
БрдостВо С указ на президента на 
СФРЮ йосип Броз Тито от 
14 февруари 
издателство 
удостоено с

единство със сребърен 
венец за особени заслуги в 
областта на информатив
ната и графическа дейност 
и за принос вразвитието на 
братството и 
между нашите 
народности.

1975 година 
„Братство" е 

Орден братст
во и

^ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^
единството 
народи и

ГОДИНА ХХЦ * БРОЙ 1198 *

аааватааяаяая^ ко‘СЪРБИЯ

5 АПРИЛ 1985 Г. * ЦЕНА 15 ДИН.

От тържественото посрещане н изпращане на Щафетата 
в нашите краища
ДИМИТРОВГРАД

СЪЮЗ в на младостта

За истински промени НЕЗАБРАВИМА0 За лов председател на
д-р БОГДАН ТРИФУНОВИЧ

РК на ССТН избран

НОЩНа заседание на Репуб
ликанската конференция 
на Социалистическия съюз 
в Сърбия, проведено на 29 
март т. г. за нов предсе
дател' г едногодишен ман- 

'дат беше избран д-р Бог
дан Трифунович, член на 
Поедседателството на ЦК 
на СКС. На същото засе
дание за нови членове на 
Поедседателството, чийто 
бпой от 33 е увеличен на 
35 души. са избрани: То- 
мислав Биондич и Светоз
ар Тадич. След това. на ! 
заседание на Председате
лството на РК на ССТН 
за нов секретао на Пред
седателството беше избран 
Насилие Василевич.

Историята помни 27 март като ден, 
когато народите на Югославия решител
но казаха „НЕ" на Хитлер и скъсаха 
подписания от правителството пакт.

На тази историческа дата 44 годи
ни по-късно димитровградчани най-ма
сово посрещнаха Съюзната щафета на 
младостта. На площада в центъра на 
града като че ли бяха дошли всичките 
седем хиляди жители, за да приветству- 
вот Щафетата и още веднъж да изка
жат предаността си към идеалите и по
рт* хите, които тя носи

Щафетата най-напред бе младостта, която прочете 
приветствувана от жители- председателят на Общин- 
те на местните общности ската конференция на Съ- 
на Гоиндол, Желюша и юза на социалистическата 
Белеш. За пръв път сим- младеж Зоран Геров. Про- 
вола на младостта поздра- грамата продължи до къс- 
виха след това заетите в но вечерта. И никой не 
конфекция „Свобода" и напусна площада, макър че 
„Тигър
на своите работни 
Оттам щафетната 
дойде пред многохилядна- че предстои цяла нощ за 
та маса народ в центъра другаруваме с нея. 
на града, където в чест 
на ЩасЬетата вече траеше 
подбрана програма. На
трибуната щафетната пал- се, ученикът

Богдан Трифунов
ич е роден на 28 де
кември 1933 година 
в Турия, Сърбобран- 
ск? обшина. Свършил 
е Юридически факул 
тет в Белград, а док- 
горирал е на Факул
тета за политически 
науки. Член на СЮк 
е от 1950 година, а 

I “леч на СКОК) 0т 
1947 година.

Щафетата нощува в Димитровград

дите бяха будни, цяла нощ 
край Щафетата се сменя
ваха
лни групи, танцови съста
ви, солисти, млади поети, 
рецитатори... - незабрави
ма нощ!

вокално-инструмента
От огромно значение е 

съзнанието на всички тру
дещи се и граждани, че са 
необходими истински про 
менй в действуването на 
Социалистическия съюз на 
трудещите се — изтъкна 
между другото Трифунов
ич. Трудещите се трябва 
да бъдат осведомени нав- 
оеме и как работят ком
петентните органи и тяхно 
право е посредством ССТН 
да искат по-бързо и по- 
отговорно да се действу-

1
На другия ден сутрин

та площадът пак беше пъ
лен с хора. От училището 
Щафетата донесе един от 
най-добрите млади работ
ници в конфекция „Свобо- 

трибуната да" Драган Еленков, а от 
Трибуната я понесе учени- 

Даниела Костова.

Димитровград" мартовската вечер бе сту- 
места. дена. Всички знаеха, че 
палка Щафетата тук ще нощува.

Д-р Трифунович до 
сега между другото 
е изпълнявал и след- И когато от

в центъра Щафетата поне-
Горап Ненов, чката

От Димитровград Щафета
та пое път към гранична
та застава „Иван Караи
ванов". Тук, на най-източ- 

нашата

ниге отговорни длъж 
ности: бил е подсекре 
тар в Председателст
вото на СФРЮ, член 
на Изпълнителния съ 
вет на Скупщината 
на СРС, на Деветия 
конгрес е бил избран 
за член на ЦК и чл
ен на
тво на ЦК на 
Досега е публикувал 
редица трудове от об 

политиче-

ва.
— Трябва да направим 

много за да излезнем от 
съществуващите затрудне 
ния, които не се изявяват 
само в спадането на жиз
неното равнище, 
увеличението на 
ството
хората. Не е лесно да се 
изборим за истински про
мени —
самоуправителни, 
атически. Зад принципна-

ната точка на 
страна. тя бе посрещната 
от граничрите и числящи- 

службите на 
пропусквател-

те се към 
гранично 
нйя пункт „Градини" и на 
селението край границата.

от основното

Председателс- 
СКС.но и в 

недовол- 
и пасивността на

Учениците 
училище обогатиха търже
ството с подходяща прог
рама, а също и вокално- 
инструменталната 
„Последната игра на пепе

пастта на 
ската система и 
моуправленисто.

са-социалистически, 
демокр-

група
кота подкрепа се крият 

рави отпори. Често ни не
достига и знание и смело
ст за изнамиране на нови 

отговори

При това той подчерта, чс 
н.с бива да се позволи на 
някои държавни

рудата", чийто членове се-
са войници в пиротския 

От граничната
гаи другисоциалистически 

на проблемите, които жи- 
- изтъкна 
Трифуно-

гарнизон. 
застава Щафетата понесе 
младият милиционер Го- 

Церич. С Щафетата 
Бабушница тръгна ,и.

Щафетата в конфекция „Свобода"институции, дори и на ня
кои комунални служби да 

без как-
вотът налага 
между другото 
вич.

тръгнаха смладата работни 
„Тигър — Дими- 

тропград" Сладжана Тодо
рова. Към Съюзната «чафс 
та сс придружиха и щафе 

всички райони

всички млади 
ас» към физкултурната за 
ла п училището, 
едвам имаше място за из
пълнителите на програма
та. Димитровградската 
деж.тази нощ-показа иде
йната см зрелост и непоко-

ка донесе 
чка отсе издигат отгоре 

вето и да
раи
към

В залатае чувство на 
Радойловичорганизи-- Освен че

много акции и да раз
движва инициативи, - Соци 
алистическият съюз би тр
ябвало повече от когато и 

да бъде вери- 
контролъор 

става

отговорност, 
изтъкна, че занапред Соци 

Сър

и поръката на граничари-
димитровградскатара

мла те, на
младеж, на младежтта изо
бщо, „че ще се борим ка

нати от
общината, обиколили поч
ти всички села и гранични 
застави. „Не сме забрави
ли '45 година. Не сме заб
ранили пито една борба, 
пито една победа. Ние се 
гордеем с тях. Все пак от 
всички победи най-скъпа 
11И с — следващата". Това 
с само част от поръката 

югославската младеж в 
Щафета на

алистическият съюз в 
бия ще трябва повече 

досега да
от-

бъдеда било 
фикатор и 
на всичко, 
в обществото, 
гат неговите

останат без отгово- 
се превръ’Цат на 

— изтъкна

къмлебима привързаност
онова изказано в

то ТИТО".колкото 
място
с покрайиинскитс
ренции на 
решаващ принос към едИ| 
нното тълкуване на раз-, 
иоредбите за конституци
онната позиция на СР Сър

на съвместни , акции 
коифе- 

ССТН, давайки

всичко
поръката. Цяла нощ мла-

А. Т.което
Не мо- 

инициати-
Останалито информации за тържественото 

посрещане и изпращано на Щафетата на младо- 
ншните краища поместваме на страница 9

пи да 
ри, да 
глас в пустиня

Ра-Жика стта вмежду другото 
дойлович, досегашен пре- 

РК на ССТН.

на
тазгодишната

бия и пр.дседател на



НАС |И У|ПО СВЕТА
СЪВПАДЕНИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРАВАТА НА НА-ЬЪЛГ А РО-ЛЛБ АНСКИ 

ЦИОНАЛИИТЕ МАЛЦИНСТВАИРАНО-ИРАКСКИЯТ КОНФЛИКТ

УУРакети падат в 

Багдад и Техеран
Рецепта за „единна нация

длъжни да дават на децата си само „съв 
революционни имена)". „Има- 

хубави имена: Албан, 
Илирик..." Политическите организации 
са „кръстници')'), които помагат на ро- 

избирането иа име. В Бъл

България и Албания имат напълно 
националните ременни 

ме толкова многоеднакво отношение към
На техните държавни устромалцинства, 

йства и официални идеологии съотве- 
тствува създаване иа „сдина социалисти
ческа нация". Тази национална полити
ка — побългаряване относно поалбаия- 
ванс на всички граждани — докрай об- 
яспяна вестите за ексцесии постъпки сп
рямо числящите се към отделни парод

иран и Р1рак се обявяват за мирно решение а 
същевременно засилват военните си действия дитслите при 

гария това се върши също така по про- 
Служсбните лица, които вър- 

населенисто, влиз-От 4 март безсмислена
та ирано-иракска война се 
води с нова ожесточсност. 
Линията на фронта е пре
местена дълбоко в терито
рията на двете воюващи 
страни: военно-въздушни
те сили „разменят" бом
бардировки, от които все 
повече страдаят столиците 
Багдад и Техеран. Иран
ската столица е бомбарди 
рана 17 пъти, като са й 
нанесени огромни матери
ални и човешки жертви. 
Според официални иран
ски данни в Техеран са 
загинали или ранени над 
400 лица. Общият брой на 
човешките жертви в бом
бардираните ирански гра
дове възлиза на над 2500 
д}чни. От друга страна, 
иракската столица е бом
бардирана 8 пъти от иран
ски ракети.

ят движението на необвър 
зарите страни Раджив Га
йди изпратил свой емисар 
в Техеран, който водил ра
зговори с иранския прези
дент Али Хамиси. Ирански 
ят президент заявил, че не
говата страна с готова да 

бомбардирова- 
нията иа иракски градове 
доколкото и Ирак поеме 
такова задължение. Исля
мската република, според 
думите на Хамнеи, това не

ст начин, 
шат преброяване на

със списък от имена, взети 
Българската академия

ат в къщите
от регистъра на
на науките. Имената се променят и

свидетелства, и в останали-
ности. в

Всеки трети жител на България се 
числи към небългарска нация. В Алба
ния почти
бански произход. И двете страни обаче 
се определиха за политика на „чисти в 
етническо отношение" държави, за ос- 
ъщсствяцанс на „иационалпа 
ост)", за създаване на „национално уни
фицирана държана") и на „единна социа 
листичсска нация" в нея. В България 
българска, н Албания — албанска.

Затова и пътишата им по целта са 
едни и същи. Бройните национални ма
лцинства в тези страни са подложени на 
еднакъв натиск и тормоз. Еднакви са и 
политическо - научните им обяснения 
на тази национална колитика.

През средата на март секретарят на 
ЦК на БКП Димитър Станишев офици
ално потвърди, че в България се води 
няколкомссечна акция по промяна на 
„турско-арабските" имена в български.

Както и винаги, така и сега пресни
те информации изтласнаха на заден 
план съзнанията, че такава акция се 
води, ако вече не е и завършена, и в 
Албания. В тази съседна ни страна аси
милацията на народностите е узаконена 
с декрети за имената от 1966 и 1975 го
дина. В България асимилацията се вър-

кръшелнитс 
те лични документи.

И и двете страни от прекръщаване- 
то на хора се премина към прекръщава- 

‘ нс иа селища, рекички, чукари, хълмо
ве... С еднакво усърдие се изхвърля вси
чко, което напомня за чужд, небългар- 

неалбански произход.

всеки пети жител е от нсал-

ирскрати хомогс  ни

ски относно
Неалбанските имена са провъзгла- 

от политически,сени за „неподходящи 
идеологически и морален аспект, за ун
изителни и неморални". Насилственото 
даване на български имена, според обя
снения от София, представлява „завръща 
не в общото българско семейство", „но 
со раждане на човека" и „път към ща
стие и благоденствие".

Както и в Албания, така и в Бълга-

счита за достатъчно усло
вие за прекратяване на 

конфликт.въоръжения
Той повторил известните 
ирански условия: „наказва 
нс на агресора", 350 ми
лиарда долара репарации 
и завръщане на 200 000 
иракски бежанци от Иран 
в Ирак. При това Техеран 
изключва възможността да 
води преговори със сегаш
ното ръководство на Ирак.

рия се казва, че прекръЩаването се въ- 
ши на „доброволна основа". В Тирана 
бе обяснено, че декретите за имената са 
приети „по иск и желание на граждани
те" и се прилагат „по широк демокра
тичен начин". От София пристигна обя
снение, че „процесът на добровлно взи
мане на български имена" започна „спо 
нтанно и всеобхватно, като лавина".

Побългаряват и поалбаняват се вси- 
ики граждани, дори и някои българи и 
албанци, за да бъдат създадени — как
то бе обяснено много пъти — „моноли-

Въпреки че не се отказ
ват от нападения, воюва
щите страни все повече 
се обявяват за мирно ре
шение. В това отношение 
най-много очакват от све
товната организация, но 
при това и двете страни 
се надяват, че посредници
те ще принудят другата 
страна да се откаже от 
условията си за примирие.

ПОПРАВКА ши въз основа на политически декрети 
на ЦК на БКП. Нюансите не са същес
твени, важен е изходът. Колко по-дълго 
се водят акциите по побългаряване от
носно поалбаняване, толкова 
става броят на числящите се към отдел
ни народности. Така се стигна до „изче
зване" иа някои народности и до про
възгласяване на същите за несъществу
ващи.

тни социалистически държави". 
Нашите съседи

В миналия брой на 
вестника в заглавие- 
го на текста „Траги
чен баланс на изра
елското освобожде
ние" е допусната гре
шка. Вместо освобо
ждение трябва да 
стои ОТТЕГЛЯНЕ.

Молим читателите 
за извинение.

очевидно имаха ка
кво да научат един от друг. Техните 
ити несъмнено представляват 
рецепта' за най-ефикасно и най-бързо 
очистване на дадена страна 
лни малцинства, за заличване 
следа на малцинствата

по-малък оп-
„истинска

от национа- 
на всяка 

съгласно прин
ципа една държава — една нация. Във 
връзка с това и в двете 
че само така „можем 
към комунизма".

От различни страни на 
света пристигат все пове
че инициативи за прекре- 
тяване на войната в Зали
ва. Председател ствуващи-

Това е не само статистически гено
цид. Това е подробно разработена едно 
бразна политика на пълна асимилация.

Еднообразни са и реторичните 
обяснения. В Албания

страни се казва, 
да крачим заедноим

родителите са
Мило ДЖУКИЧ

««“ГОДИНАЦИ!™ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ НА СЪРБИЯ ПРЕЗ
та КЪМ планините на Саджак. Черна 
Ьосна, без да има възможност 
тила и фланговите 
НОВЮ. Така бяха 
опити на германското 
доточи силите

гора и 
да застраши 

позиции на единиците на 
провалениОкупаторът загуби битката за Сърбия и последните 

командуване да съсре- 
гуевап __ Чя,.аСМ В ранона кРалево — Кра- 
пу Т03]| л ‘ к и да Установи връзка меж-
вс„п ге ^ и геРманските единиции. гот
вещи се за ожесточена отбрана на Белград.

Пише: АЛЕКСАНДАР ЯНИЧ, генералшолков 
ник в пенсия вия освободиха две трети от територията на 

Сърбия. Неудържимото напредване иа еди
ниците на НОВЮ принуди българския 
ционен корпус да напусне 
Сърбия. Партизаните

окупа- 
територията на 

успяха да завземат вси-Друтарн) Върховен комендант. 
Извършихме Вашата тГашЙя С ЕДИНИЦИТЕ НА ЧЕРВЕНА-чки ключови позиции и обекти от стратеги

ческо значение. Разбити бяха дражевистите 
недичевците и льотичевците — народните по
датели и слуги на окупатора. Завзети бяха 
комуникациите във Вардарско-моравската до
лина и по този начин бе осуетено 
то на

историческа запо
вед: освободихме столицата на Демо
кратическа федеративна Югославия. Бо
рейки се рамо до рамо с единиците на 
славната Червена армия, нашите бойци 
отмъстиха на германските бандити за 
всичките им злодеяния в Белград, от
мъстиха им за 6 април. Пие сме готови 
да Щурмуваме на Земун..

(Из рапорта на генерал Пеко Дап- 
чевич, 20 октомври 1944 година)

В
Р Сълби “а операциЯта за освобожде-

дителната войска ДнаНТгТе На Наррд°освобо-
голям брой стратегичегкГ0СЛаВИЯ осъЩес™1ха 
Щевременно партизанските33^4" " ЦеЛ”' Съ' 
се свържат с единиците ип Че™ успяха да 
в североизточната чает иа ЧеРвенаТа армия 
ха създадени условия , 3 Сърбця- с това бя- 
иа двете съюзничее. ' 33 съвместни действия 

съюзнически армии от антифашист-
ю посока на Белгттт т*

ние на

оттегляне- 
в съ-около 350 000 германски войника 

става на групата армии „Е" от Гъ,рция’към 
Белград. Тези вражески сили упорито се опи- 
тваха да открият фронт в Македония и Сър
бия и да го преместят възможно повече на 
изток, но силната офанзива 
НОВЮ

ката коалиция 
успешноДействувайки според общата замисъл 

маршал Тито, единиците на Народоосвободи- 
телната войска на Югославия в първата фаза 
на операцията, * до пристигането на Червена
та армия на източната граница на Югосла-

зана единиците на 
ги принуди да променят*посоката на 

оттеглянето си, да тръгнат 
лината на река Ибър. Тази 
твърде опасна германска

на ЧИЯ, з която 
иоценна

опера- 
им получи пъл-изява.,

полесражението ^сГпби обстановката
даит на германски™ Р° 1Я въРховният комен- 

Р коките въоръжени сили на ЮГ0-

на запад, към 
многочислена и 

армия бе отблъсна-

до-

на
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КАК РАБОТЯТ АКТИВИТЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СК ОТ
НЕПОСРЕДСТВЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН?

С УСЕТ НЪМ КЛАСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ=.~™'””
«■ПДГПЙИТО ни пР°изв0Дители В Южно

ТРЯБВА НЕПр™гнмпР пСдИ15п,ВАБОТН1'ЩИТЕ В СДРУЖЕНИЯ ТРУД м°Рав<жи регион. В рази- 
■ ЗИ СВОРПк^дч^СНпТл^йг БЪДАТ в ЦЕНТЪРА НА ДЕЙНОСТТА НА ТЕ- скванията особено бяха 

ЗП СВОЕОБРАЗНИ ПАРТИИНИ ФОРУМИ подчертани задачите на ак

Настоящият
но-икономически

обществе-
моментнепосредстве-

и интенциите на политика- 
та на СЮК изискват мак
симално ангажиране на 
активите на комунйсти-не- 
посредствени 
тели. Необходимо е да се 
изостри и отговорността 
на общинските комитети 
за мястото й ролята на 
активите и за условията, 
при които работят тези 
форуми. Активите трябва 
да станат място за обсъж
дане на класови въпроси

тивите ь осъществяването 
на Заключенията от XVI 
заседание на ЦК на СЮК 
и становищата на ЦК на 
СКС въз
шенствуването на

След заседанието на 
Председателството на Ме- 
ждуобщинската 
ция на СКС в

производи-непосредственото . произ- организаците 
водство и това е една от 

конферен причините за 
Лесковац,

на сдруже
ния труд не са позволява-

н е достатъч
ните резултати на актива. 
Във Власотинци активът 
не е реализрал 
та си за работа. В Търго
вище ръководителите на

ли на членовете на актива 
от своята среда да участву
ват На заседанията на об- 

програма- щинскйя актив.
Тези дни Председателст

вото на МОК на СКС в

връзка с усьвър-състояло се през ноември 
1983 година. полити

ческата система. Членове
те на активите трябва да 
се застъпват за конструк
тивно преразглеждане на 
нормативните актове и са- 
моурпавителното
не в

в дейността 
на активите на членове на 
СК — непосредствени про
изводители са настанали 
положителни промени. Ак
тивността им е станала 

_ по-интензивна, а централ
но място в нея са получи- . 
ли целите на икономичес
ката стабилизация и раз
витието на социалистичес
ките самоуправителни от
ношения. Повишена е от
говорността на общински
те комитети и първични
те организации на СК при 
избирането на членове на 
активите и грижата им за 

. условията за работа.
През изтеклия период 

активите са обсъдили ре
дица важни въпроси: сто
панските резултати и раз
войните планове на орга
низациите на сдружения 
труд и общините, трудоус
трояването, възнаграждава- 
нето според резултатите на 
труда, жизнения стандарт - 
на работниците, осъщест
вяването на кадровата по
литика в СК и общество
то, укрепването на класо- 
Бо-социалната структура на 
СК и пр. Активите са да
ли значителен принос за 
успеха на общопартийното 
обсъждане на Проектоза- 
ключенията от XIII засе
дание на ЦК на СЮК.

и за утвърждаване на на-
решава- соки за осществяване на

трудовите организа- класовите интереси-на ра-
ции и сложните организа- ботниците в 
ции на сдружения труд. труд.
Членовете на актива съв
местно с членовете на пър
вичните партийни и синди
кални организации и само- , 
управителните органи тря
бва да се изборят за по- 
пълно уреждане на обще
ствено-икономическите. от-

сдружения

Б. к

Председателството 
на МОК на СКС в 
Лесковац 
становището на Пред 
седателството на ЦК 
на СКС Иван Стам- 
болич да бъде преиз
бран за председател 
на ЦК на СКС в 
предстоящия едного
дишен мандат.

подкрепи

ношения и права в орга
низациите на сдружения 

. труд, за да се премахне 
явлението работниците да 
осъществяват правата сиВсички въпроси да се решават в своята организация

МИНАЛОГОДИШНИТЕ СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТИ НА НИШКИ РЕГИОН

СНЕ) ВЕСЕЛА РАВНОСМЕТКА
Производството е увеличено с 3 на сто, но въ

преки това износът е намален
ви са увеличавани по-бав
но от дохода и от сред
ствата за възпроизводство. 
Причината е в разпределе 
нието. В това отношение 
обаче едвам ли е имало 
пространство за „манев
ри", тъй като средствата 
за лихви са увеличени до
ри със 120 на сто. За лих
ви са отделени над 16 ми
лиарда динара или с 5,5 
милиарда динара в повече 

обшата акумулация. 
Очевидно е и несъответс
твие между резултатите на 
груда и средствата за ли
чни доходи и съвместно 
потребление, а причина за 
това е рязкото увеличение 
на жизнените разходи. Сто 
папските колективи би за
паднали в много по-тежко 
положение, ако не бяха

намалени данъците. Тако
ва нещо не може да се ка
же за облаганията, които 
са увеличени с 55%.

Залежалите стоки са до
стигнали стойност 68 мили 
арда динара и са ангажи
рали 44 на сто от оборот
ните средства.

Освен 600 милиона дина
ра загуби, в 1985 година 
са „пренесени" и 382 ми
лиона отрицатели валут
ни пазлики. Тази година 
стопанството ще бъде из
правено и пред сериозен 
недоимък на средства за 
инвестиции. Затова е необ 
ходимо да се увеличи пол- 
зуемостта на съществува
щите капацитети,- която за 
сега се движи до 70 на 
сто максимално.

Тези дни са йолучени пъ 
лни данни за миналогоди
шните резултати на сто
панството в Нишки реги
он, а първите анализи по-

се дъпжи преди всичко на 
увеличените цени. Поло
жителните процеси в про
изводството, 
стта и ползуването на фи
нансови средства са подей 
ствували за 
личение на дохода от об
щия доход. Общият доход 
с увеличен с 58 на сто и 
е Изпреварил инфлацията, 
а това още по-вече може 
да се каже за дохода, ко
йто е увеличен с 60 на 
сто. Този тренд обаче не 
е запазен и при крайните 
ефекти на стопанската де
йност — при чистия доход 
и акумулацията. Средства
та за разширяване на ма
териалната основа и резср

икономично-

казват, че производството 
е отбелязало упадък в сра
внение с 1983 година. На
истина общата продукция 
е увеличена с 3 на сто, по^ 
вишена

по-бързо уве-

Общата оценка за дей-
костта на активите обаче ' и икономичността и са 
съдържи и критични з бе- намалени загубите, но съ- 
лежки. Активите все още щевременно е намален из- 
не играят съществена ро- носът и е отслабнала аку- 
ля в . партийната дейност. МуЛативната и възпроиз- 
Ето и няколко конкретни БСдСТвената способност на 
примери. В информация от стопанството.
Босилеград се казва, че 
при учредяването на акти- 

избрани най-ак- 
членове на СК от

е рентабилността от

Финансовите показатели 
отчитат увеличение и до 
60 на сто, но, тозива не са 

тивните (А. Р.)успех

бориха: Първа и Шеста пролетарски дивизии. 
Пета, Единадесета, Шестнадесета, Двадесет 
и първа. Двадесет и трета. Двадесет и осма 
и Тридесет и шеста ударни дивизии. Бойци
те на тези дивизии бяха синове и дъщери» на 
всички
вобождението на Белград Народоосвободи- 
телната войска на Югославия се омасови с 
около 300 000 нови бойци, най-много от Кра- 
гусвашка и Нишка военни области.

чс бяха числени и добре въоръжени, едини
ците на окупатора и домашните предатели 
претърпяха тежко поражение, от което ни
кога не сс окопитиха.

фронт решил да зашитава Белград, 
създаде възможност на групата армии 

оттегляне на север, яъ-

източния
за да
„Е" за организирано 
преки че те бяха на запад, далече от долина
та на Велика Морава, Германският комен
дант на Югоизточния фронт подхраняваше 
надежди, че тези германски сили вде успеят 
да си пробият път към Белград. Окупаторите 
вярваха, че ще успеят да стабилизират защи
тната си линия южно от Дунав, по долините 
на Велика Морава, Западна Морава и Ибър. 
Събитията обаче показаха, че комендантът и 
сътрудниците му са надценили възможности- 

германските единици и техните съюз- ,

наши народи и народности. След ос-На 20 октомври 1944 година комендантът 
на Пъова армейска група на НОВЮ генерал 
Цеко Дапчсвич рапортува за освобождението 
•на Белград на Върховния комендант маршал 
Тито:

„„Извършихме Вашата историческа запо- 
сед: освободихме столицата па Демократиче
ска федеративна Югославия. Борейки се рамо 
до рамо с единиците на славната Червена 
армия, нашите бойци отмъстиха на 
ските бандити за всичките им 
Белград отмъстиха им за 6 април. Ние сме 
готови да щурмуваме на Земун . .

ЮгоЙЗТОЧ-Германското командуване на 
"я фронт на успя да осъществи целта си 

Неговите единици не бяха в състояние да 
водят борби в четири големи района против 

много по-силни в морал- 
отношение 

войска

те на
ници.

гермап- 
злодеяиия в числените, опитни и

ио-политическо и организационно 
единици ца Народоосвободителната 
на Югославия, които геройски освобождаваха 
страната си. След като загубиха битката за 
Сърбия, окупаторскИте и куизлинговските во
йски се намериха в още по-тежко положение 

беше далече денят на безусловната им
на Юго-

БЛЕСТЯЩ ПРИМЕР НА ГЕРОИЗЪМ

В голямата офанзива на Народоосвобо
дителната войска на Югославия Белградската 
операция представлява блестящ пример на 
умело командване, героизъм и боеготовност 
на нашите въоръжени сили <в Р
участвуваха девет Дивизии на НОВЮ в сьс 
таба на Първа армейска гРУ-) Окупа.горът 
и помагачите му бяха изненадани от жесто 
костта на удара и бързината на маневрите, 
от начина на извръшванс на ДОЙстяията и 
силата на НОВЮ и Червената армия. Макар

Върховният комендант маршал. Тито оВДе 
изрази благодарност па бойци- 

политически-

и и е
капитулация пред освободителите
славия.па същия ден

те, командирите, комендантите 
тс комисари на Първа армейска група за из-

борбите за Бел
град. В състава на Първа армейска група се

(Заглавието и междузаглавията са 
редакционни)

илючителния им героизъм в — Следва —
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СЬТРУДНИ-ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ГРАНИЧНО 
ЧЕСТВО МЕЖДУ БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА 
(СФРЮ) И КЮСТЕНДИЛ (НРБ)

ИЗ СК В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Бавно опресняване на редиците
Възможности и 

за стопанско 

сътрудничество

ОРГАНИЗАЦИИ НА СК ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА• ОТ ОБЩО 71 ПЪРВИЧНИ 
ГОДИНА 60 НЕ СА ПРИЕМАЛИ НОВИ ЧЛЕНОВЕ

първични оргД, 
ПОПриемането па нови чле — работници от материа- 

нове в Съюза на комуннс- лното производство са 964 
тите е постоянна задача души, а селскостопански 
на първичните организа- производители 168 души, 
цип на СК, През изтекла- През 1984 година свои- 
та година към тази отго- те редици са опреснили 11 
ворна задача първичните първични организации с 
организации на СК в Сур- 56 нови членове, и то: ПО 
дулишка обшина не са се в образователния център 
отнасяли достатъчно отго- „Йосип Броз Тито" (33 чле 
ворно. За това свидетел- иове), ПО Сурдулица (3), 

.ствува фактът, че от общо Овцсфсрмата (3), Ръджа- 
71 първични организации вица (4), Власина рид (2), 
— 60 не са приели пито Биновце (3), Стайковци (4), 
един нов член. ООСТ „Власина

Инак към края на 1984 лннчарство'1 (1), 
година общинската орга- ките водоцетрали 
низация е наброявала 2214 Общинското прокураторс 
членове, 56 от конто са тво (1). 
новоприети. Миналата го От сведенията за ирис- 
дина са изключени 4 член мането в редовете па СК 

самоотлъчкп през изтеклата година ма
лък брой нъовнчни орга- 

И структурата на член- ннзацни на СК се с анга- 
свпдетелствува за жнрал върху тази трайна 

задача, а между онези, ко 
мнозин- нто не са приемали нови 

членове се намират и най-

числеиите
низации, квквито са: 
на фабрика „Мачкатица", 
строителната , организация 
„Зидар", основната 
низация па сдружения труд 
„5 ссптембар" фабриката 
за минерална вълна „Галс 

модната коифек- 
ПО в сели-

орга-

иика”,
цил „Юмко",

Алакиицс, йслашни- Д встс делегации взеха 
решение през настоящата 
година особено внимание

Кюстендил 
съвместно за-

щата
ца, Сувойиица и т. и.

Неотдавна в
ес проведе 
седание на делегации на. 
Общинската скупщина на 

СФРЮ и
Осъществяваното па кри 

торите в областта на ирис 
членове

да посветят върху сътруд
ничеството в областта на 
стопанството, в което досе 
га, въпреки че има полета 
за действуване, всички въ
зможности не са използ.у- 
вани. Затова общинските 
комисии ще съдействуват 
в сътрудничеството между 
организации на сдруже
ния труд и предприятия от 
двете общини и региони. 
Покрай другото заплану
вано е сътрудничество и 
обмен на опит и техноло
гия между „СИМПО" и 
ДМК „Д. Каляшки", „Ко- 
щана)" и завод „Ильо Во
йвода", „Летекс" от Леско 
вац и завод „Велбъжд", 
сътрудничество в облас
тта на пътно-съобщителни
те и транспортни връзки 
мехду Автотранспортната 
организация в Босилеград 
и ДАП в Кюстендил. Във 
ветеринарното дело

- гости- 
Власиис- 

(1) и

Босилеград 
Общинския народен съвет 
па град Кюстендил 
Двете делегации анализи
раха изпълнението на ггро 
грамота за сътрудничество 
за 1984 година и подписа-

мането на попи 
изисква да сс актулазираг 
становпшцвтп за попатъш- 

идеппо-нолмтическо и 
кадрово укрепване и дссс- 

Съюза

НРБ,

по

пособността на 
па комунистите. Това изи- 

ангажираиеове, докато 
не е имало.

ха програма за сътрудни
чество за през 1985 годи-скпа особено 

на тази водеща организа-, 
рия в иапсречцсто па 13- 
тпя конгрес за нейното ак

па.
овете
настоявания да се обезпе
чи работническо 
ство. От обшния брой 2214

Във връзка с миналого
дишното сътрудничество 
двете делегации коистан- 
тираха, че програмата е ре
ализирана в по-голямата 

I си част. Реализирани са 
всички запланувани меро- 

| нриятия в областта на ку
лтурата, образованието и 

| спорта, докато в областта 
на стопанството, здравео- 

! пазването и размяната на 
стоки задачите цялостно

дионо укрнсрвапс.
Ст-Н.

ГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДИМИТРОВГРАД — СФРЮ 
ГОДЕЧ И ДРАГОМАН — НРБ

Подписан нов протокол
програми за сътрудничество за през на
стоящата година, както в областта 
граничното сътрудничество, 
тазгодишните събори на населението от 
общините които вече сътрудничат.

На 26 март тази година в Драго
ман — НР България се проведе съвме
стно заседание на комисиите за гранич
но сътрудничество и гранични събори 
чиято деятелност и организационна дей
ност се състои в сътрудничество в 
най-различните области между Об
щинската конференция на ССТН от 
Димитровград и общинските народни 
съвети от градовете Драгоман и Годеч 
(НРБ), както и сътрудничеството за ор
ганизиране на граничните събори, кои
то организират Общинската скупщина 
от Димитровград (СФРЮ) и Окръжния 
народен съвет'от гр. София (НРБ).

Двете комисии направиха обзор вър
ху заплануваните мероприятия за изми
налата 1984 година и при общо заклю
чение констатираха, че същите са били 
успешни, а сътрудничеството по всички 
запланувани въпроси, включвайки и гра 
кичните събори, е напълно реализирано.

След направения съвместен обзор 
бяха подписани протоколи и приети

на
така и за не са изпълнени. 

Двете делегации 
това съгласуваха и 
саха Програма за 
дничество за през 1985 го
дина, която да се прове
жда в следните 
среши и заседания на де- 

I легации на двете общини, 
сътрудничество 
та на стопанството, 
зованието,
то, културата, спорта 
посещения на делегации по 
повод
зници и годишнини, както# 
и провеждане на гранич
ен събор.

след 
под пи сътру

дничестзото «де се осъше- 
стЕява между 
пата станция в Босилеград 
и Окръжния 
център в Кюстендил,

всичко при избухването 
на опасни инфекции при 
животните и птиците.

В обалстта на

сътру-
Според програмата за гранично съ

трудничество утвърдени са и областите, 
в които ще се съдействува каквито са: 
сътрудничество в областта на обществе
но-политическите организации, общин
ските скупщини и народните съвети, 
образованието, културата, спорта, меж
ду стопански организации, приеми по 
повод на националните празници, грани
чни събори и пр.

Комисиите определиха и датите на 
които ще се проведат граничните събо- 
ои и то: пъовият събор ще се проведе в 
Димитрвоград на 16 юни, вторият при 
село Долни Криводол на 14 юли и тре
тият събор в град Драгоман (НРБ) на 
29 септември.

Ветеринар-

области : ветеринарен
пре-

в област-
обра 

здравеопазване образо- 
културата и спо

рта сътрудничеството и за
напред ще укрепва 
се обогатява с 
рами и съдържания.

и ванието.

националните пра- като
нови прог-

м. Я.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД

Кирил ТОДОРОВ СИНДИКАЛЕН

СОЦИАЛНО-КЛАСОВОТО УКРЕПВАНЕ НА СК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Да не изостане грижата 

за работника
Малко има непосредствени работници

• От 63-те първични партийни организации, кол- 
кото действуват в общината, през миналата година 
само 14 вършиха приемане нанови членове • Социал
но-класовата структура в сравнение с изтеклите две 
—три години е без по-значителни промени

Изхождайки от факта, 63-те първични организа- 
че социално-класовото ,,ук-г циц на СК, 47,3 са работни 
репване на СК е едно от ' ' ци"й селскостопански про 
съществените условия за изводители, по-точно 255 
осъществяване водещата работници от непосредст- 
му рбля в изграждането веното производство и 246 
на социалистическите са- 

] моуправителни отноше
ния, Общинският коми
тет на СК в Босилеград и 
Председателството му на 

} този въпрос отделят значи 
| телцс| внимание. Все пак 
• обаче броят на работници 

те от непосредственото ма 
термално производство и 
на селскостопанските про
изводители в редовете на 
СК е малък. От 1057 чле
нове, колкото действуват в

та, че все още голямо чи
сло първични организа
ции безотговорно се от
насят към този значителен 
въпрос. От 63-те първични 
организации на СК, колко 
то действуват в общината, 
през миналата година са 
мо 14 са приемали нови 
членове!

Една от обективните 
чини за неприемането

членове в първични 
те организации в мастните 
общности е малкият брой 
млади, които остават на 
село. За партийните 
ганизации в сдружения 
тпуд обаче няма оправда 

Просто казано, 
но число от тях социално 
класовото укрепване 
ростепен въпрос.

До края на годината Об- 
синдикален съ- 

в Босилеград и Пред
седателството му 
дължат активността си 
по-нататъшното 
вяване на акционата

Дългосрочната програма 
за икономическа стабили
зация, както 
зването на 
нище на 
особено на 
лки лични 
чението на 
ТО, и 
което е 
и за

щинският
вет

и върху запа- 
жизненото рав- 
трудещите се, 
онези с най-ма 
доходи. Увели- 

производство- 
производителността 
едно от условията 

запазване на това ра
внище, доизграждането на 
политическата 
ска система г 
пото укрепване 
работническата 
с това

ще про-
в

осъщест-
про-

грама, приета на Седмия 
конгрес на Съюза на син
дикатите в Сърбия и на 
Деветия конгрес 
на югославските

приселскостопански производи 
тели. От целокупното 
ло членове 174 са жени и 
189 младежи.

През миналата

на
чие , нови

на Съюза

ти. Покрай това ОСС^и 
изпълнителният

година
редовете на СК са прие- ' 

ти 78 .нови членове,
в

ор- и делегат-му орган 
ще раздвижат активност 
подготовките за 
щите

пре-
всичко младежи. Всред 

новоприетите са и20 жени. 
Социално-класовата

и по-нататъш-в
властта на 

класа, а 
и на самоуправител 

те социалистически от- 
„ошения СЪЩ° така ще бъ
общината'1 Синдаката в

предстоя- 
синдикални конгреси.

ние. в едструк
тура в сравнение с преди 
шните
обаче е без

е вто Особено
по-голяма

няколко внимание, т.е 
активност

години 
по-значителни 

промени. Загрижава фак- отко- 
те Ще раздви 

осъществяването на
лкото досега 
>кат вМ. Я.
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ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА БОСИЛЕГРАД: ЦЕХЪТ ЗА СУШАНЕ НА ОВОЩИ 
Я И ЗЕЛЕНЧУЦИ - ООСТ„НАПРЕДЪК"
ИНИТЕМного СУРОВточни, малко 

разисквания
Между определенията н 

безотговорността
Последната сесия на Об

щинската скупщина в Ба
бушница, макар че 
вния си ред обхващаше 19 
точки, мина почти без осо
бени разисквания. Ако из- тите нарушения които съ- 
ключим няколкократните дията е решавал са били 
изказвания на Бранча Ко
ст*14/ Милка Станкович и 
накрая повторния 
на Боян Николов,

ф Цехът за сушене на овощия и зеленчу
ци няколко пъти предлага на „Напредък" да 
организира производство на зеленчуци, ф С не- 
предприемането на мерки селскостопанската ор
ганизация от Босилеград се намери между об
ществените изисквания и собствената си неорга
низираност и безотговорност ф Изостана акция 
на общинско равнище.

съдията за нарушения 
разрешил 74 дела, докато 
през 1983 са били разре
шени 91. В отчета се изт
ъква, че едно от н.ай-чес-

е броя на учащите се, кои^о 
| консумират алкохол и то-в дне- ва е сигнал, че образовате 

лно
гитуции трябва да действу 
ват по

възпитателните инс-

енергично и нав
реме.

полските щети, като се из
тъква, че е подобрена ажу НЕСПАЗВАНЕ НА КОМУ 
рността и ефикасността НАЛНАТА ХИГИЕНА 
при решаването на таки
ва спорове.

За нарушаване на обще
ствения ред и мир през из 
теклата 1984

Да лица. За обида и омалова
жаване на социалистичес- 
котпатриотични и национ
ални чувства са били нака 
зани 4 лица, от които ед
но с 30-дневен затвор. По-

Ще измине още една пр 
оле-гна сеитба, както- и три 
години досега наред, а в 
Босилеградска община об 
ществените изисквания, по 
не онези според договори
те при изгражданетд на 
цеха за сущене на овощия 
и зеленчуци — в началото 
най-малко 30 на сто от не- 
обходимите суровини да 
се произвождат в община- 

са все още под въп
рос. Неорганизирането на 
производството на суро
вини и безрезултатните ра
зговори между цеха и сел
скостопанската организа
ция „Напредък", която 
трябваше да организира 
производството, потвърди
ха повечето отрицателни 
неша в договарянето, вср
ед които и: затваряне в 
собствени рамки и издига
не собствените над общес
твените интереси.

Сотир Сотиров, ръково
дител на цеха в Босилег
рад казва: 
досега на „Напредък” пре
длагахме да организира 
производство на моркови, 
картофи, черен и прази 
лук. Предложихме им 
договор, с когото да уточ
ним взаимните си задълже 
ния. Предложихме им с ед 
на трета част да участву- 
г.аме в кредитирането на 
производството, а гаран
тирахме им и по-висока це 
на от тази на пазара. Не

само, че не ни осведомиха 
за съдбата на нашите пре
дложения, но и занапред 
е неизвестно да ли ще по
емат да организират про
изводството. Васил Захар 
иев, агроном в ООСТ „На 
предък" подчертава, че 
все още не е известно да
ли организацията им мо
же да направи това. Тъй 
като повече от това прои
зводство в общината тря
бва засега да стане на екс
тензивен начин, казва той, 
цената, която предлага це
хът е малка и селскостопа
нските производители не 
искат да сключват догово
ри. А набавихме семена за 
моркови и черен лук...

Какви цени гарантира 
цехът? За един кг черен 
лук, например, когато обе
зпечава от повечето места 
в САП Войводина с прево
зването му до Босилеград 
той заплаща 27 динара. 
На „Напредък” бе предло
жил тази цена да бъде 30 
динара. И за останалите 
суровини бе предложил с 
10 — 15 на сто по-висока

въпрос
делегат 

от Звонци защо делегатът 
в Скупщината на СР Сър
бия не участвува в работа 
та на сесиите на Общинс
ката скупщина, може 
се каже, че може би пре- 
обемният дневен

Напоследък все остри 
размери взимат пробле
мите, свързани с комуна- 

година 162 лната хигиена, преди вси
чко в Бабушница. Поради 
някои неразрешени кому
нално - битови въпроси, 
расте броят на нехигиенно 
построените по дворни
места клозети, отводител

ред е
причината за недостатъч
ния брой разискващи.

Не може да се каже, че та
отчетът на комисията 
жалби и представки (това 
впрочем изтъкна и Милка 
Станкович), в който се по 
сочва, че жалбите и опла- 

изтеклата

за

кванията през 
година са двойно повече 
в сравнение с 1983 година, 
може да се отмине 
да се поиска и отговор за
що е така. Или пък отче
тите да речем за работа
та на Общинския съд. Се
кретариата на 
работи, на Службата 
правова помощ, 
ския правозащитник на са
моуправлението и др. ня
кои органи и служби през, 
изтеклата година 
ват повече внимание.

без

вътрешни
по

Общин-
Бабушница Три пъти

ните канали се задръстват 
и се стига и до остри ра
зправии и недоразумения.

В тази област малко мо
же дл се постигне с нала
гането на парични глоби, 

компетентните общи-

сочва се, също, че нару
шаване 
ред
зимните дни, когато дуж- 
ничани са се завърнали от 
временна работа и когато 
при употреба на 
„излизат на видело” някои 

спорове, 
често завръшват и

общественияназаслужа става най-често през цена от утвърдената от ст- 
и рана на Деловата общност 
т за преработка на овощия 

и зеленчуци в страната.
Досега „разговорите” се 

водеха само между цеха и 
„Напредък” и бихме каза
ли — така трябва. Под ус- 
пловие обаче ако не са 
протакаха три, години и 
ако нс са под въпрос об
ществените изисквания - 
цехове да се откриват там 
където има и суровини. 
Въпреки това, обществено 
-политическите сили и суб
екти в общината досега не

АЖУРНО И ЕФИКАСНО
алкохол ако

нски служби не взимат по 
сериозни мерки за уреж- 

на 'канализационната

наВ отчета например 
съдията за нарушения през 
изтеклата година са изне
сени интересни данни, 
ка например в сравнение с 
предишната 1983 
по съкратена

между съседски
които 
с побои.

За отбелязване е и това, 
нараства

дане
и водопроводната 
подобрението на водосна
бдяването и пр. М. А.

Та- мрежа.

година
процедура че напоследък

ОБЩИНСКАТА СКУШЩИНА В ДИМИТРОВГРАД
ОТ СЕСИЯТА НА

Да се подобри работата на инспекциите
волни от „аршините” при 
изкупване на добитък и 
от цените. Забележките си
гурно са на място, тъй ка
то един инспектор в тази 
област не може постоянно 
да се намира и в града 
и на терена, така че села
та на практика не са „по
крити” от инспекцията.

проявиха по-голям интерес 
за решаване на проблема. 
А необходимостта от по- 
широка акция е още по-го- 
ляма ако се има предвид 
п следното: цехът пора
ди липса на суровини ра
боти с непълни мощности, 
на селскостопанските про 

в общината

лица. Но тезиот частни 
трудности щяха да бъдат 

както изтъкна
• Макар че изцяло не са обосновани пт>Р*У 

становищата от 18-то заседание на ЦК на СКС от 
тите на обинските инспекции бяха приети 
няма. санитарна инспекция

по-малки,
Величков, ако 
широка политическа акция 
в тази насока.

имаше по-

лярщито на обществени 
от страна на частни лица. 
Това особено е изразител
но след последното земле- 

бройни

Обсъждайки отчетите, 
на ОС в Дими- 

кон-
Що се отнася ДО строи- 

ииспскция, най-че- 
се явяват 

градо-

делегатите
тровград на 29 март

това бе изтък-
изводители 
тоябва да се даде възмож- 

в производството 
суровини да си об- 

и, дългос-

телната 
сто проблеми 
поради застарелия 
устройстмсн план на Дими
тровград, така 
сс решава от 
случай. Няма и подробно 
разработени части на пла
на на града или ггьк често 
не сс провеждат вече цри-

статираха, а 
нато и в уводното изложе 

Сек-
когато пост и 

на тези
мерство, 
площи, които своевремено 
поради различни причини 

на обществения 
пак са записа- 

частни лица . . . Тъй

Макър че отчетите бяха 
приети, бе потърсено всич
ки инспекции да доставят 
програми за работа съгла- 

18-то

ние на секретаря на 
ретариата на органите 
управлението Крум Велич- 

най-много пробле- 
работата има в служ-

езпечавт доход 
сочно наблюдавано — 
кои местни общности, кол
ко и какви суровини може 

произвеждат?

че всичкона вслучай ДОса дадени
сектор,сегаков, че сно становищата отни на
като значителна част, око. 
ЛО 70 на сто, са собстве-

ЦК на СКС. 
оспосо-

ми в
бата за имуществени въ
проси, инспекцията по стро 

и инспекцията по

заседание на 
Отделен въпрос с 
беността на 
какго и на останалите ор
гани на управлението.

да се
Целокупните сушени из

делия (дневно сс сушат от 
20-21 тона сурови зеленчу
ци) се изнасят на западно- 

в тази насока европейските назари. „Фа- 
и рмацевтика" от Лесковац,

инспекциите,селскостопанскатаност на 
трудова организация „Сто- 
чар", го в разрешаването 
на този проблем е нужно 
и ангажирането на същата. 
Определени трудности 
и в провеждане в

за , мелиорация на 
но това

стите решения, а това пре
дизвиква недоволство сред 
гражданите. От друга стра 
на испостроеиата комуна
лна мрежа 

' проблеми.

ителство 
пазара. Проблеми сигур- 

областта на хи
гиената в града и околия- 

тъй като санитарен

Си-
но има и гурио с че 

трябва да' се преизучи 
разпределението на лични
те доходи и да се подобри 
квалификационата

също създавата, но
инспектор все още няма, а 

за тези про-

има откри цеха се гот- 
производ-

която
дело ви да разшири 

отвените му мощности, с 
ще се открият нови

забслс-Всчс стандартни
отправени до рабо-

също и отчет, 
блеми на сесията не ста-

струк-
заетите, което е и

по-добра рабо- оаботни места, 
общински ор-

А. Т.

проекта 
Смиловско поле, жки са 

тата па инспекцията по па 
особено от страна 

селскостопанските про
изводители, които ис са до

коетотура на 
условие за 
та на тези

на дума.
Когато се има предвид 

оазрешаването на имущес
твени въпроси, тогава наи- 
напред изпъква зявземане-

се очакваможеше и да 
ако се има 
площите се уедряват чрез 
заплащане или заменяне

зара.предвид че В. Б.на гами.
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СТОПАНСТВО ПРЕЗ И»»*СУРДУЛИШКОТО
ГОДИНАООСТ „СЛОГА” ПРЕЗ 1984 ГОДИНА

Укрепване на материалната основа С цобри финансови показатели
дохода и ни чистия до- 

е най-важно• Общият доход е увеличен с 44 на сто, доходт с 39, а чистият доход с
ф Без но-големи Стопанските организа

ции в Сурдулишка общи
на през изтеклата (1984) 

постигнали доб-

на
ход, а което 
рязко се покачват на сре
дствата за материално раз 
ширяваие основите на тру- 

Сгопани-

40 на сто • Осъществена печалба от 14 641 000 динара 
сечки в снабдяването.

деловата 1984 година 
Оеосг' за трговия „Слога” 
в ьосилеград завърши с 
печалоа от 14 милиона и
041 хиляди динара. През 
цялата година снабдяване- 
го е било доОро не само в 
града, но и по селата, а 
недоимък на стоки не се 
е почувствувал. „Слога” 
през 1984 година е отде
лила значителни средства 
за реновиране на магази
ните: в Райчиловци, Брест 
нпца и Голеш, както и за 
построяване на смесения 
магазин в кв. „Магурка" 
в града.

осъщественият доход година са 
ри финансови резултати. 
Основната причина с сра
внителният висок ръст на 
цените, но и увеличението 
па физическия обем на 
производството 
Промишлените

са осъществили 
с 52,3 ма сто в по- 

сравнснис с 1983 
бележи

нара (увеличение с 44 на 
сто) по отношение па пре
дишната година. Израздод 
вани са общо 442 135 000 
динара (увеличение 45 на 
сто). Доходът възлиза на 
80 574 000 динара (39 на 
сто с по-голям), а чистият 
доход достига сума 59 918 
000 динара (увеличение 40 
на сто).

За отбелязване е, чс в 
структурата па обшия до
ход , иай-голямо участие 
има оборота в търговията 
(приблизително 93 на сто)

и чс
от гостилничарството 
малина от 1,7 на 0,5 наето.

За лични доходи на 
136-те заети (0 души повс- 

1983 г.) са отделени 
упели-

на-
да и резервите.

би било далеч по-сването 
добро, ако определени ра- 

нс бяха раснали до-зходи
сга бързо. Върху ръста на 
определени разходи: суро- 

ц-ьзпроизводствени 
енергия и пр. 
е могло да се

чс от
41 925 000 динара, 
пение с 40 па сто, а сред
ният личен доход с 18 299 
динара и с увеличен е 44 
па сто. Във фондовете са 
внесени 17 992 000 динара, 
от които 14 641 000 динара 
ом разширяване на матери 

основи на труда.
(М. Я.)

и износът.
организа- 

обш вини, 
материали, 
— едва ли 
влияе. Но

ции 
доход 
вече в 
година, 
увеличение

разходи: 
разходи

има
представителнидоходът

със 79,5 а чис-

алимте

СТОПАНИСВАНЕТО НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИ
ШЛЕНОСТ „ЛУЖИИЦА” В 1984 ГОДИНА

За добрите успехи дирек 
торът на организацията 
Васил Иванчов изтъкна 
преди всичко повишената 
отговорност на всички зае 
ти в организацията, пов*^ 
шената борба срещу всич- 

субективни слабости, 
икономиите и пестенето. 
Все още обаче има начи
ни и възможности за още 
по-добро стопанисване. Ра
збира се, ако още по-дей- 
но действуват комунисти
те в отделни самоуправи- 

' телни органи и тела, с 
цел да се пресече пътя на 
всички видове посегателст- 

общественото

Повече и по-качествено 

производство
„Лужница" има• Химическата промишленост

стопански резултати в 1984 година.
физическия обем 

по-добро снабдяване

положителни
• Забележено увеличение наки

на производството в резултат на 
със суровини 

Химическата промишле- 
„Лужница" в Бабуш- 

положителни ре- 
завършила де- 

1984 година. Значи
телно е увеличен дохода 
в сравнение с предишната 
година, докато изразходва
ните средства са растнали 
с размер от 86%. Доходът 
е по-голям със 134, а чи
стият доход с 202%. За ли
чните доходи на 330 заети 
са отделени с 39% пове-

приравнено 
към 1983 година, а сред
ният личен доход е дости
гнал 14 000 динара в ООСТ 
„Метакрилати" 
динара в трудова общност.

Обнадеждава и фактът, 
че за разширяване на ма-

че средства,
пост 
ница. с 
зултати е 
ловата и 17 000 (240,5 на сто), командиров 

ки и пътувания в чужбина 
(879,5 на сто), авторски 
хонорари (285,2 на сто) ре 
клами и пропаганда (215,5 
на сто) и пр. — биха мо
гли чувствително да се на
малят и съответно на това 
подобри общото състоя-, 
ние на стопанските орга
низации.

Увеличението на лихви
те също зле се 
върху
ност. За.лихви са отделени 
общо 10,8 на сто от дохо
да, а това е доста високо. 
Общо кредитите на сто
панството към края на го
дината възлизат на над 1,9 
милиарда 
жат увеличение с 23,13 на 
сто.

тият доход с 94,2 на сто. 
Тези добри финансови по
казатели са дали възмож
ност на организациите 
сдружения труд да отделят 
359,7 процента за разши
ряване на материалните ос 
нови на труда срещу 74,9 
през 1983 година.

на
ва срещу 
имущество.

термалната основа на сдру 
са отделени 

сред- 
1983

жения труд 
дори 681°/о повече

ООСТ „Слога" 
през 1984 г. е осъществила 
общ ДОХОД 528 709 000 ди-

ства отколкото през 
година! Към 90% от тези 

е обезпечила

Инак

средства 
ООСТ „Пластика", най-го- 

„Лужница". 
ООСТ „Пластика" е би

ла редовно снабдявана със

Сведенията за осъществе 
ния физически обем налемия Цсх в
производството 
че фабриката за химичес
ки изделия „Галеника" — 
ООСТ „25 май" в Сурду- 
лица, фабриката за1 маши
ни и стоманолеярна „Мач- 
катмца” и ООСТ „5 сеп- 
тембар" към автомобилни
те заводи „Цървена заста
ва” — Крагуевац, за про
изводство на микро-мото- 
ри за чувствително нарас
тване. А това са 
стопански организации в 
общината.

Най-високи

говорят.БАБУШНИЦА
отразява 

стопанската дей-УСПЕШНА ДЕЙНОСТ НА »ТАЛМАС« суровини, а производство
то на фолии и кесийки е 
значително увеличено. В 
момента има и склад от 
180 тона, предимно тръби. 
Производственият 
според Петар Йоцич, ди; 
ректор на тази основна ор
ганизация на сдружения 
труд е бил много амбици
озен.

ООСТ „Тъкачница" е би
ла редовно снабдявана със

21% в повече от 1983 го-Търговската организа
ция „Таламбас" в Бабуш- 
ница, която работи в със
тава на нишки „Ангропр.о- 
мет" с успех приключи де
ловата 1984 година. Дирек 
торът на тази трудова ор
ганизация Любомир Стан- 
кович изтъква, че се е сто
панисвало при затруднен^ 
условия. Главната пречка 
в работата, както изтъква 
Стан^ович, е в недоимъка 
на собствени оборотни 
средства и това налага да 
се теглят банкови креди
ти при неблагоприятни ус
ловия. Освен това мнози
на доставчици на стоки ис 
кат да им се заплаща пре
дварително.

дина, докато чистият до
ход възлиза на 46 500 000 
динара. За лични

план.
доходи

са били заделени с 35%, 
а за общо потребление — 
34% повече в сравнение с 
1983 година. Средствата,

динара и беле-

водещи В стопанските организа
ции в общината през 1984 
година е осъществен 
Де» личен доход в размер 
18 /24 динара и бележи 
ръст 48,4 на сто, а в сто
панството са били заети 
общо 3113 работника, кое
то е с 3 на сто повече в 
сравнение с 1983 година.

За отбелязване е, че на 
територията на общината 
работят

отделени за укрепване на 
материалната основа на 
труда са на равнището на 
1983 година. Средният ли
чен доход в „Таламбас" 
през 1984 година е 16 375 
динара.

сре-суровини и е увеличила 
производството си с 42%, 
но финансовите й резулта
ти не са добри. Поради 
износеност на машините, 
производителността на тру
да в този цех е ниска.

С най-големи трудности 
през изтеклата

приходи са 
реализирани на домашния 
пазар (увеличение 165,9 
на сто), докато най-високо 
процентуално увеличение 
отчита реализацията на чу 
ждестранните пазари —. 
362,8 на сто. За

Разходите по стопанис
ването са се увеличавали 
по-бързо от общият доход.

Във връзка с това Станко- 
вич казва:

диними- 
зирането на приходите на 
чуждестранните 
освен ООСТ „5 
бар" (увеличен 
37,3 на сто) особено 
ние има износът на 
рална вълна (през 1983 го
дина износът е бил на сто
йност КЪМ 30,5 
година на 
150 милиона

година се 
е срещала основната орга
низация
труд „Полиестер" обаче 
първите месеци на настоя
щата година, производство
то се съживява. В „Мета- 

’ крилати"

пазари 
септем- 

износ с
влия. 
мине-

на сдружения и няколко трудо
ви единици, чиято 
ска дейност 
положителна и 
значителна част 
цията им

в стопан- 
съидо е билаВ 1984 година работни

ците в „Таламбас" са ос- 
ществили общ доход от 
392 500 000 динара, * което 
е с 31 на сто в повече от

|
Това в най-голяма че една

степен е повлияло увеличе
нието на разходите за на- 
бавка на търговски стоки,

от продук 
също се изнася 

на чуждестранните пазари, 
тези

проивзодството 
показва ръст дори от 161% 
в сравнение с 1983 година, 

а голямо е и увеличението Намаление 
на транспортните разхо
ди, електрическия ток

а през 1984 
стойност 

динара).
В трудови единици 

заетост на ра- 
значително се

над1983. година, изразходвани- единствено е 
имало в цеха за производ- 

и ство на оцет — 16%, обаче 
реализацията е била, по-до- 
бпа от. предишните

ежегодната 
ботниците 
Увеличава ,но 
сок пооцент от 
съствува по болест, 
спъла верижното 
дство.

те средства са се увелйча- 
от 33%. Най-радващо е обаче 

че изразходваните средст' 
^панството раснат 

по-бавно от общия доход 
което е твърде благопри*: 
тно. Оттук и високият ръдт

вали с размер твърде ви-
пр. заетите от-Осъществен е доход от над 

61 000 000 динара,
годи-

М. Аптич
което 

пооизво-
ни.М. Античили с
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-  ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕкомунист

Орган на Съюза на югославските нвмунисти У’
н на Съюза на комунистите в Сърбиц Брой 1461, година ХЬУШ

Белград, 5 април 1985

Има (ли) надежда 

за стандарта?
г лЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА

За по-малко увеличение на продуктивността, 
на да резултира с още доста висок процент 

доходи е то- на инфлацията и още незабелязано едного- 
какво да се дишно намаление на реалните' стойности на 

с това свикнах- личните доходи с 12 на сто, с което служе
не бното намаление на реалната им стойност 

въл- До краяа на 1984 спрямо 1980 година е све 
дено на 22 на сто, макар че има и такива, 
които явно твърдят, че общият стандарт 
е паднал с 34-35 на сто. Макар, в това ня
ма съмнение, че ровенето само по слабос
тите — особено ако това се прави с наме
рение да се обезценят нечии резултати — 
е ясно грозна особеност, изглежда че от 
отговорите на някои въпроси просто не мо
жем да побегнем. Напротив, би била наша 
дпъжност на същите да дадем задоволите
лен отговор. И не затова да се удовлетво
ри любопитството, но преди всичко, защо- 
то от това зависи с каква и с колко моти
вация работниците утре ще идват на рабо
та, какво поведение ще имат при разпред-

цените, инфлацията и падането 
реалната стойност на личните 
лкова много казано, че няма 
добави.. Толкова, впрочем, 
ме, та. пече и за вестниците не е новост, 
след 1-лколко дни ще ни срещне нова 
на на поскъпвания. Сега това става чрез
цените на битовите услуги и наемите, пък 
тези поскъпвания - които, както в нашите 
обстоятелства бива, не се предвествяват ко- 
гато са по-малки от 50 на сто — ще долеят 
и своята капка петрол на вече добре раз
горилия се огън на инфлацията, която са
мо през първите три месеца на тази годи
на — горе-долу _— достигна 20 на сто. А
къде се още онези по-рано договорени по
скъпвания на енергията, и онези, които се 
въвеждат на малките врати и, най-сетне, 
онези които ще ни удрят по джоба от „зе
ления пазар", на които обикновено никой 
не разчита?

„Югославската социалистическа револю
ция иска борба. В тази борба — да бъдем реал
ни — търсим и „невъзможното)". Да бъдем хра
бри, но и мъдри. Да бедем демократични, но и 
безкомпромисни. Само такава борба осигурява 
да бъдем носители на настоящето, а не супленти 
на бъдещето. Победата на самоуправлението, 
братството и единството — със Съюза на югос-

елнието на дохода и с колко доверие ще 
гласуват за бъдещото развитие, което — 
в това трябва да вярваме-е оптимистично

1990

Но, лъжете се ако мислите, че сега 
затова ще се вайкаме над съдбата, която ни 
чака, защото за това и няма особена при
чина. Няма я просто, защото на такова 
нещо свикнахме през последните няколко 
години, а и какво е 50 на сто към 100 на 
сто, както някои предвествяваха поскъпва
нето на което трябваше да разчитаме.

и в предвижданията за развието до 
година. лавските комунисти начело, от жизнената стес

неност води към сигурна жизнена перспектива, 
според мярката на човека. Ако е така, искаме 
революционните цели по-бързо и по-последова- 

! телно да се осъществяват, и ние да бъдем стро- 
1 итсли, работническата класа да бъде господству- 

ваща, така както исторически и според нашите | 
' определения й принадлежи. С цялото си сърце | 

сме на страната на тези определения и затова, 
вярваме, имаме право и от другите това да тър
сим. Поръчваме: още ще се борим, като Тито".

На тези въпроси трябва да се отгово
ри, защото в противен случай, самите сюг- 
жестират отговор, който трябва да се вър
ти някъде в къпга на незнанието и неспо
собността.

За паника сигурно не би трябвало да 
има място ако троха вярваме в това, кое-

По-инакъв извод, следователно, не бито пресметнахме и за което се договорих
ме, ако само малко уважение покажем към 
резолюциите за развитието. Според 
следователно, всичко което стана с цените 
през първите три месеца на тази година, 
би трябвало да бъде „лебедов грях", за
щото ясно е записано, че инфлацията тря
бва да бъде по-бавна, а 
реалната стойност на личните доходи сп
ряно. Следователно, кой какво е грабнал, 
грабнал е. От сега трябва да се разчита

по-светло бъдеще.

могъл да се направи, защото днес по це
лия свят трябва със свещ да се търси стра
на, в която производството по физически 
обем е увеличено с 6 на сто. Обаче, трябва 
да се запитаме, с кой размер у нас би тря
бвало да расте производството и обществе
ният продукт поне да запазим така ощръ- 
бенитс лични доходи, жизнения и обществе 
ИИЯ стандарт? Има тук и други сериозни 
въпроси, но в настоящата

обстановка просто не се рсша- 
да споменем проблема за намаление

то на инвестициите в основни

тях,

Това е част от поръчението на югославс
ката младеж в тазгодишната Щафета па мла
достта, която отеква вече две седмици по град
ските площади, фабричните и спортните зали, в 
сърцата на младите хора, които и по този нач
ин поръчват, че не са съгласни послушността да 
бъде мярка за привързаността към целите 
революцията. Щафетата на нейния няколко хи
ляди километра дълъг път по цялата страна, до
сега поздравиха стотици хиляди младежи, пион- 

работници, селскостопански труженици и

намалението на

наизключителнона
по-ведри предзнаци и на 
За Хърватско това е съвсем известно, а съ
дейки по съответния документ за Югослав- 

другаде не би трябвало да бъде по- 
лощо. От това следва и ясният отговор на 
въпроса: има ли надежда за стандарта?

деликатна 
ваме

средства, 
иай-доброжелателните 

оценяват като дезинвести- 
идс рече постепенно изяждане

явление, което ивия, и ери,
борци и граждани навред из страната ни...икономисти вече

оаис, което 
на бъдещето. Пътят на Щафетата е удобен момент, че 

с четенето на поръчението да се покаже разпоо-
че има! И то неИма, съвсем е ясно,

така решихме, преди всичко, зато- 
критикарство, та и не 

които сме постигнали.

Това, разбира се, би трябвало да бъдет 
забелязани размери на уве- 

Очсвидно,
само че 
ва че попаднахме в

бразното творчество на младите, а сред носите- 
са най-добрите наши работници, новатори,

спортисти.

в света още нс 
личение 
такива размери нс 
аят пито 
ред които отдавна

производството.
биха могли да ни обещ

литс
ученици, студенти, селски стопани,

на
виждаме успехите,
Действително, слепи сме при здрави очи.

се за стандарта, а при
значи, че (пак в Хърва-

плановиците с широка ръка, спо Тазгодишната Щафета тръгна от Крагуе- 
вац, града в който преди четиридесет години се 

идеята за този снмбол на отдаността

товаХванали сме 
почти нищо нс ни 
•гско) увеличихме “производството

постигнахме успехи и на друг
осъществихме суфицит в платеж- 

баланс. Ето, вайкаме се, а резултатите 
бихме могли да се гордеем.

бихме били в комуниз
нас 6 на ма. РОДИ

Титовия път и дело. Първият носител, висококва 
Радослав Йерсмич.

стандарта? Има,план, Има ли надежда за 
намерим същински отговори на въпр- 

всс по-често откровено се по_с- 
продънеиата торба,

сто,
дори и 
ния '
са такива, че

И гордеяли бихме се 
зи резултати не ни 
още ио-голяма горчивина, косато обезател
но не би се налагали редица други въпро-

лифираният металостругар 
най-добър млад работник-самоуправител

.Дървена застава" и в община Крагуевац 
прие Щафетата от ръцете на Нада Котник —

името на младеж-

ако 
осите, които в Ззво-

втавят, ако открием
влиза осъщественото, ако започнем

дите
която
и действително да вярваме, че само на тру 

миналогодишното 6-процент- 
производството. След то- 

би било по-логично от вярата, 
този резултат и ,ще се

когато точно те- 
биха изпълнявали с

Стсфанович, жената която от
пионерите в Шумадия първа в

53-ия му рожден ден и му връ- 
150 хиляди подписи. Род- 

Титовата щафета по величествен 
тазгодишната Щафета.

1945 годината ида дължим и
на Тито честити 
чи „Синята книга” с

но увеличение ма
ва нищо не 
че поне част от 
върне на труда.

си. пият град на 
начин изпратиТрябвало би, впрочем, да се иопитв- 

възможио увеличението на про- 
съответно

V.Кармело Влаховме: как е 
изводството от 6 на сто, при



2 Комунист
ЖАЛБИ

До истината допълнително
КОМИСИЯТА В БАЗАТА Първо утвърди, ЧЕ ЖАЛБАТА Е решение, че директорът на „Про- стъпност и т.н. На заседанието в 

НЕОСНОВАТЕЛНА. СЛЕД ТОВА КОМИСИЯ ПРИ ЦК ПОМОЛИ кувие-нроект" „осуетява Б. ПриОак Общинския комитет присъствували
КОМИСИЯТА В БАЗАТА ПОВТОРНО ЛА ПРОВЕРИ ДОВОДИТЕ ^ Р^чределението на трудовите оплакващият С Михаилович и ди- 

“*:: . ДЛ шшии дииидуиъ, задачи; равноправно, като добър ректорът на Завода, Александар
СЛЕД КОЕТО СЕ ОКАЗА, ЧЕ ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА специалист, заедно с останалите Михаилович. „Пред Комисията на

работници да участвува в разпре- ОК посочените за всичко са се 
делението па личния доход". На договорили, намерили общо реше

ние (измирили се), а всичко с же-

/\ко се оплаквате в организа- 
цнлга или в солницата, в която 
л\т»сете и раоотите, ще ви се слу
чи компетентните да оценят, че не 
ехе прав. лко след това се оокр- 
пеге до централния комитет, т.е. 
до неговата комисия за представ
ки, която от ваше име търси „слу
чаят повторно да се преизучи, съ
щите органи в оазата ще констан- 
тират, че жалоага е 

изменението на 
ще последва с 
изречение. Доколкото 
при централния комитет оцени, че 
представката е от такъв характер, 
че тряова да се предостави на об
щински, регионален или някой 
друг орган, които ще помоли да 
я информират какво е решено. То-

е заминала в пенсия (1Ув4) потър
сено е да се изсели, въпреки че 
пенсията и е аиио динара, предста
вката от централния комитет е от- 
ирооена до оо*мииския съвет на с-и 
ндикьги в крагуевац „поради про
верка на доводите и предприети
те з,на нсооходими мерки като при 
това комисията при ЦК оъдс ин
формирани-. и информацията, не
отдавна пристигнала в централния 
комитет се казва, че и. джордже- 
ьич живее в квартира, за ерген
ско настаняване вече 15 години и 
че се намира на 51 място в ранг- 
лпетата за получаване на кварти
ра. ь иош още трима пенсионе
ри но са решили жилищния си въ
прос. 11о интервенция на Синди
калния съвет в Крагуевац на тру- 

зп интерес на висшия орган в ня- довия съвет в ООСГ е предложено 
кон нисши органи влияе върху да „отсрочи спирането на ползу- 
промяна на отношенията според, ване на квартирата от страна на 
значението, характера и същина- подателя на представката до вз«- 
та на доводите от жалбите на дру- мине на решение за защитни до- 
гарите от тяхната среда. оавъчни, имайки предвид матери-

В приложение на това твърде- алното положение на пенсионирана- 
ние ползуваме подбрани извадки та работничка”. Трудовата 
от „Информацията на Комисията ннзация е заела същото становище, 
при ЦК на СК в Сърбия за жалби Отпусната й е материална по
за проверка на доводите от пред- мощ от 5000 динара, а по случай 
ставките чрез други органи и ор- пенсионирането й е 
ганизации". 35 990 динара.

директора па трудовата организа
ция е предложено, „все до изме- ланисто до такова нешо да не се 
пенията в нормативните акти, да стига. Взаимно е мнението, че жа- 
прави сметка всеки работник да лбата на С. Михалйович частично 
има еднакви възможности да осъ- с оправдателна”, 
ществи съответен личен доход".

От село Църна Глава, община
Рашка, /6 граждани са търсели по- ТЪКМО СЛЕД „ВИСШИЯ"

ОРГАНмощ за премахване на послед
ствията от земетресението, защото

основателна, 
становището 

помощта на едно 
комисията

Следователно, оказа се, че жал
бите донякъде или съвсем са осно-

тяхното село, както се твърди, „нс 
с получило нищо”. Заявлението от 
ЦК е отправено до Общинския ко- вателии. Преди да се обърнат до 
митст на СК в Рашка „само че за 
предприетото до се осведоми Ко- сс 
мисията за жалби при ЦК на СК т^ка са им казали в общините и 
в Сърбия”.

Централния комитет, оплаквалите- 
не са били прави поне

организациите, които предварител
но са разглеждали техните предста 

Наскоро пристига следното об- вки* Но, било е достатъчно Коми- 
яснсиие: „След вашето писмо, ко- сията за жалби при ЦК да от- 
сто получихме заедно с представ- прави писмо, в което моли да 
ката на жителите на село Църна 5ъде информирана за изхода на 
Глава, от Изпълнителния съвет на. //Случая", па същите органи и ор- 
ОС веднага (!) потърсихме да 
информира какво е предприето до 
сега в даването на помощ и в са
нирането на последствията от зе- та ПРИ ЦК винаги 
метрссението в селото. От Изпъл- че оплакващите се са прави. На- 
нителния съвет получихме писмо, против, органите във фабриките, 
което веднага е отправено до мес- общините, регионите „във възобно 
тната общност на йошанишка вена процедура” по иск на Ко- 
Баня, село Църна Глава. Сходно мисията често повторно константи- 
на писмото на Изпълнителния съ- РаТ че оплакващите се

;

ганизации да променят мнениетони
си.

Юва не значи, че на Комисия-орга-
се дава отговор

получил .1

грешат,
вег веднага с проведено събрание за което доставят информация 
па гражданите, на

. твували 70 на сто от жителите на Обаче, често става и обратно
Живорад Радоикович — Ивица, Бисерка Прибак от „Прокупйе- ,аЪРна Глава. Присъствали и пред- °т 29 „информации",

председател на Местното сдруже. проект", в Прокупйе е отправила став|*тели на Общинския щаб за иск на Комисията при ЦК на СК
ние на СУБНОР „Долни град" и жалба до Централния комитет оп- с31ШРаие на последствията от зе- 5 Сърбия са пристигнали за ней-
член на Председателството на Об- лаквайки се от директора, който я метРесението, както и едно число н°то тазседмично заседание __
щинския отбор на СУБНОР в Сме- малтретирал поради това, че е ука пРсДставители на обществено-по- же Да се утвърди, че почти
дерево, посочвал неправилностите в звала слабостите в трудовата орга- ;-и™ческите организации и ОС в 'вината жалби напълно
рзпределениею на квартири, кре низация. Точно поради това с ре- 1ашка- На събранието е даден от- ™о са основателни Понеже
пг1п~ ° стР°ителств° " ^нието на Трудови* съвст, казва ‘!ет аа ™ва как, колко и в какво Даните първо са креели 
сгата опганизапи°ТЛГИГмВе б°РЧе' ТЯ получава Ув°™ение. Основния “ с1"тон ДаДсната помощ на вся- органите и организациите
Затова че е ли Да СмеДеРево. съд на сдружения труд в Ниш ану- '° Д°макинство в село Църна Гла- те среди, а тъй като техните
Затова че е реагирал на незакон- лира това решение, а трудовият съ- ва' Па е °Денено, че главната при Д” не винаги гя тя«. Сре'
ГедоГоГ СлеГ™™ Ж ° Радой* Г “еД ™Ва ПОдава жалба 77 “ у” -во за^Г‘*
кович се жали по 77,77 Съда на сДРУжения съд в Сърбия. ь неточната и слаба информира- като посредственик не
ЦК на СК » гДйиа » Та на комисията при ЦК на СК в Сърбия ™ст- което самите граждани по- жила централнатаЦК на СК в Сърбия, която отпра- жалбата на Бисерка Прибак отппа твърдили". Д ни по “ Р ЛНата
ашяР^оГнТсГБНОрЖДУОбЩИД **МОК:на СКв Нищ съезабе^ ■ Стоядин Михаилович. зает в РспрезентаГвно ^ ^
Г.Я шгформира за взе'тото реше3 *Ка М°К Да инФ°рмиРа ЦК От- 3?«>да за опазване здравето в телно сведение Ако 
ние. В следствие „а това в МОО ^едатеТт^о^наоГнТСК° ~ " П°ТЪРСИЛ Е °Т ОК на СК Еата «
се състояло заседание на което, ос- кГпиТ е Тправило провери "на
твуваД'и,ГиРпредставители3 на^СЗб ™ И ЧЕ нТноГели^

"ениТ-=“ Смерки"

ква. Този път се е стиггал“ до"^ °баЧС' В и'1Ф°РмаЧия™ на Коми- “а “ обръща към Комисията
ОК на°СК вР^~

разпределението на ^Гна-= “ ^ иГод^ лните
непра- ОТ трудовата организация". Затова ааседаиието на Комисията ‘ 

някои постъп- на заседан1'Ге На Комисията за жал ставки при Общинския
ки на Председателството на Об- би ПРИ Чк на СК в Сърбия е взе- 103и път е взето решение, че жал ито
щинския отбор на СУБНОР, кои- то решение да се потърси допъл- &ата на «РУгаРя С. Михайл
то не са в съгласие със статутар- иително обяснение от' Председател ваталнз“ ЦЙ.°Да’ час™чно 3
ните норми в Съюза на бойците". ствРто на ОК на СК в Прокупйе. проведените ИСИЯТа ПРИ °К

т_г тт ^ежДувременно пристига нова ин.
евена Джурджевич, пенсиони- формация На МОК в която 

рана работничка в Завода „Дърве
на застава" ООСТ „Обществен след завръщането в трудовата 0п к „
стандарт в Крагуевац, е търсила ганизация към нея се отнаседи от- торГче
от Комисията за оплаквания при мъстително". Поради това Р ’ 46
ЦК на СК в Сърбия да не бъде „0 събрание на 
изселена от квартирата намираща МОК

ДОВОДИТЕ НЕ СА БЕЗ 
ОСНОВАНИЕ

„ОТМЪСИТЕЛИ"
И ПОМИРИТЕЛНИ което прнсъс-

:
които по

мо- 
поло- 

или части- 
граж- 

помощ от 
в свои-

докато 
се е нало- 

инстанция, то
достатъчно 

значи- 
органите в ба

за пенси

вее пак е

заинтересовани 
опираната работничка 

и за рабо- квартирата за безсемейни 
на директора, солните директори 

не е превзел никак- кгартири и 
п. мерки. С. Михайлович

тук да се разисква 
тенията в колектива 
татари поведението 
но Комитетът

за отно- живуща в
за свое- 

незаконните
след то- ляни едвам кога™ Пристигне6 °е" 

на от „висшите" органи 
7Ат проверени, 
запитаме каква 
зи, на които

иск
нещата да бъ- 

тогава остава да се 
е съдбата

комисиите на центра-
за пред- да кажГ Гб'1, ГилоТбрГ 
комитет сиите на ПК 0 ” до°Р°«а цк за всички жалби

пристигнат на техен 
а които те отправят 
гаии

на оне-
рите и кредитите е имало
вилности, както и в коми

ко-
адрес — 

до нисшите ор
да търсят „ин-

ович, 
е осно- обезателно

след формации" 
вод на 

дошла Макар 
число

за това какво 
заявленията е

разговори и 
положение е

по по- 
направено.

изучено
то фактическо 

е под до заключение
изтъква че

че. не е съвсем 
с ролята на Съюза 
особенно на

че при едно 
заети в този колектив

вчертано, че Б. Прибак унисон
на комунистите, 

централни
съществува 

чл дирек-от реваншизъм неговите
органи, този ход би бил

тентнитр13 °ПЛакващите се. Компе
тентните в базата биха
джурността
ние на
рхия.

първичната 
на СК в Завода 
ла решение

организация от голямае свика-
неправилно е взе-представителите на 

СК, Общинския за изричанепа на идей- 
мярКа на бившата 

че директорът 
поради

повишили 
С,Г ^кар и благодарс- 

погрешно разбраната

комитет но политическа
заш™ н “ ТРУД0вата 0Ргани- работничка, зация. На това заседание е взето

се в сградата, предназначена за 
квартируване на безсемейни. Като

от Прокупйе
парич- 

стопанска пре
перачо е наказан

Б. Радивойша
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Д-р ИВАН стоянович

Па конгреса стоятелност ис ясни отговори отговорност на по
крайнините. И републиканският и 
покрайнинският 
ва степен са 
на по-широката

етатизъм в еднак-
ограничаващ фактор 

~1 самоуправителнл 
интеграция в република, вър“ 
което единствено може да се из 
гражда единството на СР Сърбия 
общност*33“3 " самоУпРавителна

НРТ1^РИ сегашн°то състояние на 
на и «к Работникът от Войводи- 
на, и работникът от Косово 

\ ботникът от централната 
Сърбия еднакво

ДО КОНГРЕСА ТРЯБВА ДА 
КАКВО СМЕ, НО И 
СЛАБИТЕ ТОЧКИ 
ДА ИЗВЪРШИМ

„_„л УТВърдим НЕ САМО 
ТОВА КАКВО СМЕ КАК 

В СИСТЕМАТА И КАКВИ

ПРОТИВ 
ЩЕ ПРЕМАХВАМЕ 

ПРОМЕНИ ТРЯБВА

Три са главни области, как-
то на това посочиха общопартий- ти доведе нашата икономиса 
ните разисквания върху Проекто- за. Липсваше необходимата

13'Т° заседание лост навреме да се пресече пътят
Ц на С К и неотдавна със- на негативните процеси. Трябва то- 

тоялото се 16-то заседание на ЦК ва да се изтъкне, защото 
на СЮк, към които трябва да на-

Натрунването на много слабос- 
в кри 

сме- и ра-.
част на 

чувствува поел еди 
икономическото • разединя- 

все повече става 
Щ лен, че поради това 
Ш вее. Тази

I Ците на
ване ии днес

има хора, които не виждат, че по
сочим активността в подготовката нататъшното развитие на самоуп-*: Ш 
на конгресите и „конференциите равнението търси значителни и* Ш 
на СК. Това са: деиствуването на смели промени в стопанската сис-ФН 
СК на Сърбия, значително по-рс- тема, промени, които трябва 
шително отколкото досега, а изхо- премахнат всичко онова което на- 
ждайки от Дългосрочната програ- малява потенциалната икономичес-ю 
ма за икономическа стабилизация, ка ефикасност на самоуправител-т 
върху решаването на икономичес- ната социалистическа и обществс ® 
ките г 'облеми, които вече с годи- до-икономическа система.

съзнате-
П0-Л0Ш0 жи- 

ясна истина трябва да 
основата на борбата на 

на комунистите за
бъде в 
Съюзада'

премах- 
проблеми, които саване на всички1

се изпречели на пътя на изграж- 
и съдружие-вено-икономическо развитие, че то в на

продължаването на едно такова нашата република върху ра-
състояние води към застрашаване °отническо-класови основи,
на жизнените интереси на работ-

система насочена кт.м укрепване ред що се касае до институциите нъческата класа. Самоуправител- в ПРЕЛКПнгрегцд-гл - 
ка социалистическото самоуправле- на нашата система и че проблемът ният плурализъм на интересите не ГОТОВИ тгаквд П0Д"
ние; промените в Съюза на кому- е само в поведението на хората, може Да значи абсолютизация на гъзнаетт/гетг! ®ЗНЕМ

с които трябва значител- по-точно — в това че хората не се частичните интереси и порицава- ТИЧЕСКИТР мпмшти
неговото отнасят съгласно с институциите не на °бЩи™. РЛЗЕНИ ПРЕДИ ВСИЧХП^

единство И акционна способност, на системата. Смисълът на инсти- „ . ЕДИНСТВОТО и
Т'кп «е водешата поля, която има туциите на системата е да регули- Безкрайните нагаждания поч- СТЪЛКНОВЯВАНЕ НА^ОЛитч,?
- обществото гл се осигурява въз- Рат поведението. на хората, а ако ™ на всички • равнища в организа- ЧЕСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ нд°гет

по бързо и по-ефикасно и в това поведение вече по-дълго «а обществото, от органи- БЛИКИ^Е покрайнините
което се явява време има проблеми, значи че и аа“;™те на сдружения труд до фе- върху ЕТАТИСТИЧЕСКИ'огнг?

с институциите нещо не е в ред. Дерацията — чиято същност често ви _ ДНЕС ГА гл -нндтд0™
Една обществена система не може е борба на самостоятелните бюро- ЧИНА ЧЕ д иттщчи?™
нито да се защищава пито да се кРатически интереси, борба за ИЕ решаваме м пнпм^/п

власт, а „е борба за действителни- ЕТ0 ИКОНОМИЧЕСКИ А'

ги тежко натискат нашия съвку
пен обществен живот и разви
тие; развитието на

Не може да се приеме, напри- 
политическата мер, твърдението че всичко е в

ПОЛИ-кистите, 
но да бъдат укрепени ИЗ-

л-СЖНО
поемзхЕа всичко,

пречка на самоуправителнотокато
социалистическо и обществено ра
звитие. развива ако се затварят очи пред 

нейните слабости. Мнението, упро- 
стено изнесено, че системата е до
бра, а практиката лоша, се показа 
неоснователно. Апологетите на вси-

~ МОЖЕ
ОТНОСИТЕЛНО ПО-ЛЕСНО ДА 
СЕ РЕШИ

те интереси на работническата 
. класа — спират излизането от ико 

комическата криза. Тя нерядко но- ~ 
си само формални белези на само- 
управителното споразумяване и об
щественото договаряне.

Множество факти говорят, че 
до бавност в решаването на ико
номическите проблеми, които ра
ботническата класа и народа най- 
тежко натискат, се 
слабости в политическата и стопан 
ската система 
действуване на 
тор и това преди всичко на Съю
за на комунистите.

В подготовката 
конференците на СК е

чко налично са спирачи на прог
реса. Спирачи, обаче, са и онези, 
които с „критиката на всичко съ
ществуващо" сега' отхвърлят дори 
и социализма и самоуправлението. 
Съюзът на комунистите на Сърбия

на конгреса иидва поради
нужно по-

Съюзът на комунистите на Сър- Дълбоко да се проникне в действи- 
бия, чиито съставни части са Съ-

и недостатъчното 
субективния фак- телните причини на пренебрегава- 

•Че пшшцмпитеюзът на комунистите на Войводи- 
на и Съюзът на комунистите на 
Косово, трябва до конгреса да по-

на демократичес
кия централизъм и да се 
до ясни становища и уставни реше-

иоследователно се застъпва за про
мени в стопанската и политическа- 

да повторим —

стигне
ложат още по-големи
укрепване на единството и съдру- кия, с които ще се осуети непо- 
жието в СР Сърбия и премахване- следователното 

труда то на всички спорни въпроси, ко-

усилия заВ предконгресната подготовка 
трябва да влезнем със съзнанието, 
че политическите моменти изразе
ни, преди всичко, в неединството

конфликти между им, с които ще се осуетяват гру-
бюрократи-

та система, но 
за промени, които Ще - укрепват 
позицията работниците и

им прилагане в 
практиката. В този контекст 
чително значение има фактът до 
край да се прецизира ролята и от-

изклюито натискат отношенията в репу
бликата. За някои от тези въпроси, 
които се отнасят до осъществява
нето на цялостната конституцион- говорността на организациите и ор 

федерацията, а ганите на СК, а специално на ЦК 
иа СЮК за единството на СЮК и

и постоянните
политическите центрове на репуб- псвособственическите, 
ликите и покрайнините върху ета- леските, статистическите и други- 
тистически основи, днес са главна те загребвания на работническите на концепция на 

в тези рамките и на конституцион
ната позиция на СР Сърбия, се страната като цяло, а ЦК на СК 
води и занапред ще се води диску- ка Сърбия и покрайнинските ко
сия. Наша обща задача е да _съз- 
дадсм условия за принципни рази-

та причина, че в икономиката нс 
решаваме и онова, които, икономи
чески може относително по-лесно 
да се реши. Ето защо, по-бързите - ье по-ефикасна за 
крачки към достигането на някои 
основни цели на икономическата 
стабилизация представляват глав- • 
ният политически изпит за идейно
то и акционното единство на Съю
за на комунистите в предконгрес
ната година.

нрава, с които цялата икономичес
ка и политическа система ще ста- 

стопаистното,
културното разви- митсти за единството на СК на 

Сърбия и СР Сърбия.
политическото, 
тис — за развитието на социалис-
•нхекото самоуправление. скиания с ясно отхвърляне накто Някои по-нови процеси в идей- 

бюрократично-цеитралистичес- иата и куЛтурната сфера указватНс бива да влезнем в предсто- ма 
ящия срсдносрочсн период с под
властното на

ките така и на сепаратистическите на това, че ма акциите на СК лип
сва необходимата офанзивност и 
това в обстановката, когато е оче-

по-голя-иогледи. Застъпването задезиитеграционнитс
републиката върхупрез които иад интеграционните процеси. Пре- ма кохезия в 

последните години, 
политически ,убе-

Всички трудности, 
минаваме в 
икономически и
дително говорят за това, че наша
та самоуправителна система — Ця- следици върху нашето 

гледано издържа пробата 
на времето и показа жизненост и 
сила, дори и в условията на чув
ствителното изоставане в

действуване на субекти-

самоуправитслни основи ис можесичансто на репродукционните про 
цсси вече остави

виден агресивният натиск на иде
йните противници, особено онези, 
които настъпват от позициите на 
национализма. Общите обществе
ни условия търсят още по-органи- 
зирана работа на Съюза на кому
нистите в борбата за социалисти
ческо самоуправление и за по-яс- 
на разграничителна черта и на ан- 
тисоциалистичсскитс и антисамоу- 
правителните тенденции във всич- 

области на икономическия, по
литическия и културния живот.

се противо-такива тежки по- по-никзкъв начин да
общо о&ще- постави иа демократическата само-

лостно

Десетият конгрес на СКС през май 1986органи
зираното
вните сили в обществото и в лип- 

единствви поглед върху ис- 
развойии нробле- 

Негативните опити трябва до

Па 21-ия пленум на ЦК па СК на Сърбия, състоял се на 27 
Белград бс рошено Досетият конгрес на Съюза на кому-

половина иа май 1986
сата на 
говите ключови

март т.г. в
пистите на Сърбия Да се състои във втората 
година Пленумът формира следните комисии за подготовка па пред
стоящи* конгрес; Комисия за изготвяне на проектополитичоския отчет 
за работата на ЦК на СКС, Комисия за изготвяне проокторезолюци- 

1 пропагандна дейност и информирано в
СКС и Комисия за организацион

ни. кпконгреса внимателно да изучим за 
да утвърдим какво обективно, как
во субективно най-вече пречи 
осъществяване интересите 
ботническата класа и

на конгреса. Комисия за (Изводи от доклада пред 21-то 
заседание на ЦК на СК на 
Сърбия)

на ята
подготовката на Десетия конгрес на 
иа подготовка иа Конгреса.

иа ра- 
сдружеиия

труд.
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НЕСПОЛУЧЛИВИ
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯНАШИТЕ ВАЛУТНИ ДЪЛГОВЕ

НОВИ ЗА СТАРИ 

КРЕДИТИ »Голям« филм за 

големи париОт общия си дълг, възлизащ 
на- 20 милиарда долара, Югосла
вия възнамерява да репрограмира 
5,7 милиарда долара през идущите 
четири години. Обаче югославско
то стопанство, такова, каквото е 
днес, трудно може да върне оста-, 
налата част от дълга. Този факт 
еднакво е известен и неприятен и 
на Съюзния • изпълнителен съвет, и 
на нашите кредитори, които про
явяват готовност за дългосрочно съ 
трудничество или — казано на фи 
нансов език — да рефинансират 
(репрограмират) югославските дъл- 

. гове. Преведено 
език, това означава: отпускане на 
нови за връщане на стари креди
ти, разбира се с лихва и други ра
зноски.

И тази година сдруженият ме
ждународен капитал ще отпусне 
на Югославия още един, така на
речен „стенд-бай" кредит. Твърди 
се, че този кредит ще бъде отпус
нат при по-благоприятни условия в 
сравнение с кредитите от предиш
ните години. Нюансът обаче не бе
ше достатъчен да се намали раз
ликата между съществуващите две 
екстремни мнения по въпроса за 
нашето заборчаване в чужбина. 
Според първото мнение новият 
кредит представлява функционал
на финансова помощ, а според 
второто това е още едно скъпо и 
опасно заборчаване. При разглеж
дането на този въпрос не трябва 
да се пренебрегне и въпросът на 
Марян Рожич, председател на Съю
зната конференция на ССТНЮ, за
даден в Скупщината на СФРЮ във 
връзка с точната цифра на нашия 
валутен дълг. На този въпрос все 
още не е даден отговор и по то
зи начин се дават нови „аргумен
ти" на съмняващите се в официал
ната цифра на 'югославския валу
тен дълг. Освен този, в Скупщи
ната на СФРЮ бяха зададени още 
няколко „парливи" въпроси, на ко
ито също така не са дадени от
говори.

Големият брой на безработни, 
високата инфлация и валутните ни 
дългове от всички се провъзглася
ват за най-крупни югославски про 
блеми. Във връзка с* безработица
та и инфлацията често се водят 
обширни дебати. Разискванията за 
дълговете ни в чужбина обаче са 
малобоойни, краткотрайни и сдър
жани.

подробно описан може би и зато
ва, че името му казва достатъчно/ 
или да вземем кредит оез оглед 
на факта, чс и този вариант пе 
ооещава светла перспектива. Име
нно, с новия кредит ще се създа
де възможност на югославското 
стопанство да „поеме дъх ', за да 
увеличи износа и производството 
си, но дори и да бъде използуван 
но възможно наи-дооър начин, от 
този „отдих' не могат да се оча
кват вълшебни резултати, в същ
ност може да се очаква напредък, 
конто ще се измерва не с нроце- телно 
нти, а с промили. Към края на 
заседанието делегатите гласуваха 
вземане на нови кредити, но при
това ис бяха • съвсем сигурни, чс витс интереси и амбиции на авто- 
иосгьпват правилно. ритстии лица се издигат над ин-

На световната листа на длъ- тсрсситс па филмовата организа- са изразходвани, без съответно 
жннците на първо място е Брази- ция. .. гам къдсто продължава критие в комсрчсския и 
лия с 95 милиарда долара. Със практиката да се решава в обще- чески ефект на направения филм. 
своите двадесетина милиарда до- ствени и политически органи извън Дали за събитията във връзка 
лара Югославия се намира на дс- самите филмови организации'. — с „Големия транспорт" трябва да 
вето място. Разбира се, това е ед- Този текст (нека не ни се прави се говори като за „случай в кине- 
на от листите, които се различа- забележка за нескромност на авто- магографията" или като за неспо- 
ват една от друга по това кой ги цитирането) бе публикуван преди лучлива инвестиция, за стопанска 
прави и какви изчисления прилага, пет години на страниците на на- загуба — което всъщност е този 
Тези листи се променят в зависи- шия вестник, а бе написан по по- филм? За най-голям брой изнесе- 
мост от новите кредити. Всички вод мегаломанския проект на „Дра ни твърдения и инсинуации отго- 
световни длъжници обаче имат ня- жгошка битка" („Виба филм"), ко- вор вероятно ще се намери само 
колко общи характеристики, една йто глътна" огромни средства и в съда. Може би някой причините 
от които е и тази, че нито един стана символ на манипулиране със за несолидното стопанисване (да 
длъжник досега не успя да нама- значителна историческа тема като не кажем безредие) ще намери в 
ли дълга си. Само малобройните покритие за безредие и непрофе- недостатъчно развитие са.моупра- 
„щастливци" успяха до върнат ли- сионално отношение, с една дума, вителни отношения и в присвоя- 
хвата, а на мнозинство длъжници символ на онова което би можало Еането: в „Неопланта", според све- 
нарастна основният дълг. Този да се нарече несполучлива култу- дениятз в печата, изпълняващ длъ- 
факт ндй-убедмтелно опровергава 
твърденията на представители на 
Международния валутен фонд, че 
ежедневно се подобряват условия
та, при които се отпускат кредити.

На дневен ред пак с филмов обществеността след интервенция 
случай, който горе-долу сс отвива на един член на Програмния съг 
по известното сцснарио; всички на- вст на филма. Аналогия съЩеству- 
Iпи кинематографии
кански и мокрайиински — произ- . 
веждат „случаи" по един и същ лемия транспорт" би трябвало да

която сс сформира комисия, която да 
могла да изучи (не)оправдатслността на вла 

„С ло-внима- гането във филма на В. Булаич.
колкото и

рспубли- ва и в следното: по предложение 
на председателя на Съвета на „Го-

иачип, със закономерност 
почти смпиричсски би 
сс дефинира така:
. обсъждане на всички „слу- Двете интервенции — 
чай" и пашата кинематография мо да са добронамерни — обаче по- 
же да сс заключи,' чс тс по прин- следваха със закъснение — 
цип се явяват там където клано- мента когато огромни обществени

средства (от които хонорарите не 
са най-нсзнамсрсна част) завинаги

на обикновен в мо-

по-
естети-

рна инвестиция.
Ако читателят на този текст на 

моменти помисли, че се касае за 
проект от по-нова дата, който тък
мо неотдавна публично е „открит" 
всъщност не ще се излъже: опис
ването на състоянието и начина на 
работа, който доведе до финан
сов дебакъл на свръхпроекта „Го
лемият транспорт" 
филм") напълно с идентичен със

жността директор на това място е 
повече от шест години, извън вси
чки възможни законни срокове.

Повтори се, по всичко личи, в 
по-драстичен вид, старият синдром 
на нашата кинематография според 
когото историческото събитие 
отъждествява с неговото филмово 
представление, според когото зна-

Тези факти трябва да се взи
мат предвид и когато става дума 
за нашата страна. Преди всичко 
твърде предпазливо трябва да се 
приемат уверяванията, че нашите 
заемодатели проявяват разбирател 
ство за нашите затруднения и че 
заради това ще сс откажат от ри- 
горозните си искове. Особено ске
птични трябва да бъдем към ма
лобройните засега оценки, че кре
дитите на Международния валутен 
фонд ще ни избавят от икономиче 
ските затруднения, защото това не 
се случи на нито една страна-длъж 
ничка, имаща „делови връзки”, с 
това сдружение на международния 
капитал. Такава предпазливост из
рази и Янез Становник, добър по
знавач на международните стопан
ски процеси, когато неотдавна ка- 

валутеи 
световен жан-

се

(„Неоплатна чителна тема не може да се обра
боти по-инак освен във форма на 
свърхмасов 
такъп. Манталптетната характерис
тика

случая от преди пет години.
Какво може още да се каже по 

случай най-скъпия филм на наша
та кинематография, за „Големия 
транспорт" на В. Булаич, което да 
не е известно ма обществеността? 
Две години след завършването на 
филма се узнава, че неговата це
на, от запланираните 16

пиротехнически, спек-

на това поднебесно простран
ство, която величината на истори
ческото събитие определя с висо
чината на цената на неговото ху
дожествено възпроизводство е оно
ва също отличие, което ни навли
ча на непокрити инвестиции и 
галомански начинания, 
спречава да се освободим от фра
зи. реторика и звучни цитати 
всекидневното действуване.

милиар
да, е увеличена на над ЮО мили
арда динара. Три четвъртини 
тази сума са Валутни средства на 
чуждестранни партньори, (на „Шер 
вуи филм" от САЩ, който 
съдебно решение 
си на 3 100 000 долара и „Лантерна 
едифриче" от Италия, 
си 250 000 долара) и дългът е на
правен поради

ме- 
което ниот

въвТака например, на едно мина
логодишно заседание на Съвета на 
сдружения труд на Скупщината на 
СР Сърбия по този въпрос се про- за: 
изнесоха само трима делегати, фонд е бирник и 
Предварително им беше обяснено, дапм с една единствена' цел да 
че имаме само две възможности: обезпечи връщане 
да не вземем кредит (така наре- ри на кредиторите", 
чен „черен вариант", който не бе

чрез 
полага правото В случая на 

спорт" всякак 
фесионално

„Големия тран- 
се касае за непро-

и разсипническо пове- 
неспазване първо- дение’ но и за мегаломанска спек- 

началните разпоредби в договора. т?кломания, която е на самата гра- 
Случаят с „Дражгошката бит- "ИЦа На ~ политическия кич. 

ка" започна да се

„Международният която тър-

на всички па-

Р. Йоветич разсветлява пред
3. БаняцКомунист НИ иРотГоворни01редант>ри^*наВОри1у^[’и^^. « Адрес*“™”“ Павлович-
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23 декември 1964 година „Комунист" е от- Рвджеп Хайрулаху (САП Косово) Гисто Ва редакЧВДта ва изданието
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русински езици. '

и албанс- 
издания на бъл- 
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ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА ОБЩИНА 1ЬА В БОСИЛЕГРАДСКА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ПЕНСИИ

Семена има 

липсват торове
ПСНСИИ ЗА ВСИЧКИ
СЕЛСКОСТОПАНСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ;

хектара през есента изо- 
пролетната сеитба обезпе- 

и минерални торове.

От заплануваните 85 
рани и засети само 55. За 
чени семена, но не

В Димитровградска об- селскостопанското
ние в общината е характе
рно, че предимно са стар
чески семейства, които са 
пред края или извън въз- 

тря- можностите

През настоящата 
ца, ако времето 

Босилеградска 
Ще започне

седми- 
позва^и, 
община

пролетната ем, 
сеитба. Според плана 
настоящата пролет 
ва да бъдат изорани 
сети около 380 (без гради
нарски култури) хектара, 
от които най-много 
мик, около 150 ха, с овес 
— 130 и с ръж около 10 
ха. С царевица е заплану
вано да бъдат засети око
ло 23, а с картофи около 
70 хектара. Към 
щи трябва да прибавим и 
около 30-те хектара запла
нувани, а неизорани 
Щи с есенници.

Инак/есенната сеитба 
Босилеградска община, пр
еди всичко поради дълго
трайния засух не можа да 
се проведе в оптималния 
срок. Затова и от заплану
ваните 85 ха (25 с пшени
ца и 60 с ръж) са изорани 
и засети само 55 хектара 
(15 с пшеница и 40 ръж).
С пшеница най-много за
сега в селата: Груинци,
Извор, Ресен и Млекомин- 
ци, а с ръж в Милевци,
Груинци, Ресен, Рибарци 
и в някои села в Тлъмин- 
ския район. ОхрабряваЩ 
е фактът, че всички засети 
есенни зърнени растения/ 
добре са презимували, им 
ат достатъчно влага и ако 
и занапред времето бъде 
подхдоящо, добре ще наг^ 
редват.

За отбелязване е, че пр
ед тазгодишната пролет*
I г сеитба, основната орга
низация на сдружения тр
уд „Напредък" обезпечи 
според мнение на специ
алистите в „Напредък" до 
статъчно количество сор- да дадат точен отговор. 
тови семена, които на сел-

населе два закона, не признават 
и не предвиждат добавка 
за защита, то пенсията би 
била около 3500 
това е

скотопанските производи
тели ще се продават по на 
малени цени. Понастоящ- 

в магазините на тази 
организация има около 11 
тона ечмик,' сорт „Унион". 
а тези дни се очакват и 
около 10 тона овес от сор- 
тата, „Кондур" и „Флемин- 
стой". Освен това „Нап
редък" тази пролет обезпе, 
чи и около 8000 - килогра
ма семе за трева, с което 
както изтъкват ще бъдат, 
създадени над 200 хектара 

тези пло- нови

щина тези дни приключва 
публичното обсъждане на 
пректозакона за пенсии на

в
динара, авсички 

производители, който
селскостопанскипрез 

тряб- 
и за-

наистина,
Имайки предвид, 
години стаж са нужни към 
200 хиляди, а тези средст
ва давени в банката 
давали към десет хиляди 
лихва.

малко, 
че за петс

би
с еч-

Селскостопанските 
производители също счит
ат,^ че след като се пенси
онират не би трябвало да 
плащат по-нататък 5,4 или 
6 на сто от прихода, 
що така

а съг
и възрастовата 

граница да се намали.
Сигурно е, че останали

те девет месеца до Нова 
година е достатъчно вре
ме, за да се обсъдят и за
бележките на селскостопа
нските производители и да 
може всичко, което е оп
равдано да се вгради в но
вия закон. Още повече ако 
се знае, че предишните 
два закона не изпълниха 
очакванията и че селско
стопанските пооизводите- 
ли живеят и вярват, че тя- ■ 
хната старост ше бъде ка
кто и на останалите тру
дещи се. много по-безгри- 
жна отколкото досега.

изкуствени ливади 
Разбира се една част от 
семето ще задържат за 

пол- свои потреби, а по-голяма 
част ще продадат на сел- 

в скостопански производит
ели проявил интерес.

Обезпечено е и семе за 
всички градинарски расте 
НИЯ: моркови, КРОМИД Лук 
цвекло, домати крастави
ци и пр. Що се касае до 
пролетната сеитба в обще 
отвени* сектор, „Напред
ък" е запланувал да заса
ди около 2 ха с лук и мор
кови. Наистина това е съв
сем малко. Проблемът е в 
това, че на малките пло
щи с които разполагат не 
са подходящи за каквото 
и да е съвременно обрабо
тване, и прилагане на раз
лични видове агротехнич
ески мерки.

Когато става дума за ми 
пералните торове, в „Нап
редък" ни уведомиха, че в 
това отношение има мно
го затруднения. Понастоя
щем, в магазините кма 
около 2 до 3 тона НПК-а 
прават се усилия за обез
печаване на още, обаче 
дали ще получат е въпрос 
на който не са в състояние

И радейничаии са заинтересовани за пенсия

бва да влезне в сила от проектозакона. Например, 
Нова година. На състояли- ако някой е на 75 годиш- 
те се събрания, организи- на възраст може да се 
рани от Социалистическия осигури като до плати 5 
съюз и организацията за години трудов стаж (10 му 
селскостопанско произвц- се признават). Това са ус

ловия за минимална пенс-дство на частния сектор
„Кооперант" бе ясно изт- ия каквито имат болшин-

селскостопансккнато, че досегашните два 
закона в това

ството от 
ите производители в общи 
ната. Тъй като проектоза-

отношение 
— за задължително осигу
ряване на сдружените сел
скостопански 
тели и за доброволно оси
гуряване — не са оправда
ли очакванията и фактиче 
ски не се показаха на прак 
тика така както се очаква
ше. Затова публичното об
съждане на проектозакона

А. Т.кона, както и предишните
производи-

Б и
ОиЩЦ аагльхоа.'

/ичцилта пи изкуствено осеменяване па прави
в ИмО ^шипшкц ии-ЧЦНа, КОНТО Започна да ос
прилепа преди десетина години, на първо вре
те, Даде хуиави резултати, оа ннколко години 
оеше значително подоорен породиш пя еъетав 
па говедата, оместо пуша започна да се отгле
жда сименталско и монтасронска говедо.

Осооено дооре акцията вървеше от 1з/б до 
138/ година, когато в оощината ояха оесменспи 
към И000 крави.

Но в последно време, особено след премах-

предизвика сравнително го 
лям интерес. Какво пред
вижда новия закон?

Задълженията са следни 
те: собственик на имоти 
заплаща за пенсия въз ос
нова на прихода от када
стъра и въз основа на 8 
определени основи. Ако 
някой счита чс основата 
с ниска, може да мине в 
по висока, ио обратно не 
може. Членовете на дома
кинството заплашат само 
на основата. Въз основа 
на прихода от кадастъра 
съществуват две възмож
ности: да се заплаща 5,4 
или б ма сто от кадастар- 
ЛШ1Я приход.

М. я. ването на фонда за регресиране на изкустве
ното осеменяване, тази акция почти заглъна 
Някои кооперации в общината не изпълняват 
поетите по-рано задължения, а комисията за 
подбор на породисти бикове пък изпълнява за
дачата си отчасти. Ветеринарната станция в ъа- 
бушница, която трябва най-много да се грижи 
за осеменяването на кравите е повишила цена
та от 100 на 130 динара. Затуй в периода от 
1978 до края на 1984 година броя на осемене- 
ните крави е в упадък и възлиза средно на го
дина на около 1500 броя.

Освен това и някои пунктове за осменея- 
ване на крави вече не действуват. В Бабушниш- 
ка община активно работят само пукнтовете 
Бабушница, Камбслевац, Стол, Валниш, Студе
на, Д. Кърнино, Ресник, Грънчар и Велико Бо- 
иинци, докато в останалите местни общности 
почти и не работят.

Създадени са условия за икуствено осеме
няване на крави и в село Звонци.

С оглед на интензивирането на животновъд
ството налага сс да сс вземат съответни, мерки 
за постоянно подобрение на породите на до
битъка.

• СЕЛСКОСТОПАНСКИ НОВИНИ 
ООСТ „НАПРЕДЪК"

Изкупени около две хиляди агнета
Основната организация на сдружения труд 

за селскостопанска дейност и изкупуване „Нап
редък')' в Босилеград досега от животновъдите 

общината изкупи около 2 хиляди агнета. По- 
целоку

„Меркатор") от Постойна е пласирано на итали
анския пазар.

в
пното това количество, посредствомчти

За трудовия стаж и въз
растта също има две въз
можности: едната е 15 го
дини трудов стаж и 
години възраст за мъже и 
65 за жени или 20 години 
стаж и 65 т.е. 60-годишна 

‘ възраст. Другата възмож
ност е 15 години стаж и 65 
годишна възраст за мъже 
■г.е 60 за жени или 20 го
дини стаж и 60 т.е. 55 го
дишна възраст. На събра
нията е изтъкнато че за

За този предаден излишък на производи
телите е заплащана различна цена — според те

на агнетата: 450 динара за един кг за аг- 70
глото
нега до 16 кг, за агнета от 16 до 22 кг — 350, а 
за тези с тегло над 22 кг — 320 динара. В „На
предък" изтъкват, чс ще изкупят и останалите 
количества счита се че производителите ще пре- 
дадат още осем хиляди), но не по тези 
Последните занапред щс бъдат в зивисимост ог 
пазарните възможности, но не по-високи от 350

..

цени.

динара за кг. М. А.В. Б.
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^ргпросвета^ изкаство^калт в ра
БОСИЛЕГРАД! ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО ,/ГИТО — РЕ
ВОЛЮЦИЯ — МИР"

РАЗГОВОР ПО ПОВОД ПРЕМИЕРА

Добра подготвеност 

и солидни знанияЗа автора 

най-добре 

говорят неговите 

произведения

нитс училища в Бистър, 
Горна Ли сина и Долна 
Любиш, докато този път 
изостанаха учениците от 
подведомственото учили
ще от Горна Любата. За 
отбелязване е, че и остана
лите състезатели показаха 
извънредни знания, за ко
ето свидетелствува фак
тът, че нямаше нито един 
под 50 на сто от възмож
ните точки.

Резултатите от състеза
нието за учениците от сре
дното образование не сме 
в състояние да посочим по 
неже комисията из опра
вдателни причини не 
жа да прегледа материа
лите.

Да кажем и това, че ор
ганизатор на състезание
то, което тази година бе 
посветено на 40-годишни- 
ната от победата над фа
шизма, бе Общинската ко
нференция на Съюза на 
социалистическата младеж 
в Босилеград и на всички 
участвуващи присъди съо

На 30 март т. г. в Боси
леград се проведе общин
ското състезание 
революция - мир", на тема 
„Втората световна война и 
социалистическата револ
юция в Югославия", В със
тезанието участвуваха две 
групи: една група ученици 
от V. до VIII клас на осно
вното училище и втора гр 
упа ученици от първи и 
втори клас на средношко
лския обарзоватслсн цен-

„Тито -

Симеон Костов

Симеон КОСТОВ знаем от неговите • Премиерата па комедията 
„Мечката" бе топло посрещната и в 
печата и от слушателската публи
ка. Каква е нейната тематика?

разкази, печатани в списание „Мост", 
от традиционния творчески конкурс 
същото списание, на който почти редо
вно е един от наградените творци, как-

на

— Комедията „Мечката" е кръстосва- 
то и от неговата книга с разкази „НА не на факти и обстоятелства, които до- 
МОИТЕ ПЕЧАЛБАРИ", която излезна

тър.
В състезанието за учени

ците от основното образо
вание, Най-добри резулта
ти показа Славица Дин- 
чова със спечелени 48 от 
възможните, 65 точки и се 
класира на първо място а 
второто и трето място по 
47 точки поделиха Дание
ла Дойчинова и Олевир^ 
Нассва, ученички от боси- 
леградското основно учи
лище. Те Ще представят 
основното училите „Геор 
ги Димитров' от Босилег
рад на регионалното със
тезание, което ще се про
веде към средата на наето-, 
ящния месец. Инак, в със
тезанието участвуваха и 
ученици от подведомстве-

веждат до недоразумение между един 
от печат преди няколко години и то- общински служащ и лице, което тръси 
плб бе посрещната, както от читател- справка от него. Настояиието да се 
ската, така и от литературната критика, превъзмогне недоразумението довежда

до още по-голямо обръкпане, което на-

мо-

Но вярваме, че нашите читатели 
малко знаят за неговата също успешна 
дейност в областта на сатирата и коме
дията. Неотдавна по вълните на Втора 
програма на Радио Белград бе премие
рата на неговата радио-комедия „МЕЧ
КАТА", която получи III награда на 
конкурса на Радио Белград за комедия. 
Преди няколко години, Костов получи 
I награда за сатиричния разказ „ЧУД- 
НОВАТАТО ОВОЩИЕ" на конкурса на 
списание „Йеж". Премиерата на негова,- 
та най-нова комедия, бе един от пово
дите тези- дни да се срещнем със Симе
он Костов, който живее и работи в Бел
град, и да побеседваме за литературна
та и творческата му дейност.

края получава трагикомичен завършек. 
Въсшност това е хумористична картина 
от ежедневието.

• В младата литература на 
българската народност в Югосла
вия, драматическитс произведения 
все още са незавоюваната област 
в литературното творчество. В ус
ловията на развита театрална само
дейност все по-ярко изпъква необ
ходимостта от съществуване на 
драматически текстове и от наши 
автори. Какво мислите, защо в об-

тветни грамоти, които по 
тържествен начин ще бъ
дат връчени на 25 май — 
Деня на младостта.ластта на драмата все още сме в 

самото начало? Дали 
някоя комедия или 
тическо

М. Я.подготвяте 
друго драма- 

произведение, което Ще Ф НАСКОРО В БОЖИЦА# В разказите, събрани в сбо- предложите за печатане в Издател
рника „НА МОИТЕ ПЕЧАЛБАРИ" ство „Братство"?
на първо място е любовта към ро- — Нашата литература изобщо е 
дния край и трудолюбивия „наше- твърде млада. Трябва да изтъкна, чс аКо 
нец". Какво толкова силно ви свър не беше „Братство", „Другарче", „Мост", 
зва с родния край и хората от то- и книгоиздателската дейност, мнозина 
зи край? вече афирмирани

може би неизвестни, 
започнахме и затова използувам възмо
жността да отдам признание на вашия 
колектив за всичко.

Библиотечният пункт 

ще работитворци би останали 
Всички ние, там— Нашите краища са най-хубави в 

Европа. Хората от нашите краища са 
известни като опитни строители. Това 
са трудолюбиви и пестеливи хора. На
шите строители-печалбари строят чуде-

Всче продължително вре 
ме библиотечният пункт в 
Божица, разполагащ с ня
колко хиляди книги, не ра
боти. Причината е: няма 
кой да отвори библиотека
та. Предишната библиоте-

за читателите веднаж или 
два пъти през седмицата 
и че учениците,читатели 
ще могат да си вземат кни 
ги за прочит.

което досега на
прави.

Защо няма драми, комедии? Вероя. 
сни здания не само навред из нашата тно поради недостиг на опит. Когато

някой се реши да отивастрана, но и по света. Често си поста- на театър и 
и да гледа комедия, той предварително 
сс подготвя за смях. Ако смехът изоста
не, тогава зрителят е разочарован, 
лъган, а това е най-тежкото наказание 
за автора. Но аз мисля, че и всред на
шите автори има и такива, които мо-1 
гат да напишат добро драматическо про 

да се „пробие 
леда". Мисля, че радио-комедията „Меч
ка" при предварителна дообработка и 
адаптация може да бъде 
самодеен театър.

Инак този библиотечен 
пункт е богато снабден с 
книги. От 
томове

вях въпроса: защо ги няма в печата, по 
телевизията и разбира се в литерату
рата. Затова именно им посветих моята 
книга с разкази.

карка мина на работа 
Сурдулица, а 
ьс с прието. За

в
друго лице 

това, че 
през зимата не е идвала е 
..виновна" и дългата

из- няколко хиляди 
и друга прочитна 

и професионална 
тура, половината са на бъл 
гарскп език. Нещо 

предвижда се 
настоящата година 
пият фонд 

още няколко 
ви книги.

литера-
и ос

тра зима. А малкият брой 
читатели (предимно 
I :ици) рязко 
поддържането 
пункт.

• Знаем ви като прозаик. На-
пове- 

и през 
книж- 

опресни 
стотин но-

градите, които получихте на вече изведение, само трябва ЧС:
уче, 

са поскъпили
утвърдени и дългогодишни конкур 
си с твърде изтънчени критерии 
най-добре свидетелствуват за ва
шата успешна творческа дейност 
и в областта на сатирата 
дията. Кога и как 
тази област?

да сеиграна и в на този

Наскоро предадох ръкопис в Изда
телство „Братство" и предложихи коме- 

започнахте в
Бсе пак, според 

на Добрица Николич, * 
ректор на Народния уни
верситет, в чийто 
е и библиотечният 
в Божица, изтъкна, 
зи пункт наскоро 
чне да работи." Той

Библиотечният 
в Божица 
модерните

- за пе
чатане сборник от хумористично-сатири
чни разкази и хуморески.

думите пункт 
е един от най- 
в нашата общи

на — посочи Д. Николич. 
•За съжаление

ди-

• И
просто е неминуем 
говори: Върху 
тите?

накрая, въпрос, който 
в такива раз- 

какво сега рабо-

Човекът е единственото живо състав 
пункт 

че то-
миграци- 

селище нанесе
същество, което се смее и чрез смях си 
отпочива. Можем ли да 
би изглеждал този свят без смях? Още 
от детски години обичах добър 
афоризъм или шега. Не зная точно 
га‘ й

ята в това
замислим как .съкрушителни удари и 

на учени- 
намалява.

5 гче запо- ежегодно броят
споде- Ците-читатели 

скромни-
— Върху какво моментално работя? 

Разбира се, вероятно мислите в област-
как започнах да пиша сатира, но шитТ читателГе^о-до^товд4^3^^' 

зная, че. оте като. студент публикувах не като малка тайна и изненада, поне- 
сатирични творби във в-к „Студент". же за всеки автор най-добре говорят 
Едвам в последно време отделни идеи неговите произведения, 
започнах да преобразявам . в комедии.

виц,
ли, чс наистина 
ят брой
80 ученика) не 
минни" за

ко-
Това не 
пункт

читатели (около позволява 
Дз Разгърнем 

културни

в този
са „иконо- 

престой на биб- ™ 
работно

и дру- 
Дейности. Нолиотекар е пълно 

време, но
все пак, щом
възможност _
това.

ни се удаде 
ние правим 

заключи Д. Николич.
се търсятРазговора води Д. Рангелов реше- 

известно, чения. Засега е
пунктът ще бъде отворенСТРАНИЦА 8 Ст. Н.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
От посрещането и изпращането

нашите краища
на Щафетата на младостта в

БОСИЛЕГРАД

Предано пазим Тнтовите СУРДУЛИЦА

В града 

цветя, в производ
ствените цехове 

с трудови дела

завети с песен иНа 28 март 
граждани от т.г. над 3000 пионери, младежи, граничари 
цент“'"3 Ща“Гн^„лад0оКс0гхаИП„ССЛа

трудещи се и
посрещнаха

тези повод, в Босилеград и районните 
локални щафети, се проведоха 

яттв.пуол „ един път потвърдиха готовносттанеотклонно да вървят по Титовия път 
които в завет ни остави нашият любим

откъдето 
които младите още тръгнаха тържества, на 

и твърдата си решимост 
идеали и цели, 

учител и вожд — другарят Тито
и да защитават всички

На тържествената трибу 
в празнична атмосфе- 

града
на.
Ра, която изпълни 
още в утринните часове,
след като мина през цеха 
за производство на 
пи, където също така се 
чувствуваше .тържествена, 
но и трудова атмосфера, 
щафетната палка 
младияу командир 
с2в Новакович,

чора- По пътя на братството 
любовта и 

Титовото
местни общности и учите

и единството, 
преданоста към

лища.
На народния събор в че

ст на идването на Щафе
тата говори Десимир Та- 
сич, председател на Общи 
нската
Съюза на младежта в Сур- 
дулица. Той напомни 
светлите 
зи край и добави, че сур- 
дулишката младеж винаги 
е била на революционния 
път, който прокара друга
рят Тито и така ще бъде 
и занапред.

дело и неговия революцио 
иен път. Юбилейната ща
фета на младостта сърде-/ 
чно бе посрещната и изп
ратена на 28 март т.г. 
няколко хиляди

донесе 
Мило- 

придружа- . 
ван от младежи и девой
ки, войници и пионери.

конференция на
от

пионери, 
мледежи, числящи се към 
ЮНА

3%
традиции на то-Преди пристигането на 

на младостта, 
също така в тържествена 
атмосфера, на председате
ля на ОК на ССМ в Боси
леград Иван Борски бяха 
предадени районните и гра 
ничната щафета. Най-на
пред седмокласничката Ви 
олета Стойнева 
щафетната палка от Лиси- с останалите 
нския район. Калина Стоян 
чова от Любатския и Вес
на Стоянова от Тлъмин- 
ския район, а войникът- 
граничар Кайтази Луизим 
от граничните застави. Пре 
давайки му щафетните па
лки, те изтъкнаха, че младе 
жите, пионерите и гражда
ните от районите на обши се спре 
ната непоколебимо въовят 
по Титовия път — пътя на

и от всички остана
ли трудещи се и гражда
ни на Сурдулица. Младите 
от тази община щафет
ната палка поеха в Божи- 
ца от своите връстници от 
Босилеградска община. Сл
ед като се спр.я в основно
то училище „Бошко Буха” 
на Власина Округлица, 
Щафетата тръгна към Су
рдулица. Точно в 15 часа 
и 35 минути на тържестве
но украсената трибина в 
центъра на града щафет
ната палки донесе Вален
тина Станишева, струде- 
нтка на Медицинския фа
култет в Ниш. Освен това 
народът от този край сър
дечно приветевува дваде
сетина местни щафети, 
които пристигнаха от сур- 
дулишките

М. Я. 1 на сдружения труд, селскц

Щафетата

Арменците прнветствуваха Щафетата с високата
си боеготовност

След това ученичката 
Ясмина Васева, придружва 
на от група младежи поне
се щафетната палка с по
ръките на босилеградската 
младеж на път към Сур
дулица.

В продължение на тър
жеството членовете на Са
модейното 
„Младост”, 
учениците от босилеград- 
ското основно училище и 
средношколския центъо 
изпълниха подбрана култу 
рно-забавна програма.

младото поколение трябва 
огое по-активно да се вк
лючи във всички обществе 

предаде пи процеси и съвместно 
социалисти

чески сили начело със Съ
юза на комунистите да се 
избори за всестранно осъ
ществяване на всички пе
ли на икономическата ста
билизация защото това е 
най-бъозият изход от на- 
стеяшото затруднено поло 
жение. По този начин ще 

по-нататъшното 
спадане на жизнения стан 
дард, ще се открият въз-

Любиша 
млад работник от Фабри
ката за изработка на спор 
тни обуки „Косимод”, след 
това понесе щафетната па
лка, сърдечно и топло из
пратена от сурдуличани, а 
тя след това обиколи про
изводствените цехове на 
фабриката за машини и 
стоманолеярна „Мачкати- 
ца”, „Косимод” и „5 сеп- 
тембар". След това Ща
фетата продължи пътя си, 
към Владичин хан и Враня, 
където е пренощувала.

Станойкович,

дружество 
съвместно с

организации
С. М.

БАБУШНИЦА

Верни на титовото дело
а дож в Бабушница, който 

пред няколко хиляди ду-, 
ши, той прочете и порък- 

автогума, ата на младостта, ,
След това, носена от ръ

ка на ръка, от .учениците 
на образователния ценътр 
„Вук Караджич" и работ
ниците от трудовите коле
ктиви, Щафетата на мла
достта посети и здравния 
дом „Д-Р Йован Ристич')', 
, Будучност", „Лисца" и 
„Тигър" — вътрешна авто- 
гума. Сетне през местните 
общности Горчинци, Лю- 
бераджа. Грънчар, Модра 
стена Мало и Велико Бо- 
иици, беше поста от мла
дежта на Власотинашка 
община, И покрай това, 
че беше делник, в центъра 
до късно след обед продъ
лжи ипзълнение на кул- 
тчоно-забавна програма от 
КХД ..Младост" на задово
лство на няколко хиляди 
граждани.

матичка и отличничка, 
беше поета от Стоян Не- 
шич, работник в „Тигър" 
— вътрешна 
председател на Общинска 
та конференция на Съюза 
на социалистическата мла-

В прекрасния пролетен 
ден на 28 март в Бабушии 

община владееше 
празнично иасроепие. Та
ка беше и тази година, а 
така с винаги когато сс 
коереша и изпраща Тито- 
гата щафета. Още от утри 
гпитс часове в центъра иа 
града сс стичаха хора от 
околните села и от града.

Щафетата иа младост
та, символа иа пай-искре- 
ни чувства към непреход
ното дело на другаря Тито, 
след като беше поздраве
на от местните общности 
иа Войници, Горно и Дол
но Къриино, Долни Стри- 
жевац и Извор, се озова в 
най-младия трудов колек
тив в общината — „Пър
ви май",

шка

Пътят на Щафетата — символ на нашата преданост
можности за по-ускорсно 
развитие и по-хубав живот 
на поколенията, които ид
ват.

единство набратство и 
всички народи и народно- 

Титова Югославиясти на
и следят определенията на 
соииаистичсското Именно зат.ова, продъл

жи председателят на ОК 
иа ССМ в Босилеград, мла- 

маселеписто от*

самоуп-
и икономическа-равлснис 

та стабилизация.
дежта и 
Босилеградска община по- 

че Ще направят
предсе/гател-След това 

ят на ОК на ССМ в Боси
леград Иван Борски, при- 

Щафетата

ръчват,
всичко, което е по 
им, за развитието па род- , в д часа и 30 минуту 
пия си край и цялата ро- пристигна- п центъра на гр 
дина, Затова нашата по- ада, носена от Верица Чи- 
тка гласи: „Ще работим рич, ученичка в образова
йте се борим за още телиия център „Вук Кара- 
по-хубаво днес и утре", джич", най-добрата мате-

силитс
ветствувайки 
на младостта — символ на
всеотдайност на младежта 
към делото на другаря Ти- 

каза:
обжество

Щафетата в Бабушница М. А.то, между другото
— В нашето
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ДИМИТРОВГРАДБОСИЛЕГРАД■ ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРА
НИЕ НА ОК НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГОРАНИТЕ За безопасност в 

движениетоУспешна 25-годишна 

дейност поде регионално, а на 20 
и 21 републиканско съре- 
ннование. На регионално 
то съревнование от Димит 
ровград ще участвуват 
две екипи: пионери от 
основното 
дежи —
Членовете на двете екипи 
са предимно членове на 
съответните секции, 
съществуват при 
ата. Да кажем и това, че 

училище в Ди 
специали 

обуче- 
а сега

и Димитров-'1ези дни 
град се проведе заседание 
на Съвета за бепозасиост 
а движението към Общи
нската скупщина, на кое
то бяха обсъдени нодгото 
вките за общинско и ре
гионално състезание под 
название „Какво знаем за 
движението". Ма заседан
ието са определени дати
те за провеждане па със
тезанията и с прието ре
шение па детската гради
на да се помогне в акция
та, като из средствата • па 
фонда за безопасност в 

се отделят

Приет отчета за четиригодишната дейност па 
Движението на горанитс. Избрано Предссдптслстпо 
от 9 души н членове на отделни комисии. За предсе
дател с мандат от две години избран Иван Борски.

На проведеното към кр
ая на март т. г. отчетно-из 
борно събрание на ОбЩин 
ската конференция 
Движението на 
в Босилеград, 
ните делегати 
отчета за четиригодишна
та дейност на Движението 
на гораннте в Брсилеград- 
ска община. Освен това 
на заседанието бс избрано 
Председателство от 9 ду
ши с мандат от четири го 
дини и членове на отдел
ни комисии, действуващи 
в Движението на горани- 
те, както и председател на 
Председателството и деле 
гати на Регионалната 
Републиканската конфере 
нции на Движението на 
гораннте.

активност, както в местни
те общности, така и в ор
ганизациите ма сдруже
ния труд. И през следва
щия средносрочеи раз
воен план, залесяването 
те бъде в преден план и 
че топа е основен белег на 
Дългосрочната 
за икономическа 
зация.

13 продължение па засе
данието, след като бе при
ета и акционата програми 
за работа през настояща
та година, делегатите из
браха членове на Предсе
дателството в състав: Сто
ян Мпксимон, Кръста Стоя 
нсв, Иван Борски/ Влади
мир Спиридонов, Кирил 
Иванов, Минко Якимов, 
Випко Андонов, Часлав 
Николов и Васил Захари-

училище и мла 
средношколци.

п чс Движението на гори
ците в общината етапа 
силен фактор в борбата 
срещу ерозията и опазване 
то на жизнената и трудо
ва среда, както и знамени
то в развитието и усъиър- 
шенствуването на всенар
одната отбрана и общес
твената самозащита, в ра
звитието на обществено- 
възпитателния процес, как 
то и за таченето на револ
юционните традиции па 
подрастващите поколения.

Чрез различни залесите
лни акции, сс казва в от
чета, от създаването му 
през 1900 година на тери
торията на Босилеградска 
община досега са залесени 
над 5500 ха голцни и на 
над 1000 ха са създадени 
изкуствени ливади. Това е 
огромен потенциал за дъ- 
рвообработвателния цех и 
развнето и подобрението 
на животновъдството в об 
щината. Но и покрай 
това, все още има голини 
ерозивни терени в общи-, 
ната, което изисква и за
напред голяма горанска

които
училищна програма

стабили-гораните 
нОвонзбра- 

объедиха
основното
митровград има 
зиран кабинет за 
ние в движението, 
имат намерение да обору- 

оше един. Те
движението 
средства за набавка на два 
„Пони" велосипеда. С тях

търсят 
Фонда за безо-

дят
помощ от 
пасност в движението, за 
щото един такт,в съвреме
нен кабинет струва срав
нително много. Но, имай-

и оше три, които сами щс 
набавят и най-малките от 
5-7 години щс могат 
участвуват в 
исто.

Общинското

да
съревнован-

ки предвид значението от 
обучението на най-малки
те най-вереятно средства
та трябва да бъдат 
печени.

съревнова
ние ше се проведе на 
април. Една седмица сЛед 
това, или на 13 и 14 април 
в Бела Паланка ще се про

1
обез-н ев.

За прсседател на Пред А. Т.седатслството с мандат от 
две години е избран Иван 
Борски, а за делегати в Ре 
тоналната

ИЗ СОИ ЗА ЖИЛИШНО СТРОИТЕЛСТВООтчет за четиригодиш
ната дейност на Движение 
то на гораннте в Босиле
град, направи Стоян Евти-

Конференция 
на Движението на горани 
те в Лесковац: Иван Бор- 
скн, Стойне Иванчов 
Васил Захариев, в Репуб- 

конференция

Подготовка за нов обект
обезпечи СОИ за жилищ
но строителство в Босиле
град. Останалите 50 на 
сто от средствата чрез 
сдружване ще обезпечат 
организации на сдружения 
труд, по-точно онези кои
то и по този начин да сти
мулират необходимите спе 
циалисти.

Очаква се наскоро да 
се обезпечат всичките не
обходими средства, да се 
извършат всички други ну
жни подготовки, свързани 
с изграждането на обекти, 
а изграждането на обекта 
да започне до 1 юни т.г.

В. Б.

В Самоуправителната об
щност на интересите за 
жилищно строителство в 
Босилеград 
сс върши подготовка за 
изграждане на нов жили
щен обект с когото обще
ственият жилищен фонд 
от 55 апартаменти ще се 
увеличи с оше десет — 
шест двустайни и четири 
едностайни 
Иван Лазаров, председател 
на Изпълнителния отбор 
на тази СОИ казва, че 
обектът ще струва от 45 
до 50 милиона динара и 
половината от тях ще

мов, член на досегашното 
Председателство, 
другото в отчета Евтимов 
подчерта, че 
25 години от формирането 
му са твърде плодотворни

и
Между

диканската
Минко Якимов.извървелите понастоящем

М. Я.

ДИМИТРОВГРАД

Как и къде на организирана почивка? апартаменти.

Неотдавна по инициатива телната общност бяха длъ- 
на Общинския синдикален жни да отделят 50 на сто 
съвет, общинските конфе- от средствата, които се из- 
ренции на ССТН и ССМ в плащат като субсидия за 
Димитровград бе проведе- годишни почивки. Тъй ка- 
но заседание, 
присъствуваха членовете на

задъл-не на превзетите 
жения, т.е. редодно отдел
яне 20 на сто в касата 
СОИ.

на

Резултат от заседаниетона което, то за повечето трудови ор
ганизации това бе много, 

комисиите за образование, беше договорено 
наука, култура и физичес

е, че гумарата ще отдели 
предвидените 20 на 
или 140 хиляди динара, но 
това трябва да направят 

организации и и „Свобода')', „Балкан", 
нередовно или „Услуга"... и останалите ор 

ганизации и общности. *Са 
мо по този начин могат да 
се съберат средства и з.а 
почивка, но и за уреждане 
на спорти терени, на „Ма. 

или за настирчето", „трим" - пъ
теки и подобни обекти за 
масов спорт и рекреация. 

сред- Защото, и масовостта е 
условие за определено ка
чество. В обратен случай, 

се сдружават 
средства в тази СОИ под 
въпрос ще стане и по-иата 

орга- тъндиото й съществуване.

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ ПО.ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ- 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

този про 
цент да се намали на 20 
на сто. Обаче и след това 
трудовите 
общности

сто

ка култура, комисията за 
отдих и почивка на работ
ниците, комисията за рабо 
тническите 
членове на

спортни игри изобщо 
Изпълнител

ния отбор на Самоуправи
телната общност за почив 
ка на работниците и дире
ктори на ТО.

В момента когато жиз- 
на зае-

не сдружаваха 
предвидените средства. Та
ка например през 1984 го
дина от възможните 5 ми
лиона динара едвам са съ
брани 320 хиляди, 
последните пет години са
мо 3 500 000 динара.

Имайки предвид 
ствата, които се изплащат 
за годишни почивки, ясно 
е че те са минимални и т.е. ако не 
недостигат само за

Конкурсната комисия на Строителната 
чийска кооперация „ГРАДЖЕВИНАР" 
ТО Босилеград публикува

занаят-

Конкурс
За попълванел Т11 , на вакантните работни места;
1. шеф на счетоводството,
2. Финансов деловодител и
3. Материален деловодител

кеният стандарт
тите спада, а с това и въ
зможностите за ползува- 
не на годишните почивки 
на море или в някои дру
ги почивни места, 
ъствуващите на заседание
то се опитаха

- УСЛОВИЯ
V»”“™ нГГ“; 

проДфесТионалнГТд0го0товкабОТНик ВИСШа
култет, двегодишен ?рудов ^<°"°Мически Ф* 
лищна подготовка - икономическа^ЗДУ8ИСШа 
годишен трудов Ческа
на подготовка 
дишен

прис- пътни-
те разноски. Това показва, 
че нито една трудова 
низация не е в състояние 
сама да създаде 
ности за

да намерят 
отговор — как и къде да 
се организира не само го- А. Т.възмож- учи

насока стри- 
т или средна професионал- 

тп„л„„— ик°и°мическа насока ТРУДОВ опит.
За второ работно

щна подготовка _
годишен

дишната но и 
почивка на заетите?

В' Димитровград, въз 
нова на 
споразумение, е формира
на самоуправителна общ
ност за отдих и 
на работниците, което са 
подписали 31 трудови ор
ганизации и общности. 
Въз основа на това и 
гава постигнатия договор 
членките на самоуправи-

ежедневна организирана по- 
заети, ачивка на своите 

чрез обединяванеос на сред
ства могат да се направят 
и нови обекти

с петго-самоуправително
за отдих и 

трудещите си 
в града или пък близката 
околност. Разбира се, 
посредством тази 
ст и

МЯСТО: полувисша учили- 
трудов опитК0Н0МИчес1а нас°ка С две-

^ек°мплектуваните и
м ^ к Се разглаждат Молбите трябва 

дни от деня

почивка на
почивка

СТО: МЯ-че
общно-

занапред трябва да се 
т°4 изпращат работници на 

почивка, но 
бира и редовно

с ед-

иенавременни молби
това подраз- 

1 изпълнява- на публикуванетоТаВЯТ в срок от 15 
на конкурса.
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Шнзнческа култура 0>пШ? (Т) с цел да насърчи и подтикне талантливите 
младежи и девойки от българската народност 
къ.м творческа работа в областта на литерату
рата, публицистката и записването на народ
ни умотворения и народни обичаи в нашите кра 
ища, списание „Мост')' по повод Деня на младо
стта, а в рамките на програмата за ознаменува- 
не 40-годишнината от освобождението от фаши- 

- зма и победата на социалистическата 
ция и 20-годишнината от излизането 
ие „Мост".

I
БАСКЕТБОЛ

: РЕПУБЛИКАНСКА ЛИГА — „ИЗТОК"

НА РАЗДЯЛАТА ПОРАЖЕНИЕ
дост -БВЕСНА"К(БЕЛА^1АЛАНКДГРАД) “ "МЛА-

' ЛА ПАЛАНКА 104:106 (49:55) 
на Педагогическата академияДУШИ. ДС1Т1ИЯ.

револю- 
на списан-ползуваха това умело и за

несоха двете точки.
Но въпреки това пораже 

ние димитровградските ба
скетболисти се

Пирот, залата 
около ЮоЗрители ОБЯВЯВА

класираха 
твърде високо в доста ка
чествената група. Трябва 
да се има предвид, че 
„Асен Балкански"

В последния 
първенството 
лига

кр5,г на скетболисти.
- „Изток" баскетбо „“Т

листите претърпяха попа ?°Ч™ бяха извоювали по-
жение от добрия баскетбо бедат3' защото на 2 мину- 
лен отбор „Младос? Ве ™ пред кра* на сРещата 
сна" от Бела паланка ~ “ В0ДИЛИ с 6 точки- «о■ ето случва се и това: най-

„ добрият баскетболист Зо
ра на вече изморените 5а Геров направи три по-------------- оцените ба- редни грешки, гостите из-

Младежки награден 

конкурс
Димитров-

баскетболисти
на прак 

мачоветака всички свои 
игра извън ■ Димитровград 
и бе домакин 
в Пирот, 
тровград няма своя спорт
на зала.

на срещите 
понеже Дими-

Това бе
ЗА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ:

• СТИХОТВОРЕНИЕ 
първа награда 1000 дин. 
втора награда 800 дин. 
трета награда 600 дин.

• СТАТИЯ

Д. С.
ФУТБОЛ МЕЖДУРЕГИОНАЛНА лига — ГРУПА „СЕВЕР"

ВИСОКА ПОБЕДА
„АРСьН БАЛКАНСКИ'' (ДИМИТРОВГРА ЛУ Ир 
ДИНСТВО" (БЕЛА ПАЛАНКА)7:0 (6:0)^ ~ " . е втория кръг за Купата 

на Югославия. Противник 
на „Асен Балкански" хце 
бъде отборът на „Мла
дост" от Полска Ръжана, 
Пиротско.

първа награда 1500 дин. 
втора награда 1000 дин. 
трета награда 800 дин.гт_?ИМИТР0ВраД' 31 март 1985 г- Спортният център 

„парк теренът тревист, времето слънчево. Зрите- 
ли4 °*ол° 300 ДУши. Голмайстори.- Петар Йованович 
е 7, 20, 26 и 34 м„ Бобан Манчич 
ксандър Станков в 37 м. Съдия 
Ранджелович от Ниш — добър.

Такъв висок рзултат по
чти не е постигнат на фут 
болното игрище

• РАЗКАЗ
в 43 и 73 м. и Але

на срещата Душан
Д. Ставров

първа награда 2500 дин. 
втора награда 2000 дин. 
трета награда 1500 дин.БОСИЛЕГРАД: ОТ СПОР 

ТНАТА. ПРОГРАМА ПО 
ПОВОД СЪЮЗНАТА 
ЩАФЕТА

вновесие, но без сериозни 
заплахи за вратата на до
макините. Това е причина
та че вратарят Соколов ос 
тана без оценка, понеже 
през цялото полувреме прц 
сто престоя без да има 
някаква „работа".

Димитровградските фут 
бслисти и през второто по 
лувреме създадоха някол
ко голови положения, но 
успяха само едно от тях 
да реализират, като пропу 
снаха възможността да на
несат катастрофално пора 
жекие на гостуващия от
бор.

® ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ 
ПЕСНИ, ПРИКАЗКИ, ЛЕГЕНДИ 
първа награда (четири) 800 дин. 
втора награда (три) 
трета награда (две)
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

в спорт
ни^ център „Парк". Под
младеният Отбор на бело- 
паланския отбор „Йединст 
во" не можа да окаже по-

Турннрн по тенис 
на маса, шахмат, 

волейбол н 
баскетбол

700 дин. 
600 дин.

сериозна съпротива на то
зи път
строените за игра 
тровград.ски футболисти.

изключително на-
1. Право на участие в младежкия творче

ски награден конкурс на „Мост" имат само мла
дежи и девойки от училищата, организациите на 
сдружения труд, селските активи, студенти на 
висши и полувисши учебни заведения до 27-го- 
дишна възраст.

2. Изборът на темите 32 художествените 
произведения е свободен, но тъй като тази годи
на чествуваме 40-годишнина от освобождението 
и победата на социалистическата революция — 
желателно е като и главна тема да бъде побе
дата и социалистическото изграждане. Като те
ми за статия препоръчваме участието на младе
жта в НОБ и в изграждането на страната (мла
дежки бригади), школуването на младежта от 
нашите краища, участието й в самоуправление
то, развитието на младежката организация в от
делни краища, участието на младежта в култу
рния живот и самодейността в дадена среда, по
дготовките и участието й във всенародна отбра
на и обществената самозащита и пр.

3. Творбите трябва да бъдат написани на 
български език — по възможност на пишеща 
машина, раздел тройка, или четливо на ръка и 
да имат свое обозначение (шифър). На редакци
ята трябва да се изпратят по три екземпляра, а 
името на автора с точния му адрес и обозначе
нието да бъде написано и сложено в затворен 
плик, който авторите трябва да изпратят заедно 
с ръкописите, предложени за награда.

4. Записването на народните песни, прика
зки и легенди трябва да се прави точно на наро
дния говор (диалект) в даден край, в който е 
записана народната творба. Тя трябва да бъде 
изворна, записана както хората я пеят или 
разказват. Накрая трябва точно да се посочи 
името на лицето, от което творбата е записана, 
от кос село с и на колко години. (Преписани 
творби от книги няма да се вземат предвид за 
награждаване).

дими-

Първото 
изиграно отлично и всич
ко вървеше както „под ко
нец": почти всяко нападе
ние приключваше с гол 
въз врата на отбора от 
Бела паланка. Особено се 
изяви младият нападател 
Петар Йованович, който 
за по-малко от половин 
час игра отбеляза четири 
гол^.

През второто полувреме 
домакините влязоха в иг
рата с видимо задоволство 
от високия резултат, пости 
гнат през първото полувре 
ме (6:0), па ослабиха бой- 
костт? на своите нападе
ния. Това даде възмож
ност на гостуващия отбор 
да възстанови тереново ра-

полувреме е

През миналата седмица, 
по повод минаването на 
Съюзната щафета на мла
достта през Босилеградска 
община се проведоха реди 

Все пак това бе една от • спортни състезания, в 
по-добрите игри на „А. което взеха участие 17 от-
Балкански", който с тази бора. За отбелязване е, че
победа сякаш оповестява т03и пъ,т' за Разлика 01 до’ 
го плодовит пролетен фу- сегашните в турнирите, взе 
гболен полусезон и бягст- Vчастис и отборът на фаб- 
во от опасната зона на та- риката за сушене и прпе- 
блицата работна на зеленчук и

„ ' , овощия. Безсъмненис с то-
__ В следващия кръг фут- се слага начало на сп0. 
солистите на „А. Балкан- рта „ „ сдружения труд. 
дки ще гостуват в Ниш, Инак, в състезанието по 
къдсто ще се срещнат с от тенис иа маса къдсто уча 
бора „12 фсбруар • А в ствуваха 5 отбора, на пър- 
сряда на 3 април т.г. в Ди- в0 мяст0 сс класира от- 
митровград на програмата борът на гра„иЧното поде

ление. 13
шахмат, участвуваха 
5 отбора, волейбол учас
твуваха 4 отбора и баскет
бол, където участвуваха 3 
отбора, първите места спе
челиха отборите на град
ската младеж. Организа
тор на турнирите бс Об
щинската конференция ма 
Съюза на социалистическа 

босилег- та младеж в Босилеград и 
на пъовокласираиитс отбо
ри връчи благодарствени

състезанието по 
същоМКЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ЛИГА ВРАНЯ — 

ГРУПА „А"

Поражение във второто полувреме
„ЖЕЛЕЗНИЧАР" (ВРАНСКА БАНЯ) _ „МЛАДОСТ" 
(БОСИЛЕГРАД) 3:1 (1:1)

Във втория кръг на пър- 
в междуобщи-

нската лига Враня — гру
на „А",, босилеградскитс 
футболисти претърпяха по 
ражение от 3:1 от „Желе
зничар" (Вранска баня).

футбо
листи са били равнопра
вен противник на домаш
ния отбор само през пър
вото полувреме, когато са 
извоювали равен резултат 
е гол, отбелязан от Славко 
Младенов.

През второто полувреме 
проличава физическата не 
подготвеност на' 
радските футболисти, така 
чс домакините установяват 
теренов превес, 
няколко голови

венството

създават грамоти.
Да кажем и това, че иа 

посочените турнири учас
твуваха отбори на ЮИА.

центъп

положен
ия, две от които оползо
творяват. Крайният резул
тат от 3:1 е реален.

В следващия кръг боси- ФК ..Младост", актива, иа
младеж и Фаб-

Босилеградските 5. Срокът за изпращане на творби и запи
сани народни умотворения и обичаи за награда 
е 10 май 1985. г. Ръкописите трябва да се пзпра-

„Братство"

■ средношколския

щат па следния адрес: Издателство 
— Редакция „Мост" — за младежкия награден 
конкурс. Кей 29-тн декември № 8, 18 000 Ниш.

леградския отбор ще се 
отбора „Дува-

гпадската 
пиката, за сушене на пло- 

зелеичуци (Злоав-
М. Я.

срещне с 
иац" от Прешево. , лопс и

(М. Я.) Не).
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х&чтр • сатира • забава
— Имате ли обичай Да 

па сън? — шг[а
ШЕГОВИТА ШОПСКА ПЕСЕН___________

Расърдила се 
стара бабетина

говорите 
лекарят.

— Не, докторе, — отго
варя пациентът, 
поря само докато другите 
спят... Аз съм тслевизи-

аз го-

Расърдида се стара бабетина 
'запасала сабя кръндарица 
уянала куса магарица 
упръчила пушка от чешлика.
Па си попде тамо нанадоле 
тамо нанадоле низ широко поле 
та посече тикви но плотища 
та погази жаби по топила 
та поплаши врапцн по стрънщца. 
Баба вика магарица' рика 
боже мили за чудо големо 
къде ли е Кралевичи Марко 
я да го питам я да го распитам 
кой ли е вера а кой невера.

онен коментатор.

Моркови — само 

у плановете
Млада жена, след часо- 

каз-вс па сладострастие, 
па ма мъжа си:

— Никой в града нс пра
ви като ти ...

— Откъде знаеш? — 
пасжва сс мъжът.

— Каза мм твоята сек
ретарка 
сетила жената.

Од две годинс наовамо у Босилеград ра
боти билкари, цех на „Здравйе')' оди Лесковац 
за сушене на 
гъсто. Коджа орди» бсомо, много убаве думе се 
чуше на пресичаше врвцуту. И даде се обещан
ие: за първо време у Босилеградско да се обез- 
бедус една третина оди сировине, а после — и 
повече.

смит и зелениш. Бео на отвара-
иавреме се до-

Разакал: Никола Дончев (74) от Д. Дюбата 
Записал: К. Георгиев

СТ МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТГ' — Много те моля да не 
д! спираш пред всяка витри- 

— моли съпругът.
— Щом толкова бързаш, 

можем да влезем в мага
зина за малко — предлага 
съпругата.

70 Мину една година, мину друга, а оди про
изводство па моркови, лук, и друЬе сировине — 
нищо. Казаше ми дека „Напредък" било треба- 
ло да се занимава с това производство. Туя го- 
дину че носею само 2 хектара!

У „Напредък" ка питаш, они само слегаю 
с рамене — и кажу: че буде, че буде.

Четим плановете за развитие на обЩинуту 
през 1985 годину — зацъртано що се каже, де
ка требе да се почне с текова производство. Пра 
вени и опити. Видело се дека може и у Босиле
градско да се раджащ моркови, лук и друго зе- 
лениш.

! па
< Никога не се стига до великото чрез по- 

дражение.<
: Пусен
♦ За да се удивиш, е достатъчна една минута; 

за да направиш нещо удивително, са необходи
ми много години.

♦
: Този е най-добриятХелвецнй ми клиент.

— Дава ти добър бак
шиш !

4
4 Вдъхновението4 е внезапно проникване з 

истината.4 Нито динар.! Белинскп — ? ! ?
— Тамън работа — рече ми бай Вене. Па 

ако не можеше да вирею — немаше ни да гра- 
димо фабрикуту.

Зимата си мину, а „Напредък)" йош 
у едно село нейе обяснил на човеци кико 
производе моркови, да се види какво требе 
праве, да не работе у ветар.

По високата села, това одавна е известно, 
вирею убави компнре. Но и с тия хора там ни
кой оше нейе седъл да се договори.

— Несме се йош договорили с „Фармаце- 
втику" у Лесковац некойе работе — г - 
у „Напредък"). Ка се договоримо, тегай че 
растърчимо...

! — Почти всеки ден ми 
плаша по една-две ракии, 
които / е забравил да по
ръча.

Много е нужно за изкуството, но главното
е огън!

Л. Толстой4 НИ

! се
Без човешки емоции никога не е имало, и 

не може да има човешко търсене на истината.
Ленин

да
4 На мястото на железо 

пътна катастрофа приети 
га репортер и заварва пре 
обърнати локомотиви, ва
гони и разкривени релси 
Сред този хаос стои човек 

| с обвинатована глава.
— Извинете, бихте ли 

могли да ми разкажете не-
У шо за катастрофата? —
7 обръща се към него ре-
Л портерът.

I Способността още не е талант, а талантът 
още не е творчество.!

Етвеш« одговораю
4 сеа И теорията става материална сила, щом
▼ овладее масите.

Маркс
4
44 Може и верно да се не су договорили. 

Ако све беше у ред — немаше да се случи поне- 
кига фабриката да не работи

И тека — ДОК се „Напредък") и „Фарма
цевтика" договараю — най-важното не се оства- 
рус — време си минус. А фабриката без суро- 
вине не може да работи. Морковите, лукат и др. 
продукти не расту за дън-два, па би требало на
време да се насаде.

44
А

Учение без размишление е безполезно, а 
4 размишление без учение — опасно.

що суровине.

4 Конфуций — Каква катастрофа! 
Не съм чувал за никаква 

^ катастрофа — промърмор 
| ва той.
I — Извинете, но вие кой 

сте?

4 4
СЪОБЩЕНИЕ

ОТ 1-ви АПРИЛ ЦЕНИТЕ НА НАШИТЕ 
ИЗДАНИЯ СА СЛЕДНИТЕ:

В-к „БРАТСТВО" — 15 динара, 
СПИСАНИЕ „МОСТ" — 50 динара, 
ДЕТСКИ в-к „ДРУГАРЧЕ" — 15 динара.

— Аз съм един от ди- 
.ректорите на тази железо
пътна компания.

БрштНо цевта ггвгщров ф
ЯЦГЮНЛ/ Пролетна болкаВЕСТНИК НА БЪЛ

ГАРСКАТА НАРОД
НОСТ В СФР ЮГО

СЛАВИЯ
Урежда редакционна
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