бавно се преодо
ляват. Посочено е, че в 
местните общности 
се поставя 
отговорно поведение, пре
ди всичко на ония на най- 
отговорни постове.

колеба- из-
да

необходимите 
подготовки за достойно че 
ствуване на 40-годишнина- 
та от победата над фаши
зма, за което по-подробно 
говори и Никодие Велко- 
вич, секретар на Съюза 
бойците ~

се
на светли- 

тс традиции от Народоос- 
вободителната борба в Ба
бушнишка община 
дава заслуженото 
ние. През изтеклата 
на е чествувана 40-годиш- 
нината от победата над 
фашизма, сетне 40-годиш- 

„ «ината от създаването на 
Наи-голямо внимание бе Седма сръбска ударна бри 

ше посветено на проблеми гада. Първа лужнишка 
те на стабилизацията, не- ладинска трудова бригада 
заетостта, недостатъчната Десета сръбска ударна бри 
организираност на земеде- гада, кървавия май на 1944 
леките кооперации, цени- година в Цървена ябука 
те на ветеринарните услу- Миналата година беше от 
ги, подмяната на електри- крита и възпоменателна 
ческата мрежа и под. Из- плоча на падналите бойни 
хъкнато беше също и то- във Велико- Бонинпи 4 
ва, че известно число бой- В работата ва годишно

то събрание на Съюза на 
рояците взеха 
Гюро Златкович,

явления, които
се от- 
внима- 

годи-често 
въпрос за по- на

Бабушнишка об 
разискванията уча 

Новица Любич,
к-пкдДСедател на Общинския комитет на Съюза на ко- 

унистите, Бранимир Кос- 
тич. Божидар Денчич, Ра 
~ Д*УКИЧ. Любисав 
гг ч' гюра Златкович, 
Джордже Милкович, Сто- 
ян Паунович

нов пРеДседател на 
Общинският отбор на О- 
'за на бойците беше 

бран Живоин 
а за

щина. В 
ствуваха и

действуващи
ом

на материална помощ от 
Общинската скупщина по
лучават 43 души. Благода- 

АНГАЖИРАНИ рение помощта на Републи 
канската организация на 

Безспорно е, че активно бойците — през 1984 го- 
стта зависи и от ангажи
рането. Трудно е да се да

и ДР-

из-ци са се пасивизирали.
В доклада за предстоя

щите задачи Живоин Жив-
Живкович, 

секретар Ур0щ Николина 6 бойци са били на 
възстановителна почивка. участие и лич.

Божко
, М. Антич
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЬ 
ЮЗ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИ 
СТИТЕ В БОСИЛЕГРАД

Избори в дружествата 

и сдруженията 

на гражданите
За всеки конкретно задължение

Общинският комитет на 
Съюза на комунистите в 
Босилеград, на 21 февруа
ри т.г. проведе разширено 
заседание, посветено на за
дачите на Съюза на кому
нистите в общината в про
веждане становищата от 
16, 17 и 18-то заседание на 
Централния, комитет на СК 
на Сърбия. Имайки пред
вид, че става дума за твър
де важни идейно-политиче 
ски въпроси, които оа от 
превъзходно значение не 
само за комунистите, но и 
за всички трудещи се и гра 
ждани, за реализацията 
им в практика трябва да 
се включат всички субек
ти — всеки да поеме кон
кретни задачи и акции за 
промяна на състоянието. 
Разбира се, комунистите 
трябва да бъдат в първите 
редици. Обаче не с прове
ждане на събрания и взи
мане заключения, както бе 
изтъкнато на заседанието, 
а с конкретни активности.

ЗаЩото, както подчерта 
председателят на ОС в Бо 
силеград. Любен Рангелов, 
ние и досега по тези и по
добни въпроси приемахме 
съответни заключения, оба 
че малко какво от това, 
реализирахме или както из 
тъкна Винко Стоянов, ко
мунистически се договаря
ме и приемаме становища, 
обаче комунистически не 
ги прилагаме в практика. 
С подобен тон и съдърж:а- 
ние бяха и разискванията 
на Симеон Захариев, Спас- 
ко Спасков, Васил Такев и 
други, които участвуваха 
в разискванията по този въ 
прос.

Безспорно е, че това за
напред налага съвместна 
и съдържателна актив
ност, с конкретни задълже 
ния на всеки субект в сво
ята област. При това за 
всяко неизпълнение на за
дълженията да се търси и 
съответна отговорност. Всъ 
щност, това е едно и от

заключенията, което по 
предложение на Председа
телството Общинският ко 
митет на посоченото засе 
дание прие.

Освен това Общинският 
комитет на СК зае стано
вище всички първични па 
ртийни и синдикални 
ганизации в общината до 
средата на настоящата

В центъра на внимание
то на Социалистическия съ 
юз в Сурдулишка община 
и занапред остава акцията 
по изграждане на напоите 
лна система в Масуришко 
поле. Ежеседмично се про 
веждат срещи и разговори 
и разяснява значението на 
тази акция за подобрение 
на селскостопанското 
изводство в общината.

бни заседатели, а в местни 
те конференции и избори 
за нови членове на поми
рителните съвети.

Според думите на пред
седателя на. ОК на ССТН 
Драган Ристич в много дру 
жества и сдружения не са 
изготвени отчетите, така 
че не ще бъде допуснато 

про да се избират нови ръко
водства, ако предварително 
няма отчети за досегашна 
та работа. В местните об
щности предстои да се съ* 
гласуват статутите, заЩо- 
то в някои избори се про$ 
веждат след две, а в други 
след четири години. На
ред с това ще се обсъди 
сегашното състояние в мес 
тните общности, защото оп 
ределен брой бездейству- 
ват поради липса на поме 
щения, а не са решени ?• 
някои други материално-те, 
хнически въпроси.

— Изборите в дружества, 
та, сдруженията, местните 
общности и местните кон
ференции следва да отраз- 

Освен в тях, избори тряб ят широката демокрация 
ва да се проведат и в ме- на отношенията, за които 
стните общности, относно се борим — заяви накрая 
избиране на нови председа Д. Ристич. 
тели, избори за нови съде

ор-

го-
дина критично да обсъдят 
състоянието в своите 
ди, предприемат конкрет
ни решения за преодолява 
не на същото, отделно 
онези организации на сдру 
жения труд, 
нисват със загуба или пък 
са на ръба на рентабилно
стта. Общинският комитет 
също така е на становище, 
че всички първични :— 
тийни организации в орга 
низациите

сре

в

които стопа-

Редом с тази акция, Со 
циалистическият съюз е 
ангажиран и върху остана
лите дейности. Една от тях- 
са изборите в дружествата 
и сдруженията на гражда
ните. Предстои избиране 
на нови ръководства и са- 
моуправителни тела и из
пълнителни органи. Таки
ва избори трябва да орга
низират сдружението на за 
наятчии, гостилничари и 
автопревозници, ловците 
на дружество „Слободан 
Пенезич — Кьрцун", СОФ 
К-а и други.

пар

на сдружения 
труд до средата на годи
ната, да изготвят конкрет
ни мерки за намаляване 
броя на административните 
работници, за премахване 
и сдружаване на съответни 
служби в отделни общест
вено-политически орга

низации и общности, както 
и в органите на Общинска 
та скупщина. При това ко 
мунистите в организациите 
на сдружения труд трябва 
да изготвят съответни про 
гоами за заетост на 
ди квалифицирани кадри.

мла-

Ст. Н.
В рамките на стано

вищата от 18-то засе
дание необходимо е усъ- 

на де- 
система да по

емат комунистите в скуп- 
щините на самоуправител- 
ните общности, местните 
общности и трудовите ко 
лективи. Необходимо е, ка 
зва се в информацията из 
готвена за таци цел, да се 
мени и практиката на рабо 
тата на Координационното 
тяло за кадрови въпроси 
към ОК на ССТН, което 
да действува съгласно рол
ята и функцията която 
му определя Общественият 
договор за кадрова поли
тика.

БАБУШНИЦА: ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ПРЕЗ 
НАСТОЯЩАТА ГОДИНА ЩЕ ОБСЪДИ вършенствуването 

легатскатаРепица актуапни въпроси „Чарапара": Без съдържателна и 
дейност няма успех

последователна

за нарушения, и службата 
по правова помощ. Също 
така ще се обсъди и отчет 
за работата на Междуоб- 
щинския секретариат на въ 
трешните работи в Ниш.

Проблемите по заетост 
също ще се обсъждат два 
пъти през настоящата го
дина.

Четири пъти през годи
ната Общинската скупщи
на в Бабушница ще разгле 
жда периодичните и заклю
чителния отчет, макар че 
проблемите по 
стабилизация по-често ще 
бъдат внасяни в дневния 
ред на скупщината.

Делегатите на 
ката скупщина в Бабушни
ца ще имат 
да обсъдят и информация 
за работата на здравната 
защита, информация аа оп 
лождане иа крави и юни
ци, както и информация за 
сдружаването в агрокомп- 
лекса в региона.

Изнесохме само някои въ 
проси, внесени в програма 
та за работа на Общинска 
та скупщина, но трябва да 
изтъкнем, че ще бъдат об
съдени и други 
които не се намират в нея, 
а които ще наложи ежедне 
вната практика.

На последната сесия на 
Общинската скупщина в 
Бабушница беше приета 
и програма за работа през 
настоящата година. Тя се 
основаваше върху предло 
женията и сюгжестиите на 
най-широката делегатска 
база и във връзка е това 
беше поискано 
делегати и делегации, 
ганизации на. сдружения 
труд и другите организа
ции и общности да изнесат 
и предложат въпроси, кои 
то да бъдат предмет на 
внимание и решаване в Об 
щинската скупщина през 
1985 година.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪ 
ВЕТ В БОСИЛЕГРАД

Запазването на 

стандарта—на хартияот всички
ор-

На заседанието бе обсъ
ден и приет и заключите
лния миналогодишен ба
ланс на Общинския синди
кален съвет. От осъществе 
ния общ доход от 1 635 
467 динара за различни ви 
дове потреби са изразход
вани 1 111 187 динара — 
излишъка възлиза на 524 
280 динара. Покрай това 
те обсъдиха и приеха и фи 
нансовия план за тази го
дина, според когото за по
требите на Общинския 
синдикален съвет са зап- 
лувани 1 690 721 динара. 
Същите щс се обезпечат от 
членски внос на заетите в 
общината — 1 200 000 ди
нара, чрез солидарни сред
ства от Републиканския

Общинс- 
синдикален съвет в Бо 

силеград на проведеното 
на 20 февруари заседание 
приемайки програма за ра
бота иа Съвета и Предсе
дателството му за настояща 
та година подчертаха, че 
е необходимо обществено- 
политическите субекти, пре 
ди всичко Общинският син 
дикален съвет, по-ефикас
но да се включат в защита 

стандарт 
Още по-

Дел егатите на 
кия С цел заплануваните за 

дачи и активности, произ
лизащи от посочените за
седания по-ефикасно и на

стопанска

време да намерят приложе 
ние в практиката. Общин
ският комитет формира и 
координационно тяло, кое 
то да следи провеждане
то иа становищата на посо 
чените партийни заседа
ния. Формирани са и де
лови групи: за следене 
самоуправителната органи 
зираност и решаването в 
сдружения труд, за следене 
функционирането на деле 
гатската система, за самоу 
правителната организира
ност в местните общнос-’ 
ти и делова група в обла
стта на самоуправителната 
организираност в органите 
на управление, професио
налните служби и трудови
те общности.

Общиис-
Обаче и този път отзивът 

Най- възможностбеше недостатъчен, 
голям брой предложения 
идва от Изпълнителния съ 

трябва да се отбе- та на жизнения 
на трудещите се. 
вече ако се има предвид, 
че освобаждаието на трудо 
вите организации от извес
тни облагания в общината 
е все ошс само на хартия.

вет, но 
лежи, че при приемането 
на програмата на Обншн- 

скуищина, същата бе 
ше допълнена с редица ва
жни теми, предложени от 

за обществено-

ската

комитета 
политическа система и де
легацията в Бабушница.

В случая това неблагопри 
ятио действува върху тру
дещите се в материалното 
производство, чиито 
ии доходи са 
тези в

300синдикален съвет 
000 динара, а 190 721 дина 
ра ще бъдат надоместени 
от миналогодишния изли
шък.

въпроси,В скоро време в дневния 
ред на Общинската скуп
щина Ще бъде дейността 
на правораздавателните ор 
гани — Общинския съд, об 
инския прокурор, съдията

лич- 
по-малки от 

обществените дей-
М. Я.М. я.М. Антич ности.
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• ИЗ ДЕЙНОСТТА НА „МЛЧКЛТИЦА" - СУРДУЛИЦА бабушница

Необходими са променилагери н за чужбина
частично „Бор“ и „Май- 
даипек" и други.

Миналата година за пръв 
тази

Стоманени
новна организация на сдру 
жсния труд само зарад то
па, чс сс намира извън 
Пирот, макар че не се ра
зличава нито по един еле
мент с трудовите единици 
на „Тигър" — външна ав- 
тогума, както и това че 
„Тигър" е единствената ор 
ганизация в света, която те 
хническо-тсхнологическо- 
то развитие е разкъсала" 
на два дяла и че между
народният пазар не приз
нава такова разделение.

СР Сърбия с доставено на 
Югославската стопанска ка 
мара, която ако даде съг- 
ласле си, в предстоящия пс 
риод може да сс 
преустановяване

Зарад по-пълно използува 
не на средства и кадри и 
за по-голяма ефикасност в 

об*Дес-

Фабриката за машини и 
„Мачкати-стоманолеярна 

ца” в Сурдулица, стопанис 
ваша в състава на Индус- 

„Иво Лола Рибар"
_ Земун, ежегодно пости
та все по-добри делови ре
зултати. Тези дни приклю 
чва изготвянето на заклю 

баланс за мина-

път в историята на 
сурдулишка фабрика е осъ 
ществен износ на стомане
ни лагери в чужбина. Имен 
но в Сирия са изнесени 360 
тона стоманени лагери на 
стойност на около 40 ми
лиона динара. За отбеляз
ване е, че тази страна про
явява интерес и занапред 
и търси да й сс доставят 
около шест хиляди тона, 
които биха й сс доставили 
за следващите 18 месеца. 
Интерес за доставката, па 
стоманени лагери проявя
ват оЩе Иран и. Турция. 
С някои от тези I страни’се

работата, съгласно
твено-икономичсските про
мени в обществото СОСТ 
„Тигър" предлага нова са- 
моуправигелна организа

ция. Предлага се „Тигър" 
— вътрешна автогума в 
Бабушница занапред да 
няма качество на основи^ 
организация на сдружения 
труд. Именно, оценено е, 
че настояядият облик на

очакватрията на вноса

чителния 
лата година. Според сведе 
нията през изтеклата годи
на тази най-голяма стопан
ска организация в Сурду
лишка обшина е осъщест
вила общ доход от около 
1,08 милиарда динара и 
по отношение на предиш
ната година отчита увели
чение с около 70 на сто, 
във финансовото отноше
ние. Физическият пък обем 
на производството е нарас
нал с 31,3 на сто.

„Мачкатнца" с производ 
ството си на стоманени ла 
гери се нареди 
най-добрите в

организиране не е нссполу 
ка, но чс трудовите орга 
низации фактически не съ 
щсствуват на релацията от 
ООСТ до СОСТ. Следова
телно, съгласно новата са 
моупрапитслиа организа
ция бабушнишката основ
на организация на сдруже 
пия труд щс трябва да бъ
де само единица на сдру-

В разискванията стана 
дума и за това, че ООСТ
с основна трудова и само- 
управителна цялост, къде- 
то се създава доход и се 
взимат решения за разпре 
делението му и поради то 
ва бабушнишкият стопанс
ки колектив би бил ощетен 
в това отношение.

Обаче основен тон на 
разискванията беше в 
ва, че проблемите в коле
ктива са големи и че нещо 
трябва да се мени. Изтък
нато беше също 
са налице всички законни 
условия за

водят разговори и има из
гледи и те да станат посто
янни потребители на сурду 
лишките стоманени лагери.

Инак според плана на 
фабриката през настояща
та година трябва да се 
произведат около 8 хиляди 
тона, от които две хиляди 
високолагирани, три хиля
ди обикновени стоманени 
лагери и останалото коли
чество други видове.

От казаното личи, че фа
бриката за машини и сто
манолеярна „Мачкатнца" 
в Сурдулица е един преус-

С качеството си — проиик 
ване на чуждестранни па 
зари

между 
страната. 

Благодарение на качество
то на високолагираната 
стоманените лагери на „Ма 
чкатица" имат най-дълго
трайна употреба, па затуй 
изтласкаха от югославс
кия пазар чуждестранните 
вносни лагери. В тази на
сока Стопанската камара 
на СР Сърбия е дала съг
ласието си „Мачкатица" да 
„диктува" вноса на стома 
нени лагери. Мнението на 
Стопанската камара на

жсния труд.
В разискването по този 

въпрос, в работата на пар 
тайната 
„Тигър" — вътрешна ав
тогума участвуваха и най- 
отговорни 
„Тигър" и 
ка Бабушнишка община. 
Беше

то

на стоманени лагери от чу 
жбина.

В момента тези лагери 
ползуват почти всички ци 
ментови фабрика в страна
та: „Беочин", „Далмация— 
цимент”, „Поповац", „Ар- 
хово”, „Нашице“. Стома
нените лагери с успех пол
зуват и флотационни руд
ници: „Благодат", „Лайко- 
вац", „Зорка" — Шабац,

организация в

така, че
лица в СОСТ
представители въвеждане ’на 

временно управление в то
зи бабушнишки колектив.

Факт е, съШо така, 
работниците са 
нещо

изтъкнато. между
другото, че обществено-по
литическата общност в Ба 
бушница не иска да търпи 
от предложената 
низация, защото, даждията 
ше продължат да се насо
чват както и досега. Изтъ 
кнато е, че „Тигър" — вът 
решна автогума е била ос-

че и 
съгласнипяващ колектив с прекрас

ни възможности и добри 
износни перспективи. да се мени. Най-те 

жко им падат ниските 
ни доходи. За 
заЦИя „Тигър" вътрешна ав 
тогума ще се

реорга- личСт. Н.
реоргани-

БОСИЛЕГРАД: ОСМОМАРТОВСКИ СРЕШИ И РАЗГОВОРИ изясни на 1 
март Т.г. чрез референдум.
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Изкупуване на 

борови шишаркн
С развитието на социали 

етическите самоуправител- 
ни отношения и укрепване 
то на делегатската система 
и ролята на жената, като 
обществен субект, в това 
развитие ежегодно нарас 
тва. С това жената произ
водител и самоуправител 
дава свой пълен принос 
във всеобщото ни общест
вено-икономическо разви
тие, а в рамките на това и 
принос в осъществяването 
на икономическата стаби
лизация.

В това ни увериха и Пен и от личния доход, затова, 
ка Манасиева и Лиляна мисля че не съм сгреши 
Стоева, две млади работни ла. 
чки в Горската секция, с 
които тези дни по повод 
настоящия 8 март — Меж
дународния ден на жената 
разговаряхме:

С цел да обезпечи соб- 
посадъчен 

ал в съзвучие с
лесителното Дело, не само 
от страна на Горската 
Ция в Босилеград, 
Движението на

ствен матери- 
мерките 

I по икономическа стабили- 
; зация. Горската 

Босилеград 
) чна с изкупуване на боро- 
| ви шишарки, 

следната

сек
но и за

_ гораните 
ьосилеградска община. 

Още повече, че Горската 
секция и Движението 
гораните в

секция в 
тези дни запо

о

Цената е 
25 динара за

на
това отноше- 

‘™ат големи амби
ции. Именно те са заплану 
вали в течение на година
та да залесят над цоо
тапп „голини и на около 

декара да извършат 
мелисфация и подмяна на 
посъхналите фиданки.

От друга страна, изкупу
ването на боровите шиша 
рки ще бъде от полза на 
хората, които ги събират. 
Средствата от тя» ще уве 
личат приходите в семей
ния им бюджет, което в 
момента е от особено зна
чение, тъй като - 
то равнище на доста 
ства е застрашено 
ладията. Разбира 
бирането 
бива да се

Инак, и двете млади ра
ботнички, които са добри 
другарки още от ученичес
ките скамейки, както 
уведомиха в дървообработ 
вателния цех, отговорно се 
отнасят към трудовите си 
задължения и почти 
дневно успешно 
ват трудовите норми, 
то не са малки.

Да кажем и това, че Пе 
нка и Лиляна 
девойки.

килограм борови шишар- 
°т бял бор и 20 дина- 

ра за килограм 
от черен бор.

Изкупените 
сушат в специално 
ената за целта 
където от

ки
ЛИЛЯНА СТОЕВА от 

село Гложйе: Може би ако 
имаше повече професиона 
лни насоки щях да избера 
друга, а не дървообработ- 

СЧ; вателната. Но в едно бяха 
сигурна, че това щеше да 

от село Райчиловци: Вече бъде пак някой 
година и половина работя 
на банциг —машина. И

шишаркини де-
ш и шарки се

постро- 
сушилня, 

тях се отделят 
Получените 
семена (по- 

количество от 
го) ще бъде използувано за 
обезпечаване 
посадъчен материал

еже- 
изпълня-ПЕНКА МАНАСИЕВА, семената им. 

но тоя начин 
голямо

коипроизвод
ствен. Защото с това раз
читах на по-бързо заема
не. Сега вече няма за как
во да се разкайвам. Още 
като ученичка обикнах та
зи професия и сега все по
вече навлизам в тайните 
на дъровобработвателния 
процес, който наистина е 
твърде увлекателен. Затова 
мое поръчение е, момиче
тата да не избягват произ
водствените занятия.

не-
са добри и 

Пенка досега е 
участвувала и на две 
дежки

право да ви кажа, довол
на съм от работата. Макар 
че при професионалното 
си определение в Среднош 
колския център в Босилег
рад, дълго време се двоу- 
мех. Но сега когато виж
дам, че моите съученички 
все още оа заети, а аз ето 
работя, мога да кажа, че 
съм доволна а доволна съм

на собствен
садниците на Секцията*533 
една част ще бъде 
дено на други 
ции.

Няма

мла- 
акции:

„Ясеновац — 83" и СМТА 
„Белград — 84", а намере
нието им е задочно да про 
дължат с образованието си 
и по този начин получат 
още по-висока професиона 
лна подготовка.

атрудови
прода- 

горски сек жизнено.
семей

от инф- 
се при съ 

на шишарките не 
унищожават ве 

че засадените борове.

съмнение, че по-
лученият по този начин по 
садъчен материал ще бъде 
от голямо значение за осъ 
ществяване на запланувани 
те задачи в областтаМ. Я.

м. я.на за
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ <ЖКомунист
и на Съюза на комунистите в Сърби, ЩЩг Белград, 1 март 1985

л
РЕЗУЛТАТЪТ ДЕЛОТО КРАСИ

Милионите членове на СК, обсъждайки голямата роля и отговорност на ЦК на 
яколкомесечната дебата по Проекто- осъществяването на водещата идейно-политй- СЮК, на централните и покрайнинските ко- 

заключенията от Тринадесетото заседание на ческа роля на СК в обществото, бяха едино- митети на СК в изграждането и осъществява- 
ЦК на СЮК навлезе в

Н
заключителен етап. душни в становището, че той може да осъ- нето на единствените стратегически цели и 

Нейният последен чин ще бъде на насроче- ществи тази роля само ако има ясни{ науч- задачи на СК. За да може такива и тези яв
ното вече Шестнадесето заседание на ЦК на но обосновани и отговарящи на настоящето ления успешно да се премахват, потребно е
СЮК. Това едновременно ще бъде и върхната утвърдени програмни цели. Плюс това, как- — бе изтъквано в разискванията — в СК да

то казахме, трябва да има и върху тях обсно- се приемат възможно повече млади работни- 
Разискванията, трябва веднага да се ка- вани и разработени етапни цели, политика и ци от материалното производство, които стру-

же, потвърдиха привързаността на комунис- конкретни задачи. В този смисъл, бе подчер- долюбие си вече са се изтъкнали, но и много
тите към

и точка.

становищата в Програмата на тавано, е необходимо да бъдат ясно изразе- повече способни всестранно подготвени спе- 
СЮК, У става и документите, върху чиито ос- ни и изказани отделните и общите и матери- циалисти от различните области. Това, бе ка- 
нови почива активността на комунистите и ални и обществени интереси на работничес- зано, би подобрило сегашния работническо 
организациите им и днес, а ще почива и в ката класа и ншата страна, като цялост от- класов и кадров състав на СК. За да се по- 
бъдещето. Изхождайки от това, разисквания- делиите и общите интереси на всички наши стигне тази цел, СК трябва по-ефикасно да 
та, без съмнение, направиха крачка напред, народи и народности в Югославия, разбира се освобождава от онези членове, които със 
търсейки възможно по-цялостни, по-аргумен- се, в рамките на последователното осъществя- своето поведение накърняват моралния и тру- 
тирани и на времето по-съответни отговори ване на реалното им единство. Ето защо, има- довия лик на комуниста и не изпълняват трудо 
на множеството въпроси, които се наложиха йки тези обстоятелства предвид, СК е дъл- вите и морални задължения. Имайки всичко 
или се налагат в рамките на осъществяване- жен от марксистка гледна точка да анализи- това предвид, абсолютно е естествено, че кад- 
то на водещата роля на СЮК в обществото и ра многобройните, твърде сложни и противо- ровата политика в СК и обществото се наме- 
укрепването на неговото идейно и акционно речиви самоуправигелни и други интереси и е ри в центъра на вниманието на участниците 
единство. Във връзка с това решителна под- действуването и акцията си постоянно да до- в общопартийните разисквания.

Ясно, при съгледаването на идейно-поли-крепа получи принципното определение на принася за тяхното разрешаване, преди всич- 
СК, залегнало в Проектозаключенията от Три- ко като води сметка за историческите инте- тическото и акционното оспособяване и дей- 
надесетото заседание на ЦК на СЮК, че Съ- реси на работническата класа. Затова не тря- ствуване на Съюза на комунистите, разисква- 
юзът на комунистите своята водеща идейно- бва никого много да изненади, че в разисква- нията обхванаха и въпросите за осъществява- 
политическа роля трябва да докаже и по- нията остро бяха критикувани снажно проя- нето на принципите на демократическия цен- 
твърди с дела, с резултати — в практиката и вените в настоящия момент, а често фавори- трализъм,- критикувано бе неговото неоснова- 
з революционната теория. зирани тенденции към изтъкване удовлетворя- телно пренебрегване в много организации на

Че едно такова определение не е фраза, ването на тесните,, частничните, егоистичните СК, или пък изкълченото му прилагане. В
и останалите интереси, за сметка на общите, този смисъл бе посочено и на проявените тен 

Затова в разискванията се търсеше от Съ- денции към федерализация. При това крити-
но съществена предпоставка, потвърждават и 
мненията изнесени в дебатата — че СК мо
же да осъществи водещата си роля в обще- юза на комунистите всестранно идейно-поли- кувано бе и бавното разрешаване на някои 
ството само ако има свое постоянно място и тически и организационно да се оспособи и открити проблеми, свързани със социално- 
поле на идейната борба в трудовите и жиз- по-нататък оспособява за осъществяване на класовата структура на СК, колективната ра-

действува такава роля в обществото и в работническата бота и траенето на мандата. Но винаги еднанените среди, следователно, ако
сред работниците и гражданите и ако е по- класа. Впрочем, той трябва да стане такава такава критичност отличаваха конструктив- 
стоянно ангажиран във фронта на организира- политическа и революционна организация, ност и градивност в подхода. Комунистите в 
ните социалистически сили и това преди вей- която със своята организация и съответните разискванията твърдеха, че СК в своята ис- 
чко като кохезионна, двигателна и мобилиза- методи ще знае и може преломно да влияе тория е минавал през много кризи и трудно- 
торска сила Но една такава роля той може върху същината и смиела на решенията, кои- сти, но успешно ги е преодолявал. От тях, по 

Р _ както бе казано в разисква- то се приемат в обществото. правило, е излизал по-силен и по-сплотен, по-
— само ако успее по отношение на Твърде ясно бяха забелязани и остро^ кри- последователен и боев. Наистина, тогава на- 

структурите на политическата и тикувани различните тенденции на идейното чело на СК се намираше другарят Тито. Но 
как- ц акционното неединство на СК. Те оправда- той и днес е с нас. Неговият опит и препо-

б«ха означени като ръка и този път трябва да ни послужат като 
СК, работническата пътепоказатели.

Посочено бе на

да осъществи 
нията
държавата и
самоуправителната система да запази
то своевременно изтъкваше Едвард Кардел но и с много причини 

позицията си на независима революцион- най-опасно явление за 
на организация". и Югославия като цяло. Влайко КрлвокапичУ

Технологическото свързване н конституционната 
система не са в колизия

ДУШАЯ ЧКРЕБИЧ

е възможно. Когато към това добавим обек-зи граници, всичко това 
тивио малките възможности на сдружения труд в практиката, въпре- 

големй според Конституцията и Закона за сдружения труд, да се 
противопоставява на тези тенденции, картината става още по-цялост
на. Но, трябва да знаем, чс технологическото 
конституционна система не са в колизия. Сдруженият труд трябва да 
върви след своя доходбн интерес, като се ръководят от пазарните кри-

Закона за сдружени»

Днес е съвсем ясно, че е необходимо да изградим обша страте- 
технологическото развитие на Югославия, която

ико-гия по научното и
_ както се изтъква в документа от Дългосрочната програма за
номическа стабилизация „Основа за стратегията на технологическото 
развитие" — трябва да позволи преценяване и избиране на алтернати-

на собствените технологии,

ки

свързване и нашата
водели към най-ефикасно развитие 

оптималното ползуваие на световните технологически постижения и 
международното разделение на труда."

сложна и крупна задача,

ки,
терии, облягайки се върху Конституцията и 
труд. Става въпрос за неговата егзистснция и бъдеше.

Узряло е съзнанието, че във федерацията трябва да има орга
низирано проследване, координиране на научноизследователската ра
бота и информиране. Вероятно сме единствената страна с такава или 
подобна напредналост, която няма никакви координативни, направля- 

подтикваши функции на федеративно равнище. От
порът и страхът, които се проявяват при споменаването на каквото и 

отношение на равнището на федерацията са ме
не без причина и с една такава

ефикасното включване
Изграждането йа тази стратегия е 

защото у нас тя трябва и единствено може да се формира върху са- 
моуправителни основи, изхождайки от мястото и ролята на отделни
те субекти в социалистическото самоуправление като се почне 
от организациите на сдружения труд до обществено-политическите об
щности. Проблеми «де възникват при неминуемата селекция и стесня
ването на фронта на предимствата в научното и технологическото ра
звитие на мярка на нашите възможности, както и в координацията на 
работата в осъществяването на приетата програма. Реална опасност 
е стратегията на научното и технологическото развитие па СЧ РЮ да 
прерасне и сб сведе на колекция от републикаиско-покрайиински стра 

само ще забави, а никак ускори нашето развитие. В 
в стопанството, учредено из-

в

ващи, или пък и

да е решение в това 
разбираеми, ирационалпи, а може 
оценка да се квалифицират. Още повече, когато напредналите страни 
е пълен суверенитет вече твърде тясно и интимно координират своите 

реализират мултидържавнн научноизслсдователнинаучни политики и 
и развойни проекти.тегии, което

лезиитегрираното стопанство, относно 
юночително в републиканските и покрайнинските граници, както 
в условията на прекъсване иа технологическата /фисмстпсност на те-

(От доклада нрод тазгодишната Среша па само- 
управителите „Червеният бййрЦ*1 Д КрЮусвШ)
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КАКВИ ПРОМЕНИ В ИЗБИРАТЕЛНАТА СИСТЕМА

За непосредствени избори
■ достатъчно влияние вър

на кандидатирането, 
системите, в които 
могат непосредстве 

. Ми

нни нямат 
ху процеса 
оше повече в
ио'даапрсдлагат кандидатите 
сля, че това е безспорно.

Обаче политическата практика 
система —

ск в Сърбия
- -гг= ““■*

комунистите в Сърбия в развитието на политическата 
социалистическото самоуправление. Те съдържат и станови сто

—г»; ;
на 1985 година, конто ще бъдат иа линията па по-нататъшното укрс 
ввгане на делегатската система. Делта на тези промени е да се обоз 

по-голяма демократизация в процеса на евидеитирането и ка 
дцдатирането; евидентиране па по-голям брой кандидати за избор- 

функции: такова формиране па изборните единици и листи, 
даде възможност за непосредствено и действително учас- 

изборите, както и за осъщсст- 
отговорност между делегатите 

сложната изби-

нс

е иеоб-
и по-инаквапознава Л,111П ....

системата на издигане на само■ ед
на кандидатура. В 
пата теория, тази систсма с нарс- 
чена с прозвището „°пс Ьог“\ у 
81ет” (Надбягване с един коя), и 

система, ясно, граж
данинът не може да избира, да 
се определя, да решава, и тогава 

избори квалифицира като 
като

печи:

ните една такава
което ще
тие на трудещите се и гражданите в 
вяване иа постоянни делови връзки и 
к избирателната им база; опростяваие иа ирекалеио

формализира изборите; но-активиа и от- 
трудещите се и иа Син-

такива 
недемократични, понеили
по-малко демократични. Непосре
дствената реакция на една такава 
ирак-гшо бе предписването на 
задължителното издигане на две 
(или повече) кандидатури за едно 
делегатско място.

рателна процедура, която 
говорна роля на Социалистическия съюз на

избирателния процес; опростяване на процедурата ири д 
оставка и отзоваието и т.н."

диката в 
валето на Павле Ииколич,Поместваме мнението по този въпрос на д-р 
пнофесор на Юридическия факултет в Белград.

* * V *
Проф. Д-р Павле Ииколич

— систс- 
издигане 
кандидат

Ако другата система 
задължителнотрудещи- 

тях бихаАко бихме постигнали това, то- ждаиитс. Следователно, 
тава изборите за скушцините биха ят се и граждениньтв 
могли значително да се опростят, имали свое определено място
да се освободят от излишните сра- всички избори тръгват от тях, а СД1Гл реална демокрация, това не 

И което мисля, е най- това говори за решаващото им значИ/ че първата система
влияние в избирателния процес. диганс кандидатурите на повече 
Същевременно делегацията би ста- кандидати (особено ако е задъл-

това) по всяка цена е

мага наМисля, че критиките на съще
ствуващата избирателна система 
са напълно оправдани. Основният 
й недостатък е в това, че не е 
последователно изведена 
определената концепция, 
сегашна система е една комбина
ция от непосредствени, делегат
ски, пък и посредствени изоори. А 
това не е добро. Оттук и много- 
бройните и различни слабости. 
Ако е това точно, тогава се ка
сае за политически въпрос, всъщ
ност за въпроса на самата демо
крация.

Имайки предвид характера на 
нашата социалистическа самоупра- 
вителна демокрация изобщо, счи
там че са възможни само две ре
шения в учредяването на нашата 
избирателна система: 
трябва да бъдат или последова
телно непосредствени или последо 
вателно делегатски.

Непосредствените избори, раз
бира се напълно отговарят на де
мокрацията, на изключително са- 
моуправителната демокрация. До
ри, те са иманентни на битието 
на демокрацията, която предпо
ставя активната роля на гражда
нина във всички части на механи
зма на политическата система..

Обаче, и делегатските избори 
излизат насреща на изискванията 
на демокрацията. Ако искаме де
легатски отношения, делегатство, 
в което виждаме средство за над-

капдидатурата на един 
_е действително неприемлива в

из-зи и под. 
важното: биха могли да бъдат по-

според
Нашата

следователно делегатски за всички 
съвети в нала в правия смисъл на думата 

не само на избирателна-
жително
демократично, то ест че осигурява 

демократични ефек-

скущцини и за всички 
тях. Това би значило скупщините основата

та, но и иа делегатската система 
изобщо.
делегатски избори ясно биха фик
сирали делегатската база на всеки 

така както биха и обез-

на общините пряко да произ
тичат от делегациите, които и та
ка, в същинския смисъл на думата, 
биха станали основа на делегат-

система. А сетне, скупщини- делегат.

положителниТакива последователно
ти.

Именно, искам да кажа, че 
системите, в които гражданите —

в
ската
те на по-широките обществено-по
литически общности биха произти ски делегатски отношения, т.е. по- избиратели реално участвуват в 
чали от скупщините на по-тесиите здрава връзка на избраните деле- 
обществено-политически общно- гаги със самоуправителната база,

което и представлялава ключовият 
въпрос във функционирането
цялата делегатска система. А тък- датите, а в делегатската система

условияе втееиа поп, тряб-

печили осъществяването на истин-

процеса на издигането на канди-
решавашо влия-датурите и имат

на ние върху предлагането на канди-сти.
Следователно, делегациите, ко

ито са непосредствено избирани от 
трудещите се и гражданите
ест, както и досега), от собствените сегашната делегатска 
си редове биха предлагали и из
бирали делегати в съответните 
(всички) съвети на общинските ску 
пщини. Съветите по-нататък биха би дал възможност за установява- 
делегирали от собствените си ре- нс на трайно, здраво и активно от- 
дове свои делегати в републикан- ношение на самоуправителната ба-

изборите
(то мо това е най-слабото звено 

система.
в това е

ва да се допусне да бъде издигна
та и само една кандидатура. Всъ-Да заключа, такъв модел 

последователни делегатски избори щност, ако самите граждани-изби-
на

ратели оценят и се договорят, сле
дователно решат в процеса на из
дигането на кандидатурата да имат 
само един кандидат, едно лице в 
което имат пълно доверие, тогава 
не виждам причината, поради ко
ято издигането кандидатураха на 
само един кандидат би трябвало

за с делегациите, както и на де
легациите с избраните делегати в 
скупщините. Ако се постигне това, 
тогава ще се осъществи същината

ската скупщина, т.е. в съответните 
съзети на републиканската скуп
щина. Най-после скупщините в 
републиките от своите редове би
ха делегирали делегати в Скупщи- на делегатската система. В проти

вен случай делегатската системаната на СФРЮ.
В посочената груба скица 

модела за последователно деле
гатските избори трябва особено да шо от класическата представител- Издигането на кандидатурата и на

на система.

на сс изкривява, превръща в система 
иа посредничество, което е по-ло- да се смята като недемократично.

се има предвид следното: в основ
ната на целия избирателен меха
низъм се намират непосредствени
те избори, и това изборите за 
членове на делегациите. Впрочем, 
членовете на делегациите са оне
зи, които трудещите се и граж
даните са непосредствено кандида
тирали и избрали в делегациите, 
които с това са и потенциални 
кандидати за делегати във всички 
съвети на всички скугтщини. Зато
ва, както вече казах, изборите за 
делегации би трябвало да бъдат 
най-съществената фаза в целокуп
ния избирателен процес. В една 
сво.я част и съществуващият изби-

друг кандидат би представлявало 
Втор въпрос по който искам да изборна фарса, гол формализъм 

кажа своето мнение е въпросът 
за броя на кандидатите — дали 
един или повече кандидати за 
едно делегатско място. В послед-

минаване на класическата предста 
вителна система, тогава и избори
те трябва да бъдат последователно 
делегатски. Застъпил бих се за сле
дния модел на делегатските из
бори.

пък и нещо по-лошо от това. Във 
всеки случай това няма да допри
нася за по-демократичен 
Напротив, ако гражданите-избира-

избор.
Последователно учредената де

легатска избирателна система за 
скупщините на обществено-поли
тическите общности, ясно, би се 
облягала върху непосредствените 
избори за делегациите. Но, това 
което тук е нужно — тъй като от 
изборите за делегациите и започва 
целият процес на делегатските из
бори — е, че от тези непосред
ствени избори за делегациите да 
направим централно политическо 
събитие. Те, ако мога да кажа 
така, би били главните избори, от-

но. време много се говори по този 
въпрос, въпреки че той поправо тели не са единодушни при изтък- 
никога не е бил съвсем занемаря- ването на кандидатите, 
ван.

тогава
пряко потребно да се даде възмож 
ност за издигане кандидатурите на 
двама или повече кандидати.

е

Принципно гледано, извън вся
ко съмнение е, че в естеството на 
самата демокрация е да има пове
че кандидати. Демокрацията тър
си, предпоставя, гражданинът-из- демократично е онова, което сами- 
бирател да избира, да се определя, те

Съгласен съм с извода, че най-

граждани-избиратели решат.
и да решава. Ако има повече канди- Значи, аз съм против забравата да 

дати, тогава той и действително

рателен механизъм се опира върху 
този принцип, обаче е пропит 
с други, чужди на,него елементи.

Така поставена последователно 
делегатската система на изборите 
би дала многократно положителни 
ефекти. Преди всичко изборите би 
били чувствително по-опростени,

се излъчат двама или повече кан
дидати, относно против дълга заделно поради това, че само чле

новете на делегациите биха имали 
пасивно право на гласуване при 
изборите във всички скупщини на 
обществено-политическите общно-

може да праци това. Това не само
е по-демократично, но в определе
ни' условия и абсолютно

издигане на само една кандидату- 
нужно •. ра, но и ! против задължителното 

издигане кандидатурите на двама 
разбираеми за трудещите се и гра- теми, в които гражданите нямат или1 повече кандидати:

особено в онези избирателни сис-
сти.



Комунист 3
НАЦИОНАЛИЗЪМ

В СЕГАШНАТА ЕСКАЛАЦИЯ 
НА НАЦИОНАЛИЗМА НА СЧЮ 
ЗА НА КОМУНИСТИТЕ НЕ Е 
НУЖНА НИКАКВА НОВА ХАР
ТИЯ. ПРОГРАМНИТЕ, КОНГРЕ
СНИ И ДРУГИ СТАНОВИЩА 
ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛИЗ 
МА И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ 
БОРБА СРЕЩУ ВСЕКИ НЕГОВ 
ВИД НА МАНИФЕСТИРАНЕ СА 
СЪВСЕМ ЯСНИ. ТОВА КОЕТО 
ЛИПСВА Е АКЦИЯТА — ОСЪЩЕ 
СТВЯВАНЕТО НА ТОВА, КОЕТО 
ВЕЧЕ Е ЗАПИСАНО.

Не смее да се чака
НЕДЕЙТЕ ДА СЕ ЗАЛЪГВАТЕ И ДА НАМАЛЯВА БДИТЕЛ- ждсние на 21-то заседание и тук е 

НОСТТА СРЕЩУ НАИСТИНА НАЙ-ОПАСНИЯ КЛАСОВ ВРАГ, А напълно ясно. Все пак, междуврс- 
ТОВА СА ШОВИНИЗМЪТ И НА ЦИОНАЛИЗМЪХ КОИТО СА БА- менно се случаваха различни „из- 
ЗА НА КЛАСОВИЯ ВРАГ. ТОВА Е ОСНОВНАТА ОПАСНОСТ, ненади" и различни „заварени оое- 
СТРУВА МИ СЕ, ЧЕ БИ ТРЯБВАЛО МНОЗИНА И ИЗ ДРУГИТЕ ктивни условия".
РЕПУБЛИКИ ДА ИЗВЛЕЧАТ ИЗВЕСТНИ ПОУКИ ОТ ВСИЧКО 
ОНОВА ЗА КОЕТО РАЗИСКВАХМЕ. ЗАЩОТО, ТОВА ИМА И ДРУ
ГАДЕ. А АЗ НЕ ИСКАМ ОЩЕ НЯКЪДЕ ДА СЕ СЛУЧИ ТАКОВА на на Дневен ред поставят те- 
НЕЩО, НО ВЕДНАГА ДА ЛЕКУВАМЕ И ДА СПРЕЧАВАМЕ ТЕ- зи въйроси почти изключително 
ЗИ НЕЩА. ' след груои националистически про-

на Председателството на СЮК, яви в средите си, а след това утвър
дяг че тази ситуация не е нова и 
че екцеси се случават вече някол-

Защото, ако някои ръководства

трол над ексцесите, ако няма кон
трол над процесите, които създа
ват атмосферата за такива ексце
си. А много детайли от последни
те груби националистически ексце-

продължа- на недостатъчната активност на ко месеца трябва да се повдигне си говорят за засилена агресивност
Да се наброят СК и младежката организация. Ето въпросът за това дали могат да и за лукаво организирано подстре-

и ситуациите, в които само да послушаме, какво ни като останат на партийните постове. Не кателско действуване. Затова не
през последните дни, седмици или вицове (които самите те не. разби- е едно и ст#по когато се сече в
месеци дохаждаше до груби наци- Рат) говорят нашите ученици в ос- корена и когато това се прави ко-
оналистически екцеси. Отровата на ковкото и средно образование! Па- гато националистическото стъбло
национализма заплющава, екцесите гУбно звучи и това, че и младеж- израсне! И не е — най меко ка
са все по-агресивни, к>м тях като кото ръководство на ‘Югославия за зано умесно — вината да се сло- ВСИЧКО ЗАПЛАЩАМЕ
че ли сме по-отворени! Политика- националистическите прояви на жи върху другиго, а някой да ос
та, икономиката, спортът, култура младите узнава от вестниците. Из- тане ням за собствените пропуски Като че ли забравяме някои йо
та, историографията, издателствата ключително! и неактивност. Покрай това, не торически поуки. Колко висока е
и кой знае коя все област на об бива има и заЩитническо пове- цената на този несъответен подход,
ществения живот са под натиск на АЛИБИ ЗА ИЗНЕНАДА дсние — да се минимизира „слу- не трябва и да се говори. Това по-
национализма. Дали само от него Лозунгите като този, че „наци- чая" в своята среда, да се преуве- каза и 
или от него като основен център онализмът е най-лош враг", които личава оня в другата: все по прин- во. И много
за събиране на всички антисоциа- тези дни отново слушаме и четем, Чип „.случката която се случи при Председателят на Съюзния изпъл- 
листически и контрареволюцйонни нямат никакъв ефект. Това на нас с нищо не се разичава от ре- нителен съвет Джемал Биедич през 
сили? И едното и другото. Защо- всички ни е известно. Точно как- Дицата подобни случки йа широ- март на 1975 година, значи почти 
то, чувствуваме обединен заговор то и 33 онези твърдения, че наци- ките югославски простори". Каква три години и половина след XXI 
от страна на всички антисоциално- оналистическият екцес се случил ли не Щеш ирония! Нима дойдох- заседание, предупреди, че „трудно-

случайно, че сме изненадани! По ме в позиция и тук да инсталира- стите до голяма степен са резул- 
кой път вече? След „маспок" и не- ме „първа съюзна лига"?!? В то- тат и на субективните ни слабости, 

С ХАРТИЯ НЕ СЕ ВОДИ БОРБА говия отзвук в други среди, след зи смисъл твърде ясно е едно ста- особено на онези от
Как срещу това зло, сега и тук Косово — има ли оправдание за новище в „Критическия 'анализ за минало, последиците на които все 

и веднага, как по време на край- каквато и да е изненада? Или то- Действуването на субективните фа- още чувствуваме. В годините на 
ното приемане на заключенията ва е «о „покритие" за бездейст- кт°Ри в политическата система на нашествие на национализма, либе- 
от 13-то заседание на ЦК на СЮК, вуването на Партията? И, поедсе- социалистическото оамоуправле- рализма и останалите чужди на 
как по време на предконгресните дателят на СО на СУБНОР Илия ние”- което казва: „Трябва по-бър- социализма и самоуправлението си- 
подготовки? По-добър отговор от Дясукич има оправдание когато 30 да се премахва разпространена- ли беше застрашена съвместната 
твърде налагащото се изискване предупреждава, че тази страна не та пРактика за отговорността да стопанска политика и изобщо еди- 
Съюзът на комунистите да тръгне може да върви напред ако продъл- се Разисква само когато настне нството на становищата и акцията, 
в идейно-политическа акция, а не жим старата практика и политиче- Проблемът и същата тогава докрай Тогава беше прахосано много цен- 
с прокламиране — нямаме Всякак ската азбука да учим отначало при да се изостри, т.е. когато се слу- но време за по-организирано и хар

’ всеки „случай". Титовото предупре- чат ек1<еси и афери". , монично развитие, за изменения на

Тито на 21-то заседание 
проведено на 1 декември 1971.

Балът на вампирите 
ва. Трудно е вече 
местата

може да се приеме защитинческото 
им представяне 
сти".

като „случайно-

контрареволюцията в Косо- 
предишни събития.

тически сили.

по-близкото

с всички останали субективни си
ли, като предводител. Защото, от- 
давно е казано, че нашият най-го-
лям враг не е национализма, но „Национализмът сега се яви ка- 
бездействуването на СК и толери- то една от най-силните идеологи- 
рането на националистическите по- чески и политически сили, с коя- лисгически арсенали отново се от- 
дходи. Срещу контрареволюцията то бяхме принудени да се стълкно- варят, 
не може да се води борба с хар- вим. Не само XXI заседание 
тия и прокламация.

В сегашната ескалация «а на- но и някои акции преди и след 
ционализма на Съюза на комунис- това заседание зададоха силен удар на историята. Или поне така мис-

на тази тенденция. Това обаче не лехме. Сега обаче много от това 
че същите .обществени се явявава пак, макар че условията 

Сега са ио-инакви. Ако в началото на 
седемдесетте години все още живе
ехме на „високо равнище", сега

стопанската структура и прокарва
не път на самоуправлението и 
сдружения труд за овладяване с 
целокупното обществено възпроиз
водство, с политиката, системата и 
собствените взаимоотношения. Та
зи „сметка" плащаме и днес и ще 
ни трябва време да я „изплатим..."

КОНТРОЛ НАД ПРОЦЕСИТЕ

Многобройните стари национа-

Много националистически 
на девизи и акции не се различават от 

Председателството на ЦК на СЮК, онези, които преди петнадесетина
години изхвърлихме на сметлището Нима пак ще загазим в тези 

води? Нужно ли ни е това днес; 
можем ли в съществуващата иконо
мическа криза да плащаме нови 
националистически „сметки"?

тите не е нужна никаква нова 
хартия. Програмните, конгресни и означава, 
останалите становища във връзка тенденции не продължават,
с национализма и необходимостта — поне такова е моето въпечатле-
от борба срещу всеки негов вид ние — който и да било, освен ко-
на манифестиране са съвсем ясни. равите буржоазии и бюрократичес- редът на нещата се измени. Криза-
Онова, което липсва е акцията — ки националисти, трудно може да та свърши, „работата" си (но кри-
осъществяване на онова което е за отбрани такива националистически зага не може да послужи като али-
писано Затова тази отдавна прог- позиции. Сега тези позиции се за- би), по и смеси много фронтове, комунистите, И не без прични, за-
рамирана борба до 13 конгрес би щитават по друг начин: от една Преди всичко поради неефикасна- ;Щ0Т0 обективно възниква въпро-
трябвало да се актуализира във страна с критика, че ние сега за. та акция на субективните сили. Да сът. какво ние, комунистите, като
всяка среда. С цел на Конгреса и душвамс демокрацията и свобода- оставим твърдението, че национа- аванга на нашето общество, хра 
конгресите да се стигне с конкрет- ха, че се връщаме назад, към ця- листически ексцеси правят оамо
ни резултати. Подготовката и сами- каква антидемократическа полити- млади хора и някои „настранича- .
ят принос на Десетия конгрес на ка а те защитават куроа на по-иа- ви" интелектуалци, а работническа С този въпрос трябва да р 
СЮ.К са твърде добър водач за татъшна демократизация; от друга та класа сама по себе си е невъз-
акция На Съюза на комунистите страна се явяват сталинско-догма- приемчива за национализъм така,
като цяло и на неговите ръковод- ТИчиите сили с девиза: нима не че тук не е нужна партийна акция. Накрая, вместо заключение, то 

на всички равнища трябва да ви говорихме какво ще стане? Ко- Вярно е, че работниците, именно един парафразирвн въпрос и отго- 
бъде ясно, че на конгресите не гат0 казвам сталинско-догматични поради класовия си интерес, пра-
може да се отива със сегашното сили> ие мисля само за коминфор- вят по-малко националистически
положение в тази област. Защото, М0Вската, но и за другата, бюро- ексцеси (особено във фабричния
ако Партията предоставя нещата Кратичсско-технократическата иде- кръг — извън фабриката нешат
да се отвиват стихийно, ако изклю „логия, която се разви на наша са малко по-инакви), но ги правят, „ата., а преди всичко в СК, да н - 
чително се обляга или само „оказ- Почва . .. Партията и тук трябва да има ини- маме едни и същи критерии; всич-
ва подкрепа" на органите по сигур- Едвард Кардел циатива, да предупреждава, а не

пт тззи озботд НИУ Л..ЛЯ.Л де сс занимава с последствияга. Иот тази раоота „ речта си „а разшире ото « смца ккто и сред младежта.
заседание на Мсждуобщвнската 0_ както иеотдавна подчер-

зГхспщговина“ Мостар, га членът на Председателството на
16 септември 1972 г. ЦК на СКХ Мариян Калаи, СК пост.

никога неможе да осъществи кои-

Все по-честите националистичес
ки ексцеси залепват плесници пре
димно върху образа на Съюза на

ним, подхранваме или толерираме!

вим всички.

ства
РК навор на председателя на 

ССТН в Сърбия Жика Радойлович
може да се допусне в стра-нима

че това е дока-ки, които смятат, 
зателство 
казват друго не“1о — 
пей на

за демократичност, до- 
висока сте- 

собствената си безотговор

ност 
що нс става.

Национализмът не е детска иг
ра, м-акар че (за съжаление) го 
манифестират (вече) и децата, вся
как като трансмисия на родител
ските разговори и като последица

тогава

Драган Бартолович



4к Комунист
д-р ВЕЛИМИР ТОМАНОВИЧ И малко, и много

ча-много нерационални
административни 

стопанството,
самото произ- 
машини и тс-

У нае понятието администра- _ получат подкрепа че имаме
цня ее употребява твърде широко по-голяматй част наемници стн — ::
и неселсктивно. Най-често - ад- « ““ ^^Гработа служби и рожии в
мииистраци* са всички онези, кои- О0. чс сравнието на броя и но и много заети в

на администрацията а стопански!е хполо1 • организираност,
организации у нас и в развитите исдостач ь1 т0 ^производство, 
страни на Запада показва, че ние неконти у Р снабдяване,

— “Говг=а;; ГГи
Г .ю изразително увели- всн това. нес^ествуюпето ^ 

последните десетина годинш ™“^°“^атитс от труда^ особено

—"да: *? — ртова, че по отношение на раоота- 
резултвтите от труда, имаме 

чс тук някои не- 
понеже

не само

то не еа
от неквалифицираните до високо
квалифицираните. Към работници
те евентуално се прибавят инжи- 
керите и техниците, но пак тези, 
които се' намират в неносредстве-

Всички оста- страция, 
сегмент

на

на ио- 
спо-ното производството, 

нали са администрация, не са ра
ботници, а чиновници, „бели яки
чки", режия, не оа производители. 
Такъв подход не само че научно е 
не е точен, но и политически рег-

чен в
Известно е, чс след
т съществувала 
коншктура в заемането на

песивен , на юристи, икономисти, „среднис-
Съшествувала е, а в известен ти администратори", секретарки и 

смисъл и днес съществува наглед подобно. Това е предизвикано и с 
ортодоксно-марксическа, а в същ- нови нормативни решения и е тя- 

догматическо-сектантска те- хното осъществяване, защото мио- 
за, която изравнява работническа- гоброшштс разделения и удребява- , селекция и помест-
та класа с физическите работни- не на трудови организации доведо- Д ■ ^ и работни ме
ци, с евентуални притурки, която ха до създаване на нови, по ни ва д потребите иа труда
е прогресът в социализма и ната- комплектуваш, административни и а - е"°'’СД ^“обиости Тези про 

.. _ към комунизма, е видяла професионални структури, докато "ЗЯ”С1^ ст'° “ гп”Рде трудно, 
увеличаването и броя и приноса иа равнището на трудовите орга- цеси у нас стават ърц, У увелич ването р * . инзаЦ1Ш тези структури останаха а последствията са огромни - нс

1 само затова, че част от
спокойно дремят на завет, но и 
поради това, че стотина

млади и професионални

многобройни служби В обЩ- 
интересите, макър че 
заетите в управление- 

намалено. Съ-

та и дени 
постите на 
числото па

много заети, и 
ща трябва Да ее менят, 
трябва да защищаваме работници- 

безделниците. Трябва то съответно не еност ществуват нсрационалности и раз
дробеност и в мрежата на учеб
ното дело, здравеопазването, нау
ката и културата — макар че за 

дейности отделянето в послед
ните няколко години 
е намалено. Но,

ТЪК тези значителнов по-нататъшнатана така определените 
Според тази теза целта би била същи. 
улучена и бихме осъмнали в обе
щаната страна на комунизма, ко- 
гато всички биха станали работ- развоен

заетите
с възможна саморационализация 

с качествена селекция и интегра- 
реалните 

нс с тяхното намаля.

От друга страна имаме малко 
служби и дейности от научен и

характер, за подготовка предимно
изследването кадри чакат работа.

Администрацията в извън

хиляди,
ция и с нарастване на 
средства, а 
влне.на производството.ници. сто-В този по-широк неселективен на пазара и т.н. В тези области,

вид _ администрацията законно особено в развойно-научната дей- панството също така е твърде о
расте и то във всички страни. В пост в стопанството и неговите ромна и недостатъчно радион л- 
ьаи-развитите страни расте значи- асоцииации, па и като цяло в раз- на. Трудно с да се оправдае срак- 

по-бързо отколкото работ- витието и изследванията изостава- тът, че за десет години броят н 
ническата структура, това се слу- ме сериозно и би можало да се заетите в органите на обществено- 
чва и в стопанските и извънсто- каже, опасно. А в тези области се политическите общности и органи- 
панските дейности, но и в индус- решава за изходите на развитие и зации е увеличен със стотина хи- 
трията, като основна дейност на за борбата на световния пазар. ляди, че приблизително толкова 
динамичното материално произво- Трябва, обаче да се забележи, са заети в банките, че са създа-

Нерационалната и многочисле- 
ната администрация в извънстопан- 
ството не само, че повече струва, 
но и произвежда нерационална аД- 
министрация в стопанството, ма- 
кап колкото ние това да опакова
ме във вафлите на самоуправле
нието, договарянето и споразумя
ването.

телно

дство.
Да кажем, че от стотина зае

ти в индустрията на Германия 
през 1985 година 95,4 на сто са 
били работници, а само 4,6 чинов
ници. Обаче, през 1960 година от 
сто заети в индустрията 18,1 не са 
работници, а наемници на умстве
ния труд. Десет години по-късно 
се увеличават към 24,1 през 1975 се завърши понякоя ковбойска ра- 

31. Според прогнозите на бота не е новост, която е измисли- 
Институт за индустрия в Кьолн, ло белградското списание „Интер- 
1980 година участието на не-работ- вю". Но, неговата специалност е 
ниците е увеличено към 37, та без пряк повод, без факзд клю- 
през 1985 г. да се увеличи на карски да съди за някое явление 
към 45, а пет години по-късно към и с това надминава редица запад- 
54 от стотината заети. Да допус- ни списания така наречената жъл- 
нем, че промените поради иконо- та преса. -В броя от 15 февру- 
мическата криза са малко по-бав- ари 1985 година „Интервю" е не- 
ни, но трендът е убедителен. А в подписания текст „Комунист тряб- 
съвкупното стопанство на ГДР по ва да се отнема" е мирна съвест 
отношение на индустрията учас- (доколкото за съвест въобще може 
тието на не-работниците в струк- да се говори) се константира, как 
турата на заетите е по-голдмо „Комунист" въобще и не се дона. 
с около пет на сто. Във всички ся в домашните пощенски кутии, 
развити капиталистически страни но се продава в съседните зарза- 
участието на работниците е под ватчийници за две-три ,внучета'

ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЕЧАТ

Маниерите на „Интервю54
Че и в журналистиката в име- ството на „Комунист". Те са доб- 

то на нещо и за някого може да рс дошли и радушно видяни в на
шата редакция. Не оспорваме ни- 
то отделните явления на безотго
ворното поведение на пощенски
те разносвачи при разпределение
то на списанието. Учудва ни, оба
че, този дисквалификационен тон 
на „Интервю", който не само че 
не се основава върху факти (защо
то ако от 115 000 екземпляра от 
тиража и в СР Сърбия без покрай
нините по брой не се разпредели 
най-много един на сто от екзем
плярите, не означава, че целият 
тираж се продаде за „внучета" и 
бира), но граничи с (без)вкусицата 
и приличието.

За професионалната и полити
ческа отговорност на редакцията

петдесет проценти. или шише бира". А като причина на „Интервю" за публичната реч
В тези промени на структурата редакцията на „Интервю" посоч- не трябва отделно да се говори, 

вероятно са основите на кри- ва, как „пощенските разносвачи защото тя непрекъснато се старае 
зата на влиянието на онези кому- кратко отвърнали" че списанието да запази номера си на политиче- 
нистически работнически партии, • и инак не се чете. ски малолетен. Впрочем, не е на-
които не са успели — разчитайки Най-малко са спорни критич- ша задача да правим оценка на ре 
само на класическите работничес- иите опасения за сметка на каче- дакторската политика на „Интер

вю", защото затова съществува Из
дателски съвет, а тук е и изда
телят авторитетното издателст
во „Политика", на което, убедени 
сме, не й е все едно дали това не 
ино издание с дребни лукавства 
за няколко години ще проиграе 
нейния с десетлетия създаван ав
торитет.

Нямаме намерение да оценява
ме за какво и кого „Интервю" се 
захваща с такива маниери. „Ко
мунист"' изгражда 
см политика върху идеологията и 
политиката на Съюза на комунис
тите и не

г.

редакторската

може
натяга

да си позво
ли да се със списание,
което все повече се основава вър
ху политиката за предизвикателст
во на ирационални пориви, полу
истини и безвкусици. „Интервю" 
това всякак би едвам посрещнал 
Тиражът трябва да се запази тря
бва да просъществува. Поради 
ва реагирането трябва 
бере само като

то-
да се раз- 

опит с конкретен 
повод да се изрази несъгласието с 
такава редакторска политика; Р. К.Комунист говорен редактор Влаико Кривокапич, глав- тел Драгища Павлопич " 

ни и отговорни редактори на републикац- @ Адреси на пелакниит» ■»„ 
ските и покрайнинските издания — Дуб- на Комунист’’'- п.™, всички издания

ЯГж2»
Лазаров кТЕдония" ЯнеГкороше™ нин^ТслефоГб^зГ^
(СР Словения), Мирно Михалевич (СР Хър ® Издава Издателска 
ватско), Матия Новосел (СР Черна гора), Комунист"”
Калман Петкович (САП Войводина), Ал- ф Печата се в 
берт Души (редактор на изданието за 
ЮНА).

Ф Председател на Издателския съвет на „Ко
мунист" — на изданието за СР Сърбия д-р 
Богдан Трифунович, заместник

ф С указ на Президента на Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист" е от
личен е Орден братство и единство със 
златен венец.

ф Директор и главен и отговорен редактор 
на всички издания на „Комунист" Велко 
Миладинович.

ф Урежда единна редакционна колегия; 
ректор и главен и отговорен редактор Ве
лко Миладинович, заместник главен и от-

трудова организация
четвъртък на

относно хърватско-сърбски Х°*ип* '
1ГеЦ3±СТГс*"' аМаКеда"-« албанс- 
гарскГун,арВеки Р ТеиИ И3“ «а бъл- 
русински езици.

и ла-
ДИ-

словашки. румънски IIпредседа-



ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В НИШКИ РЕГИОН МОЖЕ ДА (Е 

СТРОИ - НА 

НЕПЛОДОРОДНА
ДА СЕ ЗАСЕЕ ВСЕКИ ХЕКТАР

По време на пролетна- 
реги-

он, както ни уведоми Й0- 
ван Стойменович, - 
дател на Регионалния 
оперативен съюз, трябва 
да се направи всичко за 
да бъдат засети предвиде
ните 123 913 хектара площ.

В тази цифра са зачис
лени и около 16 000 хек
тара, които останаха неза 

-сети поради неблагоприят 
ното време през есента — 
изтъква Стойменович. По
ради тези причини планът 
по есенната сеитба беше 
изпълнен с около 90 про
цента.

Какво е положението в 
навечерието на пролетна
та сеитба?

— Във всички общини 
в ход е подготовка за се
итбата
нович. Надяваме се, че ня
ма да има по-сериозни 
проблеми. Обезпечени са 
необходимите количества 
семена, изкуствени торо
ве, машини. С торовете Ще 
има проблеми. Поради ви 
соката цена на торовете, а 
несъответната цена на про 
изведенията —- може да се 
случи по време на засява
не на пролетниците да не 
бъдат употребени необхо
димите количества торо
ве, и това, естествено, зле 
да се отрази върху доби- 

споделя Стойме-

ца — 77 438 хектара, с ин- изкупуването му, сумата 
дустриални растения 4119; на договорираното произ- 
със зеленчуци 19 984 и с водство на обществения се 
фураж — 7237 хектара. ктор възлиза на 1323 

От тази площ — в об- 255 000 динара. В осъщест- 
ществения сектор ще бъ- вяването на плана се опа
дат засети 2711, или 2^/ч ква да участвуват освен 
от общата площ. селскостопанските орга-

В сравнение с 1984 го- низации и оборотните ор- 
дина — площите с цареви- ганизации и основните ор- 
ца се увеличават с 15, с ганизации на сдружения 

растения с труд за които се догово
рират посочените площи, 
които би трябвало да при
ложат и някои насърчител 
ни мероприятия.

За изпълнението на пла 
на за пролетната сеитба, 
ще се грижи Регионални
ят щаб, както и общин
ските щабове и обществе-

та сеитба в Нишки

предсе- ПОЧВАко-

дат заети с обекти към
100 000 хектара.

СъДДо така, от 1 април 
до края на годината, ще 
се отделят средства от ли
чните доходи ОТ 0,5%; за 
селско стопанство или за 
половина по-малко откол- 
кото беше досега.

В полупланинските райо 
ни — в предели с надмор 
ска височина от над 500 
метра
ка ще се застройват само 
на земя по-слаба от чет-

Изпълнителният съвет
на Скупщината на Социа
листическа република Сър 
бия утвърди на неотдавнаг 
шната си сесия проект за 
изменения и допълнения 
на Закона за използуване 
на обработваемите площи, 
според който всеки който 
промени предназначение
то на обработваемата земя 
ще заплати глоба стокра
тно по-висока от кадастра
лния износ на дохода. Те
зи средства ще се използу
ват по-късно 
ние качеството на земята 
и превръщане на неплодо- 
родната земя в плодород-

индустриални 
23 и с ечемик с 27%.

При индустриалните ра
стения чувствително е уве
личението на площите със 
захарно цвекло — дори с 
232%, докато площите със 
слънчоглед се увеличават 
с 36®/о, със соя с над 100% 
и т.н.

къщи за почив-

органи-но-политическите 
зации, които трябва да съ 
действуват за по-успешно 
реализиране на тази важ-

Обезпечени са и доста
тъчни количества възпро- 
изводствени 
Според плана на сеитбата 
— обезпечени са 200 тона 
ечемик, 1153 тона цареви
ца, 43 тона люцерна, 82 
тона смесени треви и 
32 122 тона изкуствени то
рове, от които 
18 506 и 19 116 тона смесе
ни торове. Ще бъдат из
ползувани над 5000 трак
тора 2500 редосеялки и др. 
селскостопански машини.

Освен възпроизводстве- 
ни материали — набавени 
са и необходимите агро
технически .средства.

за подобре- върта класа.
Според законопроекта, 

вместо досегашните пет, 
занапред землище ще мо
же да се отстъпва на пол- 
зуване и на 10 години. С 

Повод за такова реше- измененията и допълнени- 
ние е дългогодишното из- ят а в новия Закон за из
ползуване на най-плодоро ползуване на земята със
дча земя в СР Сърбия, без средства от личните дохо- 
покрайнините, за изграж- ди ще се насърчава дого- 
дане на вили и разни про- ворираното селскостопан- 
мишлени обекти. Ако бе- ско производство, предим-
ше така, нямаше през из- но в стопански изостана-
теклите 20 години да бъ- лите краища в СР Сърбия.

материали.казва Стойме-
на задача.

Ако времето иде на ръ
ка на селскостопанските 
производители и ако сеит
бата се завърши в опти
малните срокове 
края на април. Тази годи
на би трябвало средните 
добиви от царевицата да 
достигнат 4060 кг от хек
тар, от ечемика 2650 и т.н.

До започването на про
летната сеитба остават бро 
ени дни. Както ни уведо- 

Стойменович,

на.

до
азотни

ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО В БАБУШНИШКА 
ОБЩИНАкъм

средата на март ще се 
състои съвещание в Реги
оналния кооперативен съ
юз, на което ще бъде ана
лизиран ход на подготов
ката и набелязани необхо
димите мероприятия за да 
бъде засет всеки предви-

4 :а~->ми НЕИЗПОЛЗУВАНИ възможностивите - 
нович. ЩЕ ИМА ЛИ ДОСТАТЪЧ

НО СРЕДСТВА ЗА КРЕ
ДИТИРАНЕ НА ПРОИЗ
ВОДСТВОТО?

В изготвения баланс на 
потреби за успешно

на пролетната 
производството и

Тази есен в Бабуш-
нишка община са пре
дадени 45 тона тютюн, а 
съществуват условия за про 
изводство на много по-го 
леми количества. Засега се 
отглежда само „прилеп", 
макар че както казва Ол-

гица Кюрчич, селскостопан 
ски техник, в изкупвателна 
та станция, има условие и 
за други сортове. Както из 
тъква тя, в някои краища 
на общината отлично може 
да вирее и едролистия „бе 
рглей". Засега най-големи 
производители на тютюн 
са селата Завидинци, Вели 
ко Бонинци и Дол, но се 
отглежда и в Бабушница, 
Любераджа и Грънчар.

Специалистите при „Ни- 
шавска долина" изтъкват, 
че тютюнопроизводството 
би трябвало значително да 
се разшири в околността 
на Бабушница, където има 
и най-голям брой търсещи 
работа. В Пиротска и Ди 
митровградска община не 
е рядък случай тютюн да 
отглеждат през свободно
то си време и заети лица.

Лужнишкият тютюн пре
димно е от второ и трето 
качество, а цената му е 
35 000 динара средно за 
килограм. В настоящата го 
дина цената му е значите
лно повишена — дори със 
72%.

Най-добри тютюнопрои
зводители през изтеклата 
година са били: Милентие 
Кръстич и Сава Савич от 
Завидинци. Кръстич пре
дал 800 кг тютюн и взел 
300 000 динара, а Савич 
предал 550 кг, за които 
взел 180 000 динара.

ПЛАНЪТ Е РЕАЛЕН
Регионалният 

засяване на 
ниците възлиза на 
913 хектара, от 
със зърнени 
бъдат засети

план за
пролет-

123 из- ден хектар площ.които 
култури ще 

— с цареви-
пълнение
сеитба. М. Андонов

им1пп»мнт111................... .................................. ...........................

Жеравнно село в планината• НАШИ СЕДА

Инак Жерашшо открай време с село на миньори. 
Затова повечето от мъжете днес са пенсионери, ра
ботели в Злетовските мини СР Македония или по- 
късно в мината в село Караманица. Селското стопан
ство им е било второстепенен поминък, с което по- 

се занимават жените. И днес се срещат жени 
обработват земята, която наистина на надморска

най-малките села вСЕЛА ЖЕРАВИНО е едно от 
Босилеградска община. Намира се край 
българската граница, 35 до 40 километра южно от 
Босилеград и заема около 620 ха. плот. На изток от 
селото се намира възвишение с необикновено име 
Крали Марко. На запад съшо се издига малко в зви 
шение, Преворец през което минава пътя към с о 
Голеш а на юг възвишението Корутииье и пътя към 
Крива' Паланка - СР Македония. От север се нами- 

- възвишения Големи Каменье и Огорелица, 
през дългите и люби зими, каквито биват и в 

Босилеградска община, 
През селото протича малка 

селото на две части.

вечето
как
височина от 1200 метра}не дава много.

Когато говорим за село Жеравино, не бива, а да 
не изтъкнем че .малкият брой на жителите су и го- 

пречка в разрешаването на кому-рат две 
които
останалите планински ссла^в 
спират студените ветрове.
Жеравинска река, която разделя

Горнотлъминската река, а след

дините им, не са 
налио-битовитс проблеми в селото. Преди три-четири

широката общност се-годиии, с голяма помощ на
лото е електрифицирано. През настоящата година в 
плана на местната общност отделно място заемат раз
ширяването на селските пътища, снабдяването, изкуп
ването на селскостопанските излишеци преди всичко 
изкупването на добитък, подобряването на превозни
те и съобщителни връзки с общината и по-широко. 
Населението от Жеравино, както и населението от Го- 
леш и Караманица са заинтересовани за разширява- 

съседната община Крива- Паланка
мнозина от тези села са на-м. я.

Водите й се вливат в 
това в Драговищица.

само 20 домакинства 
напреднала възраст, 

години

Понастоящем в селото има 
в повечето от които по двама в 
А само преди десетина—петнадесет 
ше много повече. В потвърждение на ™ва

години няма деца подлежащи за 
преди 15—20 години

има- 
е и фак-

не па пътя към 
СР Македония, къдетота, че вече няколко 

образование и възпитание, 
броят им надминаваше 20.

а
станели.

М. Антич............... ..................................................... ИМЕ........... .................. ..
............... ........................................ ..........♦»*♦***♦..................................1............*
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^ ПРППВЕТА#ИЗкаС^^«■

^КУЛТУРА
Джордже Авдреевич - КунОтново бих станала учителка• ОСМОМАГТОВСКА 

СРЕША

& тж*т$'Ш
запише напа си да го 

училите. Всъщност гой но 
бе единственият мой бивш 
ученик, който да довежда 

или пък дъщеря си 
и наше-

най-различни як-
Вече 34 години другарка- нзоб,ц0 не мо

та Тодорка Сотирова, в ис- ‘ ■ помисли ня
тинскид смисъл на думата жеше ш да манифоств.

.р—р«»
;„-кок,рП К. Г»™ '» '™- 

но 24 от ТЯХ оценяваше Интересни са спомените 
учениците в нашите край- па директорката отиров, 
ща разбира се и учеше интересен е неинижт _жиз 
ги я ю голини вече е ли- исн път, от родното и се- 
ректор на основното УчАи- ло Славния до ' ««Р™ 
лище „Братство” в Звонци. вия пост в Звонц .
- Колко бързо минава брой са интересните случ- 

времето. Ето, като че ли ни, въпреки че, к 1 
вчера започнах да уча пър та тя каза' споме» т 
волачетата в село Ясенов така пресни, к та 
дел, а всъщност това беше всички с било тъи скоро.— Още не се с случило 

някой мой бивш ученик

сина си
при МСИ, относно 
то училище, 
бе неговия

но интересен 
Именноиск.

той искаше аз да уча сина 
вече десет го-му, а това

дини ме с възможно, 
тото кято директорка аз 
вече не преподавам.

И така на приказките за 
са учителката, преподавател- 

по руски език и дире

за-

ката
кторката на основното учи 

„Братство" в Звонци 
чс край няма. А

ли

ЛИ1НСпреди повече от три десети 
летия, или по-точно на 1 
септември 1951 година. Учи 
телствувах в много села, 
безброй деца научих първи 
те букви и първите числа.
Ето, че и сега често полу
чавам картички и писма от 
бившите ми ученици, които 
учех в Ясенов дел, Смилов- 
ци. Борово, Звонци... Мно
зина от тях станаха инже
нери, лекари, работници, |||| 
журналисти, юристи, му- РР1 
зиканти, преподаватели... $

Именно така започна да ? 
говори единствената жена I 
—директор на едно основ- | 
но училище в нашите кра- ) 
ища, за която нейните ] 
бивши и сегашни ученици, 
колегите й, съселяните й и ; 
изобщо всички, които я по
знават, говорят само с ху
бави думи.

Не може, а да не си спо 
мни някогашната учител
ка за всички онези дни, 
за стотиците пеша извървя 
ни километри по безпътие 
то на Дерекула, Бурела и 
Забърдието:

— Преди двадесетина го 
дини, в нашите села, учи
телят беше всичко. И 
ко трябваше да знае. Имен 
но ние, учителите оказвах
ме помощ на болните, съ
ветвахме младите по най- 
различни въпроси, ограмот 
явахме и възрастни, ини-

като
за края тя пожела да ка
же следното:

— Наистина прекрасна е 
професията на учителя. Въ 

малкочс има непреки,
трудности, но ако имах въз 
можносг пак да избирам 
професия, сигурна съм, чс 
отново бих избрала учител
ската...

II
ПО ВРЕМЕ НА ПОЧИВКА

е ■ Т. Петров

вечер на Марин Младенов. I Литературна
чете-В литературното 

не са участвували и някои 
ученици (председателят на 
литературния клуб в учи
лището и още две поете
си), чието представяне съ
що е оценено като успеш-

ка „Разков". 
Обзор

По почин на литерату
рния клуб в Димитровград 
ската образователно-възпи 
тателна организация (ОВО) 
„Йосип Броз Тито" на 16 
февруари, тази година, се 
състоя литературна вечер 
на известния поет-писател 
от българската народност, 
инак професор на катедра 
та по български език на 
филологическия факултет 
в Белград, Марин Младе
нов.

върху творчест
вото на поета и уводно из 
ложение е изнесъл препо- 

литература
Той е

давателят по 
Властимир Вацев. 
говорил за художествените 
стойности на поета, като

Т. Сотиров
да ме срещне, а да не го 
позная, било това да е ня
кой, когото учех как се пи
ше голяма буква, а как ма 
лка или пък някой когото 

- учех, като преподавателка 
по руски език.

Интересна е случката, ко 
ято ни разказа другарката 
Сотирова свързана с един 
неин бивш ученик, който 
преди две—три години до
вел сина си да го запише 
на училище.

— Бях приятно изненада 
на, когато видях, че един 
мой бивш ученик води си-

но.
Да напомним накрая, че 

литературният клуб всеки 
петък
турни вечери, а литератур
ната вечер на Марин Мла-

при това се е ползувал с 
извадки от собствената си 
книга (критически литера 
турни статии) „Творчески 
измерения".

Марин Младенов, освен 
че е чел свои стихове, е 
говорил и за творческия 
процес в поезията, разк
рил е „тайните на поезия
та", като едновременно е 
отговорил на редица въп
роси, които са поставяли 
членовете на литературния 
клуб.

организира литера-

денов е началото в пореди 
дата срещи с писатели от 
народността. Тази успеш
на литературна вечер от
крива нови възможнос
ти за разнообразяване дей 
ността на литературния 
клуб, който е един от най- 
дейните в училището.

Пред около 50—60 уче
ници, любители на поетич
ното слово, известно чис
ло преподаватели от сред 
ното и основното учили
ще в града и граждани Ма 
рин Младенов е прочел 
свои стихотворения от 
най-новата си стихосбир-

всич

Ст. Н.

• КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И НИЕ минало
Историческото минало винаги 

е будило интерес сред жителите на 
даден край. Хората се интересуват 
кой племена, народи са обитавали 
тези краища, какво културно и 
друго наследство са ни оставили. 
Но за да се знае повече, следва и 
по-обстойно да се изучи това на
следство.

Димитровградският край не е 
достатъчно проучен. Намерените 
обаче досега останки от различни 
култури говорят за едно богато ми 
нало на нашия край. Намерените 
веществени материали, направени
те тук-таме разкопки и открити 
уникати, свидетелствуват за обита
ване на този край от древно мина
ло до наши дни.

риболов, животновъдство, а по-къ
сно и различни занаяти.

Кога, в кой период, се е наста
нил човекът тук, в поречието на 
Нишава, в пазвите на Стара и 
Влашка Планина, Видлич и Гре
бен, изобщо по широките простран 
ства на Димитровградския край все 
още не е установено. Според наме
рените каменни сечива (във Висок, 
Забъ.рдие и Бурел) потвърждават, 
че тук е имало хора още в нео- 
лита — ново каменната епоха, т.е. 
преди повече хиляди години. Изве
стни са случайните находки в пе
щерите край Петърлаш и Трънски 
Одоровци.

Г рубо обработената керамика 
потвърждава, че в този край и по- 
късно в първобитнородовата общ
ност е имало хора. За това свиде
телствуват непроучените пещерни 
наслойки, както и Мъзгошката и 
други все още непроучени могили. 
Преди римското владичество в те
зи краища са живеели някои пле
мена на македонските гърци. Към 
края на бронзовия пък период те

зи племена били изтласкани от 
индоевропейски тракийски племе
на, нахлуващи от Русия. По-късно 
тези краища обитават и племена 
от илирски и келтеки произход.

Според историческите данни.

край „яза”, останките 
черква в Петърлаш, намерените 
релефни плочи г 
пр. Според някои 
карти е и обозначено 
Баланстра на 
Димитровград.

След разпадането 
римска империя тези краища за 
владява Византия, а това е пери
одът между IV и VII век, когато 
сетне проникват варварските пле
мена хуни и авари, 
сно и славянските 
ито и ние водим 
до XIV 
чни

от римска

от този период и
римски пътни

селището 
мястото на днешнияпоход срещу трачаните и келтите 

намиращи се в Понишавието се 
предприемат по време на римския 
император Август, което ще рече, 
римляните в нашия'край идвах ня
къде преди 2000 години. Римляни
те Понишавието приключват към 
таканаречената провинция Мизия. 
Материални останки от епохата на 
римското владичество има запазе
ни в изобилие, а много от тях се 
съхраняват в музейната сбирка 
Димитровград.

От друга страна, съществуват 
още непроучени 
находища в този край. Да 
нем римската некропола на място
то на днешния мотел в Димитров
град, откритите римски урни на мя
стото на днешната поща, римски
те гробища край града, 
от римския път „Виа

на мощната

а малко по-къ-
племена, от ко- 

потекло, от VII 
век в нашия край в разли-

военно-политически се озовава в 
държави и 
Сърбия), 
и на

условия 
рамките на феодални 

държавици (България и 
а в определени

в

Пътеписци разказват, че този 
край е бил покрит с девствени го
ри, пълни с дивеч, имало е изоби
лие на води — бликаЩи чисти из
вори, а множеството пещери, скри1 
валища, засълнати котловини, са 
благоприятствували тук да се на
стани човекът, да упражнява лов,

периоди
зя Т.О ъ,сната Византийска империя,
„атиск РГаТ всичките под силния 
к “ " тУРЦите. Димитровград

во ппи под турско владичест-
даваРпт 1440 година- а °е освобож
дава от тях през 1878 година.

археологически
споме-

останките
милитарис"

Кирил Тодоров
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
АКЦИИ ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДОМ В СУРДУЛИЦА ИЗ ОВО „Й. Б. ТИТО" —ДИМИТРОВГРАД

Необходима е всестранна подкрепа С доброволен труд 

-средства за екскурзии• ГРАЖДАНИТЕ И СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА 
ЦИ МАТЕРИАЛНО ТРЯБВА ДА ПОДПОМОГНАТ 
МЛАДИТЕ, КОИТО МОБИЛИЗИРАТ СИЛИТЕ

Че младите не чакат са
мо помощ отстрани със 
скръстени ръце свидетел- 
ствува тяхното решение 
през лятото да организи
рат местна залесителна ак
ция в околността на Ново 
село. Те тук Ще залесят 
3000 декара голини, с кое
то ще обезпечат около 10 
милиона динара. Средства
та от тази акция ще се пол 
зват за строителството на 
младежкия дом. Младите 
изразяват готовност да 
участвуват и в други добро 
волни трудови акции, ка
то например в „Мачкати- 
ца", от които също да обе 

. зпечат известни финансови 
средства.

Да напомним, че в мо-

СИ
В димитровградската об нието на Образователния 

разователно-възпитателна съвет при ОВО „Йосип 
организация (ОВО) ,Досип Броз Тито” всяка учебна 
Броз Тито” твърде е раз- година учениците от,пос
вит таканареченият общес- - ледния клас (IV клас) ре-

Инйциативата на млади
те от Сурдулишка общи
на да построят младежки 
дом по принцип среща под 
крепата на всички обеще- 
ствено-политически субек
ти в общината. Нещо по
вече: от бюджета на общи 
ната и от самоуправител- 
ните общности на интере 
сите са отделени 8 милио
на динара за целта. Мест 
ната общност „Братство 
—единство” в града също 
е отпуснала три милиона 
динара. Тези средства от 
11 милиона обаче не са 
достатъчни, заЩото според 
все още груби преценки 
за построяването на мла
дежкия дом ще са необхо
дими 40—50 милиона ди
нара.

Тези дни по решение на 
Председателството на ОК 
на ССМ е изпратено пис
мо до всички стопански 
организации да отделят из 
вестни средства (според въ 
зможностите си) по заклю
чителните 'баланси за пос
трояване на младежки дом. 
Една делегация на млади

те посети, някои стопански 
организации и води разго
вори с ръководствата им, 
като ги запозна с необхо
димостта от построяване 
на младежки дом. В „Мач- 
катица”, „Галеника”, „5 се 
птембар", „Народна ради- 
ност” и други организации, 
директорите изразиха го
товност да подкрепят мла 
дите в това начинание.

твено-полезен труд на сре- довно да организират ек- 
дношколците. Всъщност, скурзия. През цастоящата 
касае се за доброволни мла учебна година средношко 
дежки акции, чрез които лците също са организират 
учениците обезпечават зна ли няколко доброволни ак 
чителни средства. Тези сре ций за набиране на нови 
дства главно се използуват средства за сегашния IV 
за организиране на екскур клас. През есента са орга- 
зии. низирали две залесителни

Средношколците с акции акции, акции за хигиени- 
по залесяване, с доброво- зиране на града и почист- 
лен труд, като помощ на , ване на сняга. ^ Учениците 
стопанските организации, от Ш и IV клас са органи 
най-често на земеделската зирали още две самосто- 
коопераци,я „Сточар”, са ятелни залесителни акции 
обезпечили 400 хиляди ди в местността „Верзарска 
нара. Тези средства, спо- планина" и резултатите на 
ред мнението на директо- истина са внушителни, 
ра на средното училище С оглед че пролетта е 
Милутин Ценков, са изпол период на интензивни до-

Младите са раздвижили 
инициатива и гражданите 
с доброволни дарения съ
що финансово да помогнат 
построяването на младеж
ки дом. С едно възвание— 
писмо те посочват, че око
ло 5500 младежи и девой
ки са без свой младежки 
кът, в който биха разгър
нали богат младежки жи
вот. Акцията е вече в ход 
и би трябвало всички гра 
.ждани да откликнат, за да 
се даде възможност на мла 
дите да осмислят свободно 
то си време, а не както се
га да посещават ресторан
ти, кафенета, кръчми 
прочие.

мента, се изготвя идеен про 
ект за строителство на мла 
дежки дом. Когато бъде го 
тов проектът, окончателно 
ще се знае колко средства 
ще бъдат необходими за 
построяването му. Млади
те от общината, по-точно 
Председателството на ОК 
на ССМ, обаче не губят 
време и техните акции би 
трябвало да срещнат под
крепата както на гражда 
ните, така и на стопански 
те организации.I!

Ст. Н.

В ДВИЖЕНИЕТО НА ГОРАНИТЕ В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

Провеждат се избори
В първичните организации изборите трябва да 

приключат до 10 март, а на 24 март т.г. ще се със
тои учредително заседание на Общинската конфе
ренция

Председателството 
Общинската конференция 
на Движението на горяни
те в Босил е градска общи
на неотдавна взе решение 
за провеждане на избори, 
в организацията на гора- 
ните. Според решението 
изборите в първичните ор
ганизации трябва да при- 
организации в селата ще

МЛАДЕЖКИ НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАД

иванов” 2, а основните учи 
лища по 5 делегата. По 
един делегат трябва да из
лъчат и Горската секция, 
ООСТ „Напредък”, грани 
чното поделение. Общи 
ата конференция на ССМ, 
Общинската конференция 
па ССТН и Общинската 

Общинската

С пролетта идват и младе
учениците от четвърти 
клас са организирали мно- 
годневна екскурзия. Тази 
екскурзия е имала научно- 
познавателен характер. Че 
твъртокласниците са посе
тили Белград, Загреб, Люб 
ляна. Блед, Постойна, Рие 
ка. Пула, Плитвице.

Характерно за екскурзи
ята е, че в тези градове 
учениците са посетили вси 
чки по-известни историчес 
ки паметници и забележи- 
телности, паметници на 
културата, музеи и прочие. 
Да споменем само някои: 
Цветния дом в Белград, 
Ясеновац, Постойнската пе 
щера и др. Това ясно пот
върждава, че ползата от по 
добен вид екскурзии е мно 
гостраина.

Оттук произтича и реше-

жките трудови акции
дови акции, очаква се от
ново учениците да заработ 
ят около 400 хиляди дина
ра, с които тазгодишните 
зрелостници пак да зами
нат на екскурзия. Маршру 
тът е като предишния.

От казаното личи, че об 
ществено-полезният труд 
на средношколците се ос
мисля по най-добрия на
чин. .От една страна, сред 
ношколците чрез тези ак
ции придобиват трудови 
навици, а от друга — тех 
ният труд се оползотворява 
с разширяване на знания
та и познанията и със запо 
знаване на прелестите на 
нашата страна и славното 
и героично минало на на
шите народи и народности.

ключат до 10 март, а на 
24 март т.г. ще се състои 
учредително заседание на 
Общинската конференция. 
Всички първични организа 
ции

на нск

скупщина, 
конференция на Движе-ще изберат тричлен- 

горански отбори и свои 
Общинската нието на гораните ще н>ги 

броява 51 делегата. Пред
седателството на конфе
ренцията ще изготвй пред
ложения на акционната 

финансовия

ни
делегати в 
конференция. Първичните 
изберат по 1, образовател 

„Иван Кара-ният център
програма, 
план и останалите доку
менти. Членовете на Пред 
ссдатслството ще окажат 
помощ на първичните ор
ганизации при провежда
нето на изборите.

ПОДГОТОВКА ЗА ВИКТОРИНА
И тази година младежката организация 

в Димитровград ще организира викторина под 
„Тито, революция, мир". В ход са под- 

викторината, която тази година се 
освобождението от

название
В течение на избирател

ната дейност в селата, 
училищата, обществено- 
политическите и трудови
те организации ще бъде 
направен анализ на 25-го. 
дишната дейност на ор
ганизацията на гораните в 
общината. Особено внима
ние ще се обърне върху 
изнамирането на по-съдре
ме гши форми на дейност, 
което ще бъде предпостав
ка за още по-високи пос
тижения през настоящата 
и идващите години. Зана
пред Движението на горя
ните трябва да се ангажи
ра много повече в опазва
нето на жизнената и тру-

готовките за
съвпада с 40 годишнината от 
фашизма. До 1 март всички първични младеж
ки организации, които искат да вземат участие 
във викторината, трябва да доставят списък на 
своите участници, за да получат съответна лите
ратура за подготовка. Квалификационното със- 

бъде проведено на 30 март, за да 
състои през месец ап-

Ст. Н.

БАБУШНИЦА

Участие в акцията „Млад работник 
— самоуправнтел"

тезание ще 
може викторината да се
рил.

БРИГАДИРСКА ВЕЧЕР
В организация на Общинската конферен 

ция на ССМ на 1 март т.г. в Димитровград 
бъде организирана бригадирска вечер. Ще оъ- 
дат поканени всички участници на младежките 
трудови акции от възобновяването на бригадата 
„Братство и единство" през 1978 до 1984 г. Сре
щата ще сс проведе в Клуба на самодейците при 
Центъра за култура. По време на срещата ще 
се проведе разговор с всички коменданти на до
сегашните бригади, а ще бъде изпълненаи съо
тветна програма. ______ А~ т'

ската младеж в Бабушни- 
ца, заявки за участие в то 
ва младежко трудова съ
ревнование досега са нап
равили :
„Първи май” 
лкан" и „Тигър”.

В акцията ще сс съревно 
вават общо 674 младежи и 
девойки.

Младите работници— 
самоуправители в Бабуш- 
нишка община тази годи
на активно са се включи
ли в републиканската ак
ция „Млад работник—са 
моуправител".

Както ми уведомиха в 
довета среда на хората. Общинската конференция 

Сто*п Ефтимов | на Съюза на социалистичс

ще

„Текстилколор”, 
„Лисца", „Ба

М. А.
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МОЖЕ н ПО-ДОБРЕВИНАГИ ПЕШАЗА ПОРТРЕТЩРИХИ средства, т.'е. 
както

вал превозни 
мотоциклети 
нравят други. Не времето 

пито той са

е на време да се
телегра-Глоаното товаотиват или Дрка- 

място в ДРУ 
или пак за

пишат си, пор-ьч 
ПЕНЕ ВЕЛИЧКОВ, по

Хората 
ждат от едно 
гото. остават

връчи писмото, ■ 
мата, пенсията, да се на- 
нпатят телефонните и го 

пък да се »РЪ-
нито пощата, избран Богдан Зарков

организации и затова 
тпябва да се направи ана
лиз па тяхната ангажира
ност в тях.

възможност за сд- 
облекчение. Всъ

_ за нов председателималиминават. услуги илипредупрежденията за
незвплатената пода, иапри 

Хората често не са 
услуги 

заплащат

по такова 
хцност по баирите и криво

то ва
скиПред Съюза на команди

рите от запаса предстои 
сериозна задача, особено 
в юбилейната 40-годишн - 
па от победата над фашиз обучението иа команди- 
ма. Не случайно сега, в е от запаСа трябва да 
навечерието на Деня на по ТЯХна превъзходна за
бедата — 9 май, в света, а а закова трябва неп- 
особсно в някои съседни “ с’нно да се осъществи 
страни, се правят опити и ^цого по.добро сътрудниче 
усилия на несъответен и о ^ Съюза на стрелци- 
неточен начин да се пред- ^ по-точно с дружество- 
стави Народпоосвободите ^ на стрслците „Грани- 
лната борба на югославс- „ в димитр0вград, 
китс народи и народности всет командир да бъде 
против фашизма. Затова члсн на дружеството на 
командирите от запаса, за- с Трябва съ“Ю да
едно със Съюза иа бойци- организира състезание
тс, на младото поколение стрелба между коман-
трябва в истинска светли
на да представят нашата 
революция, за да^ могат 
младите на иай-добър на
чин да тачат придобивки
те от революцията, изтък
на председателят на Об 
щинската конференция на 

Социалистическия съюз 
Момчило Андреевич, на
годишното отчетно събра- ___
ние иа Общинската конфе Б®С™]™Грит Р 3ОТ 
ренция на командирите от ЗА КОМАНДИРИТЕ ОТ 
запаса в Димитровградска ЗАПАСА 
община, проведено 20
февруари.

Значителна активност те 
зи командири са изказали 
в обучението на младеж
та за всенародна отбрана 
и обществена самозащита 
и в тачене на революци
онните традиции. По съв
купната си активност об
щинската организация на 
командирите от запасане в 
Димитровград е била меж
ду първите в региона. Тя 
п сега е между първите, но 
псе пак, както изтъкна Но-" 
сак Гъргов, секретар в се
кретариата за всенародна 
отбрана, до известна сте
пен намалява отговорност 
та и дисциплината всред 
командирите. Намалява и 
тяхната активност в остана 
.пит е обществено-политиче

ват.
щенски разносвач в поща- 

Босилеград е дошел 
32 години и останал 

пощенски

чат
пътищаличещитс 

удобство не е можало Да 
се употребява. Сега вече 

трябва, казва той.

та в мср.
доволни от някои 
,1 не искат да

преди 
— да разнася 
пратки 
услуги, 
сията

и да оказва други 
свързани с профе- 

му. Най-старият . е 
всред четири разносвачи и 
всред най-възрастните в 
това ведомство. На млади
ни, след като напуснал ро 
дното см село Паралово, а 
преди да постъпи 
щата, две години е рабо
тил като прислужник в 
бивешия Околийски наро 
ден отбор в Босилеград.

ис му 
Свикнал е пеша.

Колко е изминал за тези 
службуването 

известно. Знае 
че не малко е ходил

:■ Ж :.. .
*

'■■ЩШ ' ■ години на
си не му е
само,
пеша. Преди да' се „оттег
ли" от селата пътувал е и 

дневно, 
по-мал

II
в по- 110 15 до 20 км 

Струва се, че сега 
ко нрави това. ч Кой обаче 
да измери крачките от ед
на до друга къща и да ги 
превърне в километри, т.с. 
в ияколк остотици хиляди. 
— Макар че съм иа всеки
дневна тренировка 
палата се 52-годишна въз 
раст започва да ми пречи. 
Но, ис се предавам. Ше 

хората.

а

Професията под откри
то небе, както за служба
та си казва Величков, пре 
длага много хубави момен 
ти. Разбира се, при усло
вие човек да я обича. А 
тази обич трябва да бъде 
по-силна от ветровете, дъж 
довете, виелиците. Цели 
22 години е обслужвал на
селението в Гложие, Па
ралово, Груинци, Милевци, 
Белут... Преди десет годи 
ни заетите в пощата, оказ 
вайки му признание, го 
разпореждат за „градски" 
разносвач.

— И тук има много ра
бота. Населението в Боси
леград и кварталите му 
постоянно се увеличава и 
често пъти се налага задъл 
женията да изпълнявам и 
след работното време. Но, 
когато си винаги с хората 
на времето не трябва да се 
гледа като на нещо което 
е твърде важно в живота.

дирите.
На заседанието за 

председател иа командири 
те от запаса е избран Бо
гдан Зарков, митничар на 
граничния преход „Гради
на".

нвтру-' нов
V ■ ш

още паслужа
Свикнах с гях, те с мен, съ 
що така. Трудности 
по и сили се намерят. Вза 
имното доверие не бива да 
се изневери — подчертава 
нашият събеседник и из- 
тънква, че най-големи труд 
пости, когато се има пред- 

човещината, се явяват

има, А. X.! \

сметките. Но, хора 
хора, търсят правото си, а 
на мен, като некомпетен
тен за това да решава кой 
е прав, а кой . не е, оста
ва по един и същ въпрос 
да се отбивам по няколко 
пъти към тях — казва Ве 
личков.

Макар че е винаги в дви 
жение този пощенски тру
женик никога не е ползу-

като вид
когато трябва да се 

връчи, т.е. съобщи непри
ятна или скърбна вест. Въоръжаване 

с опит 

н знания

От работата му всички 
са доволни — и население 
то и заетите в пощата. Ра 
збира се най-много 
Казва че е доволен и от 
личния доход, който възли 
за на окло 15 хиляди ди
нара месечно. С какво до 
верие се ползува потвърж 
дават и връчените му до 
сега признания. Преди че 
тири години ПТТ служба 
та във Враня му присъди 
благодарствена грамота, а 
службата на ПТТ в Ниш 
преди две и половина го
дини златна грамота. Вся 
как и те свидетелствуват 
за самоотвержеността му.

В. Б.

той.

Според плана и програ
мата за работа на Общин 

Сью-
ГОДИШНА СКУПЩИНА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ 
СЪЮЗ В ДИМИТРОВГРАД ската организация на 

за на командирите от зала, 
са в Босилеград, в минала
та неделя в Босилеград и 
районните центрове: Дол 
но Тлъмино, Долна Люба 
та и Горна Лисина с ко
мандирите от запаса се 
проведе военно-професио
нално обучение. Всъщност

Възможности има, но...
Туризмът в Димитровградска община все оЩе 

изостава по отношение на стопанството и обществе
ните и природни условия, с които разполага общи
ната.

Това е обща констата
ция от заседанието на 
Скупщината на Туристи- 
чески* съюз на общината, 
което бе проведено на 22 
февруари т.г. Затова пред 
тази организация и орга
низациите на сдружения 
труд в областта на туриз
ма, обществените и обще
ствено-политическите ор
ганизации в общината, в 
предстоящата година се 
намират значителни задау 
чи за предприемане на 
мерки, които ще доприне
сат за подобряване и раз
витие на турстическото 
стопанство в общината.

това е първото от заплану
ваните няколко през те
чение на настоящата го
дина, подобни обучения.

зможности, които засега 
съответно не са използу
вани. Затова членовете на 
Скупщината на туристиче
ския съюз приеха и кон
кретни задачи-, в предстоя

щия период туристичес
ката пропаганда и инфор
мативната дейност ще бъ
дат приоритетна задача, с 
която ще се популяризират 
туристическите възможно 
сти на Димитровград и 
околността, а ще се пред
приемат и мерки за създа- ние е посвещавала върху 
ване на условия за сдру- обществената грижа за де- 
жаване на труд и средства цата от предучилищна въз- 
на самоуправителните ор- раст и деца чийто родите- 
ганизации, заинтересовани ли са със слабо материал

но състояние. В това отно
шение детските добавъчни, 
като отделен вид обществе
на грижа, ко«то се обезпе- 

на Димитров- чава въз основа на соли
дарност на широката общ
ност и работата на детска
та градинка са от особено 
значение.

През 1984 година детски 
ползували 

610 дуШи за 1155 деца, 187 
деца повече отколкото 
през 1983. година. А в дет- 

А. X. ската градинка са били на-

ОТ РАБОТАТА НА СОИ ПО ПРЯКА ДЕТСКА ЗА
ЩИТА В БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ 1984 ГОДИНА

Излишък на средства 

от 3 521 323 динара
в еднодневното обучение 

пред командидите от запа 
са в Босилеград и 
ните районни центрове бя 
ха изнесени по две сказки 
от областта на партизанс
кия начин

посоче-

СОИ за пряка детска за- станени от 64 до 70 деца. 
Шита в Босилеград и през Проблем е обаче, че капа- 
изтеклата година, както и 
предишните особено внима

на водене на
цитетът на градинката е б°Рба и техническото и ти 
малък и тя не е в състоя- лово осигуряване на 
ние да задоволи нуждите ниците въ,в въоръжените
на всички родители. сили. Лектори бяха коман

Инак, за задоволяване по Д‘ИРИ от запаса и от грани 
требите за пряка детска за- чното поделение в Босиле- 
щита, тази самоуправител- гРаД-
на общност през миналата За отбелязване е, че все 
година от осъществените 01Це масовостта в район- 
29 716 358 динара е израз- ните Центрове е по-добра 
ходвала 26 195 035 динара. отколкото в Босилеград. 
От тези средства за потре- Изненадва факта, 
бите на детската

еди-

за развитие на туризма. 
През тази година трябва 
да се реализира изработ
ката на нови илюстрирани 
картички

Самото местоположение 
на общината, преди всич
ко минаването на между
народното шосе като гла
вна артерия, която свързва 
Западна Европа с Близ
кия изток, Погановският 
манастир, Петърлашката 
пещера, археологическите 
находища, планинските ма 
сиви и редица други усло
вия представлява конгло
мерат от природни, исто
рически и рекреативни въ

че меж
ду тези които безотговорно 
се отнасят към

град и неговите природни 
красоти, както и градинка

са изразходвани з 840 997 
динара, а за детски доба
въчни 20 557 034 
При това през 
година СОИ за пряка
ска защита е осъществила Ществено-политическите излишък на 
3 521 323 динара.

тури
стически проспект и суве
нири с мотиви от Дими
тровградско. В най-скоро 
време трябва да се уредят добавъчни са 
някои празни площи в гра
да и курортни места в 
близката околност.

този вид 
има и 

които са на
усъвършенствуване 
командири, 
ръководни

динара, 
изтеклата 

дет- постове в об
ор-

средства от ганизации и трудовите ор
ганизации.М. Я. М. я.
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БОСИЛЕГРАД: ФК „МЛА 
ДОСТ" ПРЕД СРЕЩАТА 
ЗА ЮГО-КУПАТА I Човекът н жизнената среда

• отзиви

Гелям !опткмйзъм между
верие, сигурно поне един 
път ще вкарам топката и 
ще принудя вратаря На го
стите да капитулира.

Владимир Глигоров, съ
що така нападател: Ако за 
играем така както умеем, 
сигурно ще се озовем 
втория кръг.
считам, че играта ще бъде 
тврда, и докрая неизвестна.

С голям оптимизъм сре 
щата очакват и Васил и 

почне към края на март. Борис Тасеви, Миле Цвет
но преди това, босилеград м ■
ските футболисти, 
вече писахме, очакват теж 
ки изкушения в 
за купата на Маршал Ти 
то срещу ФК „Радник" ол 
Сурдулица, която

футболиститеI Димитров-
Въпреки че игрището 

край Драговищица е пок
рито със сняг и въпреки че 
времето в Босилеград е 
доста студено, футболис
тите

градквам коректна и. вълнува
ща игра. А нека победи 
по-добрия отбор, 
ра се ще бъда щастлив, 
ако това бъде моят от
бор. Но и ако 
разбира се при добра 
ректна игра и 
во съдене, няма да бъде по 
зорно.

Да кажем и това, че тре
ньорът Георгиев все още 
не се е определил на кои 
единадесет души ще ока^ 
же доверие, но в едно е 
сигурен, че тази среща, ве 
Д|Чо ще му бъде и генерал 
на проверка пред пролет
ния полусезон' на настоя
щото футболно първенство.

м. я.

Разби- се нуждаена ФК „Младост" тр^ 
седмично вече три 

седмици, усилено тренират; 
и набират сили за предс
тоящото футболно първен 
ство на Междуобщинска 
футболна дивизия — гру
па „А" Враня, което Ще за

загубим,пъти

ОТи ко
ВЪВ

Инак лично
справедли-

зеленина
Във връзка с инициативата на Туристическия съ- 

Димитровград: „Градът трябва да е по-хубав", 
искам да изнеса впечатленията си, отнасящи се до 
екологичните и естетически въпроси в урбанистични
те условия, като част от околната среда.

тчачестното на жилищата ценим не само вън ос
нова на вътрешното им разпределение, но 
кцилта на околната среда, в смисъл

ков, и другите футболис- 
на „Младост". А треньо 

рът Георгиев сподели: — 
Все пак „Радник" е „Рад
ник" — отбор с по-голям 
футболен опит, знание и 
умение. Преди всичко оча

както юз Вти

срещата

се играе
вече в неделя на 3 март та 
зи година. Няма съмне- 
ние, че „Радник” е съпер- БАСКЕТБОЛ: СРЪБСКА ЛИГА „ИЗТОК" 
пик за респект. Това доб
ре знаят любителите нз 
футбола в Босилеград и 
футболистите 
дост". Затова
на футболната игра в Бо
силеград
ят добър футбол, а с това 
и победа на своите любим 
ци. А какво очакват фут
болистите на ФК „Младо 
ст" тези дни разговаряхме 
с неколцина от тях:

И ВЙВ фун- 
на околното

пространство, което ежедневно се вижда и използува, 
подходящи уроннистически решения правят от него

♦ разширена част на жилищата, 
макар че с развитието на промишлеността все

♦ повече се налага изолация на жилищата от индустри- 
ф «злната част на града, възможно е и образуване на
♦ части от природни

Съдията отново в главна роля ▼

на „Мла- 
любйтелите

„МЛАДОСТ — КАБЛОВИ" ЗАЙЧАР) — „АСЕН БАЛ 
КАНСКИ" 94:90 (42:45)

Зайчар, 24 февруари 1985 г. Залата на спортове
те. Зрители около 100 души. Съдии.* Ж. Стоянович от 
Ниш и С. Атанасовски от Бор.

пеисажи във вече изграденото про
странство. 1 радът със своите улици и тротоари, по-♦

^ крити с асфалт и бетон представлява една „пустиня'^ 
♦ която се нуждае, условно казано, от „оазиси",

сно от зелени площи, засадени с треви, цветя и дръв
чета. 1,ози растителен свят има двойна роля. От ед
на страна, служи като декор, а от друга — представ
лява своеобразна част от града, като изкуствено съ- 

ф жителство фиоценоза;, в която освен човека, живеят 
и различни растителни видове. Последните 
ра! веществата, замърсяващи естествената среда, под
държат кислородния баланс в атмосферата.

очакват да вид-

отно-
!

„А. Балкански": Геров 
46, Леков, Петрович 22, 
Сотиров 3, Симов 2, Мила
нов 2, Рангелов 15, Цоне 
вич.

рушение на най-добрия ба 
скетболист 'Зоран Геров. 
В този момент резултатът 
бе 87:84 за „А. Балканс
ки". ИмайкиДраган Захариев, един от 

двата вратаря на „Мла
дост": Победа и нищо дру 
го. Разбира се тясна и с 
доста усилия и ако съдии
те бъдат обективни, а не 
както миналата година, ко 
гато просто те ни изхвър
лиха от по-нататъшното съ 
стезание в юго-купата.

I асмили-предвид, че 
извън играта бе и капита 
нът на отбора Иван 
мов (по същата причина и 
той бе отстранен) младият 
отбор на димитровградс
ките баскетболисти не съ 
умя да се противопостави 
на домакините и в послед 
ните няколко минути за
губи мача.

В следващия 
Балкански" ще играе ~ 
щу „Леда" от Княжевац 
Пирот. ,

т Димитровградските 
баскетболисти загубиха ма 
ча в Зайчар от домашния 
отбор „Младост — кабло 
ви". Все до 3—4 минути 
пред края 
чани постоянно 
бяха на път да 
още един добър резултат. 

Раденко Захариев, цент- Да не бъде така се погри- 
рален нападател.* Разбира

влияят
ф на съдържанието на водната пара във въздуха, а през 
ф летните месеци правят сянка и представляват резерв 
ф на хлорофил.

съжаление Димитровград е устроен така, че 
▼ за зелени площи не остава много, а особено се чув- 
Ф ствУва недостиг на място за големи градски градини. 
ф и става за уреждане онова, с което разполагаме. Пре- 
ф ДИ всичко недостатъчно са попълнени улиците с край- 
♦ пътни дървета, а съществуващите са в лошо състоя- 

Сре_ ^ ние. Именно затова за всяка похвала е инициативата 
тт в ^ па Туристическия съюз в Димитровград за попълване 

^ със зеленина на празните площи трайно и временно. 
<► Посочил бих оЩе някои празни или само потен- 
^ ► циално празни площи, които трябва да се уредят. 
< ► Срещу хотел „Балкан"

Си-

♦димитровград- 
водеха и 
постигнат ♦

Атанасовскижи съдията 
от Бор.

Именно в 35-та минута 
без каквато и да е причи 
на отсъди пето лично на-

кръг „А.
се един гол повече във 
вратата на „Радник". Що 
се отнася до мен, доколко- 
то треньорът ми окаже до Д. Ставров

се намират стари сгради, след 
^ ' чието събаряне се предвижда изграждане на паркинг. 
< > Считам, че по ивицата

НЕДАЛЕЧ ОТ ДИМИТРОВГРАД

Ловци убили вълк иа паркинга трябва да се 
4 у засадят дръвчета, които щс разбият сивия пейсаж, а 
< ► като пораснат где правят хубава сянка. Такава до- 
4 ► пълнителна намеса може да се направи и около ас- 

фалтното платно на „зеления пазар". Остават

град, двамата „запалени" 
ловци, преди няколко де
на минавайки покрай поя- 
тата на селскостопанска
та трудова организация ^ 
„Сточар" в местността „Му 
тик луг", забелязали сле
ди от вълци. Решили да 
направят засада. Следва
щия ден дошли и направи 
ли скривалище Отвъд река

>

Необикновено - студените 
дни през тази зима ладДра 
ха всички овчари да при
берат овцете от поятите 
по кошарите в селата. А 
това веднага предизвика и 
вълците да слязат до села

та. Че това е така говори 
и фактът: на 20 февруари 
тази година двама ловци 
са убили вълк, недалеч от 
Димитровград.

Иван Стоядинов и Мари 
нко Рангелов от Димитров-

неуре-
< > дени площи покрай р. „Нишава", малка площ между
< у реката и вадата от лявата страна на мостовете, пре- 
: 4 мостващи „Нишава" към „Строшена чешма", „Вре- 
4 * лото", голямата площ около новата сграда на обра

зователния център, под старческия дом, „Войнишката 
градина" и гробищата.

Освен комуналното уреждане на града, включи- 
та, за да не ги надушат < у телно и битовото, би трябвало да се мени и околната 
вълците. Вече към девет ча ♦ среда на работното място в зависимост от професията, 
са вечерта „очакваните го- ' - Препоръчвам да се пристъпи към украсяване на про- 
сти” -— два вълка — дош- * ^ изводствеиите халета със зелени растения и уреждане 
ли. Ловците дигнали пуш- ^, на площите около халетата с хортикултурни расте- 

4 4 ния. Този въпрос, макар че е неделим от медицината
< у на труда, е в тясна връзка и с туризма.. Че е така
< ► близък е примерът на конфекция „Първи май" в 

Т * * Пирот, която е и стопански и туристически обект.
И накрая около града може да се интензивира 

ята вълците досега са уда ф залесяването с благородни гори. Да се запланува по
вили шест кучета. Вероят- < ► строяваме на пътища до гробищата, Манастирчето, 
но след като удавят и оста 41 
палите две биха започнали , ( 
с овцете. Инак, ловците ка ф 
то награда Ще получат три 
хиляди динара, но това, 
както изтъкват не е важно 
толкова, колкото факта, че 
са убили вълчицата.

Полезни съвети
# Засъхналото и втърдено сирене или каш

кавал се опресняват и добиват първоначалния 
си вкус, ако го държите известно време в пряс- 
ио или кисело мляко.

ф Когато варите ястие с картофи, «осоля
вайте го в началото на готвенето, за да разтво
рят картофите вкусовите си вещества в соса; 
и обратно — когато варите картофи за пюре 
или гарнитура, посолявайте ги, когато са почти 
уврели, за да се запазят вкусовите им вещества.

ф Багрилните, вкусовите и ароматичните ве
щества на различните хранителни продукти се 
извличат най-добре от съществуващата на даде
ния продукт мазнина. Олиото например извлича 
по-добре тези вещества от Зеленчуците и риба
та, отколкото свинската мас, докато при вари
вата те се извличат еднакво както от олиеото, 
така и от маста. / .

ки и един вълк, по-точно 
вълчица убили. Другият из 
бягал, както предполагат, 
ранен.

Да кажем, че на тази по 44

язовир в Смиловско поле, Петърлашката пещера, р. 
„Височица", Стара планина и Погановския манастир. 
По такъв начин близката и отделечена околна среда 

ж ще стане достъпна на гражданите и гостите. Това мо- 
4 ‘ же да стане без да се задължава туристически „зелен 
4 у патрул" за запазване на околната среда, а чрез по- 
4 у вишаване на нашата екологическа култура и издига- - 
♦ нето й на по-високо равнище.

Др- Васил Андонов, мг. по 5с1 Ъ1о1. ВарваринА. Т. ♦
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ху/цер • сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

чана сс силна реакция когато направе
ната „смес” се загрее. Но той беше упо
рит и прислужничката го послуша. 

Взехме, дневниците с колегата и оти- 
па час. След 20 минути прислуж 

дотича в учебната стая, къде- 
то работех аз. Изпълашсна, със сълзи на 
очи, тя започна да вика:

__ Елате, да видите какво стана!
Когато влезнахме в кухнята, имаше 

да видим: тенджерата играеше иа 
пращеше. Едва успяхме да

Пестене
Преди 20 години работехме с един 

Ракита. Организирахмеколега в село 
акция за изграждане на нова училищна 
сграда. При училището работеше и уче 

кухня. Червеният кръст ни да- 
прах, брашно и олио- В 

кухнята работеше служителката, 
един ден вареше мляко, а в другия ме- 

сипваше 2

дохме 
пичката Кусовранска

вълна
ническа 
ваше мляко на

която
що и 
печката икнци. В голяма тенджера 

килограма олио и пържеше мекиците, ^ угасим, 
по 3 за всеки ученик. След това сипахме 2 килограма олио 

в тенджерата и прелужничката пригот
ви за учениците необходимо количество 
мекици. А ние с колегата „получихме"

Но един ден колегата й предложил 
сипва 2 килограма олио, а самода не _ „ ТТо 1, на който да добави 1 литър вода. На

правих опит, за да покажа на колегата, 
не могат заедно. Полу-

Одавна нс бсо ипл-л у Кусу врану. Тия дни 
времето попуши, реши да идем при 

“ човек.
единици по химия. ка малко 

сват Гацу, одавна ми поручуиеЙордан Милановче вода и олио

Село у „екснрссат" — па право у Кусу вра- 
човека, нооратимо си за едно зану. Пресна при 

друго. Па сват Гада ми се и пожали.Интересни названия
— за едну си*- 

си поставим пред порту у
— Кико може — каже онто помагат и при прибира

нето на реколтата, 
прекарат лятната си вакан
ция при дядо и баба, ка-

М. Андонов

ф Някои махали са съв
сем намалели. Селото се 
съживява през лятото, ко
гато прииждат внучета и 
правнучета от градовете да

ф Село Поганово преди 
двадесетина години едно от 
най-големите и най-напред- 
ничави села в Димитров
градска община, когато до
стигна и към 220 къ,Щи, се
га е чувствително намаля
ло. Ако днес отидете в се
лото ще видите, че пуши 
всеки десети кумин. Пога- 
новчани са се населили 
най-много в Пирот, Дими
тровград, Желюша и другг 
де, където са си намерили 
по-хубав поминък.

лицу »но сакам да в _
пояту електродистрибуцията оди Бабушницу да 
тражи три стари милиона .. . Чул съм дека се 
не плача — каже сват Гаца.

сиЗбоговамо сс със сват Гацу и реко да 
идем, сто аутобусат не излази докргй село и 
може да си останем йош едну ноч.

ДЩЪЛРОСХТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ •и
оно тамо се на-Ка стиго до задругуту

голема гужва. Погледа за кво се се-Всеки вид привилегии са гроб за свободата 
п справедливостта. правило

цаю — видо дека купую камену сол. Свак тура 
— кой у вречу, кой У дисадзи. Видо иЗоймс грумици

едпога шо беше натоварил на сане.♦И компринената юзда е юзда.
. Сибнер Пита зашо на н>ега има много повече сол, 

а он ми каза:

— Човекгт йе дал 100 Ьила вълну а нийе 
давамо млеко. А за вълну даваю повече сол.

ф И до днес не е обяс
нено откъде в селото 
получили названията си ма
халите. Някои названия на 
махали и фамилии са свър
зани с потеклото им, дру
ги пък се отнасят до ха

рактерни качества на хора
та от въпросната фамилия, 
някои са прозвани по мес- 

. тността в която са се засе
лили.

Ахилесовата пета често се крие в обувката 
на тиранина.

!са

Ст. Лец
— Опа — реко я. Па тия сигурно чува пе- 

шеесе овце. Нека 1)и и кърми човекат. Требе. 
— Не, бре другар! Нема. Чува само две

Каквато дума кажеш, такава ще получиш в »отговор.
:Омир овце ...

Зину од чудо. Кико може това?
я съм чул и чел да има расне овце койе 

даваю по годжа вълну, ама тия с двете овце им 
излезъл на сви уЬа.

Не знам друго кво да кажем. Чу предло
жим сви да завану домазлък оди толова про- 
изво!)ача.

Са се овце ягн»е и би било убаво сви 
отидо у Кусу врану. Тегая че имамо вълну и 
за извоз.

Кве су тея овце ка даваю по 50 Ьила вълну 
една? По колко ли па млеко тегай даваю, 
бовари да питам.

Словото е сянка на делото.
Демокрит

Езикът е най-опасното оръжие: рана от меч 
зараства по-лесно, отколкото рана от дума.

Калдерон

ф Ето по-важните ма
хали: Одоровчани, Шарко- 
вци, Кьосинци, Петковци, 
Божковци, Русимовци, Ру- 
симова . обложина. Люля, 
Киверановци, Клюндин- 

ци,. Данимовци, Русимова 
лука, Стано.инци, Киташов- 
ци, Игинци, Асановци, Ве- 
зенковци, Кюрлинци, Сър 
биновцй, Шиндинци, Мате- 
инцй, Дунгеровци, Коваче- 
вци, Скаклинци, Войчинци 
и Дойна падина.

!

!
Където говори законът, там ораторите мъл- да

чат.« Хилон«
!
»

Баща на думата е умът, майка — езикът.
Калмикска

за-
▼♦ ♦4 4 *А1с1$ОъОуДва пъти помисли, веднъж кажи.

Азърбейджанска
4 ♦4
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