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НА ЦК НА СКС
БАБУШНИЦАЗадачи на СК в идейната борба Оценка на миналогодишните

стопански резултати
И в днешните обществени обстоя

телства идейната борба, както и винаги 
е неразривна част от революционната’ 
акция на Съюза на комунистите Иконо- 
мическото

управителната социалистическа 
крация, като исторически по 
лик на свобода, което 
цепция, но преди всичко 
дещите се и обществена 
Съюза

демо- 
-висш об- 

не е само кон-
акция на тру- 
прдктика. За

на комунистите от особено 
ение е да премахва

положение и съществуващи- 
те проблеми налагат необходимостта 
за даване на отговори не само в практи 
ческата, политическата, 
теоретичен смисъл. Възобновяват 
лични антисоциалистически 
и реакционни идеи.

Как се осъществяват на бич — ще бвде по-обстой- 
нрактика Заключенията от но обсъдено положението 
16-то заседание на Центра и в някои други организа- 
лния комицет на Съюза ции на сдружения 
на комунистите в Сърбия стопанисвали на 
и какви мероприятия тряб на доходността, 
ва да бъдат набелязани за Съ?До така, ще се оцени 
преодоляване на същесхву- до каква степен настоящи- 
вагците затруднения в сто- ят момент посвещава вни- 
панството в Бабушнишка мание на въпроси, свърза 
община са два основни въ ни с издигането ролята на 
проса, които ще бъдат об Съюза на комунистите на 
съдени на заседанието 
Общинския комитет в Ба- 
бушница на 2 април тази 
голина.

Ще се даде преценка и 
за положителните тенден
ции, получили тласък след 
общопартийните 
ни* във воъзка 13-то засе 
дание на ЦК на СЮК.

— Приключваме с райо 
нните партийни съвеща 
ния, на които правим рав 
носметка на постигнатото 
и набелязваме нови задачи 
занапред — изтъкна меж
ду другото Новица Любич, 
председател на Общинс
кия комитет на Съюза на 
комунистите в Бабушниш
ка община. Някои трудови 
организации, като напри
мер „Шести септембар" 
има непогасена загуба по 
заключителния баланс за 
1984 от над 35 милиона ди 
нара, докато в кооперация 
„Ерма" в Звонци направе- 
ната загуба от 500 000 дина 
ра вече е погасена.

На заседанието на ОК на 
СКС — както добави Лю-

зна-
л предпоставките,

п~рху които се възобновяват старите 
доразумения и ненавист и никога не' би
ва да прекъсва борбата против национа
лизма. Еманципацията 
тясно свързана с еманципацията 
(..етническата

но и в идеен и
не-се раз 

тенденции
труд,

ивицата
което изисква мно 

го по-голяма активност на Съюза на 
мунистите на идейния план.

на нациите е най-ко- на ра.
класа. Критиката на на

ционализма ще бъде 
свързва с практиката на 
на изкуствените поделби, със самоупра- 
вителната интеграция, с демократизация 
та на обществото, което довежда 
прос политическия волунтаризъм 
махва съществуването на 
мощ като сила над обществото, с реши
телна борба против автаркията 
комическия живот. Не случайно с уве
личеното на национализма на обществе- 
■ 1та сцена се появяват антисоциалисти
чески идеи. За да бъде плодотворна кри 
тиката на антикомунистическата 
ганда, същата трябва да става от пози-

Сигурно е, че общопартийните 
зисквания по повод Проектозаключения- 
та от 13-то заседание на ЦК на СЮК и 
заключенията, до които тези разисква
ния доведоха, представляват значите
лен резултат на организираните общес
твени сили, което ведно с Дългосрочна
та програма за

успешна ако се 
преодоляване

ра

на по-високо равнище и раз
плащането с ония, които 
се опитват да слагат прът 
в колелото на .развитието. 
Води се широка и енерги
чна акция за възвръщане 
на доверието в СК кат.о во 

разисква деша идейно-политическа 
сила. А това е осъществи
мо ако комунистите на вся 
ка крачка действуват с ли 
чни* си пример. Те тряб
ва да бъдат в първите ре
дици в борбата за провеж 
ллне на задачите от Дъл
госрочната програма за 
икономическа стабилиза
ция.

под въ 
и пре- 

политическа
икономическа стабили

зация, са задачи на организираните 
циалистически сили.

в ико-со-

Необходимостта от идейно творчес
разви- 

на революцион
ния процес поставя пред водещите сили 
в обществото постоянно нови 
Трайна задача на Съюза на комунист 
тите е да открива разисквания и води 
творческа акция в нашето самоуправи- 
телно общество^ Но това не значи, че 
обществото може да бъде отворено и за 
снтикомунистически становища, национа 
■ кстически и други реакционни възгле
ди. В политическата 
ва цялостното доизграждане на норма
тивните предпоставки на по-нататъшно
то развитие на стопанската система, ко
ето спъва развитието на самоуправител- 
ните социалистически отношения в про
изводството.

тво изтъква самото историческо 
тие. Вътрешната логика пропа-

пиите на по-нататъшното развитие на со 
циалистическото самоуправление и не
посредствената социалистическа 
крация.

въпроси.

дсмо-

Този и други въпроси, са изброени в 
проектостановищата и заключенията на 
ЦК на СКС в Сърбия за идейните про
цеси в обществото и задачите на Съюза 
на комунистите в Сърбия в борбата за 
социалистическо самоуправление, тема 
за която ще се разисква на 25 април та
зи година. Своята роля на водещ исто
рически субект в обществото Съюзът 
на комунистите трябва да потвържда
ва не само с широтата си във воденето 
на разискванията, но и със способност 
та си за творчески синтез и практиче- 
ска^рсализация на приетите решения.

Б. Костадинов

Преустройството и тръг 
ването по път на още по- 
ускорено развитие на со
циалистическото самоупра
вление ще върви по-бър
зо при по-енергичното и 
по-пъпно ангажиране пре
ди всичко на членовете на 
Съюза на комунистите. От 
безлейните членове на СК 
тоябва да се поиска и кон 
кпетна отговорност.

практика изоста-

За Съюза на комунистите особено 
значение има разграничаването на иде
йните разлики, които се касаят до по
литическата система, защото тези раз
лики до голяма степен определят идей
ното положение на по-широк план. Ре
алните проблеми в действуването на по
литическата система се опитват да из-

М. А.

НОВИЯТ ВАЛУТЕН ЗАКОН ДАВА НА КОНФЕКЦИОНЕРИТЕ

По-нзгодни условия за стопанисванеползуват и различни консервативни си
ли като удобен момент да се огласят. 
Своя подход към тези проблеми ЦК на 
СКС утвърди на 18-то си заседание, из
тъквайки
на организираните социалистически си
ли за действуването на системата и не
обходимостта за определени промени в 
*ея. За промените в политическата 
стсма СК я Сърбия изхожда от същес
твените
ват отношенията -
роди и народности, както в СР Съроия, 
така и в Югославия, федеративното ус
тройство на нашата общност своята жи 

потвърждава в истинска 
комунистите в 

на СЮК се застъпва

Новият валутен закон, 
който както се очаква по 
предложение на Съюзния 
изпълнителен съвет тряб
ва да приеме Скупщината 
на СФРЮ, трябва не са
мо да премахне двойност- 
та на валутната система в 
страната, но същевремен
но трябва да бъде и зна
чителен стимул за по-ус
пешно стопанисване.

новс. Това трябва да до
несе печалба, възлизаща 
на около 3 милиона и 165 
хиляди долара. По този 
начин „Свобода" досега с 
обезпечавала необходими
те валутни средства за въз 
производствени 
ли и суровини. С приема
нето на новата валутна си
стема се създават, както 
изтъкват тук, много по-из
годни условия за пълно по
лзуваме на производствени 
те мощности, защото уре
дените отношения на па
зара, което се очаква след 
приемането на Закона, ще 
бъдат от голямо значение 
и на време ще обезпеча
ват материали за произвол 
стпо без застои. Същевре
менно се очаква и да сс 
намалят известни админи

стративни работи и. което 
е твърде важно, ще се из
бегне от износ на всяка 
цена, за да се обезпечи не
обходимата валута.

В „Свобода" изтъкват, че 
приемането на Закона под 
разбира и борба за подо
брено качество на изде
лията, за да може да се 
осъществи по-добра цена 
не само на домашния но 
и на чуждестранния пазар. 
Единствената валутна сис
тема трябва да окаже съ
ществено влияние 
по-успешното сътрудниче
ство между сродните тру
дови организации, коехо 
не беше случай в тази об
ласт досега и където нену
жната конкуренция причи 
няваше повече щети отко- 
лкото полза.

същевременно отговорността

си-
материа-

потреби по-нататък да се разви- 
на равноправие на на-

В Димитровградска об
щина една от трудовите 
организации в свойството 
на износчик е конфекция 
„Свобода", Тук изтъкват, 
че новият Закон за тях 
ис представлява новица, 
тъй като тс и досега са 
изнасяли 70 на сто от 
производството, а такива 
са и тазгодишните им пла-

зненост и сила
ефикасност. Съюзът на върху
Сърбия в рамките 
за социалистическо единство, което ед- 

кохезията “на об-новременно изявява и 
ществото и самоуправителна самостоя- 

на всички неговителност и отговорност 
части и фактори.

А. Т.Дълг на Съюза на комунистите е да 
схващане на само-изяяява автентично



НАС {И У| ПО СВЕТА
ПРОМЕНИ В АЛБАНСКИЯ ВРЪХ СЛЕД СМЪРТТА 
НА ЕИВКР ХОДЖАПО ПОВОД НА ДВЕ ФАЛШИФИКАЦИИ В „РАБО ГНИЧЕСКОТО ДЕЛО" И 

„СЕПТЕМВРИЙСКО СЛОВО"

Рамиз Алня-първн секретар 

на ЦК на,АПТ8 Цариброд никога не е формирана 

организация на РМС За новоизбрания ръководител на Албанската пар
тия на труда се казва, „че е оправдал доверието «а 
всички постове, борейки се за провеждане на всички 
решения на партията и Енвср Ходжа".

След смъртта на Енвер 
Ходжа Централният коми
тет на Албанската партия 
на труда единодушно, из
брал Рамиз Алия за първи 
секретар па. ЦК на АПТ.
11 редложението издигнал и 
то обосновал председате
лят на албанското прави
телство Адил Чарчани.
Той казал, чс „Рамиз Алия 
оправда доверието на вси
чки постове, борейки се 
за провеждане на всички 
решения на Партията и 
Енвср Ходжа", че с бил 
„близък сътрудник и уче
ник на Енвср Ходжа". На
края Чарчани заявил, че 
Албания „те продължи ви
соко да държи острата са
бя на Енвер Ходжа против 
вътрешните и в.ъншни вра 
гове". Радио-Тирана съоб
щил, че членовете на ЦК 
на АПТ се заклели пред 
смъртния одър на Енвер 
Ходжа да продължат него
вото дело.

ще пропадне и чс не е даг бойци иа царибродски нар
тизански отряд „Момчил 

се за-
иъв втораз а половина на 

!»**■* АодАша ио мелчдуна- лсчс 
родната ли- Нита
а»р*( йишецлица ар'-*» м,ири
ород ечнмитрош^ид^ зиче- 

ала нелек»! 
комаюзиции с пленени сп- 
Всхчлчи конници. хчъм края 
на юли или а началото на 
апА-уст една от тези атомно 
заацди енрд на гарата в 
адарААород, за да оъде раз
товарен вагон с нромишле 
ни стоки за цариородски- 
те търговци. По време на 
разтоварването група съ
ветски войници използува 

- ха невниманието на нем-

денлт, когото черво
___ армия ще пристигне войвода", искремо
на оъдгнрекатй граница, радвахме, когато в ,,Рабо 
и „навреме" започнаха да тиичсско дело" брои 13 от

13 януари 1985 г. случайно 
видяхме снимка на нашия 

боси другар Грища,

Рамиз Алия е роден през 
1925 година в Скадър. Ос
новно и средно образова
ние завършава в родния 
си град. Като 19-годишен 
младеж става боец на Ссд- 
ма партизанска бригада, в 
която е младежки ръково
дител и член на политот
дела. Към края на война
та става политкомисар на 
Пета дивизия. До 1948 го
дина с генерален секретар 
на Съюза на комунистичес 
ката младеж, а до 1955 г. 
председател на младежка
та организация на Алба
ния. От 1955 до 1958 г. е 
министър н културата и 
образованието. Член на 
МК на АПТ става през 
1954 година, две години 
по-късно е кандидат за 
член на Политбюро, а 
член на Политбюро става 
през 1960 година. На 14 
ноември 1982 г. е избран 
за председател на Прези
диума на Нанодната скуп
щина на НСР Албания.

мислиг за съдоата си в пс? 
желаното от тях ново вре
ме. много Оългарски фиши 
сти, които по време ци оку 
надпята ояха в цариород, 
оьрзо ес ириспосоопха към 
политиката на итечествс-

влакови

скъп
защото цели чехи ри десе
тилетия след победата на 
нашата Народоосвободитс- 
лиа борба и социалистиче
ската революция се опитва-

ния фронт 0(1 сд преврата 
в ъългария на 9 септември 
19-н година. Сега в ьълга,- 
рия за тях се говори и ни 
ше, чс са били „сътрудни
ци на партизаните и въз

хме да узнаем нещо за 
този храбър черпенрармеец, 
но до днешни дни не у.с- 

основа на тези „заслуги" пяхме в това вероятно за 
им се дават бенефиЦии, това, чс ме знаехме истим- 
които според българеете 
закони принадлежат 
борците протув фашизма.
Заоравя се, че те бяха зли

ските жандармеристи и не 
заоелязано се вмъкнаха във 
вагона с промишлените 
стоки. Дарибродските мла

ското му име. Радостта ни 
на обаче беше кратка, защо 

то авторът на статията „Не 
забравимо другарство" Жи 
вко Владимиров грубо 
фалшифицира историчес
ката истина, служейки си 
с лъжи и измислици. Име
нно, Владимиров твърди, че 
пленените червеноармейци 
са освободени от „неколци

дежи, които разтоварваха 
вагона, веднага ги укриха
и след тръгването на* нем фашистки окупатори, ко

ито на всяка крачка пляч 
косваха, опожаряваха и 
избиваха невинни хора.
Този път ще споменем са
мо имената на Иван Гри- 

войнц горов, директор на фашист 
ката гимназия в Цариброд, 
капитан Аврамов, комен
дант на железопътната га 
ра, Атанас Божилов, Али- 
сей Младенов от Недели-
Ще и Асен Еленков от Жел то непосредствени участ

ници в НОБ, ние много 
добре знаем, че в Цариб
род никога не е същес
твувала организация на 
РМС (съкратено наименова 
ние на някогашни* българ 
ски Работнически младеж 
ки съюз—бележ. на редак
цията). Антифашистката бо 
рба в Царибродски край 
се ръководеше от Югосла 
вската комунистическа па, 
ртия, а от август 1944 го
дина тук започнаха да се 
формират активи на

ската композиция ги. отве 
доха в града.

Младежите обаче няма 
ха взможност за дълго да 
укриват съветските 
ци и в града започна да
се шушка за присъствието 
им. Ролята на главен „ра
зузнавач" изпълни Нико
ла Спасенов, син на съвет 
ника на кмета Бакалов. В 
това време хитлеро-фашист юша- Преди няколко 
ка Германия претърпява-

ДЕСЕТ ГОДИНИ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА В 
ЛИВАН

на ученици от гимназия
та, членове на РМС". Ка-

Десетилетие на сълзи н ужасГО
ДИНИ в София почина Асен 
Еленков, а над гроба му 

софийски 
Функционер, който между

Започна и единадесетта 
година на гражданската во 
йна в Ливан. Измина десе 
тилетие на неразумни из
бивания и разорения, де
сетилетие, което ливански
те вестници единодушно 
нарекоха „десетилетие на 
сълзи и ужас".

Въ.т второто десетилетие 
на гражданската война

хи зад себе си пепелища 
и семена на нови етничес-

ше поражение след пора 
жение, а нейните войски говорил висок

ки и религиозни раздори, 
сирийската армия 
под контрол 
от територията на Ливан...

Най-новите стълкновения 
между „Ливанските сили" 
на християнската

ускорено се оттегляха от 
ъългария, оставяйки безза Другото казал, че „в Юго 
щитен довчерашния си славил Еленков се бори 
съюзник. За да си обезпе против фашизма и в тази 
чи сатисфакция и облекчи оороа загуби едното си 
положението си в набли- око". Разбира се, тези въз 
жаващото ново време, бъл хвали нямат нищо общо с 
гарският окупаторски кмет истината, защото Еленков 
Бакалов, в договор с по- беше верен . слуга на оку- 
лицейския началник Ми- патора, а окото си загуби

в железничарската работи 
лница в Смедерево преди 
войната, за което същест- 

Това

държи 
една трета

десница 
мили- 

трагичния 
гражданската 

От 13 ап-

и мюсюлманските 
ции увеличават 
баланс на 
война в Ливан. 
рил 1975

ливанците
нени и стълкновени 
жду си пс>вече от когато 
и да било досега. Прави
телството е западнало 
криза, армията е разкъса
на. от икономиката са ос
танали само развалини, из 
паслските окупационни во 
йски се оттеглят.

влизат разеди- 
помеленков, не предаде на 

германците освободените 
червеноармейци, но ги раз
предели, на принудителна вуват и документи, 
работа. Повече от тях ра- могат да го потвърдят и 
ботеха въъ войнишката хора, които са работили 

^градина, трима бяха из- заедно с него. Ето такова 
пратени при селянина Ми е. „участието" на Асен Еле 
рко Маноилов в Градини нков в антифашистката бо 
да му помагат в прибиране рба, въз основа на което 
то на реколтата, двама по неговата съпруга Здравка 
магаха на Михаил Йов днес получава народна пен 
шин, селянин от Цариб- сия в София, 
род, а при Васил Бонбон 
джията в Цариброд рабо
теше Гриша1 Акодтян (така ма Да се спираме повече

на изкуственото създава
не на прогресивни хора 
и антифашистки борци, с
което дълги години се за т0 „здрави сили", емигри- 
нимава софийската пропаг . раха в България. Сега 
анда. Повод на статията са 
две фалшификации

.освободените съветски во1 българските вестници „Ра 
йници? — няма и не мо- ботническо дело" и „Сеп- 
же да има дилеми. „Защй темврийско слово"'

'■тиха"

година до днешни 
дни в тази страна са 
нали над 100 000 лица, три 
пъти повече жители 
нени и доживотно онеспо- 
собени и

загив
СКОЮ. Съществуването на 
РМС в Цариброд е чиста 
измислица, автор на която 
не с Владимиров, а група 
някогашни

са ра-

около 500 000 
ливанци са изгонени от ба 
Тт1ните имоставяй огнища.царибродски

младежи, сега хора в нап
реднала възраст, 
през 1948 година се 

В тази статия обаче ня- ласиха с Резолюцията на 
Информбюоо и 
предатели на собствената

Включване на Югославия 
проекти на СН8

тези

които
съг-

в развойнистанахани се пр.едстави самият той 
-'и още ни каза, че е учи- 
.тел от Тбилиси).

, На състоялата се 
дни в Белград научна 
Ща на

прелом в завоюването на нови
си родина, а . след това, ка сре „Ятл тсхн°логии И Югос

лавия не трябва 
извън тези

специалисти
Югославия и Съвета за 
икономическа 
мош (СИВ) бе 
че Югославия

от. Във връзка с въпроса — 
^защо Миленков и Бакалов 
"не предадоха на немците

да останеТв;
процеси.зи хора фалшифицират ис 

торическата истина и си 
приписват заслуги, които 
никога не са имали.

взаимопо-
В изтъкнато, 

може миг» Специалистите от Югос- 
го повече и по-качествено че** Т п** СИВ преценяват,

ТДе и'п~лВн«““: -ОигГ„аДа^мГта на 
изследователски проекти тГ™ ”услу™ между наша 
които се подготвят или ве Ки нЯР га и страните—член 
'е Реализират в рамките екз Съвета за икономиче 

на СИВ. В тази икономичес да 1взаимопомощ може

на ис- Д0ги с
цел да ги използуват за 
спасяване на собствените хме в началото на статия- 
си глави. Те вече схвана- та. Най-напред искам да 
ха, че Германия , скоро подчертая, че ние, живите

единствената торическата истина за съ
битието, за което разказа-

‘

(Продължение в след
ващия брой)

Сърбислав Златкович
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■: гияа» в ШИД по повод 40- ГОДИШ

ЖЦ* СООБОДД
готов народ винаги може да отбран,, " “ 3<* °Рба 
и собствения си път на развитие

Около 150 000 бойци, 
онери, младежи, девойки, 
тРУДови хора и граждани 
от всички

Силвия ЖУГИЧ—РИЯВЕЦ;

Ние, младите, 

искаме да знаем 

нашата история
независимостта

пи от нашата социалистичес
ка революция.

Югославските народи 
и народности скъпо запла
тиха свободата и независи
мостта си. Нашето освобо 
ждение е наше дело. Сто
ев ни най-малко не обезце
няваме

краища на на-
‘ шата страна на 13 

т.г. се събраха в Шид," на 
1 величествено народно тър

жество', посветено на 40-го 
дишнината от пробива на 
с-ремския фронт. С пола
гане на венци на Предсе
дателството на СФРЮ, ЦК 
на СЮК и Съюзния отбор 
на Съюза на бойците пред 
общата костница на около 
30 000 паднали 
ския фронт бе 
паметта на загиналите 
тази

април НЕ ТРЯБВ^Гпп^п НАШЕТО ОБЩЕСТВО 
рдтТ™"?ДДА ПОЗВОЛИМ ДА МАНИПУЛИ 
™„СП ИСТОРИЯТА И РЕВОЛЮЦИЯТА ВЪЗ 

НА ПОЛУИСТИНИ, ДА Я КРОЯТ ПО 
СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ И ИНТЕРЕС И ПО 
ТОЗИ НАЧИН ДА МАНИПУЛИРАТ "°
ДИТЕ

помощта, 
към края на войната полу
чихме от съюзниците: Ан
глия, САЩ и най-много от 
Съветския съюз —

която
И С МЛА

— Ние, младите, искаме да знаем нашата 
— каза на народния митинг в Шид Сил

вия Жугич—Риявец, председателка на Председа 
телството на Конференцията на ССМ на Юго
славия. Не трябва да има табу—теми, защото 
аргументите винаги са на страна на социалис
тическото самоуправление. За тях трябва да го
ворят онези, които градят революцията, 
тавяйки простор на враговете на нашето 
Щество да манипулират с историята 
на полуистини, да я кроят по собствено 
и интерес и по такъв начин 
с младите.

каза.на
народния митинг в Шид 
Никола Любичич, член на 
Председателството
СФРЮ. — Нашия принос развитие, й да изберем 
в разгрома на фашизма, най-правилния. път на по- 
нашите жертви и страда- нататъшно развитие. Зато
пил изтъкваме не само за- ва се подготвят изменения

в икономическата и поли
тическата система за по- 
ефикасно действуване на 
целокупния обществен ме
ханизъм, изостряне на от
говорността и укрепване 
на единството, за по-ната-

история
Никола Любичична Срем- на

почетена
в

битка борци на
НОВЮ. не ос-

об-това, че това е морален и 
патриотичен дълг. Не ги— На това полесраже

ние преди 40 години наши 
те боици се противопоста
виха на врага със свръх- 
човешки героизъм, висок 
морал, огромни усилия, са 
модисциплина и съзнател
на жертвоготовност за сво
бодата
Кмезич, откривайки търже 
ството в Шид. — 40-годиш 
мината от пробива на Сре- 
мския фронт чествуваме 
без нашия върховен комен 
дант Тито, под чието ръко 

■ яодство извоювахме и та
зи, както и всички, остана
ли победи във войната и 
мира. И днес сме решите
лни да продължим по Ти- 
товия път, да отбраняваме 
и развиваме придобивките

въз основа 
ц желание 

да манипулират и
изтъкваме и затова, че по
някога, пък и днес тук-та- 
ме се правят опити за обе 
зценяване на нашата НОБ 
п нашия принос за обща
та победа на съюзниците.

Националистите
ти да индоктринират младите поколения, 
то и успяват частично. Опитват се да "пробутат 
неприемливи за нас -тези за някаква застраше- 
ност на отделни наши народи. Пробутват 
за равноправие на народите и известни права на 
народностите. Явяват се „защитници" на нацио
налните интереси. С такива и- подобни действия - 
пряко атакуват една от основните придобивки 
на нашата революция: братството, единството и 
равноправието на нашите народи и народности. 
Срещу национализма се борим и засичаме коре-

не мируват и правят опи- 
в кое-тъшно развитие на само- 

Историята и фактите не управлението и 
могат да се прекоряват. За

социалис
тическата демокрация и по- 
пълно осъществяване на 
решаващата роля' на работ 
ническата класа, за изко- 
ренявне на етатизма и бю- 

развитие, . оократизма и премахване 
у а излишните институции 
в стопанството и извънсто- 
панската дейност, за уста
новяване на такава изби
рателна система, която 

пред ше дава възможност за 
на избиране на най-способни 
да кадри. СЮК трябва да от- 

днешното ни стои този курс.

каза Никола
тезитези жертви напомняме на 

младите поколения да зна
ят колко висока е цената 
на свободата, независимос
тта и мирното 
да знаят, че сплотен и за 
борба готов народ винаги 
може да отбрани независи
мостта и собствения си път ните му, но това -не правим достатъчно ефика

сно и на равнище на историческата ни отговор
ност за развитието на социалистическото само
управление, какт;о това са правили младоте по
коления във войната и революцията.

на развитие.
—: Намираме се 

XIII конгрес на СЮК, 
който ч трябва реално 

изиоаме

* * Ъ ^ * -СРЕША С УЧАСТНИЦИ НА СРЕМСКИЯ ФРОНТ ★ ★ ★ * ★ т*г

Димитър Петров:
IV*1

Иван Христов:
Раните мм попре
чиха да се радвам

г>.*

Ггцшвя се, че шах Босут
мандувах аз. С помощта 
на артилерията, минохвър 
гачки и картечници започ; 
нахме минаването на Бо- 

с понтони. Врги 
късно откри нашия

търлаш. Докато аз разпре
делях останалите бойци, 
той успя да унищожи п-кр- 
вия бункер, но веднага 
елед това загина. Това бе 
първата загуба, която ми 
бе най-тежка. Б борбите, 
които последваха, ог взво 
да участвуваха 33 бойци. 
Загинаха или бяха ранени 
13, а между ранените бях 
и аз. И а 12 април на мяс
тото, къдсто ние минахме 
Босут, германците съсредо 
точиха големи сили с цел 
да пи отблъснат назад. В 
новите ожесточени боеве, 
благодарение на подкре
пата от воеино-въздушиитс 
сили, отстояхме завоювани 
те позиции. Останалите бо 
йци продължиха с форси
рането на фронта и успя
ха. Съзнанието за това ме 
зарадва толкова много, че 
почти и не чувствувах ра 
ните си.

Как се чувствувате сега, 
40 годили след героичния 
пробив на Срсмския фро
нт?

, След формирането на 
1 царибродска бригада към 
средата на септември 1944 
година, между бойците е 
и Иван Христов, .двадесет 
годишен младеж от село 
Петърлаш/ В Ниш по- 
голяма част от брига
дата влиза в' състава на 
VIII сръбска бригада, Иван 
изминава с нея целия й бо 
ен път. Участвува в освобо 
ждението на Ниш, Косово, 
Санджак... Днес чичо—Ва- 
ико живо си спомня за ос

■Як«Й11.

сут 
гът
десант ,а неговия опит да 
ни спре бе осуетен от си 
лен огън на картечаритс 
от Осма бригада. В първи

щ

другарите си .
Същата мисъл ме из

мъчваше и на следващия 
ден, когато във воената бо 
лница в Шид рдзбрах, ,че 
фронтът е пробит, въпре
ки чс най-искрено се рад
вах.

От Шид Христов остава 
пет месеца на лекуване в 
Пожаревац, а на 21 септе-

тс завзети окопи плеуих- 
мс петима германци, шсс 
тима се удавиха в реката, 
а двадесет и двама бяха 
убити. Този героичен под- 
диг разказва П.етров с въл 
пение ма бойците от Ос
ма сръбска бригада, създа 
у", взможност й на остана- 

бойци от първи бата-

След сраженията, водени 
на река Дрина край Звор- 
ник, Осма сръбска брига
да, в чийто състав след ре 

влиза поч-организацията 
ти цяла Първа цариброд
ска бригада, получава за
дачата да премине 
Босут и пробие Срсмския 
фронт. Един от участни- 

историческо

вобождснисто на Куршум- 
лия, Прокупие, Прищина 
и Зворник, за ожесточени
те боеве • на Остро копие, 
къдсто загиват много бой
ци от Димитровградско.

Па 9 април 1945 година 
бригадата пристига в Бат 
ровац край река Босут. От 
месен, март Иван се нами
ра в Щаба на дивизията в 
групата за връзки: . Вече 
на 11 април с един боец 
от Лесковац и един од ре- 
ло Поганово тръгва да ус
танови връзка с Десета 
бригада. По пътя нагазват 
на мина и той бива ранен, е от 1946 година) председа 
— Измъчваше мс мисълта, тел на восните инвалиди,

А. Т.

река
литс
льон да преминат река Бо- 

разширят отбраната мври сс завърта в родно
то сн село Петърлаш, юь- 
дсто става председател на 
Местния отбор. Сетне ид
ва в Димитровград и до 
пенсионирането си през 
1980 година цостояно ра
боти на бутката. Избиран 
с за председател на бойци 
те, делегат с в Общинска
та скупщина, член на Об
щинския комитет (в СЮК

ците в това 
събитие е и Димитър Пе- 

Височки Одоров-
сут и
отвъд реката. Преминаване 
то през Босут стана 
кара скорост, че 
ците нс бяха в 
изобщо ла действуват с

с та- 
герман- 

състояиис

тров от
ци, който ни разказа за 
първите сражения на този 
фронт.

артилерия.
' — Кои са

впечатления от пробива 
пр Сремския фронт?

1 — След слизането от пон 
тонитс под силен картечен 
огън,
боецът Борис от село Пе

— Атаката на Двадесет 
и втора дивизи*, в чийто 
състав бе и нашата брига
да, започна точно в 23 ча
са на 11 април. • Първото 
нападение извърши първи 
взвод на първа чета от пър 
ви батальон, с който ко-

цай-силните
ви

— Гордея сс, че успяхме 
да минем Босут!

между първите бе и
А. Т. чс няма да мога да вървя с
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> БОСИЛЕГРАД| акция за по-ускорено трудо
■ УСТРОЙВАНЕ НА МЛАДИТЕ С КИСШЕ И ПОДУ
: нисши образование

провежПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК на СКС В ДИМИТРОВГРАД зл 
ДАНК СТАНОВИЩАТА ОТ 18-то ЗАСЕДАНИЕ

: Срок доМобилност във 

всични среди
септември:

:. # ПОНАСТОЯЩЕМ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ
: ЩИПА РАБОТА ТЪРСЯТ ОКОЛО 970 ДУШИ, ОТ КО 
: 1/1 10 1/1 10 С ВИСШЕ 1/1 49 С ПОЛУВИСШЕ ОЬРАЗО
: йаииб. # очаква се сдруженият труд в об 
: ЩИПАХА да разбере трудностите хха тези 
: МЛАДИ школувахш кадри и до септември 
: ТАЗИ година да ги приеме на работа

Преди месец и половина Общинският комитет
■ на Сл\ в ьосин^грйд ]у‘аз/здзи/1\и инициатива за по-ус
■ корено трудоустрояване на младите школуаани кадри, 

на завършилите виеше и полувисше образо-
Самоуправитслиата общност на интересите по 

от организациите на сдружения 
оощности потърси да нреизучат

стар начин или пък се ча- ; 
кат промени в закона, за ; 
да може и в тези среди ■ 
нещо да се мени. Без ог- [_ 
лед ма това, че в някои об I 
ласти наистина са нужни I 

закона, те не, ■

Председателството па легациите. Всички са съг-
Общинския комитет на ласни, че функцията на
Съюза на комунистите в работническите съвети тря
Димитровград на проведе- бва да се възвърце, ломе
ното си заседание на 11 
април обсъди досегашна
та активност в провежда
не Становищата от 18-то бранното на трудещите се, трябва да се чакат, по да 2
заседание на ЦК на СКС. дори за въпроси, за кои- се обсъди какво нс е би- «

тс това нс предвижда За ло дрбре досега, а какво {
Както изтъкна предсе- кома за сдружения труд. % с най-подходящо, изтъкна !

дагелят на работното тя Обсъжда, сс съШо и'дали %Райко Зарков председател ■
ло за следене и координи- с нужно малките трудови на Общинския
ране провеждането на Ста организации да имат всич
новшцата, Иван Денчев, ки делегации или това уе

пеш но може да превземе 
работническият съвет. На 
всякъдс сс набляга върху 
рационализация на адми
нистративния апарат, а съ
що така ще се иреизучи и 
сегашната организираност 
на Самоуправителнитс об 
щности на интересите.

же има случаи къдсто име 
сто работническия 
последна дума да има съ-

ио-точио 
ванис.
трудоустрояване 
труд и трудовите
плановете еи за приемане на нови работници, т.е. да

■ Създадат условия за трудоустрояване на младите спе- 
; циалисти. На проведения на 12 т.м. разговор в Боси- 
3 леград, на когото взеха участие представителите на
■ общинските обществено-политически организации, 

Общинската скупщина, СОИ за трудоустрояване и 
представители па организации на сдружения труд, бе 
прието и конкретно становище: до септември тази 
година сдруженият труд в общината да приеме на 
работа всички, които са завършили виеше и полу
висшо образование.

Понастоящем в списъците на СОИ за трудо-
■ устрояване сс намират около 970 души. Всред търсе

на заседанието на Пред ; «ците сс работа са и около 350 млади до 27-годишна
ссдатслстлото с прието пре | възраст, от които към 20 висококвалифицирани и ква 
дложението п Димитров- ■ лифицирани работници, около 190 със средно и 65 с 
град да се формира нова | виеше и полувисше (16 с виеше, 49 с полувисше) об- 
нървичнп партийна орга ■ разование. Всред търсещите работа с полувисше об- 
низация. в която да влез ] разование най-много има икономисти (10), юристи 
пат комунистите от Нишка | (10), просветни работника (9), социални работника (3)
та и Белградска банка, слу ■ и Пр с виеше образование работа търсят пет юри- 
жбата па обществено сче ■ сти, два преподаватели по български език и по един

икономист, строителен инжинер, машинен инжинер, 
историк, биолог, педагог, социолог, 
рана на труда и преподавател но английски език.

С цел да се реализира договореното необходи
мо е организациите на сдружения труд особено онези 
в материалното производство по-щателно да преизу- 
чат плановете и възможностите си. Как и с какъв темп 
ще се реализира договора, следователно и на набол
ял ия въпрос във връзка с (не)трудоустрояването изоб
що, сигурно ще зависи и от действуването на общес
твено-политическите и самоуправителни сили 
низациите на сдружения

съвет
промени в :

комитет.

Констатация от зассдапи- 2 
сто е, че с досегашния 
теми нс трябва1 да се спре, 
а оценка пън връзка с то- ■ 
на ще даде Общинският ; 
комитет към края на то- 2 
ли месец.

:понастоящем в ход са по
сещенията във -всички тру
дови организации и общ
ности, с цел работните 
групи на споменатото ра
ботно тяло във всяка сре 
да да се запознаят с досе
гашната активност в тази 
насока. Макар че не са по
сетени всички трудови ко 
лективи може да се кон
статира, че във 
среди се чувствува значи 
телна активност, 
имат конкретни програми 
за реализиране на стано
вищата, в които са посоче 
ни задачите на първичните 
организации на Съюза на 
комунистите и синдиката, 
а също и на работнически 
те съвети и останалите са

2
2

:':

Ц докато, подчерта Ден 
всички чев, в сдружения труд сс 

чувствува пълна мобил- 
Всички ност, в местните общнос

ти. Общинската скупщина 
и държавните органи тя

товодство и службата за за 
стост. Единодушно с под
крепено-предложението Ив 
аи Стамболич да бъдз пре 
избран на функцията пре
дседател на Централния 
комитет на СК на Сърбия, 
имайки предвид досегашна 
та му твърде успешна ра
бота на тази функция.

е недостатъчна.
инжинер по ох-Затова досегашната ак

тивност в работните тела 
тоябва да се ..пренесе" в 
първичните партийни и 
синдикални организации 
в базата. Засега съпротиви 
в провеждане на станови 
щата няма. Може би в ня
кои среди се настоява да 
се запази досегашното но 
ложение и да се работи по

органи.моуправителни 
Във всички трудови ор
ганизации се обсъжда До
сегашната им организира
ност, работата на самоуп- 
равителните органи и де-

в орга-
труд — от заетите.

В. Б.А. Т.

ГЛАВОБОЛИЯ С ДВЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯОБЗОР ИЗ БЕЛЕЖНИКА НА ИН 
СПЕКТОРА

„Обявена война" 

на матрапазнте
жда, за бабушнишките въз 
можности е много голям, 
а Фабриката за глинени

ме на общопартийните ра
зисквания, и за единия и 
за другия обект беше ка
зано, че могат да 
несат към несполучливите
капиталовложения.

Ако сс имат 
малките 
погасване на загубите във 
Фабриката за глинени из
делия възлизащи ма 35 ми
лиона динара, както и не-

От няколко години на
сам две капиталовложе
ния в Бабушнишка общи-

хотелът в Звонска изделия- пък задушват кра 
баня (Б-категория) и Фаб- 'ткосрочните банкови кре- 
риката за глинени изделия дити. 
в Бабушница са предмет
на най-различни комента- това, че се намира на из
ри. Фактически, те още не * вора на лековита вода, из-

успешните опити да се на
мери партньор, който 
помогне да се излезне от 
затрудненото 
а Нишка банка не 
сна да отлага отплащане- 

тогава не остава нищо 
друго, освен Фабриката за 
глинени изделия да бъде 
ликвидирана.

Да

на се от- положение, 
е съгла- Неотдавнашната акция

на инспектора по пазара 
и инспектора при Секрета 
риата за вътрешни работи 
за премахване на престъп
ността, когато на един ма- 
трапазин в 
били иззети

ч
Ето; хотелът и покрай в предвид 

възможности за
то.

са завършени изцяло, въ
преки че последната вече 
създава загуби. Хотелът в 
Звонска . баня е построен

вестна още от времето на 
римляните, би трябвало да 
има бъдеще. Обаче по вре За хотела в Звонска ба

ня от отдавна проявява 
терес конфекция „Първи 
май в Пирот, 
известно че. и гостилничар- 
ската трудова организация 
..Църни връх" в Бабушни
ца е

с. Любераджа 
две телета, е 

само начало на остра бор 
ба срещу тези вредители. 
Оъдейки

ин-йШ# 7ч-7\ \ .7 ' ' •още преди две години, но 
още не е даден на употреба, 
защото не е извършен тех 
нически преглед на обекта.

От посочените капита
ловложения се очакваше 
много; дори и още се под- 

. хранват надежди, че може 
нещо да стане. Преди вси
чко, очаква се хотелът със 
180 легла, който би тряб
вало да означи туристиче
ския сезон в тази стопан
ски изостанала община.
Но трябва да кажем, че 
още по време на изграж
дането му станаха редица 
неуредици. Изграждането 
му продължи към 5 годи
ни, а Фабриката за гли
нени изделия поради недо 
имък на качествена глина, 
дава некачествено произ
водство! ____......

Хотелът, това сега се ви- Звонска баня предлага извънредни
и почивка

а вече е
по ангажирането■т 7;

му в последно 
же да време мо 

че еЧ* се помисли, 
„обявена война"съгласена с 

решение. Тъй 
тс опити

5 на матра 
пазите. А Бабушнишка об 
Щина „посещават" такива 
от Власотинци, Лескован и 
ДР- градове, някои от кои
то си имат и свои хора по 
местните общности, 

течение на две

такова 
като други- 

хотелът да се 
някоя по-си- 

органи-
приобщи към 
лна туристическа
татни Се°казах абезрезул татни, остава единствено 
да се очаква тон д,а бъде 
поето от „Първи май". 

Каквото и

В седми-;г:г=гч;7г
ж.ба на 
добитък.

ци

решение
се намери, крайно време 
е хотелът да бъде даден 
на употреба и приеме пър 
вите си гости. Но предна.
зТвТъ2° Щетрябва Да се
завърши започнатото раз 
ширяване на пътя от Звон- 
ци Д° Звонска баня 
се разреши въпроса с

да опити за - 
едър и дребен 

при което
подавачите заработват леми пари.

Акциите на инспектори- 
г_„ Любераджа, Грънчар
но и ™ИЧИ- Долно К*рни НО И някои други
общности се
зултатни.

препрода 
рогат 
преп-

го
■ ■'

те в

и да
местни 

оказаха ре-
водоснабдяването.условия за отдих

М. Антич
М. АнтичСТРАНИЦА 4
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ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК В ЦЕХА ЗА 
СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
В БОСИЛЕГРАД

• ДИМИТРОВГРАД

Предстои рекон
струкция на 

димитровград
ската гара

е УСПЕХИТЕ и 

ТРУДНОСТИТЕ НА 

КОЛЕКТИВА
Първичната партийна ор

ганизация в цеха за суше
не на овощия и зеленчуци 
в Босилеград за относите
лно кратко време от фор
мирането си (през авгуот 
миналата година) показа, 
че с особени усилия могат 
да се завоюват добри ре
зултати. В този цех пона
стоящем работят 80 души 
на постоянна и около 160 
на сезонна работа. В ~ 
вичната организация дей
ствуват 19 души и с орга
низираната си дейност, спо

осведомява за изхода на 
предложенията им, нито
пък не го предприема 
организира това производ
ство.

С изгражданетода на пър
вата железопътна линия в 
Сърбия и с идвадето й до 
Димитровград, построена е 
и димитровградската гара. 
Почти без каквито й да 
е изменения гарата остава 
до ден днешен. Затова и

подменена, въведено е 
парно отопление, а сега

и динара, а трябва да се на
мерят още малко средства, 

предстои реконструкция на ч за да може реконструкция 
сградите. Ежегодното уве- та да бъде по-успешна, 
личаване на железопътния 
оборот през димитровград
ската гара налага и раз
ширяване на коловозите, 
което в най-скоро време 
трябва да започне. Имай: 
ки предвид и факта, че

Обществено-полити
ческите организации в об
щината също така не пре
дприеха нещо Инак, своя празник же

лезничарите' 
ха на работните си места. 
Естеството на тяхната ра
бота не' им позволява от-

по-конкрег- ознаменува-но.
Осъществявайки 

ствената си програма за 
работа в центъра на вни- 

пър- манйето на тази първична 
организация е реализира
нето на програмата за ико
номическа

соб-
вестта, която ни съобщи
ха по повод 15 април — 
Деня на железничаря, ще 
зарадва всичко пътници, а 
особено 
ни. Именно, предстои пър
ва реконструкция на же
лезопътната гара след из
граждането й- Реконструк
цията всъщност е започна
ла понеже електрическата 
г' тгалация вече -напълно е

съствия, защото само един 
миг невнимание или небре 
жност може да доведе до 
катастрофа. А димитров
градската гара е известна 

е по това, че тук подобни не 
ща не са се случвали с 

-години. За ^това гарата не- 
веднаж е получавала наг
ради и похвали. И тази го
дина ООСТ Съобщително- 

~~транспортна дейност 01 
Ниш, в чийто състав

димитровградската гара е 
единствената ,в . страната, 
а както казват зетите в 
нея, и в Европа, която г 
обща гара за две страни, 
Югославия и България, та
зи реконструкция е неми
нуем я. За тази цел вече 
са обезпечени 15 милиона

димитровградча-
стабилизация.

е ди
митровградската гара, е на 
градила с второ място съ
щата за уреждане на гара
та и за всичко, свързано 
с безопасността, на движе
нието. За успех в развити-

Е БОСИЛЕГРАД НА 24 АПРИЛ

Заседание на 

на ССТН сто на самоуправиуелнитс 
отношения от О.ОСТ са по 
лучили похвали Михаил 
Колев, Методие Милич и

' Съгласно настоящия план шности върху осъществя Слободан Живкович. Син- 
и програма за работа на 
24 този месец в Босилег- устрояване в 
рад ще се проведе разши
рено заседание на Об
щинската конференция на 

Социалистическия съюз.
Между другото на дневен 
ред ще бъде и въпроса 
във връзка със самоупра- 
вителната организираност 
и а здравната защита в 
общината с отчета за мина 
логодишната работа на Са въпроси, 
моуправителната общност 
по здравна защита и рабо
тата ма Здравния дом в 
Босилеград — въпрос, ко
йто заслужава отделно 
внимание. Още повече, че 
здравната защита в Боси
леград, а отделно в села
та, въпреки че в'Здрав
ния дом има достатъчно ле 
кари, и няколко специали
сти, все още не с на за
видно равнище. Като пот
върждение на 
са „неведнъж изнесените 
забележки от повече диску

ване политиката по трудо- 
общината.

На посоченото заседание 
на ОК на ССТН в Босиле- Душан Герасимов и, Ста- 
град, пред делегатите на нимир Димитров, а. с кну- 
Конференцията ще се на- ги Томислав Трайкович, 
мери и въпроса във връз- Христо Крумов, Василка 

Сотирова и Миодраг Цве- 
тковнч.

дикалната организация на 
,ж.п. гарата е наградила с 
часовници Петър Пейчев,Стопанисването им зависи и от снабдяването със 

суровини

дляйки и успехите, и труд 
ностите с останалите ра
ботници, >те всекидневно 
се налагат като водеща 
идейно-политическа. 
в колектива.

За целта тя раздвижи ини
циативи как. най-рентабил- 
нс да се реализира произ
водствения план, да се уве

сила личи производителността
ка провеждането на тазго 
дйшната акция „Нищо не 
бива да ни изненада" как- 

други
След скромното тържес

тво наградените и похвале 
ките са се озовали на 
своите работни места.

на трудл, повече да се 
— Няма въпроси от ин- използуват мощностите на 

терес на цеха в решаване- цеха, да се намаляват раз 
дава ходите и пр. — Избирчи- 

първична вият западноевропейски па 
зао потвърждава качество 
то на сушените ни изде- 

не' лия. Затова полагаме уси-

то и още няколко

А. Т.М. Я.то на които да не
принос нашата 
партийна организация. На
истина, досегашните успе
хи на цеха като цяло

__игат» гад-

Избрани нови само- 

управителнн органи
се дължат само на наше- лия да изсушим повече 
то действуване. Тук неот- овощия и зеленчуци. В 
давна са формирани и син цеха понастоящем рабо- 
дикална и младежка орга-- тят три смени, работи се 
низации, които съоцо така всяка събота и всяка 
дават принос. Имайки оба твърта неделя в месеца, а 
че предвид че нямаме бо- дневно се преработват от 

необходима ни- 20 -до 24 тона суровини.
Мощностите , на цеха оба
че все още не са докрай 

— ползуват 
80 на сто. Глав- 

това са

чс-

На последното заседание съвет е избрана Данка Ге
на работническия съвет в оргиева, а за заместник— 

„Тигър—Димитровг- Председател — Драган Г*о-
рад”, състояло се на 10 ап ров. За председател на са- 
рил т.г., е приет отчетът моуправителния работниче- 
па изборната комисия за ски контрол е избран Си- 
резултатите на изборите за меон Киров, а за предсе- 
дслегатите на' работничес- дател на дисциплинарната

Зоран Аидо-

гат опит 
по-голяма помощ от обти- този факт ТОобществено-поли-

организации и Об
нските използувани 

сс с около
тически 
щинската скупщина — ка- 

Стефан Василов, сек- 
чна ор

таити на отделни заседания 
Зато-ната причина за

недостатъчните
_ подчертава Василов.

Понастоящем в тази пар 
както оост

или пък събрания, 
ва поредното заседание на 
ОК на ССТИ в Босилеград 
с удобен момент обстойно 
да се съгледат всички' нап
равени пропуски досега, а 
разбира се и 
проблеми, с които се сре
ща това здравно ведомст
во в общината.

зва суровиниретар на тази нъ,рви
СК и добавя: кия съвет ма ТО „Тигър— комисия 

Димитровград" и на СОСТ нов. За председател на из- 
„Тигър", за членовете на пълннтелния отбор е из- 
самоуправителния работни бран Йордан Алексов.

ганизания на 
Ние наистина 
ме добре, целокупните су
шени изделия се пласиратзападноевропейските
пазари, но не значи че ня
маме трудности, че резул- 

мопат да бъ- 
по-добри. Той посоч- 

конкретен при- 
няколко 

на „Напре-

стопанисва-
тийна организация, 
и иа равнище па 
„Фармацевтика" от Леско- 
вац сс размисля за откри
ване иа 
Това значи, 
крият още 40 работни мес
та за неопределено време.

иа идеята

обективни чески контрол иа трудова 
та и на сложната организа 
ци,я и за членовете на дис 
пиплинарпата комисия 
трудовата организация.

на В понеделник на 8 ап
рил т.г. в подружницата 
на Сръбското химическо 

иа дружество в ТО „Тигър— 
. Димитровград" с изнесено 

След проведените избори предаване на тема: „Проб- 
с учреден новият работни- лемите, свързани с мисти- 
чоски съвет, а на досегаш- цнраие па каучука". , Ве
ния е отдадено признание ,седн иа тази тема изнесе 
За работата му през изте дина. инж. Цветан Тодо-

четвърта смяна, 
че ще се от-татите ни не

дат и 
па и един Не по-малко внимание 

заслужава и въпроса във 
връзка с програмната ак- 

иа обществеио-

вечемер: цехът 
пъти предлага 
лък" да организира произ 

на моркови, че- 
прази лук и на ка-

Рсализирансто 
обаче 
как и 
щц сс 
димите суровини.

зависи и от това 
количества тивиост

политическите организа
ции, Общинската скупщи клия период. За председа- 

самоуправителиите об тел на новия работнически

в кои 
обезпечават пеобхо-водството 

пея и
ртофи. Тази селскостопан
ска организация нито ги

ров. П. Д.В. Б. на и
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ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА- 
II ВОСИЛЕГРАДСКА ОВШИИА

ИЗИЗ ТО „ТИГЬР-ДИМИТРОШТАД" ции

В „Напредък" - от загуба 

до печалбаПовече внимание на 

охраната на труда 21 412 000 
С 52

тият доход на 
динара, увеличение 
на сто, и в сравнение с 
останалите стопански орга 

общината чис- 
доход на „Напредък" 

увели-

заключителния 
баланс

Според 
годишен 
„Напредък" в Босилеград, 
през изтеклата година 02- 
чете положителна

ООСТ

пизации в 
тият ,
отчита най-голямо

равно-жба са само едно от ус
ловията за ефикасната за 
щита на работниците. Пър 

ЦЛ-0 „Тигър— вото и най-сериозно усло
вие е да не се случават не 
желани последици е съзна 
ннето на работниците, че 
само строгото придържа
не към предписанията за 
охрана с в техен личен ин 
тепес. За съжаление чес
то не с така.

Освен основната 
ма за повредите - 
манис.
че броят на повредите ра

В период, когато във 
всички

среди, па и в трудовата ор 
Iонизация 
Димитровград' се полагат 
максимални усилия за иа 
растване* производително
стта на труда и осъществи 
по-дооро качество на про
дукцията, често пъти мал 
ко и недостатъчно внима
ние се отделя на охраната 
на труда — ооласт, важна 
не само за носледовател- 
иост на производствения 
процес, но което е още 
по-важно, за здравето и 
личната сигурност' на непо 
средствените производите
ли. Неспазване на пред
писаните правила на тру
да край машината от стра 
на на работниците често 
довежда до нежелани пос
ледици — трудови повре-

подчертае доброто сътру
дничество' между ТО „Ти
гър—Димитровград" с Ка
бинета за медицина 
труда при Здравния дом 
в Димитровград. Плод на 
такова сътрудничество мс 
жду другото са и редовни 
те и систематически и рог 
лед и (съгласно Закона за 
систематически прегледи) 
па работниците, за които 
такава медицинска прдоан 
типа с и предписана. Оп
ределен проблем представ
ляват известно число ра-

производствени сметка с остатък — доход 
от 7 311 000 динара. Общи
те им и делови резултати 
и положителната равно
сметка са още по-убедитс- 
лни, ако се има предвид, 
че са осъществени при за
труднени условия на сто
панисване и чс според ми 
ишюгодишния 
чеп
„Напредък" отчете загуба 
от около 4 милиона ди
нара. Това, както посоч
ват в организацията, се 
дължи преди всичко на по- 
добре организираната дей
ност на всички в изпълне
нието па трудовите зада-

чеиис.
11ре з. изтеклата делова 

година 39-те заети 
стопанска 
лични доходи са изразход
вали 12 886 000 динара, уве 
личснис с 43 на сто, 
средният личен доход по 
зает възлиза на 19 647 ди
нара, увеличение с 35 на 
сто и в сравнение с лич
ните доходи в 
стопански организации в 
Босилеградска община са 
на трето място. По-големи 
лични доходи, през изтек
лата година са осъществи
ли само заетите в строи
телната кооперация „Град- 
жевинар" — 27 200 динара 
и във Ветеринарната стан
ция — 20 487 динара.

За* отбелязване е, че за 
разлика от предишната де 
лоза година, през 
година, в „Напредък" зна
чителни средства са отде
лили за укрепване на ма
териалните основи на тру- 

5 401 000 динара и 
по отношение на същите 
от предходната година от
читат увеличение с 25 на 
сто докато за съвместно 
и обшо потребление са из
разходвани 1 910 000 дина
ра, увеличение със 142 на 
сто.

па
в тази 

организация* за

а
дсвстмссе- 

•периодичен баланс
причи
МСВПИ-

спмптоматично е, останалите

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИНСТИТУТА ПО
ОХРАНА НА ТРУДА
В ТО „Тигър—Димитровград" със задовол 

ство изтъкват дългогодишното сътрудничество 
с Института по охрана на труда „Пт>рви май" н 
Ниш. Сътрудничество с тоя институт вече про
дължава 20 години. Работници от Института по 
охрана на труда в законно предвидените срокове 
контролират микроклимата, измерват степента 
на замърсеност на атмосферата и степента на 
замърсеност на отпадъчните води.

чи.
Общият доход, осъщест

вен през изтеклата година, 
възлиза на 312 785 000 ди
нара и но отношение на 
съшия през 1983 година с 
увеличен с 28 на сто. В 
структурата на този доход 
най-голямо 
още има изкупването на 
добитъка
което възлиза на 
000 динара, след това до
ходът, осъществен от раз
личните видове оборот в 
търговията — 11 на сто, 
докато доходът, осъщест
вен от селскостопанската 
дейност възлиза само на 
951.000 динара. Тревожи 
обаче фактъ.т, че съшият 
по отношение на предход
ната година отчита нама
ление с 10 на сто. За този

ди.
В трудовата организа

ция „Тигър—Димитровгр
ад" през 1983 и 1984 годи 
на общо са регистрирани 

- 115 повреди, от които две 
тежки без относително се 
риозни последици. Въпре
ки че бройката от 115 по 
вреди не е алармантна (с 
оглед броя на работници
те тя е под средния про
цент повреди в подобни 
среди, а през последните 
години и намалява), все 
пак тревожи. Факт е, че 
голям брой от тези повре

1984
участие все

85,5 на сто 
267 643ботници, които притежават 

медицински свидетелства 
за работни места, на кои
то няма бензинови изпа
рения. С оглед на естество 
то на гумарската промиш
леност (рядко са местата 
без бензинови изпарения) 
има трудности в това отно 
шение, но в сътрудничест
во със специалиста по ме
дицина на труда и тези про 
блеми, макар не- винаги и 
навреме, все пак се реша
ват. ХТЗ—службата е в по 
стоянен контакт с опреде
лени професионални ин
ституции, които редовно 
контролират машините и 
уредите, подлежащи на пе
риодично контролиране.

Предраг Димитров

сте след приемане на но
ви работници.' Въпреки че 
новоприетите V работници 
се обучават в областта на 
противопожарната защита 
и охраната на труда, на 
такъв вид превентива в 
бъдеще трябва да се пое 
вети по-голямо внимание 
и да се задълбочи съдър
жанието на обучението. 
Често преместване на ра
ботниците от едно на дру 
го работно място (времен
но или трайно) без опреде 
лени подготовки на рабо
тниците за новото работ
но място) съшо предизвик 
га тоудови повреди.

По отношение на пре- 
вантивата заслужава да се

да

Да кажем и това, че в 
ООСТ ..Напредък" знаят, 
че и настоящата година 
ше бт ле трудна, затова ко- 
лкото е възможно повече 
ла се икономисва във всич
ки области, да укрег^а 
тиловата дисциплина и да 
ге използуват собствените 
гесупси са задача номеи

ПО-ДОБРА КООРДИНА
ЦИЯ НА РАВНИЩЕТО 

НА СЛОЖНАТА ОРГАНИ 
ЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ 

ТРУД
Преди съществуваше пра 

ктика на равнището на 
сложната организация на 
сдружения труд 
„Тигър" да се провеждат 
събрания, на които са об
съждани проблемите от 
областта на трудовите от
ношения и охрана на тру
да. Напоследък почти не 
съществува такъв вид сът 
рудничество.- Нима не е 
необходимо да се възобно 
ви инициативата за това и 
динира дейността от обла- 
още по-добре да се коор- 
стта на охрана на труда. 
Безспорно обменът на 
опит не ще бъде излишен.

доход през изтеклата годи
на в ..Напредък" са израз
ходвали 280 193 000 
оа. или 27 на сто 
в сравнение с деловата 
1983 година. При това, до- 
хопът отчита увеличение 
с 38 на сто и възлиза на 
32 591 000

дина-
повече

(СОСТ) слио за всички заетш..
динара, а чис- м. я.

В СУРДУЛИШКА „МАЧКАТИЦА"

Нови мартовени рекорди
В най-голямата трудова 

организация в Сурдулиш- 
ка община — фабриката 
за майшни и стоманолеяр
на „Мачкатица", която ра
боти в състава на сложна
та организация на сдру
жения труд „Иво Лола Ри
бар" от Белград, през ми
налия месец са осъществе

нение в производството, за 
икономии, рационализа
ции и за всичко, което до
принася за по-качествено 
изпълнение на запланува
ните задачи. Според думи
те на изпълняващия длъ
жността генерален дирек
тор на „Мачкатица" Дра
ган Лакичевич,

ди е могло да не се слу
чат. Причината за повре- наскоро 

във всички цехове ще се 
внедри такъв състезателен 
начин на работа.

„Мачкатица''; стимулациите 
повлияха и на качеството

дите главно се състои в 
невнимание, относно нес
пазване на предписанията 
за охрана на труда — сле физически обем на произ- 
дователно, в човешкия фа-

ни нови рекорди в стопан 
ска си дейност. Именно 
през март е осъществен

възнаграждаването
иа изделията

явен особен интерес, па саа нувано производство от 750 
а тона стоманени отливки

произведени 1300 
700 тона са тона, 

от класическа.През първото 
чие в „Мачкатица" са 
щетвени добри делови 
зултати. Физическият обем 
на производството възлиза 
на 2 хиляди

водството от 767 • тона, 
реализацията, според очак- 

ще възлезе на 
около 150 милиона динара.

тримесе- 
осъ-

актор.
По думите на Кирил ванията,

Алексов, референт по хиги 
енно-техническа защита,
(ХТЗ) в ТО „Тиъгр—Дими
тровград" законните разпо 
редби, които уреждат ох
раната на труда, строго се
спазват.- Обаче строгото не в отделни цехове. Сти- 
спазване на законоразпоре мулативните мерки са въ- 
дбите от страна на ХТЗ-слу ведени за всяко преизпъл-

11 Реализация на стойност 
от около 160 милиона ди
нара.

та производствена 
ма на сурдулишките 

През това 
осъществена

програ-ре- леяри. 
тримесечие е 

реализация доо
В този колектив с около 

работника отбелязва- 
ме й една новина в обла-
тлТ.» На инФ°Рмирането. 
Именно тези дни излезе и 
"*РВИЯТ брой на осведо- 
штелен бюлетин.

Такива високи резултати 
са последица преди всич
ко на новия начин на нор
миране и възнаграждава-

тона стома- 
е с

повече по отно
шение на същия период на 
миналата 
период за високолегирани- 
те стоманени лагери е про

на стойност 360 
динара, относно 150 
она динара повече 
нение със 
на 1984

Според .думите 
чевич, през април

пени отливки, а това 
620 тона

милиона 
мили- 

в срав- 
периодсъщия 

година.година. В този

на Лаки- 
е запла-
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Комунис
■ на Съюза на Комунистите в Сърби* Броз 1463, година Х1ЛТП

Белград, 19 април 1985г Л

Инфлацията застрашава системата
ХТ едното място по височината на инфла- на предстоящото си заседание, на което ще 
„ цията, което „твърдо" държим на евро се разисква за (не)осъществяването на Анти- 

пеиския континент, еднакво застрашава тру- инфлационната
Членовете на СК в общопартийната деба

та почти плебисцитарно се изясниха за укре- 
програма. Не би трябвало пване на единството и отговорността на ОЮК 

дещите се и гражданите, но и обществената постоянно да се повтаря становището, че ЦК За жал, и единството и отговорността в СЮк' 
система, в която живеем. Това е проста и на СЮК е най-отговорният партиен орган за кат оосновни политически условия за стабил- 
горчива истина, пред която трябва възможно политическата съдба на обществото и че не ността на Югославия, 
по-скоро да се изправим. Антиинфлационна- бива повече да възпроизвежда своите заседа- 
га програма и многобройните други планови ния на които приема обобщени заключения 
определения, както и всекидневните заклина- за (не)осъществяването на заключенията от
ния на вярност на плановете и програмите, предишните заседания. 0'Ще по-малко е по- за развитието на страната в последните ня- 
не поклатиха инфлацията. Процесите на ин- требно разискванията на заседанието и ста- колко години не се осъществява, акр Дълго- 
флацията не стават по-бавни, те главозамай- новищата в заключенията да се изчерпват с срочната програма за стабилизацията — като 
ващо тласкат обществото в още по-голяма подкрепата от Централния, комитет на Анти-- единствена програма за изход от кризата —

инфлационната програма и на, многобройни- се занемарява, а Централният комитет на
Очебиещата инфлация прави жизнения те други планове и програми. Членовете на СЮК не утвърди конкретната (без)отговор- 

стандарт на най-широките слоеве трудещи се Съюза на югославските комунисти 
и граждани все по-малко поносим, 
ме до точката на най-големия абсурд: господ- на програмите, но — преди всичко — създа- трудно да съгледа възможността за''преодол- 
ствуващата класа — работническата класа — ване на политически условия за осъществява- яване на инфлацията и другите многобройни 
е социлано най-застрашената част в общест- не на същите. Централният комитет със за- проблеми, 
вото и все повече се говори за солидарна ключенията си за Антиинфлационната прог- 
помощ на части от господствуващата класа. Рама би трябвало да насочи своите членове Впрочем, поставя се въпросът — може 
Не трябва човек да бъде прекалено малици- към акция, към изходи, към решения, а не ли да се се стигне Д° напредък в отговор- 
озен, пък да попита: кои сили „държат ке- Да се задоволи с евидентиране на проблемите. ността и единството, а с това и до по-ефи- 
сияха", от която да се дарява „социална по- касн0 решаване «а проблемите, разбира се
мощ" на господствувашите части на общест- Трудещите се по-добре те разберат се- ВЪРХУ Демократични, самоуправителни осно- 
вото. Стана очевидно, че въпросът за жизне- гашн‘"е трудности и по-леко ще понасят бре- ви- ак0 Централният комитет политически не 
ния стандарт е главният политически въпрос мето на материалните недостизи, ако право- “ определя по съвсем конкретните проблеми 
в настоящия момент. Не би било добре да вРеменно им са даде убедителна дългосрочна “ ’[а™™1™ р:33™кп и ак0 не Утвърждава

гтеоблалаваттт каРтина на изгледите за спиране на инфла- конкретна партийна отговорност за блокада- 
цията. По-лесно. ср, понася немотията когато та в осъществяването на утвърдената по- 
могйт да се видят границите й. Това важи литика.

Обикновените смъртници, социализма раз за всички пробл_еми, винаги и всякъде. Очевидно, е, че само онези заключения
бират и приемат не само чрез неговите про- нег 'Централния комитет, които конкретно по-
грамни начала и определения, но и чрез Проблемите са познати на всички чле- почват кой е отговорен- за (не)провеждане на 
практическото осъществяване на норматив- нове, както и диагнозите на нашите полити- Антиинфлационната програма и кои хора, 
но-политическите визии. Големите застои и ческо-икономически болести. С непрестанното инсхихуции или части на обществото блоки- 
бъркотии във всекидневните практически повтаряне на същите само още повече Ще рйт осъществяването й, могат да бъдат осно- 
оживотворявания на прокламираните начала, внасяме страх и безспокойствие. Онова което вата на по-коренен завой в борбата срещу 

по-добре казано, множеството блокади в ни трябва, са решенията и политическите инфлацията само такива заключения биха 
осъществяването на същите, особено ако та- предпоставки за осъществяването на тези ре- могли да бъдат основата, че на предстоящите 
ка драстично се изразяват като в случая с шения. Трябва да се каже, че с мъчителните заседанИя на Централния комитет да се раз- 
увеличението на цените и упадък на жиз- договори някак си и стигаме до решения, за- ГОваря за конкретната отговорност. Без де- 
нения стандарт, може много сериозно да ко- легнали в програмите и плановете. За жал, б конкоентната отговстност нашите зампрометират, пък и да застрашат общество тъпченето в място в създаването на полити- оата 33 кочкрентната отговорност нашите зо
ните определения.

Пред този факт най-сериозно трябва да грами, колкото и да са реални, остават г_оли 
Централният комитет на СЮК утопии.

не са силната отлика 
нито в Съюза на комунистите, а с това пре
калено не се занимава и Централният ко
митет. Ако почти нито един годишен план

криза.

очакват ност на комунистите за тяхното (не)осъщест- 
Стигнах- от своя Централен комитет не само подкрепа вяване, тогава и на най-големия оптимист е

стане и единствен, или поне 
въпрос за по-дълъг срок.

или

седания и занапред биха приличали на без
помощни вайкания.

чески услови^ за осъЩествянето им, тези про-,

Живорад Джорджевич^се изправи и

УСТАВЪТ НА СЮК
Косово и на СК във Войводина — 
които части на Съюза на комунис
тите в Сърбия — активно да уча
ствуват в утвърждаване на полити
ката на СК в Сърбия и че са от- 

' говорни за нейното последовател
но осъществяване, съобразно с при-

С променяте иа партийния устав към 

по-голяма отговорност и единство
исканията на членовете в общопартийната де- 

СК в Сърбия
на разработка на тези отношения 
в Устава на СК в Сърбия. Това о 
актуално с оглед на явлението, чс 
п СК във Войводина и в СК в лизъм. Ако отношенията в СК в 
Косово предимно се набляга върху Сърбия не се установят на тези 
самостоятелността в рамките на

Това бе едно от
бата. — Специфичността на шДипа на' демократическия центра-

лемитс в изграждането и .осъщест
вяването на единствената политика 
и становища иа СК в Сърбия, иа 
което до известна степен .доприна
сят и незакръглеиите и непрецизи- 

Устава на СЮК.

заседаниетоВ материалите за 
на Уставната комисия, Комисията 

СК и на Комисията 
към ЦК в

о,снови” — се казва в материали-
сдишшя СЮК, без необходимото тс _ „щс остане и занапред неяс-
спазваие на уставните разпоредби, „0 какво с СК в Сърбия и кой го 
в които с утвърдено, чс СК в Ко

за развитие на 
за кадрова политика 
Сърбия, в които, 
ходнитс мнения и

са изложени „из- 
предложения" за 

материала иа Комисията за орга
низационни и уставни въпроси на 
ЦК на СЮК, освен отговорите на 
регистрираните дилеми, се споме
нава и въпросът за „спсцифично- 

отношениятй в СК в <-ър-

рани . решения в 
Не оспорвайки самостоятелността 
на СК в покрайнините като части 

СЮК, смятаме чс с Устава иа 
СЮК трябва по-пълно, прецизно и 

уя ~сс дефинира характерът 
СК в Сърбия

съчинява, т.е. същият практически 
сово и СК в!.в Войводина са в бн сс свеждйл на СК в така нар. 
състава на СК в Сърбия и чс са 
застъпени в Централния комитет

па Сърбия без СКпо-тясна част на 
в покрайнините, а един такъв О- 

и другите органи на СК в Сърбия". , юз „а комунистите в Сърбия в ин-
ясио
ма отношенията п 
произтичащи от обстоятелството, 
чс СК в покрайнините са съставни 
части на СК п Сърбия, което би редби па Устава иа СЮК трябва съществува нито в

СК в нито в Устава на

стта на 
бия".

ноституциоиално-уставен смисъл
Устава на СЮК 

СК в Сърбия".

Ето зашо в съответните разпо-
„Този въпрос трябва да се Р 

здвижи" — се изтъква в материа
ла — заицото евидентни са проо- послужило като основа за цялост- да се утвърди дългът на



2 Комунист
•40 ГОДИНИ ОТ ПРОБИВА НА СРЕМСКИЯ ФРОНТ

Всичко за
Сломнването па съпротивиш но вражеските е 

фронт, на 12 април 1945 години след жестоки шсс' 
огромни човешки жертви, представлява едно от най 
която пашите въоръжени сили извоюваха през Втор 
па. Пробива на Сремския фронт е бил от огромно 
громяване но вражеските сили на най-периферната 
чния фронт на европейското бойно поле

Непосредствено слсд завръшва- менатата комунпка] 
20 октомври 1944 година единици- 1111 тази офанзива с 
те на народноосвободнтелната вой
ска прехвърляйки сс на левия бряг 
на Сава, продължиха пробива 
къ,ч Срем, гонейки 
ня германски армейски

мсстване па линията 
към изток, когато 1 

си 1945 година бе нрев: 
обаче прагът Ос спчастите на 68-
яиуари отхвърлен иа 
ховокорпус. Та

зн задача изпълняваха: 1-вия про
летарски корпус, конто съчинява
ха 1-ва м 6-та пролетарска и 5-та 
н -1-ва дивизия, както и 12-ия уда
рен корпус, в чиито състав се на-
миража 11, 16 п 36 дивизии С тях СКШ1 Тронт върховният комендант, доха през юли 
се бореше и 19 стрелческа дивизи маршал Йосин Броз Тито, живо се цялото време, псе до 
на Червената армия. Цо начапптп интересуваше за хода па военните името водиха 
на ноември бе освободена по-голя операции. Освен следенето на из- прага. Фрушкогорският и Подунав- жески воиници, от които 5002. са 
мата част на Срем, така че врагът вес™ята другарят Тито искацлс иа ският отряд, между първите 13 нар убити, 2500 ранени, а 3500 са пле- 
бе изтласкан на линията- Мартин мястото да сс запознае с положе- тизански отряди вън Войводина, неин. Пленени са 5800 пушки, 260
Ци — Ердевпк _ Илок Тогава по ипето на фронта. Така той три които поведоха борбата срещу оку- картечници, 10 топа, няколко сто-
заповед на Върховния щаб на На пъти; на 16 п 18 януари и 16 фе- патора и квислиизите, растяха еже тип хиляди куршума. Унищожени 
родноосвободнтелната войска на врУарп 1945 година посети най-из- дневно, а въоръжените сили в са 180 локомотиви, 900 вагона, 60 
Югославия 16 и 3 дивизия преми тт.кнатите позиции на Сремския (;рсм задаваха ,нсс по-силни удари автомобила, 14 танка, 23 кор_аба, 
нават в Нови Сад н Се ставят под Фронт- в тезн моменти, придружав па врага. Военните операции, кои. ..изпушени са към 50 км железо- 
командата на Главния гцаб на ан от военни и партийни ръководите то до тогава сс подеха само в пътен коловоз, 60 моста, около 
НОВ и ПО на Войводина поради ли> ДРУгарят Тито се интересуваше Срем, в края на 1942 година сс ра- 6500 телефонно-.телеграфически 
предстоящите операции на баран- 33 положението на фронта, за раз зшириха и в източна Босна, къде- стълбове. Унищожени 
ското и дравско бойни полета На псложението и нуждите на бойци- т0 на 11 април 1943 година
територията на Бачка се намира- те и там на мястото даваше сюг- формирана първа войводинска на- жеше на врага, повече стотин вър- 
ше новоформнраната 51 дивизия жес™и свързани с военните опера- „одноосвободитслна бригада, пъ.р- шачки и селскостопанска механи- 
По-нататъщните операции на Сре- ции- По-кт,сно Сремския фронт по ва сред осемнадесетте създадени зация. Към всичко това трябва да 
мекия Фронт извършваха силите сети " коменЛанта на англоамери- д0 края на 1944 година. Те бяха прибавим, че са 
на 1-из пролетарски корпус, - към канската 15-група на армиите споени в три дивизии, конто ^чи- 
които се приключва 11-та дивизия ФелДмаРшал Керолд Александер. ияваха основата на 3-та армия. В 
от 12-ия корпус. Непосредствено пред пробива нейния състав се бореха към

В периода от 3 до 14 декември на Сремския фронт, в състава на 
1944 година нашите сили отблъсна 1_ва армия бяха деерт дивизии, ка- 
ха врага на линията 
Ориолик — Оток.

До това време

Товаркик —
Батровцм, Къдсто линията бс ста
билизирана до пробива на Срем
ския фронт.

По време на борбите на Срем- цмалистичсската революция. Повс- те, според които в периода от
1941 година и през тото па 1941 до октомври на 1944, 

освобождс- година на територията на Срем от 
безпощадна борба с строя са изхвърлени към 11 000 вра

Артилерията па 1-ва армия в пробива на Сремския фронт през 1945

са и около 
бе 1000 вагона жито, което принадле-

ликвидирани но
сителите и сътрудниците на окупа- 
торските власти.

Противно на това. през време
40 000 бойци от всички региони и на цялата война, народът на Срем 
редовете на всички народи и на- безкористно помагаше войската 

кто и четири самостоятелни бри- родности на Войводина. Само във Непрекъснато 
га/уц с около 110 000 бойци. Тога- воъ от .жените борби, в 

единиците на на югославска територия бяха военните единици, живота си да- преди всичко 
НОВ и ПОЮ освободиха по-голя- организирани четири армии. С ре- доха към 15 000 войводинци. За обувки. Организирани
мата част на Югославия: Македо- шепието на Поверителст.вото за на свободата паднаха 55 000, а затва- спорти, особено за
ния. Косово, Черна Гора, Сърбия, Р°Дна отбрана от 1-ви март 1945 ряни са или по различни начини където се
Войводина, части от Босна и Хер- година НОВ и ПОЮ е преимену- са измъчвани 250 000 войводинци единици.
цеговина, Далмация. Единицихе на ванД в Югославска армия. ^ Разкъсвайки напълно с буржоа- Никакви репресалии които въ

ОВ на Югославия по този начин Съдбовният Щурм, с които бе зната обществено-политическа сис- зприеха облиците на генониля нит 
Ьпп„Т“а ЧаСТ °Т стРатегИческия направен пробив на Сремския тема, като не прнзнава. бойкоти. разоряването на домовете не пТко 
Апп! протежение от Драва. до Фронт извършиха бойците на 1-ва ра „ сс бори срещу окупаторскитс лебаха народа на Срем Напоотмв' 
Адриатическо море. Една част от армия' в съдействие е 2-ра и 3-та власти, сремцитс още през 1941 решителността ля гр '
този фропт на Драва, бе свързан ар«™ аа « април 1945 година. В година започнаха да създават на- край в“ идваше до ияяна
с лявото крило на Червената ар- неспиращи* щурм вече на първия родна власт. фори-^айки отбори Въпреки невнжлят. 
мия, а през Адриатическо море, леи са обмени две вражески от- 11а народноосвободотелния Фронт и разопяван,, жертви
с фронта на западните съюзници бранителни линии. Нашите едиии- които наскоро мзрастнаха внапо срешнаР пгвпрб СР изпаравен
в Италия. ци по протежение на целия фронт ноосвоболителни птйпп» Р° пРиЩНа освободителите. Въ,одушев.

Голям прилив от нови борци навлязоха в дълбочина от 25—30 Срем бе центъоътРня НПппп ”6Т0 Ня-1аше кРай- Във всички
преди всичко, пленения военен ма км- За лва Де-Иа зае™ еа Вуковар, освободителното движение във^Вп срещаше МБСТа освоб°Дителите лс
териал и съюзническата помощ да- Винковци и Жупаня. Пътят към йводина В него са конституипян» вля? р организираната народна

■ доха възможност за реорганизира- Славонски Брод и Загреб бе сво- покрайнинските вт комит/ия пя Вспчки сектори на нар.од-
нето на Народноосвободнтелната боден- През тези дни 3-та армия ществено-политшшскнте^ опгГштяя' негп ВЛЗСТ 'цел"я нар0Д, всички 
войска на Югославия. Със запове- проби дравския, 2-ра армия исто- ции военните слипшп „ ™ и сили служеха Ща Народоос-
дт? на Върховния щаб от 1 януари чнобосненскмя а 4-та армия лич- антифашистки организации Пт"6 вобод,1телната войска. Общото 
1945 година 1-ви пролетарски кор- ко-краиморския фронт. Последна- партийното пъковопетве еР;е„°УК 31юло5кен11е беше всичко да се да- 
пус е реорганизиран в 1-ва армия, та съпротива на врага на наша шт движението 1ппЛ^еД111'ЯМ Де 33 наР°Днаъа войска. Още 
а 14 корпус във 2-ра армия. Диви- територия е разбита на 15 май като кооолинипяш? Войводина, вече, че голям брой 
зиите под командуването на ГлаВ- 19а5 година. акциите МпжГ? И насочваше в Редовете на 3-та армия
ния щаб на Войводина съчиняваха По силата на военните опера- лия нарол вз_ Д‘ ве каЖе’ чр де- 'бореше на баранското
3-та армия. Това се случваше в наве йии- траенето, съсредоточаването което е ™стие в борбата, бойни полета,
чепието на жестоките, военни опе- на военните единици и въоръжава- Всички пие ™53ра1<° В лозУнга: По време на борбатя ня г
оации на Сремския Фронт. нето, по човешките жертви Срем- чти във всиЧ™ " я?На пар™я'" По- ски* фронт са орган,* ' а* Р

Силният пробив на нашите въо- ският фронт се числи към най-голе ствуваха наппп.гр Селрни места дей Дови акции за стопено Р НИ ТРУ 
ръжени сили и изместването на ли мите битки, водени на югославско борУи 01)пцРичипя°СВОбОД,ТеЛНИ от На Фр°нта, за събитие 
ни та на фронта в Срем на запад то бойно поле и представлява го- просветен ”зираи1<и стопанския, за единицте полппмя^6 
застрашиха ключовите направле- ляма победа на силите на антихи- веопазванет? ЖИВ0Т' 3Дра' та °т заСтрашени?Г уН6 На Деца'
ния за оттегляне на вражеските тлеристката коалиция. ппяртГ™» социалната защита, дане на пан??,? кРаища, гле-

къ.м Германия, които идваха Успешният изход на операци- тиловите ив^ работата на военно- загиналите Ппсю погРебване
от територията южно от Сава. ите е незамислим без участието на ш впеГ - те. Сремците » *Не на руини'
Наитнепосредствено бе застрашена нцрода от Срем. Сремският фронт гът нито моме,,? В“Ината' вра- на думата оЖ1,в? Я СМИСЪЛ

линия Бърчко ^ стана част от неговата героична На всяка кти? Е беШе „Всичко ?а ф?? ТВ°РИХа
тази област са история. Безкористното подпома- ха упяпи 1 сремците нанася- бепата“ Фр НТЗ' 

поддържани връзките между гру- гане на единиците на Народоосво- всичките иа окУпаТора. Въпреки
иите на германските армии „Е" и бодителната войска, т.е. на Юго- успя ? настоявания, врагът не
„Ф в Бойна и групите армии славската армия става по-ясно ко Формира пито една воен-
„Юг" в Унгария. Това бе причи- гато, макар повърхностно се 'пре- нит^УпуппГ' ™ ТазИ територия 
ната врагът да съсредоточи всич- цени какво сремците дадоха за И,,УД1ова единица. Какви обли
ките- си сили за да осигури спо- народоосвободителната борба и со найд'д РИС борбата

си.
Сотин е събирана матери

ална помощ за народната войска, 
храна, облекло и

състава на

са цели тран 
неточна Босна, 

бореха войводпнеките

до-

по-

Ра-

по-
сремци бяха 

която се 
и дравскс

на пътища 
на храна

сили на

железопътната 
Винковци. През лозунга: 

за повеи чко

товната енциклопе ВЛеЗС В СВС' Г«лопед“. изучава се
още ГГ академии- и к°е-Щ по-важно: остана дъпбо- 

съзнанието на напода.

Д-Р Любивое Церович

и МНОГО 
то е
но врязан всрещу Врага 

свидетелствуват факта-
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Промянв на сьотояннето открива пврспоктиви
ПО ПОВОД ЗАСЕДАНИЕТО НА ОТБОРА ЗА ПОДГОТОВКА НА 13-ИЯ КОНГРЕС НА СЮК

Платформата за подготовка на 
Тринадесетия конгрес

предлагаше и по-дълъг списък от 
нови теми, а отделно поради 
ва, че всички трудно се освобож
даваме от „барокната" реторика и 
общите места. Председателят на 
Председателството на 11К на СЮК 
Лли. Шукрия заключвайки 
кванията, изтъкна въпросите, на 
които трябва да се дадат отговори 
и преди, но и на самия конгрес, 
а които ще бъдат скелетът на Пла
тформата. Това са: изграждане на 
социалистически самоуправителни 
обществено-икономически 
ния, материално и научно-техноло
гическо развитие на страната, 
литическа система, международни 
отношения и сътрудничество и ук
репване на идейното и акционното 
единство на СКЖ.

базата. Нито
е организиран така* д^поием^ гп6 !7РН0 голям отзвук ще има при- 
бални решения за условия™ ° пТ' ~ който на. заседанието на 
стопанисването Изнесена бе е °Тб°РЗ 33 п0«гот°вка™ на конгре-

ното възпроизводство господствува среща да бъде конгрес - 
шсрократично-етатистичеекият фа- единството, но и по-силно

и акционно да сплоти 
те комунисти.

и на акция
та на Съюза на югославските

и за изготвянето 
на документите му не би трябвало 
да има претенция на всеобхватен 
документ, в който би били 
дени програмните и стратегически
те цели на нашето 
развитие, защото същите 
дефинирани в Програмата 
СЮК, Конституцията и Дългосроч- 
‘-ата програма за икономическа 
стабилизация. Подготовката не би
ва да се сведе на 
ключително ца прагматичните це
ли, свързани с парливите обществе 
ни проблеми, обозначени в Заклю
ченията от Шестнадесетото заседа
ние на ЦК на СЮК. Платформата 

трябвало да бъде уме^ю съчи
нен синтез на

то-
ко-

мунисти, както

партийна 
не само на 

идейно 
югославски-

утвър- разис-

по-нататъшно 
са вече НА КОНГРЕСА С РЕЗУЛТАТИ

на
Разбира се,

на същото равни- , формата и
на водИещ^аРОрСоЪлТя3„аа0сСаТаВкое да^рхГ™? Л* Се ИЗЩЗЖ- 
му=е защото сме изпрани М*%?%%%>*

както бе подчертано в разис- то, и в Съюза на комунистите въо 
кванията — пред ерозия на изпъл- ху емкщийски анализи без волун 
н ването на тази негова роля, след гаристическа лакировка А небла 
ствие на незадоволителното равни- гр-^оиятното 
ще на идейно-политическото и ак
ционното

основата на Плат- 
съвкупната

По значение
конгресна

отноше.
определяне из-

по-

състояние, особено 
икономическите процеси, неудър- 

Състоянието жимият галоп на инфлацията и 
на идейното съзнание, както по- резкия упадък на жизнения стан- 
каза общопартийната дебата, тре- дарт, със задълбочаване на социал 
вожи, спектърът на идеините ста- ните разлики, са такива че много 
новища е прекалено широк и за- повече ни тревожат отколкото же- 
това дори се поставя въпроса да лаем да си признаем Изглежда 
ли Съюзът на комунистите, така че в нито предложения материал' 
идеино хатерогенен и разединен, нито в разискванията е проявена 
е способен да осъществява своята в достатъчна степен чувствителнос 
роля като авангард. Имаме единство тта към парливите живототрептя- 
на хартия и единство, което се щи проблеми на трудовия човек 
постига само по принципните оп- нито достатъчно се размисля за

границите на поносимостта и за

единство.
С Платформата особено по-си

лно трябва да се афирмира един
ството на югославски^ стопански 
простор и решително да се про
тивопоставим на тежненията съши
ят и занапред да се нарушава. Ако 
искам*; изход от трудностите, сто 
панството трябва да развиваме ка
то органическа цялост, а не като 
-сем отделни, самостоятелни систе
ми. Понякога се отнасяме, както 
бе изтъкнато, като че ли федера
цията е временно създание пък 
тоябва да се подготвим за момен
та когато изчезне. Причината за 
това вероятно тоябва да се търси 

обстоятелството, че самоуправле

програмната пер
спектива и актуалните 
ь:с политически дейности. Това ме
жду другото бе констатирано на 
неотдавна състоялото се заседание 
на Отбора за подготовка на 13-ия 
конгрес на СЮК.

всекиднев-

ПОДБОР НА НАЙ-ВАЖНИТЕ 
ВЪПРОСИ

Когато се касае за характера 
на Платформата, може да се ка- 

че е постигнато съгла’сие как
во трябва да представлява тя. Об
що е мнението в Платформата да 
влезнат само най-важните въпроси, 
а сигурно трудно ше бъде праве- ' нието се развива само в основни- 
нето на една такава селекция, те организации на сдружения труд. 
Впрочем, покрай застъпването на макар че и там бавно и трудно, 
всички членове на Отбора за сте- Многобройни слабости възникват

ределения, докато разликите въз
никват когато тези определения 
трябва да се реализират в живота.
Вече има някои индиции, че също- дат спРЯни и осуетени неблагопри

ятните процеси.

възможните последици, ако не бъ-

то ще се повтори и сега в провеж
дането на Заключенията от Шест
надесетото заседание на ЦК на 
СЮК. И затова — как да надделе- идва въпросът за начина на под-

На края, но не и по значение.

ем съществуващите разлики и_ не- готвянето на конгреса и работата 
единството в СЮК е ключовият 
въпрос на Платформата и самата

на самия отбор. Преди всичко, тря 
бва да се изтрае върху определе
нието конгресната подготовка да

и от това, че делегатската система 
достатъчно свързана с

сняване кръга на въпросите, всеки 
участник в разикванията всъщност още не е конгресна подготовка, и оттам си

не се сведе на писане на матерна-, 
ли и присъствуване на заседания. 
Конгресът ще бъде успешен, ако 
бъде подготвян от целокупния пар 
тиен състав, в рамките на конкрет 
ната акция по промяна на незадо- 
волителнотр състояние. Конгресна 
легитимация на СК трябва да бъ
дат конкретните резултати, а не 
така или инак съчинените докумен
ти, макао че не бива да се под
ценява и тяхното значение. Истин
ска конгресна атмосфера Съюзът 
на комунистите ще осъществи ако 
раздвижи лостовете на промените 
на сегашните неблагоприятни про
цеси. Много дълго говорим за про 
мени, а съшите все оше липсват, с 
право предупреди Чедомир Ран- 
чич. Необходима с Обща акцион- 
на мобилизация на всички члено
ве и, специално,. на ръководствата 
на Съюза на комунистите, че вър
ху вълната на още снажното добро 
настроение, създадено в общопар
тийната дебата, да зпочнат да 
осъществяват своите задачи, ясно 
означени в Заключенията от Шест
надесетото заседание, с действува-

МИЛОИЦА ПАНТЕЛИЧ:

Казусът е лоша замяна
(Изводи от интервюто за „Комунист")

ят централизъм и консензусът; не могат нито в 
една организация, нито и един орган, а особено 
не във върха на СЮК, в Централния комитет 
на СЮК. Вече дълго време в много органи и 
организации, особено в ЦК ма СЮК, демократи
ческият централизъм сс смесва с крнсснзуса, а 
това с най-преломндта субективна причина за 
сегашните проблеми и противоречия в развитие
то на югославското общество.

Ф На този въпрос много място бе 
дадено в дебатата и в Заключенията от 
16-то заседание на ЦК на СЮК. Дали, 
според вас, тук с постигнато няко.е ре
шение?

Бил бих мсискреи, ако бих казал, че всяко 
от 32-те заключения от това заседание н« ЦК 
на <ЗЮ|К е конкретно мобилизаторско и акцион- 
но. Има определено число заключения, които е 
трябвало да бъдат конкретни и по-акционни. 
Но това не е толкова съществено; по-съществе
но е в по-голяма степен да бъдат зачитани ис
канията в публичните разисквания и че сега 
съобразно принципа на демократическия цен
трализъм трябва във всички организации и ор
гани на СЮК последователно да ги провеждаме. 
ЦК на СЮК трябва да направи всичко^и преди 
заплануваните срокове., да ‘ постигне истинско 
идейно единство по въпросите на неговата ак- 
ционна програма, а това са: инфлацията, отно
шенията във федерацията, _ промените в полити- 

подобно...

ф Другарю Пантелич, забелязва се, 
ГК на СК в Белград не е ималоче в

заседание, на което не сте се позовова- 
на демократическияли на принципа

централизъм.
Точно е. Демократическият централизъм бс 

и остана основен принцип на Титовата ЮКП и 
СЮК в развитието на нашата революция и са-

обшество.социалистическомоуправителното 
Обаче, този принцип не бива да се прилага но 
догматически и бюрократически начин, 
то значи всемошис на форумите на СЮК, — 
но по творчески начин, а това значи: партий
ните членове въз основа на публични разисква
ния и други облици на активности са главният 
творец на решенията и заключенията на фору
мите в СЮК. Но и решенията и заключенията, 

форуми с мнозинство гласо- 
и задължителни и

кос-

които приемат тези 
ве са неприкосновени за

против, 
кажат, че не са

което с гласувало.онова малцинство,
за онези, които имат право да 
съгласни, обаче яяма^право^е »Р0~

организацията или форумът 
югославските комунисти.

мислите за мненията на 
партийни функцио-

нето си в институциите на полити
ческата система, на работното мя
сто, във форумите, чиито членове 
са. Всички те се

онова, което след 
мненията е решила 
на Съюза на

ф А какво
изтъкнати

казват: демократически цен
намират пред 

тежък изпит, който 
задното на

отделни
„ери, които _ _ но „онякога и

коисензус, особено в Централния коми-

Не ™ “,вс това. В СЮК под „съща
та черга^.с могат да бМат и демократически-

един важен и 
трябва да издържат,

отиваконгресите не може да се 
без резултати, топа е съвсем ясно.

ческата система и

Р. Й.
П. 3.к,г •'•V . I



4 Комунист
тическото строителство, иа пълигс 
та човешка свобода и равнопра
вие". Тя също така добре знае, че 
най-силното ортркис в тази битка 
трябва да бъде единна идейно-по
литическа акция, а след това да 
се прилагат репресивни мерки — 
когато изврщенцто дело ни при 
нуди да прилагаме всички сре* 
ства съгласно Конституцията и за
коните иа нашта страна. И в това 
трябва да си служим с еднакви 
аршини. За нас няма и не може 
да има „добросърдсчсн" национа
лизъм. Всички национализми ед
накво са опасни и всички са вра
гове на Югославия.

Съюзът на комунистите трябва 
/Ш се разплати с опортюнизма в 
собствените си редове, да се раз-

Причините и реагираниятаНАЦИОНАЛИЗМЪТ

'непременно предупредено, че и 
бюрократично-догматичните сили 
за съживяване иа статистичсско- 
цснтралистическата концепция. А 
правят опити да създадат условия 
известно с, чс тези два антипода 
винаги обединяват действията си 
против Югославия, против нейна
та система иа социалистическо са- 
моурпавление и необвързаната й 
външна политика. Често пъти това 
се прави съвместно с разни стари 
и нови външни врагове. Доказатсл 
ство за това е и онова, което бе
ше изнесено на заседанието на 
трите съвета на Събора на Хър
ватско, когато бе обсъдрно сигур- 
пнетното положение в тази паша 
република и когато бе изтъкнато, 
чс устапм<ата и четнишката еми
грации засилват дейността си и на 
мират помагачи в страната от ре- 
;,чн:тс па националистите. Беше 
казано и това. че този „национа
лизъм" се манифестира чрез опи
ти за терористични акции (постав
яне па мини) па места, на които 
сс събират много хора. Беше по
сочено и най-важното: тези опити 
иа терористите сс разбиха о грани 
тиата степа на самозащитата сис-

Сумирайки резултатите на обшон общата атмосфера в обществото, 
артийните разисквания върху Про’ когато става дума за борбата про- 
ектозакшоченйята от XIII заседа- тип национализма. В пито една 
ние и приемайки окончателната им среда в нашата страна ме смес да 
версия на Шестнадесетото си засе- бъде позволено па националистите 
дание. Централният комитет на да заиграят мракобесиичоското си 
СЮК не пренебрегна все по-оче- хоро, пито пък партийната орга- 
видните и все по-нахални нападки низация да мълчи или сс занимава 
на националистически и щовинис-, с просто евидентиране на прояви- 
тнческн групи и лица. За някои от те без задълбочено навлизане в 
тях получаваме информации и тяхната същност и причини и без 
през последните дни.

Изобщо не става дума само за през йоследнитс месеци бяхме сви 
призоваване на призраци от мина- дстсли ма твърде закъснели идей
ното, величаене на военни зло- го-нолйтичесци реагирания и (са
ден, предложения за разни амнес- Мо) критични разисквания от отдел 
тирания и „национални" помирс-. ни форуми на СК (някои закъсне
ния. разбиване на витрини, писане ваха дори и по седсм-оссм месе
на лозунги или рисуване на враже иа?!). Освен топа не получихме ни
ски емблеми (всичко това се случ- формация, чс някой от тези фору- 
ваше през изтеклите дни, седмици ми е подведен под отговорност! 
н месеци). Не! С национализъм ни 
засипват и някои така наречени Председателството на СФРЮ и 
интелектуални кръгове, той се из- Председателството па ЦК на СЮК, 
лъ.чва от някои политически и дру- на което бяха водени разисквания 
ги трибуни, забелязваме го и в във връзка с осъществяването па 
някои политически и стопански по- Заключенията от XVI заседание на 
веденпя, виждаме го и в някои ор- ЦК на СЮК, между другото отио- 
ганизации и органи на Съюза на во бс подчертана необходимостта 
комунистите. И Заключенията пре- от борба против национализма, на- 
дупреждават за това — не без го- пионалистическо- - шовинистичсска 
ляма причина. Това е важна кри- та и други видове деструктивиа 
тика н самокритика на Партията, дейност, като по този начин бе да
но и силен иск за безкомпромисна дено ново насърчение за борба на 
п решителна борба против всички комунистите и останалите трудови 
националистически поведения 
без разлика кои са техните носи- ■ггстатирано, че „дейстдуването на

гражданската десница, а особено 
Поради ненавременно и несъот- на националистите" все повече се 

ветно реагиране против национа- превръща в груби нападки на при 
лнстически прояви в своите среди, добивните и целите на социалисти- 
или в собствените си редове, кое- -щеката революция, личността и 
то е още по-лоша напоследък бяха глото иа другг.оя Тито, братство-

единството и равноправието на 
народите и народностите и феде-

спешно противодействие. А именно

граничи от ония, които проявяват 
опортюнизъм към националистиче 
ските прояви или са „заболели" 
от национализъм. Дебата и ЦК на 
СЮК утвърдиха ясна диагноза: на
ционализъм съществува и в някои 
органи и организации 
подкрепа на това са и думите на 
Божко Крупич на едно от заседа
нията на Председателството на ПК 
на СК във Войводата: „По прави
ло ние сме откровени в критиката 
на националистическите прояви, 

изключител

на съвместното заседание ма на СК. В

шовинистическата 
пост, националистическите и шови 
нисгически ексцеси, които се гра
ничат с углавни дела или предста 
ЕЛЯЕат незаконно деяние. Обаче не

тема в страната и по този начин 
бяха рзкрити и заловени извърши 
телите на повече терористични 
акции. сме достатъчно решителни и ясни 

във вътрешнопартийните разисква
ния по въпроси на борбата против 
национализма, в анализа на наци
оналистическите прояви, в стълкно 
вяването ни с различни видове ко- 
кетиране, фалшива демократична 
широта и сантименталност към на
ционализма или когато някои пар
тийни кадри загазят в национали
зма".

хора. Именно, на заседанието бе Трябва да сс очаква, че при 
привеждането на Заключенията ве
дпага и навсякъде ще се държи 
гметка за това. Това е иск на ра
ботническата класа, защото тя До- 
бос знае. че ..национализмът — и 
като последица, и като причина 
за икономическата и политическата 
дезинтегпация на Югославия — е 
- зг-големият враг иа работничес
ко-класовите интереси и социалис

те ли.

явно „извикани" известно число ор
ганизации. Разбира се, това е же
лателно, защото е отражение и на пативното устройство, като бе съ- Драган Бартолович

I

Фабрика без суровиниКАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

Новата фабрика за глинени из- А всичко с много оптимизм за
делил е голяма надежда на малката почна през 1976 година, когато 
и стопански изостанала Бабушниш трудовата организация „Комуна- 
ка община. В първите години на лац" реши по-ускоренр да се раз- 
производство тя трябваше да обез вива и стария начин на произ«рд- 
печи работа за стотина нови .работ ство на тухли да замести с фаб- 
ници, а по-късно още толкова. Тр- ричен. Тъй като по това време кре 
ябваше да създава нов дбход и ги ти се даваха с лека ръка, сред,- 
да увеличи малкия общински бюд- ства бяха теглени от Фонда за

по-скъп, защрто се оказа, че скъ- мери по-качествена суровина, каза 
пите съоръжения не могат да се ли специалистите. Фабриката тряб- 
отплатят с проектираните 35 мили- ва да бъде закрита, зашото нико- 
она „бройки" годишно. га не може да бъде доходна.

Но това за фабриката, която бе Това нешо изненада бабушнича 
ше пусната в действие през август ни. Поискали нова експертиза 
на 1982 година, не бяха единстве
ните

на
^оовините

неволи. В първите седем дни Фабриката. Те, 
на работа, по време „на доказва
не на мощностите" във Фабриката 
се случи авария.

от проектантите на
.естествено, твърде

ли че новопазарците са сгрешилинасърчение развитието на недоста- 
Днес обаче, непълни три годи- тъчно развитите общини и от Ни

ни след тържественото пускане в шка банка. Проектът беше израбо 
действие, новата фабрика е най- тен от страна' на Югославския стро 
голямо общинско главоболие. При итеЛен център' в Белград, а съоръ- 
изграждането погълна към 20 ми- женил обезпейи „Иво Дола . Ри- 
лиарда стаои динара, а _ сетне за бар". Фабриката беше застроена 
три голини, не(производство) създа на място, посочено от специалисти 
де огромни загуби — от които 8 те на Центъра. Те казали, че има 
милиарда стари динара са непога- резерви глина, основната суровина 
сени. От началото на годината фа- за глинени изделия. Резервите „то- 
бриката за глинени изделия не ра- чно и прецизно" били изчислени 
боти, а 97 души заети в нея по- на 593 000 кубически метра, 
лучават само гарантирани лични Щом обаче Фабриката била пу- 
доходи. По-точно, получаваха през сната в действие, изделията се ока- 
пъовите три месеца на годината, зали' некачествени и излезли мно- 
а за април никой във Фабриката, 
мито пък в: общината, не е наяс
но откъде да се намерят средства същата била проектирана „на ма

зут", който от ден на ден е все

жет. и че техният проект е съвсем
,„„ип т поради некачес- място. И докато комисиите от спе 
тпрп изр"ъ,ршените Работи. След циалисти се убеждават, новопос- 
това, през януари на 1983 година, тооеният обект си стои празен 
станаха още две тежки аварии. По ~ - празен,
ова време, една след друга, започ 

наха да „отказват" 39-те електро
мотора на „Цер", 
чс не били нагодени 
при ..влажни условия”.

Това беше някак
чато новопазарски тухлари _
ито минават 
ценени за производство 
— не утвърдиха отговорно, че гли
ната, която се употребява като 
новна суровина не е качествена и 
че, от нея не могат да се произве
ждат качествени тухли. Затуй, 
на разстояние от 10 км

на

а
по околните „глинища” пасат ста
да овце.

„Ятл __ „ За отговорността за вложените
то се оказа, милиарди засега няма нито дума 

да робтят Истина, ръководителите на фабри 
ката са сменени, а новото ръковод 

следващияси разрешено гтр.о изчаква 
Фонда за ход на 

насърчение развитието 
и на неразвитите краища като най- 

голям инвеститор. Ако фондът 
ши да започне ликвидационна 
тъпка, тогава ще г 
поиска и отговорност 
несполучливо

ко
за най-известни

на тухли
ое-

пос-
се наложи да се 

за още едно 
капиталовложение.

ос-го скъпи.
Да оставим настрана факта, че

ако 
не се на-

за минимални лични доводи..
В. ФилиповичКомунист говорен редактор Влайко Кривокапич глав- т„„ --------------
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ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В НИШКИ РЕГИОН
ЯРЕШНИК

\ '

Времето спира 

тракторите
много

КОМУНАЛНО-БИТОВИ
ПРОБЛЕМИ

Тъкмо сега, когато проле ПРИМЕРЪТ НА ДИМИТ- 
тната- сеитба трябваше да РОВГРАДСКА ОБЩИНА 
бъде в пълен разгар, време 
то се развали и трактори
те не могат да влезнат в по-добре се организирам^ 
нивите. Но това, както в производството 
казват метереолозуте ще на. Но в някои 
продължи още няколко 
дни. Специалистите пък по
селско стопанство при Ре- на земята едно поради уд- 
гионалния кооперативен съ ребнеността на площите, 
юз са на мнение, че това ня- а друго и поради слабости 
ма по-съществено да пов- в организирането на с^йт- 
лияе върху изпълнението бата, и прибирането на ре 

■ на плана по пролетна се- колтата макар че от „зе- 
птба„ ления план" мнозина сел-

< — Считам, че пролетна скостопански производи-
та сеитба ще приключи ус тели са набавили трактори 
пешно — казва Йован Стой и др. механизация, 
менович, председател на — Димитровградска об- 
Регионалния кооперативен Щина може де послужи ка 
съюз. — Сеитбата практи- то положителен Пример — 
чески започва от края на казва Стойменович. Тази 
февруари и продължава година например те са ус- 
ло средата на май. В Ниш пели да включат и 46 час 
ки регион — добави Стой- тни трактористи. Чрез пра 
менович — през настояща вилна данъчна политика 
та пролет, трябва да бъдат чрез разни облекчения — 
засети с пролетни култу- трактористите се сдружа- 
пи 123 000 хектара, от ко- ват съ.с селскострпанската 
пто 77*458 с царевица, 496 организация, която им обе 
хектара с захарно цвекло, зпечава резервни части, 

„„ смазочни масла и ,945 със слънчоглед и пр. в? е истински начин, на 
Досега с царевица са засе- сдружаване на селскосто- 
ти 4710 хектара, докато със панския производител с 
захарно цвекло са засети кооперацията — казва Сто 
предвидените площи изця йменович. Докато в Дими

тровградска община данъ
кът въ.рху трактори е 15 
000 динара, в Бабушнишка 

на той възлиза на. около 3000. 
И съвсем естествено, тра 

Бабушнишка

Естествено, в това отно
шение
ва да изиграят 
стЪпаиските организации.
СЕМЕНА ИМА ДОСТАТЪ 
ЧИО

Местната общност в се-голяма роля тряб- 
и селско-

През Настоящата година 
ло Ярешник — Босилеград пред местната общност и 
ска община, през настоя- 'останалите 
щата година е изправена

От година на година все
организирани 

сили в село Ярешник 
дстои още една твърде ва 
жна битова акция. Имен- 

според плана, по 
трификация, - 
щата година и

прела хра- 
общини 

трудно се преминава към 
по-съвременна

пред редица неразрешени 
комунално-битови пробле
ми. Някои от тях, като на 
пример селският път от 
Владева воденица до цен
търа на селото в дължина 
от около 6 км., . махлен
ските пътища, както и вь- 
просът във връзка със сна 
бдяването на населението 
със стоки от първа необ
ходимост, или пък въпро
са с изкупуването, се раз
такат вече няколко годи
ни. обаче резултати в пре
одоляването им няма.

Както ни уведоми Й. Сто 
обработка « йменович, за пролетната 

сеитба са обезпечени дос
татъчни количества семе
на. Тази година ще се за
сява ранозреещи и средно^ 
зреещи, хибриди на царе
вица ЗП — 704, а произ
водителите ще бъдат кре
дитирани от страна на се 
лскостопанските организа 
цип. Торове също има, оба 
че те се дават на отворе
на сметка. Този факт, как

но, елек, 
през настоя- 
- село Яреш- 

иик трябва да бъде елек
трифицирано, Акцията 
честната общност
НИ ----

в
_ както

велнпеГМИ' Петков- който ведно е и председател на 
комитета по електрифика- 
I в селото, е раздвиже

на още през миналата го- 
дина Обаче не върви доб- 
ое. Мнозина не искат да 

■ Участвуват в нея. Събрани 
са само около 350 
динара и с' тези 
ООСТ „Слога" 
им обезпечи 
стълбове. Но 
ли разтака

то и това че са останали 
известни количества неиз 
ползувани торове от есен 
пата сеитба до известна 
степен затрудняват прила 
гането на предписаните, 
агротехнически мероприя
тия. Въпрос е дали ще бъ 
дат употребени нужните 
количества, а това може 
и неблагоприятно да се 
отрази върху добцвите.

Тази пролет, както изтъ 
кна Стойменович, „се при
веждат към култура" и ня

— Селският и махлен
ските ни пътища са проб
леми с които се срещаме 
години наред. Почти вся
ка година заплануваните 
задачи на местната общ-

хиляди 
средства, 

трябва да 
електрически
и тя като че 

акцията, казва 
съвета напредседателят напост са предимствена за

дача. Не е минало нито ед- Седател9 °°и*ност и пРед-

електрификация
Петков

комитета по 
Милко 

като добави.- има 
повече от година 
внесохме събраните средст 
ва на тяхна текуща 
ка, а досега не ни обезпе
чиха стълбове. За това 
ме инфлацията каза

но събрание на избирате
лите, а този въпрос да не 
е изтъкван и всичко си ос
тава на това. Ние сме гО-То-ДР>4 от как
тови да вземем участие и 
с доброволен труд и със 
средства. Обаче, сами не 
сме в състояние нищо да 
направим. Ето през мина. толата седмица организирах
ме се и чрез местно само
облагане го почистихме и

смет-

вре
свое-кои площи, които с годи

ни са си оставали необра
ботени, а могат да дават 
хубави резултати, 
жава да се отбележи 
това, че се увеличават пло 
щите с фураж, а площите 
със зеленчуци са главно на 

равни-'

ло. Пътят не 
населението

измъчва само 
_ от това село.

оснособихме за движение \0и е проблем и за селата
Назърица и Доганица, 
пто също така през насто
ящата година трябва да бъ 
дат електрифицирани.

Освен пътя нередовното 
снабдяване и редица непра 
вилности при изкупването 
също така тервожат насе
лението от това планинско 
село. Повече пъти досега 

| както ни уведоми Петков, 
местната общност е пода
вала искове до „Слога" по 
не брашно да продават в 
селската сграда, а не да го, 
карат в Назърица, където 
имат магазин, а след това 
оттам населението да го 
връща назад. Селскостопа-

Друго нещо, което също # 
ще бъде от голямо значе
ние при изпълнението 
плана по пролетна сеитба 
и това, че над 70 на сто 
от площите, които трябва 

^•да бъдат засети с пролетни 
ци навреме са подготвени 
за сеитба.

Заслу-
на трактори, но не и за 
по-големи превозни сред
ства. Махленските ни • пъ 
тища са още в по-лошо съ 
стоянис — заяви председа
телят ма съвета на местна
та общност в селото Мил
ко Петков.

и ко-

ктористът в 
община няма да бъде заин

миналогодишнототсресован да оре, а ще се 
Занимава с други дейности 
— споделя Стойменович.

ще.
М. А.

/IНОВИНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ■

УжПо-големи средства 

за кредитиране
*

с« ■
<■

меките производители от 
село Ярешник са недовол
ни и от изкупването, от
делно от изкупчика в Тлъ- 

• мински район, който поч- 
•V' ти винаги по 10 до 20 ди-

теклата година. Миналата 
тези цели са биВ настоящата година за 

нд селско- 
производство 

на основни се

година за 
ли обезпечени 131,3 милиа 
рда динара.

Сума от 325 милиарда ди 
й според информации 

от Сдружението на баики- 
щс бъде

*кредитиране
стопанското % «.• - 'и резервите 
лскостопански и хранител 
но-вкусови продукти Ще 
бъдат обезпечени 
496,3 милиарда динара

на заседание 
Председателството на

Юго

V > нара им дава по-малко от 
. останалите. Затова повече- 

то от агнетата и телетата
нара

общо подтик за ощеНовините в селското стопанство — 
по-голямо ангажиране

те в Югославия 
обезпечена чрез те продават или на изку

пим ка от Любатския ра-
реплас- 

от изплатените кре- 
постъцят

е изтъкнато 
го на
Кооперативния съ*>з 
славия на 15 април тази

При това, високите лих
ви, съвсем. естествено, псе 
се отразят и върху съкра
щаването на 
при използуване на средст 
вата и тяхната по-рациоиа 
лна употреба.

потребите селското 
иство в настоящата 
па, но сс очаква’ да изиик 
мат известни затруднения, 
когато започне насочване
то на средствата по отдел
ни региони.

мент 
дити, които ще 
през

стопа
годи-

йон, или пък ги закарват 
в Радовиица, Търговишка 
община, което от своя стра 
на, нсстимулативно, дейст
вува на
те производители.

в настоящата година.
сроковете

баи-
счи-

годииа.
Увеличението на

В Сдружението на 
Югославия

пласме
нта от банкови източници 
ще бъде с 42,7 процента по 
голямо в сравнение 1

селскостопански-
ките на 
тат, че обемът на средства 
та общо взето задоволява

М. Я.
с из-
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КНЛТ Ь1РА <ф ПРОСВЕТА# ИЗКНСТ,БСЗI т

илПО ПОВОД ОЗНАМЕНУВАНЕТО НА 2П ГОДПШПИНАТА 
СПИСАНИЕ „МОСТ" ВЪВ ВРАНЯ ОТ 23 ДО 25 МАЙ

Научен симпозиум 

за ЧеховБогата програма
ждеиис, чс грацици п твоо 
•честно няма и че всяко ху 
байо постижение па твор
ците на българската паро- 

общатс*

• ПРЕДВИЖДАТ СЕ РЕДИЦА КУЛТУРНИ МАНИ 
ФЕСТАЦИИ

Издателският съвет на 
сп. „Мост" и книгоиздате
лство „Братство" на едно 
от последните си заседа
ния прие програма за оз- 
наменуване на 20-годишни- 
ната от излизането на 
първия брой на сп, „Мост".
Предвиждат се редица ку
лтурни манифестации, ко
ито трябва да отразят про 
гресивното развитие на 
списанието и качественото 
му издигане.

С оглед, че -тази годи
на се чествува 40-годцшни- 
на от победата над фашиз 
ма, списанието посвещава 
цял един. свой брой на та
зи забележителна годиш
нина.

Инак, според приетата 
програма, предвижда се 
в рамките на „Майските 
срещи" на народа и наро- 

. дностите от СР Сърбия да 
се организира среща (вто 
ра) на писателите и поети
те «а народа и народнос
тите в СР Сърбия. В спе
циален сборник ще бъдат 
печатани произведенията, 
които ще бъдат ппочетени 
на „Срещите".

Също така предвижда се 
издаване на специален 
брой на сп. „Мост”, в кой
то ще участвуват вече афи 
рмирани творци от всич
ки области: наука, публи
цистика, литература. За 
популяризация и доближа
ването на книгата до чи
тателя ще се организира 
представяне на новоизда
дени книги в издание на 
издателство „Братство".

Списанието вече години 
наред поддържа и разви
ва плодотворно сътрудни
чество с други" списания 
в страната, особено със 
списания на народа и на
родностите от СР Сърбия.
Именно поради това се 
предвижда панорамно пре 
дставяне на писатели и 
поети от народа и народ
ностите, относно взаимна 
гостуване' на техните спи
сания на страниците 
сп. „Мост" и обратно.

Вече един- път писатели 
и поети на българската 
народност са гостували на 
поетичната трибуна „Френ 
ска 7" в Белград. Тази го
дина обаче по инициати 
ва на сп. „Мост" писате
лите и поетите от българс
ката народност ще разд
вижат инициатива за вто
ро гостуване на тази трибу 
на, с което ще чсе установ
ят по-близки връзки със 
Сдружението на писатели
те в СР Сърбия. .

Приобщавайки сс към ознаменуван ето на 
125-годишиината от смъртта на един от ная-го- 
лемите разказвачи в световната литература и

_ Антон Павлович Чехов,
Сърбия и Междуоб- 

чест

Босилеград, Димитровград, 
Сурдулица и Бабушница. 
В тази насока сс предвиж
дат литературни вечери е 
участие на писатели и по
сти от народността. Таки
ва срещи сс предвиждат и 
в други общини на Ниш
ки и Южноморавски ре
гион.

Сродствата за масова ни 
формация вече предават 
статии за резултат!пг, ось 
щсствени в творчеството 
на българската народност, 
което е още едно потвър

дност обогатяват 
югославска културна сък
ровищница. Разбира сс, 
такива успехи са могли да 
сс постигнат благодарение

изтъкнат хуманист 
Славянското дружество на

славянско дружество от Браня, в 
писател ще организират научен сим-

щи лекото
на великия 
нозиум от 23 до 25 май във Браня.

За този гениален майстор на кт>сия разказ 
доклади «цс изнесат 15 научни работника от 
чужбина и около 25 от Югославия. По този по-

комитет, чии-

на огромната материална 
помощ, която оказва СРС, 
н по-специално Република» 
ската културна ч общност 
и останалите общертвено- 
политичсски фактори в об 
тините и регионите, и ко
ито живее българската из

вод с сформиран организационен 
то председател с проф. д-р Милосав Бабович от 
Филологическия факултет и Белград. 

Покровител на този важен научен
стопанство и Общинската ску- 

слушатсли ще бъдат 
сърбохърватски

симпо
зиум с иранското 
шцииа Браня, а на него 
преподавателите по руски и

Враня и по-широката околност.

родиост.
Ст. И.

език от
Драган Велкович

® БОСИЛЕГРАД *

тдо края на годината
В десетина пък села, ак

цията е все още в ход.
Както ни уведомиха в 

СОИ за основно образова
ние н възпитание и основ
ното училище „Георги Ди 
митров" в Босилеград оча 
ква се до края на годщна- 
та, когато е и последен 
срок за тази, общоюго- 
славска акция, успешно да 
приключи и в края на го
дината и Босилеградска об 
шина да се включи в гру
пата общини без неграмо
тни лица.

Общинската самоупра-
вптелна общност на инте
ресите за основно образо
вание и възпитание в Бо
силеград, съвместно с ос
новното училище „Георги
Димитров" и останалите
обществени субекти пола
гат усилия до края на на
стоящата година изцяло
да премахнат неграмотно-

общината. В тазистта в
насока вече има известни
резултати и повечето села 
са без неграмотни лица - 
т.е. акцията по ограмотява 
не на неграмотните успе
шно приключи.

ИЗДАНИЯТА НА „БРАТСТВО” НА БЕЛГРАДСКИЯ 
ПАНАИР НА КНИГАТА. Председателят на ССТНЮ 
М. Рожич пред щанда на„Братство" Понастоящем акцията 

най-добре е организирана 
в село Райчиловци, в кое
то са обхванати над 30 ду
ши. Добре е организирана 
акцията и в Лисински ра
йон, Долна Любата, Дукат 
и Горна Любата, 
организирано 
обучение. Докато 
минскн район ограмотява
нето на

ОТ ОБЩИНСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КАКВО ЗНАЕШ ЗА ДВИЖЕНИЕТО" 
В БОСИЛЕГРАД

РЕЗУЛТАТИ, КОИТО ВДЪХВАТ ДОВЕРИЕ където е
патронажно 

в Тлъ-
И тази година състеза

нието „Какво знаеш за 
движението",

на неотдавна в Босилеград, 
показа, че учениците от 
основното училище знаят 
много за движението. Май 
сторство и. умение уча
ствуващите на общинско
то състезание показаха в 
каране на велосипед, уме
ние правилно да се дви
жат по улиците, а не по- 
малко уменце показаха и 
в областта на изобразител
ното изкуство на теми от 
движението.

След обстойно съблюда- 227 от' Горна Любата. За 
елементи най-добра писмена творба 

на първо място се класира журито оцени творбата на 
отборът на иодведомстве- Зоран Стоичков а от об- 
ното училище от Горна ластта на изобразителното 
Л обата с общо спечелени изкуство на Александър 
1683 точки, на второ мя- Сотиров, съЩо от Босиле 
сто отборът от босилегра- град, осиле
лекото основно училище с Да кажем 
1640, а на трето отборът торът на 
от бистърското подведом
ствено училище с 1557 то
чки. На четвърто 
1546 точки се

ване на всички
проведено

възрастните, 
още не е добре организи
рано, въпреки че ангажи
рането на СОИ 
то училище са

все

и основно-
присъству- 

ващи и в тези села. Проб
лемът е, че 
които трябва да се

че организа- 
състезането на 

първокласиралия, второ- 
класиралия и третокласира

бо класира от- Га щщмкГ ™'
борът на подведомствено- брите в
то основно училище от До класиране

на лиа Любата и на пето по- 
специалното жури след СЪ- ■ следно място, се класира
^е„3.аГеТ0'- я ТРУДН0 Да отб°Рьт на горнолйсинско излъчи наи-добрите. то основно

Инак, състезанието се спечелени 1242 точки

кандидатите.
огра-

. мотяват не се решават да 
сс ограмотяват, 
просветни

място с а има и
лица, които не 

да се включат в та-а на най-до-
индивидуалното 

съответни

искат г 
зи акция.

Затова награ Когатоди. става 
обезпечаване на

дума за
Да кажем средства 

за тази цел Добри Ранге- 
лов

и това, че пър 
се осем съст 

разпределени в две 
групи ще представят осно-

индивидуалното кла- Ди°митров”Ип^Щр "Ге°Рги 
сиране най-добри резулта- на регипнт„°Т Босилеград 
ти показа Зоран Стоичков ние което °Т° съ'стеза-' 
од Босилеград с 232 точки, тези' дни ° Т с® пР°веде 
след това ' Горан Дончев Д БУяновац.
с 228 и Мирослав Симов с

М. Я.

вокласиралите 
езателиучилище рьс секретар На СОИ 

за основно образование и 
възпитание

Особено внимание в про проведе в три дяла, пис- 
грамата, се обръща на сът мена творба и художестве- 
рудничеството на списани-

казва, че в то
ва отношение както и до
сега няма трудности, сред
ства са обезпечен иот 2000 
До 3000

В
на картина от областта на 

ето и книгоиздателство с движението и 
културните ведомства в 
общините, в които живее 
българската народност:

състезание 
• по каране на велосипед на 

специално за тази цел под 
■ готвен полигон.

динара за един 
в зависимост от 

начина на обучението.
кандидат.
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СУРДУЛИЦА
НА ВЛАСИНА — ОКРУГЛИЦА ЗАПОЧНА СТРОЕЖ 
НА МЛАДЕЖКА ФАБРИКА СХРОЬЖНа сурдулишката бригада е при

съден емблема „Велко Влахович"
Шанс за голям брой 

млади власинци
На Власина — Окру- 

понеделник за- 
строеж на пър- 

фабри-
ка в Южноморавски ре
гион. Носител на тази ва
жна за населението от Вла 
сина инвестиция е основ
ната организация на сдру
жения труд за производст
во на микромотори „5 сеп- 
тсмбар" от Сурдулица, ко
ято работи в рамките иа 
Заводите „Цървена заста
ва'' от Крагуевац. В изгра
ждането на фабриката ще 
бтдат вложени 135 милио

на динара. Тези 
са обезпечили 
Фондът за насърчаване да 
звитието на изоставащите 
краища, Югобанка от Лес- 
ковац и 'ООСТ „5 сеп.тем- 
бар".

Във фабриката ще рабо 
тят 47 млади работнички 
и работници, които годиш
но ще произвеждат 400 000 
автомобилни прекъсватели 
г- управление от далечина. 
Целокупната годишна про
дукция ще бЪде предавана 
на ООСТ „21 октобар" 
Крагуевац.

средства
съвместноглица в 

почна
вата младежка

$а изключителни резул
тати миналото лят.о на 
съюзната младежка 
дова акция в Славонска 
Пожега, сурдулишката бри 
гада „Пера Мачкатовац" 
спечели най-високото при 
знание на младежките ак- 

емблема „Велко

дежка
„Пожешка котловина" в 
Славонска Пожега на бри 
гадата „Пера -Мачкато- 
вац" тези дни бе връчена 
на тържество в историчес
ки Ясеновац и емблема на 
Републиканската конфе
ренция на Съюза на соци
алистическата младеж . на 
Хърватско „Владимир На 
зор''.

Това е втор емблем „Ве 
лко Влахович", който ук 
расява витрините на сур- 
дулишките бригади. Пър
вият е завоюван на съюзна

трудова акция
Младежката трудова 

бригада „Пера Мачкато
вац". от Сурдулица тази го 
дина по 12-ти път ще у час 
твува на съюзна трудова 
акция. Както ни осведоми 
ха в Общинската конфе
ренция на ССМ бригадата 
„Пера Мачкатовац" през 
лятото в първата смяна ще 
оаботи ‘ на съюзната мла
дежка трудова акция „Са
ва 85" в Загреб.

През април и май сур- 
дулишките бригадири ще 
работят на повече трудови

тру

ции 
Влахович".

На сурдулишката бри
гада това високо призна
ние бе връчено на неотдав 
на състоялото се тържес
тво в град Бор по повод 
ознаменуването на 40-го- 
дишнината на младежки 
те тргдсви акции в осво
бодена СР Сърбия.

Инак за резултатите, осъ 
1”?'твени на съюзната мла

в

СУРДУЛИЦАта младежка трудова ак- . акции; за да посрещнат на 
ция „Подринье—Колубара" чалото на бригадирското 
въз Валево през 1979 го- лято физически подготве
ли на.

Стимули за приемане 
на стажантиС. м.ни.

МЛАДЕЖКАТА ТРУДОВА БРИГАДА „БОСИЛЕГРАД" ОТ БОСИЛЕГРАД
Самоуправителната общ 

ност на интересите по тру безработни 
доустрояване в Сурдулица 
е отделила 1,5 милиона ди

Инак на списъците за 
лица се нами

рат 22 лица с факултетс
ки дипломи. Работа чакат 

нара за стимулиране на по- . 5 строителни инженери, 6 
голямо трудоустрояване на икономисти, 3 юристи.. 3 

средношколски преподава
тели и по • един машинен

За шести път на 

съюзна акция стажанти в сдружения 
труд. Именно, за всеки ста 
жант, приет извън закон
ните задължения, и то в 
стопанските организации; 
СОИ по 
ще обезпечава половината

инженер и агроном.
С полувисша професио

нална подготовка работа 
трудоустрояване чакат 35 лица, а между 

тях са 8 юристи и 5 прос
ветни работника.

На територията на Сур-

пак да бъде ударна, което 
ще й даде възможност и 
следващата година да уча 
ствува на съюзна трудова 
акция. Разбира се, за 
успеят в това, 
да се извърши солидна по 
дгетовка. Необходима е и 
всестранна помощ на вси
чки субекти при формира 
пето на 
както досега, това да бъ
де грижа само на младе
жта.

дето ще работят на кому
нално-битови обекти.

Съгласно плана и прог
рамата на Междуобщинс- 
ката конференция на Съю 
за на социалистическата 
младеж в Лесковац, през 
настоящото бригадирско

Инак,
дова бригада „Босилеград" 
от Босилеград досега пет 
щ.ти участвува на съюзни

младежката тру
да личен доход.

Според думите на Томи 
слав Маркович, секретар дулишка община законно 
на СОИ по трудоустроява задължение е тази година 
не в Сурдулица, в течение да бъдат приети 157 ста
на годината ше бъдат оси- жанти .. Дали тази стиму-

нужно е
които

се завърна с редица общес 
грамоти

трудови акции, отлято, младежката трудова 
бригада „Босилеград" от 
Босилеград, ще участвува 
на Съюзната трудова ак- 

„Джердап—85". Боси-

твени признания, 
и похвали. Няма съмнение, 
че и този път босилеград 
ските младежи ще положат 
всички усилия да се завър

бригадата, а ме гурени достатъчно средст
ва за такова стимулиране, 
о оазбира се всичко ще за 
виси от организациите 
сдружения труд.

латпвна 
лияе окончателно па се из 
пълни и преизпълни пла
нът остава да се види.

С. М.

мярка ще пов-
ция
леградската боигада с още 
пет други бригади ще уча 
ствува в третата смяна, къ

много бригадирски напат с
признания, а бригадата им М. Я.

Вълната на поройния дъжд понамаля. За
почна да ръми ситен дъждец. А хората каз
ват, че именно този дъжд мокри до костите. 
И след третия месец от скъсването с Мари
на нощем се потех.

Разпукна се небето. Блести мокрият па
важ. Най-тюсле сто го и автобусът. Успокои
телна въздишка се отрони от гърдите на ча
кащите го хора. Марина замина на летуване 
в Грция. Обади ми се с писмо. Пишеше; ми, 
че и по-нататък ме обича и че нейният жи
вот е немислим без мене. '

се елин старец. И Марина закъсня на първия 
ни рандеву. Вярно ли е, че 
закъсняват? Дали само Новата година прис
тига точно навреме?

— По радиото казаха, чс на тази линия 
работят десет автобуса — казва ,сдна лелич- 
беше. Разходки по парковете; полунощ, а 
ка. Десет месеца бях с Марина. Хубаво 
ние сами на речния бряг; танци в стаята 
и Барбара Стрейсънд с „Влюбената жена"; 
салгрия в Барселона; дребни пари в казино
то в Моите Карло и лентите на Хулно Иглс-

МЛАДЕЖКО ТВОРЧЕСТВО жените винаги

Чакай следвщая 

автобус! ни
ни

— разказ —
Силната кошава престана да духа. Стък-

треперят. Но 
задават черни облаци. Тихо

вече нелата на прозорците 
сто, от изток сс 
е. Ще вали.

си ас навсякъде с нас.
Още миг и що завали. Всички, които ча- 
автобуса, се набутват под стряхата на не

далечния гастроиом. Но няма място за всич- 
. А аз толкова свобода допуснах иа Мари- 

всс по-свободно коиверзираше с 
типове. Нямах ни-

— Не се блъскайте, бе хора, има място 
за всички — викаше мустакатият шофьор. А 
все пак много хора останаха навън. Останах 
и аз. С млко блъскане можех и аз да влеза, 
но нещо не ми даде. Кой ли дявол снощи ме 
накара т отида при Марина? Защо ли ме 
повика но телефона? Да, нейните ги нямаше 
в къщи. „Метакса" чуждестранни цигари, 
„Таблерони", думи-уверения, че не може без 
мен. Нощта прекарах с нея. Бети Джорджс- 
вич ни даваше кураж: „Да започнем любовта 
отначало". Не, не мм беше лошо, но душата 
ми тежеше от нещо необяснимо, 
нощ имах всичко, а сърцето ми остана празно.

Не искам да вляза в този автобус. Не ис- 
блъскат, гръбначния ми стълб да 

да трошат. По-добрс

катсеВ стаята на Марина ни въздишка не 
отронва. Млъкна и старият грамофон. Не се 
чува гласът на Хулио Иглесиас. А вчера от 
Гърция най-новата му лента е донела. Аз се
дя на единия край на дивана, тя на други3 
Мълчим. Струните на общото ни изживяно 
са изпънати, препълнена е чашата с жл. . 
пукнат струните, ще се излис жлъчта.

Скъсвам с Марина. Взимам си книгите и 
плочите. Нищо не й оставям за спомеш I 

иска да ми каже не<но, но аз на 
й без да й кажа „сбо-

:
на, чс тя
някои съмнителни па мене 
гцо против желанието й да има повече дру
гари около себе си. Но уви I

Заваля. Тълпата сс бори за квадратен ми
лиметър сухо. Една жена извика, чс остана- 
ла бев въздух. А как ли се чуетвувах аз, ко- 
,-ато в нощния бар заварих Марина с °дин 
нехранимайко? Пият уиски, ■ „Марлборо пред 
тях, а главите им едва ли не са сс прилепили. 

Един чичко, загубил всяко трпенис от ча 
Нагазила го иа

През тази
раздяла тя 
пускам апартамента 
гом". кам да мекалето, блъсна една дама. 

левия крак. Моите Нерви бяха толкова, напре
гнати чс когато,, Марина дойде при мен, 
лът изехтя от плесника. А Бора Джорджевич 
пееше; „Получи си онова, което си и търсе
ше".

хора. Автобусът 
беше и когатоНа спирката рояк от

няма Същата картина
Марина, А да 'не бяха сладки-
може би съм шял да изпусна 

вл«за в седвАщия.
— оплаква

изкривят, кокалите ми 
е да чакам следващия автобус. В него спгур- 

иамеря свободно място. Да, да, ще
хо-още го 

се запознах с по ще си 
чакам следващия автобус.те на леля ми, 

автобуса с Марина и да
_ Вече половин час чакам

Новина ИВАНОВ
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ДИМИТРОВГРАДИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ЗЛ МЕСТНИ И НЕКАТЕГОРИЗИРАНИ ПЪТИЩА 
В БОСИЛЕГРАД

НОВ МАГАЗИН31ММШШ И63Ш0М със спои» оисш
ски пътища. За целта са След като пя колко години стоя пратен, тези дни 

■е Димитровград започни да работи нов железарски 
магазин

Общинската еамоуправи 
тодна общност па интере 
еите за местни и некатего 
ризнранн кътища в Боси
леград, през изтеклата го
дина в разрешаване на ко
мунално-битовите пробле
ми в общината, е постигна 
ла сравнително добри ре
зултати. . Същите са още 
по-убедителни ако се има

ни със сравнително скром
ни финансови средства. 
Именно, със средства на 
тази общност и собствени 
средства на местните общ 
пости през изтеклата годи
на в селата: Гложйс, Бар
не, Горна Ръжапа, Долна 
ЛюСката н Бранковци си по 
правени, разширени или 
!П,’ч почистени над 30 ки
лометра селски и махлеи-

774изразходвани около 
/оо динара, Освен 
арез изтеклата година 
щннеката СОИ 1 зи местни 
и нскатегоризирами пъти
ща и комунална дейност, 

селска-

това,
оО-

стария си начин. От дру
са страна и снабдеността 
със стоки не е на очаква
ното равнище. Както ни 
осведомиха заетите в желе 
зарията, голяма част от сто 
ките още ги няма, така че 
след известно време би 

всички

На площ от около 220 
квадратни метра на ул.
„Маршал Тито" всъщност 
е преселена старата желе
зария, понеже в пея няма 
шс минимални условия 
за такъв магазин. Димит
ронград отдавна сс нуждае
от съпремсн а и добре слаб трябвало да има 
дена железаря, в която хо- железарски стоки, В про
чита да могат да сс снаб- тивен случай димитровгра- 
дяват с „хиляда и една" нео . дчани пак за дреболии шс 
бходими дреболии. За таки 
за дреболии Димитровград 

бяха принудени

за почистване па 
та вади в Босилеград е из 
разходвала 388 414 динара 
и за изкупване па нацио
нализирани площи 
1 042 130 динара.

около”е са псъвц-стве-

В професионалната слу
жба па тази {Домоуправител 
па общност пи кизаха, че 
основен проблем който се 
чувствувал през изтеклата 
година е в това, че за та
зи дейност са ползували 
само един булдозер, кой 
то нс с бил н,състояние да 
задоволи погребите на иси 
чкп местни общности. По 
ради тона и някои ' запла
нувани акции не са докрай 
реализирани 
1 а пътя Босилеград —■' Сла 
вче или пък поправката 
па улиците в Босилеград 
„Георги Димитров”, „29 по 
емврм” и улицата „Славча 
Димов").

През настоящата година 
СОЙ за местни и нскате- 
говизирани пътища и ко
мунална дейност в Боси
леград, е запланувала сред 
стга от около 39 60С 289 
дииапа. а същите ще бъ
дат изразходвани според 
програмата за работа, ко
ято с.вход на изготвяне, а 
пз.з основа на съответните 
програми за работа на ме
стните общности.

ходят в Пирот и там щс
куууват и онова, 

да могат /у» си купят в Ди
митровград. Отговорните 
р ..Тъогокооп", чийто е но 
вия магазин, би трябвало 

Макар че магазинът е да имат това на ум. 
замислен на самообслужва 
I с, железарията работи по

което
У.31ГМ
отиват в Пирот, което раз
бира се бе свързано с до- 
|'",'Ч1ител11и разноски.

А. Т.

Г САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА. ИНТ 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ. 
ЛЕГРАД ОБЯВЯЕА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА ' ' ■ ' - ■ V

(поправката 1ъГ

Лошите пътища похабяват превозните средства

Комисията за трудови отношения в ООСТ 
„Напредък" в Босилеград даваГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ В ЛОВДЖИЙ 

СКСТО ДРУЖЕСТВО „ЗАЯК"

Ловните терени обедняват за приемане на:
I. ВОДАЧ НА КАМИОН, изпълнител — 1 
УСЛОВИЯ; КЕ шофьор с „Ц" или „Д" катего
рия, с най-малко пет годишен трудов опит.

II. ТРАКТОРИСТ, изпълнител — 1 
УСЛОВИЯ: Съответствуваша квалификация

за управляване с трактор и селскостопански ма
шини, с трдов опит от 2 години.

III. ГОРСКИ ПАЗАЧ, изпълнител — 1 
УСЛОВИЯ.» Завършено училище за КВ ра

ботници в горското стопанство 
въдно училище, или пък

Делегатите на ловджи
ите в Бабушнишка община 
обсъдиха в миналата съ
бота на годишно-отчетно 
събрание дейността си 
през изтеклата година и на 
белязаха задачи за през на 
стоящата. Най-много се ра 
зисква за подобрение на 
дисциплината, борбата про 
тив бракониерите (напр. 
избиването на забранената 
със закона дивеч и т.н.) За 
ключено беше също така 
всички ловджии да се ан
гажират в уреждането на 
ловните терени и в борба
та за избиване на вредния 
дивеч, както и за събиоане 
на самопожертвованид от 
по 800' динара.

Председатели на комиси 
ите за отглеждане и защи
та на дивеча, дисциплина
рната комисия при комите 
та по всенародна отбрана 
и обществена самозащита 
към ловджийското друже 
ство „Заяк" изнесоха отде 
лни отчети за своята дей
ност.

Изтъкнато беше, че лов
ните терени в общината 
тпябва да се обогатяват с 
дивеч и птици. По-раншни

Председателят на 
жийското дружество Ми
рослав Чирич ни запозна 
с уреждането на ловджий 
ски дом в Бабушница.

М. Антич

ловд-

М. Я.

у \ 'А ' или .цисше лесо-
уу.. призната подготовка 

според отделни предписания и да изпълнява ус
ловията за«/Ц посене на оръжие.
IV. ФИЗИЧЕСКИ РАБОТНИК 
СТОПАНСТВО, изпълнител — 1

УСЛОВИЯ; НК работник, способен за физи
чески труд.
Молби, с доказателствата за 
предвидените условия, се подават до ТО „Боси
леград", до Общата служба в Босилеград 
срок от 8 дни от деня на публикуването на 
обявата.
Непълните

В ГОРСКОТО
шй11Л§

изпълняване на
I.у. [1111 в|Г МП!I гщ и не в срок подадени молби нямада се разглеждат.

то „ЕЛЕКТРОИЗТОК" _ ООСТ за пренасяне 
на електроенергия „КРУШЕВАЦ" _ Крушевац 

Д аш в аТук трябва да се строи универсален 
ДИМИТРОВГРАД

магазин

мс НЯ иинНе Ка ра6ота За неопределено вре- 
кв в Босилеп>ад ДЛЪРЖаЩ ТраФ°"°« «т 110/35

УСЛОВИЯ: Висококвалифициран електооте 
хник или електротехник _ енергийна насока с' 
тригодишен трудов опит в професията си. За из 
пълняване на трудовите задачи на това пя^от 
НО Място са необходими и отделни психофизи 
чески способности, които ще се утвхп^Т 
постъпването на работа. а раЦдит^ за ^ 
Ще заплати тази ООСТ. л За

р.шИА'~»;“””рГ|Гтсо'.Г,то “
ЩЯ Молби61460™6” апартамент). На

Изчезват старите сгради
Тези дни завършава 

чистването на мястото, къ 
дето се намираха помеще
нията на „Металац" (меж
ду железопътната 
улица

по на универсален 
който е заплануван 
преди двадесетина годи
ни и чийто строеж постояц 
но 'се отлага поради

магазин,
още

те опити с разпространява 
нето на фазани в горите 
около Бабушница не са да 

резултати, 
прели всичко, поради не
подготвеността на 
и лошото хранене, 
и попали

ли очакваните линия, 
„Найден Киров" и недо

стиг на средства. Сигурно 
е, че и тази година, а мо
же би в следващите няко
лко, нищо няма да се 
строи. Затова, предложение 
то на Туристически 
и ентусиастите

терена 
както 

недисциплината
площад „Освобождение"). 
Най-после дойде ред да 
бъдат срутени 
ри сгради, които 
вредеха на и инак не мно
го XVбавия изглед

това

и тези ста- 
Много

пя НЯКОИ ловлжии.
През настоящата година 

е забранено убиването на 
сърни, а през идната — 
може би ще се позволи се 
Дективно избиване. С 
джийските дружества в съ 
съдиите общини ще бъде 
уточнен ловния сезон на 
глигани.

къ-
я съюз 

за по-ху
бав изглед на града тук да 
се засее трева и .засадят 
Цветя, в момента е най- 
приемливото и най-практи- 
чно' а освен това и най-ев
тино решение.

с доказателства 
условията (фотокопия 
и доказателство за 
биография в

на гра- за изпълняване на 
трудовия^опит? иИПкратка 

ликуването на Робяв°ата°С™ доща^ А6НЯ Н3 пу® 
то „ЕЛЕКТРОИЗТОК" -1 оогт “а 3дреС:
37 00^у~ Жупск™пут "бКр™ВАЦ''' -

да.

Що се отнасялов- до въпро
са какво ще бъде построе
но на тяхното място, компе 
тентните казват, че то 
предназначено за

е
строеж А. Т.
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Физическа кулода^Д^Й^Г1 ™?на наяиг&аха -
Балкански"Тотбеляза 'А ФУ™0®Н СЪЮЗ ПИРОТ 
Рия си гол, а отново реа
лизатор. бе. Бобан Манчич.
С този резултат приключи 
първата част

. вто -

Можеше н с 

двуцифрен резултат
ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — 
„СЕВЕР- ГРУПА

ОЩЕ ЕДНА ВИСОКА ПОБЕДА 

НА »А. БАЛКАНСКИ*
на играта.

‘ Особено слаба игра сЪутбо 
листите на „А. Балкански" 
показаха в началото на 
второто полувреме. Гости 
те бяха по-добри, но без 
истински голови положе
ния. В 65 м. след прекра 
сно соло-проникване Алек
сандър Станков постига и 
третия гол за „А. Балканс
ки". А в 80 м. Бобан Ман

8^(4^1)Б^ЛКАНСКИ" — „ПОБЕДА" (ДЪРЖИНА)

„АСЕН БАЛКАНСКИ" — „РУДАР" (ГЪРЛЯН) 4:0 (2:0) 
Димитровград, 14 април 1985 г. Спортният център 

„Парк" — теренът тревист, времето слънчево. Зри
тели около 300 души, а голмайстори: Бобан Манчич 
в 1, 36 и 80 м.и Александър Станков в 65 м. Жълти 
картончета: Драган Лукич и Милорад Й0ванович от 
,/РуДар". Съдия на срещата Братислав Живич от Але- 
ксинац.

Димитровград, н април 1985 година. Спортният 
център „Парк" — теренът тревист, времето слънчево. 
Зрители около 100 души. Голмайстори: Кръста Кръс
тев 2, Бобан Манчич 2, Славча Димитров 2, Стамен 
Пешев и Борислав Манолов по един. Съдия на сре
щата Любомир Потич от Пирот.чцч постига своя трет гол, 

инак четвърти гол за „А. 
Балкански'\ който едновре 
менно бе.и

„Асен Балкански": Мил
ко Соколов, Никола Най- 

най-добрият денов, Зоран Христов, Ми 
лован Тодорович, Стамен 

С тази победа Димитров Пешев, Новица Тодоров, 
градските футболисти си Борислав Манолов, Бобан 
пробиха път към средата Манчич, Славча Димитров, 
на таблицата, място, кое- Кръста Кръстев и Петар

Йованович.
В третия кръг на състе

занието за Юго-купата на 
територията на междуобщ 
инския футболен съюз — 
Пирот футболистите на 
„А. Балкански" просто на 
дупчиха мрежата 

Д. Ставров мния отбор „Победа 
Държина.

Гретите успяха да пове
дат в 5 м. след незаинте-

ните. Водачеството на гос 
тите сякаш „разсърди" до
машните футболисти, кои
то се разиграха и просто 
„напълниха" мрежата на 
гостуващия отбор. Пред 
края на срещата гостите 
напълно се предадоха, та
ка че футболистите на „А. 
Балкански" можеха да 
постигнат и двуцифров ре 
зултат. Очевидна бе голя
ма разлика в класите.

Следващия кръг е изиг
ран в сряда на 17 април, 
но с оглед, че вестникът 
бе приключен на 16 април, 
резултатът, както и за иг-

„А. Балкански": Милко отново продължиха с 
нов /, Зоран Христов 7, беди. Този път декласира 
Соколов 7, Никола Найде- ха солидния отбор „Рудар" 
Милован Тодорович 7, Ду от Гърляне. Гостите оШе не 
шан Ненич 8, Новица То- бяха 'заели позициите си, 
доров 7, Борислав Мано- а домакините откриха ре- 
лов 7, Бобан Манчич 9, зултата. .Днес най-добрият 
Александър Станков 8, Кръ играч начдомашните Бобан 
ста Кръстев 7, Стамен Пе 
шев 7 (Славча Димитров—).

по-

гол на срещата.

то им и принадлежи спо
ред възможностите.

В следващия XVIII кръг 
,А. Балкански" ще госту

ва вПрахово, където на 21

Манчич от непосредстве
на близост принуди вра
таря на гостуващия отбор 
на капитулация. Обаче то-Футболистите на „Асен 

Балкански" след прекъсва 
не на успешната серия 
Ниш срещу „12 фебруар".

.април т.г. ще се срещне с 
домашния отбор „Хеми- 
чао”.

ва не смути гостите, кои 
то продължиха с отлична 
игра и особено в средата

в на скро
от

ФУТБОЛ: МЕЖДУ ОБЩИНСКА ЛИГА — ПИРОТ на вратата на вратаря Со 
колов. Гостите след това 
изравниха с гол на Сафет 
Иванов в началото на вто 
рото полувреме. Преди то 
ва Драган Величков не 
успя да реализира дузпа. 
Домакините отново поведо 
ха, за да изравни резул
тата отново „Партизан".

Колкото наближаваше 
краят на мача, домакини
те бяха все по-добри и от
белягаха още два гола, с 
което заслужено победи
ха. Петно на този мач ос
тави срамното съдене на 
съдията Миле Голубович, 
подпомогнат и от на стра 
гични съдия Славолюб 
шич от Пирот.

В следващия кръг на 21 
април т.г. ..Партизан" щс 
играе на свой терен сре- 
шу „Младост" от Мали Су- 
водол.

рата и противника ще съ- 
обшим в следващия брой 
ка вестни]ПОРАЖЕНИЕ НА »ПШИЗАК« •оесована игра на домаки- Д- С.

„ЗВЕЗДА" (БЛАТО) — „ПАРТИЗАН" (ЖЕЛЮША) 
4:2 (1:0) :

Блато, 14 април 1985 г. Игрището на „Звезда" в 
Блато: теренът неравен. Времето облачно и ветрови
то. Зрители около 100 души. Голмайстори за „Звезда": 
Мирослав Костадинович 2 и Микица Петрович (от ду
зпа) и Славолюб Митич по един, а за гостите: Сафет 
Иванов два. Жълти картони: Микица Петрович и 
Предраг Савич от „Звезда", а Драган Величков и Йо
рдан Денков от „Партизан". Съдия на срещата Миле 
Голубович от Пирот — слаб.

От второто си гостуване 
през’ пролетта 
стите на „Партизан" се за

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 20 април 1985 година се навършават 

ШЕСТ МЕСЕЦА
от .ненадейната и преждевременна смърт на на
шия скъп и никога непрежалим брат, девер, чичо 
и Дядо

върнаха победени. Пораже 
футболи- нието е съвсем заслужено, 

понеже целият отбор игра
слабо. Но доста за това 

слабото, по- Стояновдопринесе и 
чти срамно съдене на съ
дията Голубович от 
рот. Веднага щом започна

МЕЖДУОБШИНСХА ФУТ1 
БОЛНА ДИВИЗИЯ 
ВРАНЯ — ГРУПА „А"

Пи-

домакинитс пове-играта
доха с извънреден гол на 
централния 
йто с остър удъл от около 
30 метра улучи самия ъгъл

Победа при 

слаба игра
ет Босилеград

нападател, ко
На този ще даваме шестмесечен помен на гро- Н 
бйщата в Босилеград.
Неговият благороден лик вечно ще живее в на
шите мисли и сърцата ни.
Каним близки и познати да посетим вечния му 
дом, да го залеем със сълзи и да положим све
жи цветя.

Д. с.

ТЪЖЕН ПОМЕН„МЛАДОСТ" (БОСИЛЕГ
РАД) — „РАДНИЧКИ" 
(ВРАНЯ) 4:1 (1:0) На 11 май 1985 година се навършават

Опечелени:
Брат му Мита със семействотоТРИ ГОДИНИ14 априлБосилеград,

1985 г. Игришето край Дра 
говишица. Времето про
хладно, но подходящо за 
игра. Зрители около 250 ду
ши. Голмайстори за „Мла
дост": В. Тасев (10 м.), Б. 
Воинович (55 и 75) и Г. 
Иванов от дузпа (558 м.), 
а С. Алиевич (80 м) за 
„Раднички". Съдия: Слобо 
дан Траяиовач от Сурду- 
липа.

И двата отбора при сла
ба игра отбелязаха пет го
ла. Зрителите могат да бъ
дат /узволни само от двете 
спечелени точки, които им 
дават възможност 
високо класиране, по не и 
от играта. Известно оправ
дание е, че босилсградски- 
ят отбор игра в подмладен

нашата мила и никогаот трагичната см-ьрт на 
незбрапнима

Зорнца 

I Пецева
Г35

щ. ТЪЖЕН ПОМЕН
На 21 април 1985 (неделя) се навършват ,

никога непрежалим

,, а
ШЕСТ МЕСЕЦА

:
от смъртта иа нашия мил и-

| гскстилеи техник в 
I тъкачница „8 май"1 
I и Димитропград 
| На този ден щс по

сетим вечния й дом 
на димитровградски
те гробища в 11 часа 
и ще положим свежи 
цветя на гроба й* 

Каним близки и по- 
шати да присъству- 
гтт на помени.

'ш. Златановц и и
от с. Лукавица, 
Димитровградскоза тю- I СКЪРБЯЩИ: Иа този ден ще посетим вечния му дом в лу- 

кавишкитс гробища ще залеем гроба му 
сълзи и ще положим свежи цветя.
Каним близки и познати да присъствуват на 

Опсчслено семейство Златанови

със
д, баща Георги, братя Тодор и 
Тодорка, снахи Гина и Дина, 

многобройни роднини

майка Цветанка 
Златко, сестра

Ранга и останали
състав.

В следващия кръг „Мле
ка „Напрс- зет помена.

лост" гостува 
лък" в Сурдулица.

(М. Я )
ст1>аЩ'1ЦД;1‘

.1 А-Т’' V
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хулцфр • сатира • забава
• ПРЕДАНИЯ — Той е посредствен ле 

кар, ио като човек е обид 
тслен. Умее да слуша, ни
кога не прекъсва. А какви 
лекарства са ми нужни, аа 
знам и без него.

За името на село 

Искровци
ЗабоварилнЗа името на малкото село Искровци в Димитров

градска община, скътано в полите на Гребен и Руй 
съществуват две предания.

Според първото, селото получило името си спо
ред един хубав извор. Водата, която извирала изхвър
ляла дребни камъчета като искри. Според този из
вор — селото било наречено Искровци.

Другото предание е свързано с турското робство.
В гр. Трън (НР България) живял един паша, 

който имал слуга Искър. Слугата много хубаво го 
слушал и той му дал да отглежда биволи в местно
стта на днешното село Искровци, къдсто пашата 
имал и своя къща (в махала Пашалинцн).

Искър се оженил и си направил и той къща.
След това и братята на жена му също станали 

слуги на пашата, оженили се и си направили и те 
къщи и така се образувало селите.

Когато пашата отивал на почивка в това селище, 
той казвал:

— Отивам при Искър, Искрови. ..
Така и селището получило название — Искровци.

Записал: Славчо Петров

— Помогна ли на мъжи 
ви диетата, която му пред 
писах? • • •

\
— Прскалсио много да

же. Той толкова отслабна, 
че миналата седмица изче 
зми съвсем...

Тия дни, ка чу дека „Кооперант" у Дими
тровград има муйе с частните трактористи, се 
сети кико беше преди 3—4 године, кита требе
ше да се найавляю тракторйе.

Мнозина търчеоше у задругуту и молеоше 
само и само да им се помогне да добию трак- 
торйс оди „зеленият план".

И тегая на 160 души им пойде од руйе.
Добишс си тракторйе при добри услови*.
— Ка им беше зор — тегая обещаваше мно

го — жали ми се йедън другар оди „Коопераит". 
Ама дсиъска, ете не може да Ъи убедимо да 
улезну у шиветс и да ору. Оди тия 160 — само 
4Ь души нскико се сложише... А давамо при 
но-арни условия и мазиво, и нафту и 
ли не?

Едно предложение: Бих
ме могли да подобрим ка

чеството па строителството 
ако във всеки новопостро
ен блок един строителен 
работник получава квар
тира, без обаче да знае 
предварително кой апарта 
мент ще получи. киквошшш Е-: И са се нещо мислим, защо ли тия друга

ри праве тека? Защо нече да иду да помогну 
да се завърши пролетната сеидба. Значи, не йе 
им доста и това дека при по-малечЬе цене че 
набавляю делове, нафту, мазиво ...

Ако човек неколко дъна поседи и погледа 
кво се работи, не требе му млого памет, па да 
види заЩо йе тека. Па тия трактористи, що 
су теглили кредити оди „зеленият план" за тра
кторйе и друЬе машине и не улазе у аивете. 
Они су се претворили у превозници — и си 
узимаю дебеле паре.

Нашли човеци на работуту — лъкото и 
на лебат мекото — Що се каже.

— Узеше си с лъс тракторйе. Док да Ьи 
узну, молише, въртеше караше, сукаше, а са 
одйеднуш све забоваршле — каже ми другарат 
оди „Кооперант".

Кво да му кажем?
И они су си малко кабаат. Що 1)и 

„вързували" малко по-сериозно ка су им одо- 
бравали кредитите.

ФРАЗИ
Факелът на критиката трябва да озарява, а 

не да изгаря. Обираше каймака дори от 
птичето мляко.Драйден

Само който обича, има право да укорява 
или поправя.

Някои хора казват истина
та само за да противоре
чат.

И. С. Тургенев

Порицанието е приятелски подарък.
Арабска

Справедливостта е добродетел на великите
Най-трудно се пише отчет 
за работа, която не е из
вършена.

души.
Питагор

. . . Цел, за която се изискват несправедли
ви средства, е несправедлива цел.

Маркс
У нея всичко е прекрасно! 
— значи тя е манекен.Несправедливостта на човека поразява са

мия него.
не су

I Арабска
♦ Требало йе да имаш уговор колко сваку 

Йесен и пролет требе да изору, при кикви ус
ловия ... А нейе да се изоглаве и никой нищо 
да им не може.. .

Та вели и кредитите 
се даваоше за подобрение на 
нейе човеци да се богате?

♦ Щом може да избирам ме
жду двете поливини, дайте 
ми по-голямата.

Дружбата се създава от единомислието.
Демокрит4

♦ оди „зеленият план" 
земеделийето, а

Барут и огън не дружат.♦ •.Азърбейджанска! Понякога въпросът 
държа повече информация 
отколкото отговорът.

съ-* Бащата е съкровище, братът 
другарят — едното и другото.

опора, а4 »
<Лих-}Оъас/! IАнглийска

X. Д.

»||
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