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СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 Февруари 1975 
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удостоено с Орден братст
во и единство със сребърен 
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„Братство" е

^КВЕСХНИК НА българската народност В СФР ЮГОСЛАВИЯ * на
единството 
народи иГОДИНА ХХЦ * КРПЙ

СЮК

1195 * 15 МАРТ 1985 Г. * ЦЕНА 10 ДИН.

югпгтт.»^, - ЗА работа на централния комитет 
ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ ДО XIII ИЯ КОНГРЕС НА ЛРЕДАДЕНИ ОКОНЧАТЕ ЛНИТЕ РАВНОСМЕТКИ

Никой катоЗА ЛО-ЕНЕРГНЧНН РЕШЕНИЯ „Свобода"
В днешното време, кога- 

то всички стопанисват 
затруднени условия и ед
вам стопанисват на ръба 
на рентабилността, за 
фекционерите в Димитров 
град, като че ли няма ни 
какви трудности. Наисти
на и те казват, че услови
ята за работа са били тру
дни, но постигнатите резу 
лтаги ясно говорят, че и в 
такива условия мо.гат 
се постигнат извънредни ре 
зултати.

та, в някогашните
със съществуващия 

фабричен кръг ще 
свързан с висящ мост.

Това същевремено 
чи, че онова; което други 
не могат може „Свобода". 
А това е да настани на ра 
бота отведнъж 250—300 не 
заети. Средствата от 350 
милиона са вече обезпече 
ни, проекти 
най-вероятно в 
на следващата година в це 
ха щс започне пооизволст

гради-
• В ПУБЛИЧНИТЕ 

ТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ 
ИЗНАМИРАНЕТО НА 

осеоощите 
обсъждане.

в ни, аРАЗИСКВАНИЯ ПОДЧЕРТАНИ ИСКАНИЯ ЦЕН 
ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ПО-ЕНЕРГИЧЕН ПРИНОС В 

РЕШЕНИЯ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
резултати от публичното основа на всички тези познания и като 

вностите разлниАииИТИ1С оиига и акти «акожда от своята отговорност, внася 
ченията от .д жени с ирооктозаклю а своята ориентационна програма за ра
нил комитет ад°с-ЮкД^‘1Л1тНан^пе“Т1;ал- бота до Х1111-Ия ко11грсс на след'
ми пппмрнч р - неооходи- „„^ите приоритетни и възлови въпро
си, „ а съществуващата и црие си, които ще обсъжда на заседанията си.

на нова програма на централния МАРТ — юли 19»з 
комитет, които да бвдат основа на дс„- 1. Осъществяване на антиинфлаци-
ността до Тринадесетия конгрес на О- оната програма.

а III г>*°Г0СЛаВСКИГе комунисти. 2. Осъществяване на политиката по
уоличното разискване реафирмира заемане на работа и социалината поли- 

привържеността на съ_>к, раоотническата 
класа и трудещите се към 
ределенид на социалистическата 
юция на Титовия

бъде

кон зна-

направени и 
началотода

тика/ .
3. За ролята и работата на Центра

лния комитет на сюк.
ОСНОВНИТе 011

револ 
работническо-класов 4. Осъществяване 

развитие на
ция на югославската федерация,

5. Осъществяване на 
ината позиция на работника в сдружен
ия труд, в решаването и разполагането 
с дохода и средствата за ооществено въ-

и по-нататьшно
курс. конституционната коиц^и-

В публичните разисквания беше 
твърде широка подкрепа на ою 

за на югославските

да-
. дена конституцио-

комунисти и осъще
ствяването на неговата воден^а роля, 
при твърде остри и основани критики 
зарад неединството, неефикасността, 
бавността, застоите и колебливостта. 
Твърде крити'-- - - .. 

та на органите^ на Съюза на комунисти
те, особено на Централния комитет на 
СЮК и Председателството на ЦК на 
СЮК.

зпроизводство,
6. Развитие на икономическите от

ношения с чужбина, преди всичко
валутната система,

7. Заключителен документ на кри- 
анализ на действуване на по-

система на социалистичес-

наоценена рабо..

гическия 
литическата
ко самоуправление и утвърждаване на 
идейно - политическите становища 
неговото доизграждане и по - нататъш-

Най-широко и най-решително бяха 
изразени исканията за по-нататъшна еерн 
касна акция за осъществяване целт*. 
и задачите на Дългосрочната програма 
по икономическа стабилизация и сгабил 
ното материално развитие на страната, 
осъществяване на конституционните пра 
ва на работническата класа и по-нататъш 
ното развитие на социалистическото са
моуправление, укрепването на югослав
ската федерация като общност на рав
ноправни народи и народности при по- 
ефикасно^ действуване на политическата 
система, осъществяването на функциятг 
и ролята на Одоза на югославските кому 
кисти и на всички други субективни соци 
алистически сили.

за

Трудещите се на „Свобода" мислят и за незаетите
Именно, по окончателна 

та равносметка в конфек
ция „Свобода" се изказват 
следните дани: Общият 
доход на края на минала
та година е бил 147 на сто 
по-висок от запланувания, 
материалните разходи 38 
на сто, доходът 80, лични 
те доходи 45, а чистият до 
ход е 84 на сто по-голям 
от заплануваното за 198-1 
година. При това физичес 
кия обем на производство 
то с увеличен с 27 на сто, 
също от заплануваното.
Благодарейки на всичцо 
това, конфекционерите са 
осъществили чиста печалба 
от почти 140 милиона ди
нара, от които 110 милио
на са внесени в деловия 
фонд, а останалото във 
фонда за общо потребле
ние и запаси.

В „Свобода" оа довол: 
ни от постигнатото, ма
кар чс някои казват, че 
отделеното е било доста
тъчно всеки месец да се 
получи още по една запла 
га. Може би това е точ
но, но заетите в конфек
цията с тези средства и 
средствата на банката и 
фонда за насърчаване раз 
вити сто на недостатъчно 
развитите краища през 
втората половин^ на тази 
година ще започнаг изгра 
ждане ма още един цех 
на площ от 4000 квадратни 
метра. Цехът ще се строи 
на отвъдния бряг на река- чс.

но развитие,
8. Платформа за подготовка на 

XI 11-ия конгрес на СЮК и
9 Отчет за работата на Председа- 

телството на ЦК на СЮК от юни 1984 
до юуни 1985 година.
СЕПТЕМВРИ 1985 — ЮНИ 1986

во на панталони, якета и 
рокли. Това значи, че досе 
гашното недостатъчно из
ползувано работно време 
между пролетта и есентта 
Ще бъде попълнено. Как- 
то и досега към седемде
сет на сто от продукцията 
и на новия цех ще бъде за 
износ, от които 60 на сто 
на конвертируемия па
зар. Що се отнася до таз
годишното производство, 
то е вече договорено за 
първото полугодие, а в 
момента купувачите са. от 
САЩ, с които се договаря 
пласмент и за второто по
лугодие.

1. Актуални идейно - политически 
въпроси и задачи на Съюза на комуни
стите в осъществяването на обществе
ната роля и положение на младото по
коление в обществото,

2. Социално-класовата структура на 
СЮК и осъществяване ма кадровата по
литика,

3. Основни икономическоПри това са подчертани 
Централният комитет на СЮК да осъще 
ствява по-решителен принос в изнамира 
нето на решения за съществуващите об 
Ществено-икономически противоречия и 
открити въпроси на социалистическото 
самоуправително развитие на общество-

исканията полити
чески въпроси на новия срсдносрочен 
план и стратегия на технологическо ра
звитие на страната,

4. Оценка за осъществяване ма об- 
1985 година и развитие на икономичсс- 

политика в 1986 година,
Всичките тези извънред

ни резултати са постигна
ти, както изтъква генерал
ният директор на „Свобо
да" Бранко Пейчев, благо 
дарение на усилията на 
всички заети, най-много 
на работниците от непо
средственото производст
во, които с максимална ан 
гажираност и отговорност 
са работили, често пъти и 
нощем. Имайки, предвид 
отговорността на заетите 
към труда и производст
вения процес, в „Свобода" 
са запланували тази годи 
на увеличение на плана с 
30 на сто, а със същия 
процент и на личните до 
ходи. Няма никакви съмне 
мия, че димитровградските 
конфекциоиери ще осъ*Дв 
ствят и това, дори и пове- 

А. Ташков

ката
ществсно

5. Актуални идейно 
въпроси в обществото,

6. Осъществяване ролята на Съюза 
на комунистите в Югославия във фрон
та на организираните социалистически

икономическото развитие в 
политически

то.
СЮК възЦентралният комитет на

НА 21 МАРТ В БОСИЛЕГРАД

ЗАПОЧВА СТРОЕЖ 

НА ДВА ОБЕКТА
сили,

7. Идейно - политическа основа за 
организационни и уставни промени,

8. Приемаме на решение за управля
ването, използването и разполагане със 
средствата, .

9. Отчет за дейността на сюк и 
работата на ЦК на СЮК между XII и 
ХШ-ия конгрес па СЮК,

10. Проекторезолюция 
документи за XIII конгрес

тази година в Босиле 
град ще б^де положен основен
мък на бъдежия Де* иа Елвр!,р“““* 
индустрия от Ниш, а в село Радичев 
ци — ще започне строежа иа овча- 
ро—козарска ферма.

По този повод в
бъдещия цех па Електрон

На 21 март ка-

(Резолюция)
и иа други 
на СЮК,

11. Проектоизмспсния и допълнения 
иа Устава на СЮК,

12 Отчет за работата па Председа
телството на ЦК на СЮК от юни 1985 
до юни на 1980 година.

Босилеград, на
мястото на
мата промишленост ще се устрои 
тииг, иа който ще произнесе Р 
РАДИША ГАЧИЧ, секретар на Пред 
седателството на ЦК на СКС.

ми-



I ПО СВЕТА
ИЗ МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА СТРАНАТА 

МИЛКА ПЛАИИНЦ С МОХАМАД
11 НЕДЕЛЯ Н МОСКВА, ИА 74 ГОДИНИ

ПОЧИНА КОНСТАНТИН ЧЕРНЕНКОРАЗГОВОР НА 
МАХАТИР

Привързаност към необвързването
на партията, по-специално 
в партийното ръководене 
с обществените и стопан; 
ските организации, което 
към края на седемдесетте 
и началото на осемдесетте 
години изяви неефикасно- 
ст в угьвьршенствуванетс! 
на обществените отноше
ния.

Въпреки не за кратко бе ръководител иа партията 
остани следа но мътя на 

стопанската дейност и
Председателката на Съюзния изпълнителен съвет

югославската делс- и държавата, Чсрпепко 
усилията за осъвременяване на 
общественото управляване

Милка Планинц, която оглавява 
гацця, намираща се на официално и приятелско посо 
щение в Малезия, на 11 март води разговор с минис
тър-председателя на тази страни д-р Мохамад Маха- 
тир. По време на разговорите е обсъдено билатерал- 
ното сътрудничество и актуалната международна об-

- ,В течение па 2 години и 
4 месеца Съветският 
загуби трима лцдсри 
партията и държавата. В 

в Москва, на 74 
Копстап-

СМОз
мастановка.

Изазявайкн удоволствие, че председателката на 
Съюзния изпълнителен съвет направи посещение ка- 
кто и надежда, че посещението й ще даде принос за 
още по-добро взаимно сътрудничество, д-р Махатир 
изтъкнал, че Малезия винаги счита Югославия за ли
дер на движението на необвързаните страни и цени 
нейните активности в движението. При това двете, 
страни потвърдили привързаността си към коренните 
принципи на движението на необвързаните страни и 

във вътрешните работи, 
спазването на суверенитета и териториалната цялост.

Милка Планинц изразила интерес за купуване на 
малезийски суровини и индустриалн нстокп, а Маха
тир за по-голямо участие на югославски организации 
в развойните' проекти на Малезия.

неделя
години, почина 
тип Устмнович Чсрпепко, 
генерален секретар на ЦК 
иа КПСС и председател на 
Президиума на Върховния 
съвет на СССР. Чсрпепко 
бе единадесети поред шеф 
на съветската държава и 
трети поред (след Бреж- 
иев п Лидропов) съветски 

който същевремен
но бс пт.ови ръководител 
и на паотията, и па дър
жавата.

Изхождайки от , оценка
та, че обстановката в све 
та е „критическа”, Черне 
нко още през февруари 
миналата година заяви; 
чс СССР ще следи курса 
на активна международ
на политика, имаща за цел 
пнемахване на опасността 
от ядрена война. Към края 
на миналата година бе 
направена и пъ.овата кон 
костна 
цел —
договориха да възобновят 
преговорите си за разоръ 
жаването. Преговорите за
почнаха в Женева само два 
дни след неговата смърт.

значението на ненамасата

крачка към тази 
СССР и САШ сеСРЕЩА НА ДИЗДАРЕВИЧ С ВАРКОНИ Въпреки че за кратко 

бе най-висш ръководител, 
Черненко остави следа по 
пъ.т" на усилията за осъв 
ремеияване иа стопанска
та дейност и обществено
то управляване. Застъпва-, 
ше се решително за укреп 
ванс на партийната, дър
жавната, трудовата и тех
нологическата дисциплина. 
В СССР бс приет закон за 
разширяване на правата и 
компетенциите на пред
приятията и учрежденията. 
Продължи дейността за 
ново редактиране на Прог 
рамата на КПСС, защото 
практиката в страната и из 
вт.ч нея надмина много 
нейни разпоредби. В ед- 
"0 от многобройните си 
изложения той предупре
ди. че съветското общест
во е достигнало предел, от 
който трябва да се напра-

Положителна оценка
ви прелом. Черненко 
застъпваше за промени г 
метода на действуването

Съюзният секретар на външните работи Раиф Ди 
здаревич и неговият домакин, министърът па външ
ните работи на Унгария Петар Варкони, на 12 т. м. в 
Сегеднин водиха разговори за междудържавните от
ношения и международни въпроси. Те изтъкнаха 
твърде положителното развитие на отношенията ме 
жду Унгария и Югославия във всички области и кон 
статираха, че добросъседското сътрудничество има и 
много по-широко значение.

Михаил Горбачов 

нов генерален секретар
Мамула в Либия На състоялия се в понеделник извънреден пленум 

на ЦК на КПСС за нов генерален секретар на Цен
тралния комитет на Комунистическата партия на Съ
ветския съюз бе избран Михаил Сергеевич Горбачов, 
член на Политбюро и досегашен секретар на ЦК.

Горбачов е роден на 2 март 1931 година. През 
1955 г. е завършил Московски държавен университет, 
а през 1967 г. и Селскостопански факултет в Сева
стопол. Трудовия си век започнал 
комбайнер. Член на ЦК на КПСС е от 1971, а от 
1978 г. е секретар на ЦК. За член на Политбюро на 
ЦК на КПСС е избран през октомври на 1980 година.

Съюзният секретар на народната отбрана, адми
рал на военноморския флот Бранко Мамула през 
тази седмица направи делово посещение на въоръже
ните сили на Социалистическа народна либийска 
арабска Джамахирия. По време на пребиваването си 
в тази необвързана и приятелска страна Мамула с 
членовете на делегацията посети някои поделения на 
въоръжените сили и с домакините си води разговор 
за по-нататъшното развитие на армейското сътрудни
чество между въоръжените сили на Югославия и Ли
бийската Джамахирия.

като помощник

Игмански марш—разкази за пролетарски 
свръхгероизъм (IV)

За да се притекат на помощ зохме в стаята, в която бяха най- 
ка игманците, членовете-на хирур- измръзналите. На вратата ни пос- 
1 ическид екип начело с шефа на гещна тежка миризма на гниещо 
екипа Джуро Мештрович, испанс- «овешко месо. Прегледах бойците 
ки борец И член на ЮКП от 1938 и забелязах, че. някои са захвана 
година, три дни си пробиват път ти от гангрена Животът
ЖаблСякеЖдоИТфоч0аПИ " °Т Л’'',Жеше на ко^- Ако

им се

Песен
вместо
писък

не ги опе
рираме, остават им броени дни. На 

олетите Николиш, Попович 
жсвич казах, че

Кой можеше да помис
ли, че по стръмнините 
окования

па САМО
РАПИЯ ЕДНО РЕШЕНИЕ: ОПЕ- и Ьо

оперирането на 
премръзналите бойци трябва да
За"0™6 ЕеДНаГа' Бях Решителен, 
капото само с операция беше въз
можно да се осуетят инфекцията 
и гангрената. 4 а

— Могат
жат операция? _
колегите.

— Не

в студ и 
Игман, само 38 дни след 
формирането в Рудо, бой
ците
ка бригада ще изпишат ед
на от най-светлите страни- 

четиригодишното си 
героично воюване.

даяг
„Понесохме необходимите 

и санитарен ма-
разказва Джуро. _ г

МСИ тръгнаха болничарките Бор- 
ка Демич, Луйза Пихлер, австри- 
ика, работничка и испански борец 
член иа ЮКП от 1938 година, Жи1 
ваиа_ Вичентиевич — Сека от ~3аб- 
рсжие_ край Обреновац, Милеса пие 
Станоилович от Коцелево и двана 
десетгодишната Драгнца й0йич _ 
Жабица от Слапония. Макар 
връстна, Драгица беше 
способна болничарка.

Във Фоча пристигнахме 
Февруари следобед. Тито ми каза 
че голям брой другари са премрт ’

- адктайгг*

инструменти, но не 
териална Първа пролетарс-

ли хората да издър. 
попита един от

ци на

съществува друго 
казах, а думите

ВетНч™ГЬРЛ0Т0- - Им3ме
Игманският реше 

ми заста- 
ли анес

марш трая 
само 18 часа, следобед и 
през нощта на 27 
28 януари, 1942

средства? .
_— Нямаме.

пациентЬДЕ Първият
Положението беше тежкъ

ше издържат шерщщята6 Сигур"6

ме в стаята на °и? тРъ™ах- 
Те- С пР°ст„ думи" откровено,НаЛИ

срещу 
година. До 

статъчно за изява на без-

и не- 
извънредно

примерен на 20комунистически 
и пролетарски героизъм. 
Достатъчно заПише: Драго Танкосич историята.

вле-СТРАНИЦА 2
им
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н! згтаамавв? насинд5®А™тавАтнАи»А МО* ро^С^СГЕстнаЯтВаА овщноИстУЦИОННАТА

се познават
комунистите

Задачите на членовете на г„ 
в работата на първичните „„.а!“33 на комУниститс 
синдикатите в Нишки регион^ йГГ4?“ Н3 Съюза 11 а 
местно заседание на ппелгрпя ®ЯХ обсъДени на съв- 
щинската конференция^ на ““ ^ежду°б
синдикален съвет, което ср С И МежДУ°бЩинския ' °ето се състоя на 7 март в Ниш.

рат за по-ефикасно самоу 
правит^елното Конституционният 

цепт определя твърде ва 
жно място на местната об
щност в системата на со- посредствено уреждат от- 
циалистическото самоуп- ношенията в местната 
равление. Макар че през щност, а анализите 
изтеклите десет години са зват, че някои от тези за- 
поетигнати известни резу кони са противоречиви ед 
лтати, местните общнос- ни на други. Затова се 
ти станаха в по-голяма сте предлага да бъде приет от 
пен „малки общини", а делен съюзен закон с кой 
много по-малко самоуп- То да се уреди еднообра. 
равителни общности на зно тази материя Също та 
трудовите хора и гражда- ка се предлага да бъде скл 
ните — бе изтъкнато на ючен обществен 
заседание на Съюзния съ-

Югославия съществуват над 
60 републикански и покра 
йнински

кон-решаване, 
ускорено самоуправително 
и доходно свързване на ор 
ганизациите на сдружения, 
труд, за укрепване на са- 
моуправителните

закона ,които не-

В подготвения 
нието

обза заседа 
материал, уводното 

изложение на Здравко Ко- 
председател на 

МОСС, и разискванията бе 
подчертано, че досегашно- 

. то ангажиране на 
вете на СК в

укрепване на 
разрешаването . на пробле
мите на 
класа.

позици
на работниците, развитие 

работническата ' и укрепване на трудовата

ролята им в пока-

совац.
организация като основен 
стопански субект, намаля
ване на безработицата и 
пр. Особено

Първичните организа
ции на СК трябва вниматечлено- важни са заорганизаци 

ите и органите на Съюза 
на синдикатите в региона 
допринесе да се осъщест
вят значителни, но все още 
недостатъчни.

договор
на югославско равнище,

вет за въпроси на общес- с който да се утвърдят 
твеното устройство.

Много съюзни, републи
кански и покрайнински за- Счита се, че тези 
кони, с които се уреждат

из
точници на- финансиране 
на местните общности.

положител- 
организаци 

акци
укрепване на пър 

вичните синдикални орга 
низации за осъществяване 
на техната конституцион 
на роля и за по-голям при 
нос в решаванЬто 
си и проблеми на самоуп- 
равителното и обществено- 
икономическото развитие. 
В предстоящия период об
ществено-политическите ор 
ганизации трябва да реали 
зират твърде сложни 
отговорни задачи, които 
изискват максимално и ор 
ганизирано дейетвуване 

на всички субекти. Съю
зът на комунистите, дес- 
твувайки в политическата 
система на социалистичес 
кото самоуправление, тря 
бва много повече и по-по

ни промени в 
онното, кадровото и 
онното

и други
изменения ще доприне- 

общност дасъпроси от значение за 
местната общно.ст, не дъ 
ежат сметка за конститу
ционната позиция на ме 
стната общност. Днес в'

сат местната 
не бъде, както досега, най- 
без силната сал^оуправите 
лна организация и общ
ност. .на въпро

ИЗДАТЕЛСТВОТО НА 
ЩЕ ИЗДАДЕ 
КАРДЕЛ

СЛОВАЦИТЕ „ОБЗОР77 
ИЗБРАНИ ТРУДОВЕ НА ЕДВАРД

За комунистите няма по-важна задача от грижата за 
положението на работническата класа Ценно четивои

лно и непрекъснато да сле 
дят, насочват и оценяват 
дейността на членовете на 
СК в първичните органи
зации на Съюза на синди
катите. Това е предпостав
ка за постоянно извисява
не на отговорността и гри 
жата на, партийните за де 
йността на Синдиката. В 
рамките на обществените 
усилия за усъвършенствува 
не на системата на социа
листическото 
ление първичните 
кални
ва отговорно да се ангажи

дачите на първичните ор 
ганизации на Съюза на син 
дикатите в усъзършенству 
ването на разпределение
то на дохода и възнаграж 
даването според резулта 
тите на труда. Важността 
на тези задачи изисква от 
членовете на СК в Син
диката да насочват дейно 
стта на първичните синди 
кални организации към' 
решения, с които те се 
насъчрават работниците

Издателството на югос
лавските словаци „Обзор" 
от Нови Сад тази година 
ще издаде на словашки 
език избрани трудове на 
Едвард Кардел за свобод
но сдружения труд. Този 
издателски проект ще бъ 
де реализиран в сътрудни
чество с покрайнинския 
център за политически сту 
дии ,.Стеван Доронски" от 
Нови Сад.

Тази и други книги, ко 
ито ще издаде ,-,Обзор" в. 
поредицата изданния от 
областта на марксическа- 
та литература, ще бъдат 
ценно четиво по маркси
зъм на учениците и студен 
тите, а също така и на кур 
снетите на политическите 
школи на Съюза на 
нистите, които следят обу
чението на майчин език.

следователно да се застъп
ва за пълно осъществява
не ролята на Синдиката в 
нашето общество. Необхо
дими са много повече ини 
циативи на членовете на 
СК, имащи за цел обогатя 
ване дейността, на синди
калните организации и

кому-самоуправ-
и специалистите за висок 
творчески труд.

синди- 
организации тряб-

Б. К.

ния ден, когато оперираният боец 
— Престани... не мога вече... започна да яде, да се смее и прика

зва, започнаха да се явяват добро
Продължих да сека, сякаш не волци. А първият ми пациент ги 

го чувам.
— Престани... изохка той и ме . 

обсипа с псувни.
Не му се сърдех, защото зна

ех/ че и това ще му помогне.
— Крещи, реви, прави какво 

знаеш, аз не те пускам.

жестоко...КОМУНИСТЪТ НЕ ПЛАЧЕ...
Никога няма да зрабравя операцията на Миодраг Миленкович

- Зекинац3Прегърнах го/ за да му дада кураж - спомня си нар-
тизанската болни чарка Вера, известна като „Роджена". Д-р Деян тизанската оол Р сече кост, а пот течеше от лицето му..

изведнаж престана да сече.
само не мълчи. Ще ни олекне и,

чуваш ли...

окуражаваше •.
Погледнете, другари! 

мърдам краката си! Виждате ли?
ч. Един след друг, премръзнали

те бойци дойдоха при мен.
Във Фоча се лекуваха 172 пар 

тизани, а само 4 починаха от те- 
— Ти не си човек, ти си звяр... танус и двама от сепсис".
Дума по дума, леувня по псув- 3 бюлетин № 14—15 за февру- 

ня, и аз извърших операцията. И а —март 1942 година е помес- 
бях доволен. Знаех, че вече утре тена похвала на бойците на Пър- 
щс се чувствува много, много по- 
добре.

АзПопович започна да му 
Знаеше, че не смее да спре, 
— Плачи Зеко, пей, викай..

но

на двамата...
плаче, докторе! - отговори Зеко. 

на ле заря, 3®ко запя:
— Комунистът не 

Като видя сълзи в очите 
„Падай силна неправдо... боец. Доведоха го при мен.

За” съжаление, забравих името
_ Решил си?
_ Реших.
_ Можеш ли
— Мога. „
__ Браво, другарю. Ти си юнак. 

Ти и ние, лекарите, ще спасим ДРУ

МО-обясних, че само с операция 
жем да спасим животите им.

— Ако искате да останете жи- 
бъде храбри. Няма 

боли, но болки 
опе

му.
ва пролетарска бригада от другаря 
Тито и Върхновния жаб за успеш
ния Игмански марш.да издържиш? Другарите го 

я-га. Тръгнах след тях.
— Хора, ие отивайте при не

го... той не е лекар... той е каса-

отнесоха в стави, трябва да 
да ви лъжа, ше ви
те ще престанат наскоро след 
рацията...

Мъртва тишина, 
слушат, никой не

_ Само операцията
ви освободи от мъките...

никой не чува думите ми.
Н Другари вие сте пред пра-

смъртта* като лекар и човек
боец не мога да допусна 
боеЦ обади един

гарантирам, 
дни ще ходи, яде, 
обади. След «яко 

че ме търси

„Изразяваме признателност и 
похваляваме Първа пролетарска на 
родоосвободителна ударна брига- 

_ ,, да, която по време на немско-уста
Срещнах жестоки погледи. Из офанзива „ Босна извърши

лезох мълчешком. героичен марш по най-силна сту-
ОПЕРИРАНИЯТ ЗАСПА , денина и по този начин осуети вра

Когато се намери в леглото жеските планове за обкържаване.. 
си, първият ми пациент бързо зае- Изразяваме особена признател 
па. Първи сън след дълги и теж- пост и похваляваме онези ооици 
ки дии и нощи! Останалите го гле на бригадата, които тежко постр 
даха втренчено. Неговият! сън им даха, изявявайки жертвоготовност 
беше доказателство, че думите ми и героизъм", 
ис са празна приказка. На утреш-

меВсички 
ме поглежда.

може да

пин...
Р в началото па операцията скър 

наше със зъби, стискаше пестници. 
1-Гяколко пъти се спсгледиахме. 
Знаех какви болки търпи, страдасх 
и аз душевно, съжалявах го, но не 
позволявах да забележи това. 
секох му един пръст, — той мълчи.кдагхггзягга на

другар и 
да умрете., Нека ми се 

аз мудоброволец, а 
че след няколко 

Никой не се 
яко часа ми казаха,

— КРАЙ —

СТРАНИЦА 3
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н БАВУШНИЦА за реализиране, 
18-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦКок нл скс

СТАНОВИЩАТА ОТ 
НА СКССУРДУЛИЦА

ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 

НА ОБЩИНСКАТА „СКУПЩИНА
■—гг»чзгг.заЕйшикаиияиа 

Делегатите на трите съ
чета на Общинската скуп
щина в Сурдулица нрез 

година що имат дос 
та задължения. Това личи 
от приетата Програма за 
работа на последната се
сия на Общинската скуп
щина, състояла се на 4 сто 
март т.г. Именно заплвну 
вано е да се разгледат око 
ло 80 въпроса от всички 
области на живот и ■ дей
ност. Това обаче не ще 
бъде всичко, понеже окон 
чателната програма .ще 
зависи от всекидневната 
жизнена практика.

В областта на общество комическа
Актувлии са и въпросите 

комунално-жилищната
дейност, след това опазва 
ас на жизнената среда на 

икономическите 
жилищни наеми, простран
ствения и градоустройствен 
планове на Сурдулица, съ
общенията и т.н.

Трябва да се посочи, че 
и образованието, култура
та и физическата култура,

С организиран подход
.........».
митет ма СКС, ма което ще бъде обсъдено полож* 
нисто и стопанството в общината.за-дстската н! социална

както. и здравеоиаз 
ще бъдат об- 

анедизи

полипи и насочаваиезпра и данъчната 
ка реализацията на проек 
та „морава 2", а забеле- 

М я сто СС ОТДСЛЯ

ординиране 
активностите за 
райе становищата от 18-то 
заседание е необходимо 

формира делова гру
па. Поради това пре?уюжс 

бе прието, фор

Па проведеното нсотдав 
Обши нс

щита,
напето също 
раОотвапи 
па отделни аспекти и този

реаяизит
па заседание ма

комитет на Съюза 
комунистите и Бабушиица 
бе разисквано за това как 
да сс реализират 
-щата от 18-то заседание на 
ЦК ма СКС, отнасящи се 

отговорността и задачи 
Съюза па комунисти 

Сърбия в развитието 
политическата система

пачрез килжител 1Ю 
и на трудоустрояването в да ссоулаеш.

Посочените въпроси, в 
Програмата за работа са 
твърде важни ц от жизнен 

всички труде- 
Това

оо щи мата.
10311, а И Други

стаиови-въпро
си, каквито са иотреблони

и капиталовложенията,
ползваемост

ние, което 
миряни са и отделни отбо 
ри (например за областта
па самоуправитслната ор
ганизираност, функциони
рането и осъществяването 
па делегатската система, 

политика и пр).

интерес за 
щи се и граждани, 
разбира сс изисква иъдиа 
мобилизация па

ДОстепента на 
па плодородните 
п ползувано и а средствата 

селското

площи тс на 
те ввсички ■наза развитие на 

стопанство, 
нство и други, що 
разгледани в 
осъществяването па Дълго 
срочната програма за ико 

стабилизации.

органи и те сана социалистическотоскупщииски 
ла, па делегатите, а преди 
всичко па делегациите, ко 

трябвало да проявят 
дейност

малкото стона 
бъдат кадровата 

Тс, като и деловата група., 
няколко дни изгот- 

илановс

в осъ'Нссмоуправлсиис и 
твяването на утвърдената 
политика. Уводно изложе- 

Станимир Ста

рамките на преди
виха оперативни 
за реализиране становища 

заседа-

нто
далеч но-голяма 
в осъществяването на са- 
моуправитслиитс си фупк 

Настоящата (1985) го
дина е и година па плани 

общсствепоико-

ние изнесе 
меикопич, председател на 
МОК па ССТН в Ниш, а в 
разискванията за 
самоуправителна 
зираност стана дума и за 
организационното 
пане па основните органи 
зации на сдружения труд. 
Именно, Божко Ристич и 
Дама Игнятович говориха 
за опита (полемичен)
ХИ „Лужница" във връз
ка с новата самоуправител

та от посоченотоно-политическата система 
и нейното развитие ще бъ от нашата ние.1V11И .

Председателят на ОК на 
СКС Новица Любич осве
доми присъствуващите, че 
от 10-те изключени-

от СК в Земеделска
та кооперация „Будучност" 
девет души са отправили 
жалби към комисията 
уставни въпроси към МОК 
ла СКС в Ниш. Този въп
рос ще бъде обсъден 
следващото 
Общинския комитет.

органи-дат разгледани отчетите 
за работа на държавните 
органи, както и функцио- човека, 
нпрането на Изпълнител 
нпя съвет на Общинската 
скупщина. На дневен ред 
ще бъдат изнесени въпро
си и от областта на всена 
родната отбрана и обще
ствена самозащита, функ-

раие па 
комическото развитие ма 
общината за период 
—1990 година, а това озна 
чава и съответно включва-

премах
чле-1986

НО ВС

пс па всички обществени 
фактори в приемането па за.на
този важен документ.

С. Микич
нацпонпрането на делегатс

ката система, информатив 
ната дейност и- други. Ос 
вей това и занапред в 
скупшинския живот важ 
по място ще заеме спазва 
пето на законността, кон 
стптуционността и социа
листическия морал, относ 
но анализът на обществе
но-вредните явления, изс
ледване потеклото на иму 
ществата, стопанската пре 
стъпност н изобшо престъ 
пленията.

Твърде важни въпроси 
са набелязани и от област 
та на стопанството и фи- тели на три самоуправите 
наненте. Редовно-ще бъ. лни общности: за комунал 
дат разглеждани отчетите

па организация.
Ма заседанието 

дан Митпч, 
Председателството на 
изтъкна, че за следене, ко

СТАНОВИЩАТА НА XVIII ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА 
СКС НА ПРАКТИКА Слобо заседание на

секретар на
ОКПърви отартувм »оизоветв« М. Антич

В Димитровградска об
щина се правят първите 
крачки за реализация на 
становищата на XVIII засе 
дание на Централния ко
митет на Съюза на комуни 
ститс в Сърбия, отнасящи 
се до усъвършенствуване 
на политическата система. 
Тези дни е сформирана ра 
ботна група от представи-

действуване на тези общно 
сти и на останалите субе
кти в областта на комуна 
лно-битовото строителство, 
за да предложи необхо
димите рационализации и 
подобрения.

През изтеклите четири 
десетилетия свободно со
циалистическо развитие в 
СФРЮ,
община осъществи завид 
ни резултати в областта на

ШШг КАЗАХА

ИЗХОД.5 \ ПЕСТОВНАТАтт
Димитровградска

Ц/”*ни впроси, жилиадно строи комунално-битовото строи 
телство, обаче този срав
нително къс период не бе, 
и не може да бъде, доста 
тъчен за „избавяне" 
един някога твърде 
танал

телство и местни и нека, 
тегоризирани пътища, ко
ято ще изучи досегашното

за стопанската дейност на 
организациите на сдруже- 
ппя труд, а ще се анали-

защнта на обществените и
Основната организация на 

труд за селскостопанска дейност и 
„Напредък" в Босилеград с 

пе изпълнява задълженията си към селскосто
панските производители в общината, преди вси
чко когато се касае за изплащането на добитъ
ка конто й предават. След предаването му хо
рата, сигурно не всички, спечелените 
ри получават със закъснение 
сецн. А нс е

сдружения 
изкупуване 

години вече
на

йзос-
край от „морето" 

проблеми в тази област. С 
други думи, въпреки види 
мите постижения, тази об, 
щина има доста остри 
мунално-битови проблеми. 
Напоследък разрешаване
то на

БОСИЛЕГРАД: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ 
НА ОС ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН

Съгласно реалните възможно* 

сти, а ис желанията
ко- с труд па- 

от по няколно ме- 
все едно дали селскостопанският, 

производител ще вземе парите„ си'навреме или - 
когато организацията му ги даде ;с .голямо за . 
к .снеиис. Ако си ги вземе веднага след "преда-" 
ванего на добитъка производителят ще си ги ' 
внесе в банката,, например,, и ще получи лим ' 
хва. Както това сега се прави той само има за 
1уба. Мисля, че „Напредък" трябва да намери г 
възможност и да реши проблема, преди всичко 

или веднага да заплаща превзетия излишък 
ИЛИ пък „а селскостопанския ‘пршоводйт^ ла 
открие пестовна книжка й за сметка на .аба»!* >
ното заплащане той да получи лихва 6 Ве'
ССТПВ„аг110ДЧерта председателят на : ОК на
пров^енотоТседан^н11 "пГ90* На
ренци" „аТи^стЙчеНс^ябТъ™ гаГ*6-
разисква за реализирането на ПппДЛ9 х/е 
рава II в общината и когато на^Р Кта 
легатите изразиха нелпнопг И всред де'"
практиката на „Напредък“ 6 ВЪВ Връ3ка с 

Изплащането г _
Девиз на „Напредък" 
сят и да предават 
пувателна

{

тези проблеми не 
върви с желалите 
ве. Безспорно е, че една от 
причините

Изпълнителният съвет на Общинската ску
пщина в Босилеград, на проведеното през ми
налата седмица заседание, между другото об-г 
съди и прие решение за приемане на нов сред- 
носрочен развоен план на Босилеградска об
щина за период от 1986 до 1990 година. Д0 края 
на настоящия месец, решението с точно утвър
дени срокове, задачи и активности върху подго
товките и изготвянето на проекта ще обсъдят и 
делегатите на трите съвета на Общинската скуп 
•Дина. След това, въз основа решението и основ- 
ните насоки в по-нататъшното развитие, трудо
вите организации, местните и самоуправителнм 
общности ще приемат свои решения и акцион- 
ни програми за изготвяне на собствени развой
ни програми, въз основа на които компетент- 
н та служоа при Общинската скупщина 
но ще изготви проектопредложението 

обществен план, който - 
година трябва да бъде приет.

Изхождайки 
общината,

ттемпо-
1

е недоимъкът 
на финансови средства, но 
с налице и прекадено раз 
деление на компетенции
те. Макар че комуналното 
жилищното и строителство 
то на птища 
свързани области, за 
от тях

5

са взаимо- 
всяка 
СОИ. 

изплните- 
тела и

съществува 
със скупщина, 
лен отбор и други 
органи, собствени средства 
и служба за реализация 
на част от програмата (за
сега имат само обща адми 
нистративна служба и общ 
секретар). За 
битовите

по-къс
на новия 

до края на настоящата комунално- 
въпроси е задъл 

жена и ООСТ „Комуна- 
лац , но и

от досегашното развитие

ти, а не списък от желания. М я

на със закъснение, което 
е причина стана

хората тъп.

силеград
не дохажда на териториятан/бГ “зкупчик Да 
щина, - бе подчертано ня °б

■------------------------ _ В. Б.

въз местната 
ност в Димитровград 
(щатни) лица, 
се с проблеми 
ласт.

общ 
има 

занимаващи 
а тази об-

К. Г.
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^ВУВА^ 8 МАРТ — МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ЖЕНАТА

СУРДУЛИЦАТържествено и у

ЖЕНАТА ДАВА ЗНАЧИТЕ
ЛЕН ПРИНОС

гордо
и този Осми март, ка 

кто и всеки досега само е 
частично символ на мина- 

което не смеем

Кръстева от Основното учи 
лище „Моша Пияде" и Би 
ляна Младенова, Даниела 
ватова и Ивана Йордано 
ва от - Образователно-въз
питателната организация 
„Иосип Броз Тито" в Ди. 
митровград.

По повод Деня 
та група жени —

концерт от народни песни 
известни 

певци, между които и Бе- 
ба Селимович.

Както и всяка година та 
ка и тази, секцията за 
обществена дейност на же 
ната в каучуковата проми 
шленост направи посеще
ние на граничната застава 
„Иван Караиванов", къде- 
то войниците показаха как 
се залавя диверсант, а же 
ните бяха запознати и с 
историята на заставата.

Празникът на жената бе 
отбелязан и в'ъд всички тру 
дови организаци, тържест
вено и трудово.

. изпълниха наши
далото,

забравим. Осми март е пре 
глед на постиженията 
жената в обществото и не

Тазгодишното чествува- 
не на 8 март, Междунаро 
дния ден на жената, и в 
Сурдулишка община мина 
под знака на ознаменуване 
на четиридесетгодишнина- 
та от освобождението на 
страната и победата над 

| фашизма. Чествуването 
(имаше тържествен и дело 
'ви характер —
(задачи/ на преден план би
ра и в онези колективи, в 
$които повечето от заетите 
са жени. Това не значи, че 
в тях не бе намерено вре
ме за увеселение и развле
чение. В „Кощана" и Вла 
синските водоцентвали бя 
ха организирани еднодне 
вни посещения на турис-’ 
тически места.

На 4 март в Сурдулица 
успешно се представи 
модейният театър „Бора 
Станкович" от Враня. Пре 

|ди да започне представле
нието р.еч изнесе Елка Пет 
рова, председателка на 
Конференцията за общест 
вено положение и актив

на ССТН и изтъкна, че за 
ност на жената към 
етата жена и в Сурдулйш- 
ка община дава значите
лен Принос. В НОВ учас
тие от тази община взеха 
около 200 жени и това на 
фронта, а днес в стопанст
вото на общината са зае
ти около 200 .жени.

Секцията за обществена 
дейност на жената в ООСТ 
„5 септембар" организира 
изложба на ръкоделия на 
заетите тук жени. И този

ОКна

йната роля в развитието 
на нашата самоуправител- 
на система". С тези думи 
председателката -на 
ференцията за обществе
на активност на жените в 
Димитровград, Милованка 

приветствува 
присъстващите на тържест 
веното събрание по повод 
8 март. Международния 
ден на жената.

След като изтъкна зна
чението на празника, жер
твите на жените в света 
в осъществяване на свои
те права, както и участи 
ето на югославските жени 
в Народоосвободителнатг 
борба, Каменова подчерта.

на жена 
активис 

посетихаКон- тки от града 
новата детска градина „8 

конфекция 
„Свобода" и положиха цве 
Тя на бюста на Васил Ива 
нов-Циле.

септември".
трудовитеКаменова

Бе организира
на и литературна вечер, 
на която свои творби че
тоха Зденка Тодорова, Сне 
жана Виданович и Биля-

път, като и досега, тази 
традиционна изложба при 
влече особено внимание.

По повод празника, 
Конференцията за обще
ствена дейност на жената 
организира посещения на 
майки на паднали бойци 
и на стари активистки. Пре 
дседателят на ОК на ССТН 

Рис

на Цветкова. Сяед това

Са-
че димитровградските же
ни започват своята актив
ност веднага след освобож 
дението на града през 1944 
година, събирайки разни ви 
дове помощ за бойците на 
фронта и ранените. Техни 
ят голям ентусиазъм не пре 
става ни след това -и те ак
тивно се включват във вси
чки акции, които се органи 
зират. Днес жените, нарав
но с мъжете участвуват в 
изграждането на нашето об 
щество, а гражданите на 
нашата община могат да 
се гордеят, че от редовете 
на димитровградските де
войки вече има и другарки 
—офицери.

След речта на Каменова 
самодейния

в Сурдулица Драган 
тич устрои прием за пред
ставители на тази Конфе
ренция.

С. Микич

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В БО 
ОТЧЕТИТЕ И ПРОГРАМНИ 

ТВ—ЖУР
СИЛЕГРАД ПРИЕ 
ТЕ КОНЦЕПЦИИ НА РАДИО НИШ И 
НАЛА

Работнички от ООСТ „Димитровград" и граничари Значителен принос за 

информирането
БОСИЛЕГРАД

С редица манифестации
брание. На събранието пре 
дседателката на тази кон
ференция Данка Стоянова 
изнесе доклад, посветен на 
Осми март, на жената днес 
в обществото и общината 
и усилията, които се пола
гат още повече да се по
добри общественото й по
ложение. Тържеството уве 
личиха ученици от основ
ното и средно 
които изнесоха 
от рецитали и рецитации, 
посветени на жената —- ма 
йка, някогашен и сегашен

Международният ден на 
Босилеградска

обшина като навред в 
страната бе чествуван де
лово и тържествено и под 
знак на четиридесетгодиш- 
нината от освобождението 

победата 
Главното

рова насока. Още повече, 
ако се има предвид, че и 
при двете средства за ма
сова информация се 
ствува
ментари, репортажи и ин 
формации от културни ма 
нифестации, както и 
формации от постижения
та в социалистическото ни 
изграждане.

Председателството на Об 
ишнската конференция на
Социалистическия съюз в 
Босилеград на 5 този ме 
сец, обсъди и прие отчети 
тс за работата през мина
лата година и програмни
те концепции за тази годи 
на на Радио Ниш за бъл
гарската народност и ТВ— 
журнала. На заседанието 
мрисъствуваха и членове 
па Секцията за образова
ние, наука, култура и ин
формираме към ОК на 
ССТН, членове на Комиси 
ята по информиране към 
Общинския комитет на 
СКС, ръководители \ш об 
щсствсно-иолитическите ор 
гаиизации и Общинската 
скупщина в Босилеград, ка 
кто и представители на Ра 
дио Ниш и ТВ—журнала, 
между които и директорът 
па Радио Ниш, Севдалин 
Андреевич.

жената вчленовете на 
театър „Христо Ботев" при 
Центъра за култура и уче 

Образовател- 
център изпълниха до 

програма, 
на жената—ма 

бе обога

чув
недостатък от ко-ниците от 

ния
бре подбрана 
посветена 
йка. Програмата 
тена с наградените

на страната и 
над фашизма, 
тържество се проведе

Босилеград 
когато Конференцията за 
обществена дейност на же 

ОК на ССТН ор

ин-
натвор

би на ученици от наград- 
ния конкурс по повод & 
март. Награди получиха: 
Весна Перович, Радмила 
Методиева и Сладжана

7-ми вечерта в училище, 
програма , На заседанието отделни 

забележки и този път се 
чуха във връзка с чуйно- 
стта на предаването на Ра 
дпо Ниш, както и честото 
прекъсване на телевизион 
ната прогфама. И този 
път бе изтъкната нужно.ст 
та за включване на Боси
леградска обшина в пре- 

Радио Ниш 
език с

ната към 
ганизира тържествено С'Ь-

боец за прогрес.
Покрай редицата други 

манифестации д организа 
циитс на сдружения труд, 
ма 8 март първият учебен 
час в училищата и гранич 
лото поделение .бе посве
тен на жената с пушка в 

НОБ и на жс 
— в борбата за 

стопанско и 
произвол

БАБУШНИЦА

трудовоСкромно и
гостите си.

- общности 
беше ознамену 

подбрани 
подготвени от 

на основните

родителите и 
В местнитеВ Бабушнишка община 

беше 
Меж-

даването на 
на сърбохърватски 
ежедневно предаване от 

Бе раздвижен
скромно и трудово 
чествуван 8 март — 

празник

ръце през 
пата сегаОсми март

с изнеяне наван 5 минути, 
и въпросът за изграждане 
на още няколко 
онни препредаватели в от
делни села в общината.

на увеличено 
селскостопанско 
ство. Този ден група жени 
посетиха и една гранична

дународния
жената. В организация на 
Конференцията за 
твена дейност на жената в 
голямата зала на 
ния дом беше 
тържествено събрание, 
ствено на празника. На
края самодейното дружест 
во „Младост" изпълни под
брана културно-забавна

програма.

програми,
учениците
училища-

тел евизиобщес
Обща е констатация, че 

за масова 
изпълняват

праз-В навечерието на
„Църни връх

беше оргднизи
Култур

устроено
тези средства 
информация, 
обществената си роля и че 

принос

застава.
На 9 март в залата 

Културния център в Боси- 
само-

нввпика
Бабушница 
рана другарска

На заседанието бс прие 
то предложеното 
пие за 
ването
българската народност — 
да започва от 
минути, а в неделя от 13 
и 30 минути.

по- измене- 
времето на преда

на Радио Ниш за
вечер. членове на

културио-художе 
дружество „Мла-

дават значителен 
в информирането на бъл
гарската народност в брат 
ската ми общност. Това 
обаче ис значи, че занап
ред не трябва още по-ка-

леград 
дейното 
стпеното 
лост", младежи от града и 

цен- 
културио-за

беше чсству- 
иа Звонци.
изпълнение

Осми март 
и в района 14 часа и 45от средношколския 

тър изнесоха 
баяна програма, също та- 

Осми

ван
В Звоици след 
пя програмата в чест н 
празника, беше организ 
рана и лотария.

М. Антич

но тради-Осми март,
ВДя, беше чествуван и 
детската градина „Детска 
ра/ут ст", където най-малки 
те изнесоха програма зя

чсствеио и съдържателно 
да обогатяватв нака посветена 

март.
емисиите 

всичко в жаи- М. Я.
В. Б. см, преди

Й. Миланов
СТРАНИЦА 5
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ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

«558 СЧОПУНС ГИО • И
„тигър—ДИ МИТРОВГРАД" ГлИкГ-далицл

ИЗНОСЪТ ПОГАСИЛ ЗАГУБИТЕ
ИЗ ООСТ

Подружница на Сръосното 

химическо дружество преса, която двойно е на
малила транспортните раз
ходи. Засега са направени 
две такива преси 
показва, че този колектив 
е способен да съобрази ус 
ловията на стопанисване с 
изискванията на пазара.

е ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ БЬДАТ

ЯТ ЖГкЖрЖите па:
ЗАРИ 

Миналата

и това
ма заетите тук еа увелич.е- 

изтеклата година
Малко е известно; че мо ангажиране с цел да

при оосг „тигър—Дими- се популяризира научно-
гровград' още от май 1982 изследователския труд и 
година твьрдо дейно ра 
оот иодружннца на сръо- 
екохо химическо дружес
тво. 1 ш дружницата нао-

година хими- 
нромишлеиост 

в Сурдулица 
добри делови рс- 
Физическият обем 

на производството с нара 
спал с 4 ма сто в сравне
ние е предишната година. 
Но благодарение на изно
са, който е с 2,6 пъти но- 

фипамсовитс 
зултатп са далеч но-добри 
Така например обшият до 

с по-висок с 45, дохо-

ии през 
с 42 па сто, става още по-;

доброто стопанисва-
чсската 
„Галснцка" 
отчетонововъденията в рамките 

па ООСТ.
ясно
не през 1984 година.

Миналата година са из
несени па чуждестранните 
пазари 2,8 хиляди топа ми 

вълна, и то поло- 
па конвсртирусми- 

кли- 
Изно-

В момента кипи оживе
на дейност в трудовата ор 

гьй като за
зултати.Работата на подружни- 

цата нс сс свежда изключи 
телно до развитието па тс

ганизапия,
Франция трябва да зами
нат 229 вагона, за ГДР 
.300 вагона и за Италия

роява а/ членове, главно
специалисти от иОСГ „ти еретичната мисъл и про- 
гър—Димитровград' а в фсснонално 
него членуват и снсцналн

перална
винатаусъвършснст- 

вуване. Много по-важен е 
разностранният интерес, от 
носно практическото при
ложение на теоретичните 
съзнания, В силната меж
дународна конкуренция ме 
жду производителите на гу 
мени стоки приложението

минерална30 тонаа половината на още
вълна. Всички трудещи се, 
дори и административният 
персонал, е ангажиран вър 
ху тези доставки.

В химическата промиш- 
„Галеника" считат.

I с.ре-голям.сти от кожара „Братство 
н фьО „носни ьроз мито" 
от Димитровград.

ит основаването на но 
дружницата, па до днес, 
са изнесени редица профе 
сионалнн сказки от оола- 
сгга на технологията. Ос на 
вещ м-р днал. ннж. Слава 
Тодоров, дипл. ннж. Нико 
ла с-тоянов и дипл. инж.
Данка Георгиева от ООСТ 
,; Тигър—Димитровград", 

лектори са били на югос 
лавско равнище известни 
научни работници, профе 
сори на. Технологическия 
факултет от Белградския 
университет; Иоца Велич 
ковнч, Станимир Арсение- ИЗ МИНАЛОГОДИШНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН БА 
вич, Драгомир Виторович ЛАНС НА „АВТОТРАНСПОРТ" В БОСИЛЕГРАД 
и проф. Любомир Чвор- 
ков на . Технологическия 
факултет от Нови Сад.

Годишното събрание на 
подружницата се състоя в 
края на миналата година, 
когато са сумирани резул 
татите от дейността през 
изтеклата година и прие
та програма за работа 
през настоящата година.
По този повод дипл. инж.
Никола Стоянов изнесе 
беседа на тема; Замяна на 
качеството на смесите

ринговите пазари, 
п.т с реализиран в Гер
манската демократична рс 
публика и Италия.

Следва да сс 
че и през настоящата

износът заема важно 
Договорено е тази

ход
дъ,т е по-голям за два пъ
ти, а чистият доход почти 
два пъти е по-голям.

Трябва да се каже, че 
деловата 1984 година тази 
стопанска организация по- 
срещна със загуба от '19,5 
милиона динара. Благода- 

тази за-

огбележи
го- леност

че и през настоящата годи 
на ще бъдат 
добри делови резултати, с 
оглед на договорения из 
нос, тъй като цената на 
минералната вълна на чу 
ждестранните пазари е 
двойно по-висока от цена
та й на домашния пазар.

Ст. Н.

диплтехническо-технологи
ческите постижения са на
лагат нс само като необхо 
дпмост. но и като въпрос 
на съществувание. Именно 
това е и една от основни
те дейности на подружни
цата при ООСТ „Тигър— 
Димитровград".

постигнатимясто.
година да бъдат изнесени 
осем хиляди тона, полови- 

косто на клирин-ната от 
говитс
4000 тона във Франция. Из 
носът за Франция, „прину
ди" конструкторите в та
зи стопанска организация 
да конструират специална

относнопазари,реиис на износа 
губа през 1984 година с 
погасена и с осъществен 
сстлтьк-доход 13,7 милиона 
динара. Прибавим ли 
това че личните

към 
доходиП. Димитров

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Една е Гордана
ЙК^^ЦГ

• а*

Загуба от осем 

милиона динара
Преизпълнените на нор

мата за 20-годишната ра 
ботничка в най-младия тру 
дов колектив „Първи май" 
в Бабушница е нещо оби 
кновено. Работи на ушива
не на капаци на джобове 
за панталони. Производст
вената операция е овладя
ла много добре.

— Нормата редовно над 
хвърлям — от 110 до 172°/о
— казва Гордана, когато 
тези дни я посетихме. — 
Трябва, да ушия на смяна

а аз ушивам от 
220 до 250 бройки. И то
ва изобщо не ми е трудно
— споделя тихата и скром 
на раковдолка, дошла в 
Бабушница, защото на се 
ло наистина не е имала 
условия да остане.

— Как постигаш 5—6 ме 
сеца винаги да бъдеш пър 
ва?

2 ШВърши се подготовка за изготвяне на санационна про 
грама

Автотранспортната оргд 
низация в Босилеград, 
която през януари т.г. бя 
ха въведени временни мер 
ки, миналата делова

ДУШИ,
среден . личен доход 
лизаше само на 11 079 ди 
нара и същият е най-ма
лък на територията на об 
щината. Понастоящем, ка- 
кто подчертава Иван Стой 
нев, председател на време 
нния орган на управление
то, търсят се възможности 
и пътища за погасване на 
загубата. Всъщност .пола
гат се усилия още през то 
зи месец да се изготви са
национна програма, в ко
ято да се посочат мерките, 
включвайки и изнамиране 
то иа средства за погасва 
нс на загубата, а не да се 
чака юни месец, крайният 
законен срок до когато то
ва трябва да се направи.

В. Б.

миналогодишният 
въз-В

с
цел да се поевтини произ
водството на профили. 
Първото пък от поредица 
предавания за настоящата 
година към средата на фе
вруари изнесе дипл. инж. 
Данка Георгиева на тема: 
Влиянието на инградиенй- 
те в смесите върху якостта 
на спойката гума — поли 
амидно платно при смеси

те с карбооксилиран 
НБР — каучук.

В програмата за работа 
през 1985 година се пред
вижда обработка на още 
най-малко четири теми от 
областта на

г ,,дго
дина приключи с отрица
телен баланс и 'загубата 
възлиза на около 8 милио
на динара. Без оглед, че 
заплануваният миналого
дишен общ доход от 
около 242 милиона бе над 
хвърлен с над 1,9 милио; 
на динара, повече израз
ходваните от запланува
ни средства повлияха да 
се стигне до този отрица
телен баланс — вместо за
плануваните 195 изразход
вани са над 204 милиона 
динара.

технологията в .тази организация,
К^ЗяабПъТгКа На ГУМа ” К0ЯТ0 Са Зае™ 0К0Л0 160 каучука. Беседите ще под-
готвят членове на подруж

една.бе-

Гордана Костич
по 200

Най-голяма част от отсъс
твията поради болест са 
оправдателни, В „Първи 
май" работим предимно же - 
ни и девойки. Много же
ни имат малки деца и чес- 
то се налага да отсъству- 
ват. Това са оправдателни 
отсъствия.

— Правите ли нещо за 
премахването им?

— Да. На събрания на 
разобличаваме 

такива явления, но 
там, че по-ефикасно ще бъ 
де ако такива явления 
често обсъждаме 
те бригадни 
Тук сме по-малко, 
зависим една от

— Когато съм на рабо
та — мисля само на рабо 
тата и как по-бързо и по- 
качествено да я извърша... 
А второ, и моите колежки 
ми помагат със 
изпълнение на 
операции" — казва Горда

колектива
в счи-

сръчното
„своите по-

ВРАНЯНСКОТО
СТАВАЩИТЕ

на наши 
събрания.

СТОПА НСТВО 
ОБЩИНИ

ницата, както и 
седа от областта на химия 
на Полимерите: За тази бе 
седа лектор ще се осигури 
от Сръбското

ПОМАГА ИЗО-
на.

пряко— Все пак, има и слу- 
колежкиЦехове за подем друга, и 

считам, че тук по-успешно 
можем да се борим за на 
намаляване

чай някои твои
химическо

С програмата Стопанските
Ции от Вранд изградиха 
редица промишлени 
ве в съседните

да не могат 
нормата си. На какво 
дължи това?

— Честите

да изпълнятдружество. организа- бствепи цехове и в Преше 
во и Супдулица и е запла
нувал да изгради специа
лизирана фабрика за изра 
ботка на детски кревети.

„Кошана" построи цехо
ве в Сурдулица и Тъ.рго- 
вище, а „Заваривач" 
ди цех за 
на стоманени 
ции в Прешево.

сеза тази година се предви
жда и участие на професи 
оналните 
областта

на неоправда- 
отсъ.ствия от ра-телните 

бота... 
Уверихме

ОТСЪСТВИд от
работа довежда до размес 
твания. И

цехо- 
неразвити 
например, 

.Шимпо построи в Буяно- 
вац фабрика за производ
ство на 500 000 дюшеци 
30 000 легла и 3 милиона 
килограма 
вата. „Симпо"

симпозиуми от
на химията, как- общини. Така 

вито са симпозиумите в Са ' 
раево, Нови Сад, Баерови 
ят симпозиум и други. От 
членовете на дружеството 
в предстоящия период се 
изисква и много по-голя

се и сами 
думите на Гордана Кос
тич. . Искаме

щом се „идва" 
операция.на нова 

твено, не може естес- 
Дй. се пое 

голяма
да подчерта 

ем и това, че „Първи май” 
в Бабушница е 
пуските по болест 
124/0, което 
други подобни 
Ции.

тигне още веднага 
бързина и сръчност.

— Дали считате, 
кеоправдателни 

— Има,

изгра
производство

„свел” от 
на само 

е рядкост при 
организа- 

М. Андонов

-индустриална 
построи со-

че има 
отсъствия? ' 

за съжаление.
конструк-
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕкомунист
“'""'г“ С'“311 “гославскитв комунисти Щт
■ на Съюза на Ковунистите в Сърби. Брой, .1458, година ХЬУШ

Белград, 15 март 1985

с
ИЗПИТ ЗАПОЧВА

Ср стаяваме на юченията за осъЩе- ЦК на СЮК за извършавано на необходима- Изхождайки от факта,- че в общопартий-
нето на идейно В0Де1Чата роля и укрепва- та творческа синтеза на мненията, идеите и пата дебата най-остри критика бе отправена 
Съюза на к 1 Т° И ак1^ион^ото единство на предложенията, които предложиха дебатата към ръководството, специално към Централ- 
налесе мунистите, на двудневното Шест- и науката. Преди всичко, не бива да си има ния комитет на СЮК поради непоследовател-
ад то заседание на Ц1< на СЮК осеммесе- ме илюзии, нито да замъгляваме нещата, че в ност и опортюнистическо отношение към 

чната партийна дебата бе доведена до лиги- Заключенията са дадени отговори на всички собствените'задачи, поради неединство и не- 
ческата точка, след която настъпва още по-съ- въпроси, макар че е сигурно, че те представ спазване на принципите на демократическия 
Ществената крачка — акцията по промяна на ляват крачка напред по отношение на Проек централизъм, разбираеми и оправдани бяха 
утвърдените крайно неблагоприятни и обсто- тозаключенията от 13-то заседание и че в гол очакванията на 16-то заседание самокритичес 
ятелства и отношения, както в Съюза на ко- яма степен успяха да отразят духа и искания- ки ще се проговори за това какво сегашното 
мунистите така и в обществото. Точно импе- та на дебатата. Можем, обаче, аргументира- ръководство е предприемало — защо не е — 
ратйв на акцията е сгъснатият израз на всич- но Да защищаваме твърдението ,че някои съ- за спирането на негативните процеси. Тези 
км поръки, искания ’ и надежди, казани в де- шествени въпроси о които се спъваме вече очаквания в достатъчна степен не са осъщес- 
батата и в документите и разискванията на- по-дълго време и които са предмет и на ос- твени. Самокритика имаше малко, 
пленума. Изключителна политическа тежест ТРИ полемики между отделни хора и форуми На заседанието решително бе подкрепе-
има фактът, че Съюзът на комунистите по- — а партийните членове търсеха разясняване и но искането за промяна на досегашния метод 
лучи своеобразна акционна програма до определяне на ЦК на С-юк въ в връзка с тюс на работа, както в първичните организации, 
предстоящия Тринадесети конгрес която про- —останаха без отговор. Освен въпроса за идеи- така и във форумите, включително и Центра

лният комитет на СЮК. ЦК на СЮК, очевид
но, е блокиран и безсилен да действува като

като
но-теоретичното изучаване на противоречия-грамата написаха

подчертава нейният задължителен характер. та в основното продукционно обществено от 
Същата стойност има и политическият капи- ношение, което — логично търси, повече вре

Е~ 3* ~% = --в
~а ге мволюционнен оптимизъм след лите им, след това изостана анализът на от- личните погледи и мнения по наи-важните въ 

дрямката Г еснафския конформизъм ^ихили ношенията между ръководствата, осъществя- проси, конто натискат е оловна тежест, а не 
з^ и опортюнизма чия™ вълна бе' захвана- ванетр на демократическия Централизъм сте да ги-отлага- п ****»■Челната “
ла отделни членове на СК, пък и ръковод- Ц™таПадитичеТмтгГсистема, отношението пен на единството в своите редове и в самия 
ни На вълната на новия процес по Демокра- ™ ™ Е.“,сразвити валутната система и т.н. Съюз на комунистите и обществото. Трябва 
тизация на отношенията в СК, в периода о Р политическо-тактическият опортюнизъм да се остави практиката на обобщени речи,
йто предстои в разрешаване на многоброини опко и П03наниет0 за обективните и субекти непрекъснато повтаряне на общи констата-
те противоречия и премахването на трудно- - ограничени» на ЦК на СЮК в същест- ции, което и този път не бе избегнато и обеза
стите. съществено ще влияе и критическото „ еоТношения в единния Съюз на ко- телно да се формулират конкретните станови
недоволство на членовете и самата работнице У п сегашното разпределение на ща и ясните определения. Работата на члено-
ска класа, които ще упражняват желания ре- у вл„яеха вероятно — обсъждането на вете на ръководствата не може да се изчер-

волюцнонен натисъ.к, преди всичко върху ор • • гъшите ла за- пва в седенето на заседания; работата им
ганите и телата на СЮК, да се изостря и кон тези въпроси да се отсрочи с щите да повече да е във функция „а раздвнж
кретизира отговорността за последователното легнат в Програмата работа на на , ване и водене на аКции. 
провеждане на договореното, за да не се по до 13.ия к0нгрес, приета на заседанието. Това Думите единство, отговорност, диферен-

всичко да остане по старому. не т ябва обезателно да бъде лошо, под ус- циация, промени — най-често се чуваха в де
Ако наблюдаваме през такава призма решаването на тези въпроси да се батата. а сигурно тъкмо те трябва да залег-

качеството на приетите заклю- ловие в р РГ1-,„кагно така нат във всички съществени лозунги и призиви
можем да тръгне бързо, решително и еФикас»°- та^ къ,м акцията, която води и трябва сега - 

както решително бе поставено в дсоатата, за след приемането на Заключенията — да про 
тото тези въпроси вече отдавна трябваше да веде докрай Съюзът на комунистите.

Панче Зафировски

членовете, а с което се
на единния СК,

Той — както бе ка-
политически център 
„щаб на революцията".

сте-

зволи

значението и 
чения и на 
бъдем по-малко критични, отколкото з 

ва дава повод ходът и начинът на разисквани 
ята и проявената способност на членовете на

самия 16-ти пленум,

бъдат разяснени.

КЪМ ДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОТ

ШГСЪРЦЕ И УМ 5* РЕВОЛЮЦИЯТА
” на член на партийното ни ръководст- ПОСЛЕДНОТО МУ ИЗЛОЖЕНИЕ

когато към края на 1968 годи
нашата страна бе захваната от следното му публично изложение. 

Винаги 
Велко

университетите, да насърчи публи
чната политическа дейност на ко
мунистите сред младежта. Негови
ят девиз беше: комунистите тряб
ва да ползуват демокрацията до 
край, да се борят, само явно, с по
литически средства.

СМЪРТТА НА ВЕЛКО ВЛАХОВИЧ

великаните
от рождени- ко,

десстгодишнина на
Тито каза много 

Влахович".

на„ о гептември, хрониката 
Миналата есен, на седемдесетгодишнина

ГГ= в=Га0я1Г^,г=
РКом%с-е

пГтози начин Тито остави да служи за пример и
мунисти че ликът иа велко Вла* ист„,<и бяха честност и скром

«—■— —~

поколения комунис 
знаят и цом- 

-гакъв,

Никога няма Да забравя и по

па Десетия конгрес на Съюза на 
югославските комунисти, в момен
та, когато вече ни беше известно 
тежкото му здравословно състоя
ние и когато на пленарното засе
дание, по предложение на другаря 

успокоява бел- Тито, от седалката си прочете сво 
градските демонстранти, в момей- ите последни думи, °™Р®ве”Ц 
™тс на тяхна дезориентация об- към югославските комунист Че 
съжда заедно с тях актуалнитс про теше ги с повременни "3‘ « е 
блеми на самоуправителната дсмо в гласа и паузи, които У Р

напредничавото к „ за да им помогне да раз- /'.извикваха страх, така, , «е в за- 
пвижение Но по-къс- перат значението и хуманизма на лата царуваше пълна тиши . 

студентско Д.Га ^ рев0ЛЮцИята, иа1|1ата революция. Велко Влахо- ше на края на фивическите е1С1[1С
“овече от тях, изпълнявайки нар вич беше твърде опитен партиен ли. по "0„Р ^“говите тихи
• -пи или държавни функции, пре работник и добро знаеше, че един още по-убедителен, т зНт0П;,
Г пахя ла ^поддържат съдържател ),0|юр ис М0Жс да успокои и убе думи силно ни иълну __ _ "понтап- 
СТ<1 'тчяи с младежкото дпиже- развълнуваната маса млади хо- го прекъсвахме с изл0.
"и Пбаче Зе!о Влахович прите- "а, С с примера си искаше да „а- ни аплодисменти Края ™ «, 
ние- Обаче »<-л о и ТОва из сърчи всички комунисти и ръково же.шето му делегатите в за
шаваше, "аред^чДс^Во Той беше дства иа Съюза на комунистите на (НА 4-та СТРАНИЦ ,

студентски демонстрации.
помня фигурата на 

Влахович сред масата млади хора.
щс

С глава по-висок от всички, подпр
ял се с тояга, с убедителни и спр- 
койни думи, с дълбокия си и мал
ко за сипнал глас

ВИНАГИ С МЛАДИТЕ
“олям брой наши водени ре- 

воЛюЦионни кадри израстваха,
както

райе за
По-старите

революционерити и
нят Велко Влахович 

той винаги
именнодействуваше

или ли- 
най-убеди-

и Велко, в
зашото
явно, с убедителни 
сана реч. Беше един 01 НО0О-

пропагандатор алисти
положници на нашата ^ ика.
ческа самоуправителн аРкраТКИ 
Неговите изложения бяха кр^^ 
и ясни, разбираеми и 
с изобилие примери

говори

телните

лес-и затова 
всички хора.но го разбираха



2 Комунист
децата на функционерите 

работа, иди, ако остават 
били на щко 

родители

те, .ако 
не чакат
в чужбина, където са 
луване, докато техните

получават и апартаменти и 
— тогава нашите ръково- 

икономически заин- 
много за

ДУШАН ПЕКИЧ
НАКЪДЕ НИ ВОДЯТ 

КОМПРОМИСИТЕ

лесно 
кредити 
дители не са 
тсрвсовани да размислят 
производството и стандарта .на, I 
ботниците.

ИКОНОМИЧЕСКИ АБСУРД

Дали продължихте да утвърж
давате кой е виновен за застоите 
в колектива, който сте посетили.

_ да, питах общинските ръ-
какво мислят за състо- 
фабриката; Казват — 

ис е добро, но това е грижа 
Сложната организация на сдруже
ния труд, а седалището на ситата 

община. След това 
тах и директора защо е позволил 
фабриката да не работи шест 
сеца. Казва не могли навреме да 
получат кредити за материали. 
Бях упорит и питах банката защо 
няма кредити за тази фабрика. 
Казаха ми, че те имат и разбира
телство и средства, обаче нямат 

. Тогава питах Радован Ма- 
Народната

пали» ноември бях в е/ща основ
на организация в моя роден край, 
в Кордун, която с години се измъ
чваше с рспромятсриалите и валу
тите средства, поради което се 
стигаше до застой в производство 
то и до загуби. Минслата година 
застоят траещо около шест месс, 
ца. Във фабриката отидох след 
паузата, когато работниците взи
маха личните си доходи. 650 души 
напуснаха работните си места и 
започнаха да протестират породи 
ниските лични доходи. Показаха 
!■ м пликовете. Получаваха от осем 
до петнадесет (средно дванадесет) 
хиляди динара. Питаха ме може 
ли с толкова да се живее. Казах 
им, че не може, а дето не са ра
ботили шест месеца, а приемали 
загарантирани лични доходи, за 
това не протестираха. Защо? Поч-

ГЛАВНАТА ПРИЧИНА ЗА НАШИТЕ ПРОБЛЕМИ ЛЕЖИ В 
БЕЗОТГОВОРНОСТТА, В СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА НЕСПОЛУЧ- 
ЛИВИТЕ РЕШЕНИЯ, БЕЗДЕЛИЕТО И МАЛВЕРЗАЦИИТЕ. ЗА ГРЕ 
ШКИТЕ НА ОТДЕЛНИ ХОРА ПОСЛЕДИЦИТЕ НЕ 
ВАТ ТЕ, НО ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО

ководители 
яписто въвЧУВСТВУ- на

В печата главно малко прост
ранство се отделя за беседи с хо
ра, които не са начело па органи 
и организации, въпреки чс въз ос
нова на някои техни изявления ста 
ва очевидно, чс имат да кажат ми 
ого. неща за нашия обществен мо
мент.'

пи-е в друга
ме-

Един от тези е Душан Пекич, 
делегат в Съюзния съвет на Скуп
щината на СФРЮ, народен герой, 
лауреат на Партизанска спомени- 
ца, генерал полковник в ленения. 
Познат е по интересните си рази
сквания в Скупщината, а особено 
внимание на обществеността не
отдавна привлече един негов де
легатски въпрос.

„Административната комисия 
към Скупщината на СФРЮ — за 
яви тогава Пекич — „прие на 25 
април 1984 година решение, спор
ед което съюзните функционери 
може да получат кредит на 20 го
дини, с три на сто лихва, за моде
рнизация на своите обществени

лимит
кич, губернатор на 
банка на Югославия, във връзка с 
тези лимити и утвърдих, че не е ре 
шен пробемът с оборотните сред
ства в стопанството — ограничава 
шия фактор в производството.

условия — 
повече от 50 на

ти в един глас отговориха, че те 
не са виновни, че не е имало ма
териали за производството. Казах 
им, че наш югославски проблем е 
в това, че никой за нищо не е ви
новен. Ако след първия месец от 
прекъсването на работата поради 
исдостигна на материали 
сменили работническия съвет и ди
ректора, аз сега бих бил на ваша 
страна, но понеже не сте направи
ли това
Ролята на господствуващата класа 
и самоуправителите сте свели на 
протест когато приемете ниски ли 
чни доходи, а съдбата на колек
тива сте предоставили -на други. 
Такова отношение не

Но и в сегашните 
казва Пекич 
сто от ООСТ при всички труднос
ти, стопанисват добре, някои, дори
отлично, докато тридесет на сто 
от организациите работят слабо.

бяхте
Повече пъти във връзка с това 

споменавахте и нашата „преширо- 
ка социала".

Казах: да се дава

или частни апартменти или къщи. 
Понеже е намерила такава възмо
жност за функционерите, нека 
изнамери подобни решения и за 
всички работници, които сд без 
квартири 20 и повече години".

Комисията в отговора си изне
се, че подобни условия са предпи
сани със законите във всички ре
публики и покрайнини, а на вто-, 
рата част от въпроса на Пекич бе 
казано следното 
вната комисия към Скупщината на 
СФРЮ не е опълномощена да пре
длага решения за отпускане на 
кредити за преките производите
ли, тъй както условията за това се 
уреждат със самоуправителните 
общи .актова на организациите на 
сдружения труд".

Преди известно време делегат
ът Пекич достави възражение на 
това обяснение: „Защо 
се дават сведения само за ползу- 
ването на кредити от страна на 
делегатите, а не и за други, защо- 
то решението се отнася до всички 
Функционери и ръководни работ
ници в съюзните органи и органи
зации. Няма основание

считам ви за виновни. социална
помощ на заетите е икономичес
ки аосурд. Вместо това на всеки за 
ет трябва да създадем условия с 
добра работа да може солидно да 
живее. Социална защита трябва 
да имат неспособните за работа, 
безработните без никакви прихо 
ди и някои категории пенсионери. 
За останалите — трудът е сурова 
икономическа
трябва да се ориентираме 
общите икономически 
Това липсва. Да посоча само един 
пример:

е вече хрха-
рактерно нито за работниците 
капитализма. Когато не сте рабо
тили, а сте получавали лични до
ходи — трябвало е да помислите, 
че някой е трябвал да заработи и 
за себе си и за вас.

Така завърши нашата тогава
шна среща, те се върнаха на ра
бота,. обезпечиха материали, 
върви добре, произвеждат и 
износ.

„Администрати-
нужност и затова 

към 
мотиви.

работникът който 
га резултати над средното равни
ще, а при това ползува кредит за 
жилище и отплаща месечно 15 000 
динара. Друг работник получи жи 
лщце от организацията си и още 
субвенциониран наем. Защо той би 
се залагал за

постисега
за

В Скупщината 
и „най-гласната 
фабриката?

— Да, питах я — понеже бе 
недоволна

споменавахте 
работничка" във

в отговора
възнаграждане според 

критерии 
при разпределението на жилища? 
Така ние дестимулираме най-добри 
те а помагаме средните. Трябвадр 
би да доведем в същото положение 

отношение на разходите 
квартируването и онзи, който

— дали може би пора
ди състоянието във фабриката е 
оила в Общинския комитет или 
при председателя на Общинската 
скупщина. Каза ми следното: .За
що да отивам при тях, когато те

Седам милиона месечно. Макар че не получават седам 
милиона, Угоах че получават пет 
пъти повече от нея без радлика на 
слабото стопанисване на най-голя
натТаа Затп°Ва 0рганизаД«я в общй ната. Затова аз работничката 
орах така: Тя не ще 
ТЯх> задното смята

труда и за икономически

такива при 
вилегии да се дават на лица, които 
имат най-добри обществени 
стни жилища, или и едното 
гото, а не и на онези, които нямат 
никакво жилище".

по за
купу

ва жилище с кредит и онзи, който 
го получава от обществото.

или ча
и дру-

Говорехте и за останалите 
ни, например за неоформената 
край икономическа политика?

— Да, това по начало 
тно, но бих споменал проблема за 
концентрацията на капитала 
те условия. Ние вървим, 
е известно, по пътя на сдружаванена труд и

причи-
ПРОТЕСТЪТ НА САМОУПРАВИ
ТЕЛИТЕ

ДОраз- 
да отиде При 

принадле-
« че не

*ат на същата класа. е извес-Даяи това
вижда причините за наши

те неволи преди всичко 
подобни функционерски 
гии?

значи, че ДушанПекич3 Това също изтъквате 
наш голям проблем?
онеш7теЛИЧНИТе ^°Х0ДИ на Функци
онерите — от общината до
рацията - не зависят от «ште 
доходи на работниците и от дело 
вите резултати в стопанството Как 
функционерите може да имат 
соки лични доходи, ако 

обществено -

в наши 
както вечекатов тези или 

привиле-
средства върху доброво 

ни начала, но това често пъти за 
виси от

— Напротив, многош повече по 
сочвах на отговорността на работ
ниците, производителите _
Пекич. — Във връзка е това 
в Скупщината, на

волята на отДелни дирек- 
ри и ръководства в обществено- 

олитическите общности. Затова, 
||м ™ ■ интегрирано стопанство 

™ ™ЛЯДИ дребни ни ООСТ, 
пробият

казвао. говорих 
сесията на Съве

та, че безотговорността на работ- 
нищите във фабриките 
ва големи проблеми. Нещо 
ва бе предадено

ви-ч колектив-

Г. СГАко
ите0 и разедине- 

могат да си 
световния пазар, 

се някак си

ни сърда- 
1 от то- 

и в печата. Ми-
които не 

път на 
Почувствувах 
когато видях в едно

пет
средното на заети- унижен 

чуждестран-
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таГотеСна°с °™°ШеНИе бе П°-Р"зв»1- 
то едно гРгСЪ'°ТН0ШенИе Т-ЕИ към- 
петналргрт 3 Т°Ва съ°™ошение е петнадесет къмто едно 
изпревари и други 
шение не бива 
но нейният 
се е
тонния

КРИЗАТА ТРЯБВА ДА РЕШИМ САМИ, С ПО-ДОБРА ОРГАНИЗИРА 
НОСТ, ПО-ГОЛЯМА. ИКОНОМИЧНОСТ. НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН С 
ОНЕЗИ, КОИТО КАЗВАТ, ЧЕ И РАБОТНИЦИТЕ НЕ СА ОТГОВОР
НИ АКО НАВРЕМЕ НЕ СЕ ОСИГУРИ ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН МАТЕ 
РИАЛ. РАБОТНИЦИТЕ ИМАТ СВОИ ДЕЛЕГАТИ, ИЛИ АКО НЕ 
ТОВА — МОГАТ ДА ИЗПРАТЯТ ДЕЛЕГАЦИЯ В КОЯТО И ДА Е 
СКУПЩИНА, НО ФАБРИКАТА НЕ ТРЯБВА ДД Е В ЗАСТОЙ

Япония 
и в това отно- 

Да се сравняваме, 
опит има значение. Тя 

определила да
г _ "а33р с 0нези произведения, 
с които може да бъде конкурент- 
V, немилосърдна икрномичес 
а мотивировка постигна най-го 

ляма продуктивност и трудова дис 
циплина, а стандартът на заетите 
е в постоянна зависимост 
панския ръст.

излиза на све-

на.

от сто-
цата си и пр. Той смята, че наши- Дото поколение, защото трябва да
те работници недостатъчно са за- ги връщаме 20 години. Затова е
интерссовани за това как тяхната трудно да увеличаваме 
фабрика ще работи. Факт е, че стандарт, та мисля

Друг изход няма. Неотдав- 33 нея някой ще се грижи, ще са- поверители трябва да
на ни гостува Парламентарна де ™Ра загубите, както и да се рабо- част от отговорността за неиконо
легация от Япония, и в края на ти- мическите капиталовложения,
посещението ги попитах какво ми
слят за Югославия, какво впечатле Мпого пЪти в Скупщината спомена 
ние сме оставили. Първо, казаха вахте за проблемите във връзка с шаваме сами- с по-добра организи
ми, че биха можали да хранят 120 необременяването на дохода в сто Раност> а 0 по-голяма икономич-
милиона жители, когато биха има панството. ност и ПР- Не съм съгласен с оне

зи, които казват, че и работници- 
— Говорех, че от лозунги тряб- те не са отговорни ако навреме не

се обезпечи

Ще кажете, 
поемем този път.

че и ние трябва да
реалния 

че и нашите
поемат

Все пак, кризата трябва да ре

списание, че от 500 най-успе ли житница като Войводина. Вто- 
шни предприятия
първите шест месеци на миналата ската партия на Япония ми каза, 
година няма нито едно от Югосла че е изучавал нашата самоуправи- 

Така разединени, ние никога телна система и на мнение е, че
техният работник повече е заинте 
ресован за добри резултати на пре 

на дприятието, чиито собственик 
капиталист.

но
Европа през Р°» представител на Социалистичев

ва да преминем към дела, че всич 
ки големи потребители на бюдже- теРиал- Работниците имат свои де 
та, общностите-на интересите и легати' а ак° не това — могат да

една изпРатят Делегация в която и да 
потребление. е скУпЩина, но никак фабриката 

не бива да е в застой.

възпроизводствен ма

вия.
няма да се включим в междунаро 
дното разделение на труда, нито 
пък ще бъдем конкурентни 
световния пазар.

останалите да се откажат от 
част от сегашното

е По-добре е това ~
отколкото югославс- доброволни начала и контролира- 

ският работник за своето предпри но, отколкото в драматична атмос Чялата страна, защото фабриките 
ятие. . Японският работник е готов Фера. Трябва да се запитаме откъ. в_сегашната криза не трябва

де толкова
ния, годишнини, в което наистина 
няма мярка. Повече даваме

отколкото за всички запа 
си храна и индустриални резерви 
в Югославия, повече даваме 
ствувания, универсиади и олимпи
ади, от общински до междунаро
дни, отколкото за научно-изследова 
телски труд.

гда направим на
Трябва да се вдигне тревога в

С ПОМОЩТА НА НАРОДА да
спират.средства за чествува-да работи и за половин надница 

ако капиталистът е в криза, защо
Затова ли често пъти спомена

вате опитите на Япония?
— Япония след. Втората светов т° има намерение тук да се пен- футбол, 

на война в икономическо и техно- сионира, да настани на работа де-

Правя забележка на нашите 
за функционери, че за такава реши

телност не се застъпват в своите 
говори. Някои от тях вместо това 
в народа създават обръквания, из
тъквайки само положителните ре 
зултати или само отрицателните 
явления в обществото, без конкрет 
ни мерки как проблемите да се 
превъзмогнат. Например, един 
функционер от най-висшите пар
тийни върхове през лятото в ин
тервю пред НИН (от 8 юли 1984 
год.) бе казал, че имуществото на 
Федерацията се разпилява, че мно 

квартири във Федерацията 
незаконно се ползуват. Друг фун 
кционер от същия орган в „Бор
ба” (от 13 октомври 1984 год.) бе
ше казал за привилегиите на деца-

за че-

И общите и по-тесните интереси
Аз се застъпвам големите спор 

тни манифестации да се органи
зират само ако за това съществу-сред делегатите в Скупщи-Другарю Пекич, говори се за това че 

СФРЮ има малко работници?
— Аз съм делегат в Съюзния съвет, 

гатите са от сдружения труд. Следователно, интересът на ООСТ е за
стъпен. Но, проблемът е там, че икономическата политика, кредитиа- 

мометната система и стопанството не са в компетенция на Съюз-

ва икономическо оправдание, т.е. 
по същите критерии за получаване 
на средства както и стопанството.
Ако съберете от народа пари и го 
така стигнете до суфицит, къде е 
тук икономическата логика?

ната на който 51 на сто от деле-

та и 
ния съвет. Съюзния изпълнителен съвет и съве-Какво е отношението на

1ГЗ“==г.=с”-г'-;==н
0б™етТритическиНИв работните те" съветите на ° Скупщината 
преди ^гласуването

*аТ° Не„якоиРИзеакони Но скупщината няма достатъчен преглед в из- 
съюзните закони, което създава

КОЙ ВРЪЩА ДЪЛГОВЕТЕ
ръководителите.

За какво споменавате прекале- По-късно никой не реагира, като
че ли нищо не бе казано. Затова

та и внуците на

пата „употреба" на лозунгите?
и търсех да се изнесе на видело 

— Някои наши функционери това във връзка с ползуването на 
твърде много си служат с обеща- квартирите от Фонда на Федера
ция, за чисто покритие несъщес- цията и кредитите за жилищно 
твуват реални възможности. Каз- строителство във Федерацията, 
ват — ще облекчим стопанство
то, ще намалиме инфлацията, ще 
увеличим износа, ще спрем падане ния в Скупщината, а и от този раз- 
то на реалния доход. Това по-мал- говор се получава впечатлението, 
ко личи на демагогия. Затова ми- че за дас най-големият проблем е 
сля, че би било по-добре открито 
да кажем, че без далече по-голя
ма работа, ангажиране и сдружа

на стопанството и без отго- чужд труд и че имаме много пра-

големи проблемидлагат и
Въз основа на Вашите изказва-вършаването на 

работата й. Какво

- Начинът на "^^“'„"^^ГсГкай^З-върждаване па 
компликован, особено когато сс ср САП. Но все«“•"гхл".

за *** нятя на Югославия, нито поради това 
па Скупщината избирателна база за дслс

»“"Х“ 2 - «•<"”
съвет. Предло през делегациите в

повече обп^ИИобщИ1ШТе и ССТН в републиките

мислите за начина на
залегнал в това, че мнозина в на
шата страна живеят за сметка нада много

избора на всеки
не е пречка

ваис
ворност за неуспехите няма да се ва, а малко задължения, 
отвървем от трудностите. Но, тру
дещите се в бъдеще трябва да зна 
ят къде се харчи всеки динар, в те проблеми виждам в безотговор

ността.

пък това
в Съюзния съвет 
може да се оспорва 
гатите в Съюзния 
тръгва от една или 
шиндта, след това в

— Главната причина за наши-
об-

какво се инвестира, колко се за
дължаваме и пр.

гнилите компромиси. в
общността

и покрайнините, където се рся|те
делегат трябва Да засГЬПВ‘*бщ1?тс Интереси па
ла, но същевременно и компетенция
касае за Съюзния -^родГата отбрана,

социализацията на несполуките, и 
На обществеността доскоро не в безделието и малверзациите._То

обта незаинтсре-

избор- Всеки 
с избра-

окончателниятизвършава
която го 

Югославия, понеже се
е обществсно-полити-

и външната

на средата.
бе известно до каква степен стра 
ната ни е задължена?

ва ни доведе до 
сованост за по-голяма ефикасност, 
продуктивност и въобще за по-голвътрешната работническата— Казваме

класа е на власт, тя ще връща дъл яма активност в търсенето на по- 
говете, но не трябва да знае колко добри решения. За грешките, про- 
сме задължени. Като че ли дълго
вете шс връщат онези, които
укривали информациите. Казваме, ли1'а последствията 
и топа, че сега не трябва да се цялото общество. Ако така пр Д 
търси изход, а на хората винаги жиме няма изход от кризата, 
трябва да казваме истината, колко 
то тя и да е тежка. Натоварихме

ческата система, 
политика. застъпва становищата 

от своя реги 
и асоциациите 
Конституцията

трябва да
делегатът в Съюзни* етическата 

на ОСТ и на обществеио-по;ТИЧеските 
он, по и иа обществеио-пол цията
аа ОСТ на равнището "» р труД. Затова 
в* СФРЮ и Закона за сдру* 11оЗЯава всички 
"тм а Съюзния съвет до®р д 0рито да г, 
си на Югославия и да е гото у ^ „я рев 

|преди всичко основните I Р _______

организации 
организации 
както и на

твърде е важно деле- 
най-важни интере- 

застъпва и защищава,

пуските, безделието на отделните 
са не носят те, а

разговора води 
Браннслав Радивойшаолюциятв.

върху плещите на младълговете
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онези, които не приемаха, че исто 
рията не е вече само европейска, 
че борбата не се води по някакъв 
шаблон, някой единен метод, твър 
дейки че за нея ее воюва във вси
чки възможни облици.

Таков бс Велко Влахович, оби 
кновен и откровен. Той умееше ми 
рис и с търпение да вгражда и да 
обяснява моралните норми на ре- 
волюционото движение. Всички му 
вярваха, защото живееше и рабо
теше така както говореше. Гордее 

с Партията, която „скрати 
началото на историята на

извршнен-сталиии сти ческото
социализма, а поради своя

та ясна, въобще неидилична нред- 
обстановката в тогаваш-

двпжение, заради слабос- на 
грешки, поражения и трудно 

Някои всред тях изгубиха ори 
гнгацня, някои сс иасивизирахо, 11 

рндки отделни лица, които

(ОТ 1 да СТРАНИЦА, 
деловия президиум нривететвуваха

всички ояха сти.

ческото 
ти и не на

е оурна искреност, 
на крак. П влахович искаше да 
стане, но Тито, запознат със здрч-

става за
пия свят и в работническото двр- 
жснис, стана един от най-ссриорни 
гс аналитици на причините за бю 
рократизИраието на партията. Ос 
тро критикуваше сталинизма като 

високо отричане на хуманизма, а и пора
ди подчиняваното на човека, на 

мястото В ЦСН-

пмп и
като Джнлас, затънаха в калта на 
антикомунизма и станаха иодстрс- 

между народната и до-
восяошюто му състояние, е ръка 
му даде знак да седи. гьн покър
тителна оеше и картината на пдч- 
надееетия конгрес на Съюза 
югославски гс Комунисти но вре
ме на изложението на вдвард кор- на отбранителната линия па соди-
дел. макар и тежко оолен и на ализма и комунизма, той е при- когато ос отвзе о „
края на силите еи, той прочете в мор на верност към революцията търа иа оорба а заЧ
конгресната комисия краткия си и марксизма. Революционният яко издиша и с р
доклад, актуален и днес, като път го води от Белград в Прага и зма и шовннизм , а за■ Р 

-че ли е написан в разгара на наето- Париж, след това в Мадрид, на всеки народ па _ '
оощонартийна дебата за бойното поле на киитяща Испания, вешка свобода, 1ои с 1ита, Р

л по-късно като тежък инвалид в ципите на нашите между! I Д
Москва на работа в Коминтсрна и отношения трябва да отразяват ДУХ резолюциите. Бе един

Велко Влахович беше главен СКрЮ, По времена 1-ЮБ живее и на братство, единство и равнш г - гелитс На такъв Ст>юз на кому- 
.творец на Платформата иа Дссе- действува в Съветския съюз, По- вие, тока както той сс отразява дист койхо ще бъде
тия конгрес, в която особено зна- "сче п по - добре от мнозина дру- отношенията между 101 ос» век (зазвитИето на политическата "сис
чение има неговият принос за ана- 1-11 бс запознат е физическото ис- народи и народности, за него поос социалистическото, сайоу-
лиза на международната обстанов- требленне, знаеше за манифестира дата па революцията не з , вление нс негов пазач и Опе
ка, по-саецнално икономическа- щото се недоверие и за различни сме осъществили нашия ол и. „ - организатор на работнйче
та. Всички задънени улици в поли- те интриги, за все по-голямото пли ъщност, завоюването на властта ' всеобши иййциативи вътре
тиката водят начало от разстрои- яш,е 11а прагматизма и великодър- написа той —■ представлява отва-
етвата в икономиката, каза той жавата тенденция в рамките иа Р*пс на всички вентили, коиго о - тито и КардеЛ той е една
на конгреса. „Разглеждането на прилагане политиката на сила в 'Дество бе затворило. Едно врем ' популярните личности
видимото отвън, на дима, както се тогавашното съветско ръководство, бе през 194о, а друго през чашата революция, еднакво "обич-
прави често, без съблюдаване на Но< всичко това не го обезсърчи, година. Днес с грето вр мс . всички особено от“ млади-
онова, което се случва в глъбините, не повлия върху неговото отноше- През това трето време, в ета- сс _ доверие и в

ние към марксизма. Сталинизмът "а на изграждане на социалисти- а ползуваше се с доверие и в 
отричане ческото самоуправление, Влахов- Ц<=лия прогресивен свят. Тито, Ка

на ленинизма и изопачаване придо ич влиза със сърце, ум, гордост, РДОЛ „и Влахович съвместно откри-
бмвките от Всликая октомври. Но тъкмо тук себе си докрай намира а&ха неизчерпаемите източници на

на конгресния анализ на съвре- за. него, впрочем като и за цело- като човек, който вярва на чове- творческата енергия в масите на 
меннид национализъм у нас и в купната Югославска комунистичес- ка, в свободата, в хуманизма, Че- хората, съвместно откриваха въз- 
света. Засегна и въпроса, как беше ка партия. Съветският съюз по то- сто се изразяваше и поетично, можности за прогрес на обшество- 
възможно национализмът да про- ва време остана опора за еманци- „Мцтологнята разправя как богове то, и това върху основит? на само 
никне и в редовете на СЮК. „,Ако пнране на малките народи и фак- откраднали огъня. Ние нямахме от управителния демократизъм, а не 
СК е монолитен, ако съществува -ОР в борбата им против фашиз- кого да вземем пламъка на самоу- буржоазния либерализъм или бю- 
другарство, братство и единство ма, като най-опасан враг на свобо- правлението. Всъщност само здбел- оократическия етатизъМУ Днес вси 
най-напред между комунистите, а долюбивите народи. Влахович не- }1захме икерата, която запали огъ- пиките трима не са сред живите, 
след това и между народите, мис- поколебимо вярваше в правилно- ня през онези дни на краткия жи- но са за нас и с нас в по - нататъ- 
ля, че никакво влияние не ”може стта на Титовата антифашистка, вот на Парижката комуна. Пламъка шната борба. Тяхната мисъл е на- 
да проникне в нашите редове и да национална и социална политика. на самоуправлението запалихме и ше оръжие в сегашната и бъдеща 
отслаби нашата страна. Борейки в нашата революция той видя връ- разгоряхме сами". Имаше обичай борба за. политически!-йкономиче- 
се против национализма и нацио- щанс към краткотрайния опит на да казва, „Теорията е сива, зелено ски и културен прогрес на социа- 
налистическото, никога не смеем Парижката комуна, съветите на е дървото на живота". Неговите листическа Югославия, в борбата 
да. пренебрегнем националното, Ленин, марксизма като най-чист основни и най - чести теми бяха за запазване и задълбочване прид- 
прогресивното". източник на активност и на всеки самоуправлението, демокрацията, обивките от революцията, за запа-

За Велко Влахович, за тежкия работнически авангард. хуманизма, културата, свободата зване доверието на рйбоатническа-
му живот на революционер, за не- По време на всичките три ета на творчеството. Според него ре- та кла.са, на нашите -народи и не
изчерпаемата му енергия и хума- на на югославската революция Ве- волюцията е творчество. Самоуп- родности <— че няма-, да се изгуб- 
нност, но и смисъл за хумор са лко Влахович се намираше в Тито- равлението е отворен процес, това им в мъртав речен ръкав, далече 
написани много хубави думи. Все вия щаб. По‘време на въоръжения е богатство на което няма грани- от революционното, /течение кое- 
пак най-близка ми е следната ми- етап не можеше да се бори с пу- ци. Основният носител на демокра то единствено води' към осъществя 
съл, „Беше роден да приятелству шка в ръце, но затова изпълнява- цията е работническата класа. Тя ване на, социалистическата и 
ва и да вижда само доброто в све- ше задачи от изключително значе- трябва да стане водеща сила в муническата визия на обществото 
та и у хората. Но именно тази ху- ние — в Москва организира радио нацията, тя трябва да отвори гра- Велко Влахович 'на своите по’ 
манност, която ще стане негова - станция „Свободна Югославия, ниците на свободата, за човека и томци не можа да“’остави големи 

_ . черта, ще го прави Тя не бе само изключително зна- за междунационалните отноше- материални блага' В завещанието 
жесток оорец във всички ситуации, чителен пропаганден медии, ко- ния, постоянно трябва да се стре- е написал че автопЬките 
когато доброто и добродетелите ито вливаше храброст и сила на ми за подвпгане на по ’ р
трябваше да се отбранят от злото, партизанските поделения, но и еф равнище 
когато трябваше да се отбрани икасно средство в борбата за 
човешкото достойнство и правото ждународно признаване на наша- 
на човека на свобода и по-хубав та революция. Тази борба не прик- 
живот", лючи с победата за освобожден-
ВЕРНОСТ КЪМ РЕВОЛЮЦИЯТА ие на страната.

Непоколебимо бе

катедн на 
машма реакция.

Велко Влахович стои

ще сс
мътя до 
човечанството".

Неговото име с свързано с вси 
чки значителни документи на на- 
шата Партия, с Програмата, Уста-

от съз-

ящата
водещата роля на Съюза на кому
нистите.

носител на

в

в недрата на световната 
ка, не е достатъчно да разберем за него представляваще 
цялостта на процесите”.

Влахович подчерта значението

икономи

ко-

отличителна
си права

— високо оставя на Партията/, а всичко оста
на националното равноп- >Цало на внуците С*т« на които това 

равие. Еманципацията на нациите.ц принадлежи ако честно живеят. На 
' п .Упякъч тяхиото свързване. Вещ. всички нас югославяните и прогре 
ко Влахович процеса на освобцж- смените хора в двета той обаче ос

тя с упорита.ожас- ческата"сфей^вързваше“с°лухов ТаВ” ценно„ст от «епреценимо зна 
неговото точеност, продължи и след , побе- ната сфера изграждайки чсние 11 обе‘Ч- .Ценности които садоверие в силата на революцията, дата, все до края на педесетте го- „а културната политика в социзл/ °Т "аи'Г0Ляма

историческата мисия на работни- .дини. През тези години ние, одол- зма. Спорен „ег0 културата
ческата класа да освободи общес- яваики на. постояните натисци, по- тавна чагт на

. твото и себе си, в прогреса на чо- литически. икономически, шпион- ществено икономигк^ 'п 8 °б_ 
вечествово и в хуманизма. Във вси ски, идеоложко - пропагандни — тя ,,лва пкпкп ” процеси 

революция „ от Запада и от И стока - си из- И хаХтеп ЧОве.ШК"
имаше случаи, а за съжаление има борихме право иа собствен път в
ги И днес, отделни .лица да се де- социализъм. ..целокупното негово обмисля
морализирдат и да ослабне доверие . През това време Велко Влахов ^ьсната
то им в революцията и комунисти- ич, като непосредствен свидетел политик Влахович''

ме-

вгщвост за сегашно- 
трето време на нашата борба 

за социалистическото самоуправ
ление, за моралните норми на на
шето работническо движение, за 
единството на Съюза на комунис
тите и за укрепване способността 
му и занапред да бъде начело на 
работническата класа, всред с ма
сите на трудовите хора и заедно с тях. м

то.
е със-

чки етапи на нашата смисъл

полемика" на- 
, литератор и 

критикуваше

Комунист ни и отгРовДорниРредактор^на°републикад- • Ад,р^РаГИШа Павлович.
ските и покрайнинските издания _ Дуб. * на^ Ком™иРв~ Ч?гЦН"Те! 33 всички «здаюи. 
равко Цурач, (СР Босна и Херцеговина,. и ”БГпаГ ПГЩ8Д "МаР«" « Енг«^ 
Д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия, елгРаД, телефонна централа 335-061-
Реджеп Хайрулаху (САП Косово) Ристо СъпЯ “а РЛДакциятв на изданието за СР 
^ар“ <СР Македония), Янея Корошец н„„^Р6 щН°В” Лелгра«. Булевард ,^

, ,ШГ::Гор “ ““ “

# С указ на Президента на Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист" 
личен с Орден братство и

е от- 
единство съсзлатен венец. 

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

• Урежда единна и ла-

.л-

^.



УРЕЖДАНЕТО НА СМИЛОВСКО ПОЛЕ 
РОВГРАДСКА ОБЩИНА В димит НАПОИТЕЛНАТА

ЩИНА СИСТЕМА „МАСУРИЧКО ПОЛЕ" В СУРДУЛИШКА ОБ

Най-големият проект 

в общината
За селскостопанските производители 

ще бъде безплатна
ца, Сувойница, Дугойница, ват и собствениците на 
Алакинце, Биновце и Ка 
лабовац, състояло се 
28 февруари т.г. в Сурду- 
лица.

С напоителната систе- 
въз ма ще бъде обхваната 

площ от 6500 декара и за 
нейното строителство, ю • 
кто е запланувано, ще бъ 
дат изразходвани 320 ми
лиона динара, средства, ко 
мто вече са обезпечени.
Във финансирането й би- 

Масури- ло запланувано да участву

Налице са всички изг
леди спорът около строи 
телството на напоителната 
система в Масуричко 
ле успешно да се разре
ши. Такова заключение 
може да се направи 
основата на сведението, из 
несено на съвместното съ 
брание на изпълнителните 
органи на обЩествено-по 
литическите • организации 
и Общинската скупщина 
в Сурдулица с представи
тели на селата

Мелиорацията на Сми^ 
ловско поле току-що не 
е започнала. 'До средата 
да март месец приключва 
конкурса за провеждане ,на 
работите и сигурно е, че 
с пролетта машините ще 
влезнат в мочурливата по 
чва и ще започнат да пос^ 
тавят дренажните тръби и 
да копаят канали, за отве 
ждане на водата. Всички 
проекти вече са готови, 
които е предвидено Да се 
постави закрита канална 
мрежа в дължина от 59 ки

имоти с по 25 000 динара 
на за площ от 10 декара го

дишно, и то за предстоя
щите -10 години. Собст
вениците на площите се 
противопоставиха срещу 
изграждането на напоите 
лната система, чието стро 
ителство започна към края 
на миналата година, по
сочвайки че не искат да 
участвуват в нейното фи
нансиране.

Техните задължение пое 
Общинската скупщина в 
Сурдулица и инвеститорът 
на капиталовложенията 

„Делишес" от Владичин 
хан, а половината от сред 
ствата безвъзмездно рбез 
печава СР Сърбия Освен 

*това на събранието е зак
лючено, че изборът на сел 
скостопанските култури, 
които ще се отглеждат, е 
свободен. Онези, които 
сдружават производство
то, няма да заплащат из
разходваната вода. Също 
така бе посочено, че няма 
да се провежда комасация 
на площите, все до като 
селскостопанските . произ
водители не изявят жела 
ние и заинтересованост за 
уедряване на площите.

Изграждането на напо
ителната система, която 
обхваща и с. Житораджа 
в община Владичин хан. е 
многостранно полезна. Та 
зи напоителна система ше 
ладе възможност за при- 
бипане на две реколти го 
пишно и далеч по-добое 
ла се ползуват тези пло- 
ттооодни площи. Най-доб-

на около 500 хектара зе 
мя, които би били обхва
нати в някой по-комплекс 
или са възможни за замя
на с частните производите
ли, ако техните площи се 
намерят в „блока". По то 
зи начин вече са изкупе
ни 160 хектара. Един 
лион динара са обезпече
ни и за изплащане на пло
щите, които се намират в 

с състава на тези 780 ха в 
.Смиловско поле. И те ве-

ми-

Р«1»са.ж. <0ма*,ас'юн09
и л-х,* -»а. ч*^о. м/*. (Ое>Л «-о!)■

ОР&Т1НА

че се реализират. Така на 
пример Тинко Георгиев от 

лометга и открити канали % Петърлаш за 1,38 ха взима 
в дължина от 12 километ- 196 712 динара. Имота се 
ра. Това е не само най-го 
лямо капиталовложение в 
общината, но и най-значи 
телно в областта на селс-

заплаща според приетия 
ценоразпис от страна на 
Работническия съвет на 
„Сточар", ,а до началото на 5 
март месец са изплатени 

Разбира се, създаването около един милион и че- ; 
на комплекс от 780 хекта тиристотина хиляди ди- < 
ра носи със себе си разни нара. Цената е от 15 ди- , 
проблеми, най-големи от нара за първа класа в Ба

рйе и Било до 50 динара | 
за първа . класа в Димит- \ 
ровград.

*кото стопанство.

които са разрешаването 
на имуществените въпро
си. Макар че е установен 
общ интерес за провежда 
не в дело на този проект, 
някои стопани дават отпор 
Именно, площите 
те поитежават тук 
то по 30—40 години не с"

!
Ведно с реализацията на 

проекта „Смиловско по
ле" в селскостопанската 
трудова организация „Сто 
чар" изпъква и проблемът 
с недостига на кадри, 
момента се прави анализ 
на недостигащите кадри, 
за да могат навреме да се 
търсят от списъка на не
заети или да се стипенди- 
рат. А нужни са ветерина 
рен лекар, 
есд, хидроинженер, 
ри за фермите в Изатов- 

полс.

които 
и кои-

В
обработвали, сега търсят 
да им се заплатят по цена 
за първа или втора кла- 

те са VI или VII кла 
обезпечил

са, а
са. „Сточар" е 
средства р»з им заплати, а 
също и площи за замяна. 
Става дума за няколко ли- 

от своеобразен 
виждат (или не ис

инженер-лесо-
млека

ца, които 
инат не 
кат да видят общата пол
за, която мелиорацията но-

ци и на Боровско 
Обаче, както считат в „Сто 
чар" проблемът не се раз 
решава само с настанява- 

кадрите, но трябва 
създадат и съотвст- 

нормалсн

оото доказателство за оп- 
оавданост на тези капита
ловложения е миналогоди 
шната суша. вследствие 
на която добивите от тези 
площи бяха преполовени.

С. Микич

СИ.
В реализацията на пър

вата фаза от проекта е да се 
фредвидено да се направи ни уСЛОвия за 
още една микроакумула- л<ивот на тези кадри, 
ция, която да покрие 

30 хектара 
Смиловци

нето на

А. Т.

Той итека най-хубави крави...площ от около 
между пътя за 
и вече съществуващата

Това ще

СРЕШИми като видях, че нищо не се 
мени
до заплащането за осигур
яване. Като производител 
и занапред се плаша

плиткабащини- ношенмс се води 
политика — казва Костич,
Досега се даваха сачо обе 
щаиия, ме ще се 
мерки за да спре миграци 
ята н полупланинските кра матрапазитс, защото едни 
1мца. каквато е наша Бабу ценят качеството на теле- 
шница, но при мас поне, тата, а други?... Всичко на 
резултати още няма — 
деля Костич.

изселват, гаснат 
тс огнища. Всички очакват 
кооперациите да предпри
емат нещо, а

щ бъдат открити ма 
цехо- 

пищо. Аз

попитате за Брани, 
Бал-

тис ви кажат:

кроакумулация.
възможност за наво 

200 хек-

Всичко се свеждаАко
даде
дняване на около

Костич в селомир
ниш, всички

__ Ох, да как да не го
има наи-

взематговорешеще бъде из

0 '“'"“ГДн.™ 2. «об» "бо—™-
'“.«V

вено-политически деец. 1 .
насто-тем е делегат в Сь . .

местните обишос- , С
с,<ум' Ш-I.

тара площ, а от
се и
лки производствени

не само, вс, но засега — 
считам,
допусне селата да 
рат.. Считам, че в,това от

ис бива да се 
отми

не село се промени, но откуп 
вай сто — не. Откупчикът 
е единствен проценител на 

си е...

този проект и 
на каналите, ще . бъде пое- 

пътна мрежа на 
компле

спо

троена и 
длъж и нашир по

Решение е може би и
I сдружаването. Ио сдружа- качеството и това 
* каквото имаме се А на човек, които единст-

га - казва Костич - не веио живее от продадени- 
обешава много. Ние сме те телета, не му е все ед- 
сдружени с кооперацията
само зарад обработката Ако погледнем в чии ръ 
на земята и отглеждането це е селскостопанската ме 

добитък. Би било доб- хаимзацня, ще видим, че 
рс ако и производители средствата от „зеления 
станат трудоустроени. план" са използвани

— Сдружих се, сред пър равилно. Това тежко 
пите с кооперация „Будуч па ДЛ като на производи- 
ност". в Бабушница. На гел. Търся да се подсичат 

бях „запален" корените на вредните явле
стопанст* 

М. Аптич

около 10 
че всяка 

изход чрез

кса, в дължина от 
километра, така 
целина ще има 
уреден път. Според Ч®” ' 
те от 1984 година с^вкуп- 

трябва Да 
260 милиона

вам сто,вета на ДиОбщинскатаТИ 13
щика. Твърде

в работата
активно ,#/ча 

на скуп но.ствува 
щината. 

.Ако ме
идепитате как 

Валииш , след 
години — 

много

ният проект 
струва около наизглежда 

петнадесетинадинара.
Наред с подготовките за 

този, реали 
друг про-

неп-ви кажа:мога да 
лошо 
когато 
хмс. Освен
иицИ/ Диес пъв 
изобщо няма 
Хората

Костич,
посети

ми_ започна
тези дни го

неколцина Учс 
п валииш 
млади хора. 

село се

; \цеализация на 
зира се и един
ект в непосредствена
висимост от първия.

*за
става 

от осем 
които

първо време
сдружаването, а после нпя в селскотодума за средства 

милиона динара, 
се ползуват за изкупуван

г за
по.от нашето

СТРАНИЦА 7
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(^ П Р□ СВЕТА^ ИЗКУСТВОI тКУАТУРА
ИЗЛОЖБИБИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО I!НАВЕЧЕРИЕ НА СТОГОДИШНИНАТА НА 

ДИМИТРОВГРАД НОВИЦА МЛАДЕНОВ 

В „МЕТРОПОЛ" - БЕЛГРАДОгнище на културен подем койтодимитровградски художник,
Белград, Полица Мдаде 

„Метропол" в
Известният

понастоящем живее и твори в
Б^лграГЖ % мТрГТоткрие самостоятелна 
художествена изложба. Пред любителите на изобра
зителното изкуство в Белград той ще се представи с 

най-нови произведения, главно

срещи с писатели, ще раз 
движи акция са събиране 

чрез дарителст-

Ето защо стогодишният 
юбилей, според замисли-

колектив па книги
; во, подвързване на книги,

в вестници и списания. Пре
движдат се и някои други 
дейности* свързани с биб- 

са .ипотечното дело, като уве
Според лпчапанс броя па заетите

в библиотечни пунктове в 
но-големите местни общ
ности и трудови колекти-

Непълни три години ни 
делят от една забележител 
на годишнина 
дини на 
дело в Димитровград. Сфо 
рмирано през далечната 
1888 година (само десет 
години след освобождение 
то на този край от турци- 
те) като градско читалище 
то изиграва незаменима 
роля за духовното извися
ване на населението. Не
обходимостта от сближава 
не с културните ценности 
литература, музика, теа
тър, песен — е пряк по
вод за създаване на чита
лището, като огнище и 
разсадник на културата.

те на трудовия 
на културния център „25 
май” в Димитровград, I 
чиито рамки действува би 
блиотеката, вече е подго
твил и на обсъждане

сто го- 
библиотечното няколко десетки свои 

натюрморти.
Нопица Младенов е известен 
а особено на димитровградските 

изобразителното изкуство, тъй «<ато неведнаж се е 
представил пред тях самостоятелно и в колективни ху 
дожествсии изложби е вдъхновени творби, отличава ш 
ги богата тоналност, голям емоционален заряд и с 
вършена техника. Неговата палитра е разкошна, а 
почеркът му оригинален и своеобразен.

Инак досега Младенов се е представял на реди 
цата колективни и самостоятелни изложби в редица 
градове в Републиката и страната. Неговото творчес- 

Димитровград, Пирот, Ниш, Белград 
Последната му изложба в

на нашите читате- 
по читатели нали,

проектопрограми, 
тях в период от три годи
ни ще се проведат редица 
културни манифестации за
ознаменуваме на_ стогоди
шнината на библиотеката;

ви и др.
В чест на забележител

ната годишнина някои ак 
тшшости щс бъдат реали
зирани и през настоящата 
година. Библиотеката щс 
отдели известим средства, 
за да може да ползува за 

опресняване на книжния обогатяване на книжния
фонд с литература на сър фонд и републикански
бохърватски н български средства в размер от 150

хиляди динара. В течение 
на годината «де получава 
всички нови заглавия, ко
ито изкупува Републикан
ската културна общност и 
доставя на библиотеките, 

„Братство” както и списания, вестни
цм и издания на „Братст
во” от Ниш.

Тази година ще се по 
ложат особени усилия бро 
ят на книгите в библиоте
ката да достигне цифрата 
30 000 заглавия, в момен 
та в нея има 28 000, а по-

Тук щс посочим само 
някои от мероприятията, 
залегнали в проектопрог
рамата, а свързани с чес- 
твуването на юбилея: ома 
совяванс па членството.

тво е известно в 
и в много други градове.
„Метропол” е ошс една в поредицата, свидетелствува- 
та наистина за един богат талант. Ст. Н.

По това време Цариброд 
(днешният Димитровград) 
е малък крайграничен гра 
дец със зараждащо се ес
нафско занаятчийство, дре 
бна търговия, интелиген
ция, наемни работници. 
„Народно читалище” по
край книжната съкровищ
ница, популяризира и теат 
ралното изкуство. Оттога 
ва насам извървя (при най- 
различни обществени ус 
ловия) възходящо разви
тие.

ДИМИТРОВГРАД
език, организиране на под 
ходя-щн изложби на кни- 

старп издания, съв
ременни заглавия, литера
турното творчество на бъл
гарската народност с кни
гоиздателство 
II СП. „Мост”, изложби Нв 
вестници, списания и про-

Художествена изложба 

в чест на Осми март
ги

В културния център „25 
май” в Димитровград по 
повод Осми март — Меж
дународния празник на 
жената, е открита художе 
ствена изложба на рисун 
км на Слободан Попович, 
художник от град Лес- 
ковац. Роден е през 1948 
година в Буяновац, а шко
лата за приложни изкуст
ва е завършил в Ниш.

Художникът Слободан 
Попович досега е 
три самостоятелни излож- 
”и, и то в Лесковац, Ниш 
и Пирот, а изложбата му 
е в поредицата представя 
не в градовете на Югоиз
точна Сърбия. Участвувал 
е и на повеч$ колективни 
изложби: Лесковац, Ниш, 
Белград, Загреб, Княжевац, 
Враня, Куманово, Власотин

ци, а участвувал и на ня
кои международни конкур 
си. За плодотворната си 
дейност е получил повече 
обществени

чие.
Културният център и би 

блиотеката ще организи
рат литературни вечери.

признания в 
Княжевац, Любляна, Бел
град, Лесковац и др.

Художествените му прои 
зведенияПРИ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ димих 

РОВ” В БОСИЛЕГРАД
ловината от тях трябва да 
бъдат книги на натюрморти, 

отразяват близките на чо-. 
век мотиви: градински ра 
стения. От тях сякаш лъха

роден,
български език. С други

Формирана ученическа 

кооперация
думи, библиотеката ще реа 
лизира опияняваща 

скритата човешка 
е ръце да се докосват и 
облагородяват. С 
ма, по твърде интимен на 
чин авторът е успял 
ни пренесе в обкръжаваща 
та ни природа, па затуй 
изложбата заслужава да се 
види и доживее.

редица мероприя 
тия за достойно посреща
не на стогодишния 
лей и за разгръщане

миризма иимал жажда
юби- една ду-на

нови възможности за още 
по-богата

От началото на настоя
щата учебна година при 
основното училище „Геор
ги Димитров” в Босилег
рад успешно

продаден 
други 
всичко 
ни вторични

шипков плод и 
източници, преди 
средства от събра 

суровини и

Да
културна дей

ност през второто столетие 
на нейното съществувание.действува 

ученическата кооперация 
„Радост”. Учредена е на са 
моуправителни начала, из
брана е скупщина от 19 
Души, между които ’ 14 
са ученика, 
отбор и съответни 
сци. Кооперацията 
всички потребни нормати
вни и самоуправителни 
тове и

пр.
В началото учениците 

в кооперацията можеха да 
се снабдят с теурадки, 
сега вече в нея има и най-

Кирил Тодоров
Кирил Тодоров

I ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР В ЧЕСТ НА ОСМИ МАРТразлични ученически при
бори,
учебна година.

изпълнителен а за следващатакоми- 
има и учениците, 

в кооперацията ще могат 
да се снабдяват и с учеб
ници.

Да кажем

на женн поетеси
В чест на Осми 

че Клуба иа
ак

„ Вт в тави Дългогодишната ппе 
при културния центъ.рЧИ25 “ сътруднич'
май- в Димитровград Ц Г„Бра^ГРдп

литературна вечер Илиева — в»™' Снежана
и среща иа жените с же ' „ Виданович,
ни-поетеси от града. Зами колко1''4"08'"0 
сълът на другарката Мило 
ванка Каменова, предсе
дателка на ОК за общес
твена дейност на 
напълно е 
зивът бе

споразумения: ста
тут, правила и отделни лра 

' вилници.
но слово Славчо Ацтов и 
Делчо Гигов. Поезията, ко 
ято интерпретираха 
те-поетеси напълно бе 
звучие с Празника 
пата. След четенето 
телките

и това, 
от остатъка на средствата, 
които ще бъдат обезпече 
ни, ще се изразходват за 
различни награди, на най- 
дейните

В кооперацията понасто
ящем членуват всички уче 
ници и заети в централно 
то училище, а според пла
на в ход са подготовки за 
откриване на

жени 
в съ 

на же- 
посети

състоя
коя

прочете ня 
стихотворения 

от стихосбирката Съ'р 
че и тебешир", а сетне по 
желание на присъствуващи 

прочете и най-новото 
стихотворение 

втори дом".
Сравнително

кооперанти, за 
ученически' екскурзии, ра- 
злична помощ на 
ученици и пр.

О? друга страна,

свои
зададоха някол- 

на които пое 
отговориха, след ко 

приключи 
Трябва

бедни сър но въпроса, 
т.еситеподведомст 

училищни коопера
ции и в останалите подве
домствени училища.

вени учени- 
и из-

жената, те 
реализиран. От си 

солиден, а особе- 
но вълнуваща бе взаимна
та им среща.

Уводна реч произнесе 
Каменова,
представиха ■поетесите 
член на

ето срещата, 
констатира, 

срещи се органи 
проведена
че не би 

само праз- 
реализира ' 

подобно н>чи- 
затова

ческата кооперация е 
вънредна

Да се„Моят че такивавъзможност за
зират малко, 
та среща показа, 
ва да се чака 
пик, за

всестранна изяваУченическата на учени 
ческото самоуправление и 
разгръщане на

а

е се представиха 
и поетичното си

0Т стихотворения-
НМ Тг, прочетоха самодейци-изпълнители

коопера
ция „Радост" започна 
ята дейност със

ДР.СВО след което също 
с част от 

творчество,

трудовото
ученици-

скромни 
средства, обезпечени от

Да севъзпитание сред такова или 
нание. Именно
ва пТ«РаТУРНа вечер иеД 
ва да бъде стимул за нови 
подобни срещи. к ^

самодейния 
атъ,р при културния цен- 
тър. Най-напред . се преде-

те. те-членския внос, средства от те-М. Я.
на поетич-СТРАНИЦА 8
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Младежка трибуна * Младежка трибуна *
КВ

3в"^^си'легр^дска^общрща*^1"д]?рдо]'?^^^Т^,.^|‘^^Т^^и ДЕЙНОСТИ 
СТРОИТЕЛСТВО ПЕРИОДА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО

ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА (НЕ)ЗАЕТОСТТА В СУРДУ 
ЛИШКА ОБЩИНА

РАСТИ, РАСТИ, ЗЕЛЕН БОРЕ
Според резултатите в залесителната дейност Бо летия от победата над фа 

едно от първите места в шизма в Босилеградска об
щипа са залесени 50 хиля.

За отажантитв - особена грижа
проблелите за (незаетостта имат многостранно 

измерение: социално.силеградски край заема 
СР Сърбия
Както вече писахме, 

Движението- на гораните 
в -Босилеградска -община 
се- провеждат 1 избори, по 
време на-който -се прави 
равносметка- на досегашни 
те - -постижения в залесява
нето и -утвърждават зада
чи в тази област за пред
стоящия период. Не ще и 
.съмнение, че босилеградс- 
ките горани -ще изготвят 
амбициозни планове по за 
лесяванего, които разбира 
се ще бъдат реализирани, 
защото в това се състои 
високата отговорност на 
горанското движение за 
хубавата традиция на та 
зи дейност в общината и 
за тбъдещето на родния 
край.

тчслилтнчсшчО И политически.
Е.ТО ЗащО Нс1 ТОЗИ и р^улцшка смлсцИпа ч/С
посвелата особено внимание, с.ьт на синдикати а с 

ООЩес гъено-поли шческн'в
н останалите
И сдОЕчИНСкама СКуАнзципа рсДОъии СЛСДЯТ ИЛ1БЛНС1ШО'

ОрА‘сШИ,3<дЦИИ
X

то на плана по трудоустрояване на оезраоотните. не
що повече: полага! се ш,ооени усилил ъеички ехо 
папски организации, които оповестяват свооодните 
раоотни места, навреме да се попълнят, такива ана
лизи се правят за всяко тримесечие от годината.

Според наи-новия отчет на оотцинскид синдика
лен съвет, разгледан към средата на миналия месец, 
трудоустрояването на оезраоотните в оощината през 
изтеклата и984) година е оило на задоволяващо рав
нище. На раоота оа оили приети аоо раоотника, ко
ето за една малка Сурдулишка оОщинае извънредно 
много. Веднага обаче се посочва, че на временна 
раоота (най-вече до 31) дни) са приети 509 души, а 
при частни работодатели още 215 лица, така че дей
ствителното число на заетите *е ‘само 242 души.

В съДШд отчет се посочва, че заплануваният? брой 
приети стажанти е осъществен. Стопанските органи
зации и. трудови оощности според законопредписани 
ята е трябвало да приемат на раЬота 106 стажанти, а 
са приети 100 души. инспекторът по труда при Об
щинската скупщина обаче посочва, че 20 организа
ции на сдружения труд не са приели съответното чи
сло стажанти. Още по-лошо е, че тези организации 
години наред не изпълняват законопредписанията в 
тази област. <

За изпълнението на плана заслуга имат 12 орга
низации на сдружения труд, които над плана са при
ели 31 стажанти. Наистина, те заслужават похвала 
за това. Но недопустимо е двадесетина организации 
години наред да не спазват законопредписанията, а 
срещу тях не се прилагат санкции. По 
неведнаж на събрания са разисквали 
политическите организации и Общинската скупщи
на с ръководителите на стопанските организации. На 
последната среща, състояла се преди повече от един 
месец, е прието заключение всички организации, кои 
то не са изпълнили законните си задължения за прие
мане на стажанти през 1984 година, да приемат ста
жантите през настоящата година, относно през първо 
то тримесечие.
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Младежка бригада от с. Мусул (1959 г.)

ди декара голини. Според 
резултатите в залесителна
та дейност този край зае 
ма едно от първите места 
в СР Сърбия! Хубав пода
рък за юбилея на свобо- 

социалисти- дата.
В ■ Босилеградско залеся

ването е и синоним на бо 
рбата против ерозията. До 
статъчен е един поглед по 
панорамата на общината, 
за да се константира, че 
населението извоюва прек- 

а расна победа срещу стихи 
а ята. Във всяко село рас- 
| тат млади, предимно игло 
" листни гори, които още се

га са, а в бъдеще още по 
. вече ще бъдат ценно об- 

▼ гцествено богатство. То 
т свободно може да се ока-
♦ честви като всенародно де
♦ ло ,но все пак най-голям 

принос дадоха младежите 
и девойките, по-точно уче 
циците от основните учи
лища и средношколците.

Стоян Евтимов

-.А за хубавата традиция 
най-много казват няколко 
внушителни факти. Пър
вата фид&нка е засадена 
още през далечната 
година в село Райчиловци, 
значи преди 90 години, и 
това се счита за начало 
на залесителната дейност 
в Бо силеградски край. Пре

ди 40 години, през март 
на 1945 г.. Народният 
фронт с организирал пър 
вата доброволна акция. За 
лесяването става твърде ма 
сова и резултати3 дейност 
в периода на 
ческото строителство. През 

десети-

1895

изтеклите четири този въпрос 
обществено-

„Поетична антология '85"

Наопаки родената* •

!
Търсех нежности

дарявах грубост
саСледва да се отбележи, чс между незаетите 

млади професионално оспособени лица с продължи
телен период на чакане на работа — 270 души с над 
три години. Сегашната дейност е 
лизацията на заключението на Председателството на 
Съ'°за на синдикатите на Сърбия и на Председател- 

ЦК на СКС до края на 1985 година да се 
нарастване броя на незаетите и осигури работа

Ст. Н.

с небрежностите
правех лудост насочена към реа-

мразех жестоко

:
обичах силно

летях високо ството н 
спре
за 3/4 млади професионални кадри.

падах безсилно 
клюки !отхвърлях 

беше ми мъчно
жертва бяхно ♦

:от подъл см»Х ХУЛИГАНИТЕ ПАК ШУМИп>виках Амин ♦д!е мога вече
Амин

но бях далече
бог

любовник смешен

У '< •'

По случай Международния праз- младежи или дечурлия без домашно въ 
пик па жената, в залата на Центъра за. зпитание. Нима сме стигнали дотам, •че- 
култура н Димитровград се, състоя тър- учениците и младежите не знаят, че тъ- 
жсство на което самодейците между ржеството е посветено на майките, сле- 
другото рецитираха успешно подбрани дователно и на техните майки? Или пък 
стихове, посветени па жената—майка. В обичта им към рождената си майка е 

косато публиката бе изцяло иа равнище на техното поведение _ 
погълната от прекрасното съдържание и време на тържеството? Може би. Най— 
музикал юстта на стиховете и от качсст близо до истината обаче е твърдението, 
вото на изпълненията па Димитровград» по по този начин те изявяват „тероиз 
китс самодейци, тишината в залата се ма" си, а това означава, чо така търсят- 
нарушаваше от нсартикулирани гласове, собствения си идентитет, своето „аз , со 
наподобаващи рев на животни, и диваш бствената си личност 
,<„ освирквания. Така хулиганите обади младият чове^ с« ем за да вида
ха присъствието си, което нанесе голяма се пита — кои съм аз? И за да види 
вреда на това, както и на много подобни кой е, винаги ще настоява 

тържества, самодбйии изяви «н^концер., какъв «ро*е-димитровградскит с г»рул.
хаджии по кривия път търсят собствена 
та си личност. Това не го знаят те и то
ва трябва да им се каже, а не само, че 
са невъзпитани и некултурни. Ако не 
може да им го каже семейството, тр«б- 

каже училището, младежка-

виках

от моя
’ :У .! ,
сломен от флиртове

изгнаник грешен
далече от всяка по

смахнаха грешка моментите,
търсех пътека

и плаках с насмешка

ЗДЕНКА ТОДОРОВА
Защото отколе

да покаже

ти, състояли се в 
митровград.

Защо тази малка група млади дими 
тровградчани следят примера на мага
рето от народната поговорка: ако няма 
къде да покаже глупостта си, то ще оти 
де иа селския мегдан?

Не е достатъчно да се каже: това са

иа да им го 
та организация, обществото, (А. Т.)
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ПО-МАЛКО СЕ СЪДЯТ ЗА дребоНАШЕНЦИ ВСЕ 
ЛИ Ив строителната занаятчийска кооперация

„ГРАДЖБВИНАР" В БОСИЛЕГРАД Теле за агне не се 

дава, нали?Положителна равносметка
целтаЗаиовечето сола.работа е обезпечиКооперантите и строите 

лната занаятчийска коопе
рация „Граджеиинар” в 
Босилеград миналата дс- 

година приключиха

досега
на за 140 милиона динара, 
главно в Белград. В тази 

единица през ми-

са изразходвани 
60,2 милиона дина-досега 

около
ра, главно за прокарване 

далекопровода. През 
настоящата година шс бь 
дат завършени всички до
говорени работи. 0«цс по 
вече ако де има предвид, 
че с обезпечен почти цс- 

нсобходим матс

УПРАТА ОТ БОСИЛЕГРАДСКИ КРАЙ ВСЕ ПО 
ОСЪЗНАВАТ РОЛЯТА НА ПОМИРИТЕЛНИТЕ 

ПОМОЩТА НА ТЕЗИ ОРГАНИ УРЬВЕЧЕ
СЬРЕТИ И С 
ЖДАТ ВЗАИМНИТЕ СИ СПОРОВЕ

делова
палата година бо извърше 

реализация за 130 ми
лиона. Сега пак се плани

налова
с положителен баланс. Ги 
ализирайки миналогодиш
ния финансов плац от над 
206 милиона динара те по 
различни основи изразхо
дваха над 199 милиона и 
осъществиха скромен до- 
ход от над 6 милиона ди
нара. Директорът на тази 
организация Цветан Бори 
сов казва, че доходът ще
ше да бъде по-голям

бяха заплатени (на вре
ме) и останалите заработе
ни 6 милиона динара.

Изхождайки от положи 
телння миналогодишен ба
ланс, тази строителна 
няятчийска кооперация

година влез- 
плано

па
През последните някол- 

ОбщинНа нашенци от Босилег 
радско не може да се от
рече дълбоката привърза- 

към земята, привър- 
граничи

ра тук да се направи реа 
лизация на почти половин 
от заплануваната, а оста
налата в деловите едини
ци в' Титоград и в Босилс 
град. Полагат сс усилия 
работа да сс обезпечи и 
в други краища на стра
ната.

Когато се касае за рябо 
тата й в Босилеград тряб 
ва да сс подчертаят уси
лията, конто организаци- 

полага в електрифици 
нането на човечето села в 
общината. През миналата 
година организацията пое 
задължението си за N4 
770 000 динара да прока-

ко години обаче 
скит съд в Босилеград все 
по-малко сс занимава 
дребни спорове. Даже се 
получава 
че този вид дела са на из
чезване от съдебната прак 
тика. Съществуват повече 

за това подобре-

слокупния 
риал.

Борисов обаче 
тава, чс с 
дойде до увеличение на 
цената за договорените ра 
боти. Зашото, както е мре 
цитирано в сключения да 
говор, ако цепите сс уве
личат повече от 10 па сто 
„Граджсвинар" може да 
търси да сс увеличи и 
цената па услугата му. С 
колко, и дали въобще, ще

пост
заност,- които сс 
с искониата обич на

извора на хляба.
МОДЧСР- 

въдможпо да
впечатлението.чо

века към 
Но като чс ли тази привър 
заност носи в себе си и 
някакво проклятие 
нци дълги години имаха 
лошия „адст" да сс съдят 
за педя земя и много дру
ги дреболии, свързани с 
нивите, ливадите и гори
те. Те много хубаво знае
ха, че съдебните разноски

причини 
ние. Голям брой нашенци 

градовете

ако наше,
им сс изселиха в 

или пък отиват на печал
ба, а земята загуби 
от „актуалността" си. През 
изтеклите 40 години свобо 
дно социалистическо раз
витие много се 
образователното, културно
то и изобщо жизненото 
равнище на хората. Това 
обаче не означава, че сред

многоята

за-
в

повишисс увеличи цената на дого 
порените работи засега 
все още не е известно.

В. Б.

настоящата 
на с оше по-смели 
ве — общият доход да въ 
злезне на 250 милиона ДИ 
наоа. Борисов изтъква, че

ще отнесат не една, а пет, 
десет „педи" земя, но ни
как не искаха да заместят 
съдебните дела с разумен 
съседски и съселянски ди, 
алог, е който много по- 
ефикасно (разбира се и 
по-ефтино) се решават сп^ 
ровете. Инат, човешки, 
правдолюбие, лошо разбра 
но достойнство, какво ли?

ра далекопроводи и мре
жи с низко напрежение в

хората вече няма 
ве за дребни неша. 
ги, но постоянно намалява 
броят им. А това, че ги 
няма в съда, сс дължи на 
дейността на помирителни
те съвети. В Босилеградс- 
ка община помирителните 
съвети работят още отпре 
ди 1960 година, а днес съ

споро-
ИмаБОСИЛЕГРАД

СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ДЕ/10
сти. За осъществяване 
целта, двете скупщини 
че формираха дедова ко
мисия от по три члена, ко 
ято да изготви всички нор 
мативни актове и споразу 
мения. Инициативата 
че подържаха и членове
те на 
вет на
щина и Председателството 
на ОК на ССТН в Босиле 
град, а очаква се тези дни 
свое мнение да дадат и ос
таналите обществено-поли
тически организации.

Няма съмнение, че ини-

Ето и два примера, един 
вече „увехнал" и друг, „по- 
пресен", които хубаво ил
юстрират казаното дотук. 
Двама съседи от едно бо- 
силеградско село не успя- 
ли никак да „съгласуват 
становищата си" къде точ 
но минава границата ме 
жду ливадите им. И тръг
нали да търсят правдата в 
съда. Търсили я дълго,- 
плащали, седебни вещи ли
ца, отвеждали „цял събор" 
свидетели в съда, загубили 
ценно
пи. Накрая, когато свърши 
ло делото, хората попита-* 
ли единия от съдещите се 
съселяни: „Намери ли ме 
ждата". Той отговорил: 
„Намерих междата, но 
изгубих ливадата". В 
но село, високо в планина 
та, животновъдите обедин
яват малките си стада ов-

на цмативата на тези две са
моуправителни общности 
заслужава внимание, и 
примерът им би трябвалс 
да последват и останалите 
не само самоуправителни^ 
общности, но и, сдружени 
ята и дружествата. Всъщ
ност това на дело ще се 
реализират и становища
та от 13-то заседание на 
ЦК на СЮК, на ЦК на 
СКС и Общинския коми- 

' тет на СКС в Босилеград.

провеждай
ки годишните заседания, 
на които покрай другото 
бяха обсъдени и заключи
телните баланси, делегати 
те на скупщината на само 
управителните 
на интересите за местни и 
некатегоризирани пътища и 
делегатите на СОИ за жи 
лищно строителство разд
вижиха и един твърде ва 
жен въпрос. Именно, бе 
повдигната инициатива за 
обединяване на тези две 

общно-

Неотдавна,
ве

ществуват във всяка мест 
на общност в общината и 
всяка година отбелязват 
твърде положителни резу 
лтати. На тези органи за 
конодателят и нашето об 
щество като цяло са опре 
делили място на истински 

време, нерви и па самоуправителни съдове, в

ве-общности

изпълнителния съ- 
Общинската скуп-

м. я.самоуправителни
които хората ще уреждат 
въпроси от всекидневния 
си живот с добра воля и 
желание да се запазят до
бросъседските отношения. 
Като се има предвид фа
ктът, че помирителните съ ’ 
вети в общината 
но разрешат 300—400

СРЕЩИ

На добър път, мили пътници!
До сградата на автобус

ната станция в Бабушница 
от неотдавна се е сгушила 
и будката на „Ниш-експ- 
рес" в която днес „дежур
ят" Боривое Димитриевич 
и Мирко Стоянович. Бори
вое Димитриевич над де
сет години почти сам, без 
какъвто и да било подслон 
посрещаше и изпращаше 
всеки рейс на „Ниш-експ- 
рес" в Бабушница. Обик
новено се качва в тях в

се качат в колата, промена 
по няколко думи с водача 
па колата, а на тръгване 
обезателно всеки рейс из
праща с — „На добър път" 
вече толкова рядко по рей 
совите спирки.

Боривое Димитриевич 
ползува всеки удобен мо-

ед-

успеш- 
1 спо

рове годишно, отговорно 
може да се твърди, че те

це в едно голямо и уи па
сат „на денове". 
бил редът на

Когато
зи органи все повече зае 
мат истинското си

стареца С.
място

в системата на социалисти
от стадото изчезнало 
но агне на стопанина Е. 
Настанал спор. 
нът на агнето бил 
ние, че старецът . трябва 
да му плати 

твърдейки,

ед-мент да даде сведения I 
пътниците в колко часа 
имат рейсове (и връзка) от 
Ниш — за Белград, Ско
пие, Суботица', ПриЩина 
или Любляна.

ческата законност у нас. 
Колективът на общинския 
съ,ц получава

Стопани.
Б. Димитриевич

центъра на града на пло- По-рано беше трудно. Ако 
щад „Освобождение", къ- Се случеше да закъснее ня 
дето започваше да издава кой рейс _ отивах * 
билети и справки. щата,, или пък от

На Боривое Димитрие- друг телефон, за да полу- 
не му представлява ни- ча информация

трудност на всеки- Сега пътниците на Ниш 
пътник, търсещ Информа- -експрес" наистина са улес
^Дат"Ж6 ВДГЗ “ 33 нени- Сле* като « “имат юьда, точно в колко часа, билети, могат си 
има рейс, (било да се ка .-^инат в заведДението°ТПО 
сае за рейсове на „Ниш-ек- „църни Връх" а щом се за 
спрес или на пиротския дале прйгп в„л„ол. па 
„Автотранспорт") _ Боривое Ди■ ... митриевич веднага влиза в

,ега сме добре — ка заведението, като 
зва с винаги присъща любе 
зност Боривое Дймитрие- 

Имаме своя будка, 
имаме телефонна

на мне
ценна по-

Осведомя- 
ва също, че билети могат 
да си купят за всички рела 
Ции на „Ниш-експрес” още 
в Бабушница. На всяко за 
питване дава справки.

— Лошото време затруд 
нява движението — 
Димитриевич, когато

мооц от тези органи и сещетата
че агнето е 

имало 20 кг. Старецът, ко 
йто едва ли умее да брои, 
считал, че

възползува от значителен 
опит, почерпен от 
ничеството си с

някой сътруд 
помирител 

ните съвети. Занапред ще 
съдействуваме

вич
каква не е виновен* 

заяцото стадото не се брои 
редовно и никой

им много 
им оказваме

казва 
пре

ди няколко дни се срещна 
хме на автобусната 
ция в Бабушница. Но, 
ето, ние се стараем, колко 
то е по силите ни, поне то 
чно и вярно да информира 
ме пътниците кой рейс ко 
га пристига и кога тръгва.

повече, като
професионална помощ и 
спазваме общественото 
ределение

не може
да твърди, 
загубило тъкмо

че агнето сена стан- ->ч оп 
помирителните 

съвети да бъдат първо 
но в

на неговия 
не е 20, 
се наме-

РеД/ а освен това 
а Ю кг. Спорът 
Рил в съда и 
ки, прахосано

зве
поканва 

пътниците да заемат места 
та си. Помага на носещи
те повечко багаж и на по- 
възрастните пътници да

Уреждането на споро 
между хората.

пак разнос- 
време, скъса вете

ни нерви, развалени 
шения. Накрая

вич. отно
агне Иван Андонов, 

председател на Общин^ 
ския съд в Босилеград

БРАТСТВО *

връзка. това
теле.м. А. „изяло" цяло

СТРАНИЦА 10

15 МАРТ 1985



шизитка кущраД)|
ЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАД I

I1 Човекът ишт и природата

И ногато има условия
се работи

Действието на 

витаминитене
Може би броят на присъ, 

ствуващите на годишното 
изборно събрание на об
щинската организация на 
стрелците достатъчно 
вори за активността на та 
зи организация. На

Доскоро се считаше, че човек се нуждае от ми
нимални количества витамини, за да се предпази 
от авитаминозни заболявания. (Доказано е, че недо
стигът на витамини причинява рахит, кокоша слепо
та, мускулна слабост, ревматизъм и др.) Препоръчва
ше се да не се превишава излишно дневната доза ви
таминни препарати, тъй като това не би имало ефект, 
а дори би могло да доведе до увреждане на здравето.

Напоследък рбаче много изследователи са 
склонни да приемат, че някои витамини имат истин
ски лечебни свойства, когато се приемат в количест-

неГа°РпНа' отколкото отво рена. Опитът Да се наста_
пенсионер на 

конто да 
процент от 
шуми, не

упорита работа са постиг
нали извънредни 
ти на разни състезания. Та 
кива са вече известната 
РУЖИЦА АЛЕКСОВА, 
ято в категорията на ин 
валидни лица и член 
дружеството на стрелците 
„Граничар" в Димитров
град през миналата годи 
на е заела първо място в 
Нишки регион, първо. — 
в СР Сърбия и трето мяс
то в Югославия. След това 
тук е и Гроздан Велков, 
който е бил първенец в 
своята категория в региона 
и в републиката и Вука- 
дин Маркович първенец в 
Нишки регион.

В заключенията от съб
ранието е констатирано, че 
спешно трябва да се раз-» 
реши проблемът с работа 
на залата за стрелба, коя
то трябва максимално да 
се използува, особено в 
обучението на младежта и 
пионерите. Трябва да се 
устрои и евиденция на 
всички оспособени стрел
ци, да се организират по- 
често състезания и да се 
намери начин за популяри 
зиране на спортната стрел 
ба сред гражданите на 
Димитровград, . особено в 
трудовите организации.

За нов председател на 
Общинската конференция 
на организацията на стрел 
ците е избран Михаил 
Иванов, голям ентусиаст и 
влюбеник в този спорт.

А. Т.

резулта-ни работа,
определен 

продадени кур 
ДаАе очаквани- 

те резултати. Може би и 
затова, че работата на 
стрелбището не е популя- 
ризирана поне с 
афиш в

имаго-
ко-

съб
ранието проведено на 9 
март присъствуваха 
14 души.

А само преди две 
ни на същото място, съ 
що на изборно събрание, 
главна и осн овна причина 
за бездействие бе недостиг 
на съответни условия за 
работа. Как да се

на
само

един
града, от който 

Да се види кога тя 
ворена и при какви 
вия всеки

годи-. ва, които надвишават
доза до 200 пъти. Идеята за такива свръхдози 
преди няколко години химикът Л. Паулинг, двукра
тен носител на Нобелова награда. Той публикува през 
1970 г. една научно-популярйа книга, озаглавена „Ви
тамин С и храната", която събуди голям интерес сред 
обществото, но научните работници я счетоха за не
сериозна. В тази книга Паулинг твърди, че не съще
ствува норма за необходимата дневна 
мин С. Според него при инфекции, особено при про
студни болести, нуждата от този витамин е много по- 
висока, тъй като той участвува в образуването на за
щитните тела на организма. Със свръхдози витамин 
С лекарите щяха отдавна да се справят по негово мне
ние с простудните болести, на първо място с хрема
та и грипа.

понякога нормалната дневна 
дадее от

усло- 
заинтересован 

може да я ползува, 
же би

Мо-
отговор за неактив 

ността лежи и в незаинте 
ресованоста на 
те обществено-политичес
ки фактори 
които на изборното 
рание не присъствуваха, с 
изключение на ССТН, въп 
реки значението на орга
низацията на стрелците от 
гладна точка на всенаро 
дната отбрана. Частично 
отговор е и дискусията на 
Еленко Виданович. който 
говори за несъответното 
отделяне на средства за 
спорт и физическа култу 
ра в сравнение с култура
та и образованието. А знае 
се, че в развитите страни 
и в света изобщо, на масо 
вата физическа култура 
се полага много повече.

оправ
дае сегашната им неактив 
ност ако се знае, че Дими 
тровград има почти най-' 
добре оборудена зала за 
стрелба с въздушна пуш
ка в Нишки регион? Вече 
не се касае за технически 
въпроси, както каза предсе 
дателят на Общинската 
конференция на Социали
стическия съюз Момчило 
Андреевич, а за човек — 
субективен фактор. Тук

останали- доза вита-
в общината, 

съб-

Наистина това становище на Паулинг не е до
казано, но е известно все пак, че витамините играят 
роля на катализатори в обмяната на веществата, че 
те нгтравляват биохимичните процеси при образува
нето на хормоните, кръвта и разни други 
Сполучливо се е изразил 
търсят отговори, а се намират нови въпроси при про
учванията на витамините.

тъкани, 
един изследовател, че сепреди всичко се мисли на 

хората в Председателство
то на общинската конфе 
ренция на организацията 
на стрелците, тези които 
са имали за цел да ома- 
совяват организацията, да 
активират членството и ма 
ксимално и функционал
но да използуват същест 
вуващия обект за спортна 
стрелба.

На практика положение 
то е съвсем обратно: за
лата за стрелба е повече

* (СЛЕДВА)

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 29 март 1985 година се извършават 

ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ
от смъртта на нашата мила съпруга, майка, се
стра, зълва, леля, баба и прабаба

Но за да не бъде всичко 
така черно в работата на 
организацията на стрелци
те, постарали са се някол
ко членове на същата ор
ганизация, които благода
рение на своя талант и

Цветанка
Петрова
ВасеваБАСКЕТБОЛ: СРЪБСКА ЛИГА — „ИЗТОК"

Заслужено поражение 1т с. Брестница, Босилеградско

По тоя повод поканваме всички] 
роднини и приятели да посетим 

нейния вечен дом и да положим 
свежи цветя па гроба й в с. Бре
стница в 11 часа.

в противнико-„ЗАСТАВА ПЕС" — „АСЕН БАЛКАНСКИ" 81:72 
(47:38)

Сурдулица, 9 март 
„Асен Балкански":
Рангелов 16, Тодоров 2.

Баскетболистите на //Ас
ен Балкански" претърпяха 
заслужено поражение 
твърде амбициозния и бой 
кия отбор от Сурдулица.
Това убедително пораже
ние е последица на тбърде 
слабата игра на целия от
бор от Димитровград. Ед

попадения 
вия кош.

С това поражение дими- 
баскетболитровградските 

сти на три кръга пред края 
и занап-

1985 Г.
Геров 30, Симов 10, Сотиров 14, ОПЕЧЕЛЕНИ: 

съпруг Петър, син Васил и снаха Деса, дъщери 
Любица и зет Пешо, дъщеря Совка, братя: Пене, 
Симеон, Асен и снаха Олгица, внуци и правнуци, 

племсница Дафннка и останали многобройни 
роднини. ____________________ 1

па първенството 
'ред се намират на високо 

място па таблицана от причините за пора
жението е и отсъствието на 
контузения Петрович, 
кто и отсъствието на чети 
рима баскетболисти. Пок
рай тези бедствия и слаба 
та игра, трябва да се посо- 

твърде слабия про- 
ца отправени удари и

то трето 
та за временно класиране 
с добри изгледи това мяс
то да запазят до края

ка_от па
първенството.

В следващия кръг „Асен 
Балкански" ще се срещне 
с отличния отбор „Радан" 
от Лсбане.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 25 март 1985 година се навършават 

ДЕСЕТ ГОДИНИ
без нашия мил съпруг, татко и дядо

чи и 
цент

Д. С.

ФУТБОЛ Владимир 

Г. Басов
Отсрочвнз »увертюра

“ полета и досега не е има
ло абсолютно никакви пе- 

проблеми

«

10 март беше ан
традиционнатакойто на 

гажиран в 
манифестация „Среши на

Инак това с трябвало да 
бъде първата официална 

в историята на те- 
отбора, които инак 

твърде прия- 
отношс-

Пролетният полу сезон на 
Футболната игра трябва
ше да бъде открита на 
Ю март тази година с фут 
болния мач между местни 
те съперници „Асен Бал
кански" от Димитровград среща 
и Лартизан" от ЖеяюШ». "арЖат 
мачът е отсрочен за 1" 
март 1985 година с нача- телски_. 
*>* и часа по иск на Фут "ИЯ Тях"°ГП 
болния отбор „Партизан",

пенсионер от 
Димитровград

доразумепия и 
между дната отбора.

Следователно, в . неделя 
17 март т.г. па футбол 

в спортния
център „Парк”. Очаква се 
интересен мач, 
пролетния футболен полу- 
сезон в Димитровград.

на
На този ден що положим 
цветя на гроба му.

От най-близките

■ ‘ ното игрище
който ще

връзки и
сътрудничсс- 

всички д. С.изявява натво се
СТРАНИЦА 11

братство * 15 март 1985
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Ясеновделски случай

Преди 20 години драговитчани дошли 
годеж в Ясеновдел. Приел ги домакинът добре, 
поседади и си поговорили, за едно за друго, ц 
най-после дошло на ред да кажат, че са дошли 

да годяват мома.
— А бре, бае, казал един от драговитчаните, 

ние имаме момче, а вие мома, па да направиме 
сватба.

Домакинът имал обаче две моми. По-възраст 
ната била женана няколко пъти, но без успех. 
Домакинът извел по-възрастната и казал:

— Тс тая мома е за женитба.
Харесали я драговитчани. Въдещият свекър 

веднага извадил 100 марки и й дал. Завели си 
я в Драговита, направили честито. На „честито" 
свекърът дал оше 300 марки.

Преспала невестата и на сутринта станала 
рано. Измела къщата и двора. Свекървата сло 
жила да направи по кафе. Излезла навън да из
вика снахата. Пголедала насам—натам, но сна
хата я нямало.

Тя, перканата, избягала за Ясенов дел и си 
занесла 600 марки...

Затова и днес в Ясенов дел на майтап се

всеки— Съпругата ти 
ден говори как е направи 

от тебе. Моята 
ис би ка

на ла човек 
съпруга никога 
зала това.

— Знам. Тя говори, че 
ма всеки начин се опитва- 

иаправи от теб чо- Опасно пушнела да 
век, но нс успяла.

Не би ви желал овия дни да нутуете за 
Поганово или Тр. Одоровци. Много йе неприя
тно. Преди нсколио дъна се одронила плоча у 
Влашкото ждрело и шоферът одма съобщил за 
това. Растърчали се натам—навам и донесли ре
шение: да се забрани идене на аутобуси за По
ганово и Тр. Одоровци.

И кво са настаде. Ония човеци оди Дереку- 
лат и оди Бурслат не знак»: имаю ли аутобус, 
или мемаю.

Ка чую дека на туя релация че возе Стоя 
или Марко, опи уздъну. Кажу, тия мужйе че 
дойду, па макар и секире да падаю од небо. 
Добре, ама нейе тека, ка иа туя линия требе Да 
иду други. Опи па едва чекаю да се рече — за
бранено е да се иде през клисуруту.

жиН ай-демо к рати чното 
нотно с чопрколдпата аку 
ла. Нс нрави разлика ме
жду човек и човек.

!
Една жена се изказ- 

събрание. Говори 
час и

ва на
повече от половин 
по нищо нс личи, има на
мерение да свършва. Един 
от присъствувашите про
шепва на съседа си:

— Да пази господ от та 
кава жена! За нищо на све 
та нс бих сс оженил 
нея. 1Дс мс подлуди с бър 
боренето си.

— Благодаря ви за съчув 
ствието — отговаря му съ
седът. — Това е жена ми.

казва:
— Мнозина отиват за марки в чужбина, а 

в Драговита!ясеновделкп заЙордан Миланов Путува у неделю до Поганово и сам че ви 
казуем кикво е било. Сабале, у Димитровград 
рекоше: билети — до Власи! Несте да узнем 
билет на гишето. Реко си, че чекам ка пойде 
Стоя, па че си узнем билет у аутобусат. Ка тамо 
Стоя, ми даде билет само до Власи.

ШШШШШКОРЕТЕЕ
*
♦( Съдбата прилича на отличен боксьор — 

I майсторски нанася ударите си.
— Че видимо кикво е положението. И у 

аутобусат сви дзебомо до Власи. Ка стигомо. 
Стоя рече,;

— А бре, хора, видите ли знакат — забра-

толкова
: Една заядлива жена 

нахвърля върху мъжа си:
— Е да, ти сигурно 

в който завинаги ще зат
воря очи!

ссТайландска

На пръв поглед може не нено!да има само първа любов.
№ бележниците на Дон Жуан)

е да научаваш все-

Ние само наведомо главе. Добре, ама Стоя 
нели си йе ваше момче, и нега га тегли сърце 
за Поганово, тийе рече.-

— Че идемо, па ега минемо, ега се може!... 
Дайте паре до Поганово!

Ка минумо кръз Влашко ждрело, 
нема кикво да се диза патърдия. Падли били 
неколко камнка, померени, и све си йе убаво. 
Добре, ама нийе са почемо да забнемо, 
с кво да се върнемо. Почемо да молимо 
туйемо Стою, дали он че дойде и у 12. И он 
рече дека че буде. Тегая ни лькну.

— Бая Манчо, Стою да сликаш 
Па он йе за нас тука избавление 

— Ка отидомо у Одоровци, 
рекоше и за Марка: ако. он не йе, друг освен 
Стою и нега нече да дойде...

И са се чудим и мислим. Верно йе дека пу- 
тат по клисуруту на Йерму йе опасан. Ама ве
рно йе и това дека нема оправия у „Ексресат". 
Защо само народ да се кълне у Стою и Марка 
Ако несу они, тия

Тайната на вечната младост 
ки ден по нещо ново.

— Очите не, но устата 
можеш да дочакаш деня, 
си спокойно би могла да 
затвориш — отговаря мъ
жът й.

IСоломон

Не бива да остаряваш преди да
Шекспир

: оно и
си поумнял.

че има ли 
и пи-Есента на живота 

пр$з пролетта.
жъне това, което сме посели

— Много те моля да не 
спираш пред всяка витри- 

моли съпругът.
— Щом толкова бързаш, 

можем да влезем в мага
зина за малко 
га съпругата.

Гертри
: наИдеите са рядък дивеч за весник. 

рекоше... 
тамо ми тека

в гората на думите.
Юго :

Идеите се възпламеняват 
на електрически ток.

предла-една от друга подобно

Енгелс

Мнението на хората зависи от времето, мястото 
и обстоятелствата.

Волтер
—-1 Докторе, дали вече не 

е време.да поговоря с моя 
та петнадесетгодишна дъ- 
Щеря по някои 
въпроси?

* хора тамо кво да праве?!...» I
У Гласовете би трябвало 
^ се преброяват.

деликатнида се претеглят, а не да

Шилер4 — Защо нс. Бихте нау
чили много неща от нея!
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