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

ОТ МИТИНГА В БОСИЛЕГРАД

НАШЕТО ВРЕМЕ ТЪРСИ ПРАКТИЧЕСКИ ОТГОВОРИ
ф Започна
от Ниш за произ
,
водство на ПВЦ-конзНеандазтори Е^,<Гр0ННа "»«™еност
смесена ферма при Радичевци
® Материалното, насърчение
трябва значително повече да отстъпва място
на самоуправителната интеграция
на :амоуправителните субекти — изтъкна
Радиша ГАЧИЧ на митинга
На големия митинг
на
21 март т.г. в Босилеград
устроен по повод полагането на основен камък на
бъдлцйя цех за производ
ство на ПВЦ—кондензато
ри в Босилеград и полага
нето на основен камък на
смесена ферма при Ради
чевци, произнесе реч Ра
диша Гачич, секретар на
Председателството на ЦК
на СКС.
. Започването на строежа
на тези обекти, без съмнено е голям подтик на по
нататъшното
икономичес
ко развитие и на дело по
казва делотворността
на
концепта, че сдруженият
труд постепенно поема ро
лята, която в нашата об
ществено-политическа
система му принадлежи
да бъде главният креатор
и носител на общественото
развитие.
Големи резул
тати в стопанството и в
общественото
развитие, в
демократизацията
на от
ношенията, в създаването
на нови услови^ за живот
и труд, постигнахме през
изтеклите 40 свободни го
дини. Напомняйки за изку
тенията, с които се среща
хме през изтеклите чети
ри десетилетия и за хуба
вите резултати, които осъ
ществихме, Гачич изтъкна
че „с миролюбивата
си,
необвързана политика, със
застъпването
за развитие
на равноправни
отноше
ния между народите и дър
жавите, за самостоятелно
развитие на всяка страна,
неспъвана от ничия външ
на намеса, придобихме гол
ям авторитет в света. Та
къв подход към международните отношения е иайтясно свт»рзан с името на
Тито, и не без основание
казваме, че това е Титова
политика... и длъжни сме
със същия устрем да се бо
рим за съдите принципи
поле.
на международното
Съюзът на комунистите и
сидругите прогресивни
ли, както и винаги досепълен
га, ще дават свой
укрепването
принос към
на добросъседски отноше
ния, доверие, мир и сигур
иост на Балканите, в Евро
на и в света."
— Нашето постоянно оп
ределение и конкретна ак
към
тивиост са насочени
и
това, че
политически
станодобре
известното
аите яа СЮК, — че иаро

дностите представляват здр
ава спойка на доверие и
приятелство между
народите в съседните страни
— потвърждава и тук, на
това място,
във всекидне
БНИЯ живот и във всички
видове на сътрудничество.
С провеждането на принци
пната политика на равно
правие на
народи и народности СЮК продължава
политиката, за която
се
береше ЮКП още в предвоеннния период. Придоби
вките от социалистическа
та революция и нашата об
ществено-политическа
сис
тема обезпечават на наро
дностите равноправно уча
стие в югославското изгра

по-здрави
самоуправителни социалистически
отно
шения и по-ефикасно раз
решаване на
актуалните
проблеми. Народите и на
родиостите на Титова Юго
славия, никога
досега, а
и занапред няма да поз
волят който и да било да
ги премерва със свои ар
шини, нито да ги • дели и
разделя по свое желание
— изтъкна секретарят на
Председателството на ЦК
на СКС.
Изтъквайки
огромните
резултати, постигнати в
следвоенното развитие
и
необходимостта от още поголеми усилия за да
се
преодоляват съществуващи

След митинга, на мястото на бъдещия цех
на Електронна промишленост основен камък по
ложи БОРИВОЕ ПЕШИЧ, председател на Ра
ботническия съвет на ООСТ — СД ЕИ.
В село Радичевци, първата копка и основен
камък на бъдещата смесена овцеферма направи ЛЮБЕН РАНГЕЛОВ, председател на Об
щинската скупщина в Босилеград.
На тържеството присъствуваха РАДИША
ГАЧИЧ, секретар на Председателството на ЦК
на СКС и ЛЮБИША ИГИЧ, председател на Де
ловия комитет в Електронна промишленост и
член на ЦК на СЮК, ТОМИСЛАВ МЛАДЕНОВЙЧ, изпълнителен секретар в ЦК на СКС, ДЕСИМИР ЙОВИЧ, председател на Между общин
ската регионална скупщина в Ниш, Божидар
йоцич, председател на Общинската скущцина
в Ниш и Бранко Цакич, Милое Стошич и дру
ги представители на Южноморавски регион.

И освен
постигнатите
резултати в по-ускореното
г-азгитие на недостатъчно
развитите краища, е необ-

РАДИША ГАЧИЧ говори на митинга

ждане и пълио икономическо, обществено и кул
турно развитие. Зарад то
ва трудещите се, числящи
те се към народностите, в
ост»ществяването на социа
листическите самоуправите
всички
лни интереси на
Югослатрудови хора в
вия виждат и осъществява
пето на своите обЩсстве
ни и национални интереси
— каза Гачич.
Предупреждавайки оба
че врагът, и вътрешче,
пият и външният, се опитиашитс
ва да използува
затруднеикономически
пия, за да предизвика по
недоволство
литическо
сред трудещите се и гра
жданите, действувайки при
начин.
това по различен
но винаги с една й съща
да застраши самоцел
управителни» път на нашето развитие.
д нашият отговор към
тези покушения се състои
в по-гол*мата мобилност
изграждането
на
въ.рху

те проблеми, Гачич напом
ни чс общопартийните ра
зисквания и Заключенията
от 16-то заседание на ЦК
на ОЮК показаха, че има
ме сили и способности за
това.
— Дългосрочната прог
рама за икономическа ста
билизация откри перспек
тива на по-нататъшното ус
пешно развитие на нашето общество, на дълбоки
промени в производствени
те отношения и в позици
ята на стопанските и обще
ствените субекти, в поведе
нието и съзнанието на хо
рата и в начина на живот.
Върху Съюза на комунис
тите лежи, преди всичко,
решително
отговорността
отпорите,
да разгромяват
явяващи се в провеждане
то на Дългосрочната про
грама за икономическа ста
билизция, да обезпечи ус
ловия програмните опреде
ления по-бързо, по-ефикас
но и по-приемстпсно
да
се претворяват в живота.

ходимо същевременно сд
ружепият труд в нашата
република, както и на ця
лата югославска общност,
в предстоящия период да
продължи с ангажирането
см върху нашето дългосро
тю определение.
Па по-ускореното разви
тис не бива да гледаме са
мо с изграждането на по
ви промишлени
обекти,
но и чрез влагането в се
лекото стопанство, което
често с« зансмарява. Ос
вен това, необходими са
и по-големи капиталовло
жения и в
изграждането
на Други обекти на
кул
турния и обществения етап
дарт и под., защото по та
къв начин ще се създават
условия за намаляване на
миграцията и натиска вър
ху големите градове.
— Материалните насър
чения — подчерта Гачич
— тр»бпа много новоче
да отстъпват м»сто на самоупрвпитслиата интегра-

ция на стопанските субек
ти, която трябва да стане
доминантен облик и метод
на осъществяване на поли
тиката на по-ускорено раз
витие на недостатъчно раз
витите краища.
Принос
към това трябва да дават
и стопанско-системните ре
шения, но ролята на сдру
женил труд в това отноше
ние е незаменима.
изтъквайки изключител
ното значение на 16-то за
седание на ЦК на СЮК и
заключението от това засе
дание, Гачич изтъкна, че
времето търси преди вси
чко практични
отговори
и конкретни ходове във
всички сфери на общест
вения живот. Комунистите
— подчерта той — са на
твърдо становище, че СК
трябва да се развива и
действува като единна ре
волюционна
организация,
ясно изрзявайки съзнание
то за отговорност не са
мо на
своята република,
но за развитието на Юго
славия като цяло.
Говорейки за
задачите
ма СК до конгресите той
изтъкна, че това време е
време на даване на отгово
ри и разрешаване на проб
лемите. Общопртийните ра
зисквания и Заключенията
са своеобразна акционна
програма на пряко анга
жиране на всички органи
и организации на СК в то
зи период, защото той пре
дставлява крупна
крачка
към преодоляването на про
блемите и изграждането на
социалистически
самоуправителни
отношения.
На митинга в Босилег
рад присъствуваха и пред
Електронна
ставители от
•промишленост в Ниш, от
Нишки и Южноморавски
регион и други.
Б, Костадинов
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ПО СВЕТА
ХШ КОНГРЕС НЛ

ОБСТАНОВКАТА В ЛИВАН

последователно
™ .„инцГите' ’си“
меня, Животът задава въпроси и от

на окупационните войски
обаче предизвикал засиле
на противакция на съпротквителното двнжекие н
населението.
па окуиаОт началото
цпята на Южен Ливан до
дпешнп дни Израел е загубил 642 войника, а от ре
довете на израелските оку
пационни войски са изхвърлени отс 6000 ранени
войника. Израелската ст.зд
зническа „армия па Южен
Ливан" с загубила 112 воГника.
ЧерМеждународният
вен кръст обаче оазполага
г данни, според конто в
Ливан са убити над 1000
израелски войника.

раСлед четиридневна
бота, в която участвуваха
над 1000 делегата па уигарскитс комунисти, в Бу
дапеща завърши ' Тринаде
сетият конгрес па Унгарс
ра
ката социалистическа
ботиичсска партия. На кон
треса приет,отпушиха и де
легации н.1 54 партии от
света, включително и де
легации ма СКЖ, оглавява
на от члена на Председа
телството на ЦК на СЮК
Драгослап Маркопич.
— Зад нас остана тежка
зима. от която бяхме при
нудени да държим строга
сметка за енергията и да
увеличим цепите още в яну
при. Топа повлия върху об
шото настроение, но и до
принесе за откоовсността
разн
на предконгресните
сс
"кванмя. Ние разбира
копне сме вълшебници.

Нараства съпротивата на обезправеиите
грес на Анзания Елиас Мосака.
От Южна Африка прис
тигат вести за нарастващо
незадоволство и съпротива
на туземното население. В
събота и неделя е имало
масови вълнения в четири
южноафрикански провин
ции. Според
официални
данни полицията е убила
най-малко 29 голоръки че
ркокожи жители. Наблюда
телите
обаче преценяват,

чС бро‘7г па убитите мадмн
нава 40. а броят на ранеI пте с много по-голям.
В миналия четвъртък ра
систката
полиция
убила
19 и ранила над 30 /г/ши
в мястото Ютеихег като
стпеляла срещу мирно шс
ствие, което по този
на
чин отдавало почит
на
жертвите, паднали от ръ
ката на расистките злодеи
на 21 март 1960 година в
Шарпвил.

дни могат
то за четири
да решат всички пробно
ми. Никой и не търси таа ние
копа нещо от нас,
сме длъжни да говорим че
стно и да откриваме пъти
ща към бъдещето — изтък
на първият секретар на
УСРГ1 Янош Кадар в кон
гресния си доклад.
Слсд като направи син
тез па положителните опи
ти в стопанската дейност,
разширяването на работни
ческитс права и демокраобществопа
тизацията
то, Кйлар изложи основни
те цели на седмата пети;"тка: увеличение на наци
па
окалния доход с 4—5
гтг, на промишленото про
изгодстпо с 13—14 и на
продук
селскостопанската
1!!Н С 12—14 на СТО.

— Тези цели можем да
осъществим с умело из
ползуване на вътрешните
си ресурси, повишаване на
производителността
на
усъвършенствува
труда и
|.с на сътрудничеството в
рамките на Съвета за ико
номическа взаимопомощ —
заяви Кадар.
Голяма част от доклада
си първият секретар
на
УСРП посвети на идеологи
ческата работа, възпитани
сто на младежта,
влияни
сто на чужди
(предимно
западни) възгледи,
некри
тичното отношение към
чуждестранните
влияния
ч на необходимостта
от
зтвъг-цане на
унгарската
! впия към истинските кул
турни ценности.

БОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ НА СЪРБИЯ ПРЕЗ
1944 ГОДИНА (II)

От нас зависи нашето
освобождение
Пише: АЛЕКСАНДАР ЯНИЧ, генерал-полков
кик в пенсия
____

При изготвянето на плана на опера
тивните дествия на Народоосвободителната войска, на Югославия за освобож
даване на Сърбия, Върховният щаб

не

беше преДвидял участие на чуждестран
ни съюзнически войски, защото се ръ
ководеше от, известното Титово станови
ще: „От нас най-много зависи кога ще
бъде освободена нашата родина”

Непосредствено преди започването на де
йствията за освобождаване на Сърбия, в тази
част на страната се намираха над 220 000 вра
жески войника: около 100 000 германски над
40 000 български и над 80 000 войника в 'състава на куизглинговскитс военни части (дражевисти, недичевци, льотичевцм и други).
За действия в рамките на тази решаваща
военна операция Върховният 1 щаб на НОВЮ
разполагаше със 17 дивизии, разпределени в
5корупса и Оперативна група на дивизите
(Първи пролетарски, Трети и Дванадесети
ударен корпус с Оперативната група, намира
щи се на достъпите към Западна Сърбия и
Тринадесети и Четиринадесети корцуе на
НОВЮ, в състава на които влезоха 5, а вече
в септември 8 дивизии). Отначало партизанските единици наброяваха около 100 000 бой
ци. Това наистина беше силна група единици
на НОВЮ, но силите на врага бяха
и много
по-числени, и много по-въоръжени
ЧЕТИРИ ОПЕРАТИВНИ ГРУПИ

и-мм
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УНГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ

ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ В ЮЖНА АФРИ
КА ЗАСИЛВАТ БОРБАТА СИ ПРОТИВ РАСИСТИТЕ

дви
„Освободителните
жения в Южна Африка за
силват въоръжената си бо
рба против расисткия ре
жим на Претория. На вси
чки искове на обезправенсто чернокожо население
расистите отговарят с без
милостен терор,
масови
арестувания и избиване на
невинни хора” —
заяви
пред Танюг представител
на Панафриканския кон-

Н А с

Принципите не са догми

Трагичен баланс
на нзраешото
освобождение
Цената на израелското
оттегляне от Ливан дости
гна трагични размери. От
16 февруари, когато започ
на „първата фаза" на от
теглянето, израелците из
вършили 126 нападения на
шпнтските села в окупира
пата част на Ливан, като
убили над Ю0 и ранили
срутили
около 300 лица.
стотина къщи и закарали
в концлагери към 500 ли
ванци.
ак..Отмъстителните"
ции на израелските вой
ници са съставна част на
израелската стратегия, це-та на която е да потуши
съпоотнвата на население
то и герилците. Терорът

а

- Въпреки че се очакваше благоприятно
развитие на обстановкага в 1944 година на

обстановГоворейки за
междунаката в света и
родните отношения, Янош
Кадар поляризира САЩ и
НАТО на една, и мирните
инициативи на страните 01
договор
на
Варшавския
друга страна.
_ Все пак всички споро
разрешат
вс могат да сс
маса",
около „зелената
чрез преговори и без упо
оръжие,
требяванс
на
Опасността от нова свето
и
вна катастрофа може
трябва да се премахне, а
различни
об
страните с
устройства
мо
ществени
гат да косгзистират и да
поддържат нормално сът
рудничество, В това отно
тенис ние оказваме подкрепа на всяка конструкСъщо
ти вна инициатива.
че
така сме на мнение,
може да се избегне „изна
сянето" на революции, но
не смс съгласни и с „вна
сянето" на контрареволюции в отделни страни —
казва Кадар.
унгарските
Водачът на
говори и
за
комунисти
ролята на Унгария в рам
ките на Варшавския
до
говор, подчертавайки,
че
пт.ко водител ите на източноевропейските страни на
13 март в Москва са на
бавили догоеор за възоб
документите
г^гя!»ане на
за приятелство и по-нататъ
шно съюзничестЕО.
— Ние сме верни прия
тели на. приятелите и съю
зниците си, но и корект
сътрудни
ни партньори в
« еството с всички държанави, конто уважават
шнте принципи
подчерта Кадар.

по-широк военен план, силата на вражеските
части в Сърбия никак_ не смееше да бъде под
ценена. Затова при планирането на действи
ята Върховният щаб изхождаше от реалната
преценка, че против съществуващата сила на
зверски настроения и опитен за воюване враг
не могат да се концентрират достатъчно си
лни единици на НОВЮ, нито пък да се при
лагат фронтални нападения. Провеждайки на
дело решението на маршал Тито, Върховният
щаб знаеше, че за завзнмането на цялата територия на Сърбия е необходимо врагът да
бъДе атакуван от повече посоки с комбини
рани действия и дълбоки проникновения на
главните оперативни части на НОВЮ -в пози
циите на окупаторекмте войски. По този начин трябваше да бъдат разделени главните
сили на окупатора, а след това да им бъде
нанасян удар след удар в различни зони на
полесражението.
Тази деликатна задача можеше да се из
върши само въз основа на добре изготвен
план, който е лишен от шаблони, за да мо
же да се приспособява към развитието на об
становката на полесражението. Чрез настъппане на партизанските части от широката
оперативна база в Черна гора и Босна при
дадените условия беше създадена възможност
за извръшваие на дълбоки проникновения в
Шумадия, Западна и Южна Сърбия а от
южната и югоизточната част на Сърбия към
Копаоник и Тимошка крайна. Същевременно
на юг бе организирана'силна
защита от голя мата германска група армии. „Е", които се
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ЗА ПОВЕЖДАНЕТО0 НА* ЗАИЮЧ№МетА“'-ИТЕТ
ОТ (е тпН«^?,НА ЮГ0слАВСКИТЕ КОМУНИСТИ
ОТ 16 ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК

НЕОБХОДИМА [ НЕОТЛОЖНА ДКЦНЯ
иаГаГ^п„“ГанИ„ ~ дТйнос ^ «*
веждането на Заключенията от 16 ™ =° Т ВЬрху ПР°'
на СЮК да допълнят и съгласуват Зг^едание на ЧК
за работа и предприемат конкретни мерки "^°ГраМИ
шаване на най-актуални въ„росГГсвоиТср3ед„Р ^
Председателството
на
ЦК на СЮК, председателствувано от Али Шукрия
обсъди своите задължения
и задачи в осъществяване
то на Заключенията от
16-то заседание на Центра
лния комитет на СЮк и
ориентационна
програма
за работа на ЦК на СЮК.
Председателството
върху
тези основи допълни и ко
нкретизира програмата си
за работа и активност до
Тринадесетия конгрес на
Централния комитет на Съ
. юза на югославските кому
нисти.
Председателството
решително ще се ангажира
• за изпълняване на задачи
те, произтичащи от 16-то
заседание, като има в пре
двид, че Централният ко
митет на СЮК е поел твър
де крупно задължение в
предстоящите месеци на
настоящата година да об
съди най-важните обществено-икономически проблеми от областта на сто
панската система и иконо
мическата политика и за
тях ще изгради ясни, ед*ин
ни и задължаващи идейнополитически
становища,
които ще послужат като
основа за разрешаване на
тези проблеми.
Председателството изтъква, че всички организации и органи на СК вед
нага трябва да пристъпят

към организирана идейнополитическа активност в
провеждането на Заключе
нията от 16-то заседание
на ЦК на СЮк, което налага потребата да допъл
нят и съгласуват своите
програми зарад предприе
мане на конкретни акции
в разрешаването на найактуални въпроси в свои.
те трудови, самоуправител
ни среди.
С офанзивно, динамич
но и ефикасно идейно-по
литическо ангажиране на
комунистите в самоуправителните и обществено-по
литическите органи, деле
гатската система и в дру
гите обществени организа
ции и институции на социалистическата
самоуправителна демокрация е не
обходимо по-ускорено и
по-решително да се изпъл
няват задачите в повишението на производството
и износа, в обуздаването
на инфлацията и ръста на
цените, увеличението на
заетостта и спирането на
спадането на жизненото
равнище на трудещите се
и гражданите, в последова
телното прилагане на ут-.
върдената данъчна и соци
ална политика и в осъществявянето на други задачи от икономическата политика.

оттегляха от Гърция по Варддрско-моравската долина.
Според* основната замисъл на Върховния
щаб на НОВЮ операцията за освобождаване
на Сърбия трябваше да се извърши с четири
оперативни групи. След победоносни въоржени акции в Черна гора, Санджак и Източ
на Босна, три оперативни групи бяха присти
гнали на западната граница' на Сърбия, а че
твъртата оперативна група се намираше I!
южната и югоизточната част на Сърбия. Първите три главни оперативни групи на НОВЮ
получиха задачата да действуват към цеитралната част на Сърбия, като предварител
но завземат и осигурят всички достъпи в полесражението откъм Черна гора, Санджак и
Източна Босна, а от юг и югоизток да им
ещтействува четвъртата оперативна група. При
изготвянето на този план Върховният щаб
не беше предвидял участие на чуждестранни
съюзнически войски. защото се ръководеше
от известното становище на другаря Тито:
„От нас най-много зависи кога ще бъде ос
вободена нашата родина".
ПОЗИЦИИТЕ НА ПАРТИЗАНСКИТЕ
ЕДИНИЦИ
Съгласно плана на Върховния шаб, сдиницте на Народоосвободителнатл войска на
Югославия в началото на юли 1944 година
бяха разпределени по следния начин:

• ПРИОРИТЕТНИ
ЗАДАЧИ
Сред приоритетните за
дачи на организациите и
органите на СК и другите
обществени субективни си
ли е и единната обществе
но-политическа акция в ця
лата страна вълху провеж
дането на обществениге
договори, приету във фе
дерацията в създаването и
разпределението на дохо
да, за заемането на рабо
та, за основите на данъч
ната политика, за жилищ
но-комуналната област и
за основите на стратегията
на научно-техноложкото ра
звитие на страната.
В провеждането на тези,
заключения членовете, пър
вичните организации и вси
чки ръководства на СК
трябва да изявят пъпна
инициатива и отговорност,
а свой принос към акция
та трябва да дават и сред
ствата за масова инфор
мация.
Зарад осъществяване на
единна и ефикасна акция
в целия Съюз на комунис
тите е необходимо центра
лните комитети на СК в
републиките и покрайни
ните да информират континуиоано ЦК на СЮК ??.
осъществяването на Заклю
ченията на 16-то заседа
ние на ЦК на СЮК.
обПредседател ството
съди информация на Съю
зния изпълнителен съвет
за преговорите с Между
народния монетен фонд и
други международни фи
нансови организации във
връзка с репрограмиране-

то на постъпилите задъл
жения на чуждестранни
дългове. Председателство
то на ЦК на СЮК във
връзка с това изтъква не
обходимостта всички обще
ствени субекти да осъще
ствяват своите задължения
и задачи в областта на
външната платежоспособ
ност на страната.
П редседател ството
обсъди информация за ре
зултатите от работата на
Акционната конференция
на комунистите в област
та на износното стопанст
во и икономическите от
ношения с чужбина, про
ведена на 24 и 25 януари
1985 година в Любляна.
Всички основни органи
зации на сдружения труд
и техните асоциации тряб
ва да утвърдят и осъщест
вяват своите и съвместни
програми нл производство
и износ, основани върху
сдружаването на труд и
сосдства и доходно свърз
ване върху единния югославски пазар. За тази цел
трябва да се предприемат
п съответни мерки в ико
номическата политика и
дл се извършат предвиде
ните промени в стопанска
та система, ст гласно прог
рамата по стабилизация.
® ОСНОВНИ ВЪПРОСИ
Ръководствата на Съюза
на комунистите в репуб
покрайнините
ликите и
трябва редовно да следят
и насъ^Р.ават осъществява
нсто на становищата на та
зи и другите акционни
конференции на Съюза на
комунистите и за това да
осведомяват Председател-

на дясното крило (Андриевица — БеБиело поле, по долината на река
ране
Лим): Оперативна група на двизиите. Втора
пролетарска, Пета ударна краишка и Седем
надесета ударна източнобоснснска дивизия;
— в центъра Биело поле — Плевля —
Прибой): Първа пролетарска и Тридесет и
седма оандасашка дивизия,— на лявото крило (на територията межХан-пиесак, Сребреница, Звориик, Тузла и
Кладан): Трети и Дванадесети ударен корпус.
съставени от Шестнадесета, Двадесет и седма.
Тридесет и шеста и Тридесет и осма ударна
ДУ

дивизия;
— в южната и югоизточната част на Сърбия: Тринадесети и Чстиринадессти корпус
(Двадесет и втора, Двадесет и трета, Дваде
сет и четвърта. Двадесет и пета, Четиридесет
и пета, Четиридесет и шеста и Четиридесет и
седма дивизия).
С цел да подкрепят главните сили, които
настъпваха към Сърбия, от Босна бяха изпра
тени Шеста пролетарска, Единадесета и Д
десет и осма ударна дивизия.
Разпределените по този начин оперативно-стратегически сили на НОВЮ получиха задачата интензивно да нападат врага във всс-

ството на ЦК на СЮК.
Председателството,
също
така, в рамките на своята
програма на работа, ще
съблюдава как се осъщест
вяват тези становища в от
делни стопански отрасли й
в големите системи и за
същото ще осведомяват ЦК
I - СЮК.

Председателството,
също така, обсъди и основ
ните въпроси по коорди
нация
на активностите
па обществено-политичес
ките и другите органи и
организации на федераци
ята в Съюзната конферен
ция на Социалистическия
съюз в осъществяването на
задачите от Дългосрочната
програма за икономичес
ка стабилизация.
Председателят на Пред
седателството на ЦК на
СЮК Али Шукрия и пред
седателят на Поедседателството на СФРЮ" Веселин
Джурановпч
запознаха
Председателството за уча
стието на югославската де
легация на погребението
на Черненко в Москва и
за разговорите, които са
водили с генералния сек
ретар на ЦК на КПСС
М. С. Горбачов.
Членът на Председателст
вото на ЦК на СЮК Митя
Рибичич запозна Предсе
дателството с промоцира
нето на първия том избра
ни произведения на Йосип
Броз Тито на немски език
в Бон и за срещите, които
е имал с председателя на
с оциалдемократическата
гаптия В. Брант и други
личности на политическия
живот на Германската фе
дерална република.

ки кът на полесражението, и да настъпват
към североизточната част на Сърбия с цел да
разбият главните си.^гг на неприятеля и да ос
вободят територията на Сърбия. На главните
групи съдействуваха самостоятелните парти
зански бригади, батальони и отряди в Сър
бия.
Върховното командуване на германските
въоръжени сили на Балканите се определи
за едновременни офанзивни действия, за да
отблъсне възможно по-далече от западната
граница на Сърбия всички сили на НОВЮ,
намиращи сс в Черна гора. Източна Босна и
Санджак. В рамките на този план немците
предприеха офанзивни действия и против_опе
ративната група на НОВЮ в южната част на
Сърбия.
За осъществяването на своя офанзивец
план германското командуване на Балканите
ангажира всичките си разполагаеми сили в
Сърбия, българските и куизлинговските едицици и една част от дивизиите си в Албания
и Гърция, включително 11 прословутата Седма СС-дивизия.
(Заглавието и мождузаглавията са
редакционни)
— Следва —
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БОСИЛЬТРАД

Всекидневен контакт
с първичните
организации
-МГ V

• *•*,««• ••

В Босилеград Радиша
Гачнч, секретар на Пред
седателството на ЦК, на
СКС, води разговор с пре
дставители на общественополитическите
организации. Общинската скупщи
на и трудовите организа
ции в общината. Предсе
дателят на Обшинския ко
митет на СКС Цоне Тодо
ров информира Радиша Га
чич за активността на СК
в общината, за проблеми
те и акциите върху които
са ангажирани всички су
бекти.
Участвувайки в разгово
ра, Гачич изтъкна, че е
Боснлеграднеобходимо
ска община по-органпзнрано да се включва в сдру
жения труд в региона и
използувайкн
по-широко,
условия
благоприятните
според определенията на
СР Сърбия за по-ускорено
развитие на стопански изо
станалите и крайгранични
Перспективата
общини,
се вижда и в по-ускореното развитие на селското
стопанство, чрез капитало
вложения в обществения*
и частния сектор.
Намираме се пред прие
мане на следващата средносрочна развойна програ
ма. което изисква общин
ският развоен план да бъ
де съставна част на плано
вите определения на тру
довите организации в об
щината, региона и по-ши
роко. Отделно внимание
ТБябва да се обърне на

' '

*■* г I -

развптнето на спомагател
ните дейности (пътни съ
общения, ПТТ-съобщения,
електрификация) за което
съчетано
е необходимо
действуваме със самоупра
вптелипте общности в ре
публиката зарад отделяне
ма средства за осъществя
ване па тези задачи.

-.

Радиша Гачнч особено
подчерта, че капиталовло
женията в селското стопаи
ство трябва да бъдат пре
димно насочени към обез
печаване на породист до
битък н разширяване на
фуражната база.
Говорейки за задачите
на Съюза на комунистите
той изтъкна, че в общо
партийните разисквания са
утвърдени програма и ак
тивности за действие, а
актуалннте задачи не мо
же да се реализират по
стар начин. Общинският
комитет и Председателст
вото на ОК на СКС трябва
да осъществят всекидне
вен контакт н сътрудниче
ство с първичните органи
зации на СК, за да сдействува в по-успешното раз
решаване на проблемите.
В разговора участвуваха
и Тома Младенович, изпъл
нителен секретар в ЦК на
СКС, Милое Стошич, пред
седател на МОК на СКС в
Лесковац, Бранко Цакич,
председател на Междуобщинската регионална общ
ност в Лесковац и др.
Б. К.

РАДИША ГАЧИЧ НА ВЛАСИНА

Становищата да се
претворяват в акодш
Радиша Гачич между
На 20 март 1985 година
на Вларина се проведе сре другото изтъкна, че в по
ща на Радиша Гачич, сек литическата активност тря
ретар на Председателство бва да се афирмират Зак
то на ЦК на СКС с пред люченията от 16-то заседа
ставители на обществено- ние с най-конкретната им
политическите
организа- реализация. Затова, както
ции и Общинската, скуп посочи Гачич — трябва да
щина. Славолюб Маринко- се разширява фронта на
вич, председател на ОК на активността във всички срс
СКС, подробно го инфор ди. По този начин ще се
мира за стопанско-полити осъществят раздвижените
ческото положение в об въпроси в общопартийни
щината. Радиша Гачич по те разисквания. Отделно е
този повод положително необходимо да се направи
оцени резултатите, които много повече в реализира
постига тази обществено- нето на задачите от Дъл
политическа общност и ус госрочната програма за
пешното й стопанско раз икономическа
стабилизавитие, която е свързана с пия. Подчертавайки, че до
големите стопански систе- брите политически станови
ми у нас. Гачич говори и ща трябва аргументирано
за активността на Съюза дл претворим в акции, за
на комунистите в реализи рад осъществяване на оно
рането на Заключенията ва, което искаме.
от 16-то заседание на ЦК
на СЮК.
ь. К.
СТРАНИЦА 4

ИЛ екс И ДИМИТРОВГРАД

Недостатъчна активност на
комунистите

Активността на Прсдседателството и Общинския
комитет на Съюза па коДимигровмупистите в
град сс чувствува, преди
всичко, в засилената анга
жираност върху премахва
не на субективните слабос
ти и обективните труднос
ти в областта па стопан
ството. Тази констатация
бе изнесена па заседание
то на Общинския комитет
па СК в Димитровград,
проведено на 22 март, на
което бе приет отчета за
работата па Председател
ството и Общинския коми
тет и обсъдена активност
та па комунистите в оста
общсствсио-полиналите
тпчсски организации.
Топа обаче не само е
констатация, зашото раз
движените въпроси и ак
цията зл тяхното решава
не, която води Съюзът на
комунистите,
трябва да
продължи. Защото, трябва
да се осъществи континуитета на производството, да
сс увеличи неговия обем
и дохода, .което е и усло
вие за стабилно икономи
ческо и политическо поло
жение в общината. Без то
ва не можат да се увели
чават п личните доходи.
А средният личен доход
от 13 700 динара е между
най-ниските в СР Сърбия.
Без това не може да на
малява и незаетостта
да
се повишава жизненото ра-

срочват събранията на син
впише на трудещите сс и диката, а да не говорим за
гражданите, А това е и Социалистическия суоз в
осъществяване
начин за
сме
Заключенията от 16-то за- града. Не напразно
казали, че Съюзът на ко
седание иа ЦК на сюк и мунистите е сила и аван18-то заседание на ЦК на
работническата
СКС. Това е и път за ка- гард па
подобряване в класа само ако действува
чсствсио
сред трудещите се и гражполитическата пи система
социалистическо самоу даните в съвместна борба
за по-нататъшно развитие
правление, бе нодчертано на нашето социалистичсспа заседанието.
Що се отнася до ангажи ко самоуправление.
Обаче все още съшеству
раиостта на комунистите в
ва мнение, че активността
останалите обшествсно-по на
комунистите започва и
литически организации в
на събранията
общината, а отделно в са завършва
мия Димитровград, бе из на пртийната организация.
тъкнато че тя изобщо не За това говорят заседания
на самозадоволява. Па тази тема та на скупщинитеобщности,
са проведени бройни засе управителните
дания и събрания сред ко местната общност в Дими
мунистите. Па дневен ред тровград, заседанието на
съюз,
в първичните партийни ор Социалистическия
ганизации този въпрос пре къдсто едва ли се събират
дизвикваше значителен ин един или двама за про.сто
терес. Дори има и конкре болшинство. За да се пре
тни примери, където пора махне това положение, ну
ди неактивност в остана жно е преди всичко да се
идейно-политичес
обществено-полити- засили
лите
чсски организации са ис- ката активност, не само в
ключени три члена, Това ■ Синдиката но и в Съюза
е случай в първичната ор на комунистите във всич
ганизация във Всички Одо ки среди. Освен това от
ровни. Но дали това е решавашо значение е гра
единственото и най-прави- жданите да разискват за
лпо решение? Сигурно не, жизнени въпроси, които
защото и занапред се слу най-много ги интересуват.
чва в колективи, в които От особено значение е да
има 90 на сто комунисти, се даде възможност на гра
етбоанпята на първичната жданите пряко да участву
партийна организация са ват в решаването на про
сто на сто са посетени, но блемите.
А. Т.
за сметка на това се от-

БАБУШНИЦА

в по-ефикасно решаване
на жалбите
Комисията би трябвало да работи там, където е възникнал спорът
Сведението, че броят на
жалбите и
оплакванията
па гражданите в 1984 в
сравнение с 1983 година с
сигнал, че трябва да сс на
сто«ва допуснатите слабо
сти да се премахват. В изтеклта 1984 година в коми
сията за жалби и представ
ки при Общинската скуп
шина в Бабушница са пос
тъпили 43 жалби и предста
ски на гражданите. От та
зи бройка — 24 са адре
сирани до председателя на
Общинската скупщина, Об
щинската скупщина или ня
кой орган при нея, а 19 са
препратени до комисията
от страна на общественополитическите общности.
От какво се оплакват ба
бушничани?
Най-много жалби и пре
дставки има
във връзка
със заемането на работа
— 6, сетне до работата на
Общинския съд. също 6,

а следват
жалби във
връзка с работата на ин
спекциите
5, комисията
за експроприация на земя
4, до поведението на ръ
ководни органи — 3 и та
ка нататък. По две жалби
има до работата на Здрав
ния дом „Д-р йован Ристич" и неправилност
в
работата на земеделските

кооперации.

Жалбите във връзка със
заемането на работа се отнасят до „Лисца" и „Пър
ви май", където са били
приемани на работа труДоустроени лица, а
са
приети търсещи работа.
Четирима
граждани
от
Любераджа са били недо
волни от експроприация
на землище за изгражда
не на бъдещия водопро
вод Любераджа — Ниш.
Жалбите и представките
на гражданите главно са
били основателни.

Комисията след произна
сянето по тях, дава препо
ръка на трудовите
организации да вземат в пред
вид
нейното мнение, но
има случаи, когато
въпросните трудови организации не постъпват така
и препоръката на комиси
ята си остава на хартия.
Направено е и предло
жение занапред жалбите
и представките на гражда
нмте да се решават „на мя
сто", както се казва, вме
сто да се търсят писмени
информации от тях. Сигу
оно е, че такъв подход ще
има по-голямо въздейст
вие. При това би било до
бре ако и обществено-помитическите
организации
и самоуправителните орга
ни по-задълбочено се ангажират в разрешаването
на възникналите спорове
и недоразумения.
М. А.

/
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ДИМИТРОВГРАД: ЧЕТИРИ МЕГР.гл
ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС
СЕЦА СЛЕД 18-ТО
И гтл -тпит,0,?.111”114 ВЪРХУ ПРЕТВОРЯВАНЕТО В ДЕЛО
зХи2?всй1?двс™УЛИШК‘
И СТА ЮВИЩАТА, ПРИЕТИ ОТ ЦК НА СКС НА 16,17 И
18 ЗАСЕДАНИЯ

Направено малко,
предстои много

Какво досега е направе
но в Димитровградска об
щина за да се реализирах
становищата от 18-то засе
дание на ЦК на СКС и
какво предстои да се пред
приеме във връзка с това
бе основната тема на про
веденото заседание на Ко
ординационното
тяло за
насочване, следене и коор
длниране дейността в Ди
митровград.
Основна констатация от
заседанието е, че четири
месеца след 18-то заседание на ЦК на СКС върху
провеждане на становища
та е направено твърде ма
лко, а предсто'и огромна
работа. Въпреки факта, че
на общинско равнище е
формирано
координационо тяло, както това е на
правено и в отделни трудови организации, и про
ведено съвещание със сек
ретарите на
първйчните
партийни организации, все
пак не са предприети и
конкретни мерки за да се
посочи какви изменения и
подобрения са необходими
в политическата система
на социалистическото ни
самоуправление.
Затова предстои особено
ударение да се сложи вър
ху критичното преоценява
не дали и какво е необхо
димо да се предприеме в
трудовите,
са.моуправителни и останали организа
ции върху тяхното тран-

сформиране. Местната общност е също онази клетка на нашата система ко
ято трябва да бъде 'така
приспособена, за да извдл
нява нуждите на трудещи
те се хора и гражданите
Методът на работа на делегациите и връзката им
със самоуправителните ор
гани в трудовите органи
зации също заслужава погс г/ямо внимание.
Ролята
на Изпълнителния съвет,
органите на управлението,
службите по инспекция и
други подобни органи, съ
що са въпроси, които тря
бва да бъдат на публично
обсъждане. Освен тези и въ
просите във вързка със сдр
ужаването на труда и сре
дства в общината и по- ши
ооко, измененията в изби
рателната система и други
въпроси трябва конкретно
да се обсъдят. За целта до
края на март трябва га се
изготвят конкретни прог
рами, през април да се
проведе публично обсъж
дане, а през май да
се
приемат конктретни стано
вища и определения за да
може да се даде и принос
вт.оху измененията и подобренията в политическа
та система. До соедата пък
на юни т.г. трябва да се
направи конкретен анализ
във връзка с постиженията
в поовеждане становищата
в дело.
А. Т.

ПРЕД РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА
ЗА ГОДИШНА* ПОЧИВКА

ПРЕУСТРОЙСТВО С МОБИЛИЗАЦИЯ
НА ВСИЧКИ ШИ
Общинският комитет на
СК в Сурдулишка община
след обстойно разискване
за начина на осъществя
ване Заключенията в облас
та на създаване и разпре
деление на
дохода, капи
таловложенията и стопанс
ното развитие и развитие
на системата на социалис

.

Общинският комитет
констатира, че досегашни
ят опит и анализи показ
ват недостатъчна отгово
рност по
отношс

Общинският комитет
е
поел задачата активно да
включи1 всичкитудещи
се и граждани за промяна
в политическата система и
да се създадат
условия
предложените решения но
рмативно да се уредят, ка
то по тоя начин се осигу
ри по-ефикасно функцио
ниране на политическата
система. За успешно
изпълняване на
тези задачи трябва да се включат
всички
обществено-политически организации,
Делегатските скупщини и ос
таналите организирани су
бекти. С критически ана
лиз следва да се преразгле
дат облиците на организи
раност в местните общно
сти, а там, където има въ
зможност да се
намали
прекомерния брой на орга
ни и тела.

В цеха на конфекция „Бело поле"
тическо самоуправление, е
приел делови
договор за
активностите и
тяхното
претворяване на практика.
За успешно изпълняване
на задачите, произтичащи
от Програмата за дългосоочна икономическа ста
билизация,
необходимо е
да се мобилизират комуни
стите за увеличение на из
носа. Това от своя страна
ще допринесе за
по-добоо снабдяване на стопанските организации с
въз

СУБСИДИИ

■ ■■

и на онези които п.маг 20Досегашната практика показа, че не накво
всички организации на сдружения труд или повече хиляди динара месечен дои трудови колективи имат материална ход по член в домакинството и на оне
възможност за отделяне на средства за зи, чиито домакинства живеят на гранисубисдии за годишна почивка. Практи- цата на егзистенци». Следователно, мо
ката обаче показа и това, че нс е ма- же би с и неумссио, дали със субсидите
лък броят и на онези които по време да се помагат и онези, които само от
Р
си можат разкошно да живеят.
на приемането
на годишните баланси лихвите
Сигурно е, чс самоуправителните орсдружения
^ДезЛаЯТцеГаЛС'по-то%„ТНаекоНенеГИсеПимат гани в организациите на
колективи са найпредвид онези организации които рабо- г^е“е“т1^Уд°ВрешаВат този въпрос,
тници изпраиат на организирана годиразпределят тези средства и, че
шна почивка, в гговечето случаи средег— ^ зависи дали ще направят „гравата нецелесъобразно сс изРазх°^
между директора и служащия",
предназначените средства за
субсидия р б'0ТНИЦИТс наистина се определят, че
се разпределят преди годишните почив- ^
сят социална помощ и че егзики, на всички работници на една и съ- __
та си искат да осигуряват с увсща сума. В случая, такова разпределение
следователно въз основа на
на тези сродства, дето би се казало, ш ^да^личат и дохода си. Струва
ръка", е само увеличение на едиомес - ^ 0бачс, че с по.годяма акция, преди
чен личен доход,
„сичко от страна на първичните синдиКогато се касае за разпределението
организации,
субсидиите можат
един друг въпрос: дали субсидиите за
годишна почивка са социална или икономическа категория? Ако са социална,
защо тогава се изплащат на всички ед-

СОИ по заетост да се из
готви конкретна програма
:за трудоустрояване на без
работните.

§?

№ всички еднакво, или

наги^се подуват' з^целтГ^алагГсе“ и

производствени материали
и суровини, което ще га
рантира редовно пр^извод
ство.

сс увеличат на онези е най-низки ли„и доходй. Хуманността и солидарно
, всякак, но СР ни чужди,
В. Б.

самоуправителното
сдру
жаване труда и средства
та. Оттук произтича необ
ходимостта от засилване
на активността за интегра
ция на стопанството в об
щината и по-широко. Ето
защо до средата на 1985
година Общинският коми
тст на СК трябва да оси
гури критически анализ за
самоуправителното устро
йство на организациите.
Комунистите в ПО на СК,
акционните конференции,
самоуправителните и дру
ги органи
заедно с чле
новете на синдиката след
ва критически да разгле
дат съществуващата орга
низираност на всички тру
дови организации и утвър
дят конкретни становища
за необходимите промени.
В тази насока трябва да
се преразгледат самоупра
вителните нормативни актовс и сегашните решемерки
пия. С конкретни
ще се застъпва за усгтсш
но стопанисвано и въвеждане на съвременен техничсско-техиологичен про
цсс в производството.
Проблемите на стопанразвитис да се ре
скрто
шават чрез конкретни меоргарки: с рационална
низация на стопанската де
киост и с рязко намале
ние на потреблението, със
създаване ма нови развойни програми,
които ще
осигурят ускорено стопан
ско, икономическо и кул
турно развитие. Трябва да
продължи започнатата ак
ция иа трудоустрояване па
млади
професионално-тво
рчески кадри, а заедно със

Общинският комитет на
СК е поел до средата на
настоящата година да оси
гури реализацията на при
етите становища, за прераз
глеждане на досегашната
организация на
органите
на управление,
професио
калните служби в трудови
те общности за по-рациона
лното им
преустройство.
Основните организации и
акционните • конференции
га СК в сдружения труд
също трябва да
намалят
броя на административни
те работници и режийния
персонал.
За по-успешно следене;
организиране и насочване
на дейностите при ОК на
СК и всички ПО на СК
трябва да се формират ко
ординационни тела. Това
тяло трябва да изготви опе
рационна програма на де
йностите, относно да ут
върди задачите за всички
субекти в системата.
Ще
се сформират и следните
делови групи: за самоуправително организиране и
решаване в ООСТ, за фун
кциониране и осъществява
нс на делегатската систе
ма. за самоуправително ор
ганизиране на
местните
общности, за самоуправи
телно организиране на
СОИ, органите на управ
ление,
професионалните
служби в трудовите общ
ности, а по необходимост
щс се формират и други
групи.
Ст. Н.
СТРАНИЦА 5
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ШПАЦИИ ПРЕЗ 0)81
СКА ОБЩИНА

Без средства
за акумулация

I

явление

^

ПАМУКОВИЯТ

КОМКИПАТ — ВРАНЯ

Две години интензивна стабилизация

че
отбелязване е,
Почти всички стопански
организации в Босилеград през изтеклата година чо
ска община, през изтекла вечето от стопанските ор
ганизации не са спазвали
та 1984 година бяха изпра
вени пред редица затруд основните критерии при ра
зпределението на чистия
нения в реализирането на
доход. Като резултат па
стопански
заплануваните
активности. А най-остри са това средствата за лични
били проблемите по снаб доходи п съвместно и обдяването е различни суро . що потреблснис отчитат
погголямо увеличение от
вини и възпронзводствени
тези за разширявано на
материали, енергия, преко
па
материалната основа
мерното увеличение на цс
труда и резервите. Имснните, изострените условия
Акцията „С продукти»и високите банкови и дру- ноч през изтеклата делова
година стопанските оргапоет и икономии към цсги кредити, увелнченнето
Босилеградска
низации в
литс на стабилизацията" и
на залежали стоки и пр.
организацията на синдикаТова е довеждало до чести община за лични доходи
са
изразходвали
183
783
000
титс и комунистите па Пазастои в производството,
комбинат Враня
динара
—
увеличение
с
30
недостатъчно използуване
муковия
за
съвместно
и
на сто.
дава изключителни резул
на разполагаемите капаци
9 502
тети, -а разбира се зле с;е общо потребление
гаги по отношение увелича
увеличение
вансто ма производството,
отрази и върху финансови
000 динара
производство,
те им резултати. Наистина
с 83 на сто, а за разширя- качествено
ване на материалната ос- удвояване па износа, интс
от деветте стопански орга
нова на труда н резерви
низации, ’ само Автотранграция на текстилната про
23 523 000 динара — увелиорганизацпя
.- спортната
мишле пост във Вранския
чение с 15 на сто.
гчбрегион построяване на
според заключителния бамощносзагуба от
производствени
ланс отчете
Средният личен доход
6 235 543 динара., докато
та...
на
762
заети
в
стопански
останалите отчитат полоВсеки месец на адреса
те организации в община
жителни делови резултати.
та на най-добрите работПочти при всичките обаче
та възлиза на 14 222 дина ници пристигат парични на
се чувствува недоимък на
ца и по отношение на пре
гради и признания за при
средства за укрепване на
бележи
носа ;1м в стабилизацията
дходната година
основи на
материалните
и икономиите. Тримесечно
на
сто.
увеличение
с
26
труда, което от своя стра
се дават награди в размер
на зле ще се отрази и вър Инак, най-голям личен дона един среден месечен ли
ху стопанисването им през
ход • през изтеклата годи- чен доход. Досега месечнастоящата година.
на, са осъществили заетини нагоа/у-1 са
получили
Според сведенията от за
те в строителната коопе над 800, а периодично 140
ключителните баланси, сто
рация „Граджевинар” — души. Работещите в Ком
ланските организации в Бо
бината в споменатата ак 27 200 динара, след това
силеградска община, през
ция за стимулиране на про
изтеклата година са осъ във Ветеринарната стан- дуктивен труд и качество
ществили общ доход от
ция — 20 485, а най-малък то на работата са отдели
1 588 821 хиляди динара и и разделили над три
„Автотранспорта"
— ли
в
същия по отношение на то
милиона динара.
11 079 динара.
зи от потминалата година,
Резултати
наистина са
отчита увеличение с 55 на
М. Я. пипими. Само през изтексто. В структурата на об
шия доход и този път найВЪВ ФАБРИКАТА ЗА
ГЛИНЕНИ ИЗДЕЛИЯ В
голямо участие има тър
БАБУШНИЦА
говската организация „Сло
га” — 33 на сто, след това
„Напредък” — 19 и „Авто
транспорта” с 15 на сто.
Изразходваните пък сре
Към стотина работници ница да се произвеждат
дства възлизат на 1 302 145
във Фабриката за глинени качествен блок и монта.
000 динара с увеличение
изделия в Бабушница не Глина трябва да се потър
от 62 на сто. Фактът, че
идват на работа. След две си на друго място, но да
увеличението на изразход годишни опити фабриката
ли това ще се направи, и
ваните средства е по-голяда стане на здрави крака, дали ще може да се пре
мо от увеличението на об нс дадоха резултати, и про
махнат и другите слабос
щия доход със 7 процента
.избодството е спряно. Ка- ти, засега няма положитепотвъождава, че мерките
кто е известно, загубите в лен отговор.
по икономическата стаби
гази фабрика днес надми
На събранието беше из
лизация, изцяло все още
нават сума от 30 милиона несено, че Републиканскине се оживотворяват в еже
динара.
ят фонд за насърчение ра
дневната стопанска прак
Окончателно решение за звитието в стопански изо
тика в повечето стопански
изход
от
положението
бе
станалите краища е готов
организации в общината.
ше потърсено преди ня- иаиово да се притече на
по-ускореното
Поради
колко дни на събрание на помощ, но предварително
увеличение на изразходва трудовия колектив, на кое
ните средства от общия то присъствуваха и пред ще се наложи да се утвър
доход, доходът отчита уве ставители на Общинската ди съществува ли икономи
личение с 29 на сто и въз скупщина и Регионалната . ческо оправдание, за това.
В настоящия .момент е тру
лиза на 286 675 000 дина- стопанска камара в Ниш.
дно да се каже дали ФабСпоред резултатите, ко риката за глинени 'изделия
на
ра, а чистият доход
212 827 000 динара и в сра- ито е дал Институтът за има изгледи да просъщест
геоложки
изследвания в
вува, или пък оце бъде за
през
внение със същия
Сърбия в Белград; напраз
1983 година бележи увели ни са усилията от разпо крита.чение с 31 на сто.
лагаемата глина 'в БбушМ. Антич

Н по-нататък - неизвестна съдба

които
личните доходи,
година
през
изтеклата
средно са били 25 500 дина
ра е увеличение над 50 на
сто.
Казано е най-общи ДУми, да се пести, работи и
самоуправлява по-добре от
във
преди се е превърнала
вяра на най-численото ра
семейство
в
Потиическо
Републикатози край на
резултати
га. За особени
признания
и
пристигат
до Конференцията на синдикатитс. Миналата годи
на от Републиканския ст*
пет на синдикатите е принай-високото присъдено
осем
и
ООСI
Емблата година в
н апие в акцията
единици
и шест трудови
на VII конгрес на
лема
ироизводстнопламът на
синдикатите на Сърбия. Те
то с преизпълнен без из*
зи дни редакцията на юго
обшата
рсавест
ключения и
славския синдикален
лизания е удвоена по от
40-го
I ИК „Рад" по повод
НОШСНИС на 1983 година,
излизането
с достигнал
13 •дишнината от
доходът
на вестника е решено
на
милиарда динара, а оста
оргаКонференцията на
т-ьк—доход също е удвоен
синдикатите
да
низ:пия на
и с достигнал сума 4 ми
Грамоти за не
присъди
се
ди нара. - Акцията
имарда
>' ната дейност.
за стабилизация и иконоДраган Велкович
има влияние и въ.оху
МИЛ
СТОПАНСКИТЕ ДЕЛОВИ РЕЗУЛТАТИ НА
ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА
ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАД

Затруднените условия на
стопанска дейност при стоорганизации,
ланските
през изтеклата година, пря
ко повлияха и врху финан
совите делови резултати
на организациите от обшествената дейност в Босиле
градска община. Наистина
нито една от седемте ор
ганизации през изтеклата
година не е отчела загуба,
обаче нито една от тях не
е отделила и по-гол еми
средства в различните фо
ндове. Следва да напом
ним и това че в нито една от организациите на
сдружения труд в обществената дейност в общината, въпреки че личните до
ходи в сравнение с тези
в региона и републиката
все още изостават, през
изтеклата година
според
заключителните
баланси.
няма нарушения на общодоговорената
политика в
разпределението.
Безспор
но това е крачка напред
в провеждането на мерки
те по икономическата стабмлизация.
Инак. през изтеклата де
лова година 306-те заети
(един по-малко отколкото
през 1983 година), през из
теклата година са осъщес
ТВИЛИ общ доход от 144
328 000 динара и по отно
шение на същия през пре
дишната

делно в основното и средсбразование,
където
нс
преди всичко са изразход
вани за отопление, канцелариски материал, осветле
ние, отделни услуги и амо
ртизация.
По-голяма част
от тях са насочвани за ли
чни доходи.
Пои това доходът отчи
та увеличение по отноше
ние на миналогодишния с
39 на сто и възлиза на
144 217 000 динара, а чис
тият доход е увеличен с
31 на сто и възлиза на
около 212 827 000
динара,
Н?й-голямо увеличение на
дохоча и чистия доход отчитат Центъ.оът за култура
и Детската' градинка.
За лични доходи в орга
низациите от обществена
та дейност в Босилеград,
през изтеклата година от
чистия доход са отделили
75 368 000 динара, увеличе,,„е 45 на сто, а средният
личен доход по зает въз
лиза на 20 525 динара, уве
личение също 45 на сто и
същия по отношение на сре
лчият личен доход в сто
панските организации осъ
ществен през изтеклата го
дина е по-голям за 6303
динара. Най-голям среден
личен доход през изтеклата година са имали заети
те в
средношколския об-
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ
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Затова е съвсем ясно интересованието на
световната общественост за
канските разговори по разооъжаванетп кой
то преди петнадесетина дни Р3а™Га°в ж"‘
нева, особено ако се знае, че им предхождаше
един от „най-студените" периоди в следвоенните междудържавни отношения на великите
сили и блокове, през който период светът неудържимо се хлъзгаше към ядрената катастрофа.
За самия ход на разговорите засега нищо не се знае. Преговарачите се скриха зад
непробойната стена на тишината. Последните няколко безуспешни преговарачки опити,
последвани с нови размествания на ядрените ракети навред по света. както и възможността за пренасяне на конфликта в космоса, „звездната война" както наричат Рейгъновата „инициатива за стратегическа отбрана”,
посочват, че преговорите ще бъдат дълг и
сложен процес. пълен с неизвестности.

ЧАЧАНСКОТО ПИСМО

Дълго
чакане

Брой, 1460, година ХЬУШ
Белград, 29 март 1985

ПРАВО НА БЪДЕЩЕ

поавенР поепЧе^я,>ИДеСет години светът бе из
в Ристорията
си и-голямото предизвикателство
Хттп,,,,
ядреното самоунищожени»
™„Ре„Гс ПоИс?°РИЯТа "а дипиУлиз^етГбее
™2НПт постоянни борби за правда и
свобода. От тогава светът се бори за ппа»
на живот, право на бздеще. През та™
та 1945 година представители на почти всич
ки държави в света се събраха да организи'
рат .международната общност и съп п.™»’
сането на Обединените нации да
надежда за мир. Така страхът и на™™
успоредно, са съществените белези на съвпе
менната драма на човечеството което сена
мира на опасния ръб на самоунищожението
Всичко говори, че е настъпил последният мп
мент, в исторически и аднкретен сми^л ко’
гато премахването на та™
смисъл, ко-

V

ф] .

ята мр*™“11'3 петдесетите години отношени, РавнГвесиет?'5 ®6ЛИКИ еили се развиват върху
т1'Н0, еСИеТ0 83 стРаха • Върху наглед па^стемТв^я”™"0"^*' 46 °Фанзивните
кошет^ и ВЪ,РХУ стабилизацията на от°Ш(<нията. Чърчил това °писа с изречение^ -Сигурността е чедо на страха". Но, абнгЙта™ 6 сигурно' че единственият отговор
митп™°™Ка Н3 воината — е логиката на
“ Р ' относно установяването на една нова
к ®динствен° възможна култура на мира.
,Се Уе^ноли? Известният френски фиотЛефевър това нарича потреба
стпчкт^
33 мира’ ЕдН0 от най~конмиГШ «аи-гласните размишления за
пристигна неотдавна от Делхи, записа,
пеитит?
Р ЦИЯТа' която подписаха пРезидентите на шест неядрени държави — Ар-

нута| Това нещо е в драматична противоположност със сиромащията на две трети от
човечеството. Според данните на Обединени
те- — около /Р0 Плисна хо^а рялото
земно кълбо, тоест повече от 5,5 на сто са
заети или служат в армиите или работят в
оръжейната промишленост или в пппиГ™
ствените отрасли свързани с производството
на оръжие. Най-големите умове вместо да
се занимават с изследването на начина по ре
шаване на глобалните проблеми са включе
ни в проучаванията за осъществяване на военните цели. През 1980 година разходите за
такива изследвания надминаха износа от 35
милиарда долара, което представляваше повече от една четвърта всички разходи за наУчноизследователска работа. В тази област
бяха ангажирани около 6 милиона учени и
Гш^ия^кГческа^и^ ГЪРЦИЯ' ^ ИНЖеНеРИ'
само с 1 на сто на
ядрена зона, преду- разходите в света за въоръжаване би предпреждават подписвачите на Декларацията, ставлявало износ от над 8 милиарда долара,
може да се 0СУе™ само ако гласовете от це- които например биха могли да се използуват
ЛИ« СВЯТ С6 обединЯт във всеобщо искане за за помощ на развиващите се страни. За пет
°ТбраНа На НаШет° Право на животчаса Д ржавите на
планета
въоръ_
Целият свят, пък и великите сили на ду- на ДетскийГф^д^ОН (УНИПЕФ) бЮДЖета
ми са за спиране на надпреварата във въо'
4 ''
ръжаването. Обаче, това спиране не би трябНо, въпреки огромните опасности от вовало да представлява цел, сама за себе. Вед- ината и риска за мира, съществуват реални
нага след това би трябвало да последват и обективни, материални и духовни предпочувствителни намаления на ядрените сили, ставки за настъпване на епохата на световкоето би водило към всеобщо елминиране на ния мир. За това трябва да знаят всички
ядрените сили, което би водило към всеобщо страни в света, особено онези които имат
елиминиране на ядреното оръжие и крайна.
ш
^
за
к
л А
та цел — всеобщо и пълно разоръжаване,
което вече с години се застъпват и необвър- автори, трябва обезателно да осъществим,
защото това е единственият начин да запазаните страни.
зим човешкия род. Затова мирът днес — каЗапочването на процеса по разоръжава- кто можа да се чуе и през есента в Цавтат
нето би дало възможност за пренасочване на — и израства като най-голяма човешка стойценни средства към общественото и иконо- ност, като безлично понятие на новото схвамичсско развитие. Днес за въоръжаваие_го- щание на човека, обществото и света изобщо.
дишно се отделят стотици милиарда долара.
Перо Ракочевич
или около милион и половина долара в ми-

Повече от два месеца в Чачак
трае неизвестността около развръз
ката на събитията, предизвикани
от познатото писмо на трима общински ръководители. Общсствеността своевремешю до подробиости бе осведомявана за съмнението на председателя на Общинската скупщина, на Общинския коми
тет на СК и па Общинската кон
ференция па ССТН в правилностпра
та на работата на зачачанските
необичйиата
ймйюстъшщ3'когато без знание на
политическите органи на чисто чело стоят, изпратили на повече адпеси в републиката и региона писмо в което търсят да се преизПита работата на тукашния Секр "
работи, сътарият за вътрешнитепоради
затвапрокуратурата
да и и съдене на деветмина авторйне
Писа за това и наритстни чачаии.
“Събитията, последвали след питримата председатели се
смото на да приемат белезите на
заканиха
, ,„„гкм политически
случаи.
нййЙтпрсд нервно и сърдито, ре
НлЙ-напрсд.
>
правосъдни ор
аГИра^псцеиявай^ че писмото на
гани, пр
своеобразен полПиРтейисски натиск върху правов

У

дието. Обществеността се доста
раздели за и против подписвачите
на писмото, за и против правосъ
дието. За това допринесе и фак
тът, че докато една работна гру
па в Белград професионално пре
ценяваше сведенията дадени в пи
смото, освен Общинския отбор на
СУБНОР, пито един политически
орган в града не разисква за при
чините и последиците на наста
налата политическа ситуация. Пи
то работната група, която профе
сионално преценява работата на
чачанските правосъдни органи, все
още не се явява в обществеността,
така че всичко това сложната чачанска ситуация прави още по-сло
жна. Че е така потвърждава и ед
но събитие от преди един месец,
когато на сесията на Съвета на
местните общности към Общин
ската скупщина в Чачак, един де
легат в свое име и в името на
още шестима делегати прочете об
щото писмо предназначено за ме
стния вестник „Чачански глас", в
което от тримата председатели се
търси да разяснят мотивите пора
ди които са написали прословуто
то писмо. След дълги разисквания
всичко се свежда на решение на
Съвета това писмо за писмото да

не се изпраща до редакцията на
местния вестник.
И докато дълго трае развръз
ката около писмото на председа
телите някои съдебни спорове, ко
ито в писмото са означени като
съмнителни, започнаха да се ре
шават в редовна съдебна процеду
ра. Така неотдавна Върховният съд
на Сърбия анулира присъдата на
Окръжния съд, с която дирикторът на една ООСТ във фабриката
за алати бе осъден на една година
затвор поради злоупотреба на слу
жебния си пост. Кражба, смята
Върховният съд, не е доказана, та
ка че новото дело ще бъдат раз
гледани някои нови факти и обсто
ятелства.
Добре е, че спорните съдебни
случаи се решават спокойно и ре
довно в съдебните зали. обаче не
е добре, че положението настана
ло около писмото на тримата чачански председатели толкова дълго не се решава, А всяко протакане с взимането на официални ста
повиша по този документ, който
раздели чачанската общественост,
съмнение да предизвика
може без
_
нови, още по-тежки политически
последици.
О. Кович
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Решително „не на фашизма
НА 27 МАРТ 1941 ГОДИНА ЮГОСЛАВИЯ СКЪСА ТОКУ-ШО
СКЛЮЧЕНИЯ ПАКТ СЪС СИЛАТА НА ФАШИСТКАТА ОС РИМ
— БЕРЛИН — ТОКИО
„ПО-ДОБРЕ ВОИЬл
Тази пролетна да!Я 27 март
1941 година, представлява бисер в ипшллиш 11ЛК1"
историята на югославските народи
Отказването на пакта с лнглер
и народности. Този ден бяха взе комунистите нс завари исиоА»^»“^измениха
ти две решения, конто
ни. рогато улиците на нишите гр«бъдещето на нашата страна. Пър
иелград. о^ла
11П
^юТс въодушевление .—
вото е, скъсване протокола за прастъпването на Югославия към Тро- “Г^шен
'
сц 1и(Ми.
йния пакт, което за онова време ширела
*
у .... .... м>1СХО __
бе малко световно чудо — на Хи- риха там кьд
ило‘Датлер, който газеше по Европа по- всред масите, на у1
‘
чти без отпори някой решително дите. е оелград англофилеки ори
да: се «.противопостави и да от- ентираните манифестанти изразякаже предложеното приятелство, ваха привързаността си към иоиоВторото е, бързото Хитлерово ре- то правителство, на младия крал.
щение Югославия да се „накаже" а онези най-радикалните' из»ик-а;
и згази, което да бъде образец за ха лозунга „по-добре гроб, о»колвсички възможни непослушници. КОТО роб".
Тези две събития нямаше да
имат толкова съдържателни и толкова важни исторически преледици ако 27 март на комунистите не
потвърди легитимното право на
предводител на борбата за отбраняване на страната. Превратът и
свалянето на властта Цветкович —
Мачек, която подписа пакт с Хитлер не извършиха комунистите,
Те, дори, не знаеха че се готви
преврат. Правителството и намесническата система, която както е
известно практически даваше пълна власт на княз Павле, свали офицерската група с генерал Душан
Симович начело. Всичко бе извършено бързо и ефикасно през нощта между 26 и 27 март. _
Заговорниците бяха част от
сръбското гражданство, което не
се примряваше с капитулацията
пред силите на оста и търсеше за
щита и помощ от западните съюзници. Това не бе хомогенна група,
ни по отношение към силите на
оста, ни по отношение на бъдещата политика на Югославия. Онова
пък, което направиха през нощта
на 26 и 27 март бе в съгласие не
само с интересите, преди всичко,
на Англия и нейните приятели и
симпатизьори в Югославия, но още
. повече с интересите и разположението на най-широките народни
маси, готови да защитават страна
та. Формирането на новото прави
телство начело с един генерал и
поставянето на непълнолетен пре. столонаследник за крал хората в
първо . време считаха, преди всич
ко, като готовност страната
да
'■ се защитава от фашистка агресия.
Този факт се изразяваше в общи
те разположения, които по Иници
атива и под водачество на комуни
стите два дни по-рано се манифестираха на демонстрациите в Белград. Сплит, Скопие, Крагуевац,
Цетинье и в други градове, което
създаде онази необходима атмосфера без която превратът нямаше да бъде така бързо, ефикасно
и без съпрот.иви извършен. Правителството на Цветкович — Мачек
наистина нямаше на кого да се
ослони.

Комунистите инсистираха на не
що, което бе по-реално и всред ма
сите по-приемчиво „По-добре воиНл 27 млрт на улиците в Белград
на, отколкото пакт", „Съюз със
съветска Русия", „Белград — м_оеква". 1е всъщност продължиха с съюз. Комунистите упорито под- дателско правителство и установи
онези същи изисквания, за които иСрТаваха, че правителство, гото- народна власт, която ще се грижи
се бореха с години преди това. 00 да поставя тесните си класови за интересите на народа.
Ье ясно, че без опора върху Съ,- ннтереси Над националната свобоветския съюз, в момент когато съ- ^ не е в състояние да организиОрганизирайте протестни скупсе дните страни България, Унтария, р? отбрана на страната,
щини и митинги!..."
Румъния се присъединиха към
Тройния пакт, всяка борба има
Тито, като генерален секретар
Всяко нашествие на фашистите
твърда малка перспектива. От дру- на ЮКГ1, още през ноември 1940
га страна, събитието от 27 март година написа: „ .. . Югославската в някоя страна югославските кому
потвърди най-важните оценки, ко- комунистическа партия, която с нисти посрещаха с организирани
ито комунистите през последните месеци води тежка борба против масови протести. Така направиха
години упорито повтаряха. Тяхно- кдпптулантите, дефетистите и пе- и когатопристигна вестта за поито присъствие и техните лозунги
И
_ ' .
не действуваха като нещо ново, тата колона, призовава югославски стъпване на Югославия към Троите
народи
да
осуетят
плановете
на
ния
пакт,
изразявайки
последова
непознато. Напротив,
предателската буржоазия, да се телност на политическите си стаборят за истинско народно прави- новища. Режимът на всяка цена
ТРИУМФ НА ПОЛИТИЧЕСКА
телство', което ще даде на работ настояваше да осуети влиянието и
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
ниците и селяни хляб и права и активността на комунистите
заВсе пак новото бе в това, че което /ще обезпечи мир и незави- тваряше ги, осъждаше, интерниратъкмо този 27 март членовете на симост на югославските народи
с ше, но ефектите бяха противопо
ЮКП,. особено, членовете на ръколожни.
Революционно-демократи
водствата ,за пръв път след 1921 опора в СССР . .
година явно се представиха пред
„...Разобличаване на капиту- ческото движение начело с ЮКП
народа, открито говореха в името
на псстепенно израстваше във все
на отдавна .забранената Комунис-лантските елементи,създаване
тическа партия. Правилата на дъ.п- най-широк фронт за отбрана на по-влиятелен обществен фактор
го годишната . конспирация станаха независимостта на народите с опо- и на 27 март 1941 година завоюва
невалидни, а младите страстни и ра в СССР и борба за оформяне пълна афирмация.
слоквентни оратори
получаваха па истинско народно правителство
И след 27 март ЮКП остана
силна подкрепа' от разнежените
това е цел от жизнено значе- верна на становищата си. Тя разо
манифестанти. ЮКП този ден се ние за всички югославски народи бличаваше илюзиите
на новото
показа, като сериозна, добре орга днес..."
правителство, което и не скъса
низирана политическа сила, като
На няколко дни преди'пристъп- официално пакта с Хитлер, .че е
решителен и сигурен защитник на
свободата на страната, като су ването на Югославия към Тройния възможио да се запази независибект, който дълго ще остане реша пакт ЦК на ЮКП със специален м°стта с балансиране между силиваща сила на югославската поли- афиш предупреди: „Работници и те на Тройния пакт и западните
граждани в града, селяни на село, съюзници.
тическа сцена.
войници, подофицери и офицери в
Само няколко дни след това
Многобройни са политическите казармите, обединете се и окаже
документи, които свидетелствуват те съпротива на предателските вла ЮКП призовд югославските нароза последователните усилия на детели, които
настояват да опро ди да не признаят поражението.
ЮКП за укрепване на съзнанието пастят страната, да впрегнат наши- да водят борба до окончателна
за отбрана на страната от фашис- те народи в робски ярем! Все още победа. Народът знаеше да цени
тази последователност, храброст и
тката рпасност. ЮКП предупреди, има време да се спаси
независимоче тази борба не може да се от- стта. все още има време
решимост. Резултатите са известда се
деля от разрешаването на социал- осуетят антинародните планове на ни. В тази - поредица от историче
ните и националните проблеми,
предателите, ако се сключи дого ски събития 27 март заема твърде
разтръсвагци предвоенна Югосла.
вор за взаимпомощ със Съветския важно място.
вия да търси опора в Съветския съюз, ако се свали
сегашното преДж. Дж.

ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА
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В родното място на Титовата щафета

От това
Тито - пише на еТди„0„ТосТт°а3ментЗВОРкПОТСЧе -реката на любовта към
1945 Година тръгна първата Титова шамГТ' откъдето на 25 май
От Крагуевац тръгва
и тазгодишната Щафета на младостта ^
Тържествено облечен ^народ14*1^
брал се в центъра, на града там
където се пресичат улиците ' Мап
шал Тито" и „27 март" нп и
улиците „Лола Рибар",' Караджо
рдже" и „Войвода Путник" все до
периферията на града. Цветя три
умфални арки, овации по погпкя
към Белград.
Тук в дентъпа
надесет девойки и' младежите™'
пеливо очакват края на поздрави"
телните слова^ В мислите си те са
мия" Маршал
р?Д* Люби_
в л-е рГштои г Д РазпРеделени
въпхч йепйТ'^ РВ И надписи
те РияУгтмбе я
б уЗИ и ризи младите изписват поръчението: „ЗА ТИТО, КРАГУЕВАЦ" В първата реДИЦЗи
дебелГкниВгаЙКполДвъп^а'наГ0ЛЯ
ма
синьо платно яъп™ Д
синьо платно върху което със зла
ЖТАШн да шуТГт!3110 „МЛАДЕд А НА ШУМАДИЯ ЗА ТИТО".
ь тази книга, изработена от дебела хартия, се намират 15 000 подписа написани с мастилав молив,
с пенкало или с отпечатък на показалец, натопен в мастило. сляТи
в общата^ река на любовта към човека, които е олицетворение на
преди няколко месеца пристигналата свобода.
Лоздравителните слова приклю
чват,ръкоплясканията и овациите
не спират, а младежите и девойки
те, в които са отправени погледи
те тръгват на път към
Белград.
От Крагуевац поема път първата
Титова щафета.
КАК СЕ РОДИ ИДЕЯТА
Любица Костич, девойката от
редиците, тогава гимназистка, спо
мняйки си за времето когато се
роди идеята за шафетата, казва:
Бяхме буквално. пияни от мира и
свободата. Утихнаха стъпките от
ботушите на онези двама геетапов
ци, които вървяха изклчително по
средата на улицата, под шлемове
с шмайсери през гръди; нямаше
вече полицейски час; от Метиния
хълм и от заводската пушкарница
заглъхнаха последните' престрелки,
които донасяха смърт. Отпуснати,
най-после се врънахме в училищ
ните сгради, които до освобожде
нието служеха като казарми, дока
то нашите учебни стаи бяха по
кафенетата.
Това беше време на възторг,
сиромашия и трудови акции. Приближаваше се май, месец в който
факлоносецът на свободата и новото време чествуваше рождени»
си ден. Младежта на Крагуевац
имаще огромното
желание по
убедителен начин да изрази любовта и уважението, привързаността
към Тито и готовността с цялото
си същество да строят ново общество на равноправие и правда. Така се роди идеята нодзравленията
и поръ.чеНията до Маршала младите от Крагуевац и Шумадия своеРъчно да подпишат. Намерена беню достатъчно бяла дебела касапска хартия, на която се редяха под
висите Освен това «осип Прохасиа. професор по физическо възлитание в гимназията, понесен от
олимпийската идея, предложи да
бъдс направена палка, в която по-

^®Нието на младите до Тито ще
(мтм““"0 °Т хилядм Рьце. по
Р
Щафетата,
„
ла едНо скоювско събрание
лаГп*™™ комитет в ул. „цар
каяД н"ръвгПЪТ ЧуХ 33 тази иАея,
тник
Стеванович' тогава к°„Д ' р 3 това вРеми ученичка
във ВТ0РИ клас на учителската шко
ла' Идеята веднага бе приета, но
канското" Д “ осведомят РепУ6ли
УСАШ ,Г ^н3“0 Рък°в°дство на
и.-.-.;
топристигна*3бре“Ие' Наск°Р° и
Бяха п°ДбРани петдесетинамладежи и девойки, главни носители
на Щафетата, които започнаха с
упражненията на игрището на „Ра
днички".
Щ
Първите носители на
— Все още развалините в гра!! НС б*Ха премахйати- а. ние ве- ‘ьрся Тито. Приближава ми сс нече започнахме да организираме .шля,,; човек, грълого ми. се стегспортен живот, казва Драголюб ас,
зная дали да изюноия луМилованович, лекар, ' тогава уче. мито, които подготвих за нан-скьник в пети клас на гимназията и ни» другар, ъинята киша и щафсатлет. Бяхме се насъбрали мнози- 1а,а предаваме на човека
които
на край Вуле Поп, който като „и посрещна. По-късно узнаваме,
предвоенен соколец ни беше тре- чс това оил Митар оакич, шеср на
ньор. Но между носителите наШа- шарш^ловия каоннет, а че тито е
фетата трябваше да има и девой- в оагрео. т-азочаров-.лме се, ноти
ки -и работници. Определена бе гар ни покани да се почерпим,
група от добри ученици, активис- по масите наслагани ооноони, шоти, добри работници и скоювци, колади, цигари, колачи, по онова
които ежедневно тичаха по някол- време с лакомства, за които тогак° километра за набиране на доб ва само сънувахме, научаваме се,
Ра кондиция и да упражнят прие- че в Ьелия Двор са пристигнали 15
мането и връчването на Щафетата, щафети: от всички републики и
Щафетната палка с майстор- покрайнини, от Армията ... Наша
ски Ръце и сърца направиха изве- та идея бе приета от цяла Югостните гравьори в „Застава” Ми славия.
лош Окилевич и Божидар ОчишМладите крагуевчани,
които
ник. По този начин всичко бе го- имаха привилегията да посетят Бетово необикновеното поздравле- лия двор, не забравят другарките
ние да тръгне към любимия Тито. и другарите, които останаха поС помощта на Армията бяха обез- отпред. Докато Митар Бакич ги
печени и два камиона и два джи- разпитваше как е в Крагуевац, ка
па за придружаване на Щафетата. кво прави младежта, да ли са умо
Един камион развозваше носите рени, те се черняха с бомбони или
лите и ги разпределяше покрай шоколад и няколко пъхат в пазви
пътя извън населените места, къ- за другарите си. След разговора в
дсто вече нямаше готе ви носите- двора ги посрещна козарашко хосъбираше носители- ро, на което не могат да одолеят.
•ли' а другият
задължението си вече След козарашкото хоро музиката
те, които
са изпълнили и ги возеше по-на- започва някаква игра, в която дотатък. Но, когато вече пристигна- бре се подскача. И докато кракахме в Опорница един от двата к0- та, забравили умората, ловко подмиона, чиито двигател бе водена скачат от пазвите на крагуевчани
пара, създавана от заоалени дър- изпадат цигари* и бонбони. Така
ва в казана, се запали и развали, другарите им останаха без почерпНоситслите обаче не сс предаваха. ,<а от „резервните подплати”.
В Топола и Младеновац митинги;
във всички населени места реди- ДРАГИ ДРУГАРЮ ТИЮ
ци от радостен и тържествено облечен народ.
На сутринта носителите на ЩаСъс закъснение Щафетата след фетата, гости па младежта от Белпладнс пристига в Белград. Сгоди- град, любопитно разглеждат столи
а С1.щ0 така е на крак. От Ве- цата. Мнозина за пръв път са в
теринарния факултет до Славия пея.
младите крагуевчани минават по
_ Разхождах сс по „Кнез Микшм от цветя, с които жителите МШ10Ва" улица, когато се разгла• Белград засипват носителите на си. търсят ойази Нада, която нощафетата, И на Славия митинг. си СИНята книга, спомня си Нада
0
синята книга и Щафетата стеванович, — В този момент При
ДлУват ,<ъм Дедине.
стигна джип, от който някой ви_ Пред портата на Белия двор киа. „Хайде Мадо, трябва да пътуприлежно сс построяваме. В двора ваш за Загреб" Натъпкаха ме за
м‘ного свят увеСеление, музика, пе- Кратко време в
джипа и ме зацветя. А тук са и известни Караха в Батайиица. Тук чакахме
иководци за които сме, слушали Ш1КОлко часа. По едно време при”г~^пом,гя си Любица Ко- стигна самоЛеТ, който взе по пяколко носители за всяка щафета.
«лапите крагуевча- В Загреб пристигнахме някъде око
Обзй0' ТуХ ^ за която свиде- ло пет след пладне. На аерогарани чака ”
а»
°:
д
та „ече беите тържествен прием,
телствува Нада Сгеванштич^
^ Иарод> музика, войници, джипове,
~'ПВ Д ЛрЯиД яаР с погледа си От аерогарата отидохме в Тушкалие. Влизаме и аз с погледа

т

т

крагуевашкага щафета
нац, в тази част на красивия Загреб пред Титовата резиденция.
Като носител на първата книга от
името на младежта от града, кой
то е дал идеята за щафетата, влизам пръза. Развълнувана виждам
пред себе- си Тито. Подавам си рът
ката, озадачена от неговия вид:
сребриста талазовидна коса войни '
шко държане, маршалска униформа, която блести, в присъствието
на блясъка на фотографски блицове. От един път получавам сила,
изчезва вълнението, от гърлото,
което преди това беше стегнато.
силно и ясно зазвънтяха: „Драги
друже Тито, младежта и пионерите на Крагуевац и Шумадия ти честитят 53-я рожден ден. Изпращат
ти пламенни поздрави, с пожела
ние още дълго, дълго да ни водиш
в мир, както това прави по време
на войната..
Тито взе синята
книга от ръката ми, силно ме прегръ.наи чевърстият
му стисък
ескна думите ми.
Тази картина ще остане като
най-добър спомен до края на жи
вота ми и винаги заплача от вълпение докато говоря за това, казва
Нада с насълзени очи, докато устипте й потреперват. След малка
пауза, продължава: „Когато излязох от Титовата прегръдка, носителите на щафетите от останалите
краища на страната четяха или
говореха поръченията си. На масага се наредиха 13 палки, малки
п големи, резбарени и обикновени; на някои поръченията бяха
прикачени отвън.
След като седнахме другарят
Тито в разговора започна да прелиства Синята книга. Интересуваше се как се роди идеята, очевидио радостен. Този символ на нашата любов и привръзаност към него и неговото дело, чух по-късно,
Тито лично е пазел все до края
на живота си... След това ни устрои вечеря. Седях до Тито, от дспата му с-ррана, а сервитьори се
разтичали Тито постоянно се разпитвв: „Шумадицка, при вас им
ли развалини. Какво правиг м дежта.
.г_ ‘ >
‘ в
най, и °
т
,саза. хайкрая иа
Р
Пеех
Текла
дс ии® да 3
„ ‘ 0, ' Мораво".
рей сЛ”дв
№ ':аР™3Д"вк,,к"Ва™ вечерята
от
' повсде „а раз"Р“«»ч,\|^Де1Юр,^,^ц15п.
ходка да ни покаже I
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РЕАГИРАЛИЯ

КОМИНТЕРН БЕЗ ЮКП
нсториография югославскаЗа официалната нсточногермьиски
Ш интерната КГ1 има същото знчение в 24-годишната история на ъългмрскмта
циопал кпкто и КП на Люксемиург, а по-малко от
работническа партия.
Когато за един от сновополож- кистите (подчертал Д. К.) учени
ниците на Третия интернационал, ос многоороини държави, а осооеза компартията получила една тре но от (-С.С.Г и 1ДГ-, все пак па
та от народните представители на внимателния читател, когото иитеединствените свободни избори в рссува научната и историческата
Кралство СХС, която е дала реди истина — а които има определени
ца видни личности в международ иредзнания — няма да помогне поното работническо движение, коя дове и по-вородостоино да заното е организирала над 1500 добро знас цялото богатство и дейностиволци за отбрана на испанската те иа комунистическото движение
република, — която
накрая — в периода между двете световни
поведе Народоосвободителната во войнн. Ще види, преди всичко, лаина (и революцията) срещу стоти коронка и некритично пренасяно
ци хиляди фашистки войници, ко на отдавна познатите флоскули и
ято под знамето си събра 800 хи иразнпте лозунги от онова време,
ляди въоръжени бойци и милиони а все пак изтекоха четири десепатриоти — когато за такава пар тнлетия от разпускането на Котия и водачите й в луксозната мо- мннтерн. Нс навлизайки в по-осес■ нография за Коминтерн се отделят транен анализ на монографията,
десетина реда и няколко фотогра този път ще посочим само на макфии, тогава това нещо, най-меко сималното изкривяване на позна
тите факти и отричането на забеказано, е чудно.
Неотдавна на немски език се лежителната активност и големите
появи книгата „Комунистически резултати на отделни компартии,
интернационал 1919—1943 карти „секции" на Коминтерн. В спомени и документи" в издание на Ин натата книга това се прави с
ститута за марксизъм-ленинизъм юкп „ КП на Китай, при което
при ЦК на Единната социалистиче тук се ограничаваме само на техска партия на Германия (Берлин ния обзор върху нашата парти»,
1984). На над 360 страници голям
На всички 360 и повече страниформат чрез документи, факсими ци Югославия, относно нейното ралета и фотографии хронологнчес- ботническо движение и Комунисти
ки се дава възникването, много1 ческа партия се споменават точно
бройните активности на секциите шест пъти, а в това число е вклюму и гасенето на Коминтерн, този чена дори и фотографията, на косветовен център на революцията и 'ято са предадени „бивши германтолкова значителна подкрепа на ски, австрийски, сръбски и унгарсъветската държава и партия в ски военнопленници в строя на
етапа на нейната консолидация и Червената армия, в началото на
слагане основите й за изграждане 1918 година". А от тогава и все
на нов обществен строй. Макар че до 1941 година за югославските ков . предговора се подчертава, че мунисти и тяхната партия няма
„тази книга в своя научен подход нито един ред и споменаване, ка. се обляга върху резултатите от из- то че ли през тези 23 години не
следванията на марксистко—лени- са и съществували. Докато чрез

В РОДНОТО МЯСТО НА
ТИТОВАТА ЩАФЕТА
(От 3-та стр.)
и Тушканац. Чудесен беше този
народен човек" завършва спомена
си Нада Котник Стеванович.
Разказа за първата Титова ща
фета, за май 1945, за срещата с
човека, който отбеляза нашата епо
ха, Нада говори с възхищение и
със сияние в очите. Но някаква
сянка на тъга засенчва лицето й
когато каже, че вече никога след
това не се е срещнала с Тито.
Протоколите и домакините я забт
равили и на 2 октомври 1978 го
дина, когато Тито последен път бе
ше на посещение в Крагуевец.

* * *

Тази пролет, 23 март, в центъра на Крагуевец, на мястото къ-

дето се пресичат улиците „Маршал Тито" и „27 март", пред паметника на първата Титова щафета, повторно се събра маса тържествено облечен народ, младежи
и пионери. Пак се чу песента за
Тито. На сутринта в знак на спомените за 25 май 1945 година от
таСУетВръгнаРОнаНИсвояРапДътНаиз цоа
Югославия 'съюзната Щафета ™
младостта. Днес. когато Тито не
е между живите, Щафетата остава
символ на привързаността към Титовото дело и път, привързаността
към самоуправителната, социалис
тическа и необвързана Югославия.
Миодраг Стоилкович

фотографии, факсимилста и многоороиии цитати се предава „революционната активност на ки на
куба, антиимериалистическото дви
жение в Индонезия или ст
Люксембург, същевременно
по се премълчава ,,0ки, нешште
нелегални акции, ор^низира
па стачки навред из югослав я,
специално генералната стачка р
тив военната интервенция в ,, ервена Унгария", усилията за с зд нане па Народния фронт,^ тъмниците, участието в редовете на и тербригадите в Испания...
до страница 304, къдсто е пр
чатапа прочутата фотография н
мартовскитс демонстрации на релградски Гсразии, със следния тскст: „В Белград през март 1941 се
провеждат масови демонстрации
против профашистката политика
на господстпунащите кръгове, Иа
снимката: антифашистките демон
страции от 27 март." Нищо не сс
казва за ролята на ЮКГ1 в организирането на народните демонстрацми срещу приключването юьм
Тройния пакт, нито дума за офицерския удар, не сс споменава и
хитлеристката агресия ,
,
Но, пристига лятото на 1941 и
„вероломното" нападение на Хитлер срещу Съветския съюз: между
народната солидарност се илюстри
ра с десетки фотоси и факсимилета на възвания от ръководствата
на редица компартии от целия
свят. На страница 308/9 се предават части. от събощения и изявлепия и това по следния ред: Българска работническа партия, КП
на Франция, КП на Холандия, КП
на САЩ, КП на Италия, КП на
Аржентина, КП на Парагвай и КП
на Канда, а препечатен е един комунистически афиш от Словакия
(от 1942!) — а прочутото, историческо възвание на ЦК на ЮКП,
отправено до всички народи в
Югославия, което единствено изрично повика на въоръжена борба
срещу чуждите завоеватели
като че ли не е познато на „марксистко-ленинистките историци" при
ЦК на Единната социалистическа
работническа партия на Германия,
Не им е известен и фактъТ за
формирането на партизански отояди, всенародното въстание, освобождението на по-големи територии, създаване на нова власт, какх0 и фактът че . Народоосвободнтелцата войска в Югославия поето„„„„ дт.ожи стотици хиляд,1 хитлеГ™°-мусоли„иевски войски и .темоглГТа ТиТаГнТ иГ “
и,рсшт. с което ЮКП е изпълнила
0 най-голяма
4
възможна степенсвоя интернационалистически дълг
с подкрепата и конкретната помощ
на Съветския съюз, по значение ве
п°-голяма от някой си тамо асЪиш в Чили или от изяяпеиието на синдикалния водач в Ин-

дия, които в книгата получават
Нашата
по-голям
нублицитет.
НОБ сс споменава бегло, след фре
нските „макии" и гръцките парти
зани, а непосредствено пред воен
ното обучение на датските антизагинали' д0 Рхиляди членове на
юкп и 80 хиляди членове на
0г<0]0|
Едвам ^ „раница 315 намираме една фотография и подпис:
_Иосип Броз тито, геНерален сек|)етар на цк на юкп върши пре.
Глсд на Първа пролетарска брига^ иа 7 ноември 1942, която е
формирана с решение на ЦК на
юкп „а 21 декември 1941 в Бо
с„а - за източногерманските историци Тито е _сам0" генерален секр(я.ар на една компартия, а не и
въ.рховен комендант на една наро/гоосвободителна войска, а така би
могло да сс разбере, че ЮКП е
имала някаква своя отделна вой
ска, съставена само от комунисти,
а народът спокойно седял и се за
нимавал със своите работи, В мо
но! рафията не може да се намери
нито дума за , Народоосвободителния фронт, широката му основа,
за органите на народната власт, в
които наред с комунистите, а почислени от тях, били антифашистипатпиптите
Но затова на
336 пише. като една от
- К0МУНИСТИЧеСки партии
51*В™*°МУ™Л^ическа ХГия
П
оългарската раоотническа п ртия
разработва през юли 1942 година,
с участието на Димитров, програ
ма за единството на всички патри
оти." Изпада, че за някои исто
рици по-важен е текстът на някакъкво си възвание, писан в еми
грация, от фактическата борба, ос
вобождението на територии и дей
ствителния боеви фронт на всич
ки патриоти. Все пак, на същата
страница се намира едно „признание ПД 10КП: „На 26/27 ноември
I942 в освободен Бихач бива учреДен АВНОЮ, като върховен орган
на народоосвободителното движение. На снимката: Второто засеЛъние на Антифашисткия съвет в
Яйце 1943." (Обаче на снимката е
голямата зала на Скупщината в
Белград, в момента на провъзгласяване на нашата Република —
1945 година),
А на страница 348 срещаме същинския — за жал. добре известен бисер: „Рамо до рамо с Народоосвободителната войска и юго
славските партизани. Червената армия освобождава големи части на
страната (подчертал Д. К.) и на
20 октомври с кървавите боеве и
главния град Белград" Тук л'ип
сват само оше българските освободители" (които като такива се
появяват и в други °и"ескп
кни™' не само в ГДР).
пло™я Перата™ 33
нейната роля в история
та на Комунистическия интеонапи
онал. в лкусозната монография
издадена от Института за мапксп
аъм-ленинизъм при ЦК ™ Единна
та социалистическа
партия на
Германия

Дубравко Колендич
говорен редактор Влайко Кривокапич глав
тел Драгиша Павлович.
ни и отговорни редактори на републикан
ските и покрайпинските издания _ т, г.
на<РКомунигт’Даг1'ИИТе: 33 всички издания
равко Цурач, (СР Босна и Херцеговина)',
11 Белгоал т1 ПГЩад "МаРкс” » Енгелс"
• С указ на Президента на Републиката от
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия)
адрес на пеляя Ф°ВНа центРала 335-061;
23 декември 1964 година „Комунист" е отРеджеп Хайрулаху (САП Косово), Ристо
Сърбия НовГб:8 Вй ИЗданието за СР
личен с Орден братство и единство със
Ладаров (СР Македония), Янея Корошец «ин-^б.Телефоп^узГ3"' БуЛеВарД "Ле’
златен венец.
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър
ф Директор и главен и отговорен редактор
ватско), Матия Новосел (СР Чеона гора), • Издава Издателска трудова
организация
Калман Петкович (САП Войводина), Ал„Комунист".
на всички издания на „Комунист" Велко
берт Души
(редактор на изданието за • Печата се в
Миладннович.
ЮНА).
у
относно ут.г.„аЧеТВЪртЪ!5 па съРбохърватски,
Ф Урежда единна редакционна колегия; ди
и ларектор и главен и отговорен редактор Ве • Председател на Издателския съвет на Ко
македонски и албансмунист”
—
на
изданието
за
СР
гч„к
"К
КИ
езици,
а
в
лко Миладииович, заместник главен и отсъкратени издания на бълБогдан Трифунович. заместник председаР
ДР
гарски, унгарски, словащки.
румънски и
РУсински езици.

Комунист
■Г-А'-

В СЕЛО

РАДИЧЕВЦИ

КРАЙ

БОСИЛЕГРАД

ЗАПОЧНА СТРОЕЖ НА СМЕСЕНА ФЕРМА

На 21 март тази година
извънредно
благоприятни печаване храна за фермав село Радичевци край Бокредити.
та.
силеград започна строеж
на
смесена
Да кажем - и това, че на
ферма
Изграждането пое строи
за 3500 овце и около 500
ред с изграждането на потелната
трудова
,
организакози. Носител на инвестистройните за фермата. в
4
•-Изградба" от. Скопие
ход е и изграждането на
ционното изграждане е ос—
СР
Македония
и спо редица други подпроекти.
нсвната
организация
на,
ред договора изграждане от Които ще зависи успесдружения’ труд - „Напрето
трябва
да
приключи
за
шното действуване на фер
Дък" от Босилеград, а сре
10 месеца — към средата
мата. Няма съмнение, че
летвата от около 260 мили
на януари идната година.
изграждането е от огромона динара .ще бъдат обез
Няма съмнение, че из
го значение за по-ускорепечени: от Фонда за награждането на овчаро-ког~то развитие на икономисърчаване развитието
на
зарска ферма ще бъде от чески неразвитата
общинедостатъчно развитите и
огромно значение в борба
гта.
Още повече, че изграгранични ’ общини, Агроба
та за увеличено производ ждането на минифермата
нка на специалната селско
ство на храна — една от
в обществения сектор, до
стопанска байка Белград,
целите и задачите на Дъл- значителна степен ще усНародна банка на Югослагосрочната
програма за
кори и реализирането на
вия — военен сервиз и Осикономическа
стабилизаминифермите при частниция.
но—ата банка — ЮгобанОсвен това в сме те селскостопански произсената
ферма
ще
бъдат
ка в Лесковац. За отбеляз
водители в рамките на про
заети в началото около 60 . екта „Морава — 2” и раз-.
ване е, че по-голяма част
' нови работници., от които
гитието на селскосто стоот тези средства са безвъз
40 във фермата и около 20
панство в общината въобвратни, а останалите са с
които ще работят за обезМ. Я.
ще.
ф РАДЕЙНА
СРЕЩА И РАЗГОВОР СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ
ГРУИНЦИ

ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТ СЕЛО

ИСТОРИЯТА НА
ЕДНА ЧЕШМА

-1Л ’

БЕЗ СТИМУМНВНИ МЕРКИ
НЯМА ПОДОБРЕНИЕ
ДИМИТЬР ТАСЕВ, от
село Груинци и преди да
стане минифермер бе един
от по-добрите селскостопа
нски производители в това
средно по големина село
в Босилеградска
община.
Добри
животновъди, ка
зва той, били и баща му
и дядо му. От тях и той
още от малък обикнал се
лекото стопанство,
преди
всичко животновъдството.
Затова
Димитър, стана и
един от пъовите минифермери в общината. Прите
жател е па краве—минифе
ома и понастоящем отгле
жда 4 крави, 3 телета, а
очаква тези дни и четвър
тата да му се отдели. Ос
вен това
Димитър
Та
сев отглежда и десетина
овце. Овцете отглежда са
мо засади млякото, защото. както казва, сиренето
от овче мляко е много по
добно. а и по-добре върви
на пазара.
От средствата, предназначени за проекта „МсГра
ва— 2", Димитър Тасев е
взел една крава и една ко
сачка, както и 60 хиляди
динара за реновиране на
кошари.
от двете
една
Не исках повече да
въпреки
се задължавам,
човек, добре напче ако
нави сметка има полза от
лих
тези средства, чиято
ва е малка, а срокът за
връщане
достатъчно до»я
I ’- — казва Тасев.
Инак, Димитър Тасев,
няма. много имот. Обаче
това дето има, добре из
ползува.
По-голяма част

от нивите е превърнал
в
изкуствени ливади. Оре и
засява само онези
ниви.
ксито наистина дават добт.о принос.
— Общо взето, казва Та
сев притежавам около 50
декара от които над
20
декара съм засеял с изкус
твена тоева и имам около
ли12 декара естествени
вади. През настоящата го
дина имам намерение още

%

Димитър Тасев
няколко декара ниви
превърна в изкуствени
вади. Печалбата от тях е
гю-голяма. От тях кося по
два откоса. Обработвам и
десетина декара имот иа
взи„Напредък", който
мам под наем, и като сДРУ
жен селскостопански про
изводител имам предимст
во над останалите селско
стопански производители.
Разбиоа се по-доходните
ниви орем и сеем с ече
мик, човечето с овес и ма
го
лко с ръж. Миналата
получих
дина например

над 1000 килограма ечемик, 2000 овес и около 800
килограма ръж. По
този
начин до известна степен
обезпечавам кърма за до
битъка.
За отбелязване е, че то
зи имот, Димитър обработ
ва сам със съпругата си
Добринка. Намерението
им е през настоящата го
дина, броя на кравите да
увеличат.
— Имам намерение
и
условия, а и взъможности
да отглеждам 5—6 крави,
доколкото „Напредък" из
пълнява своите задължения
преди всичко задължени^
та спрямо договорената це
на, която на нас минифер
мерите трябва да дава. Оба
че досега те не нравят то
ва. Ето и преди няколко
дена дадох им едно теле
което вместо да ми платят
по 220 динара те ми плати
ха по 200 динара, като ка
зват, чс било тежко и не
отговаря за тази цена. Пи
там се тогава как могат по
този начин да ни стимули
рат да отглеждаме повс
че добитък с такова повс
/узние. Към това ако доба
вим и неизпълнението на
другите им задължения пре
ди всичко във връзка с обез
п еча валето им с фураж
или пък около ветерииарския преглед на добитъка,
съвсем е ясно защо бавно
върви с реализирането на
проекта „Морава — 2” в
нашата община — добави
накрая Димитър Тасев.
М. Я,

Радейна е първото село на пътя от Димитров
град за ш1сок. Радеиничани са трудолюоиви хора, коию все още еи остават в родното село, тъй като рей
са минава по няколко пъти на ден „от града и към
града . гадеяна е позната на всеки пътник от време
то, когато основно превозно средство оеше коня, с
когохо от. оиеок се идваше на пазар всеки петък и
същия ден се връщаше назад. Радейна тогава оеше
ооезателна спирка.
сигурно няма човек, който тогава е пътувал, а
да не е спирал при радеинските бунари да се почине
и да се напие студена вода. оунари както и всеки оупар, ще рече всеки, по кран раденските бунари съ
ществува и една помпа, единствена в нашите краища,
осооен интерес е предизвиквала със своето огромно
колело сред децата, .инициатива за поставяне на по
мпата е дала местната общност на селото, заинтере
сована от приказките на тогавашните радеиничани,
които в Зсмун са работели като хлебопекари, водени
07 идеята за напредък и по-добро снабдяване с вода,
помпата е набавена от фирмата „Тошин бунар" от
Зсмун със средства, които е отпуснала общината. По
ставена с през 1954 година по повод 10-годишнината
от освобожденмс7'о на нашите краища от българския
* срашистки окупатор. Строителните работи са провели
\ жителите на селото, а като строители специалисти то:2 гава най-много са се ангажирали Велин Иванов, Ви{ род Стоилков и Велин Пенков. Монтирането на пом
пата са извършили специалистите от фирмата ,,Тошпа
бунар”. За поддържането й радеиничани са задължи
Маичсв и Петър Манов.
: ли Никола
Помпата има два извода, горни и долни. Долния
' с служил за пиене и за точене в стомни и менци, а
горния за точене в бурета. По това време всяка къ
ща в Радейна с имала специално направена двоколка,
с буре за вода, в което водата е докарвана в къщи.
Помпата е представлявала „благодет" за селото и път
циците, които тук са минавали ежедневно. За съжа
ление поради несъвсстното ползувано, е била в дейотвие само три години.
Днес помпата стои като свидетел на едно ми
нало време, но и като свидетел на постоянния стремеж
на хората към ново, което облекчава и улеснява жи
вота. Радейна днес има съвременен .водопровод и _с
. вода се снабдява от регионалния водопровод. Радей-'
ничани полска забравят и бунарите, а забравили си
и своята единствена помпа. Къщичката на резервара
край нея вече отдавна се е разпаднала, изпадат камъчи и от иейните основи. Никой не намира за сходно да запази помпата от окончателното й пропадане.
Дори и „Комуналац", който снабдява с вода почти

I

цялата община.

А. Т.
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ДИМИТ-^Ж' И Г.ОСИДКГРАД

в Х01 СА ОБЩИНСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

Шнмуван к планиран!

Утре, па 30 март в обе
диненото основно учили
ще „Георги Димитров" в
Босилеград ще се проведе
състезание
обшииското
„Тито — революция
мир", което тази година
се провежда на тема: „Вто
рата световна война и со
ронолюциалистическата
цми в Югославия". И със
тезанието, което от година
на година предизвиква вее
по-голим интерес, ще учас
твуват ученици от всички
те подведомствени учили
ща; бистър, Горна и Дол
на Любета, Горна Лисина
н Босилеград, които заеха
първите пет места в пред-

1»реди известно време учителският колектив в
средна иколския образователен център „Иван 1<арапваног в Босилеград на два ггьти разисква за запис
ване не» ученици през идната учебна година, по-то
чно за специалностите, които да бъдат открити в тре
ти и четвърти клас. Тази хубава вест, която потвър
ждава навременните подготовки в планирането и шко
луването на кадри обаче не е пълна — и два пъти
не дойдоха представителите на сдружения труд и на
обществено-политическите организации в общината.
Този пример, потвърждаващ че обществените
изисквания — според които сдруженият труд да бъд.с
главен носител в планирането и школуването па не
обходимите му кадри — не се прилагат на дело, сочи
. и на въпроса: кой и за кого какви кадри да се школуват? Оте повече; ако се има предвид, че, последи
ците от незаинтересоваността на сдружения труд са
съвсем известни. Преди всичко, неизбежно е увели
чаване броя на онези, конто ще търсят работа, и 'ССтне (ако не намерят работа, за която са се подготви
ли) ще бъде необходимо ля се — преквалифицират.
Последното пък, ако безотговорно отношение продъч
жи, ще заплати никои друг. но сдруженият труд.
Сигурно с, че неразвитата Боснлеградска об
щина, следователно сдруженият й труд, не може
да обезпечи работа за всички, конто завършат средно
то образование. Всъщност това не е целта, защото гол
яма част от тях ще продължат школуването си, без
оглед че този сдружен труд не може да погълне вси
чки, които завършат полувисши и висши училища.
Всичко това обаче не може да бъля оправдание за
сдружения труд за невключването му в планирането
на специалностите, които да открие средношколският
център.
Училищата, в случая средношколският център в
Босилеград, не могат (и не трябва) да поемат целокуп
ната отговорност в тази твърде важна област. Всъ
щност ако трябва да поемат школуването, не могат
сами да поемат и планирането. А без сътрудничест
во, без плниране, школуването на кадри, които не са
нужни на сдружения труд може да създава само нови
трудности. Тогава вместо „планирай и школувай" Ще
се наложи да се планира — какво с кадрите и специ
алностите, от които не се нуждае сдруженият труд?
В. Б. ,
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нарителио проведените учи
лищпи състезания. Както
и досега и понастоящем оз
най-добре класиралите се
ще бъде съставен* отбор,
който обединеното осиовко училище „ Георги Димитров" от Босилеград ще
представя ма регионалното
състсзаиис.
Инак, досега се проведо
ха общински състезания
по физика,
математика,
биология, география и хи
мия.
Изненадва факта, че в
състезанието но химия, би
ология и география пито
един ученик не е изпъл
нил нормата от 50 на сто

ОТ общия брой възможни
гонки и но този начин да
участвува на едно от месъстсзаждуобадинските
В състезанието но
пия.
физика и математика със
мал
тезателите показаха
ко по-дебър успех и за ме
състезаждуобщи мекото
пие по физика право да
участвуват обезпечиха: Не
над Младенов и Горан Велипов от VI клас и Сла
нина /(инчова от VIII клас.
Па регионалното състсзание по математика __основ; ото училище от Босилепредставят учего ад шс
циците: Славица Динчова,
Александър Сотиров и Ве
сна Стоянова от VIII клас
и Зоран Стоичко вот VIII
г;:2с.
Об но от проведените до
сега състезания, споделя
заместник-директорът Вла
димир Стоименов, резулта
тлте гс са на завидно рав
ните. Една от причините
е, че все още малко се
посвещава внимание на до
бавъчното обучение. Друг
също така важен фактор
е и все оше нестимулативното възнаграждаване на
просветните работници, ко
ито подготвят учениците
за различни видове състе
зания. Този въпрос, казва
Стоименов ще имаме пред
вид сега, когато
правим
изменение и допълнение
на правилника за разпре
деление на средствата за
лични доходи. Всред еле
ментите ще бъдат вграде
ни и нормативи за участвуване на общински и ре
гионални състезания.

НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ НЕЗНАНИЕ
$ ТРЯБВА ЛИ
На страниците на в-к „Братст
во" през последните години бяха
публикувани повече статии за нашата небрежност по отношение на
нашето писмено езиково изразява
не. Поради небрежност, нехайство
или пък самоувереност, че знаем
финесите на литературния българ
ски или сърбохърватски език, си
позволяваме много неправилности
в изписването на официални над
писи. на фирмени магазин^, улици. паметници,
възпоменателнм
плочи, белези, печати и пр., кое
то не е в духа на езиците. Съюзна
та конституция, републиканските
конституции, общинските статути,
статутите на трудовите и обществе
но-политически организации и в
други документи недвосмислено се
урежда употребата на двуезичното
писмо. Когато става Дума за на.
родности и народностни групи те
са длъжни и пред закона официа
лните надписи да изписват на по
вече езика, в случая на сърбохър
ватски и български език.
Словото на закона в Димитров
градска община обаче не се спаз
ва. Голям брой Щемпели и печати
на организации са изписани само
с едно писмо, а в текстовете са до
пуснати кардинални грешки.
Надписите на
Димитровградските улици също така. привличат
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ДА ПОЗВОЛИМ ИДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ДА НИ СЧИТАТ
ЗА НЕГРАМОТНИ
вниманието, както на гражданите, сърбохърватски)., което не е в съзтически грешки. Или други
притака и на минаващите пътници и вучие със
законопредппсанмята.
-л плоча в
посетителите. Според законопред- отнасящи се до смесени среди, ка- мер,- на възпоменателната
местността
„
_ „Изворище" четем слеписаниятл имената на улиците тря квато е нашата.
дното: „Порсшение на Окружния
бва да се изпишат двуезично
на
български и сърбохърватски език.
На територията на Димитров комитет на ЮКП Пирот на това
Тези, които са изписвали обаче не градска община са поставени 19 место на 2. юни 1944. год. е фор
партизански
са познавали нито единия, пито възпоменателни плочи за загинали миран Царибродскп
;^зугия език. Улиците са изписани в Народоосвободителната война, отряд „Момчил Войвода- От взена кирилица и то два пъти. И ка както и повече пам етници. възпо гнте 20 думи една четвърта са с
1 решки, а буквите я
кво се получава? Например кога менателни чешми и пр. На
тях санм наопаки. Общо и Ю са напи
то сс касае за улица „Маршал Ти ?? изписани благодарствени
ако се преслова мине с „червен
то" и в двата реда еднакво е из /т гражданите т ладецо
молив" по текстоссло, па- вете на
писана. Посетителите на Димивъзпоменателните плочи
он или общината като цяло По
тровград едва ли ще разгадаят чти въ.в всички
щс намерим 200 грешки!
текстове са допчекой е сърбхоърватски, а кой бъл пати груби езикови
В момента
без
гарски език. Според българския оглед дали се касае грешки,
чествуваме 40-годиза отделни шнина от
книжовен език имената на улици
странатз ™
освобождението на
.
фрази
или
цялостната
-формулиро
и площади нямат падежна форма, вка на текстовете.
“
°т Фашизма. Считаме, че това
с
удооен
а названията им се изписват под
момент да се извърши
подмен на
кавички. Например улица „Свето
В случая ще си послужим с зи
белец поръкиреволюционните
зар Маркович", а ма сърбхъоватс
които ще
ски без кавички и в падежна фор- поставена^ С' Гоиндол- относно бъдат грамотни.текстове,
От Друга страна
оставената възпоменателна плоча
ма — Светозара МарковиЦа. Дими
Изпълнителният
на кооперативния дом, на която
съвет при ОС би
тровградските са написани без спа четем;
трябвало Да се позанимае
до коя
зване на каквито и да било ези ца 1. ок;о°барС1922 г'олНОВ' *?ден степен се
прилагат законопредпигол- В с. Гоин
кови правила и предизвикват на- Дол участвал ■„ смешка.,
отношение на двуезигмтелната борба 'от 2д0дноосво6 о- чността
«ността, П°
относно
изписването на
УЛИЦИ,
фирми,
годГероично
зап.,
ДТбо^
Подобен е и случаят с надпи
печати щемпели и
сите на фирмите. Без консултира оата срещу Немците „а 12 В,°р- ПР- като при това оформи комисия
1943. Фронт"" пПро6ив на аЖ °т езикови
не на езиковеди редица думи по- ския
специалисти
ко«то в
бъдеще 'че дава
грешно са преведени или пък са
о^рр"^ Четс- ки текстове. Топасъгласие за всичвзети думи с двусмислено съдър- От
сме длъжни да
бойците И мегтчл^Р 3 Съ за на направим и
жание, а някои фирми
са изписа- на ССРНЮ Сел0 Гшщ
зарад подрастващите
ни само на
поколения,
елин език (най-често
които в' бъдеше да не
ЧаЯ “
15 стилоро-гра^; ни считат за неграмотни.
Кирил Тодоров
ВРАТСТВО * 29 март 1985

I ТА НА МЛАДОСТТА в'КРЛГУеВАЦ™ щафета.

I♦г°сподари на

♦ своето бъдеще

БАБУШНИЦА

Омасовяаа се Титовия фонд

^ и работим в свобода'ТСмирВИ'Чее 40 години живеем
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сами. да. строим . настоящет0Р’и йт,^М Ме възможн°ст
няма да забравим ония
бъдеШето си. Никога
пост да растем в свобода й° ™ създадоха възмождига животите си в
Л °тя' *»«*>■ вграска общност на раввдппав“ 0СЯН0ВИ •« >«шата братЗаради тях, заради нашия Тито Р°ойтп инародностивот посвети на борбата м ,3 0 то целия си жипо-хубав живот на нашето и1°ш на човека- заради
пия, ние заявяваме,“ен^Гой иГ™ ИДВащи поколецени онова, което осъществихме"™ НЯМа » ^
жестСво;србя-УсТГГмаГ
^
тиха Щафетата на младостта на пъ? ™ ю изпра7 ”нГ„Н.*нобсР"С™ " '-"™ “*

ИНТЕНЗИВНА ДЕЙНОСТ НА
СКИТЕ ФЕРИАЛЦИ

Преди повече от две години в Бабушнишка община бе организирана ак
ция по омасовяване на Титовия фонд,
с която трябваше да бъде прекратена
съществуващата тогава тенденция на на
маляване броя на членовете на фонда
(от 795 членове в 17 организации на
сдружения труд броят на членовете за
непълни две години намаля на 440 членове в 10 ООСТ). Акцията обаче не даде очакваните резултати и затова Син
дикатът в началото на тази години въз
обнови инициативата си. Новата акция
бе посрещната най-радушно в „Текстил
колор": всички 120 рботника в тази ор
ганизация се зачлениха в Титовия фонд.

ДИМИТРОВГРАД

Тъй като в „Текстилколор" работят
предимно жени, решението за 'зачленяване във фонда бе прието на 8 март
— Международния празник на жената.
Макар че грижата за Титовия фонд
е задача на всички обществено-полити
чески организации, включително и на
младежката. омасовяването и укрепва
нето на материалната основа на фонда
са предоставени единствено на органи
те и организациите на Синдиката. Това
е една от причините за недостатъчните
резултати на Титовия фонд в Бабушнишка община.
М. Антич

ТЕСТРУДОВИ АКЦИИТОВКА ЗА ОЗНАМЕНУВАНЕ ДЕНЯ НА МЛАДЕЖКИ

Опознай родината си,
за да я обичаш!
Следейки този девиз на Фериадния съюз
на
Югославия, димитровградските фериадци и тази го
дина ще посетят голям брой места в нашата страна,
за да опознаят прелестите и революционното им ми
нало.
На 29, 30 и 31 март т.г.
група фериалци от ООСТ
„Димитровград" ще посет
ят Сараево и обектите на
XIV зимна олимпиада, а
след това ще разгледат Ви
шеград и Титово Ужице.
В ход е и подготовка за
традиционния
фериален
влак за Кумровец, която
съвместно вършат фериалците от Димитровград и
Пирот.
В сътрудничество
със
специализи раната
органи
зация „Пионир" от Пи
рот и фериалния съюз
от този град Димитровград
ските фериалци ще оргаНЯКОЛКО ДУМИ ЗА
В ДИМИТРОВГРАД

низират летуване в почи
вните домове в Градец на
Адриатическо море. Тер
минът е твърде привлекате
лен — от 25 юни до 25 ав
густ. Цената на летуване
то е достъпна (1350 динаоа), а пътните разноски, въ
злизащи на 3500 динара,
се плащат отделно. За мал
кг/ деца и ученици се пре
движда намаление в зави
симост от възрастта им.
По-подробни информации
заинтересованите могат да
получат в Общинската кон
Фепечлия на Фериалния съ
юз в Димитровград всяка
сряда от 15 до 18 часа.
АТ.

КОНЦЕРТА НА „КЕРБЕР"

Лпеняваща непосредственост
Младите любители
на
рок музиката от Димитров
град отдавна не са присъствували на един толкова
успешен концерт, какъвто
беше концертът на състава
„Кербер" от Ниш. Този съ
став съществува вече две
години и за сравнително
кратко време успя да се
издигне в самия връх на
нашата забавна музика. За
две години
талантливите
членове на състава издадо
ха две дългосвиреши плочи
и с редица свои песни спе
челиха голям брой обожа
тели.
Концертът започна в 20
".аса и продължи цели два
часа без прекъсвания и
още „доплнителни" 30 ми
чути по иск на публиката.
Макар че залата не беше
препълнена (присъстнуваха
около 300 предимно мла
ди хора), отмоссЬерата бе
ше вълнуваща. Такава нспо
средственост между публи
БРАТСТВО * 29 март 1983

ката и изпълнителите ма
бината досега не с забеля
зана в Димитровград. Кра
ят на концерта се превър
на в раздяла па „стри"
приятели. Посетителите не
криеха
въодушевлението
си от музикалното майсто
рство на „Кербер", а чле
новете па състава, прият
но изненадани от сърдеч
ността на симпатичната
млада публика, обещаха,
че отново ще дойдат
в
Димитровград.
Като се има предвид, че
младите от Димитровград
намират единственото си
развлечение в диско-клуба
при Центъра за култура,
свободно може да се твър
ди, че концертът на нишкия състав „Кербер" от 22
март т.г. беше истинско съ
битие в монотонното от ас
пект на забавата ежедне
вие на димитровградската
младеж.
3. Тодорова

Разхубавяване на жизнената и трудова среда
Средношколците, учениците
от основните училища, младите работнички
и работници и останалите младежи и девойки от Босилеградска община се
готвят за трудово ознаменуване на 1 април — Деня на младежките трудови
акции. Разхуоавяване на жизнената и трудова среда — това е девизът намно
гоороините трудови акции, които ще се проведат в първия ден на април.
Участвувалите на съюз и учениците от основното
брой села също
ни младежки акции брига училище „Георги Димит щеВ голям
сс проведат първоапдири и войниците от гра ров" в Босилеград.
рилски трудови
акции.
ничното поделение ще уре
Младежите и девойките
Младите от с. Белут . ще
дят спортните терени край от цеха за производство на поправят селския път и
Драговищица, а учениците чорапи и чорапогащници ще окопаят възпоменател
от образователния център и фабриката за преработ ната горичка „88 дръвчета
„Иван Караиванов" ще по ка и сушене на овощия и за другаря Тито". Гложкичистят улиците на града и зеленчук са запланували
те младежи и девойки ще
училищния си двор
По- да разхубавят фабричните почистят пътя,
свързващ
лобна акция щс проведат
си кръгове.
центъра на селото им е ре
гионалното шосе Босилег
рад — Враня. Подобни ак
ции са 'запланували и мла
дчте от Горна Ръжана и
Долно Тлъмпно. Младежта
е. Райчиловци ще почи
сти селските улици, а уче
ниците от същото село ще
почистят училищния си
двор.
И учениците от подвелом отвените основни учи
лнща в Долна Любата, Би
стър, Горна Любата и Гор
на Лисина на 1 април ще
почистят и уредят училищ
ните си дворове.

м. я.

I

НОВИНИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ"

Помощ на гладните в Африка
Учениците от образователпид център „Иван Ка
раиванов" в Босилеград се
включиха масово в акция
та по събиране на парич
на помощ за гладното на
селение и Африкка.
оргапизатори
Успешни
на акцията бяха ръковод
ствата на организациите
на Червения кръст в учи

лището. Благодарение на
изключителното им анга
жиране, тази акция на со
лидарност! бе проведе
на за 2 дни! Още един,
съ»ио
гака
внушителен
факт много казва за пре
даността на босилеградски#
те средношколци към бла
городната роля на соли
дарността : в акцията уча-

ствуваха всички ученици,
внасяйки суми според ма
териалните си възможнос
ти. Голяма е и групата уче
ьици, които отделиха су
ми, значително по-гол еми
от средната сума в „джоб
пия Фонд" на ученика. Та
ка например, Ана Димит
рова, ученичка от I клас,
даде 500 динара.

Завидни рззултати на литературната секция
В чест иа Международ
ния празник на жената
членовете ма литературна
та секция към Образова
телния център а Босиле
град. устроиха литературно четене, иа което четоха собствени творби, поевстеми иа жената — майка, борец и строител на
самоуправителното
соци
алистическо общество.

Топа бс още една успе
шна изява на младите
творци от редовете на босилсградскитс средношко
лци. И този път, както и
много пъти досега, творбите им бяха изслушани е
особен интерес от страна
па учениците и преподава
телите.
Резултатите на литерату
рпата секция са плод на

големия интерес на ней
ните членове към литера
турното творчество. За то
зи интерес свидетелствува
фактът, че секцията всяка
седмица провежда събра
ния. на които се разме
нят опити и правят кри
тични обзори въоху твор
бите иа членовете.
Д. Тасева
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ОТ РАБОТАТА НА СОИ ЗА

Делегатите „за“
председателят „против

и

Интереено положение се
получи на неотдавна про
веденото заседание на Ску
ищината на Самоуправите
лната обшност за комуна
лна дейност в Димитров
град. Именно, разисква
йки върху отчета за ра
бота на Самоунравителна
та общност през минала
та година, делегатите па
Скупщината приеха
едногласно отчета, с изклю
чение на председателя на
скупщината Драго Коцич,
който беше против. Де
легатите приеха предложе
ния отчет за работа през
1984 година, а също така
и финансовия отчет, вънреки факта че между тези два документа има зна
чителна разлика в посочените цифри. Това бе и
основната причина, пора
ди която председателят на
Скупщината бе против при
емане на тези документи,
тъй като приемчиво обяс
нение за посочените несъг
ласия изостана и в отчета
и във финансовата част.

■ге в работата на Самоуправителната общност, които иай-очевидно се изказват чрез изградените обс
кти, на които гражданите
имат сериозни забележки.
Такива са чешмата край
болницата „Строшена чеш
ма", отводителнитс кана
ли по улиците в града и
много, много други, епо
ред гражданите, некачес
твено изпълнени работи.
Въпреки изнесените за
бележки от страна на пре

л ипияга,
„Нишана под
имайки предвид, че тази
иредстоплява част от иаралелння път Димитровгурсждапс
рад—Гтядиньс,
таканаречеиия „ОСТ
на
РОВ" между двете реки
при дпумоствието, изграждапе на мост за пешехо.ццм към квартал „Сателит'
и още някои по-малки обс
кти.

Дали нещо от програма
та що бт.це осъществено и
голко или пък мпк ще се
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ЕАБУШНИЦА

По-сигурно движение
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С десет на сто
по-малко от плана

н

V

дседателя на Скупщината
иа Самоуправитслната об
щност, присъствуваЩите де
все пак приеха
Що се отнася до сами» легати
отчет, той посочва онова предложената програма за
работа за 1985 година. Тя
което е направено през ми предвижда да бъде постро
налата година. Има обаче ен тротоар по дясната стра
доста неща, които са били на на улица „Моша Пияде" в дължина от 350 мет
предвидени да се направ
ят, но поради разни причи ра, имайки предвид уве
личеното движение на во
ни не са проведени до зила и пешеходци по тази
край, което отчета най-чес улица. и факта, че от есен
то не посочва. И за 1984, в тази улица започва да
работи нова сграда на об
както впрочем, и за 1983
разователно-възпитател
година, има значителна
ната организация „Йосип
сума пренесени средства.
Броз Тито". Предвидено е
Какво значи това в услови също да се построи част
ята на висока инфлация. от канализационната мрене трябва отделно да се жа на улица „Сутйеска"
говори. Сигуруно е, че час л дължина от 356 метра,
тично оправдание за това да сс довърши чешмата
при болницата (по-точно
са обективни причини,
да се преправи вече пое
но повечето са субективни. троената чешма), да се на
Субективни са и пропуски нрави проект за улица

Ст ден на ден се подо
бряват съобщенията в Ба
бушнишка община, а на
ред с това — и сигурност
та по движението. Нама
лял е чувствително . броят
на нарушителите в тази
област по отношение на
1983 година.
Голямо влияние върху
това е оказала по-острата
наказателна политика, както и повишението на ди
сциплината пои водачите
н<а моторни превозни сре
дства.
За каране на нерегистри
рано возило през изтекла
та 1984 година са глобени

БОСИЛЕГРАД. ЗАПЛАШАТ ЛИ ИА ВРЕМЕ ДАНЬЧ
ИИТЕ СИ ОБЛАГАНИЯ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ
ж А
ПРОИЗВОДИТЕЛИ I) ОБШИНАТА?

ДЕЙНОСТ П ДИМИТРОВГРАД

КОМУНАЛНА

65 лица, а техническа не
изправност е разкрита в
53 случая, докато 37 лица
са карали моторни превоз
1111 средства без да са по
лучили книжка за правоуправление.
В областта на сигурност
та по движението са били
наложени 87 глоби, макар
че сс счита, че не са об
хванати всички нарушиг
тели. Само едно лице е на.
казано със затвор зарад
по-сериозно угрозяване на
сигурността по движението.

М. А.

камери ..пиша сила" да
промени програмата, как
то често пъти досега, оста
ви да сс види. Случилото
се обаче на Скупщината
на Самоуправитслната об
щност за комунални дей
ности говори, че в работа
та не само на тази общ
ност, нещо трябва да се
мени.
А. Т
ДИМИТРОВГРАДСКА

През миналата година над 1700 данъкоплатци са
освободени от заплащане на днъчии облагания или
пък етаните им са намалени
селскостопан- ства за здравна защита —
Частните
ски производители в Боси над 13,7 милиона динара.
Целокупните средства
лсградска община почти
общинския данък и за
па време заплашат утвър- заобществените
облагания
дените данъчни облагания
па личния си доход осъще щяха да бъдат по-големи
число данъ
твен от селскостопанската ако значителнобяха
освободейност. Разбира сс, и вси коплатци не
чки други обшсствсни об дени от заплащането им
лагани“, които сс изчисля или пък ако съшите им
ват и заплащат върху ка- не б“ха намалени. Около
700 данъкоплатци са осво
дастралии* им доход.
През миналата година, бодени от заплащане на
например. Общинското уи- данъчни облагания на сто
обшествени йност от 1,06 милиона ди
равлемие за
души
приходи в Босилеград в'ьз мара, а около 1960
са имали облекчения в за
основа на данъчната сис
тема с утвърдило, чс данъ плащането им и тази суселскостопа у. а възлиза на към 4,2 ми
коплатците
отно
кски производители в об лиона динара. В това
положищината върху личния си шепне особено
доход от селскостопанско телна роля изигра решето производство
трябва ' кието ка Сбщинската ску
да заплатят обществени гшина за общинските обоблагания иа стойност от лагання на гражданите, ко
над 20,1 милиона динара. сто имаше за цел да бъ
облагания
До края на годината око дат намалени
ло 90 на сто от тези сред та, т.с. да бъдат освободе
ни от заплащане онези,
ства те са заплатили.
От особено значение е които наистина нямат сре
ла сс подчертае, че всред ;.:тва за това или пък да
повечето обществени об сс стимулират онези сел
лагания, които въз осно скостопански производи
ва на кадастралния си до тели. които дават особен
ход заплашат селскостопа принос в селскостопанско
коките производители, вер то производство.
ен най-малката изчислена
Онези
селскостопански
сума е об щинският данък производители, които не са
на селскостопанската де заплатили дължимата
СУ
йност. Този изчислен ми ма ше трябоа това да нап
налогодишен данък въз равят сега, газбипа се ка
лиза на около 459 хиляди тс се изчисли и лихвата
динара. Всред най-високи за ненавременното заплате обществени облага
ща не.
ния бяха изчислените сред
В. Б.

ОБ ДИНА ЗА ГЛАДНИТЕ В СВЕТА

към 500 хшщи динара
В организация на Общи
нската конференция на
Социалистическия
съдоз,
Общинския
синдикален
съвет и Общинската организацид на Червения кръст
Г! Димитровград е органи
зирана и успешно прове
дена акция за събиране на
помощ за гладните в Аф
рика. В акцията са участвували от най-малките в
детската градина до найстарите жители на общиката.

13 местна общност Вълкови-я например всичките
двадесет и осем жители
без изключение са се отзовали в акцията и са събрали почти 12 -хиляди динара. Наравно с тях са и
жителите на село Брайко
вци. Никола Димитров от
това
„ село е дал 1000 динара, както и СаНда и Дими•пл Станоспи от Петачин
ци и Младен Найденов
зает в Общинската скуп
шина. Трябва да се изтък
нат постиженията и на об
щинската организация На

бойците. Омср Кучук на
пример; не само че отде.|-и 1000 да нара, на органи
зирал и събиране на сред
ства сред бойците. По активното участие в акцията
се изтъкват и митничари
те, трудещите се в „Услу
га". а също и учениците
от основното училище и
средношколците от образо
вотелно-възпитателната организация. Последните са
дали прихода си и от
г една танцова забава. Подо
бен жест направиха и мла
дежитс от Гоиндол.
И докато на една стра
на оа местни общности,
трудови организации и от
делни лица, които се изтък
ват като активни, на друга
страна са трудови организации и мести иобщности,
които по осъществения при
ход или
по големината
би трябвало Да бъдат на
челно място в такива акции. Обаче те почти не
Участвуваха. Такива са кон
Фшсдия „Свобода", Ниш
експрес",
,,пиш
железопътната

гапа и ветеринарната стан
ция. Личните доходи в те
зи трудови организации са
сравнително добри и зато
ва е изненадващо тяхното
неучаствуване в акцията.
Сигурно е че вина за то
па имат и ръководствата
на синдикалните организаЦип в тези колективи, тъй
като .акцията е доверена
на синдиката. Изненадва
що е и изоставането в акцията на местните общно
сти Градиньье, Всички Одо
оовцп, Лукавица, Белеш,
-Дра го вита, Бански дол. Си
гурно е, че и тук както в
споменатите трудовите ор
ганизации. не става дума
за незаинтересованост на
гражданите и трудещите
се. а се касае за неангажи
пане на ръководствата на
местните общности.
Събраните Към 500 хиля
ви динара са преведени на
Червения кърст на Югосла
вия. който трябва да ги
прати там където са найчужни.
А. Т.
БРАТСТВО * 29 март 1985

Шизичевка кудтура„С%^рф

1 Чобек-ьш ц прироа;ата
1 За действието
♦

ФУТБОЛ: МЕЖДУ РЕГИОНАЛНА

ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР"

Победа с десет футболисти
„ЛУЖНИЦА" (БАБУШНИЦА) —

„АСЕН КАЛ КАНСКИ"

„Лужница"НИЦа’ 24 Март 1985 г. Игрището на
приятно за игпаеР?пмТ калеН/ времето слънчево,
ирпядно за игра. Зрители около 300 лупти
майстор: Борислав Манолов в 15
75 „к„™
картончета: Звонимир Славкович, Мил"'
Ристич
овица Александров от домашния отбои и
Кръста Кръстев Петар йованович и
Милован
Тодсрович от „А. Балкански". Червено картонче
Новица Тодоров от „А. Балкански". Съдия на
срещата: Яков Благоевич от Ниш __ слаб
„АСЕН БАЛКАНСКИ": Милко Соколов 8
Сретен Тюров 7, Милован Тодорович 8, Душан
Ненич 9, Новица Тодоров 7, Борислав Манолов
10, Синиша Иванов 8, Александър Станков 8,
Кръ.стн Кръстев 8 и -Петзр Йованович 8. В първия кръг на проле
тния футболен полусезон
в междурегионалната лига — група „Север", в сре
ща срещу отбор, който съ.
що се намира на дъното
на’ таблицата за временно
класиране,
футболистите
на „Асен Балкански" зас
лужено победиха отбора
„Лужница" от Бабушница
с резултат 2:0. Това бе до
ста интересна борба
по
. твърде лошия (кален)
те
рен, на който гостуващият
отбор игра по-добре и из
воюва две твърде важни
точки в борбата за запаз
ване на мястото си в гру
пата.
започнаха
Домакините
играта със силен темп, ре
шени още в първите ми
нути на' играта да решат

мача в своя полза. След
началния
натиск на домакините,
гостите отстояха на набезите им и след
това се освободиха, па на
Два—три пъ.ти застрашиха
вратата на „Лужница". От
една такава акция най-д о
брият играч на срещата Бо
рислав Мнолов от „А. Бал
кански" стреля от непос
редствена близост и прину
ди вратаря на домакините
на капитулация. Това
бе
1:0 за отбора на „Асел Бал
кански".
Второто полувреме запо
ена, както и пъовото, но
по-остоо, понеже домаки
ните желаеха на всяка це
на да изравнят резултата.
Започнаха остри сблъсъци,
в резултат на което съдия
та откри серия жълти кар

на витамините

0:2 (0:1)

(Продължение от по-миналия

4
4
4
д

Д. С-зв-— Т

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ЛИГА ВРАНЯ — ГРУПА „А"

И игра, и победа
„МЛАДОСТ" : „ТРЕНОВЦИ" (ТЬРНОВАЦ), 1:0, (0:0)
рите на съперниковия от
бор. В тази част на игра
та домашният отбор има
ше две—три голови поло
жения, обаче ударите
на
Б. Воииович и П. Стоянов
не улучиха целта.
първия до последния съдии
В рамките на тазгодиш
През второто полувреме
ски сигнал се водеше отво
ното футболно първенство
играта бе оШе по-интерес
на междуобщинската фут рена и спортсменска бор на и мъжествена. От вре
ба. Към коректната и въл
болна дивизия Враня гру
ме на време превесът на
нуваща игра, трябва да
па „А" в неделя по хуба
играта
беше, ту па еди
во и приятно време за иг добавим и коректното съ
ния, ту на другия отбор.
ра, в първия кръг на про дене на съдията Драголюб
В 75-та минута, след ка
Величкович от
Владичии
летния полусезон, на игри
то Г. Иванчоп добро
се
хан и помощниците му На
щето край Драговищица,
проби по лявата страна и
футболистите на „Младо йден Стоянович и Душко ■ още по-добре отправи топ
Милойкович от Сурдулист" извоюваха
твърде ва
ката в наказателното по
ца. Все пак футболистите
жна победа. Съперник им
ле на гостуващия отбор, къ
бе първокласираният
от на „Младост" имаха пове дето Б, Воинович с глава
че извънредни голови по
бор „Терновци"_ от Тър
вкара топката зад гърба на
новац. Победата' на боси- ложения и резултатът с от
вратаря.
След този
гол
раженис на играта. Всеки
леградските футболисти е
гостите от Търновац
по
други резултат щеше да
дотолково по-охрабряваща,
всяка цена настояваха да
бъде футболна неправда.
ако се има предвид, чс бе
Първото полувреме
за изравнят резултата, но не
спечелена в добра, мъжесуспяха в това.
върши без голове. Обаче
ствена и равноправна
иг
Следващият (втори) кръг
ра. Разбира се за това от това не значи, че играта на първенството босилегра
делна заслуга имат и фут не бе интересна. Напротив
леките футболисти госту
двата отбора се стремяха
болиститс от Търновац, ко
ват на ФК „Железничар"
с бързи и добре изведени
ито нито един миг не игра
от
Иранска баня.
където
ха затворен вариант — от атаки да изненадат врата(същто така) ги очаква теж
га среща и ако успеят да
състав:
Отборът на „Младост" игра в следния
се завърнат е една точка,
М. Младенов, Д. Златков, В. Ивков, П. Стоянов, В,
щя бъде добър стимул за
Тасев, А. Васев, С. Стефанов (Г. Иванчов) Б. Тасев
напаед.
(капитан), Б. Воинович, В. Глигоров и 3. Младенов.
М. Я.
Босилеград, 24 март 1985 година. Игрището „Пескара" край Драговищица. Времето и терена подходя
щи за игра. Голмайстор, Б. Воинович в 75 минута.
Зрители около 300 души. Съдия на срещата Драголюб
Величкович от Владичин хан.

♦

тончета. В 70 минута съди
ята отстранява от играта
полузащитника на- гостите
Новица Тодоров съвсем за
служено, но не прилага съ,
щия критерий срещу ня
кои домашни
Футболисти, които също заслужиха
червени картанчета.
Макар и с десет футболисти димитровградчани
и занапред играят решите
лно. В 75 м. отново
Бо.рислав Манолов се откъсна
на защитниците на „Луж
ница" и когато вратарят
тръгна да му пресече пътя
той по „рецепта Марадона" прехвърли вратард и
сложи окончателния резу
тгат 2:0 за „Асен Балкан
ски".
Общо победата на
ди
митровградските футболи
сти е напълно заслужена.
Тази победа би трябвало
ла бъде насърчение за по^атагьк и да се разоешат
' жои важни
въпроси в
клуба, преди
всичко да
се пповеде годишно съб
рание, което неосновател
но се отсоочва.
В следващия коъг на 31
ма^т т.г. в Димитровгоал..А. Балкански" ще се соешне с отбопа „Единство"
от Бела паланка.

V "

брой)

В Торонто е направено проучване върху 1000 ду
ши, на които били давани големи дози витамин С
профилактично (по един грам дневно). Установено
било, че сред тях простудните заболявания не са поредки отколкото общо сред населението, обаче протичат по-леко и по-бързо. Биохимици в Тексас пък
открили, че нуждата от витамин С е индивидуално
различна, но значително по-голяма, отколкото се е
приемало досега. Така се стигна до голямо нараства
не на броя на привържениците на „мегавитамините",
които са на път да създадат ново течение в меди
цината. Препоръчва се даването на високо концетрирани витаминни комбинации, състоящи се най-често
от витамините С и В, при случай на психични сму
щения, алкохолизъм и др. Въпреки това повечето
лекари се отнасят скептично към тази нова теория.
Неотдавна в Париж била проведена анкета сред
28 видни педиатри във връзка с предписването на
изкуствени витамини на деца. От всички анкетирани
лекари само четирима са били за даването на изку
ствени витамини.
Ето какво пише проф. Я. Машен, директор на
института по хранене в Прага: „Ние сравнихме по
глъщането на витамин С с натрупването му в кръв
ния серум и отделянето му от организма. В светли
ната на нашите изследвания една по-голяма от 100 мг
дневна доза е прекалена и ненужна."
Много съветски специалисти също проучват дей
ствието на изкуствените витамини. В Москва има и
Институт по витаминология. С голяма известност се
ползува в тази насока д-р Б. Яновская, която казва:
— При нашите изследвания се оказа, че при сре
щата на организма с най- разнообразни фактори от
външната и вътрешната среда се изменя и нуждата
от витамини. Витамин С има положително действие
само когато количеството му не надвишава нуждите
на организма. Ако дневното меню съдържа разно
образни продукти — месо, течни продукти, плодове
и зеленчуци, риба, — то човек обикновено не се ну
ждае от витамишш препарати.
Д-р Яновская сочи, че безсънието и повишената
раздразнителност могат да бъдат предизвикани освен
от други причини и от хппервитаминоза — състояние,
причинено от прекалена употреба на витаминни пре
парати.
И така витамините не са чудотворни еликсири и
всемогъщи лекарства против всякакви болести. И докато науката изясни напълно тяхната роля и дей
ствие нс въобще, а при всеки отделен организъм,
пне трябва да бъдем внимателни.

Лечебните свойства
на меда
Медът се употребява за лекуване на просту
дни заболявания. Препоръчва се да се взема с
топло мляко, лимонов сок или е чай от листата
па жълта комупига (на една чаша чай — една
супена лъжица мед).
В 100 г вряща вода се поставя една кафена
лъжица мед. Болният стои над парите 10—15
минути. Дневно се правят 2—3 процедури. За
лекуване на хрема най-подходящи са липовият
мед и мед от горски цветя.
•

♦

*

Иай-голям е ефектът, когато медът се взе
ма разтворен във вода. Дневната доза е 100,
максимум 200 г. мед за възрастни. На децата
се дава но една чаена лъжица. За здрав човек
се препоръчва да не употребява повече от 50
60 г. мед па дои.
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В елин първокласен Рс
сторант на стената личр
голям надпис:
„Вилици,
ножове и друг прибор не
са лекарство, не ги взима
йте слсд ядене"...

ф ИЗ НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

Стратора девойка
Петли пеше, други повторите,
кой два роби, а кой три зароби,
црн арапин стратору девойкю.
Па легоше малко да со проспе.
три дии и три ночи.
Малко спаше
Пробуди се стратора девойки:
— Я се дигни църни арапине,
напълните и зоб и зобницс.
Твои коне не са поени. нити са зобени.
Одговара църии арапине:
— Чуеш ли ме стратора девойко,
я ми вземи два иай-убави коне,
одведн ги на два брада воду,
само пази брат да не пробудиш,
тамо има турски караули,
да те некой турчин не зароби.

_ Ах, когвто вие си оти
дете, кой ще готви за сьл
руга ми _ казва съпругата на прислужничката си?
— Не се безпокойте! —
I! той ще тръгне с мен..
— Келнер, моля ви се
този риба не е свежа?
— Как така? Тъкмо я по
лучихме.
— Добре, кажете ми тотава. кого е „тръгнала"?

(Записал: Славчо Петров)
е. Куса врана

аМЪЛРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ'В
<

Жените не се докарват толкова за мъжете,
колкото против жените.
Ж. Норман

— Хигиената е много ва
жна. Затова не позволявам
децата
никой да целува
ми.
— Лесно ти е на тебе.
Но дъщеря ми има осем
надесет години!

Любовта може да промени човек до неузнаваемост.
Теренция
ревността

Любовта търси рози —
пове.

шиДвама младежи правят
планове за бъдеще.
— Мечтая да заработвам
по 100 000 на ден, както
баща ми.
Другият се пита в почуда:
— Нима баща ти зара
ботва. по 100 000 динара
на ден?
— Ами... И той мечтае...

Грузинска

Щедрост, особено ако е придружена от сми
рение, завоюва сърцата.
Гьоте
Ако подариш коня, подари и юздата му.
Арабска
Пестеливостта е най-големият доход.
Стобей
Потокът от капки става.
Азърбейдженска

!
!

Постъпките на човека издават неговия про
изход.
Арабска
Забравяй обидите, но никога не забравяй
благодеянията.
Конфуций
I
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Защо вашият съпруг
често ви води ма ресторант?
— Сутринта му казвам
какво ще готвя за обед!

»
»

— Докторе, какво да
поавя за да мога да спя
добре?
— Поели сън изпийте
елна чаша мляко или изя
жте една ябълка.
— Но преди половин го
дина вие ми казахте, че не
тпябвл да ям нищо през
нощта.
— Знам, знам. Но лосега
медицината се придвижи
доста напред.

ШаНошп

Дойде пролет
Дойде пролет, съвну време що кажемо, и
сви се размилеше по работу. Кой има викеидичъкче около 1ЬУ, ама мнозина си иду и
ЧУ
У Желушу
на село, СНШ тамо им йе иман>ето.
направили
Димитровград, Пирот су си
И 110
а шестият и седкуйс, тамо работе нет дъна
по своята села.
мият
Путува оиядън и я У сел0напълни. Кой
замотаДлДу™ШГатикГ-ж ДР^
^нонел
естииа — петнаес души, а на Желюшу иош два
естина, едва се набутамо, та после ония що често«ше.
каоше оди Пирот при Бело поле
И док путува од Димитровград до Гоин дол
— пешо гледам кръз стъклото на аутобусат
па ми нещо текну. Нели съм си стар човек,
памтим кита оди Димитровград до Желюшу беше — пол>е. А са наместо на наи-убавете ниве
— иже. На йедън ,на два, па и на три спрата,
И тека са изгледа: убавото место, първа класа
що се каже, смо „засадили" с иже, а лошето
— четвърту и пету класу по Бурелат и Дерекулат—идемо та оремо и копамо. Че се овайдимо.
ама ете!
Съга се донесе закон дека на убаво земли
ще не може да се гради, ама при нас — тая ра
бота йе завършена.
Не кривим тия човеци що су се прибрали
оди селата по Бурелат и Дерекулат и су си на
правили домове у Желюшу. Опи су морали да
бега*о отамо, ещо доскоро там немаше услови*
за нищо. Погрешили що смо давали да се гради
доле у полето. Що се е градило по ивицете на
на полето, по неплодното.
Не знам колко се исплати да се живее тек»:
да се живее на град (и Жедюша, и Градини су
си вече град, дори тамо има и по-добри условия
на живот), а сваку суботу да се за Кусу врану,
Одоровци, Поганово, Драговиту, Невл>ете и др.
села, да се произведе неШо, а намесен това да
се носи у Димитровград да се йеде.
Засъга йе тека, ешо друг излаз нема. Требе
да се работи, ама и да се произволи понещо на
имотат. На село су остали углавном стари чо
веци и они не могу да произведе и за себе, а
камоли за продава&е.

