
Тяш*Во С указ на президента на 
СФРЮ Йосин Броз Тито от 
14 февруари 1975 година 
издателство „Братство" е 
удостоено с Орден братст
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.

^^_ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ Щ

ГОДИНА ХХЦ ♦ БРОЙ Ц94 * 8 МАРТ 1985 Г. *

ТВЯВАНЕТОТНА3ВОдаЩАТА РОЛЯ НА^ПАРТИЯТА иа съюгд НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ ЗА ОСЬЩЕС-
Д 1А роля НА ПАРТИЯТА И УКРЕПВАНЕТО НА НЕЙНОТО ИДЕЙНО И АКЦИОННО ЕДИНСТВО

АКЦЕНТИ ОТ УВОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ХАМДИЯ ПОЗДЕРАЦ

ЦЕНА 10 ДИН.

ЗАНАПРЕД ПО-ЕДНИНН Н ПО-РЕШНТЕЛИН
® Не могат повече само да се регистрират несполуките 

рените им • Необходимо е докрай 
то и СЮК, които се колебаят 

и социалното разслояване

и слабостите в обществото, но трябва да се подсичат ко 
да се разплатим с идеите и силите на етатизма и да идентифицираме силите в общество- 

и отстъцват място на тези тенденции • Спадането наличното и общественото жизнено равнище 
стигнаха до пределна граница

По широта на раздви
жените въпроси, по задъл- 
ооченост на навлизане 
проолемите, по

то. Истина, и двете пози
ции еднакво Спадането на личното и 

общественото жизнено ра
внище и социалното раз
слояване достигнаха пре
делна граница. Наистина 
загрижва и това, че вече 
осем месеца, колкото трая 
ха публичните разисква
ния, в които комунистите 
и трудещите се изказаха 
толкова остри критики на 
всички видове на присвоя
ване на обществения капи 
тал, на всички явления на 
разслояване, които изник
ват върху основата на при
свояването на обществения 
капитал, не е почти нищо 
предприето тези отрица
телни тенденции да бъдат 
прекратени. Ефикасното 
предприемане на конкрет
ни мерки за спиране на 
тази тенденция, засновани 
върху реафирмацията на 
критерия за труда като 
единствен източник на до
ход се налага императив
но, защото по-нататъшно- 
то занемаряване на този 
въпрос, може да има твър 
де отрицателни социални 
и политически последст
вия. А ние днес се нами
раме в такова положение, 
че е по-добре да се вземе 
конкретно мероприятие, 
отколкото редица заключе 
ния, и то конкретно меро
приятие в онзи . смист*л, 
което да влияе върху тези 
явления като системен фа
ктор, а не като моралис- 
тична кампания или хай
ка. Сходно основния изход 
и тази област трябва да 
решаваме чрез системата, 
крайно време е системни
те подходи към този проб
лем да прилагаме върху 
причините.

мократичен орнамент, а 
не център на решаване.кораво про

дължават да съществуват. 
Не могат

в
качество 

на съзнанието, по принци- 
пността на 
на членовете и по отворе
ността, с която се водиха, 
разискванията по 
тозаключенията от 
заседание, на ЦК на СЮК 
те представляват твърда и 
решителна крачка в демо
кратизацията на 
нията в Съюза на комунис
тите, в установяването на 
пълно обущаване със сво
ята класа и другите прогре 
сивни обществени сили и 
в по-нататшното укрепване \ 
на социалистическото са
моуправление. В нея доми 
нираха определенията за 
континуитета на нашето 
революционно развитие, за 
Титовия път на изгражда
не на социалистическо са- 

общество

Нужно е напълно и до
край да се разясним с 
идеите и силите на рестав
рирането на етатизма ида 
идентифицираме силите в 
обществото и в СЮК, ко
ито се колебаят и които 
отстъпват място на тези 
тенденции; или от своя 
страна прибавят за себе си 
материална мощ в извън- 
институционални и нефор
мални съкровища, откъде- 
то се управлява с общест
вено-политическите проце 
си или се обезпечава тако
ва разположение на сили
те, които им дават възмо
жност да си завоюват във 
всеки случай несамоупра- 
вителен начин на решава
не, който им отговаря.

повече само
се регистрират несполуки
те и слабостите в общест
вото, но трябва да се разо 
бличават и да се подсичат 
корените с широка идей
но-политическа

определението

Проек-
13-то акция в 

югославски размери ...
Най-крупната обществе

на причина за това състоя-отноше- ние е там, че наред не е 
съответно развиван про
цес, чрез който трудещи
те се и гражданите биха 
били в състояние по мак
симално демократичен на
чин да вършат съответен 
подбор на различните ин
тереси. а във финалната 
фаза, да обезпечат излъч
ване на най-добри реше
ния за развитие на обще
ството. Затова се и случва 
нашите нормативни реша
ващи тела, скупштините, 
като демократични върхов 
ни органи на власт и са
моуправление, под твърде 
силен натиск на статисти
ческия начин на презенти- 
ране и съгласуване на са- 
моуправителните 
си, които в така изкривен 
вид, стигат до финалната 
фаза на решаване. Често 
резултат на такъв натиск 
с комплектната блокада, по 
ради която скуггщините ня-

Хамдия Поздерац

мат възможност винаги на 
време и ефикасно да ре
шават акутните обществе
но-политически 
речия, или да цзнамират 
решения за по-нататъшно 
развитие на обществото. А 
това са функци, чието от
лагане или блокиране не 
може да търпи пито едно 
общество ... Затова съще
ствува опасност демокра
тичният механизъм на де
легатските скупщини да се 
употребява само като дс-

© ПРЕДЕЛНА ГРАНИЦАмоуправително 
като наш отговор на въп
росите на настоящето и 
бъдещето на човека и не-

противо- Доколкото такова разгра 
ничаване и акция не биха 
последвали, трудно ще бъ
дем в състояние да пости
гнем целите не само в 
стабилизацията, но и пре
ди всичко, в укрепването 
на системата на отношени
ята в обществото, които да 
бъдат стимул за развитие 
ма производствените сили.

говия свят ...
Разискванията, в една 

част, бяха и в опасност да 
се разводнят в безкрайно 
пререкаване за всеки де
тайл на обществения жи
вот. Имаше в нея застра- 

.няване й критикарство, но 
като цяло, се конституира 
като сериозна и необходи
ма обществена функция, 
като търсене на нови съ
държания, начини и мето
ди, на по-нататъшно разви 
т и е на социалистическо са., 
моуправление и по-бързо 
изтегляне на страната, на 
пътя на стабилно общест
вено и икономическо ра
звитие.

• БЕЗ ОТБРАНИТЕЛ- 
СТВО

В публичните разисква
ния, на една страна, бе
ше избегната изключител
но безплодната позиция 
на паушалната и неаргу- 
ментирана критика в име
то на абстрактната свобо
да на критиката. На дру
га, Съюзът на комунисти
те се запази от догматич
но защитаване, тоест от 
опитите всяка критика да

провъзгласява за крити- 
карство и да се защитава
Целокупната съществува
ща практика в общество-

интере-

ПОВЕЧЕ КАНДИДАТИ
Съвсем оправдателно е искането на тийната база, или какво за него се 

членовете на СК във воденето на кад- сли 
ровата политика и в избирането на ка- прос дали възможността за определяне 
дри ма ръководни постове на всички между водещия брой кандидати е само 
равнища трябва решаващо да влияе пай- въпрос иа форма, а не и въпрос на са- 
широката база, вместо това да се прави мата същина на демокрацията, и дали, 
в разни комисии, координационни тела, с отказването от някои аспекти на дс-

довежда под въпрос

ми-
в органите. Наистина, поставя се въ-

Не пренебрегвайки въз
можността за обновяване 
на федералния партиен це 
нтрализъм, а с това и за
дължението за енергична 
борба против такива стре 
межи, все пак може да се 
каже, че повече привлича 

тенденцията

а по-често и в тесни неформални кръ- мокрацията 
гове. За избирателната процедура е най- и нейната същина.

не се

съществено партийните членове да осъ
ществяват свой субективитет в избира- иа този въпрос не можем ни да напра

вим оня, за по-нататъшното развитие на >

Без твърде критична актуализация

пето на делегати и ръководства, относ-
отговорност на отдел- нашата революция така неизбежен пре-

наблюдателскано да се постига 
ни лица и

вниманието 
за федерализация в СК,органи пред партийните чле- ход от една, из основи

въпрос дали функ- позиция, и от неутрално държание към
революционнаново. Именно, става

ционерът чувствува, че мандатът повече текущия момент,
волята иа партийните чле- практическа дейност. На пас ни трябва 

такава комплексна кадрова политика, 
възможност за този

която в настоящия исто- 
по-силнокъм рическо момент 

се изявява. В този смисълму зависи от 
иовс, или 
формални кадрови 
е по-важно какво за него

пък от формалните или ие-
инстанции, дали му която да дава

съществуващите отношения
между ЦК на СЮК и ре-

мисли пер- преход.
(Нп 3-тп стр.)



НАС |И У|~п □ СВЕТА
ВСЕКИТАЙСКИЯ КОНГРЕС ВДЕЛЕГАЦИЯ НА 

МОСКВАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ Ш КООРДИНЩИОННИЯ КОМИТЕТ НА ПУЛ НА 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ аПолезна размяна на опитиНа борба против монополното 

информираие
п т сътрудничеството 

Върховни*Възобновяване на връзките и
Всекитайския народен конгрес и

бяха прекъснати преди две десе-мсжду 
съвет на СССР, коитоЗАВИДНИ РЕ-ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ 10 ГОДИНА ПУЛ ОСЪЩЕСТВИ 

ЗУЛТАТИ В ИНФОРМИРАНЕТО
На 4 март т.г. в Конгре 

еннд център „Сава" в ье 
лград ое открито десето за 
седание на Координацион
ния комитет на ПУЛ на 
информационните агенции 
на необвързаните страни.
Откривайки заседанието, 
директорът на Туниската 
информационна агенция и 
председателствуващ на ко
митета Бешнр Таул гово
ри за десетгодишните уси 
лия на ПУЛ за установява 
че на непосредствени връ 
зки между агенциите, уве
личаване на техния брой 
и откриване на непосредст 
вени канали за подобря
ване на взаимното инфор
миране. „С намаляването 
на' комуникационните та-

тилстия
че посеше- 

възоб-
то напомнил, 
чисто представлява 
новяване на връзките и съ 

между Все 
кон- 

съвет

Моск-На 3 март т.г. в 
ва пристигнала делегация 
на Врскитайския народен 

вече на следва_ 
водила първите 

разговори

обема на размяната на ин 
формации" — каза 
пият секретар па

рифи, издаването на гол
ям брой публикации, с ко
ито се обяснява ролята 
на ПУЛ, се избягват, зло- 
камерните тълкувания на 
мощните западни агенции.
По този начин значихел- 
но усъвършенствувахмс вза 
имната размяна на инфор 
мации" — каза Таул.

Членовете на 42 делега
ции. които участвуват на 
заседанието бяха приветст 
вувани от директора на 
ТАНЮГ Михайло Шара
новия.

„Присъствието на 
в Организацията на обеди 
неннте нации и тенденция 
та на разширяване на не 
говото влияние е доказа
телство за качеството и

ИЗ ПОСЛАНИЕТО НА МИЛКА. ПЛАНИНЦ_____

СЪЮЗ 
инфор- 

Митко Чаловс-
трудиичсството
китайскияконгрес, и народенмирансто 

кн, приветствувайки уча
стниците на заседанието.

— В провеждането на 
акции в тази 

трябва до укреп-

щия ден 
си официални 
с представители на Върхов 

Съветски*

Върховниягрес и
на СССР, които б*ха пре
къснати преди 20 години, 
Ченс*н изразил увереност, 
че щс бъде направена „по 
лезна размяна на опит". 
Той за*вил, че китайските 

представи

пия съвет на 
съюз.конкретни 

област
вамс акционното си един
ство, да се облягаме вър
ху собствени и колектив
ни сили и да развиваме 
всички облици на взаимо
помощ на основите на 
солидарността, за да ме
ним .съществуващите от
ношения. Това е интерес 
не само на необвързаните 
страни, но и на цялата ме 
ждународна общност — 
заяви Чаловски.

китайскатаШефът на 
делегация Чан Ченс*н за 
явил, че ИР Китай при да 

значение" на
парламентарни

ще предадат на съветели
тските народи „приятелски 

китайския
ва „голямо 
посещението на сво*та 
парламентарна делегация 
в Съветския съюз. След ка

те чувства, на 
народ къ.м тях".

ПУЛ
НЕБИВАЛ ТЕРОР В ЮЖЕН ЛИВАН

Нови злодеяния на онупятора
Израелците минирали джамия в градчето Мара- 

кех, в която се намирали няколко стотици ливанциНЕЗАМЕНИМА РОЛЯ
Франция и НР Китай 
спешни разговори за ,най- 
новото злодеяние на изра
елските

наЛиванското радио съоб- 
злодеяниеВ работата на ПУЛ се осъществява 

едно от основните определения на дви
жението на необвързаните 
върху собствени и колективни сили, ра
звитие на всички облици на взаимно съ 
трудничество и солидарност като основа 
за . всестранно сътрудничество в между
народната общност. Информационните 
агенции, пресата, радиото и телевизията 
имат незаменима роля в общественото 
.развитите на страната и афирмацията на 
собствените ценности и културна бащи
на, както и в опазването и развитието 
на националния идентитет. Средствата 
за масова инфорцация също така доп
ринасят за развитието на приятелство и 
сътрудничество, взаимно запознаване и 
сближаване на народите.

Напомняйки, че заседанието на Ко
ординационния комитет на ПУЛ съвпа
да е десетгодишнината от формиране

то му като най-широка система на рав 
ноправна размяна на верни информа
ции за необвързаните и развиващите се 
страни, за дейността на необвързанно- 
то движение и събитията в света, Милка 
Планинц изтъква, че това сътрудничес
тво израсна в един от най-важните ви
дове сътрудничество в рамките на необ 
вързаното движение.

щава, че това 
на израелския окупатор е 
отнело 12 човешки 
та. Ранени са 45 лица. Вед 
нага след експлозията из
раелски терористи обкръ
жили градчето и открили 
картечен огън от танкове 
и бронирани коли. При то 
ва те забранили на меди
цински екипи и пожарни
кари да влезат в селище
то. Комендантството на ми 
рните сили на ООН съоб
щило, че и негов екип не

облягане окупационни вой 
ски в Южен Ливан". 

Живописното планинско

живо-

градче Маракех през пос
ледните дни е изложено на 
най-жесток терор на изра 
елците. Половината от 
общия брой сгради в гра 
да са срутени с танкове и 
булдозери. Над 200 мъже 
са закарани в концлагера 
Ансар, в който се намират 
още 2000 ливански „залож
ници". Бягайки от израел
ския терор, няколко сто
тици ливанци намерили 
убежище в джамията в Ма
ракех, но израелците я вдн 
тнали във въздуха.

В посланието отделно се подчерта
ва становището на другаря Тито, че сът 
рудничеството в областта на информа
циите е важна част от целокупното съ 
трудничество между необвързаните стра 
ни. Президентът Тито считаше това съ 
трудницество за инструмент на целокуп 
ното сътрудничество между необвързани 
те страни с цел да се създадат равнопра 
вни политически и икономически отно
шения между народите и страните.

успял да влезе в Маракех.
Ливанският 

председател Рашид Кара
ме веднага повикал посла
ниците на САЩ, 
кия съюз, Великобритания,

министър—

Оветс-

Игманскн марш—разкази за пролетерски 
свръхгеронзъм (III)

Когато наближихме планинар- 
Велико поле —

гощения другар, подаде му 
ния край на шала си, а другия 
край прехвърли през рамото си. 
Продължи да върви по стръмнина 
та, теглейки зад себе 
и боеца".

еди-ската хижа на 
разказва Еуген Лебарич — 
от нас паднаха няколко

далече 
гранати.

От Сараево ни обстрелваше гер
манската артилерия. Това не 
изплаши, защото беше 
че германците не знаят позициите

си и коня.ни
очевидно, ЧИЧКО — РАКИЯ НЕ 

МЕ ОСТАВЯШЕНИ.Кой можеше да помие-
„Аз преминах през Игман бла

годарение на помощта, която ми 
^а|а ч„чко-Ракич ~ спомня си 
Стайна Савич, болничарка от са 
нитарния екип на Първа пролетар 
ска бригада На половин път ми 
се приспа. Няколко пъти заставах
се сл°учя ° буКа' Не знае* какв° се случва с мен. Просто
чах низ буката и 
спия в

ЛИ, че по Стръмнините на 
окования 
Игман,

ПЛАНИНЕЦЪТ
в студ и сняг

„Една сценавьрвят само 38 дни след 
формирането в Рудо, бой

на Първа пролетарс
ка бригада ще

няма никога да 
забравя — с вълнение обяснява
Любомир Роглич. _
един боец прави Пред мен 

опити да излезе 
по стръмнината и да изведе коня 
за които е задължен. Наппаво се 
измъчва човекът, но не успява. На
стигна ни елин другар с картечни
ца на рамо. Едър мъж, а с§ изкач
ва с лека стъпка. Планинец. Като 
видя мъката на боеца 
Дръпна

ците
изпишат ед- 

страни- 
четиригодишнотр си 

героично воюване.

на от най-светлите
ци на се свли-

снеда. но "Жак™ 
Илватр М°МеНТ Не' ме забравяше
носете меРнаМ^НпбПРИДЪРЖаШе ме'
купаж м3 прба си- даваше ми 
лание ля ' имах голямото же- 
не го измъчРвам°поТРУДН0СТИТе' да 
пявах. Нямах сили гГ' “° Не ус‘

;*
другарите Сщ'.Да "С затРУДнявам
«е преаскочиХхаСДпоатока Тя* 6°”™ 
пристигнаха другарите пт тТ™ 
черногорски батальон РВИ

ни-
Игманският марш трая

само 18 часа, следобед и 
през нощта на 27 
28 януари, 1942крака взе юздите.

„ ™ силно и изтегли коня
таТпбГТ™' Сл-ед Десстина ме 
тра добд1четЪ започна да бпои" 
стъпките. Планинецът Се 0бР™ 
и имаше кдкво да види: боецъ?се 
държи за опашката 
Разгневи се и се
ря. Планинецът Не можеше да па 

с острите думи и се

срещу 
година. До 

изява на без-
■■■

статъчно за 
примерен 
и пролетарски 
Достатъчно за

комунистически 
героизъм, 

историята.
на коня.. 

скара на друга-Пише: Драго Танкосич

прекалил 
върна при из-

: 5
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА „
НИШ ЗА ИНФОРМИРАНЕТО*^ НА ССТН 
ТА НАРОДНОСТ НАНЕТО НА БЪЛГАРСКА

В ЗАНАПРЕД - ПО-ЕДНННИ 

Н Пк-РЕШШЕЛНИ;Постигнати 

добри резултати (От 1-ва стр.) за на работническата кла- конгресите) за сметка на 
са на Югославия като ця- по-само стоятелната
ло.

раоо-
1 а на техните нолитичес-
лч/-ьои1МШМТСДААВ{ (ДрГсЕНИ.

хлОрадуА тона С неоохо-
ДИто НаШИ^Х Т-\аЧ, извлича

публиканските и покрайни 
нските комитети затрудня
ват постигането на всеоб
ща ефикасност на СК и 
воденето на единна идей- 
ношолитическа акция на 
югославски простори, след 
ствие несъответната кон-

В осъществяване « ОСТРА КРИТИКА 
хай. СЛАЬОСТИТБна рав

ноправието на народите и 
народностите у нас 
стигнати

на изданията на „Братст
во" и емисиите на Радио 
Ниш по-често да се прена 
сят акциите, водещи се в 
основните клетки на 
ществото.

УААЧУ1 АМЛАА/САЧААСЛА^УА ОТ АА_уО-са по- 
резул- ьарад това, по време на 

пуоличиитс 
на остра критика Ояха по
дложени причините и по
следиците от идейното и 
акпионно неединство и те
хните носители. Гова се 
отнася преди всичко до из 
явяването на такива отно
шения, в които като чели 
понякога действуват девет 

предоминантната _роля 
на ръководствата в СК.. 
ч^орумната раоота, нераз
витостта на оорбата на мие 
ния в тях, еднопосочните 
черти на демократичния 
централизъм, които прека 
лено много го правят като 
инструмент на форумите, 
а твърде малко като ин
струмент на членовете, ко
ито трябва да бъдат ко
лективен фактор и на из* 
граждането и на провеж
дането на политиката на 
СК. Във връзка с това, ос
тро се критикуват нашият 
Централен комитет и не
говото
защото не са по-ефикасни 
в борбата против явления
та на неединство, наруша
ването на демократичес
кия- централизъм и тенден 
циите на федерализация, 
или пък против стремежа 
към унитаризация в СК и 
в обществото като цяло.

Съществена потреба

лИпНОЮ иООАуХДаНь, НСАА^С
разисквания АчъопаАи да с*ди пад ААрак-

огромни
тати. Покрай другото 
са видими и в 
на информиоането. 
то се касае за българска
та народност, информира
нето й на майчин 
на неделима част

те об- аплаха па постигане и доь- 
-ч^Аъяване па единствр в 
'-а.^ач при постоянните ус- 
лойия па оороа за социа
листическо

обдастта
Кога- центрация на частични ин

тереси. При 
стелация на 
ЦК на СЮК 
поеме повече

На заседанието бе под
чертано, че Председател
ството на МОК на ССТН в 
Нищ като основател на 
Издателство „Братство" с 
Председателството на МОК 
на ССТН в Лесковац ще 
предприемат мерки за по- 
стабилно финансираме на 
„Братство".

такава кон- 
отношенията 

е дължен да 
инициатива 

зарад постигане и осъще
ствяване на ефикасно еди 
нство на организациите и 
органцте на СК за промя 
на на отношенията на си
лите и съзнанието в пол-

самоуправле- 
ааис. ^оаче още сега се из- 
лдяьат яшщни-я, които от
криват различни подходи 
кА>м конкретното осъщест
вяване на единно утвърде
ната политика и станови
ща — като се тръгне от 
повторното издигане на въ 
проси, за които е постиг
нато съгласие, връщането 
на определени акции на 
начална точка, все до ед
ностранчивото и неприем
ливо третиране на опреде
лени въпроси от общест
вената практика и теория, 
тук ЦК трябва да бъде 
енергичен в. критиката на 
носителите на такива яв-

език ста
във все- 

оОщия й прогрес. Издани
ята на „Братство" (в-к 
„Братство" детски в-к 

" Другарче" и списание
„Мост" с книгоиздателска 
дейност), емисията на Ра
дио Ниш за българската 
народност и ТВ Журнала 
в това отношение постигат 
много, добри 7 
За тези резултати 
татъшните
област през миналата 
мида разисква и Председа 
телството на МОК на 
ССТН в Ниш.

Б. К.

резултати, 
и по-на

УЧРЕДЕНА СЛОЖНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
АГРОПРОМШПЛЕНИЯ КОМБИНАТ „НИШ"

задачи в тази
сед

Създаден 

аграрен гигантПредседателят 
ята за информиране 
МОК на ССТН Милан Ко 
стич в уводното изложение 
подчерта, че 
средства за масова инфор 
мация представляват зна
чителен субект, който да
ва принос в информиране 
то на българската народ
ност на майчин език. Под 
чертавайки досегашната 

дейност на тези 
средства за масова ин
формация Председателст
вото прие предложените 
концепции за тази година, 
обосноваващи се на консти

на секци 
към ления, без оглед на какви 

постове те се .намират, за
щото такова поведение е 
в противовес с нормите 

Председателство, на СК.
Този път акцията на 

СЮК не смее да загуби 
темп или да спре на по
ловин път. Доколкото би
ха изостанали конкретни 
резултати в промяната на 
настоящето
СК би трайно накърнил 
своя авторитет и би мини- 

в мизирал своята
настоящия момент е укре- идейно-политическа роля, 
пването на истинската мощ което би имало несъблю- 
и роля на най-висшите по
литически тела на СК (кон 
ференциите, комитетите, та.

В Ниш на 2/ февруари беше подписано са- 
моуправително споразумение за учредяване не
сложната организация на сдружения труд __ Аг-
роиндустриалния комбинат „Ниш". В него са 
влезли 32 селскостопански 
ции от 10 общини в региона.

посочените

трудови организа-

Към АИК „Ниш” не се приобщиха: селскс 
стопанските комбинати от Пирот, Алексинац, 
Прокупис и Ражан, но до юни настоящата го
дина и те трябва да влезнат в състава му. 

Инак, на първото заседаниеуспешна положение.
на скупщината 

на новосъздаденото обединение е изтъкнато, че 
Нишки регион разполага с извънредни условия 
за развитие на интензивно животновъдство, 
левъдство и лозарство и че със сдружаването на 
селскостопанските

водещапо-

организации ще се преодо
леят редица слабости, които донасяше удребне- 
ността на аграра- даеми последствия за са

мата съдба на революция-
туцията и Устава на СЮК, 
с акцента на страниците

— Хайде, Стайка, не стой във 
водата — извика Владимир Роло- 
вич, подавайки ми ръка.

Черногорците мс носиха „на 
смяна", все до подножието на Иг- 
ман. Когато се заизкачвахме по

Коча Попович, целият покрит Излезе от стаята, а когато се да живеят! Нека се съблекат, до- 
с ледена кора, сновеше от боец върна, носеше голяма овча кожа, неси им сняг и нека разтрият пре
до боец, даваше им кураж, пома- няколко чифта вълнени чорапи и мръзналите си крака и ръце. 
гаше _ Колоната се движеше ба- чисто платно. Превърза ме и ми — Горкият е полудял — комен 
вно, оойците вьрвеха мълчешком, обу вълнените чорапи. От кфката тираха бойците, 
местеха топлия си дъх, който им направи опинци", 

стръмнината, дадоха ми сухи чора- беше останал в белите дробове, 
пи и одеяло.

За щастие пристигна и д-р Йо- 
В селото престояхме няколко ван Дулич. Двамата лекари и ние, 

дни, а след това продължихме към болничарките, изведохме бойците 
Зората и слънцето ни донесоха Милсвина. Тръгнах и аз. На „опа- и започнахме да ги разтриваме, 

нови изпитания: халюцинации и из шката" на колоната се подпирах
миг-

,/БОТУШИ" ЗА РАНЕНИТЕ След като получихме помощ, 
с тояга. Докато вървяхме по път, самостоятелно, с шейни или пома-

Тази и беше, и не беше трудно, но ко-. гани от здравите бойци, пристиг-
сутрин видях голяма готическа ка- гато тръгнахме през една гора, нахме в Пресйеница. Деяновите

кова нога, в колоната на Втори тедрала, блестящи полилеи, прозор едвам крачех. Но крачех! Комен- предвиждания се сбъднаха. Навеи
черногорски батальон. Д-р Бори- ци, витражи, през които се пречу- даитът често питаше: йки, които се. бяха насъбрали око-
слав Божович предложи да напра пват слънчевите лъчи..." — Мина ли Нада, върви ли? ло печката, започнаха да излизат
вим на ранените „ботуши" от су- — Върви, върви — отговаряха големи черни пликове. Пликовете
рова агнешка кожа. Това излезе МИНА ЛИ НАДА? му". протичаха и -преминаваха в рани.
добро решение. Нито един ранен От ръцете и краката отпадаше ме
не премръзна — казва Д-р Гойко „В плаиинарската хижа полу- ИЗВЕДИ ГИ, АКО ИСКАШ сото,- оставаха само костите. Ужасно
Ни колиш, началник на санитарна- чих чай — разказва Надежда Мар да ЖИВЕЯТ! 
та служба на Върховния щаб.

мамно желание да преспим 
„Санитарният екип на бригадат два... и аз халюцинирах, 

та се запъти към Игман от с. Ра-

зрелище.
кович. — Не мога да си спомня в училището в Пресйеница „от
кой ми даде чая, само зная, че ми „В стаята на панииарската хи- крихме" болница... Другарите ос- 

Освен умората, изтощеността и олекна. До Пресйеница ме преве- жа бумтеше, печка, беше топло — таваха по няколко дни и позалече- 
неяда бяха опасни зоха на шейна и ме заведоха в спомня си Вера Антонисвич — ни тръгваха към Търново, пеш на 

заставането и къщата на една прекрасна жена, Кремич, болничарка на Първа про коне, с шейни или воловска тяга. 
потока и баритс в мюсюлманка. лстарска бригада. — Някодко пре- В Търново не се задржахме дълго.

— ДъЩе, дай да видя тези твои мръзнали бойци бяха заседнали Целта ни беше Фоча. Там вече
се намираше Върховният щаб, дру

глада, още две 
за нашите бойци:
попадането в
Сараевско поле. Най-големи труд
ности ни създаде първото нагорни- крака ... 
ще в подножието на Игман. Само 
десетина метра с и не с толкова но... 
стърмо. Тогава обаче беше заледе- — 
но. На батальона трябваше час и ти ще бъдеш хубава както пре- страдате. Изведете хората от ста-

ди — говореше ми с умилен глас. ята. Вера, изведи ги, ако искаш

край печката.
т— Бягайте от печката — извика гарят Тито и партизанските еди- 

д-р Деян Попович, с когото вле- иици от Черна гора. За игманците 
Всички ще по- беше открита „специална" бол-

Краката ми изглеждаха ужвс-

Тона не е нищо, ще мине зох в хижата.
ница.

— СЛЕДВА —време да го преодолее.
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ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС В БОСИЛЕГРАД
ДИМИТРОВГРАД

Информирането във функцията 

на самоуправлението
Всестранна
антивност

ценгьр, 
център) и дру-

Образователпия 
културния

най-ностояниа форми на 
информиране е непосред
ствената жива реч, а след

Общинскияттези дни 
итдикален СЬВет в ДИМИ- 
щешград раздвнлчи тинрде 

и с«ччСегвеа в»-

Пред членовете на 06- 
комитет на Сью- 

комуииститс в Боси- 
Председателство-

мунистите, както и подго
товките за предстоящите 
партийни конгреси. Разби
ра се, че и ОК и Предсе
дателството му ще обсъж
дат и други въпроси, кои
то ежедневно налага, как
то и задачи и активности 
които ще произтекат от 
висшите партийни органи 
и тела.

ги. ЩИНСКИя 
за паРай като информиране

то на работниците не мо
да спре на равнището 

само на трудовия 
тив, анкетите показаха, че 

степен се вол

това поредицата от ецора- 
ния на раоотииците, раз
личните заседания на еа- 

органи.
цюо, отнасящ е* до тру“- 
1чЧ““Га и степента, на кОЯ-

шпрормн- моунравителните 
Димитровград- делегации.

леград,
то му и останалите органи 
и тела, и въобще пред ко- 

об1Цината,

же
колек-

то се намира самоуправител 
събрания

вмуиистите 
през настоящата 
предстоят сериозни 
чи и задължения, за чис
то реализиране е необхо
дим^ пълна мобилност. Ка 
заното произтича от акци- 
онпата програма на ОК 
и Председателството му за 
работата им през наетоя- 

приста на 
заседание на 

комитет на СК

райето в 
а^ия сдружен труд.

одирое-ьт, за които съ
щевременно се търси и от 
юор, е залегнал в редица вито колективи, среща на

работниците с отговорните 
от трудовия колектив, сре
щи е обществено-полити
чески дейци и членове от 

активи. В

до голяма 
зуват и други видове ин
формативни средства от 

значение (В-к „Вра 
„Мост", 

емисия на 
ТВ-Жур- 
тяхиото 

средства

година
зада-

скушциии,
ооществено-политичее- 

ките организации в трудо-

нп
на

местно 
тетво", списание 
Радио Ниш — 
български език, 
нал), по според 

същите

разпореди, а ме-занонни 
жду другото и в разиоред 
оите на съюзната и рспуо

ще бъ-Ог значение 
дат въпросите от областта 

по-нататъшното усъв'ьр- 
шенствуванс на политичес 
ката система, социалисти
ческото

налнканските конституции, в 
закона за сдружения труд, 
в оотцинските статути, 
поредицата от конгресни 
резолюции и определения, 
а СЪЩО така и в някои от 

доку-

,мнение 
недостатъчно са се включи 

акцията на работни
ците да ес дават нужните 
и всекидневни информа
ции, особено онези които, 
по-отблизо биха разработ- 

самоуправителните 
П0-11С- 

разработ-

иолнтпческитс
в трудовите организации ин

формирането става и чрез 
писани материали, какви- 
го са докладите, свързани 
с дейността на трудовия 
колектив, умножаване на 
еамоуправителни докумен 

ходнмостта от информира- ти, но някои от трудовите 
не на работниците се счи
та, като въпрос, който има

щата година, 
последното 
Общинския 
в Босилеград, когато се 
разисква за реализирането 
на становищата и заключе 
пия та от 16,17 и 18 засе
дание на ЦК на 
целите и задачите от Дълго 
срочната програма за ико 

стабилизация.

самоуправление, 
въпроси във връзка със 
създаването и разпределе
нието на дохода и чистия 

разпределението

ли в

самоуиравнтелните 
менти на трудовите орга
низации. Ттцт както необ-

доход и 
на личните доходи въз ос
нова на труда и резулта
тите на труда. При това 
те сс набляга повече да се

пали
отношения, както и СКС ипосредственото 
ване на онези въпроси, ко
ито поникват от даден тру

колективи практикуват и 
други форми за непосред
ствено информиране на ра 
ботницнте каквнто са осве
домителните табла, радио- 

демокра- уредбите („Тигър” и „Сво- 
по се§е бода"), фабричните вест

ници и бюлетини („Ти
гър" и ОВО „Йосип Броз 
Тито") и пр. За успешно

производственият и 
Въпроси

допирни точки с непоеред 
ственото работническо са
моуправление и самата со 
циалистическа 
цпя, то той сам 
си представлява всекидне
вна необходимост за пра
вилното

цени
творчески труд. 
във връзка с настаняване
то на младите и други ак-

номическа
Общинският комитет на 

СКС в Босилеград Пред
седателството му и оста
налите техни органи и те
ла, ударение ще сложат 
върху няколко основни на-

дов колектив.
След като се заеме нуж 

ното становище по посоче 
Общинскиятния въпрос, 

синдикален съвет и първи
чните синдикални органи-

отнасяши 
се до ежедневието и дей
ността на младежта и мла-

организация, съ-

туални въпроси

зации в идния период ще 
станат истински двигате-

отвиване на тру- дежката 
що така ще намерят мяс-

соки.
През настоящата годи

на отделно внимание и ак
тивности ще посветят и 

самоуправител- на подготовките за про
веждането на предстоящц- 

Кирил Тодоров те избори в Съюза на ко-

отвиване на този въпрос 
Ръководните органи на някои от трудовите орга- 

организации низации имг^ и отделни 
правилници, според които 

задължение за обезпечава е регулиран начина на ин 
не на редовни, навремен- формиране на работници- 
ни, истински, пълни и по те („Тигър", „Свобода", 
съдържание и по форма 
достъпни за работника ин
формации и осведомения, 
свързани с цялостната дей

довите процеси.
ли и носители на този въ
прос, с цел информиране
то да се превърне във все
кидневно 
но деяние.

то в активността им.трудовите 
имат в основата си пряко Не по-маловажни са и 

въпросите, отнасящи се до 
осъществяването на развой 
ннте насоки на обществе
но-икономическото разви
тие на общината, както и 
активности върху изготвя
нето на нова средносрочна 
развойна програма за сле
дващите пет години. Есте
ствено, че и въпросите от 
областта на по-нататъшно
то усъвършенствуване и 
развитие на
отбрана и обществената 
самозащита, 
нататъшното укрепване на 
делегатската система, ще 
бъдат предмет на обсъж
дане на Общинския коми
тет н Председателството
му.

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 
ДИМИТРОВГРАД

ност на трудовия колек
тив. Във връзка с това 
предназначение на инфор 
мирането, работникът има 
право да изисква чрез съ
ответните служби всички 
сведения, свързани с дей
ността на колектива, как
то и до коя степен се из-

Обсъдени отчети
всенародната

ПОДОБРЕНИЯ ИМА НО . . . както и по-пълняват решенията на са- 
органи

(работническия съвет, из
пълнителните органи, ръ
ководните деятели, обще
ствено-политическите

На заседание на Изпъл
нителния съвет към Общи 
нската скупщина в Дими
тровград, проведено на 28 

ор- февруари, бяха обсъдени 
ганизации в трудовия си отчетите за работа през 
колектив) но и извън тях. 1984 година на обгцински- 

За да се навлезне в съ- те инспекции.

моуправителните за която бе казано, че все 
още значително закъснява

ни към някои трудови ор
ганизации, които 
на се намират в затрудне
но положение, но все пак 
би трябвало да предприе
мат определени 
тази насока.

наисти-в реализация на данъчна
та политика, 
слабост в работата 
чки инспекции, както кон
статираха членовете на Из 
пълнителния съвет, е не
достатъчната им

Най-голяма
на вси-

мерки в За успешното 
вяване на 
задачи и

съдията за осъщест-нарушения, 
за народна отбрана и об
щинското геодетско управ
ление.

секретариатащността на въпроса, свър
зан с информирането, Об
щинския синдикален съвет 
по предварително изготвен

заплануваните 
активности. Об

щинският комитет и Пред
седателството му постоян
но хце изнамират нови 
дачи и методи при

координа 
ция и сътрудничество. За
това се случва често 
данъчната инспекция, 
пример, да открие 
лице, което 
разрешение и да му нало
жи да заплати 
щевоеменно тя 
мява за това и 
та, която трябва

Макър че предложените 
отчети бяха

пъти
приети на за-на-въпросник направи анкети 

ране в някои трудови ор
ганизации чрез ръководст
вата на първичните синди
кални организации. От по
лучените

Сравнявайки работата на 
инспекциите през 1984 ' с 
работата през 1983 
на, може да се 
ра, че има определен на
предък, особено в работа- 
та на съдията за наруше
ния. Обаче, ако 
предвид Проектозаключе- 
нията от Тринадесетото за
седание, а особено

седанието на Изпълнител
ния съвет,

за-някое 
работи без „ дей-

ствуването си. Същевреме
нно всестранно щце съдей- 
ствуват с

последна дума 
ще имат делегатите на Об
щинската

годи- 
констати- данък. Съ. 

ие осведо- 
инспекция- 

_ Да кон
тролира дали някой рабо
ти с разрешение

скупщина на 
следващата сесия. Трябва 
да напомник, че 
дина за пръв 
те се обсъждат

останалите об
ществено-политически 
ганизации - и г 
скупщина. При това

данни идва се 
гго реално заключение, че 
функцията на информира
не на работниците е само- 
упра<вителен процес, който 
е в постоянно течение, и 
същото с по-малки или 
големи резултати се 
вива и постоянно 
шенствува.

ор-
Общин скататази то

път отчети-
се имат е ну

жна пълна мобилност и 
всестранно ангажиране на 
всички субекти.

или не.
и на съот- 

съвети.ветните обществени 
така, че

Забележка 
върху работата

е сложена и 
на инспек-

по- стано-
вищата на 18-то заседание 
на ЦК на СКС, 
ботата на

по-широк 
непосредствено-

раз- 
усъвър-

кръг Да кажем 
основа на

хора и отцията по труда, 
бва да

и това, че въз 
тази програма. 

Ще изгот- 
първични пар- 

организации в об
щината в които ще бъдат 
набелязани проблемите в 
своята среда и 
ап премахването

КОЯТО тря- 
се старае не само

за непосредствената 
та на работниците 
ботното

това в ра- 
тези общински то производство своя програма 

зят всички 
тийни

От представения анализ 
могат да се съгледат след
ните форми и методи, спо
ред които се върши инфор 
миоане и осведомяване 
работниците и

могат да 
мнение 

инспекциите 
органи към 

а скупщина

органи сигурно 
ТО за подобрение. Това 
особено се

защи- кажат своето 
на ра- работата на 
за за-

има мяс- за
отнаед до да

нъчната инспекция, или по
точно до цялата служба 
за обществени преходи, за

място но и 
Щита на жизнената 
При това не трябва 
дем напълно

■и останалите 
среда, Общинскат 

да бъг
на

това: пътищата
им.сантиментал-

СТРАНИЦА 4 А. Т.
М. Я.
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хроника ОСМОМАРТОВСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Един закон, а 

повече аршини
* Последиците ох нелегалното изграждане на обе

кти в градоустройствената част на Босилеград 
още се чувствуват • Гражданите не се решават да ги 
рушат, а едни всред т*х казват: Няма да разруша обе
кта докато това не направи Симеон Григоров...

Дейността извисява 

жената
На пръв поглед 

на, тиха жена. 
то й искри спокойствие и 
нежност. Докато водим ра 
зговора постоянно се

скром- своя педагогически подход 
От лице- към учениците, които по 

това винаги ще я помнят. , 
Тя е една от онова поко-. 

ус- ление, което е дало 
михва отдавайки при то- общо 56—33 просветни ра 
ва голяма скромност 
която бройните поколения

«е на обекти на граждани 
те, което през средата на 
гиналата година прие оо 
Щинската скупщина. По
точно оез позволение няма 
изграждане и на помощни 
ооекти, в случая гаражи. VI 
какво ще стане, ако се 
вземе за точно твърдение 
то на Григоров, с градоус
тройствения план/ да при 
помним, всички помощни 
ооекти, които са под 
удар на закона, не са от 
оетон, т.е. от „твърд" ма 
териал. Следователно, все
ки ще изгражда в своето, 
всеки, без оглед законопре 
дписанията, ще казва че 
обектът не пречи на нико
го... нищо друго освен да 
продължи безредието.

Гези, които изгражда
ха без позволение са при
нудени да се лишат от 
вложения си труд и сред
ства. Не трябваше обаче 
да се чака и хората да се 
излагат на разноски. Ко
му ползува изявлението на 
Григоров „при изгражда
нето без позволение Секре 
тариатът е сгрешил, че-не 
е осведомявал заинтересо 
ваните когато са подали 
иск, а исковете стоят с го 
дини нерешени", на прове 
деното през ноември ми
налата година заседание на 
ръководителите на органи 
те на управлението към 
ОС и секретарите на пър
вичните им организации 
когато, се разисква за спаз 
ването на законносттаII!

все

от

VI Ч.С СКИ

за лолституци-
закоинист и

тени само осем. улмашш 
предвид, че едни от реше 
пихта за рушене са в си
ла ог ареди 
преди всичко 
го поведение на секрета
риата, под вьпрос е дали 
и кога ще оъдат разруше

по ботника. Определя се за 
литература и език най-вече 
под влиянието на Марин 

ръководител Младенов и до ден дне
шен най-голямата й лю
бов остава книгата Когато 

са я назначават на работа в

МОрал п 1_>Оси на които е преподавала и 
била класен 
я помнят. Майка, съпруга, 
домакиня, преподавателка 
и обществен деец 
отразени в Милованка Ка- 
менова.

В навечерието 
март, когато всички жени 
празнуват своя ден в го
дината, д ру гагата

-*ч,1^«дсхча ООЩина, за ко*- 
ишаше И две години,

досегашио-има 11 у VI ЧИНИ
'-С аоди, ос ааСьидсГсл-

V, хоу па е известни 
а практиката 

1« ьрждава, че все 
^ педи „тиха воина"

резул-
ои^чс1аш. гимназията, както на всеки 

млад преподавател от осо ‘ 
на 8-ми беца полза е била помо

щта, която са й оказвали 
по-опитните колеги. И 

Каме- при припомнянето на те
зи (за нея все пак не тол 
кова далечни дни) тя с 
особено уважение споме- . 
нава името на Методи Ге 
оргиев, дългогодишния ди 
ректор на гимназията.

От 1959 година Мйло- 
ванка Каменова работи и 
като активен младеж. По- 
късно става председателка 
на Общинската конферен
ция за обществена дей
ност на жената. На тази 
дължност се намира и се 
га. В какво се оглежда 
нейната активност в мо
мента? Ведно с длъжност

пИ.
хрето, всички досегаш

ни нарушители в тази об 
ласт не са равди пред 
конституцията и законопре 

сс дписанията. На едни се 
рушат ооектите, други по 
решение на общинския съ 
дия за нарушения запла
щат глоба (под условие 
пак да рушат помощните 
обекти), трети чакат това 
друг да направи, а остана 
лите законопредписанията 
като че ли не засягат. Го 
шо Митов, общински съ
дия за нарушецдя казва, 
че ^т миналата година 
досега парично (от 4 до 10 
хиляди) е наказал само се 
дем души, т.е. толкова

илрсдслошалта п3
ку/шу Ш1сги/‘с VI ои-

щЬбТвОШ, пистчпмТС VI ЛИ
чпл интереси, все още

---- г йад
т е.

' оощсетвеци- 
1 ази оороа за

легна в съзнанието па оне
зи, които тряова лл ОЪДаТ 
а първите и редове/

оа раоотата на секрета
риата за стопанство, фи
нанси, строителна и кому
нална дейност към ис в 
Босилеград, по-точно кога 
то се касае за отношения
та в строителната дейност, 
отговорът на този въпрос 
не може да бъде положи
телен. ъезотговорността на 
този орган, включвайки и колкото предмети му е до 

най-отговорните ставил Секретариатът, 
тук, повлия с неспазване
то на законността не само 
да сс създаде неразположе 
ние, но и изкуствени со
циални разлики между хо 
рата. Но, да търгнем 
ред.

та си в Общинската кон 
ференция в Димитровг
рад, тя е и член на Меж- 
дуобщинската конферен
ция в. Ниш. По повод 8-

тази на
Четвърто, секретарят на 

този Секретариат Симеон 
Григоров, също така в 
градоустройствената част, 
е повдигнал гараж в дво 

на ра на къщата си. Когато 
го попитахме дали негови 
ят обект не е причина ос
таналите нарушители да 
(не) рушат обектите си 
той казва: — Обектът ми 
повдигнат е в двора ми, 
не е от твърд материал, 
на никого не пречи и за 
него не трябва позволение 
за изграждане".

Милованка Каменова
ми март с помощта на же 
ните организира традици
онни изложби, оказва по
мощ на стари и изнемощ
ели хора, организира по 
сещения на трудовите ор
ганизации, академии и за 
този 8-ми март превзема 
нещо ново: при Центъра 
за култура организира ли
тературна вечер, на която 
жените-поетеси ще се пред 
ставят с поезията си. За 
усилията които полага в 
дейността си, другарката 
Каменова казва, че X? от
разяват смисъла на нейния 
трудов ден.

Но освен това, и по-ната 
тък най-голямата й любов.

нова ни говори за своя 
трудов стаж, за своите уси

първо, преди 
годищг в градоустройствен 
ната част на града 
позволение са изградени 
около 20 семейни къщи.

няколко лия и опит, които полага 
всеки път, когато 
да се ознаменува тази да-

трябваОт чиновнишката рабо 
та сигурно зависи разпо
ложението на граждани
те, включвайки и разполо 
жението във връзка с (не) 
рушенето на помощните 
обекти. Как органите на 
управлението да се зас
тъпват за спапзване на за
конността когато в собстве

без
та.

Милованка Каменова е 
започнала да работи ка
то преподавателка по фре 
нски и латински език в 
гимназията „йосип Броз 
Тито" (днешния Образова 
телен център) в Димитров 
град през 1959 година и 
открай време се изтъква
ла сред колегите си по

Хората сигурно са винов
ни за „нелегалната" си ра
бота. Не по-малко обаче 
е вината и на Секретариа
та. Покрай другото, само 
за няколко обекти са връ 
чени решения за прекрат- 

изграждането I 
Имайки предвид вложени 
те огромни материални сре 
дства и Закона за изграж 
дане на обекти в СР Сър 
бия, който е в сила от на 
чалото на април минала
та година тези обекти са 

случая

В Закона за изграждане 
на обекти в СРС обаче не 
се казва така. Така както 
той заявява не се казва и 
в Решението за изгражда

ните си редове не успяват 
в това?

яване на
Васко Божилов

НА КОМУНИСТИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИШПРИЕМАНЕТО В СЪЮЗА

Омшвяване и разграничаваневлегализирани, 
има само един отговор — 
тихо-мълком се минаваше 
край проблема на дивото нове в
изграждане. на комунистите през ми-
™«о . градоустройст- таята год»»» • Д™««» "“»*««

воление са ^ но недоста^Ч„о.
В резултат на изисквания
та в СК да се намерят по
вече работници от непо- 

материално 
и селскосто-

остава книгата. Ученикът 
не смее да се пренебрегва 
в никой случай, 
тази доблестна жена. — 
Моята оценка е оценката 
дадена на цялостната дей- 

ученика. Мери- 
по-нататък

изключени, 12 са отлъчии, 
а трима са се самоотлъчи- 
ли от СК. Това е резул
тат на засилената идейно- 

диференциа-

вършили приемане. Оста
налите 49 (макар че пора
ди възрастовата структура, 

голям брой

Приемането на нови чле 
редовете на Съюза изтъква

политическа 
ция. Че тя е засилена, по
твърждава и фактът, че 
са приложени и две дру
гарски критики, 13 пре
дупреждения и седем по- 

предупреждения.

старчески домакинства в 
известно число оргвмиза- 

това е и

изве-

ции на село 
невъзможно (не са укреп
вали социално-класовата 
си структура. Въпреки че 
приемането на нови чле- 

трайна идейно-по- 
задача, извест- 
първични орга
на сдружения

пост на 
лото са ми и

21 помощни 
жи, огради, кочини и пр_^. 
Любинка Веселинова, 
рстар на първичната ор
ганизация на СК в този 
Секретариат казва, че ор
ганизацията им по време 
на общопартийното ра
зискване върху Проекто- 
заключенията от 13-то за
седание на ЦК на СЮК е 
потърсила докрай да се 
спазва законността, следо
вателно да се разрушат вси 
чки тези промощни обек
ти. Досега обаче са разру

сек моите ученици.
В навечерието на 8-ми 

март с искоени благопо- 
желания ци остава да й 
честитим Деня на жената 
и пожелаем и на полето 
на педагогиката и на поле 

обществената ден

ел едни
Дали това, с оглед поведе
нието на определено число 
комунисти е достатъчно, 
т.е. в унисон с уставните 

ще покаже и обсъ-

средегвеното 
производство
папски производители,
особено да се увеличи бро но 

жените и младежта, 
члено-

иовс е 
литическа 

число
низациите 
труд това правят само по 
инициатива па Общинския 
комитет на СК.

Същевременно 
различни причини в редо- 

СК вече не се па

ят на 
са приети 69 нови 

които 29 са

норми
ждаието на отчета за ми
налогодишната работа на 
Общинския комитет, върху 
когото понастоящем рази- 

първичиитс партий- 
А. Т.

жени,в е, от
а 16 души под двадесет
годишна възраст.

През миналата 
обаче само 20 първични 
партийни организации са

то на
пост нови успехи и резул-поради

година тати.екват 
ни организации. Здепка Тодоро»»ветс на 

мират 19 души: четири са
СТРАНИЦА 5
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В „тигър—ДИМИТРОВГРАД" ИЛ КРАЯ НА МИНАЛАТА ГОДИНА

— БОСИЛЕГРАД5 ДЕЙНОСТТА НА „УСЛУГА"

На ръба на рентабилносттаОсъществени добри резултати
наот раби ии от една ,и цените

изделия, от друспоред приетия 
тническид 0>ает 
челен

долеят почти всички субс 
ктивнм слабости — от на- 
бавка иа материали и су- 
ровиим, до пълно ползува
но иа производствените мо 
щиости и пълна лична и 
колективна отговорност и 

дисциплина на

готовите 
та страна, ясно става защо 
сме на гъба на рентабил
ността. Така например за 
суровини през 1983 дадох
ме 13 727 126 динара, > ми 
палата година 
динара! Същото положе- 

с и тази година, 
ние ще търсим изход

на всички су-

Последното заседание на от -151 милиона динара, а 
гаоотническия съвет в за фондово са отделени 

промишлено- 160 милиона, става ясно че 
се касае за извънредни ре 
зултати, които са осЦЩсст 
вени през миналата годи

закл‘°чи-
го-баланс за 1984

дина, комуиадно-услужна
та организация „Услуга
в Ьосилсград е стопанисва 
ла е остатък—доход 54 071 
динара. Ь-цпрски че не от- 

загуба, финансовите 
резултати се равняват поч 

неуспех. Редица не
ща будят неспокойствие, 

ла заселваното на р«ио 
с“иет ос нцяОЧС

каучуковата 
ет в Димитровград ое но- 

главно на резул-енетено 
татите, по заключителната 
равносметка за 1984 годи- 21 204 324на.

Ако се знае, че след пър 
Данните, че годишнрят вото полугодие на минала 

. приход в основната орга- та година в тази органи- рение в това 
низация на сдружения труд зация бе направена загуба сложено върху редовното 
„Димитровград" в Димит- от почти 20 милиона дина изпълняване па задължени 
ровград въздиза на почти ра, че производствените ята към потребителите, а
два милиарда динара, а до мощности се ползуваха е в това число и към онези 
ходът на почти 600 милио 80 на сто, ясно е, че вто- в чужбина. Не трябва да 
на динара сами за себе не рата половина на година- сс забрави, чс от съвкуп- 
говорят много. Но ако към та е била период иа висо ■ ното производство на чуж 
това добавим факта, че в ки постижения. Влияние дсстрвиия пазар са изнесе
условията на инфлацион- върху положителните ре- ни ртоки на стойност от 
ни движения, недостиг на зултати безспорно са ока- почти 307 милиона дина- 
възпроизводствени мате- зали и положителните нро
риали и суровини през ми цеси, в сравнение с нцрво- всртируемия пазар, 
налата година и несъответ то полугодие, но преди вси сигурно е от особено зна- 
но ползуване на мощнос- чко те са резултат на гол 
тите, трудовата организа- ямото ангажиране на тру- 
ция е осъществила чист до дещите се в този колек- 
ход, възлизащ на повече тпв, които успяха да прео-

•грудова 
всички заети. Особено уда 

отношение бе
на. чига ноние е

ти на премахване 
бективни причини, където 
единствено намираме

— заяви накрая дире- 
Ив. Пенев.

ре-
тничеекмя
но, че 11рез изтеклата 
дина „з слуга" е стопанис
вала в извънредно трудни 

по-тревож- 
че и през. пастояща-

зервго-
кторът

Инак обшият 
злиза 40 088 474 динара и 

49 на сто по-висок от 
предишната година, а е ре 
ализиран от различни ви- 

комунално-услужни

доход въ
условия, СЗЩС
но е,
та година условията 
ша коренно да 
рят. лаювв, какго подчер 
та директорът 
, а иван иснев, за изнъл

е с
ня-

се подоо-ра, повече от което иа кон 
Тона довс

дейности. Зд реализация
та на този доход са израз 
ходеани .26 657 107 дина
ра, което е с 59 на сто 
вече от предишната, 
дователно разходите са ра 
снали с 0 процента по-бър 
зо от обшия доход, а с це 
ли 30 процента в сравне- 

с чистия доход, който 
сума

на „зслу-
чеиис и гаранция за още 
по-успсшио стопанисване 
през тази година.

пението на заплануваните 
задачи ще оьдо необходи- 

пълна мооилност и ре
шителна оорба срещу вси
чки субективни

по-
Сле-А. Т. ма

причини.

в СССРПриключи износът — Безспорно е, че реди 
ца субективни слабости 
ограничаваха разгръщане 
на стопанската дейност. 
Има. прояви на недисцид- 
лина, нецелесъобразно из
ползуване на мощностите, 
все още неразрешени въд 
роси зз отделни 
ни услуги и прочие, 
че и немалък брой обекти 
вни обстоятелства зле се 
отразиха върху деловите 
резултати. -Става дума пре 
ди всичко за прекалено 
увеличаване на обществе
ните задължения. Постоян 
но се говори стопанството 
да се освободи от някои 
заплащания, но в практи
ката това не се прави. При 
бавим ли към това и голя 
мото несъгласуване на це 
ните на възпроизводстве- 
ните материали и сурови-

ние
е достигнал 
9 102 850 динара, относно 
увеличение с 29 на сто. За 
лични доходи на 38-те за 
ети (според броя на трудо 
часовете) са изразходвани 
9 048 700 динара и средни 
ят личен доход бележи уве 
лнчение с 54 на сто. Във 
Фондовете са отделени са
мо 54 071 динара.

обща

Известни затруднения в 
реализацията на износа ра 
ботниците на „Тигър—Ди
митровград" са има^и, по
ради препаковката на про 
дукцията, па затуй в опре 
делени периоди на тези ра 
боти са ангажирани и ад
министративните работни 
ци. Също е имало и тран 
спортно ограничаване от 
страна на югославските же 
лезници, което доведе под 
въпрос срока на доставка-

края на първата десе- 
дпсала «а февруари т.г. и 
последните количества гу
мени ооувки, предвидени 
за износ в оветскид съ
юз, са изпратени на чуж
дестранния потреоител. но 
този начин трудещите се 
на ООСТ „Тигър—Димит
ровград" завършиха една 
ооемиста раоота, която за 
почна през октомври м.г. 
Износът е реализиран по 
средством, или по-точно ка 
зано, в сътрудничество с 
Оелградскид „Центротекс- 
тил".

сделки за настоящата годи 
на. При договаряне на из 
носа за 1984 година от
носително късно са уточ 
нени всички технически 
детайли във връзка с дос 
тавката. Ето защо „Ти
гър—Димитровград” се озо 
ра във временен цайтнот, 
относно в опасно положе
ние навреме да не изпъл 
ни своя дял на договора. 
Затова на техническите де 
тайли трябва да се обър
на по-голямо внимание, 
понеже създават големи 
проблеми, въпреки че на 
глед не са толкова важни.

комунал 
Оба-

което
се отчита за недостатъчно 
и не позволява по-високи
капиталовложения.

Ето защо в ..Услуга" вси 
чки са на мнение, че през 
настоящата година трябва 
да се положат изключйтел 
ни усилия, за да се подоб 
ои общото материално съ 
стояние на тази организа
ция.

та.
Обаче на базата на досе 

гашния опит на една рабо 
та трябва да се отдели осо 
бено внимание при евенту 
ално сключване на износни

Общото количество 
мени обувки, реализирано 
на пазара в Съветския 
юз възлиза на около 590 
хиляди ботуши, а за илюс
трация ще посочим,1 че то 
ва е железопътна компози

17-

съ
П. Димитров М. Я.

ПРАЗНИЧНИ СРЕЩИция от над 70 вагона. По 
ложени са много усилия, 
за да се изпълнят ригороз 
ните изисквания на чужде 
странния купувач, максима 
лно са ползувани производ 
отвените мощности и досе
га от страна на съветския 
партньор не е пристигнала 
никаква рекламация за ка 
чеството на изделията. То 
ва е твърде важно, защо- 
то е налице реален шанс 
продукцията на. „Тигър— 
Димитровград" и тази го
дина да се пласщ>а на то 
зи огромен пазар. В

Разбирателство за майкитев „Текстилколор" ра 
ботя към четири 
и мога да кажа, че в този 
тРУДов колектив се прояв
ява пълно разбирателство 
за заетата майка. На май 
ки с невърстни деца се да 
ва възможност да работ
ят само в първа смяна _
казва квалифицираната ра 
ботничка Миряна Милко 
вич, когато тези

на мои колежки са отиш
ли от „Текстилколор" 
„Лисца"
най-много запад 
условия за работа. Ето, те 
зи дни ни беше съобще

но, че сме 
000 000 милиона

получили 100 — Може. Щом се създа 
дат по-добри условия за 
производство. Инак, меж
дуличностните

години в динара, 
от които 80 000 000 ще се 
изразходват за набавка на 
нови машини, а 20 000 000 
динара за адаптация 
производствените

и „Първи май"
лошите отношения 

в нашия колектив са .доб
ри. По-опитните
своя опит

на предават 
на по-младите, 

взаимно, 
посрещате праз-

помещения. помагаме си 
— Как 

пика ?
— Доволна ли си от ли

чния доход?
На месеца заработ

вам 18 000 — 20 000 дина 
ра и мога да кажа, че съм 
доволна. И съпругът 
също

— Договорихмедни я по 
сетихме в навечерието на 
Осми

се вече: 
на заетите жени ще бъдат 
връчени скромни
ЦИ, И г
закуска.

ход
са преговори за сключва
не на нов износен агажи- 
мент за тази година. Към 
края на февруари в Бел 
град се е състояла среща 
на югославската 
за ПВС и гумени обувки 
при Югославската 
ска камара, когато е

март — Междунаро 
ДНИЯ празник на жената 

Известно е, че в „Текс
тилколор" се работи при 
твърде неблагоприятни
ловия, но все пак - 
тигат добри резултати.

Да, с нетърпение 
квам деня, когато - 
Ще получим по-хубави ус 
ловия за работа — ,
Деля Миряна. _ Мога 
бодно

подаръ-
скромна

ми е
трудоустроен, така 

че имаме средства за че
тиричленното
Тво 
Искам

след една 
■ производството 

Ще продължи. Нямаме въ
някакви”™ “ СРеДС™ за

семейс-ниус-КОМИСИЯ — казва Миряна, 
да изтъкна и 

че преда няколко 
„Текстилколор" 
на кредит за 
на жилище.

~ ,!У*0Же Ди „Текстилно 
Дор да постига още по-до 
бри резултати»

се пое
пътувания и голе- 

тъ.ржества, атова, 
години 

ми отпус- 
изграждане

мистопан- 
прие

то становището във връзка 
с излизането на 
ки производители на чуж 
дестранни пазари.

считам, 
настоящцл мо_ 

,нм„„ ни е нужно. Пра
скромн ЗНачи' чествуваме скромно и трудово —

оча 
и ние че това 

мент не
в

гославс-
спо-

сво
на МшшДоУвиДРУГОТО М‘'РГда кажа, че мнози- Миряна Милкович

СТРАНИЦА 6 М. Андонов
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На приказката е край
С ъстоялсто се на 5 март 16-то заседание батата не бе само демагогически обмислено иия пример на ръководствата сиптнп „„„ 

ключително важно съби31™ "т™ -ИР3~ изобретение чрез разискването да се изпраз- ставлява един от ограничаващите^фактори 
почти осемЛсечна оживена обг; I' 1 '«Расналото недоволство и че сега пак който дебатата сведе главно на вербален из' 
дебата прие Заключения™ о обЩ°паРтиина Ръководството и членовете ще продължат пъ. каз, без конкретни ходове в осъществяване 
на водещата роля на СЮК ^укое^ва^е™^ гичат т°ИТе 0ТДелни пътеки' кои™ не се пре на отговорността и диференциации в пър_ 
идейното и акционнотпм^ ^.Л^ ^ ° Т Т' ТаЗИ скептичн°ст подтикваше непори- личните партийни организации относно
особеността на тпчи по У Динство- Белег на цаемият факт, че въпреки всички заслужени мярката на опортюнизма на ръководствата 
мия пленум дава о^стТГтепгт*3*™ И„На Са' комплимен™ отправени по адрес на дебатата, бе взимана като мярка за собствения опор- 
локумент не’ еДглпе тоятелството, че този като на изключителен демократически акт и тюнизъм. 
гч ня Т еДИН В пореДиЧата препи- на събудения партиен активизъм, все пак в
та школа"'Г„С“"ТУРа На "ресавска основата си, не е осъществено в достатъчна чай се прояви критичното 
документ ко^о в пъпни, прагматика- но степе« най-важното искане - промяна към наличното състояние в обществото и 
пигаяя вгичкн^ « НИ смисъл на думата, по-добро н,а състоянието, което вече не. мо. мия СК, но и готовността писаха всички партиини членове, в който зь же да се понася, 
легнаха искрените и критични искания, пре
ценките и^ умът на стотици хиляди хора^ Ето 
защо, разбираемо бе нетърпението на парти
йната и по-широката 
приеме тази своеобразна акционна 
ма за действуването на СК и най-после да 
започне топенето на леда, с който ни окова 
тази дълга зима на нашето недоволство, по
ради драматичното състояние, в което се на 
мира общественото развитие, духът и сама
та партия. Толкова по-голяма отговорност 
чувствуваха членовете на ЦК на СЮК — за-

В общопартийната дебата във всеки слу 
недоволство от 

в са-
това състояние да 

по-нататъшното социалис- 
развитие. Няма

се променя към
тическо самоуправително

Поради всичко това от ЦК на СЮК не съмнение. Съюзът на комунистите, получи 
се очакваше само да сложи своя подпис вър. още един път мандат да бъде водеща идеи- 
ху документа, който въз основа на изказани- но-политическа сила, като тълкувател на ра- 
.те мнения на партийните членове, изготвиха ботническо-класовите тежнения към продъл 
професионалните служби, комисиите и жаване на революционното преобразование. 
Председателството ги прие. Не се надявахме, с Разбира се, трябва откровено да 
други думи, на едно спокойно рутинно засе- мандат не получиха 
дание, на което отговорноста и задачата на ръководства, 
членовете на' ЦК на СЮК във връзка с фи- допринесоха на застоя на самоуправлението и 
нализирането на дебатата да се сведе на ре- на съвкупната материална, духовна и поли-

обществото, но

общественост, да се
програ-

кажем, този 
отделни хора и някои 

които не само че значително

дакторски интервенции в самия текст. Не се тическа дестабилизация на 
очакваше, членовете на най-висшето ръковод, още и днес не дават доказателства, 
ство на СК само да оценяват дебатата, над. да бъдат носители на действителни 
преварвайки се в отдаването
поведението на базата в самата дебата, но срочната програма за икономическа 
точно преследвайки критическия дух и от- лизация, зад която стои целокупната работ- 
кровеността на дебатата и сами да оценят ническа класа и всички трудови и творчески 
своята работа, отговорност и да утвърдят па слоеве на обществото, 
ясни критерии за разграничаване в собстве 
ните редове. Толкова повече, защото не мо
же да се порицае, че в общопартийната де- тническата класа, в най-широк смисъл, съдей 
бата членовете на ръководствата, включител ки по дебатата, дилема няма какъв и на чия; 
но и членовете на централите, покрайнинс- страна трябва да бъде Съюзът на комунис- 
ките и на ЦК на СЮК, изостанаха за крач- тите. Няма и дилеми около плебисцитното ис 

останаха й длъжни с пове- канс за укрепване на единния Съюз на кому
нистите, което трябва да се изгражда ако не 
най-напред в ръководствата, а то поне съще-

щото пред една такава задача не се намери 
нито един от предходните състави — по най- 
целесъобразен начин да вградят идеите и пре 
дложенията на членовете, да изразят същно
стта на разискванията и във вид на творчес
ки синтез, дл. предложат програмни и страте
гически рамки на акцията на СК в радикал
ното изменение на състоянието.

Рефлекторите на обществеността бяха 
насочени към 16-ия пленум, 
поради Заключенията, и заради това, че съ
щият пленум без съмнение представляваше си
гурна проверка на истинската готовност и на 
способността на СК да се изяви като градивна 
сила, решена да иде по-нататък от приказки- 

Централният комитет е дължен да раз
бие отново събуденото съмнение и да пока
же, че действително се желае акция, че де-

че може
проме-

признания на ки, пък и в условията когато е приета Дълго-
стаби-

Що се касае до членовете на СК и рабо-
обаче не само

ка след базата, 
че смокритика да оценят своята отговорност 
и отговори на много бройните пряко поста
вени въпроси. Точно изоставането на

те.
временно.

Панче Зафировскилич-
V

7'ШШКАДРИТЕ

По-малко и повече заменими
когато им с време, но че мнозина, докато са още далече от пенсия, 
по работят колкото би трябвало. Обаче, в борбата против безделието 

стимулирането на труда главно сме безсилни, пъ,к очевидно тръг
нахме по най-лекия път.

Способният директор на Югославския аеротранспорт, извест- 
професор на медицински факултет, проектантът, инженерът и 

мнозина други, които се пенсионират за да отстъпят място и на мла- 
повече допринасят за доброто на обществото ни, от не

вниманието на обществеността привлече вестта: Комитетът за
на Скупщината па СР Сърбия 

на деловия отбор
труд към Съвета на сдружения труд 
не прие инициативата На ЮДТ, че на председателя

организация чрез допълнение на Закона да сс даде възмож- 
бъде пенсиониран до изтичането на мандата му. На засе- 

Югославския аеротранспорт се на-

и в
на тази
пост да не
данието на отбора е казано, че в

закононредписанията, защото в други организации вече са 
способни специалисти и ръководители. Изводът 

по-старите трябва да се отказваме 
хора без работа и затова, за

пият
рушават
се отказали от много 
е: незаменими няма, от труда на 
по всяка цена, защото имаме много

места работят потенциални пенсионери.

дитс, сигурно
квалифицираните, слабите и нсажурните ръководители и работници,

по-младите и способни кадри, 
се борим с административни

които също така заемат местата на 
Обаче, ако за по-голяма заетост 

мерки, друго решение няма. Безсилни сме да се освободим от сла
бите директори, хирурзи, педагози, и „обикновени" работници, които 
са далече Ът пенсията, и така ставаме принципиални едвам когйто 
сме утвърдили, че е край на трудовия им век. Всички трябва да пре-

слабитс, и онези за конто ще съ

щото на техните
Становището на Комитета за труд е

бихме търсили изключения, освен ЮАТ обадили биха се мно- 
колективи с подобни предложения, и Законът вероятно

ясно: ако в настоящия

момент
же ство други
5и бил изигран.
с„о^^™"а^= -4:. педагози, инженери чи- 
ГотоГв^ект с години никой не може да достигне, понякога 
даиетина да много важни. Това нещо с познато в колективите, къ- 
д^о работят и очевидно е, че на работните места имаме по-малко и
пГвече заменими и че проблемът с в това, че този закон - ««о 

_ не позншш нюанси и изравнява онов ,
което понякога „е може да ее «равни. Казано с
ки заети с 40 години 0СИГ^"”®жИда чс'7гГработата сме различни й 

проблем е в това, че хората не се пенсионират,

късиат работата си, и добри 
жаляват на хиляди заети и онези, които и пред пенсионирането

бяха пенсионери.
биха добре дошли. I Тай те и

според трудовия им принос
Все пак по-инак ис може да бъде. По-лесно е да сс приеме 

който няма изключения, но да утвърдим кои са наши-закои, според
те добри изключения. Покрай тях — както и досега нравеха това 
за привилегирован статус пак биха сс пзборили и онези, от чичто 
ръководни и други значителни функции се освобождаваме едвам с 

на законните предписания за обезателното пенсиониране.
и множество други закони

помощта
Б. Р.тдивойшават в пенсия, а с това се 

че нашият Основен
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ВИДОЕ ЖАРКОВИЧ
напред са твърде остри и акутни, 
и дълготрайно се задържат. Ься- 

част от причината за то- 
дълоочина на обър-Дойде край на 

нолебанието
как една
ви е в самата 
квансто и ограничените материал- 

възможности. Проблемите в 
материалната структура на стопан 

' подобни на тях пробле- 
е години се създаваха,

ни

ството и
ми, които
ие могат пито леко пито оързо да 

премахнат. За това е неооходи- 
ма много упорита работа, а имно 
го време. Ие случайно нашата-про доста различни подходи и тълку- 
грама за икономическа стабилиза- напия, недоразбирания и сьпроти- 
ция се нарича дългосрочна прог- ВИ/ Зад които на пръв 
рама за икономическа стаоилиза- намират различни частични и мо- 
ции. Като пример да вземем труд- ментални интереси на отделни час 
постите в решаването на крупните ти на стопанството и обществото 
развойни проблеми, а в рамките 
на това и структурните диспро
порции. ±ози проблем тряова

Видое Жаркович, член на Председателството па ЦК на СЮК 
на 25 февруари посети редакцията на всички издания ни „Комунист" 
в Белград и в разговора с журналисти на вестника и на другите из
дания на НИРО „Комунист", който трая два часа и половина, отго
вори на повече въпроси из областта на партийната, вътрешно-поли
тическа и външнополитическа тематика. Предаваме част от разговора

/ сс

план се

Как обяснявате чувствуващите 
се дълготрайни неблагоприятни 
процеси в общественото развитие. 
Дали те произлизат предимно от 
ограничените материални предпо
ставки или повече са под въпрос 
други, субективни причини?

— Мисля, че се касае и за ог
раничени материални предпостав
ки и за субективни причини. Се
риозността на объркването в на
шето обществено възпроизводство 
е твърде голяма. Това объркване, 
както ни е известно, се трупаше 
с години, в неговите неблагоприя
тни последици най-силно започна
ха да се чувствуват към края на 
миналото и началото на това де
сетилетие. Касае се за многоброй- 
ни диспропорции в материалната 
структура на нашето 
за тенденции на автаркично и не
рационално развитие, за многобро 
йни нерационалности 
'на Разпределението и потребление 
то, сериозното нарушаване на еди
нния югославски пазар и подоб- ' 
но. Неминуема последица на вси
чко това бе влошаването на поч
ти всички качествени фактори на 
стопанисването.

Очевидна е и липсата на необ- 
да ходима решителност на прав на- 

когаго чин да се започне борба срещу ня 
чуждестранния кои проблеми. Мисля, че СЮК та- 

дъяг ни ангажира около две пети кава практика повече не би смеял 
от сегашния валутен прилив и по- да толерира и не може да толери- 
вече от еднд десета част от обще- ра, защото последователното осъ- 
ствения продукт и косато радикал ществяване на всичко онова, кое- 
но ни са намалени възможностите то е предвидено в Дългосрочната 
за ангажиране на допълнителни програма за икономическа стаби- 
средства от чужбина, а няколкого- лизация стану неизбежно: време- 
дишното намаляване на реалните то за колебание вече мина. Трябва 
капиталовложения

се осъществява по време 
отплащансто на

неминуемо, бързо да се намерят отговор на 
откритите въпроси, по-решително 
да се -надделяват всички видове 
на съпротива и да се премахват

С такива прекомерно обремене
ни материални и финансови балан 
си, а същевременно с още нереше причините, които ги раждат и по- 
ните въпроси за самоуправителна- дхранват. СЮК като авангард на 
та концентрация и централизация работническата класа няма по-важ-стопанство. на средствата, с несъответни усло
вия на стопанисване и подобно, за- 
оавеното премахване на по-голямо КАК НАЙ-ЛЕСНО ВЛАДЕЕ 
число отрицателни процеси в об- БЮРОКРАЦИЯТА? 
щественото възпроизводство и 
развитието е неизбежно.

на задача от това.

в областта
в

От досегашната практика (през 
последните няколко години) може 

ЗА ЧАСТИЧНИ да се направи извод, че най-компе 
тентните фактори на обществото 
трудно се решават да вземат мер
ки за премахване на основинте об- 

на от^и ществени причини за разстройства 
обществено- та на стопански^

роко. Откъде идва 
телност, защ0 сме

„ЗАКОВАВАНЕ"
ИНТЕРЕСИ

Голяма част обаче на причини
те за бавното премахване 
дателните процеси в 
икономическото развитие се нами 
рат в активността на субективните 

ключовите

Ситуацията започна 
но да се затруднява с явяването на 
таканаречения' невтен шок, с уве
личението на лихвите и с влоша
ването-на други условия в между- сили в Решаването на 
народното финансиране, с обърк- пР°блеми в стопанството и в раз- в
нането в между валутните отноше- витието »а ------
ния. Същевременно дойде до ста- 
гниране, дори и до намаляване ръ
ста на световното стопанство и тър 
говията, със засилен протекциони
зъм в световния пазар и т.н.

максимал-
живот и по-ши- 

тази нереши- 
принудени да 

се задоволяваме с кратки ходове 
на най-атуалните 

като общество
решаването

социалистическото са- проблеми 
моуправление. която не бе, и ми- проявяваме извънредна 
сля. че все още не е в унисон с в същи или подобни Д 
изискванията, които налага ситуа „овки? подо6аи 
цията в която се намираме и, осо- 
бено, с необходимостта иа борба- 
та за осъществяване на икономиче 

Непосредствено след това дой- ската стабилизация, 
де до значително 
задълженията, отнасящи 
плащане на чуждестранните 
ве. В такива 
лайсната ситуация стана

когато
смелост 

сложни обста-

— Мисля, 
ни за това се че основните причи-
”Ок'-ономическаС1РасТфеВра0бЩтГВе'

гажирайки многобройнгГпрофеаю произГодст ^ самоу"Рааителните 
платежоби- и научни кадри открихме причниотношения. Тези

наше ос- пРичините на тези трудности и на- ппелимнп РСД МСН' се намират
“ огРаничение в развитието и соките на активностите за излиза- сдХ™ В РаздР°беността на
функционирането на обществено- не от сегашното положение. Но и мТт™ я Труд’ КОЯто съществено
то възпроизводство като цяло. Не- занапРеД изоставаме в предприема ня ПР да осъществи доминант 
Хвянс п0сл~ «а това бяха на повече™ мерки иТпр0м СИТеР В упРавдЯванетоVпроце]
забав нето и стагнирането на сто- ените' обосноваващи се върху таки Кп Лт» общественото възпроиз

намаляването на ва на?и общи определения. за °ДСтво. Р
ва наи-красноречиво говори факта у нас гам

-е ~ Н='»°
го —- ■ —■ л “

увеличение на 
се до за- 

дълго-

в
Полагайки. в

условия

ланския ръст и 
жизненото равнище. то-

че и

зжшя Т икономическа стабили-
та спря?ЯТя° П0С0ЧИ и на нътища- ' средствата и методите за ппр-
жениаеНЕ На съществУващото поло-

досега

свобод- 
често пъ- 

ДРУгарят Кардел.

вим.

Голяма « слабостта 
зираните субективни 
нс успяват^на

на органи- 
сили, които

«ат над слепотВоРеМзакоаваСване"ДИГ' 
частичните и коваване
си. Вече

витиетоТИнаЛсаИмоуправПл0еНеЦХ В раз’ 

Ва ^Го^дГоГ"" °4а:
интере развитието вд об, ВНима™е върху

та пппТ' ческите отношениЩ^СТВеНО'икон-2ми 
Р Ра га на труда и я п° Цялвта вери-
отна- основната опря тв°Рчеството _ отУсловията НИя тру а организация г

°РганизаЧия ТРУДОвата

Благодарение на предприетите 

премахват краткосрочни
лагането на "дъТгосрочиГ“ В 

на стопанисване

започнаха да ее 
пунктове, 

и отриЦа- 
икономическото 

са премахнати, а и за-

,. на повечето
Но, повечето проблеми 
телни процеси 
развитие не

в

на сдруже- 
и слож- 

До глобалното об-

се показа. че има на



Комунист 3
Щество. А само така организирани 1 
и вързани трудови хора в 
женил труд могат да превземат 
рзвлението. с .всички 
общественото

т. пр=Н°УС="»ги"РОЦеси на жия труд за да може по-лесно ™»Л п Ц -е на сДРУжения С новия закон за основите на«гяхгйгад
недоста- мо със сдружения труд, но и взаи- шават с логиката Д» - ре-■ основите на комплементарнота. сь

фактът, че само- мно и това е една от най-важните „„ °™о™ На сдРуж-ения Д^ствие на плана и пазара. т е
.л_ основната органи- причини за укрепване на дезинте тичегкатлс ^а™стическ°'&юР°кРа- икономическите закономерности и 

ната точкаД^*еНИя ТРУД е начал- гРаЦионните тенденции в ^нашето ва се стигна ло ™"' Поради то- уважаването на единство на юте
ната точка ва Демократическа пен общество Такъв гтг.в„„„„ ет0 а се с™гна до крупни диспропор- славския пазар, Съшевременнп=г ~ «тНЙ*535 ~ и-"- - ~**рв№.: швш штт. тшт

д! ка: стйо и паЗиипст°пански ПР° ™ Дсстимулативно действуват' на и необходимите , 
на па югоглавгкиЧепяР^ И динстве”ия борбата за по-добро икономисване мическата и 
самп Гж п™ « Р' занемаРЯваики и по-голям доход и под. Неизбеж- и т.н. 
само важността на интересите на нашия но последствие от ова трябва да 

с вместен живот колкото се може бъде икономическият застой, 
повече да използуваме единствено

то разединен то югославско стопанско има и малък 
Като

конкретно

зт*м.
Може да се каже, че 

тъчно се уважава 
управлението 
запия на

в

Какви са последствията 
немаряването на тази така 
жем.

осъществяване 
мерки по иконо- 

развойнавертикална компонента 
звитие на социалистическото 
управление?

политика
Във валутната 

Димо е изнамиране 
механизми на линията на трайни простран- Всичко това говори до каква те определени» п, Т

ство за по-бързото развитие на степен са в най-тясна взаимозави- програма Като първо систошГп^и 
пппиеги ВСИЧКИ и за по-добър живот. Той симост по-нататъшното бързо раз- икономически необхоли^ е°

възпроизводство интереГГ конвчлг'^ ча5™чния ВИТИе на нашата система в^рху ос- освободим от фетишът на валути! 
може да взема ре' !!Т™ конвулсивно се бори за новите на социалистическото само те, което е възможно само ако се 

шения от тази област на глобалЗн пп„™ привилегированата си управление и по-успешното и по- обезпечи „провеждането на динап 
план, като например, утвърждава положение 33 -своето стопанство”, бързо кадделяване на натрупалите ските равносметки на всич™ ва'
нГра^Г^на^цеГХ ВСИЧК° Т0ВЗ ”еб“Р™ се до това”Тин п^Гтвър^ Гдина^Г“^ еТк^Г™ 
пия обществен фонд на труда ^на идейното "и ^кционно^елинГ0 "а Ч® ^ 6 наи-трудн-° и нащслож Дългосрочната програма за^коно* 
опЬеделени отрасли и области на СЮК Бюпокпаги™ единств0 на н0 Да се сломяват съпротивления- мическа стабилизация Необходи 
производството поради въз^анов гк „ п *Р в™ши «ати- та на развитие на самоуправление ма е реафирмацщ на всички ощ
яване на хармонична стомнска класа и то' но да Търсят най-рационал- новни функции Я ™ ^
структура и обезпечаването ня няй пмпо ля с цел_,да паРЧе_ ни и наи-добри решения за възста ходимо е
оптималния лихвен процент на сто към частички „СЪВеСТ’ блъска ги новяване на конкретни самоуправи онирането 
ланското развитие, утвърждаване ходте иетепеси 3 ВР6Да Н3 °6" ТеЛНИ обществено-икономически пазар, без 
на глобалната стратегия за включ- ^ интереси. отношения сред работниците и за се осигури
ване на нашето стопанство 
дународното разпределение на тру 
да, утвърждаването на стратегията 
за технологическото развитие 
страната и т.н.

Удребенения и разединен

система необхо- 
на съответни— .Удребнения и 

сдружен труд нужно 
кръгозор, хоризонт, 
той не може да влаее с 
на общественото 
а особено не

такъв

на динара. Необ- 
да се обезпечи функци- 
на единствен 
което е невъзможно да 
по-рационална

валутен

цирку
лация и по-ефикасна употреба на 
разполагаемите валутни средства. 
Заедно с това трябва да се създа- 

'ват и всички останали необходи
ми условия за постепенно осъщест
вяване на

в меж-
АКЦЕНТИ »

Какво цени общественосттана

конвертируемостта насдру
жен труд не може успешно ни да 
съгласува различните противополо 
жни интереси в своите редове, за- 
Щото удребнеността и разединени
ето благоприятствуват на провала 
и надделяванетсг на непосредстве
ните, емпирийски над дългосрочни 
те и трайни интереси и в редове
те на работническата класа.

домашната валута.
Също така, измененията 

Литната и банкарска 
предпоставка за успешно ост^Дест 
вяване на политиката по икономи
ческа стабилизация.

Спешно е и решаването на про 
блема за утвърждаване и насочва
не на така наречения екстра-до- 
ход; този проблем с години съще
ствува. Необходимо е да се пре
дотврати по-нататъшното 
не на тази част на дохода в теку
що потребление и същевременно 
да се обезпечи неговото 
не в обществено-рационални 
преди всичко в развойни приори
тети.

Обществеността не ни цени по заседанията и техния брой, 
^ по смелостта и откровеността в повдигането на 

роси, но по компетентността и качеството, които проявяваме в 
разясняването на процесите в обществото, а преди всичко по 
ефектите на нашата обществено-политическа акция и акционно- 
то ни единство в разрешаването на противоречията в обществе
ното развитие.

в кре- 
система садори не въп-

Милан Узелац, секретар на
Председателството на СК на ССТНЮВсичко това, противоположно 

на нашите конституционни опре
деления и политиката на СЮК, 
е отваряло и прави пространство 
за укрепване на бюрократическия 
етатизъм в нашето общество. За- 
Щото, бюрократическият етатизъм 
в тези условия се явява като един
ствена реална сила, кодто може 
да взема решение за глобалните въ 
проси на общественото, възпроиз
водство и да арбитрира в решава
нето на конфликтите на интереси
те в обществото.

прелива-

Неудачни н „други" инвестиции насочва- 
цели.

В Нишки регион няма неудачни инвестиции, обаче имаме 
много проблеми с тях. Почти пито една не е завършена срочно, 
а всички далече надминаха първоначалната проектосметна стой
ност. След това, мнозина не обезпечиха иобходими кадри, за 
някои още не е решен въпросът с' финансиите за завършването 
им, пито са докрай уточнени производствените им програми.

Радиша Кръстич, член на Председате
лството на Стопанската камара в Ниш

Съществуват някои 
нито неотдавна

индиции, че 
направените про

мени в системата и данъчната по
литика, не са както в същността 
си, така и в характера, на равни
щето на исковете и определенията 
на Дългосрочната 
икономическа стабилизация.

На тези промени недостатъчно 
уважени

програма за
Следователно, противоположно

САМОУПРАВЛЕНИЕ САМО 
В ООСТ

по-рационално самоуправително ор са 
паиизираис на сдружения труд..

на констиуционното определение 
за деетатизация на отношенията в 
общественото възпроизводство в 
нашето общество се стигна преди 
всичко, поради удребнеността и 
разединеното на сдружения труд, последователност във взимането на 
до укрепването на бюрократичее- решения, даже и когато сава въ

прос за осъществяване на Дълго-

трите
изисквания на Дългосрочната про
грама: височината1 на 
задължения да бъде приспособена 
на икономическата сила на длъ
жниците (което преди всичко под-

„ __ разбира прогресивно данъчно об-пред които с изправено наше- лагане) „жестта на данъчните об- 
то общество, налагат най-спешни лаг се дт п е
промени във възловите части на ствените на непосредствените да

нъци и в далеч по-голяма степен 
да се натоварват с така нарече
ните безделни доходи, имущест- 
во, приходи от имущество и под. 

ои Когато става въпрос за провеж 
дансто на втория етап от Дълго-

основни

данъчнитеИАЙ-СПЕЩНИ ПРОМЕНИОттук, по мое мнение, има тол
кова бавност, краткосрочност и не

Забавянето и несфикасността в 
решаването па крупните пробле
микия етатизъм.

В нашите обществени условия, срочната програма за икоиомичес 
осъществената реформа във ка стабилизация, във връзка това

принципно сме се договорили.а след
федерацията, този етатизъм е по- 
лицентричен — силен е на равни
щата на всички обществено-поли
тически общности, а отделно на ра 
внищата на републиките и покрай
нините.

икономическата и политическа си
стема, от които зависи обратът в 
мобилизрането на най-широките 
маси. Кои са това, според ваше 
мнение, „тесни гърла", които 
трябвало най-напред да решим?

Оттук и толкова икономически 
нерационвлности в реалния живот.

В това,^ мисля, до голяма сте
пен е причината за нашия за- 

Бюрократическо - етатистичес-. стой в стопанското развитие през 
ките структури в републиките и но последните години и отслабването 
крайнините и федерацията реша- не ка.чествеиихс икономически па- 
ват, вместо сдружения труд, в по- рамтери. 
малко или повече всички реше
ния, за глобалните вълрори на об
щественото възпроизводство, а осо 
бено по въпросите, отнасящи 
За условията на стопанисване.

- Мисля че, за осъществяване- сР°чната пР°гРама- тогава в със- 
то на политиката за икономическа тапа па изработката '‘а ”ош'* срсдт 
стабилизация изключително значе- « зда*ет1е; разработка на 
ние имат измененията в системни- атсгията икономическите от- 
те закони и ускоряване работата 1 с чужбина, утвърждаване
на втория етап за осъществяване то на ”дин„у стрятсГня „а техно- 
на Дългосрочната програма за

Поради разединението и удреб- 
иеността в нашето стопанство, по- 

се ради дуализма в производственото
— който в най-голяма- икономическа стабилизация. (Ни 4-та стр.)отношение



4 Комунист
1Ца силна съпротива на бюрокра- Значи, трябва да б-адем подгот- 
тичсскитс, технократичсскитс и вн вени и откровени за 
тисоциалистическите сили, Тяхно- при условие ясно Да се ра*'ра“?а 
т пазвмтие съпътствува бавността чават нещата — какво би лредста

ветляване^на

логическо развитие, съвместнастра зи ^ьпросп"наскоро‘а щГ разис- конкретните''^^, тъкмо"за'то^за едн^таковаТ
тесня за развитието на енергети- ква и ЦК ма СЮК и това сукцеси- И- насоките на разрешаването р 
ката и обидата, енергийна по_лити- вно, а за кои въпроси става дума шаването им. 
ка на страната, Макар че и със ще се види из проектопра грамота
заключителната част на Дългосро- за работата на ЦК на СЮК, която При това, сигурно , .-.мнение в пео-
чната програма с било предвидс- щс бъде приета на 16 заседание чс одае смс далече от целите,_ко- ки дефет гампуппавлението

напред е провеждането на въз основа анализа от резулта- ито си поставихме и чс бор.бата спективата на с У Р -
първия стан да отпочне безпреят- тигс от публичното разискване и за самоуправление ще трае оше _ без разлика на з к РУД - 
ствено да тече работата и върху вьооще положението в общество- дълго. Самоуправлението и запа- сти, пред които сме изпр . 
втория етап, е свидентно че в те- то. Това ще се разбере и от прог- пред ще трябва мъчително да про сурдии и без основа са приказ 
зи работа вече много се закъснява, рамата за работа па , Прсдседа- бив апътя си, пък и да доживява Тс, че самоуправлението е утопия,

че социализмът с в криза и под. 
Що сс касае до разреза между 

Обаче, същевременно опиращо замисленото и осъщественото — 
сс, върху досегашните резултати и да сс ВЪриа на този ръпрос — яс- 
изкуство, преди всичко върху гсж- ,,0 с, чс той винаги и обективно 
пението и съзнанието на работни- можс да съществува. Разбира се, 

■Можете ли да дадсте свое съж- чсската класа и трудещите сс, на «асае сс за толсратна мярка, коя-
го няма да води към задълбочава
не на този разрез и да се превръ-

то и осъщественото, а в критичос- цялостно гледано — постоянен въз ща „ СВОя противоположност, 
ката преценка на изминати# път ход, защото само на ссбс си на 
и в конкретните промени да не все по-високо равнище щс създава 
изневерим на духа на прогресия- условия за собствена по-нататъшца

диалог, ноВидое Жаркович ма

(От 3-та стр.)

ношение.
Когато всичко това имаме лре- 

безсмислен все-е впрочем, двид, мисля чс е

но.

телството на ЦК на СЮК до кои определени застои.
Но, разбира се, не са само те- треса, 

които споменах и кози въпроси,
ито наи-непосредствено са свърза- БЕЗ ДЕФЕТИЗЪМ И 
ни с осъществяването на Дълго- ОБЕЗХРАБРЯВАНЕ 
срочната програма за икономичес
ка стабилизация наши първостепе
нни задачи в сегашните обстоятсл дение за възможностите да прео- които самоуправлението с истори- 
ства и в подготовките за Тринаде- долеем разреза между замислено- чески интерес, то щс доживява — 
сетия конгрес на СЮК.

Мисля, че за Съюза на комуни
стите между най-приоритетните са 
онези задачи, с чисто разрешаване ните стремежи на нашето общо- репродукция. СЮК като работни- 
ще се обезпечат нови прониквалия сгв0?

Затова ми изглежда основател
на осторожността щото в критиче
ската валоризация на 
път да не изневерим на духа на 
прогресивните стремежи на наше
то общество. Мисля, че в момента 
и по определен начин се срещаме 
с тази възможност. Натиснати от 
различни трудности и недоволни 
от множество явления и резултати, 
понякога тръгваме към крайно 
прагматични решения, така че под 
натиск на прагматизма може да 
се изтърват от погледа ни някои 
наши революционни принципи.

изминалия
чсско-класов авангард, с всички 

— Под замислено вярвам, чс свои слабости, за които тези дни 
те самоуправителни отношения и съвместно подразбираме визията много разискваме, с способен да 
във функционирането на политн- на развитието на нашето общест- мобилизира творческите сили в 
чсската система на социалистиче- во върху основите на социалисти- обществото за разрешаване на про 
ското самоуправление. ческото самоуправление. гиворечията в развитието му и да

открива перспективи, да доизгра
жда и разширява визията на раз
витието.

в развитието на социалистически-

Налага се по-задълбочено да 
проучиме някои противоречия 
неблагоприятни тенденции в осъ
ществяването на конституционни- ществи за ден-два, но постепенно, 
те положение на работниците в на наша почва тази идея започна
сдружения труд в разполагането да се осъществява. Самоуправле- фстизъм и обезхрабряване. 
с дохода и управлението на про- Нието е вече наша действителност ношение на развитието на

Н ЩеСТВ=Н0Т0 въ?.про_из" В този смисъл, че откри процесите управлението. Разбира се, не бива 
водство. Съществуват многоброини „а- вклк,чава„е на милиони работ- г,збъдем и толерантни
^собавГе“”' МЩИ в решаванет0 на-проблейте телни към разреза между 
ческо-^юрощзатичее0™ зл^упо^е! вър връз-ка с условията и резулта- гивното и реалното. Трябва да бъ. 
би с общественото имущество мно ™Те ~3 труда им и че започн.а ДЗ дем максимално съзнателни за 
гобройни пропуски в Системата на променя. Целокупната политическа своя дълг със собствена акция, ка- 

р пропуски системата на надстройка и структурата на обше то радетелска сила, да създаваме
ството. То вече съществено повлия все по-добри условия за реализа- 
и влияе върху системата на меж- ция на нашите 
дунационалните отношения, върху

Самоуправлението е една всли- 
и ка идея, която — както и всички 

велики идеи — не може да се осъ-
В този смисъл мисля, че днес 

няма място за какъвто и да е де
по от

сам о- Очаквате ли подготовките и 
Тринадесетият конгрес на СЮК да 

и помири- бъдат на равнището 
норма- на общопар

тийната дебата, то ест да отгово
рят на исканията, които в повече 
отношения подразбират радикал
ни промени на практиката в са
мия Съюз на комунистите и в об
ществото цялостно?

разпределението, в самоуправител- 
ното организиране на сдружения 
труд, в осъществяването на прин-
лаПавъва функТонирГнет^нГделе- шна"'ТоТитика3 необвързаната ВЪн НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕВОЛЮ- 
гагскага система, в осъществяване- Г^сГаГоднатГ^раГ^^бще3 ЦИ°ННА ™С™ДОВАТЕЛНОСТ

г ~ ” н
те сили на социалистическото съз- Все това са причини поради 
нание и подобно. Налице са и ит0 с прав0 твърРим че са„0Д а

г” ",на.“ж
на ,р„>. Антиинфлационната прел ЙГ"”
грама не се осъществява последо- ^
вателно и пр.

визии.
— Мисля, че 

трябвало да бъде такава
подготовката би

и че вси
чки в СЮК, а особено ръководст
вата на СЮК, сме длъжни да оси
гурим да бъде такава. Ако 
говката би била по-инаква, 
рили бихме очакванията 
вете на СЮК и

За да бихме изцелили и ната
тък развивали духа на своите 
грссивни стремежи, ние тази 
тична валоризация, за която 
рите, трябва да вършим постоян- ^ 
н.о. Но, за такова нещо е потреб
на много храброст, смелост

не бива само

подго- 
изневе- 

на члено- 
трудещи

про-
кри-

гово-
ко

нашите

Общопартийнитесамоуп
равлението все още не е укрепна
ло като

разисквания 
ни облекчиха тази подготовка. Из- 
хождацкп от резултатите и Заклю
ченията на тази дебата, организа
цията на СЮК в
Тринадесетия конгрес- ца СЮК, тря 
ова да излезне пред членовете и
вища с ясни становища и проекторешения 
стратегически въпроси 
гни програми за 
на на състоянието 
и в обществото

и ре-

анализ зя Рав.ително организираните работ- ' м р ова' без съмнение, да й бъ-
на политическа ници в сДРУжения труд да разпо- тично^з ”° трябва и кри'

лагат с целокупния доход и да у.п- ™чн0 да се отсяме към нея. Раз-
равляват с процесите на разшире- °Ира се с висока степен на рево- 
ното и общественото възпроизвод- люРИ0НВа последователност и ре- 
ство цялостно.. Самоуправлението алис™ческа демократичност. Тряова, от друга

основно
да гледа-Една част от тези проблеми по- 

чрезаналитично ще се проучават 
започналия критичен 
функционирането 
та система на

подготовката на

социалистическото 
самоуправление, а за изучаването 
на някои от тези въпроси.отделно 
се е организирало Председателст
вото на ЦК на СЮК, 
на специалисти и 
ници. Целта е

за всички 
и с конкре- 

акция по промя- 
във всяка среда

- ш°а~Р р-Ществ0явГе0СТ„;КнЪа 
* ПрЗгрГа“ СЧЮК УТВЪРД.еНа "

туцията на СФРЮЮК И В Конс™-

страна, по-бързо и 
и последователно да следим 
ко, което става в 
а особено бързото

често в практиката се формализи
ра, тук таме се превръща 
противоположност 
вособственически

с помощта 
научни работ- 

да се съгледа същи-
всич- 

съвременния свят, 
развитие на

в своя 
поради групо- 

и други нахлува
пия и поведения. Много изпъква и науката и технологията, 
разделянето на самоуправителните ог,вта на Другите съвременни об-

шества и от това да извличаме 
сре- уки за собствената

ната и причините, 
предприемат мерки 
не 'на тези проблеми.

а тогава да се 
за разрешава на кто

права от отговорността. Това по-
практика.

Подготви Слободан КуюнджичКомунист ^ „ _..
равко Цурач, (СР Босна „ ~ Ду6‘ »а „Комунист’’. гг,ЛЛ' а.всички издания
Д-р Живорад Джорджевич (СР ('ъпбНа\’ 11 БелгРаД. телефония ”Маркс" и Енгелс” 
Реджеп Хайрулаху (САГТ тгА. ,рбия)- адрес на оеляя?™ “3 централа 335-061- 
Лазаров (СРМакедония) Ян» Ристо Сърбия: *НояиЦ1?Та На изДанието за СР 
(СР Словения), Мирко Михалевич (СрТ*4 Г” ®' тедефои 627^93ГРаД' БулеваРД „Ле-

—».* •
Редактор Ве- мув^ст” ‘ИвЛ “ ИзДателския съвет на Кп

Драгиша Павлович.

* 23 декем^ри^ЗбГгодвдГ коеПУбЛИКата от
личен с Орден братство "К°”унист' е от- 
златен венец. и единство със

% Директор
на всички издания 
Миладинович.

• Урежда

и главен и отговорен
на „Комунист^Велко организация

относно хърВатсщъсъпбгНа .съР6охъРнатс1ш, 
тиница), словенски ЪрБски (кирилица и ла.
«и езици. а в ^;аМвКедонски * албанс- 
гарски, унгарски слова?.. ИЗдапия на бьл- 
РУсински езици. ' овашки, румънски и

се вединна 
ректор и главен и 
лко Миладинович.

редакционна 
отговорен 
заместник



кимшрпст ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
СИЛЕГРАД ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО 
„МОРАВА II" В ОБЩИНАТА

В БО
НА ПРОЕКТА

Ох У ПРЕЧИ „Б У Д У ч Н 0 С Т“?

^вГрвГГ^-3 набавени^

стана мода освен бивши* даректоо в ВеЧ| забРавения обект
■ някои средства 'за масова информация '« овцефермата в Бачовдол е на път да 
да се „огласят" и други недоволници" приведен в действие, като за цел-

По един или друг начинАте се опит ка С3 обезпечени 393 000 динара. На- 
ват да представят временното уодав га™Т С& И н*ко^ко тРактора за коопе- 
ление (срока на което вече изтича! Р зя 1аци та за обработка на обществени- 
носител на лошо поведение да докажат В Камбелевад' Бабушница, До
че се разплаща е някои хорГиТм^о лно «^рно Кърнино и Братишевац. 
ДОбни, а в потвърждение „а това приве рен е ~
ждат лошото стопанисване на коопера- Рмв ^аНГНа м“„? .

е нелоялната конкуренция, а е установе 
Това нещо доведе дотам че неотдав пп^Д,?аВ° сътРУДничеств0- За пръв1 път 

на реагираха и обществено-политичес- печи хо^м%^б™™’™ДГНООТ" °бе3 
ките организации в общината г-т р „а за до®ит ка по достъпни це-

На съвмргтмп ,я„„ з Подобрено е изкупуването на мля-
седателс^та ™ пвш4 “а Пред' К0Т0' а за пръз път кооперацията е из- 
в,Яс“™” Общински* комитет купила от производителите и 200 тона 
на съюза на комунистите Общинската ябълки и т.н.
конференция на Социалистическия съ- Ето и няколко данни от заклюцител 
Обтинг^ятя * СЪВ6Т “а синДикатите, ния баланс; обшият доход през 1984 го
1ГГп^ ШЗаЧИЯ Съа03а на ДИНа възлиза на 393 593-°° Динара, или 
ооици-ге. Общинската конференция н; с 31»/о в повече от 1983 година; доходът 
съюза на социалистическата младеж и е възлезъл на сума от 39 654 774 00 ди- 
Изпълнителния съвет при Общинската нара, или с 39»/» в повече от 1983 годи- 
скупщина беше направена информация на. Осъществени са хубави 

отговор на „Нова задруга", в който по редица други показатели, 
се изразява недоволство зарад безотго- Един въпрос изниква сам: защо ня- 
ворното, необективно и непроверено пи 
сане, което нанася

Планът не може 

да,се реализираот
си-

• От заплануваните 242 миниферми досега 
открити или сключени договори за 138 • Крайният 
срок за реализиране на Проекта е средата на идната 
година и се повдига въпросът: има ли реални усло
вия за реализиране на плана?

са

наме 
и вече ня-. 

премахната
Този вълрос 

вниманието на делегатите 
на оощинската конферен
ция на Социалистическия 
е°юз ь ьосилсград, 
аа бй февруари обсъдиха 
досегашното

привлече на времето от 1982 година 
досега.

На заседанието бе под
чертано, че „Напредък" е 
отправил иск до АИК в 
Лесковац търсейки една 
част от средствата да се 
изразходват 
ване и поправка 
дилника в кланицата в Бо

които

реализиране 
па проекта „Морава н" в 
иошипата. УВОДНОТО ИЗЛО- 
/хченис, ко^то изнесе иа- 
сил Захариев, агроном в 
СЮСТ „папредък ' и пред
седател на секцията за се
лско стопанство и 
към Охч на ССШ и рази
скванията показаха, че до
сегашните

за довърше
на хла-

силеград, както и за набав 
ка на 4—5 трактора с 
прикачни машини, 2—3 се 
качки за приготовляване 
на силаж, едно специално 
возило за мляко, 
за формиране на 4 пунк
та за събиране на мляко.

село

твърдения ще 
само в тази, нр, и в оста
налите

както ирезултати и

оОществено-поли-
тически организации, кои
то изтъкваха че планът ще 

започнаха

кои хора, разгласяват неистини за сво- 
голяма вреда, тъй ята трудова организация, а и сами доб- 

като дезинформира читателската ауди- ре знаят до какво положение бяха стиг- 
тория. Без да навлизаме в тези „писа- нали само преди една година? Не мох«г 
ния", искаме да посочим сам онякои не да се избегне впечатлението, че имат 
провержими факти за работата на ко- лоши намерения, но сигурно е, че няма 
операция „Будучност" след въвеждането да успеят да ги осъществят.

Защото успехите са налице, а исти- 
М. Андонов

Освен това, за което се 
подчерта че не е спорно, 
в иска си селскостопан
ската организация от Боси 
леград е потърсила сред
ствата за овцеферми да се 
пренасочат за откриване 
на нови кравеферми.

се реализира; 
да рухват пред факта, че 
проекта цялостно не мо
же да се реализира. Въ
просът във 
лизирането на плана е още 
по-оолезнен

връзка с реа-
на временно управление.

Именно, след толкова години, през ната е непобедима. ако се има
предвид, че от запланува
ните 242 
за крави

Въпросът във връзка с 
пренасочването на средст
вата обаче е по друг. Про
блемът, всъщност и един
ствен, е в изчисляването на 
лихвата. Досега средната 
стойност на лихвата за от
пуснатите кредити възлиза 
ше на около 8,5 на сто;

миниферми (65 
- най-малко еСРЕША И РАЗГОВОР С МИНИФЕРМЕР 

ЛО ГЛОЖЙЕ по пет крави, 21 за овце 
— най-малко с 50 овце и 
юь смесени, т.е. и за овце 
и за крави 
с по 3 крави и 30 овце; 
досега са открити или пък 
сключени

По-го^яма 
печалба най-малкодогодина

Въпреки, че вече от две 
години насам Стойо Вели 
нов от село Гложйе е сдру 
жен селскостопански про 
изводител — минифермер, 
голяма печалба все още ня 
ма. Печалбата, както каз
ва очаква през следващата 
година. Първите две годи 
ни, казва Велинов, минаха 
в подготовка. Всъщност, 
през изтеклите две годи
ни направил подбор на -ДО 
битъка, така че мадко му 
оставало добитък за паза
ра, гговечето ги оставял 
за разплод. През минала
та година продал само де
сетина агнета и едно теле, 
а десетина агнета и едно 
теле оставил за себе си.

— И през настоящата 
година не очаквам голяма 
печалба, казва той. Женс
ките агнета и две телета 
пак ще си оставим за се 
бе си, а едно теле и десе
тина
ще продадсм. Защото на
мерението ми е броя на 
овцете да увелича др 50, 
понеже в тях виждам по- 
гол ям а печалба — добави 
Велинов.

ствата, предназначени 
проекта „Морава — 2" пре 
ди две години е взел 18 
породисти овце и един 
овен. Трите крави са си 
негови и сега иска да' из
мени расовия им състав. 
Затова както ни уведоми, 
тази година ще остави две 
телета, а от кравите ед
на, а може би и две 
продаде.

Стойо Велинов не прите 
жава много имот, но то
ва което притежава целе
насочено използува и гри 
жливо обработва.

— Обработваема площ 
имам около 10 декара. По 
чти всички ниви съм 
върнал в изкуствени 
ди, от които получавам и 
по два откоса. Така, че за 
храна на добитъка не се 
опасявам. През настоя!ща
та година оЩе 
декара ниви ще превърна 
в изкуствени ливади. От 
основната организация на 
сдружения труд „Напре
дък", с която и сключих до 
говора за минифермата и 
която ми обезпечи овцете 
се снабдявам със 
за изкуствена трева и мал 
ко изкуствени торове, ма
кар, че ловенето ползувам 
естествен тор — подчерта

договори 
селскостопански 

производители за 138 ми- 
Стойо и Аница Велинови ниферми. Най-голям успех 

има в откриването на кра
вефермите и такива досе
га са открити 71, 59 сме
сени, а само 8 овцеферми.

Имайки предвид, че от 
обезпечените средства от 
около 105 380 000 динара до

с
сега ако се пренасочат за 
откриване на кравеферми 
същата ще възлиза на око 
ло 23 на сто. Затова бе 
подчертано, че обществен 
но-политическите

частни

нашият събеседник.
Че наистина Стойо Вели 

нов бавно но сигурно укре 
лва своята миниферма и 
че не оставя нищо само на 
себе, говори и факта, че 
сам си обезпечава и кър
ма на добитъка. Оставил е 
ниви, които оре и засява с 
овес и ечмик и по този на 
чин обезпечава кърма ка
то не очаква от „Напре
дък".

Що се касае до мляко
то и вълната, изтъкна Ве 
линов, не ги продава. Въл 
ната използуват за домаш 
ни потреби, а от млякото 
правят сирене, което в по 
следно време има добра 
цена. И все докато „Нап
редък" не се организира и 
започне организирано да 
го изкупва така ще бъде, 
казва той. Наистина това 
много отнема време преди 
всичко па съпругата му е 
Аница1, която му оказва го в 
ляма помощ при отглежда 
не на добитъка и събира
нето на реколтата, но друг 
изход, както казва той за 
сега ням».

органи
зации и „Напредък" тряб
ва да положат усилия пла
нът. поне за смесените фе 
рми, да се реализира, а 
една част от средствата 
да се изразходват за до- 
вършаване на кланицата и 
за набавка на посочените

ще
сега са изразходвани около 
половината без учас
тието на селскостопански
те производители, което 
възлиза на 20 на сто — на
лага се и въпросът: как да 
се използуват останалите 
средства, т.е. може ли да 
се открият заплануваните 
смесени и овцеферми? С 
оглед на досегашните уси 
лия, обективните труднос
ти, преди всичко голямото 
число старчески домакин
ства и субективните слабо 
сти на „Напредък", защо
то един-двама специалис
ти не са в състояние да по-

селскостопански машини 
и пособия. Имайки пред
вид, че се чувствува непра 
вилност в ползуването на 
кредитите, на заседанието 
бе изтъкнато, че Коорди
национният отбор за сле
дене реализирането на 
Проекта трябва да изгот
ви информация за целена- 
соченодтта на кредитите и 
за поведението на всеки- 
го, съгласно подписаните

пре
лива-

два—три

петнадесет агнета договори.

, На заседанието бяха су
мирани и резултатите от 
публичното 
във връзка с проектозако
на за пенсионно осигуря
ване на земеделците.

стигнат всичко, отговорът 
— отрицателен. Още по

вече ако се има предвид, 
че до средата на идната 
година когато Проекта тря 
бва цялостно да се реали
зира остава сравнително 

М. Я. малко време по отношение

разискване
семена

ВелиновИнак, Стойо 
притежава смесена минифе 
рма. Понастоящем има 30 
овце и 3 крави. От сред-

В. Б.
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Възможностите на худо
жествената самодейност

БЛБУШНИЦА

ПРЕСЪХВАЩА МЛАДОСТ
самодейност нри Центъра заот Горно 

Понишавис", „Шсстокрак", 
„Танци от Шумадия" и 
„Буневашки игри"... Исдо- 
стмгат ни сродства да об
новим гардероба си и да 
подновим нашия реперто 
ар с нови танци и песни 
— изтъкна Джурич.

Изтеклата година, как-

бия", „Танцистав имаме от образоватс- 
1Я център „Вук Карад- 
■" — казва Джурич. Но

11ЛКОЛ-

Днсс в Бабушнишка об
щина е немислимо прове
ждане на каквото и да би 
ло тържество без култур
но-художественото дружес
тво „Младост". Така е ве 
че 10 години.

— Десет години ние сме 
„прцсъствуващи" в култу
рния живот на Бабушница 
— споделя хореографът 
на дружеството, някога и 
танцьор Драган Джурич, 
който когато бе чул, че в 
Бабушница се създава ку
лтурно-художествено дру
жество, напуснал много 
по-изгодна работа в Пи
рот. Но сега се борим с 

казва

• Художествената
„25 май" — стимул за нови изявиЛН1 културажич

и те „престояват" 
ко години. Щом напуснат 
Бабушница 
без тях... Освен това — 
наш належащ проблем с 
недоимъкът на финансо
ви средства. Макар чс има

снато се изявяват и наши
те самодейци. С високо

Художествената самоде 
йност постоянно се превръ 
ща в неотменна съставка чувство на отговорност в 
на пашата култура. Гриж- 1984 година участвуваха на

Третия републикански пре 
глед на танцовите състави 
в Крагусвац, на туристиче
ската манифестация „Жу- 
пска берба" в Ж, Алексан

оставаме

ливо съхранила и развила 
най-хубавото от бита на 
нашия човек, нашите тра
диции и обичаи, обогате
на и от съвременното изку 
ство, без което настояще
то с нсзамислимо, художе 
ствената самодейност с не
заменимо средство за фор 
миранс на младата лич
ност и нейното културно ничното сътрудничество и 
и нравствено обогатяване, обезателно на „Майските

срещи" в Димитровград.

дровац, на съюзната тру
дова акция в Пирот, на 
традиционните работниче 
ски срещи, на граничните 
събори, в областта на гра-

големи трудности 
Джурич.

От създаването на култу
Голямата любов към кра 

сивото, стремежа за само- 
разпитие, вроденият усет 
към новато и жаждата за 
пресъздаване и възпита
ние на себе си и другите, 
да върви в крак с време
то, дори да изпреварва не
говия ход, с човешката ми 
съл — това са първите и 
вечни двигатели и основа
та на художествената са
модейност. Именно към из 
ползуване на тези двигате 
ли се стремят и самодей
ците, които работят при 
Центъра за култура „25 
май" — Димитровград. От 
край време много труд е 
полаган за приобщаване 
на колкото се може по- 
голям брой самодейци. И 
не може да се каже, че в 
това отношение не са по
стигнати завидни резулта
ти. Днес при Центъра за 
култура работят: периоди
чно женски хор, танцов 
състав който наброява към 
60 самодейци, състав за 
художествено слово и теа
трален колектив.

Съставите характеризира 
богата традиция и 
рен живо.т. Хорът напри
мер съществува повече от 
три десетилетия; танцови
ят състав създаден ведна
га след освобождението, 
до днес винаги е успявал 
да се наложи с разнообра 
змия си репертоар, така че 
танцьорите открай време ността, да Се 
са били любимци на град
ската
празници, годишнини и че 
ствувания, наред с госту
ващи
традни танцьори, непрекъ-

Миналогодишната 
тивност му бе свързана с 
40-годишния юбилей от 
освобождението на града, 
както и на по-голямата 
част на Сърбия, включвай
ки столицата ни 
град.

Забележителни са и из
явите на самодейния теа
тър, който всяка година 
подготвя по 2 пиеси, от 
които едната е на българ
ски, а другата на сърбо
хърватски език. Всяка го
дина вземат участие на ре
гионалния преглед в Алек- 
синац, където допреди ня
коя година спечелваха за
видни резултати.

ак-
рно-художественото 
жество „Младост" в Бабу 
шница, което имаше в със 
тава си и музикално-певче 
ска, рецитаторска, драма
тична и художествена сек 
цня. Но и днес най-дейна 
е фолклорната секция. 
През изтеклите десет го 
дини през нея са „мина
ли" над 100 танцьори, ня
кои от които след напус
кането на Бабушница са 
продължили да работят в 
по-големите самодейни ко
лективи у нас. Откъде 
„Младост" попълва реди
ците си с нови танцьори.

— По-рано това става
ше от трудовите колекти
ви, но напоследък най-мно 
го членове на танцовия съ

ДРУ-

Бел-

Таньори на КХД „Младост"
ме споразумение с трудо- то тезн дни е оповестено, 
вите организации 0,07"/о 
да отделят за развитие на 
^..лшдеиността — повечето

дружеството е завършило 
с положителни показате
ли. Изпълнени са 32 кон
церта предимно в Бабуш
ница и местните общнос
ти в общината.

трудови организации не 
са внесли дължимите су
ми.

— Кои игри най-често 
изпълнявате?

— Досега най-често из
пълнявахме „Самка", „Сър

В плана за настоящата 
година е набелязано да се 
раздвижи акция за масови
зирането му, както и под
новяването на съществува
щия репертоар. Планира 
се, доколкото се обезпе
чат необходимите средст
ва, да бвдат поставени игри 
те „Посавина", „Враня", да 
бъдат възобновени „Шоп 
ските игри" и т.н. Музикал 
ната секция ще разработи 
песни и музикални изпъл 
нения от

® ДИМИТРОВГРАД

Последеннят срок е 

първи септември
Затова след всяка тяхна 

успешна изява трябва да 
се стремим да ги стимули- 
оаме, да почувствуват на- 
шетно внимание, 
ят, че не са останали не
забелязани. Наистина

да зна-
Сградата на Образовате 

лно-възпитателната 
низация в Димитровград, 
е на привършване. Всъщ
ност самата сграда вече от 
давна е построена, омаза
на и варосана, 
ни са, инсталиациите за па 
рно

ване е, че „Градня" е изб 
рана между три строител- култу-орга- Лужница, при

организации — „Прог- активно съдействие на пев 
рее" от Пирот, „Граджеви ческите групи в местните 
нар" от Ниш и „Градня" общности Радошевац, Стре 
като най-евтина и с най- лъц и Завидинци. Ще бъ- 
добри условия. дат подготвени и новоком

Що се отнася до оборуд понирани песни, 
зането на сградата с необ мелодии, староградски пес 
ходими учебни помагала ни и др. като по такъв на 
и инвентар, вече са обез
печени

имани
л такива млади хора, с та
ланти и ВЪЗМОЖНОСТИ, ко- 

в се-ито са се затворили 
бе си и никъдеПоставе- не се изя
вяват. Те също трябва да 
се приобщат към

забавниотопление, а с тру
довата организация „Град 
ня" вече е сключен 
вор в срок от шест месе
ца да се построи парния 
котел. Същата ще 
парни котли на въглщца, 
които ще бъдат достатъч
ни за нуждите на средно
то образование, ; 
възможност и за приключ 
ване на някои други обек 
ти, които ще бъдат постро 
ени наблизо, 
от 24

самодей
дого- подтикнат

към изява и творчество __
разбира се.

чин чувствително се разши 
ри и издигне 
на репертоара на КХД 
„Младост".

средства за обзаве 
ж».ане на учебните 
Оборудването

качеството общественост. Настаи. 
на една стая 

дина- 
има де-

и това е една 
самодей-

има три
от задачите наструва 280 хиляди 

ра. Такива стаи 
&ет. Засега проблем е обо 
рудването на трите каби
нета по физика, химия и 
биология, за оборудването 
на които със съвременни 
учебни помагала са 
ни по два милиона 
ра. Но, до
следващата учебна година 
най-вероятно и този проб- 

ще бъде разрешен, 
ка че най-сетне 
образование ще

ците.изпълнители ес-М. А.
Зденка Торрдрваа ще има БАБУШНИЦА

®Г^А”Е, «!!!!,^нигата
шка община расте броят 2905 членове на библиот 

на на любителите на книгатя „а ^ гч ииолиоте-
В библиотечните пункто ™ Та' °Т Т03И брой 
ве по селата, както и в Г°Г° Са УЧеници ~ 

та централната библиотека в душиеДН?™К°ЛЦ™ 
средното гРада все повече се търсят ли пякСЛеДВа 306 

се пресе. за прочит, така че сто^анскГ“4"- 176
помещения, и оСинатаР - ** книгите в

помещения „„„„ „
основното Рас?е иДбп°пЛЯВа нужлите'^асте и броят на членове

те на библиотеките, 
края на изтеклата

Средствата нуж
дина-милиона вече са 

обезпечени. Въпреки че е 
договорен 
шест

арна литература 
на от класика 
панска

следва- 
и селскостоначалото

срок от само 
месеца, в Образова

телно-възпитателната 
низация 
бъдат

най-
1546 литература. 

Библиотеката 
Ца редовно
Жния си фонд 
Дания,

в Бабушни 
подновява кни

лем 663орга
изтъкват, че 

Доволни, ако 
ният котел бъде 
първи септември 
започване на 
учебна година. за

читате 
селско 

производители и

ще
с нови

та на ц °Собено от област
на* ~ белетРистиката. 

аи-търсените

КапорВеДепГп^а на Момо 
йлович ДрагославМиха-

из-пар- 
готов до 

т.е., до 
следващата

отбеляз

ли в нови 
11*е освободи 
за нуждите на 
\образование.

т.н.
Средкъм 36 000

книги са
За отбелязване 

сте броят 
библиотеки 
най-много се

е, че ра 
на членовете на' 
:те на село. Там 

търси мемо-

ВА. X.
година
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Младежка трибуна * Младежка
КАК ДА СЕ НАМАЛИ НЕЗАЕТОСТТА

СРЕД МЛА ДИТЕ В ДИМИТРОВГРАД?

Младежка кооперецня 

(временно) решение
ага-—“като

о б н а р о д в а

КонкурсИдеята не 
лизацнята е нова, обаче сега е най-близо до реа- поне тридесетина 

ресовани младежи. Лично 
считам, че ги има и

заинте-
На неотдавна проведе

ното съвместно заседание 
на "Общинския комитет на 
СКС и Общинската конфе 
ренция на Съюза на соци
алистическата младеж в 
Димитровград един мла
деж предложи формира
не на младежка коопера
ция, като възможност за 
заемане на младите на ра
бота, макър и временна.

— Младежката

по този въпрос? Зоран Ге
ров, председател на Об
щинската конференция на 
ССМ в Димитровград, каз
ва: Младежка кооперация 
вече съществува и успеш
но работи в Пирот. Опре
делени работи са изпълня
вали и в нашия град, по
точно те копаеха воденич
ната вада. Сега съществу
ват две възможности за от
криване на такъв вид ра
ботни места в нашия град. 
Поредством 
младежка 
получават работа и дими
тровградските 
тъй като, както казват дру 
гарите в Пирот, при фор
мирането на същата те са 
имали предвид и 
младежи. При това опре
делено лице от Димитров
град би се стараело за еви- 
денцията. Втора възмож
ност, а и наше определе
ние е, в Димитровград да 
открием младежка коопе
рация. За да се осъщест
ви това, трябва да има

пове-
Седемнадесетия фестивал на югослав

ската поезия на младите, който се приобщава към оз- 
наменуването на 40-годишнината на освобождението 
на Югославия,

за участие наче.
Въпреки факта, 

младежкото 
дело младежите 
чават трудов стаж и 
сионно и социално осигу- 
рение, все пак сред млади
те има интерес за този 
вид работа, защото по то
зи начин могат да се за
работят значителни сред
ства. А за младите при 
днешните условия това е 
приемчиво решение. Оста
ва да се изучат потребите 
на трудовите организации 
в течение на март. Това 
значи провеждане в дело 
на едно от заключенията 
от съвместното заседание, 
с което се налага на Пред
седателството на Общин
ската конференция на Со
циалистическата 
да изучи до края на месец 
април всички възможнос
ти и да предприеме кон
кретни мерки в тази на
сока.

че чрез 
кооперативно

не полу- 
пен- Фестивалът ще се състои на 17 и 18 май 1985 го

дина в Титов Върбас под покровителството на СОСТ 
„ВЪРБАС" от Титов Върбас.

УСЛОВИЯ;

— право на участие имат младите до 27 години 
две досега непубликувани стихотворенияс покоопера

ция не разрешава пробле
ма за незаетостта на мла
дите, изтъква Делча Гигов 
един от бройните незаети 
млади хора и 
за младежка кооперация в 
Димитровград, 
значителна степен подобр
ява материалното положе
ние на младите. В нашия 
град има нужда от такъв 
вид настаняване на рабо
та, където без трудов 
стаж се завършават с оп
ределени работи срещу оп 
ределена сума пари.

Какво е мнението на
организация

на всич
ки езици на народите и народностите на Югославия;

пиротската 
кооперация да стихотворенията се обозначават с шифър;

— с'ьс стихотворенията авторът едновременно до
ставя (в отделен плик) следните 
зиме, адрес, дата и месторождение и решение на ши
фъра, което не може да бъде псевдоним.

инициатор сведения: име и пре-младежи
Обаче до

— стихотворенията се изпращат включително до 
10 април 1985 година в 10 екземпляра на пишуща ма
шина на адрес: Дом на културата „Върбас" М Ти- 
то 87, 21460 ТИТОВ ВЪРБАС (За Конкурса)

— участници, чиито стихотворения журито избе
ре за заключителната част ще бъдат писмено осведо
мени до 10 май 1985 година;

— стихотворенията, които избере професионално
то жури ще бъдат публикувани във фестивална пу
бликация безвъзмездно,-

— ръкописите не се връщат;
— на Фестивала ще бдат присъдени три награди 

на журито.-

нашите

младеж ;

младежката А. Т.

СРЕЩИ

Девойка с буйна даровнтост I награда
II награда 

Ш награда
Отделни награди журито ще присъди на ав

тори на най-добрите стихотворения, вдъхновени от 
посочения юбилей.

10 000,00 динара
8000.00 динара
6000.00 динараЛюбителите на поетич

ното слово често пъти мо
по пътя на много учени тен изпит и щом е зрело- 
нашенци и което се „осме стен, трябва да го положа 
ли", да заброди из тайнст с пълна зрелост, 
вените дебри на поезията.
Първите четири класа на 
основното училище е за
вършила в родното си се
ло като кръгла отличнич-

гат да прочетат стихотворе 
ние на Дивна Тасева в ру
бриката „Поетична анто
логия” на в-к „Братство". 
Тя е автор и на повече 
стихотворения, публикува 
ни допреди няколко годи 
ни на страниците на дет
ския вестник „Другарче”, 
а неотдавна бе представе
на с няколко стихотворе
ния и на читателите на рпи 
сание „Мост".. Тъй като 
за творческите си вдъхно
вения и поръки авторите 
най-много казват с делата 
си, ние този път няма да 
питаме Тасева откъде ло-

• Накъде води трасето 
на жизнения ти път?

— Голямо е желанието 
ми да следвам литература. 
Голямо, по едвам ли и 
осъществимо, защото не са ! 
големи материалните въз
можности на баща ми, кой

СРЕЩА НА БРИГАДИРИ В ДИМИТРОВГРАД

Вечер на спомени
' -Е1

блемата „Велко Влахо- 
вич".

На тази бригадирска ве
чер приеьствуваха брига
дири от 1977 година насам. 
Обаче от първите брига
дирски акции нямаше (или 
не е поканен) никой. С 
присъствието на бригади
ри, да речем от „Бърчко- 
Бановичи", тази твърде ин 
тсресна и съдържателна ве 
чер щеше да получи още 
повече в съдържанието си. 
Такива в Димитровград си 
гурно има, които могат на 
днешните бригадири да 
разкажат за бригадирския 
живот при съвсем други

то е селскостопански про
изводител в Доганица.

• Имаш ли други накло 
нносги, освен поезията?

— Обичам да чета худо 
иай-

Интересна ереста на бри 
гадири организира Коми
сията за доброволен мла
дежки труд при Общинска 
та конференция на Съюза 
па социалистическата мла
деж в Димитровград, На 
първи мррт вечрта пред 
около 130 някогашни и се
гашни бригадири, бивши

жествспа литература, 
много произведенията на 
Димитър Димов, Камен Ка 
лчев, Иван Вазов, Христо 
Ботев и Христо Смирнен- 
ски от българската, и на 
Бранко Радичсвич, Десан- 
ка Максимович и Михай- 
ло Лалич от югославската 
литература. Четенето 
буди у мен голямо жела
ние да рецитирам и зато
ва редовно членувам в ре- 
цитаторската секция при 
нашето училище. Обичам 
и да позапея народни пе 
спи.

темите и творчес-черпва
ките си насърчения или ка 
кво иска да каже ос сти
хотворенията си. Срещата 
ни с иея ще използуваме, 
за да отговорим на 
роса, който си задават чи 

„Братство", 
произве-

комсиданти на димитров
градската бригада „Брат
ство и единство" (Цанко 
Костов, Николай Пейчев, 
Димитър' Веселинов, Зо
ран Андонов, Зоран Трич- 

Иван Божилов) и

въп-
Дивна Тасева по-

тателите на ка. С отличен успех е за 
вършила и горните класо
ве в Бистър. Темпото 
успеха е запазила и в сре 
дното училище: 

три

когато прочетат 
дение на Дивна Тасева — 
откъде е и с какво се за
нимава тази авторка?

— Родена съм в с. Дога- 
а понастоящем съм 

IV клас в обра 
център „Иван

ков и
други бригадири, бяха из
несени впечатления и спо
мени от бригадирския жи- условия, много по-сложни 
вот и успехите, които осъ- и трудни, но с не по-мал- 

димитровградската ко интересни и незабрави
ми от днешните бригадир-

на

три кла- 
свидетелства,

А какъв
саница,

ученичка в 
зователния 
Караиванов" в Босилеград, 

Тасева.

Босилсградчаии имаха 
възможност да, чуят нейни 
изпълнения на мпогоброй 
нитс тържества в града. И 
никой от т«х не оспорва 
рецигаторскитс и певчески 
те качества на Дивна Тасо

М. Янев

ществи
младеж. А то не са малки.
Във витрините на младеж- ски дни. 
ката организация са всич- След разговорите бе из- 

бригадирски пълнена културно-забавна

пълни с петици, 
тис бъде краят на средно
то образование?

— Краят трябва да укра 
си делото. На края на пър 

полугодие бях отлич- 
през второто по 

позволя кикс.

— отговаря
В това кратко изрече

ние се „крие" биография
та на едно скромно и тру 
долюбиво момиче от селс 
ки произход, което върви

ки възможни
награди и признания. Тук програма с участие на гру 
с и мак-голямото отличие, пата „Руйна зора'. 
с което може да бъде удо
стоена една бригада — ем-

вото 
ничка, 
смея да си 
Накрая те държа зрелос-

ва. А. Т.
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ПТЧГТПО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ОР1А- 
ОТЧЕТПО ^н“1™*вшт КРТ,СТ в БОСИЛЕГРАД

ОСМОМАРТОВСКИ ПОРТРЕТ

ШВ1 УЧИТЕЛЯТ БЕШЕ ПМШ
НИЗАНИЯ

ВСЕСТРАННА И 

СЪДЪРЖАТЕЛНА 

АКТИВНОСТ
училището идваха и деца
та от Радейиа. Спомнял!, си 

най-малки. Все

медицинска 
когато девой- 

организираха като

аШВША ПЕТРОВА е 
родЬш в лчелюша, и учи- 
»члччита школи заииршчии 
и Димитровград през 19а1 

х/ьщата тодина за

не на първа
помощ или

за няколко 
ки ден през зимата страху
вах докато дойдат и след 
това кргато се върщат, да
ли снегът няма дз ги зат
рупа, дали няма да ги пое 
рещнат вълци- И се1'а 1,Р° 
сто ме е страх когато си

китс
млада коопераитки с цел 
да се подобри кооператив 

качественото
1 ода па.
т>ша да усАООШ като учн-

Б соло МЪЗГОШ. ка- 
ско^вка,

иото дело и 
обработване на земята. 

Тогава по селата имаше 
учителите

V

*
тел еча

опитнавече
„> ^ешичка в трудови 
цшЕ още през година 
1> нанчевашки рит, където 
сгъна ударник, тя със запо 
чване па раоотата става и 
член на партията. Актив
на е във всички области, а

нърйичли организации действуват 3286 чле- 
нове на Червения кръст

млади хора, а 
бяха най-нужни. Те в същ 

бяха

ак- В 55
спомня за това.

— А кои са иай-щастли 
вито ви моменти?

— Винаги когато първо 
лачетата ставаха пионер. 
Защо, не мога да си обяс 
ця, но и ден днешен ма
кар че отдавна съм нснси 
оиср но болест, идват ми 
сълзи на очите на този 
ден. Жал ми е обаче, че 
не успях да доведа до 
край генерацията, кояуо за 
почнах да уча. Болестта 
не ми позволи.

Така споделя Петрова, 
учителка в пенсия, активи 
стка до последни сили. За 
своя предан учителски 
ТРУД» а оше повече за бо
гатата й обществена дей
ност няма награди. Може 
би жали за това, обаче тя 
самата каза.- Мрето време 
беше време на предан труд 
и богата активност. За наг 
ради ние нямахме време. 
Все пак награда ми са по 
стоянните посещения от 
бившите ученици, днес ин 
женери, лекари, просветни 
работници.. Награда ми е 
и професията на едната 
дъщеря (има. две) която е 
възпитателка в детска гра 
динка. Да не останем без 
учителска професия в се
мейството" — 
шега Петрова.

пост по тоц§ време 
иай-образовани и те 
ха съвкупната активност по 

Те бяха не само 
па най-малките,

ки това, въпросът в'ьв връ
зка с омасовяването на: пъ
рвичните организации

иосе В отчета, а това потвър
диха и делегатите на скуп 
щипата в 
се казва,
цията на Червения кръст в 
общината, през изтеклата 
година е
видни резултати, 
всички запланувани зада
чи и активности са реали
зирани. Отделно добри ре
зултати са осъществени в 
ооластта на организацион
ното укрепване и масови
зирането на първичните 
организации на Червения 
кръст в организациите на 
сдружения труд и местни
те общности. Бе изтъкна
то, че във всички местни 
общности успешно действу 
ват първични организации 
на Червения кръст с око
ло 920 членове- Първични лата година са проведени 
организации на Червения 4 курса с около 50 курсис- 
кръст действуват и в 13 ор- ти за домашно лекуване 
ганизации на сдружения иа болни и повредени и 4 
труд с около 730 членове, курса с около 49 курсисти 
а и всички ученици от по оказване на първа по- 
основното и средно учили .мощ. В областта на здра- 
ще са членове на Черве- вното възпитание през 1984 
ния кръст. година в организация на

В общинската организа- КР%СТ С*
ция на Червения кръст в ‘ .йп
Босилеград действуват 55 ' слуш тели, про-
първични орХизации с Ведени 03 4 кинопредстав- 
около 3286 души. Въпре- “^насока

Въз основа иа решението на Работническия дейността и на първичните
съвет от 26 II 1985 г. ООСТ „Градня" в Скопйе организации на Червения
към СТО „Новоградня" Враня кръст в основното и сред-

д а в а по образование.
Изхождайки от факта, 

че ежедневната 
на Червения кръст 
ко свързана с 
егзистенцията на

населата.
учители

разискванията 
чс организа- Червения кръст, отделно в 

организациите на сдруже
ния труд и занапред оста
ва един от приоритетните 

на ОО на Черве

но това време е член и на 
Уоющии^кня комитет на 

Спомня си за времето 
когато секретар на коми
тета е бил Жика тадоило-

осъществила за- 
Почти задачи 

пия кръст.
Общинската организация 

на Червения кръст в Боси
леград, през изтеклата го
дина добра и съдържател
на активност прояви и 
областта на здравното об
разование и възпитание на 
селското

БИЧ.
— Вече първата година 

от преонваването ми в Мъ 
згош ме изораха за парти
ен секретар, разказва Пет 
рова. и тогава подготвях
ме програми, с които по 
повод., всеки празник посе
щавахме нашите гранича
ри, е които и тогава как- 
то и сега населението ви
наги беше заедно. Вина
ги ще помня ознаменуван^ 
то на празниците, защото 
тогава те се празнуваха в 
селата е общо увеселение. 
И 8 март празнуваха всич 
ки заедно.

Следим мислите на събе 
седничката ни, която на 
чист български език раз
казва как като председа
телка на дружеството на 
жените, тогава АФЖ (Анти 
фашистки фронт на жени
те) действувала сред тях 
и ги обучавала за оказва-

в

принаселение, 
сътрудничеството 

със СОИ за здравна защи
та и Здравния дом, както 
и с местните общности бе 
на завидно равнище. В то
ва отношение, през изтек-

което

Павлина Петрова

но и на възрастните, те 
бяха обществено-политиче
ски дейци, често пъти и 
лекари и ветеринари... За 
това казвам най-нужни. А 
гогава нямаше рейсове и 
често пъти ми се случва 
ше пеша, зиме — лете да 
идвам в Димитровград на 
събрания.

— Кога ви бе найгТру- 
дно?

— Когато дойдох в Сми 
ловци като учителка, в

сказки с

казва на 
А. Т.В АКЦИЯТА ЗА ГЛАДНИТЕ В АФРИКА В БОСИЛЕ 

ГРАДСКА ОБЩИНА
не изостана

нянои^паи^изневеоиха дейност
за приемане иа 20 КВ и ВК зидаро-дърво- 

делци на работа в Скопйе н на терена
УСЛОВИЯ: КВ или ВК — зидар с положен 

зидарски изпит и трудов стаж над 2 години 
(признава се и интериа квалификация). Органи- 
зацията обезпечава: квартира, храна (три обро
ка) и превоз от квартирата до работата и об
ратно. Теренни добавъчни: в Скопйе — 100 ди
нара, извън Скопйе - от 150 до 230 динама 
дневно (календарски). Личният доход се опне 
деля според стойността на един трудочас в за
висимост от групата (IV група - 89,60 “ 33
V гр. 98,36 ДИН; VI гр. — 107 88 дин- VII - 11М7 дии; уш гр р 127>8°77-“шда»- ™

• Мп!Та 6 открита ДО 13 март 1985 година 
ООЧТ г изпращайте „а Следн„я адрес'
91 000 СКОПИЕ: УЛ' "ДЖУР0 Джонович" Л&цз;

е пря- 
живота иВ организация на Об

щинската организация на 
червения кръст, оохцинс- 
1чнл синдикален съвет и ио 
щинската конференция на 
социалистическия съюз в 
Босилеград, през изтеклия 
месец се проведе акция по 
съоцране на паричв^ по
мощ за гледното населе
ние в Африка. Акцията 
според плана приключи, 
а резултатите от тази ху
манна акция, потърсихме 
в Общинската организа
ция на Червения кръст.

рнз Любата, Дукат, Горно
1Л1>МИНО. .

инак, според евиденци 
ята в ОО на Червения 
кръст до 1 март когато всъ 
щност ое и последен срок 

акцията събрани са хч,* 
2г/ динара. Между 14 ор 
ганизации на сдружения 
труд, колкото досега са се 
включили в акцията най- 
много са събрали 
щите се в Образователния 
център — 11 500 динара, 
след това в цеха за произ 
ъодство на чорапи — ю 

и фабриката за суше
не на зеленчук — 7200 ди 
нара. От 11-те местни об 
^Дности най-много средст 
ва са събрани в Долна Ли 
сина — 9190 динара, след 
това в Гложйе — 8100, Из 
вор — 7920 и Райчиловци 
— 7680 динара.

За отбелязване 
в тази акция най-хуманни 
са учениците от централно 
то основно училище в Бо
силеград -с.26 000 динара. 
За похвала е У1б клас е 
класен ръководител Радка 
Ангелова, където всеки 
ник е дал по 100 динара 

М. Я.

хората, 
през изтеклата година ОО 
на Червения кръст, 
но внимание е 
и върху социално-хуманна 
та дейност. На 14 социал
но застрашени лица е да
дена помощ в стойност от 
около 7000 динара, а на 
Ю души е оказала помощ 

храна, дрехи и обувки. 
Общинската организация 
на .Червения кръст, в съ- 
“е с °К на ССТН 
И осс е участвувала в ак
цията по .събиране 
рични средства 
далото население 
оник, а от 
джет, който 
символичен е
3000 
та на

отдел- 
по светила

ДИН;
I;труде- гр.

ьг/Въпреки, че акцията бе на па-
СТРОИТЕЛНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 

„ИЗГРАДБА" в СКОПИЙ ЦИЯ 
дава

раздвижена във всички ме 
стни общности и органи
зации на сдружения труд, 
има и такива, които не са 
схванали сериозността й 
и все още не са я раздви 
жили в своите среди. Ме 
жду тях са и организации 
с по-голям брой заети: Ав 
тотранспортната 
ция. „Изградня", 
цък", трудовата единица 
за експлоатация на кварц, 
клонът на Електроразпре
делителното, от Лесковац, 
в Босилеград или

за по стра
на Копа- 

собствения бю- 
наистина е

Динара ,»

р» д гГВЗЕ Гч“: 
ЧерАшГСГ °° ■*

областта на 
нането, акция която

™Х..таооГ*,'к „
””а“кйи ТТ 

»?,рс'“н,м™ ™

За приемане

РАЕОТВдтлФ^Ирани Работници РАБОТАТА СЕ ИЗВЕЖДА
Молбите с изпълняване на 

ловия и лекарско 
в срок от 8

време на: 
и квалифицирани

е, че иорганиза
„Напре- прояви иВ БОСИЛЕГРАД

Удостовериш,РееАсВеИДеГТе 
Стро„телнатаД"тру°дТоваУбЛГВа,'ет0 ™ обГтТд"
Босилеград!* П°СРеДСТВ0,™*>“аН^^И1Япо1заетостав

в
кръводаря- 

от го
вее по

ус-

местци
общности с по-голям брой 
жители: Горна Лисина, Го

уче
На работа се — 

ключвапе на обявата.постъпва веднага след при-
и др.СТРАНИЦА 10

М. Я.
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Физическа щт»||а0^|>рД) УЧРЕДИТЕЛНО 
НИЕ НА 
КОТО 
ЖЕСТВО

..Тигър 
—Димитровград"

В помещенията на у пра 
вителната сграда на „Ти
гър" в Димитровград на 1 
март т.г. се състоя учреди 
телно събрание.на работ
ническото спортно дружес 

„Тигър—Димитров
град". Присъствуваха Три 
десетина делегати. Прие 
то е решение за създаване 
на това дружество, а бяха 
приети още статут, както 
и план за работа и финан 
сов план на новосъздадено 
то дружество.

СЪБРА 
РАБОТНИЧЕС 

СПОРТНО дру Човекът и природата|
БОСИЛЕГРАД: ФУТБОЛНА СРЕЩА 
ТА НА МЕЖДУОБЩИНСКИЯ
ВРАНЯ

ЗА ЮГО-КУПА 
ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

ГОДИШНА СКУПЩИНА НА СПОРТНИТЕ РИБО 
ГРАД

Запазване на ~ 

водите - основна гриншМЛАДОСТ" ПАК НЕ УСПЯ и »п
„МЛАДОСТ” — „РАДНИК” 1:2, (1;2)

Босилеград, з март 1985 година. Игрище „Песка-

II»™; йтчлггйг. -за:Драган Станкович от Сурдулица.

.......
Дружеството на спортни голям замърсител на река 

риболовци „Нишава"
Димитровград в края на - и най-голям враг на риби- 

миналата година е набро- те 'с. Градскаш 
явало 250 членове,

тво
Нишава, а същевременноте

в
Лавилноч-

ОТ КОИ ЧИЛ, Код-^у иса лах^нду ух
ТО 109 пионери, 44 младе С хфсчМСТдопС ч,с
ЖИ И 3 Жени. оа „ лишоъа.

Правейки анализ на ми- 'ооловцйте не 
налогодишната сй работа, какво рсшсшас па шоп 
членовете на дружеството проолем. 
на годишната скупщина 
самокритично обсъдиха

своята (не)активност и не уяте, които с пон-удоли»х- 
на председа- ни неиозволими 

което най- ползуват за да

И тази година футболи 
стите на 
от Босилеград, 
нието за юго-купата не ус 
пяха. В неделя по

листите на „Младост” ре 
кламираха засада, но съди 
ята не сигнализира това 
и на Д. Марин не беше 
трудно да излъже -вратаря 
на „Младост”. Трябва да

ФК „Младост”
в състеза-

Избрано е 
на РСД и неговите 
В разискванията всички се 
изказаха похвално и поже

ръководство 
тела.

извънре 
Дно лоши условия за игра, 
в рамките на това състе
зание, те загубиха от фут
болистите на 
ник” от Сурдулица. 
че, веднага да кажем, че 
съдията Станкович от Сур 
дулица, този път бе прис
трастен и често с необек-

с-оосооразен проолем
Иредстаьллвеи- и Оралидиу-

кажем, че този 
звика

гол преди 
голям револт не са 

мо сред зрителите, : 
между футболистите на 
босилеградския отбор,
йто

активността 
телството му,
много се ангажираше вър на оърза ръка риоа. 
ху омасовяването на друже кои, така наречени „дипа- 
ството. За сметка на това миташи' 
са изостанали останали
те активности, като пори- 
бяване на водите, с които 
разполагат и запазване 
на същите от замърсява
не. Затова в предстоящия 
период в тази насока тпяб 
ва да се ангажират всич 
ки, защото в димитров
градското стопанство съ
ществуват няколко трудо
ви организации, които 
със своите отпадъчни води 
замърсяват реката зна
чително повече от позволе 
ното. Това са Гумарата и 
Кожарата, а също и касап 
ницата.

СфСдихпа 
Лвада1 

XX»-

лаха успешна работа на 
работническо-спортното др 
ужество „Тигър—Димит
ровград".

ФК „Рад- 
Оба- но и

ко Д. С. вече са заличе
ни и наказани от съдсони 
те органи, ьраконениерите 
са наи-активни в лукаваш

можеше 
нежелателни

да изроди 
последици в ФУТБОЛиграта.

тивни решения 
кваше голямо

предизви- До края на първото по
лувреме и през цялото вто 
ро, и двата отбора имаха 
още по няколко

Старт на 10 мартнедоволст 
во сред зрителите Прос
то казано той бе дванаде 

„Радник". 
Казаното потвърждава фа
кта, че двата гола на го
стите бяха отбелязани

киха река, докато ьх*а 
ЧИЦа наи-много ПОлзу 

пат лсси. спортните ри- 
ооловци затова рептла п 
ьаи-споро време да намер
ят лице, което да се трп- 
лчи за заощта на рионото 
оогатство*

Футболистите в Димит
ровград ще стартуват на 
10 март в футболна сре
ща /уцзжду „А. Балкански" 
и „Партизан" от Желюша. 
Това е първият кръг за ку 
пата, в който най-напред 
се сре^цат общински отбо 
ри*

извънред 
ни голови положения, оба 
че лошият терен и непод
ходящото за игра 
като че ли

сети играч на

време, 
съвсем израз

ходваха силите на футбо
листите и резултатът оста 
на непроменен.

Накрая на срещата, фу 
тболистите на „Младост" 
честитиха на победата и 
при това им пожелаха ус 
пех в по-нататъшното съ
стезание за юго-купата, на 
футболистите от Сурдули-

след
груби грешки на Станко
вич. В пристрастното си 
съдене, той

подготвяйки се за пред
стоялата година, дшутг- 
ровградските риоолоаци 
са „притиснати ' от факта, 
че сляцкостта на спортни 
ТС риооловци ОТ Димит
ровград, Пирот и ъела на 

Гумарата вече е предпри ланка с пред разпадане, 
ела определени мерки за всъщност тя вече се е раз 
намаляване на замърсява- палнала, понеже Бела па 
нето, изграждайки нови ланка е отказала, а също 
филтри в цеха на галва- и Пирот. Димитровградча- 
низация. Що се отнася до ни са против това и пола 
кожара „Братство" рибо гат значителни усилия да 
ловците са съгласни, че останат заедно с Пирот, 
те сигурно не могат да това има и практични по 
обезпечат средства за фил следици, тъй като има

имаше голям 
съюзник и в помощния съ 
Дия, Мирослав Трайкович.

Що се касае до играта 
тя, въпреки лошия терен 
покрит със сняг и кал, бе 
добра мъжествена и коре 
ктна. За това говори и фа 
кта, че само на двама фу 
тболисти: Д. Павлович от 
гостуващият и П. Стоянов 
от домашния отбор, съдия 
та показа жълти картон
чета.

За отбелязване е, че вси 
чките три гола бяха отбел 
язани през първата поло-

Инак футболистите на 
„А. Балкански" подготов
ките провеждат в Димит
ровград, което ще рече, 
че са отстъпили от .реше-, 
нието част от подготовки
те да проведе в с. Пърто- 
попинци. В течение на де
сетина дни петнадесетина 
футболисти под ръководст 
вото на треньорите Алек
сандър Петров и Димитър 
Каменов работят два пъти 
дневно в спортния център 
„Парк", за да посрещнат но 
вото првенство на 24 март 
т.г. подготвени. В първия 
кръг. димитровградеюгге 
футболисти ще гостуват 
в Бабушница, където ще 
се срещнат с отбора „Луж 
иица"> Инак и двата от- 
борд сс борят да запазят 
мястото си в групата.

Ца.
Двата отбора играха в 

следните състави:
ФК Младост": Д. Мла

денов, Д. Златков, В. Ив-
т^ов Б. Тасев (капитан), В. 
Тасев. П. Стоянов, Р. За
хариев, В. Глигоров, Г. Ива 
нчов, Б. Воинович и -3. Мла триране на водата като 

Гумарата, обаче нешо по- 
примитивно, което не тър 
си почти никакви средст
ва, а само с малко, воля 
и работа могат да направ
ят. Става дума за почист
ване на вече съществува
щите дупки, в които за
мърсената вода излиза и 
се утайва. Все пак най-

много заети _от Пирот в 
Димитровград или пък 
оореновчани и от други 
пиротски села, които жи
веят в Димитровград. Ако 
всяко дружество си оста
не само. това значи, че 
членовете на едно дружес 
тво не могат да хващат ри 
ба във водите на другото. 
В краен случай това е 
отражение на общата пра
ктика в нашето общесуво 
всеки да се затваря в 
свои граници, в случая об
щински граници. Това не 
е в унисон с определени
ята на обществото и имен 
но затова димитровградс 
ките спортни риболовци се 
застъпват да няма „рибар 
ска граница" между Пи
рот и Димитровград. За
това и членският внос е 
на същото равнище, как
то в Пирот: 800 динара за 
една година. Без членски 
внос могат да членуват 
жените, по-стари от 65 го 
дини и пионери, които са 
отлични ученици.

вина на първото полувре7 
ме, когато и играта бе на 
най-високо равнище. 

Най-спорният

денов.
ФК „Радник": Д. Петро- 

вич. Д. Павлович (капи
тан V 3. Станкович, Й. Сто- 
шич, Н. Георгиев. Л. Ми- 
лич. М. Миленкович. Т. 
Томич, Д. Мапич. Н. Юми 
нович и 3. Ахметович.

момент 
бе в 24 минута, когато ре 
зултатът бе равен. От цен
търа на игрището Д. Ми-
лич нахвърли топката 
пред наказателното поле 
на домашния отбор. Футбо д. с.м. я.
БАСКЕТБОЛ: СРЪБСКА ЛИГА — „ИЗТОК" ТЪЖЕН ПОМЕН

На 14 март 1985 година сс навършават 
ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ 

от трагична смърт на нашия мил и никога неза
бравим брат, съпруг, баща и тъст

Сигурна игра
„А. БАЛКАНСКИ” — „ЛЕДА” (КНЯЖЕВАЦ) 114:97 
(57:46)

Пирот, 2 февруари 1985 г. Залата иа Педагогиче
ската академия. Зрители около 50 души. Съдии: Мар 
кович и Митич от Лесковац.

„А. БАЛКАНСКИ”: Геров 41, Леков, Петрович 30, 
Сотиров 3, Цоневич, Тошев 2, Рангелов 25, Симов 13.

Любисав
Тодоров

Баскетболистите на „Ас
ен Балкански" извоюваха 
още две точки в среща с 
отбора „Леда" от Княже- 
вац. Това бе твърде ефика 
сна игра на целия димит
ровградски отбор. Инак со 
лидния отбор от 
вац нито в един момент 
не успя сериозно да се 
противопостави на димит
ровградските баскетболис-

В отличния отбор на Ди 
митровград особено се из 
тькна Драган Петрович,

който освен отбелязаните 
30 точки, игра извънредно 
и добре съдействува ма 
останалите баскетболисти.

В следващия кпъг дими 
тровградските баскетболи 
сти на 9 март ще гостуват 
в Сурдулица. В този мач 
те ще бъдат хендикепира- 
ни, тъй като неизвестно е 
дали ще играе Драган Пе 
трович, който изглежда се 
риозно се е повредил при 
края на мача срещу „Ле
да".

строителен техник 
от „Градпя"

На тоя ден ще дядем 
поменанис на димитровгра 
дските гробища, ще посе
тим вечпото му жилище и 
ще положим свежи цветя.

Каним близки и познати 
да присъствуват па помена.

Скърбящи:
съпруга Ружица, син Жика, дъщеря 
брат Светомир, сестра Брана и остаиали много 
бройни роднини ___ ______

Княже- Да кажем накрая, че и 
риболовците, както и оста 
палите дружества в Ди
митровград, нямат никак
во помещение, където по
пе да издават нови член
ски книжки.

Снежана,ти.

А. Т.
Д. Ставров
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хулцер • сатира • забава
ХУМОРНАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

иа-г-Чух, чс си, казал 
тъщата си, че с грозна. То 

но е хубаво!Слинала“ са на наистина
— Да. Но това й казах 

на шега.
— Ако си искал да с* 

пошегуваш с нея — урлб- 
вало е да й кажеш, че е 
красива...

И
Преди тридесетина години в село Звонци, 

в Бабушнишка община работеше д-р Драголюб 
Т;юцев, доктор Буба, както дерекулци го нари
чаха. БлагдънТой умееше да общува с хората. Беше млад 
и хубав човек, и при него всекидневно имаше 
много пациенти.

Един ден дошла на преглед и една млада и 
хубава невяста. Преди да отиде на лекар, тя се 
отбила при звонскня фотограф Лилчо и си на
правила хубава фотография.

Като я прегледал д-р Буба й казал:
— Ти, невесто, да идеш у Пирот да се сли- 

каш.
— Няма нужда докторе — казала тя. Вече 

съм се сликала при майстор Лилчу. Я гледай 
каква ме изкара... — и му поднесла фотографи
ята.

— Очеш ли доручък, бабчеес!
— Ие могу, не съм гладна.
— Може ли да почистим я денъска, а ти да 

си одмориш.
— Айдс, айдс... Кико съм чистила досьга 

и са чс си почистим, де
Тскъв разговор води с моюту бабу оцутра 

— казуе ми по телефон бая Иван од Желюшу. 
Сетила се...

— Искаш ли да ходиш 
па ски-систсзания?

— Не ме интересува то
зи спорт.

— Да не си имал злопо
лука?...

— На ски-състсзаиия за 
познах жена си1

отиди до стокуту.

— А кво се сетила?
— Мапчо, немой иа съга и ти да ме зафър- 

каваш? Па пели денъска йс благдън, Осми март. 
Мора да угаждамо на женете барем тия дън...

— Я на моюту и свак дън да угаждам, иемз 
да се укроти.

— Е?

— Ще трябва да снимаш на рентген — отър
кал й доктор Буба н й подал книжката и фото
графията... Любезен гост се обръща 

към домакинята:

— Този виц за гъските 
е много хубав I Винаги ко- 
гато видя гъска 
спомня за вас.

й. Миланов

РЯ 4,

МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ ще си — Я идем и по доручак и у самоуслугу. Ка 
ми дойде пензията — давам им до динар. И пак 
не могу да угодим. 
а щом парете памалею — одма почну да ме под- 
ритую.

Обичаю ме неколко дъна,
4 Жената е по-сладка от живота и по-горчива от 
4 смъртта.

Мъж закъснява от рабо
та и съпругата му вика, 
та дори се чува на улица-

! Соломон — Ама не питам те това? Питам те кико 
кротиш бабето?

Красивата жена се харесва на очите, а добрат$ 
— на сърцето; едната е прекрасна вещ, а дру
гата — съкровище.

! та: — Па ете кико: одведем га на концерт, да 
гледа Лепу Брену.

— И?!
— Да ти не казуем: само що ми шию не 

завърну. Каже млого съм гледал у ню. Кико 
се завърти на некою страну, тека и я. Све по 
1ьу кока яйце ламкам...

— А дома, кико се погаджате?
Па и дома, ако очемо да йе мир: я само 

путим и уж 5у слушам кикво орати. А ка ме 
пита кикво ми йе рекла и кико из сънка се бу
дим, па ву кажем:

♦ — Знаеш ли, че повече 
от един час те чакат като 
будала?

НаполеонI Жените и силните 
нищо, което не им харесва.

на деня не искат да слушат

П. Бауст

Жената е образцово произведение
Лесинг

она
— Нима ще ме обвиня

ван! и зарад своя вид?!

на вселената.

— Представете си дру
гарке, че ние двама се на
мираме на един усамотен 
и пуст остров. Каква 
мисъл в това тежко поло
жение все пак би ви на
правило щастлива?

— Това, че зная да плу
вам...

Никога няма да намериш жена без 
вен ако се окаже без език.

отговор, ос-

— Ещо ме задеваш ка на телевизиюту гле
дам убавиню... Пущи ме, па ка завърши-.. И све 
тека. Я мислим дека ти бае Иване си много по- 
добре. На село твоята баба има повече работу 
па нема време ка да ти пънЬа.

Море, куде нема... Това нейе 
баба. Изитри 
церат у град...

Значи, нема г 
партушинйете док мине 
че си карамо кико си

Шекспир по-

Няма по-голямо зло 
голямо благо от добрата. 1

от лоша жена и няма по-

Еврипид

! вечи тая 
на кон-Не се надявай на трайната любов 

4 ято обича себе си.
се па час оче у Ьино, часна жена, ко-

♦< Питагор ДРУга, освен; да сн натискам 
и тия празник, па после 

зпамо.
Щом жената 

на вратата с нова 
мъжът пияница започна-

— Ето, виж, нямаме 
кво да ядем, а ти 
нови мебели!...

се показа
Дали дава или отказва, 
на, че я молят.I

_А

♦ тояга.жената е винаги довол-

Овидий
♦

Лисцьас/! ка-
купуваш

ш
ЧествуванеГАРСКАТА НАРОД

НОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ

Урежда редица 
колещц 

Директор 
„ '"го“,Р*я редактор 
ВОРИС КОСТАДИНОВ 

Телефони:
Директор (018)41.454 
Редакция (018)58-751 
Годишен абонамент 500, 
а полугодишен 250 дни 

Текуща екетка 
62 500-803-8520 СДК 

Ниш
Печатница: „Вуи Ки
раджии” Ух Ст. Пау- 
нович, А» 72 — Ниш, 
Адрео на Иадателатва-

■ гшев ■

( щ~ттЯ‘>- Ала/
Ч/?<Г/У )

-ч.

*Ч

т#: Кей „29 декември'*, 
-Л| 8, Кеш


