
Швапо# ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА

С указ на президента ей 
СФРЮ йосип Броз Тито от 
14 февруари 
издателство

1975 година 
„Братство" е 

удостоено с Орден братст
во и единство със сребърен 
венец за особени заслуги в 
областта на информатив
ната и графическа' дейност 
и за принос вразвитието на 
братството и

В ЮГОСЛАВИЯ Щ

22 МАРТ 1985 Г. *

НА СК>к

единството 
народи иГОДИНА ХХЦ • БРОЙ ПйкТ 

СЛЕД 16-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК

между нашите 
народности.ЦЕНА 10 ДИН.

ВРЕМЕ НА АКЦИЯ
НА 16-ТО СИ ЗАСЕДА

НИЕ ЦК на СЮК 
резултатите от повечемесеч 
ното общопартийно разис
кване върху Проектозаклю 
ченията от 13-то

НА 20 МАРТ Т.Г.

Радиша Гачич посети „Братство"
На 20 март т.г. Радиша Гачич, секретар на 

Председателството на ЦК на СКС, посети наше
то Издателство.

разговор с представители на нашия тру
дов колектив Гачич бе запознат с 26-годишната 
дейност на Издателство „Братство" в Ниш и с 
програмните определения и задачи 
издания в тази година. След това секретарят на 
Председателството на ЦК на СКС Радиша Гачич 
говори за отговорността на членовете на СК за 
провеждането на заключенията от XVI заседание 
на ЦК на СЮК, като се спря по-конкретно 
задачите и отговорността на членоветена СК в 
средствата за масова информация.

Съвсем
кажр / 0 М0Же да се жДаме тъкмо от тези рази-
ченпя = базата взе закл«- сквания, в които единоду- 
тг, пра3 акцията за тяхно- шно бе констатирано, че
к-пигррЛИЗИРД5?ъ- до 13_ия ни е необходима акция, конгрес на СЮК трябва да
даде отговор на всички ра 
здвижени въпроси. Актив
ността която се

сумира В

в
която да се посочват носи- на нашитеси засе

дание, разисквайки за во
дещата роля и засилване 
на идейното и акционно 
единство в Съюза на кому
нистите. На

телите на лошите явления, 
да се действува енергично, 

потвърди Още повече ако се има
по време на общопартий
ното разискване трябва да 
продължи, да се засили, 
да стане подтик за реши
телно меняне на застоя в 
осъществяването на социа
листическото

пг.едвид, че няма време за 
чакане. Това време мина. 

Решително бе поискано
назаседанието 

са утвърдени заключения 
и оперативна програма за 
работа до 13 конгрес на 
сюк.

да се мени метода на ра
ботата — от първичната ор 
ганизация до ЦК на СЮК. 
Занапред не 
взимат

СЪОБЩЕНИЯТА В ДОЛИНАТА НА Р. ЕРМА
самоуправ- бива да сеПо време на общопар

тийното разискване върху 
Проектозаключенията 
13-то заседание на ЦК на 
СЮК членов_ете на СК, ра
ботниците и гражданите 
откровено и критически го 
вореха за отпорите и от
клоненията от утвърдената 
политика, за етатизма и 
бюрократизирането на об
ществените отношения, за 
национализма, за неедин- 
ството, опортюнизма, без
отговорността и неефикас- 
ността в действуването. Бя-

Пътува се при трудностиление. само заключения, 
не ни са нужни обобщени 
разисквания и пр. 
тата на членовете на ръко 
водствата, както и на всич 
ки членове на СК не бива

В приетите документи, 
както е подчертано в Зак
люченията са осъществе
ни три цели: потвърждение 
на основната насока и 
курс на СЮК, критическа
та оценка за положението 
в Съюза на комунистите и 
обществото и конкретиза- 
зията на задачите на СК,

от Рабо-
Власи било наложено да 
сложат на това място знак 
ВНИМАНИЕ, свличане на 
земя и камъни!

И докато работеше тес- 
нолинейката, пътуването по 
долината на р. Ерма беше 
опасно. Но след премахва 
пето й през 1963 година, 
когато на места трасето 
беше разширено, тази опа 
сност стана по-голяма, а 
преди две години, след ста 
палата катастрофа край 
Погановски манастир, ко 
ято взе и две човешки жер 
тви, движението стана съв 
сем затруднено. От Пога 
новски манастир до Тр. 
Одоровци беше прекъсна
то година и половина, а и 
днес сс поддържа с голе
ми трудности.

да се изчерпава с присъс- 
тис на събрания, но да бъ
де-въз функция за раздви
жване и водене на акции, 
да действуват в останали- 

отделно на ръководството тс обществсно-политичес- 
му. Сега, всъщност трябва ки организации и да бъдат 
да последва най-важното мобилизиращ фактор в це- 
— до целта да стигнем до локупното обществено ан- 
провеждането на 13 кон- гажиране в решаването на 
грес, с възможно по-голе- многобройнитс въпроси и 
ми и по-добри резултати, проблеми.
А до нея Щр се стигне ако Необходима е същинска 
се реализират и двата при- акция за осъществяване на 
ети документа, които са акционните програми, при 
ориентировка за програм- сти по Време на разисква
на работа от първичните нст0 Задължението ни е 
организации все до най-ви- да развивам работническо- 

ръководство на класово съдържание, същи
нски идейно-политически 
определения. Затова съще
ствува готовност на кому
нистите, трудовите хора и 
гражданите, които са ре- 
шени да водят решителна 
борба за осъществяване на 
приетите задачи, за реша
ваме па въпросите които 
налага всекидневието. И 
на края в осъществяване
то на собствените пи зада
чи нужна ни с дисципли
на и отговорност.

Вместо то 
зи знак — бил сложен знак 
ЗАБРАНЕНО ДВИЖЕ

НИЕ! И няколко дни след 
това хората от Дерекула 
и Бурела пътуваха с голе
ми неизвестности. Едни ре 
йсове отиваха до Поганово 
и Одоровци, други — само 
до Власи!

Неоспорим факт е, че 
пътят е лош и опасен, а 
движението опасно, но не 
бива и да правят излиш 
ни тревоги.

ха изнесени множество оце 
нки, предложения и проб
леми в най-важните облас 
ти на живота и работата 

ста-икономическата
политическатабилизация, 

система, състоянието и от
ношенията в Съюза на ко
мунистите, работата и

първичните 
организации.

Тези дни започна да се 
строи армирано-бетонен 

мост на р. Ерма при село 
Власи, в дължина от 50 
и широчина 6 метра.

Мостът ще има и две пъ 
течки за пешеходци с ши 
рочмна от по 1 метър. Ще 
струва 30 милиона динара, 
от конто строителната тру 
дова организация „Прог
рес” в Пирот обезпечава 
10 милиона като кредит.

Мостът на р. Ерма тряб 
ва да бъде готов до нача
лото на юни настоящата го 
дина.

(На 5-та стр.)

Освен природата, която 
тук се държи „сърдито”, и 
хората често с необмисле
ни постъпки загорчават жи 
вота па населението в Де
рекула и Бурела.

Преди няколко дни, по
точно на 8 март в ждрело 
то между Власи и Пога
новски манастир' паднали 
камъни на пътя. За стана
лото веднага била уведо
мена Самоуправителната 
общност за пътища в 
Ниш, Димитровград, „Ниш 
-експрес”. На строителите 
па новия мост при село

сшетопо- сюк.
За реализирането на це

лта е необходима конкрет
на акция, понеже 
което затруднява

ложението 
партийни 
идейната работа и пр. Ка
сае се и за широко съдържа 
ние и за теми, които пред 
ставляват основна характе
ристика на нашето положе

в

всичко
положе-

бе изтък- 
време на общопар 

Изхо-

нието откровено
нато по 
тийното разискване.

ние днес.

на Заключенията1* от 
НА ЦК НА СЮК

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО 
16-ТО ЗАСЕДАНИЕ

Съццевина на действуването
на предстояща-

Сьюза на 
зана-

Б. К.

на За- сърцевина
та дейност на 
комунистите,

трябва да , продължи 
теми. При то- 

във всс-

С утвърждаването 
ключенията от 16-то засе
дание на ЦК на СЮК оте 
по-ясно бяха изострени кри

по-нататъшна

НА 23 МАРТ ОТ КРАГУЕВАЦ ЩЕ ТРЪГНЕ ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА
която ВЯРА в титовия ПЪТСИМВОЛ НА НАШАТАпред

с неспиращ
териите за 
акция на Съюза на кому
нистите и това търси от 
членовете и органите на 
СК още по-активно действу 
яане. Тази оценка беше да 
дена на проведеното на 18 
март заседание на Предсе
дателството на МОК на
СКС в Ниш, иредседател- 
етвувано от Александър 
йованович, а на което бе- 

Утвърден начин на осъ
ществяване на Заключени^ 
Ята иа ЦК на СЮК.

необходимо
Четиридесетият ггьт на най-любимия 

символ на югославската младеж ще за
почне на 23 ,март т.г.

който тръгна и първата щафе

ва е
кидневната дейност 
янпо да се повишава отго- 
яшш пгрки членвоояостта не всеки

СК. Както подчерта
заключителната
председателя на 
СКС Александър

в светлината на
трябва да бъ 

лрогра

околонароди и народности, сплотени 
политиката на СЮК, изграждат социа
листическо общество под топлите лъчи 
па свободата. През този период Щафе
тата на младостта, носена от хиляди и 
хиляди млади ръце, изпълни благородна 
мисия, сплотявайки 
краища на страната ни по Титовия път 
в бъдещето.

(По-обширни 
готовката на младежта и трудовите хо
ра и гражданите от нашите кранта за 
тържествено посрещане на Щафетата 
па младостта поместваме но страница 9 .

К 1 •

посто-

в Крагуевац, в
в града, от

тна палка, като олицетворение на мла- 
преданост към

на си реч 
МОК на 

Йоваио- А 
Зак-

дежката и всенародна 
най-светлата придобивка от НОВ — бра 
тството и единството на нашите народи 

и символ на обичта ни

хората от всички

вич,
люпенията.

ЛитсЛна'общинските коми
Хи на СК. като се набс
лежат най-важните 
„ри непрекъснато 
политическо
ване на

и народности — 
към другаря Тито.

Изминаха четири' десетилетия 
разгрома ма фашизма и от победния 
край па Народоосвободитслиата борба 
и Югославия, ръководена от ЮКП и 
Тито. Четири десетилетия югославските

информации за под-
от

пк
задачи, 
идейно- 

разгранича- 
равниша.”®п1е изтъкнато, че Зак

люченията трябва да бъдат
всички



НАС |И Н| ПО СВЕТА
МЛРКОИСКИ И ПРОВЪЗГЛАСЕН ЗА „ГЕИИФОРМВЮРОВЕЦЪТ ПЕНКО 

РОЙ НА 1ГР БЪЛГАРИЯ"ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
СЪВЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ИНДИЯ

Употреба на предателяАкция на необвързаните 

за укрепване на мира Гталинист но убеждение и ииформбюровски клеветник но дейност Марков 
Сталинис! но у Ди от Югославия _ „с „рестава да разпространява пато

македонския и останалите югославски народи

типизация „Хърватско каро 
дно вече". За официална 
София тази връза изобщо 
но е страшна, зашото бъл 
гарската столица няколко 
пъти бс домакин на срещи 
между Марковски и Мсш- 
трович, а усташкият 
дср се възползуваше от 
най-високо гостоприемство 
на българските власти. Це 
л/а е съвсем ясна — раз
духване на аптиюгославска 
кампания и съживяване на 
саистефанските илюзии и 
откритите всликобългарс- 
ки и.шовинистически идеи 
и апетити ,което не пред
ставлява нищо Друго ос 
вен претенция към 
територии.

ски — след 
логическа нетърпимост към

дневната политика"те па
— сс казва в коментар на 
„Нова Македония".

В Вълтария тези дни е 
с указ на 

Венко
в МИЛКА ПЛАНИНЦ И РАДЖИ В ГАНДИ 

РАЗГЛЕЖДАХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УКРЕПВА
НЕ НА СТОПАНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖ
ДУ ДВЕТЕ СТРАНИ

съобщено, че 
Държавния съвет 
Марковски с удостоен със 
званието „Герой па Народ 
на република България". 
Според официални форму 
лнровкм от българската сто 
лица, това висока призна
ние му е дадено за „акти 
нното му участие в борба
та против фашизма и ка
питализма, за целокупната 
му дейност и изключител
ни заслуги за развитието 
на българската култура и 
във връзка с неговата 70-го 
дпшнипа".

Сталипист по убеждение, 
ииформбюровски 
пик но дейност, 
Марковски има 
вената задача да 
витрините ма българските 
книжарници е памфлети, 
с които изразява патологи 
чсската си нетърпимост, 
обижда, подценява и 
рича постиженията на ма 
ксдонския и останалите 
югославски народи. За га
зи своя дейност той полу
чава безрезервна подкрепа 
от една част от най-виерко 
то държавно и партийно 
ръководство на България. 
И зад най-новото отличие 
на Марковски се крие аб
сурден ход на нашия 
ссд в непрекъснатата му 
антимакедонска и антию- 
гославска кампания.

жио поле па действие на 
необвързаните н на всич
ки развиващи сс страни.

Оценено бо, чс ознаме
нуваното на -Ш-годишнина 
та на ООН трябва да се 
използува за по-голяма дс 
йност на шефове па стра
ни п правителства в сода 
литето на ООН, особено 
на необвързаните за офнр- 
мация на принципите от 
Хартата на световната ор 
ганизация.

Председателят на Смоз- 
| ия изпълнителен съвет и 
премиерът на Индия, оце
ниха че индийско-югослав
ските политически отноше 
ния и занапред се разви
ват твърде благоприятно. 
Стопанското сътрудничес
тво обаче не е на високо 
равните, па затуй индий
ското и югославското пра
вителство ще насърчават 
стопанското сътрудничес
тво в различни отрасли.

клевет-
Бснко

сдинст-
пълни

Председателят на Съюз- 
ипя изпълнителен съвет 
Милка Плашшц и предсе
дателят на индийското пра 
внтелство Раджпв Ганди тц 
зи дни водиха разговори в 
Делхи за двустранното съ
трудничество и по между
народни въпроси. В хода 
на разговорите бе обсъде
на активността на нсоб-

ли-

от-

вързаннте страни нред нре
р,стоящата министерска сре
ща на Координационното 
бюро към средата на ап
рил в Делхи и пред мини- 

конференция
На мнформбюровеца, ко 

иго преди две десетилетия 
емигрира от Югославия н 
бс сърдечно посрешнат в 
съседна България, това от 
лпчис пс е първото и един 
ствсно „високо призна
ние". Б България той бс, 
провъзгласен между дру
гото и за „Герой на социа 
листическия труд", стана 
академик, лауреат на „Ди
митровска награда", „на
роден деятел на култура
та" и три пъти бе избиран 
в Народното събрание на 
България. Жизненият път 
на Марковски е път на сля 
по службуване на мрачни
те цели на великобългап- 
ския национализъм и шо- 
гинизъм, ..Целия си поети 
кесии талант Марковски 
ч България превърна в сля 
по оръжие на българска; 
та пропаганда, която уме
ло го употребява за цели-

чужди
стерската 
през септември в Луанда. 

Изтъкната бе необхо.ди- Новият 
рой" не е

„софийски ге-
единственият чо 

век, от редовете на преда
телите,

мостта от засилване на ак
тивността на необвързани
те за намаляване на напре 
жението в света. Посочено 
бе, че проблемите за раз
витието и премахването на 
неравноправните 
мически отношения в све
та представляват твърде ва

съ-

когото България 
провъзгласи за герой. По 
предложение 
БКП

на ЦК на 
през петдесетте го 

дини българското 
ство връчи

Напоследък софийска
та пропагандна машине- 
рия започна и да изнася 
такива провокации, за кое 
то свидетелствува и книга 
та „Голи оток — остров 
на смъртта", която се про
дава в САЩ. Автор на та
зи книга е мрачно съдър
жание е Венко Марковски, 
а уводния текст е написал 
Мате Мештрович, известен 
усташки злостор и предсе 
дател на антиюгославската 
фашистка емигрантска ор

икконо- правител
високо отли

чие ц на известния фашис 
генерал

който бе началник 
9ния отдел, в

гки Никифоров,
♦ на съде

Министерст- 
по време 

световна вой-

♦ ОТ ЗАПАДЕН БЕРЛИН ЩЕ ТРЪГНЕ ЩАФЕТА НА МЛА-
ф ДОСТТА

вото на армията 
на Втората

Никифоров 
смъртната присъда 
ковете на ЦК на БРП(к) 
през 1942

♦ Мир, приятелство, младост♦ на.О подписа 
на чле♦ Младежта и спортистите от Сдружението на югосла- 

I вските граждани „Едвард Кардел"^ в Западен Берлин ще из 
ф пратят щафета в чест на Деня на младостта, рождения 
^ ден на другаря Тито, 40-годишнината от освобождението 
ф на Югославия и Международната година на младежта, 
ф До Мемориалния център „Йосип Броз Тито“ в Бел-
ф град щафетата „Мир, приятелство, младост" ще извърви 
■Д-око)ю 1000 КМ

♦
година, въз осно 

Разстреля 
и маке- 

донските патриоти Никола 
Вапцаров. Антон Панов и 
Атанас Романов.

ва на която бяха 
между другите

ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ 
1944 ГОДИНА м НА СЪРБИЯ ПРЕЗ сръбския народ съзнателно се 

..ародщевободптелното движение „ през пя 
лата воина уиооитп н през ця-
против окупатора*™ домаш„Р" поп 6°Р‘1Ха 
свобода, хулшнно социалистическо Г,' 3 33 
“ п°-хубав *ивот в Нова Югославия ЩеСТВ°

определиха за

КОНТИНУИТЕТ НА НАРОДООСВОБОДНТЕЯНАТА 

БОРБА В СЪРБИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ
НА ДЕЛс “Пише: АЛЕКСАНДАР ЯНИЧ, 

иик в пенсия генерал-полков (* Заглавието 
дакциошш)

Народното въстание против фашисткия 
окупатор и домашните предатели бс вдигна 
ю иаи-напред в Сърбия, на 7 юли 1941 
дина. Оше от първия дед сръбският
ни^иГ “а призива на югославската кому- кистическа партия и другапя Тмтп ^

» «ДК ™ пороКй

Г=»Т\ЛГГ”
5а влезоха в състава т т вЪ°ръжената бор- 
УДарни бригади' за ла ‘гр 'рвите пролетарски

Най-прог^™ГпГаеинов0еРб„а

борби н° тежки* страдания г неравн^Фавш.
писти н партизани пш,/ гославските кому- 
пример на пролетарски ” Да Дадат хубав 
бакъв беше примерът на тернаЧ“°нализъм. 
гизаните и населението на и^УНИСТИ1е' паР- 
ГИ места в южната и тРава и дру
Сърбия, в които народ^освп^°ЧНаТа Част на

част"Устрем',, мога™ дейгтвуваха 
този период осъществих^ °е горДеят- че в 
ничество и оказаха многпД.ВЪ,Нред-Н0 СЪТРУД- 
на антифашисткото л»„°Г0СТра1Ша подкрепа 
гария. Силното, добре оета““6 В -съсеДна Бъл- 
чески сплотено напо„ Р аНИЗИран° 
пие в Югославия със г?°СВОбодително
110ва политичеевд власт " В°йсков"
геритория в непогг,3 аст‘ с голяма (
гарйл-.(в^ш,еаПОтСрРеДСТВпеНа бЛ1130«

; олаиица. Пуща река т Р°Т' Враня- 
изигра ГОляМа рор®ка;" Топлица и
антифаШ:.1СТКИТР-лиЗа

ТрябвашСеЛаВСКаТа

и междузаглавията са ре-

Великият юбилей — 40-годишнина- 
та от победата над фашизма и оконча
телното освобождение на ЮГославия — 
е прекрасен повод да си спомним за 
крупните събития от нашата героична 
и победоносна Народоосвободителна 
рба и социалистическа
зи статия

го-
народ

бор- 
въ стадни на

бо-
В тазиреволюция. Вта- те-

ще стане дума рс-. за военните
действия за окончателно освобождение 
на Сърбия през втората 
1944 година. Това е период 
И решаващи военни 
борби на

на
половина на

на големи и полити- 
Движе- 

части и
свободна

на Бъд. 
Пчиня,

комунистическа
големи

- -
се създадоха условия 
вобождение

на които 
за окончателно

свето-
няма нищо об- 

клика, чеос
на нашата е со- 

народи и 
против

страна

вра. 
дъщери на
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ЛПСКОВАЦ: РАЗВОЙНИ НАСОКИ ДО 1990 ГОДИНА ГАЗИ ГОДИНА В НИШКИ РЕГИОН ,

Модернизиране на прои
зводството и насърчаване 

на селското стопанство

Работни места за 

12 560 лица
ОКОЛО 900 ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ
места за кадри на

В РЕГИОНА ЩЕ ОТКРИЯТ КЪМ 4000 
НЕОПРЕДЕЛНО ВРЕМЕ И 4100 МЕСТА ЗА СТАЖАНТИ

РАБОТНИ

Приемането на решение 
за насоките за 
на обществения план на 
южноморавски регион и 
договора за основите на 
об>Аествения план от 1986 
до 1990 година 
една от възловите теми, ко 
ито ще обсъждат 
тите на Скупщината 
Междуобщинската 
нална общност в Лесковац 
на 27 март тази година, в 
основите си този план ще 
съдържа по-нататъшно раз 
витие на социалистически
те самоуправителни обще
ствено-икономически 
ношения, съгласно Консти 
туцията и другите систем
ни решения, при постоян
но укрепване ролята на ра
ботника в разполагането е 
обществените 
в самоуправителното реша 
ване. При набелязването 
на плановите задачи, ще 
се води сметка занапред 
по-пълно да се използват 
съществуващите производ 
ствени мощности при мо
дернизация и рационализа 
ция на производствения 
процес.

Голямо внимание в пред 
стоящия развоен период 
ще се посвети на геолож
ките изследвания. От енер
гийни минерални суровини 
ше се изследват находища
та на уран, шисти, геотер- 
мална енергия, термални 
води и въ.глища, а от ме
талните минерални суро
вини: олово, цинк, графит, 
кварцит, пегматит, фелд- 
спат, гнайс, суровини за 
строителната 
ност и пр.

Субектите 
то в региона 
разчитат на все 
кото

Организациите иа 
стопанството и 
обществените 
изразяват готовост тази

по планиране- 
рДе могат да 

по-широ- 
приложение на елек- 

трониката във ■ всички сто
пански отрасли и в обще
ствените дейности 
основа на това 
отколкото. досега, ще се 
развива

сдружения труд в 
трудовите организации в 
дейности в Нишки регион

работни места за магистри и доктори 
науките.изготвяне на

В организациите на сдружения 
и всички общини са изготвени и програми 
за ускорено откриване на нови работни ме- 

и мерки, които ще вземат самоуправи- 
телните общности на интересите за заема
не иа работа, общините, банките и 
институции за осъществяване на тези про
грами. На широка обществена 
могат да. разчитат трудовите колективи, ко
ито реализират програми за така нарече
ното продуктивно заемане на работа, като 
въвждат нови смени, откриват цехове 
производство на стоки за износ, -обогатяват 
асортимента на производството, разширя
ват дейността си или пък настояват да на
малят броя на безработните чрез преква
лификация.

В някои общини вече се води органи
зирана акция за ускорено откриване на ра
ботни места чрез сдружаване на средства от 
повече източници в специални фондове.

труд
година да приемат 

още 12560 млади работници и специалисти. 
Според анкета, която с проведена от стра- 

самоуправйгелна об
щност на интересите за заемане на работа 
около 900 трудови колективи ще 
към

ста
на на Регионалнатаще бъде и въз други

открият
4000 работни места за кадри на нео

пределено време и 4100 места за стажанти. 
/ Анкетата показа, чс тази година съществу

ват по-големи потреби от кадри, отколкото

по-смело,делега- подкрепана електропромишле 
ността, облягайки серегио- при
това и на по-високото рав
нище на развитост на та
зи промишленост в съсед
ния Нишки регион. Голямо 
внимание ще се посвети и 
на по-нататъднното 
тие на химическата 
мишленост.

Чрез

през минилата година. за

В 15 общини на Нишки регион тази го
дина ще има най-много места за квалифицира 
ни работници Прецецява се, че 900 трудо
ви организации ще приемат 4560 квали
фицирани, 3510 неквалифицирани, 1760 
полуквалифицирани работници, 1435 лица 
със средно, 256 с полувисше и 965 души с 
виеше образование. Ще бъдат открити и 40

разви- 
про- |от-

мерки на икономи
ческата политика ще се 
насърчава 
ността на

заинтересова- 
организацпитс 

на сдоужения труд както 
в региона, така и по-широ 
ко, свои знание и техно
логия да влагат п разви
тието на най-изостаналите

средства и

краища в региона.
11а производството на 

храна в предстоялия пери
од също ще се посвети 
дължимо внимание, ззщо-

Ч

то то представлява значи
телен стабилизационен фа
ктор. Тежите на развитие 
на агрокомплекса ще бтде
насочено предимно на пър 

селскостопанскоЕИЧНОТО 
производство, за /у* се обе
зпечи преди всичко доста
тъчно храна за население
то, както и на суровините 
върху които се 
промишлеността 
регион.

основава 
в трзипромишле-

разрастването на народоосвободителното дви
жение и интензивното създаване на по-голе- 
ми партизански единици. От. споменатите 
осем двизии в септември 1944 година бяха 
формирани XIII и XIV корпус на НОВЮ, ко
ито до края иа войната участвуваха в дей
ствията за окончателно освобождение на на
шата страна. Тези сили на НОВ и ПОЮ и 
голямата помощ, която им оказа сръбският 
народ, са красноречиво доказателство за кон- 

Народоосвободителната борба 
социалистическата революция на тсрито- 

чята на Сърбия.

По едно време най-висшето ръководство 
на ЦК на Българската комунистическа пар- 
ь'.л и ръководството на ЦК иа комунистичес- 

младеж (РЕМС), както и седем членове 
народоосвободителното

;обясни на бойците и народа от този край, 
че в този момент за нас съществуваха две 

окупационни войскиБългарин: една, чиито 
оставяха зад себе си смърт и пепелища й въ
ршеха насилствена денационализация на сръ- 
оското население, откривайки масови губили 
ща на Бубан край Ниш, в Прокупие, Боиник, 
Гар, Църиа трава, Сурдулица, Гърделишка 
клисура и други места, и друга България, 
страна на истинския български народ, чии го 
представители бяха антифашистките °иц я 
С първите общувахме само през при 1 
оръжието, а _ца вторите помагахме

този сръбски народ, които бе- 
окупационните кор- 

политика на

ката
на Главния щаб на 
вижение на България се намериха на наша

та свободна територия и от нея, в течение иа
аитифашистка-ияколко месеца, ръководиха 

та борба в България. Съюзническата мисия 
от Великобритания, имаща задачата да под- 
държа връзки с българското иародоосвободи- 
•гелно движение, непрекъснато пребиваваше 
на нашата свободна територия. Оттук тя 
ддържаше връзки с българските ръководите
ли и тук пристигаха «фтавкитс па оръжие и 
военен материал. Гук се въоръжаваха 
гарските бойци, тук бяха сформирани 
П софийска партизанска бригада."1)

тинуитета на
.1

110-ОТ все
ВАЖНО ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКО 
ПОЛОЖЕНИЕсърце; СЪННИЯТ 

ше жертва на терора на
пуси и денационализаторската
софийското фашистко правителство, 
гаще неограничено гостоприемство ” 
ските партизани. В ^Р^^^^Г/ерщ 
Ь-ьлгария се криеха от фашист 
гук намериха убежище много оеи на
гриоти, антифашистки и софииС скРи • 
този терен Славчо Трънски, л -ци
40, Гошо, Златан и. други изг единици, 
сформираха български партиз “ Ид'ранс-
Тук беше и централната б°л"и'^ч^аРВСи- 
нитс български бойци. Оттук ани тук
чки действия на българските пар партий- 
сс провеждаха военни, политически
ги курсове за техните бойци.

бъл 
I и, предла- 

иа българ
Развитието на военните действия на вси

чки фронтове в Европа през средата на 1944 
година, особено големите успехи на Черве- 

армия, военно-политическата обстановка 
в Югославия и успешните действия на НОВ 
и ПОЮ, както и всс по-интензивното нараст- 

на способността им за крупни военни

СЪЗДАВАНЕ НА КРУПНИ ПАРТИЗАНСКИ 
ЧАСТИ патагш-

През средата иа 1944 година, след триго
дишно тежко и непрекъснато воюваме на Ти- 
товитс партизани в южната и югоизточната 
част на Сърбия, иа територията на Сърбия 
бяха сформирани първите пет сръбски диви
зии на Народоосвободителната войска иа 
Югославия. Това бяха XXI, XXII, XXIII, XXIV 
и XXV двизия. В септември същата година 
бяха формирани ощр три дпивизии на НОВЮ

_ XIV, ХЬУ1 и ХШ1. Макар чс разполага
ше с числени войскови части, ма тази тери
тория, врагът нс беше в състояние да осуети

ване
операции, предвестяваха сложни, оперативни 

действия. От тези факти из 
комендант Тито, кога-

н стратегически
кождаше и върховният 
го навреме взе решение за разгромяваното на 

и български окупаторски 
части и за превзимаис-

силми германски
сили и куизлинговски

стратегическа инициатива, ио-спсциално 
в Сърбия, като част отго на

па полесражението 
збщия фронт с важно гсостратешческо 
ложепие.

по-

ии« на СУБНОР — Власотинце, 
12—13),

_ Следва
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1/ПплтРЛСКИЯТ СЪВЕТ НА в-к „БРАТСТВО" ПРИЕ 
КОНЦЕПЦИЯТА НА ВЕСТНИКА ЗА ТАЗИ I ОДИ НАСЪЮЗ И ПРОБЛЕМИТЕ ИЛБАБУШНИЦА: СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ

МЛАДЕЖТА В унисон с определенията 

на обществото
на младитеЗа. по-дейно включване

във фронта
миналогодишната работатнкуво, а да се действува 

повече в базата.
Отчетено беше, че от 

1 807 членове на Съюза па 
общината

Приет бе и отчетът за 
па редакцията

Проблемите на младеж- организации на сдружения 
та: заемането на работа, труд 31 (в 40 делегации);

самоуцравлс- в самоуиравителните общ 
гости па
делегации има и 18 младе- 

Сред нес-

клетки на обществото и 
на организираните социа- 

сили в борба
та за осьщеси*ване на 
икономическата стафили- 

' занапред трябва 
от ден- 
в'ьв вест-

Издатслският съвет на 
„Братство" на 19 

сумира резултатите от

участието в 
наето, развитието на само- 

бяха в
интересите в 30 вестник 

т.м.
публичното разискване и 
ирис концепцията на вест
ника за настоящата, както 
и отчета за работа на ре
дакцията през миналата го 
дина. Членовете на съвета 
нодччертаха, че редакция
та па вестника през мина
лата година е реализирала 
заплануваните задачи и съ 
гласно политиката на СЮК 
и обществото е дала зна
чителен принос за инфор
мирането па 
народност в СФРЮ на май 
чин език. С топа вестникът

комунистите в 
— 821 сп младежи и девой

листичсскидейността и др. —
девойки.вниманието жм ицентъра на 

на неотдавна проведената 
конференция на Социално 
тнческид съ^з в Бабушни- 
ца. Обща оценка беше, 

младите

N.4.,
зация и 
да заемат едно 
тралиите места 
пика.

Подготовките за 13-ия 
СЮК като и

че преди всичко 
недостатъчно се ангажи
рат в разрешаването на сво 
ите проблеми, а от своя 
страна, и Социалистически 
ят съюз, като обединяващ 
фронт на социалистичес
ките сили недостатъчно 
внимание" обръща на тех
ните проблеми и неволи. 
Затова занапред ще е не
обходимо, ССТН по-актив
но да включи младите в са

конгрес на 
за републиканските конгре 

покрайнииски конфе- 
СК трябва да 

място

си и
ренции на 
заемат значително 
в работата на редакцията 
— бе изтъкнато на съвета. 
Една от постоянните, зада- 

афирмирането на

българската

чи е и
придобивките от социалис
тическата революция, ук
репването на братството и 
единството на югославски
те народи и народности. 
Чествуванията на тазгодиш 
ните юбилеи, особено на 
40-годишнината от освобо
ждението на страната и 
победата над фашизма съ
що така .ще бъдат предаде
ни на страниците на вест-

псе повече и по-успешно се 
включва в системата на 
средствата за масова ин
формация р, страната.

I! разискванията и прие
тата тазгодишна концеп
ция е подчертано, че ре
дакцията трябва да поло
жи оше по-големи усилия 
за изпълняване на сериоз
ната си обшсствсна задача. 
Усилията на трудещите се 
и гражданите в основните

моуправителните процеси,
. да съдействува за по-бързо 

им заемане на работа.
Известно е, че броят на 

младите на село от ден на 
ден намалява, поради обща
та миграция на население
то, Както поради школуван
ето им в по-големи среди
ща. Но има и примери, 
че и там където съществу 
ват младежки организа
ции, съ,щиТе да не са дей-

Цех на „Лисна": Младите дават принос

км, по мнозина, след като 
влезнат в редовете на Съю
за на комунистите вместо 
да бъдат оше по дейни, 
се пасивизнрат.

На село занапред би тря 
бвало да се създават усло 
вия за по-организирана де 
йност на младите. Преди 
всичко, трябва да се създа
ват условия за развитие 
на културно-забавен жи
вот. Трябва да се дава въз 
можност за разгръщане на 
по-бегата самодейна акти 
вност. Удребнеността па 
имотите на село пречи на 
организирането на по-ин- 

скупщина ряд- тензивно селскостопанско 
Б“’"е изтък- производство. Затова мла

дите по-лесно се решават 
да потърсят работа в гоада.

М. А.

друженнте селскостопанс
ки производители няма 
нпто един младеж! Наблю 
давано от аспект на циф- 

има млади хора.рите
макар и недостатъчно, в 
съветите на Общинската
скупщина. В Съвета на 
сдружения трудтот 37 деле 
гати — 38 са младежи, в 
Съвета на местните общ
ности от 25 делегати — съ 
що 3 са млади хора, а в 
Обществени-полптическия

пика.

Приетн концепциите на „Мост" и 

„Другарче"
ни.

В Бабушнишка община 
до 27-годишна възраст 
има към 804 млади, от ко 
ито 349 момчета и 455 де
войки ,а общо младежи и 
девойки има над 3 000! 
Но в много местни общно 
сти те са неорганизирани.

В делегациите на мест
ните общности понастоя
щем са включени 78 младе 
жи и девойки, в основните

съвет — 23 делегати — 2 
са от редовете на младеж
та. Обаче думата на мла
дите на сесиите на Об
щинската 
ко се чува. 
нато, че е необходимо да 
се премахва форумната ра 
бота, която често се прак-

Издателскитс съвети на 
списание „Мост” с книго
издател ска дейност и на 
детския вестник „Другар
че” приемайки отчетите за 
работа на редакциите за 
миналата година, обсъди
ха и приеха и програмни
те концепции на тези из

стопански живот и афир- 
мирането на литературно
то творчество на автори от 
българската народност, от 
носно постиженията на дет 
скиа вестник в афирмира- 
нето на детското творчест 
во и усилията му да бъде 
наръчник за извънкласово 
четене на учениците от 
основните училища.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

дания за тази година. И 
двата съвета подчертаха ус 
петната 
дейност на

миналогодишна 
изданията иОбсъдени повече въпроси Тези задачи двете изда

ния трябва успешно да 
изпълняват и през настоя
щата година. Ще бъдат печа 
тани и пет нови книги.

усилията и постиженията 
на списанието в публику
ването иИзготвяйки 

за поредната сесия на Об
щинската скупщина, която 
ще се проведе към края. на 
месеца. Изпълнителният сь 
вет, на Общинската скуп
щина в Босилеград на про 
веденото през 
седмица заседание обсъди 
и даде съгласие на 
че въпроса. Членовете на 
Изпълнителния съвет, пос
ветиха внимание върху до 
писката на Общинския си 
ндикален съвет във връзка 
с акция „Имаш къща, върни 
апартамента” и отчета във 
връзка с заключителния ба 
ланс на общинския бюд
жет за изтеклата година.

061 352 динара, а излишъ
кът от 11 634 342 динара, 
е насочен за редовна дей
ност през настоящата 
дина.

Бе константирано и 
ва, че през изтеклата 
дина не с имало п река ле 
но заплащане на лични до 
ходи в нито един общинс
ки орган и че изразходва
нето е било в

шителна борба. Все още 
се константира, че има ли 
ца които имат собствени 
къщи, а живеят в общес
твени квартири, но не се 
посочват. Има и такива, 
казва се, които разтакат 
довършаването на собст-

материали
тълкуването 

на теми от обществено-по
литическия. културен иго-

ЦЕНТРАЛНИЯТ ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ НА ИЗДАиЕздСАнияйРАТСТВО" ЗА '™нансиранетИо нАа
то-

. го-миналата
вените къщи, и по този на 
чинпове- задържават обществе 
ните квартири. Затова чле 
новете на Изпълнителния 
съвет взеха

Необходимо трайно решение
духа на ико 

комическата стабилизация.
В продължение 

данисто, на което

Приемайки 
: л миналата 
мните

решение Се 
кретариатът за стопанство, 
финанси, строителна и ко 
мунална дейност към ОС 
и СОИ по жилищно 
ителство

отчетите 
и програ-

бе подчертано на съве-иа засе та.
концепцииприсъс- 

твуваха и представители на 
обществено-политически

те организации, членовете 
I а ИС на ОС в Босилеград 
обсъдиха и информацията 
във връзка с

Имайкиза предвид товагази година на 
Издателство

ство”, членовете 
тралния издателски 
особено

изданията 
Врат

на Цен-

членовете на 
стъпиха

съвета се за- 
основателите 

Издателството —
в Нишки и ■Южно- 

моравски регион 
приемат мерки за 
но, стабилно 
шаване на

настро
най-късно до 1 

април да изучат този
на

МОК навъп
рос и предложат конкрет
ни решения с определени 
срокове като посочат, кои 
притежатели трябва да 
върнат обществените 
тири.

съвет
внимание посвети 

ха върху финансирането 
на изданията. Финансовият 
проблем, който се 
ва в

ССТН

Във връзка с да пред. 
сьртвет 

и трайно ре- 
този наболял 

въпрос. За целта ще бъдат 
изготвени 
разумения 
които

приемането 
на стажанти през изтекла
та година, 
ние Общинската

акцията 
„Имаш къща, върни обще 
ствения апартамент", чле
новете на Изпълнителния 
съвет

Бс взето реше- чувству 
информативната дей

ност не може ~ 
жи и да засегне 
ната успешна 
изданията

квар скупщи
на да не дава съгласието 
си на мито една 
зация за освобождане от 
приемане на стажанти а

Да срещу

констатираха, че та 
зи акция (въпреки че отда 
вна е раздвижена) в обши 
ната, резултати все

да се нало- 
досегаш- 

дейност на 
на ..Братство”

съответни спо- 
с всички онези, 

Участвуват,Ьъв фи
нансирането на изданията.

Що се опгани-късае по въпроса 
за заключителния балаце 
на общинския бюджет 
нните са: през миналата го 
дина бюджетът 
на 102 695 694

още
няма. А според начина и 
досегашната активност на 
отговорните

всички които това.
свое задължение не са из 
пълнили да се потърси от 
говорност. А 
задължението

Имайки предвид финангп 
дателските съвети со
предложиха да се чч издапията

«« в-к .^Братство"ЛИЧЯТ 
Детския в-к 
ние „Мост"

възлизе 
динара и 

по отношение на по-мина- 
лата бе по-голям за 72 на 
сто, изразходвани са

органи и те 
ла, акцията ще' се протака 
по-дълго време. Като че 
ли липсва смелост за ре-

вите трудности 
- на „Братство" 

Цените на 
от Ю на 15 
от Ю на 15 

;и 11 а -40 динара.

из-неизпълнили 
има повече.

издани- 
динара, На 
и на списа- 

В. Б.

91 „Другарче" 
от 20

М. я.
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БОСИЛЕГРАД: ЧАПОЧНА АКЦИЯ ЗА ПО УГКПрг 
НО ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТНИТЕ г 
ПОЛУВИСШЕ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Готвят се програми
Общинският комитет на 

СК в Босилеград неотдав 
на не само, че актуализи
ра взетите си преди две го 
дини становища във връзка 
с решаването на актуални- 
те проблеми на младежта 
и по-нататъшните 
на СК в общината, но

политическите субекти за 
намаляване числото на без 
работните. Числото 
зи обаче, които

на оне
търсят ра 

бота е все още голямо — 
около 950 души. От 
число 183

задачи фицираии и

това 
души са квали-

висококвали- 
фицирани работници, 253 
със средно образование и

ут
върди и конкретни задачи 
за по-ускорено трудоустро 65 с полувисше и 
яване на безработните, пре образование, 
ди всичко на младите шко 
лувани кадри. По-точно взе

виеше 
Тъй. като 

сдоуженият труд не е в съ 
стояние за няколко

Изглед от Сурдулица
СКУПЩИНСКИ ЖИВОТ

годи-

Да се активира цялата система 

на самозащита
то е решение организаци
ите на сдружения труд да 
изготвят програми за по- 
ускорено трудоустрояване , образование, 
на незаетите с полувисше 
и виеше образование. Ор
ганизациите на сдружения преквалифицирането, 
труд и останалите самоуп- 
равителни
общности понастоящем 
изучават плановете си, т.е. 
нуждите и възможностите 
си за приемане на тези ка 
дри. Тези дни на СОИ за 
заемане на работа те тряб 
ва да доставят програмите 
си, от които зависи дали 
незаетите с полувисше (49 
души) и виеше образова
ние (16) ще получат по-бър 
зо работа или не.

ни да създаде условие 
приемането на всички, осо 
бено на онези със

за

средно 
един от из 

ходите за намаляване броя 
из търсещите се работа е 

Ми
ланов обаче казва, че ор- 

организации и ганизациите на сдружения 
пре труд трудно се решават до 

кадг-н да стигнат по този 
г?ччн. Всъщност, на прак 
тика те търсят кадри как 
вито няма в списъците на 
СОИ, но когато се поведе 
разговор за преквалифи
циране не се решават да 
обезпечат част от необхо 
димите за това средства.

(

Общинската 
в Сурдулица неотдавна ра
згледа ' отчета за престъп
ността — стопанска и дру
ги видове престъпност — 
и дейността на органите за 
защита на общественото 
имущество, самозащитата 
и всички видове на злоупо 
треби и малверзации.

През изтеклата (1984) го 
дина са подадени редица 
заявления срещу стопанска 
престъпност от страна на 
Секретариата ца вътрешни 
те работи. Освен това оп
ределен брой заявления са 
подадени до Окръжното об 
ществено прокураторство 
за тежки углавни дела във 
Враня, а в Сурдулица и 
за кражби в горите.

скупщина ласуваност в акциите на 
механизмите по откриване 
на нарушенията. Като при
мер се посочва, че от ор
ганизациите на сдружени,: 
труд няма нито е_дно заяв
ление, а за възбуждане на 
дела често се търси съгла
сието на управленческите 
органи или деловите орга-

периращите взимат сред
ства, създават стада, а сет
не тези стада ги продават 
за скъпи пари, като при 
това взимат за себе си 
чувствителна разлика сред 
ства. Договорите са непъл
ни и често споровете реша 
в а съдът.

Делегатите на Общин
ската скупщина приеха ре
шение в предстоящия 
риод да се засили дейно
стта по откриване и осует
яване на всички обществе 
но-вред4ни явления, а в то
ва дейно да участвува си
стемата на самозащита. 
Оценката, че напоследък 
има повече явления на по
сегателства срещу общест
веното имуществп, изисква 
далеч по-голямо и съгла
сувано действие на всички 
органи, участвуващи в са
мозащитата. на обществото 
и спазването на законност
та и социалистическия мо
рал.

ни.
За съжаление трудовите 

организации не доставят 
обратни информации до 
правосъдните органи, кога 
то се касае и до устано
вени закононарушения. От
чита се, че не се провеж
дат на дело нито решени
ята на съда за сдружения 
труд и че е необходима 
тяхна допълнителна наме-

пе-

Един пример не само, че 
потвърждава отношението 
им към този въпрос, но 
сочи и на един друг про
блем: през миналата го
дина в общината трябва
ше да бъдат приети 52 
стажанти, а работа полу
чиха само 34, без оглед че 
бяха публикувани конкур
си за около 70 души. Да
ли наистина им .'трябваха 
кадри каквито няма в спи 
съците на СОИ или само 
л лееха пътища да не бъ- 
д^т под удар на Закона 
за приемане на стажан
ти? Тъй като не търсят 
известно число от безрабо 
тиите да се преквалифи
цира личи че е второто.

Досега обаче няма сигур 
данни и за това— ни

що не с предприето сре
щу онези организации, ко
ито не приеха задължител 
пия брой стажанти.

Инак, изхождайки
сдруженият 

труд в общината, включва 
йгки и организациите и тру 
довите единици, седалище 
то на чиито основни орга
низации е извън 
та, през настоящата годи
на ше приеме над 200 но 
ви работници от които око 
ло 60 стажанти, 
ланов, секретар на СОИ 
по заемане на работа 
Босилеград казва, че този 
план е реален и че сътес

от
плановете.

обшина-
са.

Счита се обаче, че това 
е недостатъчно, понеже 
посегателствата срещу об
щественото имущество, 

са много повече. Подчер
тана с недостатъчната съг-

На сесията на Общин
ската скупщина отделно са 
посочени явленията на зло 
употреба със средствата на 
„Морава 2". Именно коо-

Боян Ми

в От „С. Н "

ДИМИТРОВГРАД: АКТИВЪТ НА РАБОТНИЦИТЕ КОМУНИСТИ — НЕПОС 
РЕДСТВЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИтвуват условия да се реа- 

аколизира- Оше повече 
се има предвид, че само в ОЩЕ ЕДИН ФОРУМ ПОВЕЧЕ ИЛИ...трудовата единица за про 
изводство на чорапи 
бъдат приети 34 (предвестя 
ват че числото може 
се увеличи), в „Изградня" 
около 30 и към 80 души 
в цеха на ЕИ от Ниш, чи 
ето изграждане започна те 
зи дни. ,

член. Това значи, че със 
своята работа Активът не 
с успял да се наложи док 
рай и да стане същинска 
трибуна на работниците —- 
комунисти от непосредст
веното производство. Рази 
еквайки по въпроси, които 
сс намират на дневен ред 
н па заседанията на Общ 
ниския комитет. Активът 
много повече е практику 
вал форумна работа. За 
проблемите на работни
ците размекват много пове 
че тези, които не оа в 
непосредственото произво 
дство, а много по-малко 
те, т.е. делегатите им в 
Актива. А форумната ра
бота може да се премахне 
само ако членовете на Ак 
тива запознаят работници
те с решенията от заседа
нията см. Разбира се и об
ратно.

В работата на Димитров 
градския Актив се чувству 
пя нередовно присъствува- 
по на членовете му на Събр 
ония. Най-чести пък теми и 
ва. НЬй-чести пък теми и

Разисквайки неотдавна 
за мястото и ролята на 
Актива на комунистите —

въпроси на заседанията на 
Актива (в течение на ми
налата година са проведе
ни 4 заседания) са въпро
си от Дългосрочната прог 
рама за икономическа ста 
бплизация и въпроси, свър 
зани с метода и съдържа
нието на работа на Актива 
И макър че това са въп
роси, така да речем типич 
но работнически, повечето 
заседания минават без учас 
тис на повече членове в 
размекванията. За разиск
ване обикновено се обаж
дат едни и същи, които са 
членове й на други тела и 
органи, а останалите са
мо слушат. Значи ли това, 
че при избирането на чле
новете на Актива не се е 
водила сметка? Всички те 
зи недостатъци в работата 
на Актива трябва непремен 
но да бъдат премахнати. 
Загцото тази длъжност 
иост на работниците кому 
писти в непосредственото 
производство, намери сво
ето място в нашата поли
тическа система.

ще

да непосредствени производи
тели, един член на Предее 
дателстното ма Общинския 
комитет в

ни
Димитровград

попита: съществува ли изо 
бщо тозии йАвКсеЦо мдм 
работи, и не с ли той 
паралелен форум на Об
щинския комитет па СК?

Образувани преди 13 
години като иужност след 
известното 21 заседание, с 
основна цел да 
ят работническо-класно вли 
яние в Съюза иа комунис
тите, което по това време 
не е съществувало доста
тъчно, активите на работни 
ците комунисти оправда
ват своето съществувание.

Актива на работниците 
— иепосредст- 

производители в Ди-

Безспорни са усилията, 
които полагат общественд- В. Б.

ПЪТУВА СЕ ПРИ ТРУДНОСТИ осъщестн-

стана свличането на огром 
количество скали и зс-(От 1-ва стр.)

но
Както ни уведоми инж. 

Живоин Маркович в Само 
общност 

тези

мя.
Според предварителни из 

този обект ще 
400 милиона 

готви

управителната 
за пътища в Ниш, 
дни ще бъде готов и 
бъде даден на ревизия про 
екта на бъдещия тунел под 
Гребен. Тунелът ще бъде 
е дължина 680 метря_ и е 
него се „избягва" нвй-опа 
смият участък от пътя 
Долината на р. Ерма, къ- 
дето преди две години и

числения 
струва 
динара.
„Траса" в Белград.

към
ще Проекта комунисти 

вени
ммтровград също оправда 
ва топа. Обаче въпроса па 
члена иа Председателство
то повече говори за рабо
тата иа Актива, а не за нс 
информираността на този

ниЖ, Маркович също
щс бъдат обе 

изгра
уведоми, че 
зпечени средства за 
ждане на пътя Лукавица

дължина
М. А.

по
Долна Невля в 
от 11 километра.

А. Т.
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„МАЧКАТИ№ СТОПАНИСВАНЕ НА СУРДУЛИШКА
„БАЛКАН — КОМПАС' НА КРАЯ НА МИНАЛАТА ГОДИНА ЦА"

Най-добри в региона Унрепва 

материалното 

състояние

. , )

на динара, от които 20 ми 
лиоиа са предназначени за 
оборудване, а останалото 

твена акумулация ог 26 738 за строителни работи. Стро 
ОООдинара. Посочените ре сжа с доверен на строител 
зултати, които са най-доб ната организация „1 радия 
ри в региона, позволяват от Димитровград, а срсд- 
предприемане на нови ка- ства са обезпечени чрез 
питаловложения, едно от сдружаване на средства от 
които е и реконструкцията Фонда за насърчаване раз 
на хотела в градя, която за питието на недостатъчно 
почна към края на минала развитите общини, ягодил 
та година. С топа Лимит- ската пивара, ТО „Мерка- 
ровград ще получи почти тор”, „Градим” Електро- 
нов хотел от „Б” катего- дистрибуцията, средства 
рия, понеже от стария хо па „Компас” п собствени 
тел остават само основите средства на „Балкан”, 
и външните стени, а ще се 
доградят още стаи. По то 
зи начин се получават 90 
легла, всяка стая ще има

• Постигнатите резултат оправдават капиталовло 
женията и определенията

Само преди няколко го 
дини в общината ” в реги 
она на туристическото сто 
панство и гостилничарство 
то е гледано като на периф 
ерна дейност, тъй като про 
блемите са били други и 

. по-трудни. На капитало
вложения в тази област до 
ри и на граничния пре
ход, къцето броят на тран 
зитните туристи ежегод
но расте, също се е гледа
ло със скептицизъм и с оп 
ределен страх.

Изграждайки нов, съвре 
менен, обект на около 
три километра от грани
цата, „Балкан” започва да 
осъществява значителни ре 
зултати, зачитайки нужди
те на транзитните турис
ти, конто тук минават, пол 
зуванки най-късата връз
ка за Близкия изток. Сдру 
жаването с „Компас” от 
Любляна, също даде оп
ределен подтик в тази на 
сока.

дина. Средният личен до 
ход е нараснал с 40 на сто 
и възлиза 20 693 динара.

11 ай-големият трудов ко
лектив на територията на 
Сурдулишка община фа
бриката за машини и сто
манолеярна „Мачкатица”, 
която стопанисва в съста
ва на сложната организа- 

груд

Заслужава да се изтъкне, 
че „Мачкатица” през изте 
клата година е отллашзла 
дългове за кредити за ре
конструкция и модерниза
ция и за целта са отделени 
37 429 000 динара, а за 
лихви но всички кредити 
с заплатила 24 409 000 ди- 
наоа.

Следва да се посочи, че 
физическият обем на про
изводството с нараснал с 
30 процента по отношение 
на предишната година и 
са произведени 5368 тона 
отливки от стомана и ма
шинни части. Производст- 
гото на високолегирани ла 
геоп заема важно място в 
производствената 
ма на ..Мачкатица”. За ну 
ждите на циментови фаб- 
оики и рудници в страна
та през изтеклата година 
от сурдулишка 
ца” са доставени 2130 то-

ция па сдружения 
„Иво Лола Рибар” от Бел
град, въпреки затруднени- 
гс условия на стопанска 
дейност постигна през из 
теклата (1984) година успе

Освен
на хотела в ход е адапта
ция ма стажа на „Гацино-

рскоиструкцията

шии делови резултати.

Общият доход е нарас
нал с 72 на сто и достиг
на сума 1 105 348 000 ДИ- 

; нара. Постоянното поскъп
ване на енергията, възпро 
изводствените материали, 
а и останалите разходи са 
раснали твърде бързо, па 
изразходваните средства 
са нараснали с 15 процен 
та по отношение на ръста 
на общия доход. Те са до 
стигнали обща сума 712 
963 000 динара, па дохо
дът възлиза 392 384 000 ди 
нара и по ръста отчита 
увеличение с 51 на сто.

Че това е така, говорят 
и миналогодишните резул 
тати според окончателна
та равносметка. Именно, 
съвкупният приход на края

програ-

на миналата година е със 
64 на сто по-голям в срав
нение с 1983

Хотел „Балкан”: Трябва да бъде готов до август месец „Мачкатигодина, из-
баня, ще се построи новоразходваните средства с 

63, а доходът с 65 на сто. кафене и още много, дру- 
Осъществен е чист доход 
от 63 042 928 динара, което 
е със 75 на сто повече от 
осъществения през 1983 го 
дина. При това е осъЩес-

то” кафене, 
ползува цялостно за канце 
ларии, а прави се и парно 
отопление. С една дума, 
заетите в туристическо-го- 
стмлничарската 
ция „Балкан—Компас” се

който ще се на.
Чистият тази ИЗНЕСЕШ! ПЪРВИТЕ 

ТОНОВЕ СТОМАНЕНИ 
ЛАГЕРИ

ги удобства за по-уютно 
пребиваване на домашните

доход в 
стопанска организация въ
злиза на- 306 422 000 динаи чуждестранни гости.

Капиталовложенията въз 
лизат на около 90 милио-

ра и е по-голям по отно-организа- За високолегираните сто 
лагери на „Мач

катица" съществува голям 
интерес в страната и чуж
бина. Почти всички

фабрики в страната 
през изтеклата година са 
ползвали стоманените 
гери от Сурдулица и 
оценили

шение на постигнатия през 
1983 година с 58 на сто. 
След покритие 
задължения и други 
ходи,
чкатица” е отделила 26 245 
000 динара, а това е двой 
но повече по

маненпстараят да проведат в де
ло определенията си, тури 
етическото гостилничарска 
та дейност да 
колкото е

на всичкиИЗ „ТЕКСТИЛКОЛОР" —БАБУШНИЦА раз-
във фондовете „Ма цименВ деловия фонд 

10,5 милиона динара
допринесе 

възможно пове 
че в развитието на общи
ната, стараят се (и то ус
пешно) туристическата де 
йност да не бъде перифер
на област, а съществуващи 
те възможности да се изпо 
лзуват максимално.

тови

отношение 
на предишната година.

Инак в този 
през 1984 година са рабо
тили 816 работника, прес
метнато на базата на из
разходваните 
или с 85 работника пове
че в сравнение с 1983 го-

ла
са ги

твърде добре. Те 
з!1 дни тази'дефицитна сто 
ка пристигна и на пазара 
в Сирия. Именно към края 
на февруари от „Мачкати
ца” са доставени 360 
на лагери 
470 000 марки. Това са пър 
вите валутни средства, ко 
пто

колектив

Работниците на „Текстил 
органи- 

въп-
са надвишили дори 65 на 
сто по отношение на 1983 
година, което свидетелству 

за отсъствие на жела
ние стопанството да се об 
лекчи, въпреки 
ните определения за това. 
Средният личен 
„Текстилколор” 
година е възлизал 
хиляди динара.

Следва да се отбележи, 
че работниците на „Текс- 
тилколор” в деловия фонд 
по заключителния балансзд 1984 * ~

колор”, трудова 
зация със 118 заети, 
реки че работят в крайно 
неблагоприятни

трудочасове
ва то-А. Т.условия, 

стопанисват доста добре. 
Миналата

стойност .на
обществе-делова година 

са приключили с общ до
ход от около 205 милиона 
динара,"който 
с 32-на стр в сравнение с 
предишната

ще бъдат използвани 
феромолибден, 

в процеса на

доход в 
миналата 

на 15,5
ИЗ ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕНТРАЛИ за вноса на 

. необходим 
“ производството.

е по-висок

Над плана♦година. Раз
ходите пък са нараснали с 
29 на сто и Доколкото това количе

ство се покаже качествено, 
което в „Мачкатица” изо 
бщо не съмняват, на Си
рия през настоящата 
на ще бъдат доставени 
6000 тона, 
ва, че

възлизат мал 
ко повече от 136 милиона 
динара.

„Текстилците” 
най-стара

п ®ЛаСИНСКИТС водоцентрали в Сурдулипа
Го
отбор Миодраг Ристич, са произвели 78 г

плана ще бъде двойно 
произведат над 15

година са,, отдели 
ли 10,5 милиона 
Отделянето

на тази динара.
за този фонд1 

през последните години е 
доста високо, понеже 
разчита наскоро 
не реконструкция-,
низация и

на деловия 
мили-

го д итекстилна орга 
низация в Бабушница 
реализирали доход приб
лизително на 70 милиона ди 
нара (ръст с 32 на сто), до 
като чистият доход е рас 
нал с 27 на сто

още
а това означа- 

ще бъдат заработе
ни отце 3 500 000 
Водят се преговори 
Иран, който проявява 
терес за набавката 
тона

са
се

Да отпоч 
модер- 

разширяване на 
сегашното 
на фабри 
на Бабуш-

долара. 
и с

да се 
електроенергия 

е водоцентрали считат че 
преизпълнен, относно да 

милиона квч електроенергия

и възлиза 
приблизително на 41 мили 
она динара. Важно е да 
се напомни, че облагани
ята и данъците* от

ин-мощностите ма 
местоположение
ката в центъра 
иица.

! на 1000
високолегирани 

гери Остава още, както по 
сочи директорът Момчи-

™

ла-
С. М. 4дохода М. Антич
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ
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Твърдоглавата икономическа логика
Н Поради несъгледаването на цялостта попа- 

дваме в положение представителите на Съюз
ния изпълнителен съвет или на хранителната ин
дустрия да твърдят как утвърдените цени на ос
новните селскостопански

г трябва човек да бъде 
обстоятелствата пък

вителното решаване при пълната отговорност за 
домакинско ползуване на производствените усло
вия, които имаме, при което мероприятията на 
обществото трябва да насърчават онова произ
водство, което най-вече ще отговаря на потребите 
на домашния пазар и износа. Основата за такъв 

по-ниско от скока на цените на производствените подход в решаването на тези въпроси се намира 
разходи, а ограничени са и възможностите за в Дългосрочната програма на икономическата 
поскъпване.' на финалните селскостопански произ- стабилизация. Закона за сдружения труд, както 
ведения. От едно таково положение и произтича 
състоянието,
изводители „на шега,, твърдят как повече им се 
изплати : 
без капка

голям познавач на 
да види. че в миналите го

дини на всяко влизане на редосеялката 
предхождаха множество твърде 
Ценки на състоянието и

в нивите
различни пре- 

преценка на възможнос- произведения са сти- 
мулативни, как увеличението им няколко пъти етите за производството на храна 

на. Говори се за недостиг
родукцнонни материаДи, за спешната потреба от 
интервенция на обществото и за трудностите, по
ради които селското стопанство не 
да покаже своите извънредни 
борбата за икономическа 
няколко месеца по-късно, особено през 
ните няколко години, ставахме свидетели, 
същото това селско стопанство дава изобилна ре
колта, дори и някой рекорд с което биваше из
ключвана потребата от внос и значително се уве
личаваха възможностите за износ на храна. На 
нашите ниви с години

в нашата стра
на някои видове реп-

и в документите, които се приемат в подготовка- 
което някои селскостопански про- та за 13-ия конгрес на СЮКе в състояние 

възможности. в 
стабилизация. Само 

послед-
парите за сеитба да внесат в банката и 

пот да получават „тлъста лихва,,, от- 
колкото да влагат в рисковното и усилно произ
водство на храна. Почти същевременно предста
вителите на хранителната индустрия „твърде се
риозно,, подчертават, че само от един 
„сладък корен,, може да се получи повече отко- 
лкото парите предназначени за производство на 
земеделския максимум да се внесе в банката

Съответни документи, следователно, същес
твуват — сега е необходимо всички участници в 
репродукционните цялости на производството и 
оборота на храната да съгласуват своите потре
би и възможности и тези отношения да обосно
ват върху твърде прецизни и научно обработени 
сведения. Защото очевидно е, че минаха време
ната когато се сееше една или друга култура от 
любов към нея или поради политически натисък., 
Логиката на икономическите закономерности ши 
роко проникна и в производството на храната и 
е неминуемо към планирането и организирането 
на селското стопанство да се пристъпи въз осно
ва на съвременните математическо - статистиче
ски методи, с помощта на които бързо и лесно 
може да се' установи как и колко промяната на 
едно или повече условия в производството ще 
влияе на крайните резултати. Това, впрочем, пек 
дразбира добро познаване на практиката, но и 
все по-голямо включване на науката в организи
рането и воденето на производството на храна. 
Това не е ните лесен нито прост преход към нов

че

хектар

произвеждаме повече 
пшеница от потребите за прехрана на население
то, царевицата ставаше най-интересната стока за 
износ, а сега вече имаме и излишеци захар, ко
ято до преди няколко години внасяхме.

Според този вече

Очевидно, липсват ни закръглени и конкрет
ни сметки за всичко, което влияе върху произво
дството на храна. А те поради пролетта са по-не
обходими от когато и да е 
вен минерални торове, всички други репродукци
онни материали има достатъчно, обаче чувстви
телно по-високи цени от обикновените. Икономи-

„сценарий,, течепознат
подготовката и за тазгодишната пролетна сеитба. 
Докато едни, охрабрени от успехите на селските 
труженици в миналите години, своя глас дават за 
по-амбициозни крачки в производството на хра
на, други твърдят, че предложените планове са 
нереални, понеже селското стопанство сега се на
мира в най-тежко положение през последните пет 
години и че условията за производството нс га
рантират нито средна жетва и беритба. Гледайки 
отделно, и едните и другите имат право. Приро
дните и с труда създадените условия в нашето 
селско стопанство предлагат възможности за зна
чително по-голяма и по-качествена продукция на 
храна от досегашната. Но, също така е факт, че 
в последните години 
чим достатъчно и благовременно всичко онова

по-рано, защото ос-

чеката логика, повече отколкото преди, щс води 
редосеялките тази пролет. Това показва и интен-

които най-зивната подготовка на тружениците, 
вече се интересуват за семето на царевицата, тъй 
като то осигурява стока е най-гол ям доход при 
относително малко работа и средства. Другите по
севи, също така потребни на нашата хранителна 
промишленост очевидно губят тази битка.

и по-съвременен начин на производство на хра
на обаче факт е, че това е пътят, по който тря
бва възможно по-скоро да тръгнем, защото оста
ването върху стария, неаргументиран начин на 

благоприятното действие оценки и преценки на възможностите за произво
дството на храна, не предлага нищо добро Ин- 

а за- тсресите на обществото все повече трябва да им

Заговорницитс не 
на пазара- биха видел и решение в свободното фо
рмиране на цените на хранителните стоки, 
говорниците на административното решеване в 
съвсем противоположни дейности. Това което 
би отговаряло на нашето общество е самоупра-

никак не можем да обезпе-

ат икономическа логика.какво-което съвременното селско стопанство 
то желаем, трябва да има за да се покаже в най- 
хубава светлина. Бранко Кръстни

ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗОЧАРОВАНИЕПИСАТЕЛИТЕ

Основната стойност на текста 
на проектодекларацията за IX кон
грес на Съюза на писателите 
Югославия е в туй, че е толкова 
лош, та това твърде лесно се за
белязва !

С тази критическа забележка 
един черногорски писател най-кар- 
тинно изрази същността на .деба- 
тата в Актива на писателите ко
мунисти в Черна гора за сегашна
та версия на декларацията за пред 
стоящата среша на
писатели, която се
и като културно 
в настоящия момент, а сетне и на 
извънредната годишна скупщина 
иа това съдружение, черногорски
те литературни творци бяха един
ствени в преценката, че. го.зи до- 
кущрнт нито по съдържание нито
по поръките по адекватен начин
ис отразява интенциите, ролята и 
дълга на югославските пиоатели, 
обществения момеят в който про
веждат своя конгрес 
иоетр по този начин 
важат. Ясно, имаха предвид фак
та, че това е първата версия иа

I

ските писаели с право се запитаха 
в кое общество ние живеем когато

в та, за положението на книгата...
А за това, според писателите 
Черна гора няма ни думица, 
се говори бегло, тук—таме и не- исбрегават в един такъв документ, 
точно, (становището за образова- който твърде малко съдържа 
името) и това с речника „нито на съвременно? А днес имаме толко- 

на политиците”, ва много конфликтни положения,

текста, която щс фъдс допълвана, 
пък според тях, нсразбмрас- вно всс

мо е че той така бсую се спира 
върху някои съществени 
с които писателите живеят или пъхк 

ги пренебрегава. Ето, ня- 
съще-

или такива въпроси и явления се пре-
въпроси, нещо

напълно писателите, нито
В нроектодекларацията — спо- от които простд не може да се по- 

мнението на черногорските пи бегне, а специално организацията 
нс се забелязва и най- на описателите, която не може да 

идейно-политическа дефинира само отношението на 
е, напри- обществото към литературата (кое 
споменава то тук е направено по един доста 

твъод начин) но и отношението 
на писателите към обществото, за- 

им, като

техни конкретни икои
ствени забележки.

Декларацията (дали така да се 
нарича и дали изобщо е потребна, 

противни мнения) предим
но би трябвало конкретно, Цр-яс- 

мъдро да изрази становище- 
писатели по ак-

ред
рателм 
елементарна 
писменост. Непонятно 
мер, чс никъде не се 
Съборът на югославските комунис
ти (дали неговите идеи не са при-
влекателни за писателите?!) не се щото това от конгреса 
вижда дали тази организация на голяма интелектуална концентра-

пмеателите се и очаква. Си- 
чс междувременно тек- 

щс се докера,

югославските 
предвествява 

събитие. Защото,
имаше

но и
то на югославските 
туалните проблеми на литератур
ното творчество, предимно за на
ционализма, догматиама, групиров 
китс, клановете, за политизацията, 
която в негативен смисъл захвана 
литературата, за досегашните цен 
ми постижения на всички литера
тури в Югославия. Трябвало би да 

критическа преценка за 
нсички дружества и сдружения на 
писателите" за така нарочените об 

литература в училища

писателите е учредителна част на ция на 
Социалистически» съюз, за маркси гурко с, 
стката критика също няма нито. ду- . стт-.т 
ма (идеологически се споменава и 
приема горе—долу само този път), 
обаче и за единството, работничес- сегашната 

класа, за покушенията върху ногорските 
стойности, за читателите! ниото 

Поради всичко това Черногор- ално

макар чс 
да се пра- 

обаче
мнозина предложиха 

ви съвсем нов текст,
за чер-му версия 

пиоатели, според мне 
мнтелекту-съдържанито онова, 

трябва да
ката 
пашите им бе голямо 

разочарование| В, Копривиц»
щи яДРа п0
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ВЪРХА НА КП НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗПРОМЯНАТА ВЪВ

СТРАТЕГИЯТА
ОСТАВА
НЕПРОМЕНЕНА

ПРОМЕНИТЕ НА НАЙ-ВИСШЕ РАВНИЩЕ В ОТДЕЛНИ ДЪР 
ЖАВИ И ПАРТИИ, ОСОБЕНО АКО ТЕ ИМАТ ТОЛКОВА ЗНАЧИ
ТЕЛНА РОЛЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ СВЕТОВНИ СЪБИТИЯ, КАКЪВТО 
Е СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, 
ВИНАГИ ПОБУЖДАТ РАЗБИРАЕМ ИНТЕРЕС СРЕД СВЕТОВНА
ТА ОБЩЕСТВЕНОСТ. ТАКА Е И ТОЗИ ПЪТ ПО ПОВОД ЗАМИНА
ВАНЕТО НА КОНСТАНТИН ЧЕРНЕНКО ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА 
СЦЕНА И ИЗБИРАНЕТО НА ПЕТДЕСЕТЧЕТИРИГОДИШНИЯ 
МИХАИЛ ГОРБАЧОВ ЗА НОВ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР. Биография

Михаил
Горбачов

асмите промени оа станали псоо 
ходимост. Затова не е случайно, 
че Горбачов, застъпвайки сс за 
политиката на интензификация 
па икономиката, казаа, че тя тряо 
ва да има също такъв политически 
отклик, какъдто на времето имаше 
индустриализацията на страната

Случаят поиска КПСС от своя 
последен 26 конгрес, състоял се ире 
ди непълни четири години, да про 
мени четири генерална секретара.

дваяция конгрес. С предвисанията 
на новата редакция на Програма
та трябва да бъдат съгласувани и 
плановете по икономическото и 
социалното развитие в дванадесе
тата петилетка и в по-дългосроч- 
лата перенактив».

Програмта на КПСС, приета 
1961 година, свършва с твърде он 
тимистична прогноза, че вече • се
гашното поколение съветски хора 
ще живее в комунизъм. Понеже 
животът се е движел с нещо но- 
инакви течения, Черненко бе мно 
го по-реален: „Усъвършенствуване 
то на развития социализъм ще оо 
хване цяла историческа епоха, гя 
ще има свои конкретни етапи, 
своя последователност от задачи и 
срокове.".

Изразявайки същнодаа и съз
нанието за засилване на взаимна 
та връзка на икономическия и со
циален прогрес, а вече дълго време 
в съветския политически жаргон 
можеше да се чуе лозунгът, който 
възприе и облика на формулата: 
за да се живее по-добре — трябва 
да се работи повече. В последно 
време се е наблягало и върху об
ратната, с нищо по-малко точната 
синтагма: 
да се работи — трябва по-хубаво 
да се живее.

Смъртта попречи на Константин 
Черненко да завърши всички ра
боти, които започнаха неговите пре 
дшественици и онези, които сам 
раздвижи, забързан, подготвяйки 27 
конгрес на Партията, потвърждава 
йки по най-добър начин своите 
думи, изговорени преди тринаде
сет месеца — че континуитетът не 
е апетрактно понятие, а живее, 
реално дело. Следейки тази линия, 
Михаил Горбачов в първото си по
явяване на сцената в качеството на 

. генерален секретар, по случай из 
бирането му на тази функция ка
за: „Нашата работа ще върви и 
по вече определените, и новите път 
ища". Изнасяйки политическата 
си платформа, която по много не
ща и програмния си характер, но 
вият генерален секретар на КПс.^ 
с това потвърди 
линия, изградена на 
партийни пленуми и това с актив
но участие на Ю. Андропов и К. 
Черненко. Предвестявайки конти- 
нуйтета в работата Горбачов 
тъкна и неговите характеристики: 
бързо обществено-икономически ра 
звитие на страната, развитие на 
всички области 
разяване на материално-такническа 
та база на производството, усъ- 
вършенствуване на системата на об 
ществените отношения, преди вси 
чко икономическите.

11* без значение е и това, че 
Горбачов преди няколко дни пов
тори казаното през декември — 
че е необходимо постоянно. да за
яква демокрацията и социалистиче 
ското самоуправление на 
Това настояване е залегнало в кон

Михаил Сергеевич Горбачов е 
роден на 2 март 1931 година. Член 
е па Политбюро на ЦК на КПСС 
от октомври 1980 год. Досега е из
пълнявал длъжността секретар на 
ЦК. Последната година бе задъл
жен за идеологически сектор.

народа.

текста за укрепване ролята и пови 
шение авторитета на съветите, усъ 
вършенствуване на политическата Московския държавен универси- 
система, на всички форми и сред тет, а 1967 и Селскостопанския фа- 
ства, нео бходими за ангажиращ култет в Ставропол, където следва 
на масите в државните и общест задочно, 
веки работи.

Горбачов 1955 година завършва

След завръшването на следва
нето си в Москва през 1955 Гор
бачов манава на работа в органи
зацията на Комсомола, а след то
ва в партията. От 1956 до 1985 
год. заема длъжността пръв сек
ретар на комсомолската организа
ция в Ставропол, а следващите че-

ПРИПОМНЯНЕ ЗА ДЕТАНТА

Съществува достатъчно символи 
ка във факта, че женевските пре
говори, въпреки смъртта на Черне 
нко, започнаха в уговореното .вре 
ме. Определяйки

стратегическата 
последните външнополити тири години е на длъжност втор, 

ческите ориентировки, новият гене а след това и прЪв секРетар на
казал, че борбата Комсомола за цялата област, 

за мир и прогрес остава основна 
цел на. съветската политика, а 
подчертавайки

рален секретар
из- През следващите четири годи-

значението на съ- ни заннмава се с партийна работа, 
а 1966/68 е пръв секретар на Гра
дския, а след това на Областния

за да може по-добре ветско-американските преговори
Горбачов изтъкна, че известният

подход остава непреме. комитет на партията в Ставропол. 
е необходимо да се спре Тази Длъжност заема от 1970 

1978 год.

от живота, преоб- съветски 
нен и че 
надпреварата 
и осуети милитаризацията на космо

Би можало да се спомене, че в 
тези няколко думи е изразена съ 
щината и поръчението на извест
ния юнски (1983) „идеологически" 
пленум на ЦК на КПСС, на който 
говореха и Андропов, 
генерален

ДО
във въоръжаването

Член на Централния комитет
е от 1971, а от 1978 е секретар на 
ЦК на КПСС.

са.

Въпреки че 
братските връзки със 
голямата социалистическа 
ст" се намери на първо 
външнополитическата програма на 
Горбачов, особено

ПОДЧЕРТАН КОНТИНУИТЕТ „укрепването натогавашен 
секретар, и Черненко, 

тогава вече втор човек в Партия
та, задължен за идеологията, 
същото качество Михаил Горбачов, 
тълкувайки решенията от 
пленум, през 
година ще настоява за максимално 
отговорно третиране на обективна 
га диалектика на

От 1979 е кандидат за член на 
Политбюро на ЦК на КПСС, а 
през октомври 1980 е избран за 
член на най-висшето партийно

страните от 
обшно- 

място във
Основния печат на своето крат

ко пребиваване на чело на Парти
ята и държавата, Юрий Андропов 
даде с. изразена готовност за 
смел анализ на дадената обстано 
вка и

В
ТЯЛО.по- внимание прив

лече неговото ясно изразено 
ние за нормализиране отношения 
та с НР Китай. С не 
мание оа дочакани

юнския 
декември миналата жела-следствие на това, за по-бър 

за промяна на онова, „което не е 
устояло на проверка на времето". 
Черненко, без съмнение.

по-малко вни-
и ДУмите за то не се развиват 

ва. че отношенията с капиталисти ния 
ческите страни трябва 
вават

развитието на 
и продук- 

ционните отношения, като най-ва
жен източник за ускоряване 
социално-икономическото
тие на обществото.

по възходяща ли-въпреки
че е дългогодишен човек на пар
тийния и държавен апарат, 
тане запомнен не само по 
телността да следи континуитета 
на политика, която неговите

производителните сили върху известните взаимно ут-
върху принципите за мир и

миролюбива коегзистенция. При- г°Дина и Московската от ЦВб^го- 
помнянето за детанта от седемде- дина- Срещите, които

години, залагането за въз ™слсдно вРеме, особено .. 
на диалога и преговао скяГ° Н& 1Идое ЖаРК°вич 

янето в интерес на мира, със спи- на членове?ееВРнаРИПол9итбюГОД' И 
ране на надпреварата във въоръ- КПСС Виктор Гришин (остомвпи 
’^22М®12ъ_Д22а1_3>Що_таКа солид- «84) и на Виталий Воротников 
на основа за надежди в продълже- ние^са1983 В Белград- без съмне
ние на политиката, която набеляза усъвъош™ИНОС на п°-натагьшното 
4 Андропов и Черненко. ГнГи^Го“ ^“нГ

въпрос за отно нататешнотГ^™0' както и на по- 
шенията между нашите две стра- ™ в областта- на^култупата ВРЪЗКИ_
нямаТичиГ^и^^ Т8’ ПР°СВеТаТа И Р6РВ—

да се осноще ос 
рети на

разви-
пред

шественици . . утвърдиха, но и. по 
изразително ангажиран подход за 
започване на „голям и сложен за
вой към решаването

станаха в 
пребива- 

в Мо-
Съдейки според 
. досега е казано в обществе

ността, на следващия партиен 
грес ще се анализират резултати
те от

сетите 
обновяване

онова, което
кон

на задачите 
свързани с усъвършенствуването на 
изградения социализъм".

икономическото развитие
на страната, но ще бъде направен 
и биланс за стореното и ненапра- 
веното досега, с твърде конкретни 
задачи за следващата петилетка ч 
по утвърдените тракта за влизане 
на съветското общество в XXI
Съветската икономика _
жс Да се чуе и от въпхя 
гнала до линията на

С тази формула е дефиниран и 
политическия и идейно-теоретич- 
ния и методологичен подход към 
принципиелните въпроси' на 
татъшното развитие 
ма, който трябва да се изра3и 
новата редакция на 
на КПСС, която се подготвя за сле

по-на-
на социализ Когато стававек. 

това мо-и в 
Програмата е сти 

която юачест-

Перо Ракочевич
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
развитие. С успешно обществено 
развитие в бъдеще социалната 
мощ трябва да се ограничи

СОЦИАЛАТА Е НЕУСПЕХ

Според изискванията 

на работництне
по-

само
нужна на онези отделни лица и семейст- 

по-голям ва, които обективно
на ложение да си обезпечат 

слага ция. Основа

Не е спорно, че ни е 
по-голяма акумулация и 
износ и постепенно отплащане 
дълговете. Това никой 
под въпрос. Спорни са обаче

не са в по-
егзистен- 

на активната социал-
патешките неутрални „ обобЩе- ж^сГе^създаван^ “лови" 
гтЛпПР^ГИй3а увеличено производ икономически оправдателното' про ство, оез обоснование върху реал- изводство да се увеличава 
ните мотиви и интересите на про- да се увеличава 
изводителя

не

и това
въз основа на пла-

— на определен начин нове, според които общественият 
да реагира с цел да увеличава жи- труд и общественият 
зиения си стандарт и стандарта на 
семейството си. Затова във форму
лирането на главните насоки

ГРАДСКИЯТ КОМИТЕТ■ад гтп паромгг НА СК в ВЕЛГРАД СЕ ОПРЕДЕЛИ
ВАТПуСЛОВИЯЯв?тлу2мРпДЕН НАЧИН- А ТОВА Е ДА СЕ СЬЗДА- 
В Т УСЛОВИЯ ВСИЧКИ ДА ЗАРАБОТЯТ ПОВЕЧЕ. ЗАТОВА, ОСНО-

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 
НА БЕДНОТИЯТА,

капитал да 
низкопродуктивни- 

*е и низкорентабилните организа- 
на Ции на сдружения труд и дейнос

ти в онези, които и

се преселват отВАТ УСЛОВИЯ всички

™ .........-въвеждане Йд по голям1И"0,!КА1А и В ЗАСТЬПВ"“Т° “
активната социална политика в Ве на града, и
лград иие изходна точка търсиме, на гражданите можат да осигурят 
преди всичко, в триъгълника; раз- съответен доход. Защото, 
прсделението; развитието и по-го- рядки и отделни случаи' 
лямото и по-икономично производ тът не може да се подарява, нито 
ство и — планирането. В центъра пък, ако дългосрочно се наблюда- 
на задачата е, значи, работникът ва, да се разпределя. Той може да 
да бъде в позиция да заработи, а се създаде и да се заработи с по- 

помощ. добър и продуктивен труд. При 
Социалната помощ дохажда на по това, ние изхождаме от факта по
следно място, на самия край. Т» голям стандарт да създават 
отразява неуспеха. Тя е 
ствен неуспех, и неуспех на работ- ните

освен в 
стандар-РЕД В ЗАПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪК.

Всеки опит по време на петго
дишното спадане на реалните за- 
работки за една петина, неслучи- 
лото се досега покачване на цени
те и „свободното спадане"

те на социалната политика не би 
трябвало да се търси в отделни удо 
бни или неудобни 
стоящите

моменти в на
не да приема социалнаикономическо-политиче

ски и стопанско-системни проме
ни, но в по-дълбоките отношения, 
които създават или нарушават ос
новното определение в изгражда
нето на самоуправителното социа
листическо общество — подчерта 
в уводното изложение Михайло -
Цъпнобърня.

Църнобърня 
някои решения 
стабилизация няма

на ди
нара, изчерпаването на личните ре 
зерви и възможностите за 
ването на стандарта и покрай вси
чки досегашни

и ра-
и обще- ботниците и директорите, и науч- 

работници, и заетите обще- 
на ствените дейности.

запаз-

усилия сам да дава приносглавно се 
пространството за по

мина
собственото си и на общественотодвижеха в 

правилно разпределение на бедно- 
тията. Ако към това се добавят ра
зличните облици на социалното ра
зслояване, появите на 
протекционизъм, 
в жилищната политика и в заема 
нето на работа, тогава се получава 
по-пъ,лна представа за сериозност
та на проблемите пред които днес 
е изправен Съюзът на комунистите 
в Белград, търсейки отговори

Слободан Милошевич

предупреди, че и меня отношението 
в Програмата за водственмте

между произ- следващия средносрочен план, ка- 
и непроизводствените то и за помощ във финансирането 

да минат без дейности в града, в структурата на на преквалифицирането и доква-
лифицирането на работници, кои
то поради ппеструктуиране трябва 
да менят работното си място.

Най-напред комунистите, бе ка
зано, трябва да отстоят на опреде
лението, че правилната и дългосро 
чна социална политика може да 
се осъществи само с ново и по-ка-

монопол и
неравноправието

на
откритите въпроси на социалната 
подтика в града.

Това е труден изпит, бе казано 
през по-миналата седмица на заседа 
нието на ГК на СК в Белград. След 
ствие това, в съществуващия обще
ствено-икономически амбиент е

чсствсно производство, нови раз
войни програми и с ангажирането 
па труда и обществени# капитал. 
А тази димензия в развитието и 
продуктивното ангажиране в бел
градските колективи до голяма 
степен е занемарена.

предложена и насока за „водене 
политика" 

Основа 
тази чув-

на активна социална 
през следващите години, 
за хващане на борба с 
ствитслна задача ще представлява 
създаването на условия повече да 
се работи и да се заработи, бор
бата срещу ураниловката, като и 
застъпването за последователно за

Й. Маркович

ДРАСТИЧНО НАМАЛЯВАНЕ

През декември 1984 година, спо 
Съюзнияплащане на данък.

Опорната точка за идейно и по 
действуване на органи-

срсд методологията на 
комитет за работа и Съюзния съ
вет и Съвета на Съюза на синди-литическо 

зацията на СК в Белград в рамки- последици за сметка производствените дейности да се 
в Белград, стреми към развитието на рента

билни и акумулативии, с определен 
(увеличен) ръст в заемането на ра
бота и къ,м по-ефикасно и по-пъл- семейство са били необходими око

ло 4 стари милиона динара, значи.

отрицателни 
на определени слоеве 
на някои трудови колективи, а в 
бъдете и за сметка на цяла една 
дейност. На всеки комунист и
гражданин трябва да бъде ясно, но ползуваме на съществувания, а-« «явггг“”,и™ °бше' л

онова което /шведе в По време на общопартийното маляване на реалните лични дохо-
положение Това се отнася и разискване върху Проектрзаключе- ди па 6-те милиона заети, р|лно-

гтппаигкатз структура в която пията от 13-то заседание на ЦК то лично потребление в странатастопанската структура в която оюк ботииците в „оврчето - това се вижда от материалите
нерационалност, у оправдателно изтъкваха, че с които разполагаме — за изтек-

пс им е ' нужна социална помощ, литс пет години, почти символич- 
да бъде „милостиня" или по се намали,_ само е около 4,5 на 

подобно. Те искат доходите си да сго. Това значи, че не е постигна- 
заоаботят, да чувствуват че соцр- та основната цел, която във връз-

алната си сигурност са постигнали ка с, това бе поставена, не е по-
собствен труд. Разбира се, то- стигнато по-значително изравнява

не е възможно в низкопродук- не на покупвателната мощ на насе- 
и низкорентабилните дей- пението чрез увеличеното шело 

на заетите с около 820 хиляди и 
пенсионерите с цели 22,4 на 

след това намаленото пестене 
текущите доходи, от останали- 

от лихвите

катите на Югославия, за задоволя
ване на минималните условия за 
егзистенция на едно четиричленно

ЖИЛИЩЕТО КАТО 
ПРИВИЛЕГИЯ

жс да
хва всичко 
товаЖилищата са огромно общест

вено богатство, което от една стра 
слабо се цени, дона, икономически 

а от друга, по много неща се при
своява. Тези които имат обществе- 
ни жилища са далеч в по-изгодно 

с онези,

има много 
жност и неефикасност и до кадри- 

до политиката 
Съюза на комунистите.

те в стопанството, 
и до която

положение в сравнение 
които купуват частни квартири и 

въобще ги нямаят. 
Това е социална привилегия, 
чник на големи социални разлики. 
Затова, икономически е рационал
но, а социално изключително оп
равдателно да се изравнят услови
ята за получаване на жилища. На 
тези които притежават обществени 
жилища би трябвало да се пред
ложи, според съществуващите кре
дитни условия, да купуват жили
щата в които живеят. Ако това не 
искат тогава би требвало да запла
щат икономически по-висок наем, 
който сигурно да се доближи към 
опя, когото па пазара па жилищ 
та заплащат онези без жилище.

В Белград с доста скъпо. Зато- 
град трябва да се раз- 

и подтиква високоакум.улати-
което дава въз- ва 

лични доходи, тивните 
пости.

с онези които ва в тозиизто- съсвива
вио производство, 
можност за високи 
Затова той трябва в развитието да 

върху способните и гохр-
- а постепенно да за- ^У~ето да ^ сформщ>а от

онези които I ивлеи ф0ПД на когото ИЗКЛЮ- те приходи, относно
иитрпнч палача да бъде създаване- въз основа на динарскою и валут 

отговорност - * ,„МоЖИОст за преселване по пестене и с увеличена работа в 
оснособят за ип об.пествсния капитал в по-про- различните облици на сивото сто 

определени качества на икономия- . дейности" Средст- паметно. Привеждат се и Други об
та, вместо да живеят за сметка на ю“^еи,™°н^чаввР, обяснява пения „а този феномен но спо 
икономически способните. ц . пнобърня за помощ във финан- реч мен всички те са ^дос ч;1
ни насоки8 даНдействуване7^1 пред- сирансто^а'изучаването и разви- пи и изискват по-сериозно проу 
стоящия период Трябва много по- тието на 
решително и по-енергично да ' сс рами, в

Внимание всякак заслужава пре-
възможиостта на сто,

па
сс опира 
ви за прогрес, 
крива перспектива на 
не са такива .относно чрез търсе
не па икономическа 
да ги накара да сс

доходно атрактивни прог- пане. 
рамките па изготвянето на

Родолюб Станич

Михайло Църнобърня



4 Комунист
★★★★★★★★★★★★★********

„КОМУНИСТ" ★★★★★★★★★★★★★★★***********зл

КАК ПО-НАТАТЪН
Е&тг,;= йв
,,'тд пАЛОХА ПОДКРЕПА НА ИЗЛОЖЕНИЕТО, А С ИЗВЕСТИ 

И ОРИЕНТАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РЕ- 
мАктпРГКАТА ПОЛИТИКА НА ВЕСТНИКА В НАСТОЯ ДАТА 

ИНА В ИЗИСКВАНИЯТА УЧАСТВУВА И ДОСЕГАШНИЯТ ГЛА- 
И ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР НА ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ НА „ 

МУМИСТ" ВЕЛКО МИЛАДИНОВИЧ.

НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА КЬМ ЦК НА С1< В С'ЬР 
ВИЯ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПРОПАГАНДА (СЪСТОЯЛО СЕ НА 11 
МАРТ В БЕЛГРАД) БЕ РАЗИСКВАНО ЗА ПРИНОСА НА ВЕСТНИК 
„КОМУНИСТ' КЪМ ИЗДИГАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ИНФОР 
МИРАНЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ И ОБЩЕСТВОТО.

СЛЕД КАТО „КОМУНИСТ” — ИЗДАНИЕТО ЗА СР СЪРБИЯ 
— ОТ ПРЕДИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА ПОЛУЧИ НОВИ ГРАФИЧЕСКИ 
РЕШЕНИЯ И ПРОМЕНЕН ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ 
ТЕМИТЕ КОИТО ОБРАБОТВА, ПОХВАЛНИ ПРЕЦЕНКИ НА РЕ
ЗУЛТАТИТЕ НА РЕДАКТОРСКАТА ПОЛИТИКА ДОСЕГА НЕ НА
МЕРИХА МЯСТО И НА СТРАНИЦИТЕ НА ВЕСТНИКА — БЕ КА
ЗАНО В РАЗИСКВАНИЯТА. ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОХВАЛИТЕ — 
НА КОИТО ВЕСТНИКЪТ НЕ Е МНОГО СВИКНАЛ — НЕ ОЗНАЧА 
ВАТ, ЧЕ ЛИПСВА ПОТРЕБАТА ОТ ЦЯЛОСТНО КРИТИЧЕСКО

БЕН

ПРЕДАВАМЕ ЧАСТ ОТ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА МОМЧИЛО БАЛ- 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК В СЪРБИЯ.ЯК, ЧЛЕН НА

Против сектанските заблудиМОМЧИЛО БАЛЯК

1 .ми, на научните срещи, но — ес
тествено — и на обществените ин 
формативни средства и на най-ши 
рока-га общественост. На това 
начало няма какво да се възрази.

Курсът към демократизация и 
но голяма нуоличиост на раоотата 
трлова решително да подкрепил! 
когато се касае за редакторската 
ориентация на „Комунист ", оез то 
ва нима пито широко залегнала оо 
ществена критика, пито обществе
на отговорност. Обаче, точно в 
интереса на тази и такава демок
ратична и творческа работа по из
граждането на социалистическите 
критерии за решаване на актуал- 
ннте ооществени противоречия, 
мисля че и „Комунист" и другите 
..„цественн информативни сред„,- 
ва тряова да бъдат много по-чув
ствителни и готови да идентифи
цират онези тенденцци и сили, ко
ито се явяват от антисоциалистиче 
ски позиции, било от позициите на 
оуржоазния либерализъм и наци
онализма, било от позициите на 
догматизма. Вече самото естество 
на основния обществен конфликт, 
за което се говори и на заседание
то на ЦК, следователно на конф-

д.1т падделени с някаква чиста иде 
ина оорба, с идеологическа кри
тика, която няма да доведе под 
въпрос и самото обществено от
ношение, причинило тези тенден
ции. от друга страна, било би мно 
.и упростено и прекалено идеали- 
тичсско схващането, че първо тря
ова да почакаме реформите в ма
териалната сфера, в икономичес
ката и политическата система, че 
тези нежелателни процеси в об
ществената надстройка автоматич
но да се изтласкат. Затова в наша 
та концепция за идейната борба 
трябва да съществува много по- 
голяма взаимозависимост в дей- 
ствуването на двата фронта. За- 
щото в днешните условия на изве 
стна конфузия на този фронт и 
самата засилена идеологическа 
борба от социалистически и само 
управителни позиции ще стори и 
по-близки и по-бързи онези про
мени необходими за преодоляване 
на сегашните икономически и по
литически проблеми.

— Разискванията, а това се ви
дя и в ооществените информати
вни средства и в „Комунист”, е от 
кровеносгта и критическия си под
ход оез съмнение открива същес
твуването на много разлики и кон 
троверсн в нашия актуален поли
тически живот. Доколкото се ка
сае за онези разлики, вдъхновени 
от действителното желание да се 
допринесе към търсенето на по-до
бри решения в икономическата и 
политическата практика, за разли
ките произтичащи от различията 
в конкретното гледане на отделни 
проолеми, пък и онези, .които са 
върху социалистическия и самоуп- 
равителния курс по глобалните 
въпроси, направляването на обще 
ственото развитие и функционира
нето. на политическата система — 
тогава е добре, че тези и такива 
разлики намериха своето място и 
в обществените информативни сре 
дства и в „Комунист".

В последно време по-решител- 
но се освобаждаме от страха от 
разликите в обществото и в Съю
за на комунистите, от онази психо-

по
защото много теми от нашето ми 

по-добра обработ-нало търсят и 
ка, а може би и по-инакви изслед 
вани». Но, точно в тази област сме
изправени пред тенденциите, кои 
то трябва негативно да преце
ним, а те идват до изява в нашия 
печат, публицистика, пък и в част 
от литературната продукция. В по
следно време все повече намират 
място съмненията във възможно
стта на каквото и да е социалис
тическо преобразование в страна
та и на идеята, че е напразно ка
квото и да е революционно уси
лие. Някои автори, това се пока
за повече пъти, гледат на ЮКП ка 
то на сталиннстическо създание, на 
някакъв прост 
клон на Коминтерна, въпреки че 
тъкмо тази партия изведе една 
автентична революция и първа ре 
шптелно се стълкнови със сталини- 
з.ма като международна система и 
с влиянието на тази система 
ху мисленето и денствуването на 
хората в международното работни 
ческо

несамостоятелен

ликта между самоуправлението и 
етатизма показва, че в пазвите на 
етатизма, създаден в нашите обще 
ствени отношения законно, като 
облици на манифестирането му, 
се явяват всички тези тенденции. 
А върху тази основа се явяват и 
сепаратистическите и унитаристи 
ческите видове на национализма, 
тежнението към национално зат
варяне или, от друга страна, теж
нението към бюрократически цен 
трализъм.

Във връзка с това бих казал, че 
ние в нашата — условно да кажа 

за идейната борба 
нещата понякога наблюдаваме ед 
| остранчиво и към въпросите за 
идейната борба не 
интегрално. Ясно е, от една страна, 
че статистическата природа на на
шите

Затова мисля, че може да се фор 
мулира като една трайна задача 
пред гази редакция да държи прп- 
нципиелната линия на 
чаване, особено с онези сили, 
ю настъпват от позициите на на
ционализма и специално на сръбс
кия национализъм. Тези критерии 
на разграничаваме „Комунист" мо 
же да изгражда само върху инте-

класа, 
се нито за мо

мент да последва логиката на раз 
ни временни

логия, която всяка разлика вижда 
като нежелателна и като застраша 
ване единството на Съюза на кому 
нистите. Това, казал бих, догмати
чно становище не бе редко в на
шата политическа практика.

В обществото изобщо, пък ко- 
гато се касае за „Комунист" 
единството на редакторската му 
политика, в някои дебати подхран 

■ вахме илюзиите за един вид абс
трактен монополизъм

вър-
разгранп- 

кои движение. В порицаването 
га този автентичен освободителен 
годвнг в нашето революционно дви
женне. все повече напълно се за- 
чемаряват, пък и откровено фал
шифицират, и историческият и 0б 
цественият контекст на 

в което всичко това ставаше, вре- 
•тто което не е така далече 
’ ас, дори мнозина от нас г- 

еиници на това време, пък 
и със

и

росите на работническата 
не съгласявайки времето,

в Съюза на 
югославските комунисти, бивайки 
слепи за онези части на обществе 
пата практика, които бяха против
ни на тези определения и 
ни разединяваха според една бю- 
рократично-етатистическа
От нашия печат.

концепция задсъюзи между нацио 
налистическите сили и бюрократи 
зираиите политически 

Споменал бих и 
за който

са съвре.
може

своя опит да свидетелству- 
ват за него. Затова и

върхове, 
един въпрос, 

мисля, че „Комунист" е 
компетентен повече от някои Дру 
ги обществени информативни - 
егва, когато се касае за тази идей 
на и културна сфера. Впрочем, на 
шето по-ново революционо мина
ло, както всички виждаме, стана 
предмет на по-широко интересова. 
ние не само на научните институ

които подстъпвамс
поставям вълогика, 

пък и от „Кому
нист" не търсим да ни обединява 
само с изтъкването на великите и 
трайни принципи на нашата рево
люция, цо откровено храбро 
застане с лице пред разликите, ко 
ито животът донесе.

проса, може ли „Комунист" по-ре- 
пштелно да проникне в темите от 
историята на ЮКП и СЮК, раз
пространявайки в нашата общест 
всност цялата

нови обществени процеси сс 
показа като благоприятна почва за 
обнова било на буржоазния либе
рализъм било на

сред

догматизма, оба
че ясно е ц само по себе Си че та
кива последици на

аргументация,
по-решително б^ оспорила уси 

листо на отделни хора да пренеб
псг?»ат И

кояда то
определените 

обществени процеси не може да бъ премълчават всеки исто-
гпческки контекст.Комунист

(пР Босва Херцеговина) “ "_К°мУНист": Площад „Маркс" и Ен" ™

ректор и главен и отговорен редактор Ве- * на Издателския съвет ва Ко- ™НИЦа)- словенски, македонски
лко мияадинович. зам.стаик главен и от- Гм^н?к ^ ^

РУ син ски езици. *

Драгиша Павловия.

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

Ф Директор
едицетво със

и главен и отговорен редактор 
на всички издания на „Комунист" Велко 
Мияадинович.

ф Урежда единнаI и ла.

.Гирумъне
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ШтДОГАНИЦА

N пият, н епеитрифинацията 

едновременно
Н за сдружените 

част от печалбата
# Те ще разделят над два милиона динара — С 

царевица 1200 хектара — Защо е скъпо семето?Село Доганица е 
от по-отдалечените 
нски села в Босилеградска 
община. Намира се

едно
плани газина със стоки, 

ките проблеми 
ча»и са още по-големй.

ежеднев 
на догани-

са махленски събрания, съ 
бират се средства (всяко 
домакинство по 15 000 ди
нара). И както 
ми Евстрати

В основната организация 
на кооперантите в Димит
ровград — „Кооперант" — 
в състава на селскостопан 
ската трудова организация 
„Инекс—Сточар", 
на миналата година е осъ
ществена

зуват сопствено семе или.
пък по различни други ка
нали си набавят сортно се
ме. На сравнително 
ко набавеното

на око
ло 1400 метра, надморска 
височина с около 1140 ха 
площ и около 40 
ства. Пет-шест-те

ни уведо- 
Димитров, 

ведно е , и пре,дсе- 
на комитета по еле

През настоящата
дина,
та общност

го- мал-
съвместно с местна- '*ойто 

в село Назъри 
Ца. и Ярешник сме запла
нували пътя от село Бис- 
ГЪР до Назърица и центъ
ра до село Доганица да 
построим. За тази 
ме обезпечени около 2 600 
000 динара, а помощ оча
кваме и от

домакин количество 
сигурно е повлияло и опра 
вданото съмнение, че сел
скостопанските

на краядател
ктрификация, отделен про 
блем в тази най-голяма ко 
мунално-бнтова акция 
бъде с участието в работа. 
Защото

му маха 
ли са пръснати по източни 

-те склонове на Ъела вода. 
Когато времето е хубаво, 
особено през пролетта, ля 
тото и есента и когато и 
в това, както и в остана
лите планински села в об 
щината.

печалба от 16 
милиона и двеста хилядц 
динара. В сравнение с 1983 
година това е сравнително 
малко увеличение, от само 
'/ на сто. Онова което рад
ва са средствата отделени 
за разпределяне на 
жените селскостопански пр 
оизводители. Те не са мал 
ко, имайки предвид че се 
га има 150 сдружени, кои

производи 
тели няма да купуват се
мето, поради почти двой
но по-високата му цена 
сравнение с миналата го 
дина. А тя ще бъде, зачи
тайки сравнително високи
те набавни цени, между 
300 и 400 динара в зависи 
мост от сортата. На висо 
ката цена се отразява и 
факта, че тази година не 
са обезпечени средства за 
регрес на семето на об
щинско равнище, а „Ко- 
оперант" сам не може да 
обезпечи за това предназ
начени средства.

ще

цел има попечето от оста 
челите в селото са в нап
реднала възраст.

в

Общинската 
скупшина. Това повече, че 
през настоящата 
ни предстои още

насвякъде ехти
усилена кърска работа и 
отвреме—навреме се 
овчарска песен или кучеш 
ки лай, Доганица е прек 
расно място. Но когато 
снегът изобилно завали и 
когато фъртуните направ
ят и по метър—два прес
пи, а вятърът захване без

— Паричните средства, 
казва той, някак си ще съ
берем, обаче мнозина не се 
решават да участвуват в 
акцията, защото не са в 
състояние да участвуват с 
работа. Този въпрос е се
риозен и същия ще трябва 
да разрешаваме съвместно 
с Общинската скупщина и 
другите обществено-полити 
чески субекти. Досега оба 
че, добави Димитров, в 
подобни акции някак си 
нашето село го забравят. 
И най-новата акция, коя
то проведе ОК ма ССТН в 
Босилеград, въз връзка с 
публичното обсъждане за 
пенсионно-инвалидното оси 
гуряване на селскостопанс 
ките производители не се, 
проведе. На насроченото 
събрание бяхме се събра 
ли 30—40 души, обаче от 
общината никой не дойде. 
Не първи път. Разбира се,
това създава голямо недо 
волство — добави накрая 
Евстрати Димитров.

сдру-
година 

една
твърде важна акция — еле 
ктрифициране на 
— акция която също та
ка изисква дс ста тоуд, у си 
ЛИЯ и пълно единодейст
вие на всички субекти в 
местната общност. Разби-

чува

селото
то ще разделят два милио
на и двеста хиляди динара. 

Един милион от тези 
разпре- 

непосредствени-
средства ще бъде 
делен на 
те сдружени 
ли, а остатъка на тези, ко

пирни песни за суровостта 
на планината, 
необходима не само храб
рост, но и голямо себеотри 
цание на местното насе
ление в селото. Още пове
че, че село Доганица все 
още комуникационно е ед
но от най-откъснатите села 
в Босилеградска община. 
Наистина, преди четири— 
пет години, с помощта на 
Общинската скупщина с 
път се свърза със село На 
зърица. Обаче този път, ка 
кто ни уведоми секретаря 
на първичната партийна 
организации и председател 
на Съвета на местната, об 
щност в селото, Евстрати 
Димитров, нито бе добре 
трасиран, нито пък добре 
направен. Така че няма 
голяма полза от него.

произволите
тогава е

Що се отнася до набавка- 
та на изкуствени 
гя пристига 
Сключени са 
100 тона азотни и 
лкова смесени 
„Кооперант" настояват да 
обезпечат нужните количе 
ства, въпреки високата им 
цена.

ито са имали какъв и да 
било вид 
сътрудничество с .-.Коопе
рант". Така например, на 
всички, които са предали 
малини ще бъдат доплате 
ни по два динара за ки
лограм или 300 хиляди 
динара,- за малинови фида 
нки във вид на регрес 500. 
за подобряване породите 
на добитъка 200 и за рег 
рее за камена сол също 
200 хиляди динара.

производствено» торове, 
сукцесивно.
договори за

също то 
торове. В

И ЧАСТНИТЕ ТРАКТОРИ 
ОРГАНИЗИРАНО В 
СЕИТБАТА

Отделяйки тези средства 
„Кооперант” започна 
реализира на дело догово
реното, като и сдружените 
селскостопански 
дитсли участвуват в делба 
та на печалбата. Разбира 
се, спрямо участието в осъ 
щсствяне на същата.

Опитът на 
на частните

сдружаване 
трактори 

тяхното организирано вкл 
ючванс в пролетната сеит
ба на начин как се орга
низират комбайните, мина

да и

странна помощ от община 
та и другите обществено- 
политически субекти — до 
бави Димитров.

Местната общност ве
че е раздвижила акция
но електрификация. В ход

произво

дата година даде само час 
тични резултати. Тази го
дина пак е направен опит 
и ако се цени по броя на 
досега прпявилите се. мо 
же да се очаква по-добър 
резултат. Именно, от 160 
частни трактори в общи
ната, досега са се сдружи 
ли за сеитба 46, макър че 
покана е изпратена до вси 
чки. Имайки предвид це
ната на нафтата и недос 
тига на резервни части, 
сдружаването дава възмо 
жност за редица облекче
ния в набапката на гори 
во, смаза чки масла и ре
зервни части. От друга 
страна собствениците са - 
длъжни да работят според 
плана на „Кооперант" и 
неговите цени, които в 
момента не са най-реал
ни и вероятно ще има из
менения.

— Махленските пътища 
също така са въпрос, кой
то не може вече да се раз 

подчерта Димит- 
както каза

М. Я.
ЗАЩО Е СКЪПО СЕМЕТО?

Както изтъкват в „Ко
опсрант" тяхна основна гри 
жа сега са подготовките и 
провеждането на пролетна 
та сеитба. Тази пролет с 
царевица трябва да бъдат 
засети 1200 хектара, 130 с 

които счммк, 300 с овес, 30 с тю
тюн и 50 хектара със слън 
чоглед. За засяване на те
зи площи вече са набавени 

но семе на 3100 кг различни сортове 
семе, които могат да усп- 

от предвидените пло- яват в различни райони на 
В пролетната сеитба общината. Ако се има пред 

към вид, че от миналата годи 
на са останали 2090 кг се
ме, което сега е дадено на 
проверка дали е годно за 
употреба, тогава са обезпе 
чени към 5200 кг сортно 
семе. В сравнение с пред- 

' видените площи за царе- 
прикачни вица това е малко.

но че трябва да се има пред
вид, че повече от полови
ната селскостопански » про 

М. Антич изводители в сеитбата пол

Лужничани излезоха на 

полето
така
ров. Защото, 
той, пътищата са основно 

по-бързото раусловие за 
зрешаване на останалите 
комунално-битови 
си, а ведно с това и за по 
добряване на селския бит 
в селото.

въпро-

ти 6 381 хектар, цт 
само 49 хектара в обще
ствения сектор.

Семена на царевица имд 
достатъчно, 
овес има — само за 20 па

Последните няколко ху
бави дни лужничани изпол 
зваха за започване на про 
.четната сеитба, 
засети първите дакари с 

на сеитба-

Отдалечеността и нераз
решените други - комунал 
но-битови въпроси повли 
яха и върху миграцията на 
младите от селото. Преди 
десетина години в това се 
ло имаше над 30 ученика, 
а понастоящем само десе
тина. Не по-малък проб
лем е и снабдяването. Ма
газина в село 
е отдалечен над 5 км, а от 
махала Метежевци дори 
километра. Към това ако 
Добавим и това, че все оВДе
недовършения
село Назърица иеблагопри 
ятио се отразява върху рс 
ловното зареждане на ма

Вече са

овес, а до края 
та би трябвало да бъдат 

2 348 хектара. Към
сто
щи.
ще бъдат включени 
500 трактора (главно в со
бственост на частните про 
изводители), 
нскйте предели

засети
края с подготовката и 
сеитбата на царевица.

През тазгодишната про- 
сеитба след по-дълго 

площи

за

но по плани- 
сеитбата 

ще стане ръчно. Засега, ка 
кто се съобщава от земе 
делените кооперации, ня
ма достатъчно 
машини. Торове има, 
голям проблем са високи-

летна
време, значителни

бъдат засети и с кар- 
10 тофи — 367 хектара.

Назърица
ще Да кажем само, че и на 

сектор е вобществения 
ход подготовката за сеит 
ба на царевица и други

Оба-Очаква сс значително да 
бъдат увеличени к
те с фураж — над 700 хек 
тара. ОбВДО с продртни кул 

трябва да бъдат засе-

и ПЛОЩИ-
ПЪТ И до пролетни култури.

те му цени. А. Т.
тури
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IIИЗКУСТВОКУДТУ РА 'ф ПРОСВЕТАИ!

ДИМИХРОВГРАДСКЛ ОБЩИ! 1ЛЗАВЪРШИХА „СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА" В

Желюшани най-добри Разисквания за 

записване през 

следващата година
II об'ЩЦЯНа трето място 

пласмент са лукаичапи с 
531 точки, а последни гойна 
олчапи с 449,5 точки. После 

място па гоиндолча 
с ишепадип

Градинчан» най-прннтна изненада на Срещите Из 
ненадващо лош пласмент на Гоиндол

гат да бъдат „пай" във всп 
чки области. Тока тази со 

най-добре във вик-

ище при първите дого
вори преди започване на 
„ч-раците па селата", сра 
динчани се определиха за 
девиза „Важно е да се уча хме, 
етвува". Следейки постоян
но това, с минимални си
ли постигнаха наистина със 70. В спортната

слсд Желюша със 114 том 
ки на второ място с Гра- 
дпньс с 83,5, трета Лука- 
вица със 66, а последен Го

дпото
ни наистина 
що, ако сс има предвид, чс 

били и победители

дина
торините бяха, както каза 

Желюша с 255 точ
ки, Градешье със 175, Ду 
кавица със 120 и Гоиндол 

част

гс са
и имат сили, а освен то
па са и пай-оргапизирапи.

вътрешните разми

всеспециалност стрета
оше неизвестно. В образо
вателния център изтъкват, 

сили и възможно
професионално-кадро 

отношение да приемат 
която и да е специалност. 
Разбира се, доколкото ос 
таналитс условия бъдат за

Съгласно плама и нрог 
рамата на Републиканска
та и Регионална самоупра- 

обшност на иите
Обаче
рици сигурно са повлияли | 

пласмент. Изис
много — класираха се на 
второ място в съвкупния 
пласмент, като спечелиха 
596,5 точки и 10 ХИЛЯДИ ди 
нара. Те спечелиха симпа
тиите на общото предста 
вление пред димитровград
ската публика, където вси 
чкп участници (с изключе
ние на Гоиндол) се пред
ставиха с най-добрите си 
точки. Градинье е най-при 
ятна изненада на тазгодп 
шните „Срещи" и би тряб 
вало да послужи за при
мер на всички участници 
в бъдеще. Защото без об 

всяка 
бъде

чс имат 
сти ввителна

рсситс за средно профили 
образование, учител 

Срсдно-

па лошия
обаче и друго:падипщо е 

Тс цс могат с достойнство 
поражение.

ворано
ският съвет при 
школения образователен 

„Иван Караиванов"
Лу да поднесат1111Д0Л С 36,5 ТОЧКИ.

център
! в Босилеград, през минала 

разисква вър 
запи

доволени.л та седмица 
ху проектоплана по 
сванс през учебната 1985/ 
86 година. В разисквания-

закона за

В продължение на засе
данието, учителският съ- 

обсъди и прие и про
ектопрограма за 
ничество с Единното поли 

училище ,',Нео 
фит Рилски" от град Кюс 

НРБ. Бе изтък-

■ -и пет’ : сътруд-! та ,съгласно 
средно профилирано обра
зование трябваше да учас 
твуват и прсдставихели на 
обществено-политическите 
организации и организаци
ите на сдружения труд, за 
което, както заяви директо 
рът на центъра Асен Сто
ев, са и поканени, обаче 
на обща 
един от тях не се отзова.

IV И техническо

тендил
нато, че представители ка 

училища -ще изгот- 
програма.

ременяване, че по 
цена трябва да се 
пръв, да се победи, се нос 
тигат много по-добри ре 
зултати. Това особено тря 
бва да имат предвид оне
зи местни общности, ко 
ито имат далеч по-доб(ш 
и условия за работа и мно

двете
вят конкретна 
кеято за разлика от дрее 
гашната, ще бъде разшире

!2
■■■ ■

„Срещите"Лукавчанп на
изненада нито на с нови активности и 

съдържания. Между друго 
то запланувано е и по едно 
дневна екскурзия до София 
и Ниш, както и разширява 
не на областите за обмен 
на опит във възпитателно- 
образователния процес.

подготвила най- Изтъквайки това имаме 
предвид неучастието им на 
общото представление. Не 
зависимо от лошия им пла | 
смент те сигурно би обога ! 
тили програмата. Но те 
забравят чс „Срещите на 
селата" се органиизрат не 
някой обезателно да по
беди, но заради сближава 
не на населението от мес 
тните обшности, за изява 
на постиженията им във 
всички области. „Бойкоти 
ране" на гоиндолчани си 
гурно ще нанесе на тях по- 
геляма вреда, отколкото 
на публиката в залата на 
Центъра за култура, която 
дойде да види между ос
таналите и гоиндолчани.

А. Т.

кавица е 
добра културно-забавна пр 

която най-хубз-
След обстойно съблюда

ване на всички обстоятел 
ства, бе взето решение в 
следващата учебна година 
в центъра да бъдат записа 
ни общо 16 паралелки и 
това: в първи клас — 6, 
във втори 5, в трети — 3 
и в четвърти — 2. При то 
ва отделен проблем е, кои 
специалности да има в тре 

■ ти клас. Засега има въз- 
досегашните 

две: природно-математи
ческата и машинната спе
циалност и занапред да ос 
танат, докато коя ще бъде

ограма, в 
ва е старата селска сват
ба. За тази програма те са 

345 точки и 12 
Гоиндол

-го повече сили.
Общ победител тази го 

дина е село Желюша, коя- 
' то събра 674 точки и спече 

ли 15 хиляди динара, 
люшани бяха убедително 
най-добри в дветте викто 
рини и в спортната част
на „Срещите". Обаче те 
неоправдано изоставят кул 
турно-забавната част, ма
кар че като най-числено ме 
стна общност имат сили 
и в тази област да постиг 
нат значителни резултати.

Новите пропозиции, спо 
ред които победители се 
излъчват и по области, да 
доха възможност да се из
явяват и тези, които не мо

получили 
хиляди динара, 
подготви неповторима 
нографска изложба, която 
сигурно е имала решава- 

влияние да се класи-

Же
ет-

Предмет на обсъждане 
бе и успехът и поведение
то на учениците през вто
рото полугодие. Обща кон 
статация е, че има белези 
на подобряване, както на 
успеха, така и на поведе
нието. Обаче все още не 
са на желаното равнище.

що
рат на второ място с 343 
точки и 8 хиляди динара.

338Градинчани събраха 
точки и право да уча
ствуват на зоналния прег
лед на „Срещите на села
та". В тази област желюша

можности

са последни с 305 точни
М. Я.ки.

Да запазим от забрава песенното творчество
— НАРОДНОТО ПЕСЕННО ТВОРЧЕСТВО — НАШЕ ИЕОЦЕННИМО БОГАТСТВО

вързач вой \е, вързач вой йе Илия 1)идия 
па изгуби, па изгуби "златиу паламарку.,,

Значи и любовта най-често сс е зараждала 
нивата. Песни са се пеели също-и за овчарството, 
и гурбетчийството в този край. Те са твърде реа
листични и тяхната конкретност е

Народното поетично творчество е наше огро
мно богатство, съхранявано и създавано от наро
да през вековете. Тъй като се е непрекъснато раз
вивало и усъвършенствувало, то е по този начин 
отрязявало духа на нашите хора. Това, разбира 
се, е било съвсем естествено, понеже с помощта 
на песента, хората са отразявали своята участ, 
неволи, надежди, любав, труд, и пр. Песните са 
били и останали свидетели, които напомнят за 
едно минало, което в момента може би ни се 
струва твърде далечно <и малко непонятно. Тъй 
като при един брой по-стари хора тези песни не 
са избледяли от спомените, благодарение на тях 
можем да говорим за песенното ни народно тво-

на хорото. В лесната от с Моинци „Бърза при 
болното си либе,,, момата бърза с бели менц.и на 
воц.а рано заранта, за да може да отнесе в най- 
голямата стомна студена вода на либето, 
то болно лежи на Стара планина

Тематичното разнообразие в любовните 
Родни песни съответствува на

на
си кое-

показателна,
дори когато сюжетът с общ. Във всеки случай, 
те изтъкват и голямото трудолюбие, на

на-
различните чувства 

у Младите, проявени при различни обств0ятелства 
Широко известни

нашене
ца.

са били и празничните пес- 
^ ” ПЪЛНЯВаН” 110 вРеМе «а коледуване, лаза- 
руване и пр. При тях се е срещало най-масово 
мъжко ,И женско участие, което е придавало осо 
бена 1ържественост на празника По време на 
Коледните празници в Мъзгош се пеело 

„Добро ютро домайине, 
добри смо ти гоейи 
Добар смо ти

По седенки и хора, на годежи и сватби са се
леели звучни шопски хора и песни, излезли от 
сърцето и душата на хората. Във всяка от тях 
идва до изражение богатият фолклор и прекрас
ният смисъл за песни и танци (не напразно 
шопските танци се считат за едни от най-темпе- 
ратаментните танци).

Духовитостта е също една от присъщите

рчество. :
Богата тема от образи и детайли представ

ляват трудовите народни песни. Нашият човек е 
изплаквал своята болка и надежда най-често на 
нивата и полето, където е прекарвал трудовия си 
ден. Особенно много песни са се пеели по време 
на жътва — между работата, при почин, 
връщане от нивата и пр Такава е например пе
сента, записана в Димитровградско (всички запи
сани песни, споменаващи се в текста, са от Ди
митровградско) „Дожина се, дожина се’*:

„Дожин>а се, дожшьа се бегова белия, 
дожиаа §у, дожиньа 1)у Мария девоййа.

дошли
_ глас донели.
го-ъстояни^;РУГ" ПеСНИ най-ч®сто “ величае бла- т.ъстоянието на дома. пожелава се плодоролня 
година, пълна със здраве и добруване ПЛ°ДС>ролна 

Юва е само един бегъл обзор 
чното народно творчество 
се оглеждат особеностите 
шия човек през трудните 
звитие. Нека съберем 
богатство от забрава

чер
ти на нашия човек. Това виждаме особено добре 
'от хумористичните песни осмиващи 
стта. Твърде духовита е песента от

мързеливо- 
Бребевница

„Дизс се Боне мамина,,, в която сс изсмива мър
зеливата невяста, чиито етърви от заранта 
напрели били по едно вретено

Любовта между младите е също един

при
върху

в нашия Кра'. В него 
на народния дух на 
годцни на неговото 

и запазим това

поети-вече

на-от ос
новните мотиви на народните песни. Тя се е най- 
често зараждала на вече споменатите места (ни
вата, полето...), на извора, по седенки, сватби и

ра-
огр.омно

Зденка Тодорова
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№

МЛАДЕЖТА
* СЕ ГОТ&И _ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ НА ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА

ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ БЛЕСТИ 

ТОЗИ СИМВОЛ
На 23 март Т. г. от Крагуевац 

ъгне тазгодишната Щафета на 
В годината на великия юбилей на
яад фашизма и освобождението
яата щафетната палка ще тръгне 

който се роди идеята 
всзотнайността на

Ще тр-
младостта,

победата

ник 
оката вСтевансвич, първата носителка на па- 

Далечната 1945 година. Символична
та среща на две поколения щс послужи за 
възкресяване на спомени за май на 
година, когато 14 
фетна палка

на стра- 
от града, 

за този симбол на 
югославската

1985
млади крагуевчани с ща-I

в ръцетеси тръгнаха от род
ния си град към Белград.младеж 

социалистичес-къ'1 целете и идеалите на 
ката революция и на обична 
вожд и учител Тито. Ще бъде 
същото място в центъра на 
където бе изпратена

В общините, в които живеят числящите 
ге към българската народност в СФРЮ, Ша 
фетата
с масово въодушевление, което ярко отра
зяваше готовността 
чи политиката на СЮК и да въврви неотк
лонно по Титовия път. Така ще бъде 
-7 и 28 март, когато Щафетата бъде 
на го улиците на Бабушпица,
‘рад. Сурдулица и Босилеград.

към нашия 
изпратена от 

Крагуевац, от- 
Щафета

на младостта винаги бе посрещана
и първата

зреди четиргг
годишен носител, висококвалифицираният
иеталик Радослав Йеремнч от ООСТ „Два- 

към заводите ,,Дървена застава“ 
ще приеме щафетната палка от Нада Кот

десетилетия. Първият на населението да сле-таз-
и на 
носе- 

Димитров-
аадесет,,

• ДИМИТРОВГРАД
• БОСИЛЕГРАД

ЦЯЛА НОЩ ЗА ДРУГАРУВАЩ Привет н от граничните застави
Във физкултурната зала на ОВО „Йосип Броз Тито", където 

ще престои Щафетата през нощта на 27 сещу 28 марТ/ ще бъде из- 
пълна богата

Овен граничарската, на централното тържество ще пристигнат и 
три щафети от районните центрове

В общинската организация на бъде предадена от млади на Цър- 
Съюза на социалистическата мла на трава, а в Босилеград ще прис- 
деж в Босилеград се вършат усиле- тигне около 13 часа и 40 минути, 
ни подготовки за тържествено пое След 20-минутен престой, Щафе- 
рещане и изпращане на Щафета тата ще бъде изпратена към Сурду 
та на младостта.. Приобщавайки лица. 
към Щафетата свои привети, бо- 
силеградските младежи и девойки 
още един път ще изразят предано фетата на младостта в Босилеград 
стта си към братството и единство
то на нашите народи и народности тво, на което ще пристигнат и 
и.към делото на другаря Тито. На тни щафети от районните центрове 
28 март щафетната палка ще

културно-художествена програма с участието на во
кално-инструментални състави, солисти, поети, рецитатори ...

Щафетата на младостта, — 
своеобразен символ на преданост-

този костта подготвят специална прог
рама за тази вълнуваща нощ. В 

та на югославската младеж към нея ще вземат участие вокално-ин- 
идеалите на нашата социалистиче- струментални състави, солисти, по
ска революция и лика и делото на ети. рецитатори... С една дума: 
другаря Тито, ще пристигне в Ди- това ще бъде нощ на младостта и 
митровградска община на^27 март на младежкия обет, че и занапред 
след обед. Димитровградските мла ще вървим по Титовия път в из- 
дежи и девойки ще я поемат от граждането на социалистическа са 
връстниците си от Пиротска об- моупоавителна и необвързана Юго 
щина. След това Щафетата ще славия. 
мине през местните общности Го- 
индол, Желюша и Белеш. Честта 
да я носят ще получат и младите 
оаботници и работнички на „Сво
бода" и „Димитровград”. В цен
търа на града щафетната палка 
ще пристигне в 19 часа. След като 
й се приобщат местните щафети 
от районите Забърдие, Трънски 
Одоровци й Невля, които <ие 
ходят всички гранични застави, Ща 
Фетата на младостта ще бъгй пре
несена във физкултурната зала на
образорателно-възпитателната
ганизация „Йосип Броз Тито", 'хь- 
дето ще нощува. Младежите и де
войките от Димитровград

По повод пристигането на Ша-

щс се проведе централно тържес
мес

и граничните застави в общината.им

На тържеството ще бъде изнесен 
доклад, посветен на грандиозното 
дело на първия воин на нашата 
революция и строител на мира в 
света — другаря Тито. Ще бъде из
несена и подбрана културно-худо
жествена програма, която готвят 
членовете на СКХД „Младост", 
учениците от Основното училище 
и Образователния, център и войни
ците от граничното поделение в 
Босилеград.

ПЪРВИЯТ ТАЗГОДИШЕН НОСИТЕЛ

Трикратен ударник
Радослав йеремич е 25-годишен работник, който миналата го

дина бе провъзгласен за победител в състезанието „Млад работник 
__самоуправитсл", в споя колектив и в Крагусвашка община. Досе
га е' участвувал на четири съюзни младежки трудови акции, от ко
ито се е завърнал с три ударпически значки и грамота. Твърде ак
тивно работи в организациите на Съюза на комунистите. Съюза на 
социалистическата младеж и Синдиката. Често пъти е избиран в 

органи на трудовата си организация.

спо-

ор-

самоуправителните М. Я.
и окол-

® СУРДУЛИЦА
бабушница УДАРЕН ТРУДПЪТ, ПОСИПАН с цветя Щафетната палка ще мине през няколко организации на сдру 

жепия труд, училища и местни общностиизпълни подбрана прог-дост" шеоо-Младсжта в Бабушнишкя 
"'ина на 28 март в 8,2С часа поема 
кафетата на младостта от димит- 
Ровградчани край Пирот. На 
ДО Бабушница шафетата шс бвде

на мс

В Сурдулица Щафетата на мла време на престоя си в Сурдулиш- 
достта шс пристигне на 28 март в ка община, щафетната палка ще 
15 часа и 40 минути. Както и до- мине през няколко организации 
сега, така и тази година ще й бъде на сдружения труд, училища и 
устроено тържествено посрещане местни общности. След това, в се

ло Житорадже, сурдулишката мла- 
на деж ще предаде щафетната палка 

Съ,юза на социалистическата мла- на младите от община Владичнн 
деж подготвя голям брой тържест хан. 
вени манифестации по повод нри-

рама.
ЩафеНа пътя за Власотинцм 

тата на младостта те мине при- 
„ествувана от работниците на „Лу 
жница", здравния дом ,/Йоваи Ри 

Будучност , „Лисца , „Ти 
" I автогума“, местните 

Горчимци, Любсрад 
Мало

път

«оздравена от населението 
стните общности Войници, Горно 
Кърнино, Долно Кърнино, Долни 
Стрижевац и Извор.

Щафетата щс предстои 10 мину 
™ в цеха на „Първи май , най 
младия колектив в общината, 
след това 
най-скъп символ 
единството и вярност КЪМ Тито 
дело, ще пристигне в центъра 
'№т, където те бъде У?,тР°еям 
*м митинг, а след това КХД „

и изпращане.
Общинската конференция

стич",
гър—вътрешна 
общности на

Грънчар, Модра стена, 
Бенинци и Велико Бенинци, Ще 
направи кратък престой и

„Св. Маркович в

жа, С манифестациите, които 
стиганото на Щафетата. Младите бъдат организирани по повод при- 
работнички и работници в органи стиганото на Щафетата на младост- 

'зациите на сдружения труд в об- та, всъщност щс започне поредица 
шината ще ознаменуват този ден от манифестации, предимно с тру

посветени на Ден»

ще
в осно

а виото училище 
Дюбераджа.

В 10 05 часа при местността Ръ.
мла-

тозиот ръка на ръка,
на братството и

като по този на- дов характер, 
за иа младостта.

с ударен труд,
чин дадат още един принос 
икономическата стабилизация. По

щс бъде поета от
Власотинашка община.

М. А.

джаяица 
дежта на (С. Н.)гол
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План п шгоизцашсша 

дейност на Иадателствв 

„братство“ за 1986 г.

ГОРАНИ ТЕ Н БОСИЛЕГРАД СКАИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА 
ОБЩИНА

а

!
:Изборите приключват :
5

Въз основа на Закона за книгоиздател ска дейност 
Издателство „Братство" дава на обсъждане своя план 
за книгоиздатели» дейност за 1985 г. Планът е със- 

иеобходими за културния и обра- 
живот на българската народ-

налката и Републиканскадителното събрание на 
Общинската конференция конференция на Движени 
е насрочено за 24 март т.г.
На него делегатите (в но- .
1Ш)1 състав) *це обсъдят от вървилия път па 
чета за досегашната ак- името на 1 
тнсност на Движението силсградска община е твъ 
на горените в общината рдс успешен. Като резул- 
п ще приемат програмна тат но това са пад 3000 те 
активност за следващите ха залесени голини, кои

то днес са същинска база

През изтеклата и наето 
ящата седмица в първични 
те горански организации 
в местните общности и ор
ганизации на

сто па горените.
Да кажем и това, че из- 

-| Движе- 
гораните в Бо-

I тавен от заглавия,: зователпо-възпитателен 
1 пост, от една страна, и от предложените ръкописи от 
5 автори на народността след обявлението въ» в-к 
: „Братство" миналата година, от друга страна,

I К'ЬМ МЛАДЕЖТА И ПИОНЕРИТЕ — избор от
разговори и изявле-

сдружения 
внчма-труд в центъра на 

нисто са годишно-отчетни 
събрания. На тях горани 
те обсъждат досегашните 
си резултати и предприе- 

програми

1

Титови речи, поръчения,
пия за младежта и пионерите. Избора прави 
д-р Миролюб ВАСИЧ, научен сътрудник на 
Института за съвременна история в Белград.

2. АЛМАНАХ на пости и писатели от народнос
тите живуши в Сърбия, които ще участвуват 
па Майските среши в Димитровград. Творби
те щс бъдат печатани в оригинал на езика

народност, а всички ще бъдат пре
ведени и печатани на сърбохърватски език.

3. СЕРИОЗНА УСМИВКА, разкази, автор — Си
меон КОСТОВ.

4. ЛЕГЕНДА И ИСТИНА, повест — автор Миле
НИКОЛОВ—ПРИСОЙСКИ.

5. СТИХОВЕ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ, автор Й. Й.
ЗМАЙ. Избор и превод от сърбохърватски 
Вукпца СТОИМЕНОВА.

« Забележките и предложенията трябва да 
пратят до Издателство „Братство" най-късно до 5 ап- 
рил 1985 година.

четири години.
Покрай тона на отчетно- и които представляват ие- 

изборпото заседание ще бъ, изчсрпасмо богатство п 
общината. А да не гово
рим за тяхното значение в 
регулирането па климатич 
иите условия, опазването 

Скупщината нп жизнената и трудова 
среда, както и за зиачеии 
сто им за трудовото вълни 

го тание на младите поколс-

мат съответни 
за различни
през следващите четири го 
дшш. Покрай това на тс де учредена скупщина ка 
зп събрания те избират от ' то пан,висш орган на Дви- 
бори и делегати за Общи женнето, ще бъдат избра- 
нската конференция на н» членове на Преде д 
Движението на гораните 
в Босилеград.

Според решение на Пре 1*а 
дседателството на ОК на 
Движението на гораните 
в Босилеград, отчетно-учре

активнрети

!

I
:тслството на 

и председател и секретар 
Общинската конфереи

па всяка

щцт на Движението па
Ще бъдат пзбра- 

и делегати за Регио-
ппя.раните. м. я.ни

се из-

Музейната сбирка в Бабушница от известно 
време е закрита. Още от оформянето й преди

обезпечавашедесетина година, тя трудно си 
„подслон". Час се поместваше в Културния дом, 
сетне в библиотеката, и накрая — в една стая 
на основното училите „Иво Лола Рибар". Но 
и там не престоя дълго.

Помещението, в което се намираше музей
ната сбирка сега е преуредено за зъбна амбула
тория, а сбирката е изхвърлена оттам. Засега —

>

0нск за не.я няма място.
Да напомним само, че музейната сбирка в 

Бабушница с-ьдържа огромно историческо и 
културно богатство. Съдържа предмети и сечива 
още от най-стари времена, свпдетелствуващц за

Имаше и кътче, 
предмети и вещи от 

в която 
участие и даде

2Сгбушнмца

& бурното минало на Лужница. 
в което бяха подредени 
славната Народоосвободителна борба, 
Лужница взе твърде активно 
значителен принос.

БЕЛЕЖКА Книгобуо, Е
(XНа неотдавна проведеното заседан

ие на Самоуправителната общност за 
култура в Бабушница се стигна до се
риозни пререкания между представите
ли на някои местни общности и Центъра 
за култура във връзка с работата 
„подвижната“ библеотека Докато пред 
ставители на Центъра за култура твър- 
дгха, ч,е библиотечните пунктове по ме
стните общности трябва да бъдат закри
ти, а да се обезпечат средства за работа 
на книгобуса — някои делегати на мес
тните общности — твърдеха обратното. 
Именно, те изтъкваха, че не бива да се 
закриват библиотеките по селата, за-

щото те са единственото място на село, 
къдсто още могат хората културно да 
се издигат, да се срещат и да си поп
риказват за прочетеното.

Може би било най-добре ако могат 
да се намерят средства да си останат и 
библиотеките по местните общности, а 
и да започне с обиколка книгобуса. Той 
би поднасял на читателите нови книги 
които не могат да се намерят 'в селските 
библиотеки, а пък библиотеките биха си 
останали и занапред „културни огни
ща“ на село.

X Не ще и съмнение, че музейната сбирка 
може много да спомогне в таченето на 
традиции от Народоосвободнтелната борба сред 
подрастващите поколения. Затова би трябвало 
да се намери място и з анея __

светлите
на

< дали това ще в
основното училище или пък в Културния 
все едно. Обаче не бива това богатоИ

ДОМ,
културно-

историческо съкровище да бъде недостъпно.Ч
из

М. А.

М. А.
Г САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА "(РАБОТА В ЕО-Й

,БЯК®* МВИшМСОИ ЗА ЗДРАВНА ЗАШИТА В БОСИЛЕГРАД МИНАЛАТА ГОДИНА 
ПРИКЛЮЧИ С ПОЛОЖИТЕЛЕН БАЛАНС

-V

Вместо загуба—излишък Конкурсната комисия към трудовата общност 
твс,ш „еТарИаТа 33 общо Управление и общес=4=^ °6п“- "

От осъществения общ доход от над 105 милиона 
динара за различни видове здравна защита са израз
ходвани около 104 милиона и излишъкът възлиза на 
1,3 милиона динара

Конкурслиона динара.
Инак през миналата го

дина тази СОИ е осътцест 
вила общ доход от над 105 
милиона динара, а за раз
лични видове здравна за
щита са изразходвани око
ло 104 милиона. Значител 
ни средства-са изразходва 
ни и за лекуване във здра 
вни ведомства извън Ю*. 
поморавски регион — над 
23 милиона динара.

ПОРТИЕР3"6 "а новоо™РИтото работно 
1Ш1ГИЕР в сградата на Общинската 
в Босилеград (един ичт.™™ . та
УСЛОВИя! соеви™ Г ^

(икономическа, гамнази601!?» подготовка 
носно IV степен ,„'„Г Я или Управителна) 0т
С молбата кандидатитГ^рябва "ОДГОТОВка- 

: кръщелно свидетелство за»а„ приложат и 
: Детелство «ли диплом ”',.' “»' 6" Препис на 
| и достоверение, с което ВЪ1>шеното Училище 
: кандидатът не е „„„ „ ° се потвърждава, че
: публикуването на конкурса" в*' 15 ДНИ от
: кото кандидат не достави «Ай» 0 ' Докол
2 молбата му няма ля «т» ички Документи, ♦1^1^^',азглежда„а.

място 
скупщинаВъпреки 

се финансови • 
Самоуправителната общ
ност на интересите за здра 
в на защита в Босилеград 
миналата година приклю-

чувствуващите 
трудности

печаването на необходи
мите финансови средства, 
следователно и създаване
то на условия на Здрав
ния дом да реализира за 
дачите си, е било серио
зен въпрос почти през ця 
лата минала година. Загу
бата, казва той, 
бъде неизбежна 
щинската скупщина през 
декември нс отпусна 2,5 ми

чи с положителен баланс. 
Всъщност, вместо загуба 
осъществи излишък от око 
ло 1,3 милиона динара. Ра 
шко Кирилов, секретар на 

СОИ казва, че обез-

щеше да 
ако Об-

тази В. Б.
...............СТРАНИЦА Ю
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Шизическа тт^/пФЩ; оргиев 0, Зоран Василов 
6, Сафег Иванов 5, Ранд- 
жел Тодорович 7 и Зоран 
Зарков 8.

ЗА НЯКОИ ИМЕНА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕМАХАЛИ

От легенди до 

исторически истини
На откриването 

Футболен 
в Димитровград 
вуваха

на проле 
полусезон

ФУТБОЛ: ЗА КУПАТА НА ЮГОСЛАВИЯ тния

ПОВЕДИ П0-0ПИТННЯ1 присъ ст
оково .500 зрите

ли, които недоволни 
снаха

напу
градското игрище.

И двата отбора 
ста слабо,. така 
ден е фактът: . отборите, 
ие са достатъчно подгот-„~" 
вени за предстоящите сре-

ОТВОР тнозиьа особено от по-мла
до ю поколение; неведнаж са се.'запитали' бткьде ид- 
ЬС11- назьанията на димитровградските махали, ь слу-- 

щс спрем само върху две по-известни; „стро- 
шсиа чешма- и „черкезка махала", ще се опитаме да 
о.ъдсм исторически „верни", въпреки 
се раздели историята от легендите.

/^черкезка махала е запазила името си до днеш
ни дни. черкези няма, но някои сгради и дворове 
са запазени такива, каквито са оили преди години. 
Кри са черкезите и кога са живеели тук? Историята 
твърди, че през 1ьо/ година след Кримската война 
голяма черкезка народностна група била принуде
на заедно с турците да потърси убежище в някой 
край на турската империя. 1хри преселването една 
част се озовала в някогашния Цариброд, а по-голяма 
група в селата Чорин—дол и Бело поле.

Черкезите, идващи от Русия, които се спрели в 
Димитровград по нареждане на турците се заселили 
по продължение на „Градински път", от лявата стрс, 
на на р. Нишава. Черкезите построили около 20 къ.

димитровградчани.играха до 
че очеви-

„АСЕН БАЛКАНСКИ" 
2:0 (2:0 — „ПАРТИЗАН" (ЖЕЛЮША) чая

Димитровград, 17 марх 1983
център „Парк" Зрители около 500 души. Времето 
ятно за игра. Голмайстори: Кръста Р 0 
и Петар Иованович в 20 м. Без жълти и чеовени кап 
гончета. Съдия на срещата Димитрие Сав„чРох Пирот^

„Асен Балкански": Мил
ко Соколов 7, Синиша Ива 
нов 6 (Сретен Гюров), Зо
ран Христов 7,
Тодорович 7, Душан Не- 
нич 8, Новица Тодоров 7,
Борислав Манолов 6, 
бан Манчич 8, Александър

щи. че е трудно да
Инак победата заслуже

но спечели поопитният ри 
вал, който умело използва

при
Кръстев в 10 м

своите шансове, и то през 
първото полувреме, като от 
беляза два гола.

В неделя на 24 
1985 година започва пър
венството в междурегиона- 
лната лига. „Асен, Балкан
ски" ще играе в Бабушни. 
ца срещу местния отбор 
„Лужиица

Станков 7, Кръста Кръстев 
' 11 Петар Йованович 7.

„Партизан": Сава Димит 
ров 6, Братислав Станков 
6. Дерманча Киров 6, Дра
ган Величков 7, Тома Мар
ков 7, Аца Станулович — 
(Кръста Мптов 6), Иван Ге

март

Милован

Бо-

д. с.
БАСКЕТБОЛ: СРЪБСКА ЛИГА — „ИЗТОК" щи при пълна подкрепа на тогавашния турски спахия 

в Цариброд, т.н. коджа—башия Юсуф Ефенди. Чер
кезите останали в Цариброд в продължение на 30 го
дини, а след като градецът с околността си бил осво
боден от турците през декември 1877 година, като тур 
ски съмишленици и те напуснали Цариброд. И до 
днешни дни сред по-старите цариброджани се е запа 
зило мнението, че черкезите били охолно и лошо пле 
ме, но махалата и днес носи името „Черкезка".

За „Строшена чешма", махала на десния бряг на 
р. Нишава, има исторически доказателства за ней
ното съществуване. Но тук има и легенди, които веро
ятно в себе си съдържат и истини. Турските източници 
я споменават като по-голямо селище през XVI век. 
Названието й „Строшена чешма" е вероятно два—- 
три века по-късно. Легендата казва, че в далечно ми^ 
нало, когато Цариброд бил под турско робство, упра 
влението над имотите и т.н. „проста рая", която жив 
яла на десния бряг на реката, било доверено на един 
от турските спахии.

Тъй като в селището бликал студен и по количес
тво голям извор, спахията решил да овековечи име
то и заповядал на извора да се направи хубава чеш
ма, с няколко дула (чучури) и корита. В знак на неог 
раничената си власт той на чешмата вградил и свой 
белег — издялана емблема с турско писмо. Поробе
ните царибродчани не се примирили с това и след 
като чешмата била готова една нощ в потайно вре-

Победен силен противник
„АСЕН БАЛКАНСКИ" — „РАДАН" (ЛЕБАНЕ) 88:87 (49:43)

Пирот, залата на Педагогическата академия. Зри
тели около 100 души. Съдии: Ж. Стоянович 
П. Кривокапич от Ниш.

митровградския отбор, ко
йто с няколко „тройки" за 
печата съдбата на гостите.

Добре играха и останали 
тс, а особено С. Рангелов, 
който твърде добре се бо
ри под ко.ша с високите 
гости. И тази победа, как- 
то всички досегашни, пот
върждават, че димитров- 
градчани имат надежден 
баскетболен отбор и че 
трябва да се направи необ
ходимото, за да играят, 
пред дчмитровградчани, а 
не в Пирот, както е сега.

и

„Асен Балкански": Зоран 
Геров,- Иван Леков, Иван 
Симов, Жан Цоневич, Го 
ран Миланов, Владислав 
Сотиров, Спасен Рангелов, 
Сърджан Тошев, Ивица 
Миланов, Зоран Тодоров.

Наближава краят на бас 
кетболното първенство 
Сръбска лига — „Изток", 
а димитровградските бас
кетболисти продължават да 
нижат успех след успех. То 
зи път те победиха отлич

ния баскетболен 
„Радан" от Лебане, довче 
рашен лидер на таблицата.

През първото полувре
ме „Асен Балкански" иг
ра отлично и през тече
ние на цялата игра държа 
водачество. Във втората 

в пък част на играта гости 
тс заиграха по-добре и ус 
пяха дори да превземат 
водачеството. Но тогава на 
сцената отново се изяви 
идй-добрият стрелец в ди-

отбор

Д. С.

БОСИЛЕГРАД: ФК „МЛАДОСТ" ПРЕД ПРОЛЕТ ТИЯ ПОЛУСЕЗОН ме те разтурили вложения труд на спахията и отто
гава населението я нарекло „строшена чешма”, чието 
име сетне взима цялата махала, понастоящем Първи 
район в града. Струва ни се, че в тази легенда има 
голяма доза истина, тъй като чешмата (поправена по- 
късно) и днес съществува.

Необходима е по-голяма отговорност в играта
пьора Георгиев извлякох
ме заключението, че бла
гоприятното разпределе
ние па срещите през про
летната част па първенст
вото ще се окаже благопри 
ятно в края на първенство 
то да се наредят между пър 
вите пет отбора. През прол 
стния полусезон се разчита 
па всички футболисти, кои
то играха и през есенния по 
лусезои. Добри щс бъдат 
и по-силни. Именно тези 
дни от ЮНА се завърна 
Звоико Младенов, който 
уп значителна степен ще 
засили отбраната на отбо
ра. За осъществяването на 
целта нужно с обаче да се 

определени

— Безспорно е, че можа 
хме да забележим

След неуспеха в състеза
далеч> 

резултати. Оба-
нието за юго-куп ата, всич
ки свои амбиции, футболи по-добри 
стите на ФК „Младост" от 
Босилеград, са насочили 
към предстоящия пролетен 
полусезон на настоящото 
футболно първенство на 
Междуобщинската футбо 
лна дивизия Враня — гру 
па „А". Оше повече, че с

Кирил Тодоров

че на някои срещи играх
ме под очакванията. В ня
кои пък среши, една или 
две точки загубвахме в по 
следните минути, а 
срещи, в които 
просто ни взимаха по ед- 

точки. Безспо

На 23 март 1985 година се навършават 
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИима 

съдиите
от смъртта на нашия мил и никога непрежалим

: а или две
рко е и това, че има и на 
ши субективни 
преди всичко 
смелост, при 
ЛИСТИ или пък безотговор
ност в играта — заяви тре 

на босилеградскитс

есенното класиране на 
9-то място, с 4 победи, 4 
нерешени игри и 5 загу
би, с общо 12 точки, от 
14-те състезаващи се от
бора, никой не е доволен. 
Цсъщност това може да 
се каже, че е скромен ус 
пехът на босилеградските 
Футболисти, понеже според 
възможностите и 
им, можеше да бъдат в 
горната част на табелката. 
Пластментът тревожи, 
ако сс има предвид, 
„Младост" в началото на 
първенството бе елин от 
трите претенденти за пър- 
а°то място, а сега от пър 
декласирания „Терновци" 
изостава с 9 точки, колко- 
то има повече от пойлед- 
иия на табелката „Напре
дък".

причини,

Богданнедостиг па 
някои футбо

пьоръ.т
футболисти, Георги Геор
гиев.

Разбира се има 
причини.

предприемат 
мерки и за въвеждане на 

ново в играта па от
и обек- 

Прсди 
от фут-

силите тивни
всичко повечето 
болистите са ученици от

нещо
бора. С други думи каза
но, изводът от есенния по- (1917—1985)

Образователния център в лусезои трябва да послужи 
Босилеград и нямат свобо- «ато добра основа па вси 

време за редовни тре >1КИ компетентни за плас- 
Влияние върху МСцта на „Младост" за 

състезанията през пролет-

че
На 23 март (събота) 
помен.

тъжем

Каним близки и познати да нрисъствуват иа по-

1985 г. ще дадем
Дно
нировки.
играта оказва и 
терен. А естествено е, 
без редовни 
не може да
зултатиа игра.

Инак, от разговора с тре

„Амена.лошият
Опечалено

семейство Андонови от 
с. Лукавнца

ИИЯ полусезон, който запо 
24 март, в групата

че
тренировки чва па

сс очаква ре-' с фк „Терновци".

М. Я.
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шч®р • сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКЙколен? иПетър е на

паркета. Колегата мумие
казва: Покуднл козела— На мен нещо подоб
но и на ум не ми идва.

— И на мене! Това е 
идея на жена ми...

През 1950 година беше забранено отглежда
не на кози. След 15 години, когато този закон 
беше променен, в Дерекула мнозина започнаха 
да отглеждат по 2—3 сански кози.

Двама братя от Звонци — Денчо и Лилча 
фотографът отглеждали и по един козел. По 
едно време започнали да си конкурират с козс- 
лите — от чий козел е по-хубав дамазлъка.

Тогавашният кореспондент на „Братство” от 
Звонски район Камен Гюров хвалел по Ракита 
и другите села козела на Лилчо фотографа.

— Само си за футбол 
мислиш — ядосва се съп- 

Обзалагам се, 
кога сме се

ругата. 
че не знаеш 
венчали?

— Разбира се, че не 
зная. Тогава беше 3:1 за 
Партизан.

писмо получи оди сватЧе ви казусм кикво 
Станойка оди Бабушницу. Пише ми човек ки- 
кве муЬс имал с унуците тия дни. „Щом наближи 
жснсНият празник, пише ми сват Станоико, упу- 
цитс почеше да ме джанкаю: дедо, дай 80, дай 
100, дай динара. Защо.че су в« тея паре, питам 
1)и, а опи ми кажу — требе да однесемо у шко- 
луту. Че купуйемо иоклогье за учителшцете. А 
я не ли съм си задърт, пита Ьи: деца, не може 
ли да однссете по йедън цвет на учителшцете, 
да научите по некою песму и да обеЬате бол>е да

Едни ден като си минавал но пътя той сс 
озовал край стадото па дядо Денчо, в което се 
намирал и козела. Гюров поискал да го фото
графира, зашото много му харесал, И току-що 
насочил апарата към козела, дотичала от къщи 
бабата на Денчо и още отдалече започнала да 
мъмри Гюров:

— Никакво фотографиране! 1-1 дума да не 
става! Та нали по Ракита и Бучи дел си разпра
вял, че от Лилчовпя козел става но-хубап дома- 
злък, а нашият е ялов.

— Скъпа, знаеш ли как
во най-често правят мъже 
те след любовна игра?

— Знам. Обличат се и 
си отиват в къщи...

учите.
Й. Миланов

Ама ни да чу»: паре, па паре! Цветето си 
йе цвеЬе, ама требу и паре за поклон! И я не- 
маше накуде

Ка прочето писмото на сват Станойка, та 
малко ми лъкну. Я си мислейо само у школуту 
на моята унучетия у последн>е године се уводи 
тия обичай на даваше на подаръци на даскали- 
цете.

Двама малчугани се скар
дадо"...ват. СТ МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕи го— Татко ми, може да 

бие твоя татко. 4
Бракът донася много огорчения, но безбрачпе-4— Ами... твоя татко е и 

мой. 4 то не дава никакви радости.
1Джонсън

Дадо и я паре на унучетията. Тамън работа! 
Него си мислим дали и не съм дал малко, ешо 
може други дедове да су дали повече, па...

Не могу да си ни помислим ако некой не 
даде паре за текъв подарък, дека може да 
деси нещо, ама що йе сигурно — дадо. Ешо, ако 
даскалицете се разсърде, кой знае кво че стане!

Всички трагедии завръшват със смърт, всички 
комедии — с брак.

Байрон— Можете ли да ми по 
могнете да си спомня от
къде ви познавам — пита 
съдията обвинения.

— Имах честта пет го
дини да давам часове по 
музика на съпругата ви.

— Тогава още пет го
дини затвор!

По-лесно с да спреш дъжда, 
че, което е тръгнало да се жени.

Абхазка

сеотколкото мом-

И право да ви кажем, и я исто мислим ки- 
ко Станойко. Не могу да разберем защо да се 
купую големи подаръци (деца су млого у шко- 
лете). Защо некико
обележи: с цвейе, с повече пошован>е 
сЬият свет.

Най-трудната война, която съм водил, беше с 
моята съпруга Олимпия.

4 Филип Македонски
по друг начин се това не 

на жен-На света няма нищо по-приятно от домашното 
огнище.

Да се не разберемо погрешно: не съм про
тив празннкат! И я съм за равноправност на же 
ните, и затова дека требе да им се помогне, ама 
ми се чини, дека с тия подаръци нема да се съ 
здаде равноправност... Само може да се створи 
надлатен»е мецу родител»ете кой по-голем пода
рък че изпрати. И мислим дека

Цицерон

Разводът е един вид погребение. Човек погребва 
наистина нещо от себе си и от другите.

Д. Димов
След като влиза с кола 

та в кухнята, домакинът,- 
който закусва, пита шофь 
ора: 4Пазете сълзите на децата си, за да ги проливат 

над гроба ви. оная деца що 
не може да однесу голем подарък, че се осечан> 
неравноправна...

— Накъде, приятелю?
— За Пожаревац.
— Карай направо, но не 

натискай клаксона, за да 
не събудиш жена ми!

Питагор

Майката е единственото божество 
което не познава атеисти.

па земята
4
4Легуве
4
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