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шите народи и наро
дности.
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КАКВО ПОКАЗАХА ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ В СК В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Ш ПРОВЕПЕМ В ВЕЛО 

НАШЕТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ (ШИШ СТРУКТУРА В СИ
На 22 януари в Димитровград се прове

де съвместно заседание на Общинския синди 
кален съвет. На заседанието бяха обсъдени 
задачите на тези обществено-политически 
ганизации в подготовките и 
изборите за членове 
на скупщините на обществено-политическите 
и самоуправителни общности на интересите.

На същото заседание 
приети критерии и срокове на изборната дей 
ност и бяха приети решения за образуване на 
координационно тяло и политически актив за 
подготовки и провеждане на предстоящите де
легатски избори.

лено идейно-политическо 
издигане на членовете на 
СК.

Макар че още не са го- ните няколко години и 
тови окончателните дан набелязани нови задачи.

Така например, дадена е 
пълна подкрепа, на про
цеса на обединяване и
сдружаване на труд и 
средства на основните 
организации от Бабушниш 
ка община със сродни 
основни организации на 
сдружения труд в регио
на, републиката и страна
та. Химическата промиш
леност „Лужница”, като 

стопански отра-

ни за провеждането на из 
борните събрания в пър
вичните организации на 
Съюза на комунистите в 
Бабушнишка община, и 
въз основа на съществува 
щите може да се отчете, 
че на тези събрания са 
издигнати най-актуални- 
те жизнени въпроси. В 79- 
те първични организации 
с 1700 членове е изявено 
пълно' единодействие в 
провеждането на мерките 
по стопанска Стабилиза
ция. Комунистите са всред 
първите в борбата сре
щу разни вредни явления, 
каквито се срещат в ня~ 

- — изтъкна ме 
другото Йордан МИ-

ор-
провеждането на 

на делегати и делегации
В местните организации 

на село е изтъкнато, че 
комунистите в земеделски 
те кооперации занапред 
ще трябва да проявят 
много по-оживена дей
ност, защото е налице 
изоставане в развитието 
на селското стопанство в 
общината.

бяха обсъдени и

водещ
съл в общината наскоро 
ще се обедини с ХИП 
„Панчево", „Текстилко- 
лор” — с „Първи май" в 
Пирот. И занапред про
дължава с . успех да се 
развива производствено- 
деловото сътрудничество 
и обединяване на „Бабуш 
ница" с „Лисца” в Слове-

Както се изтъкна и във 
встъпителното изложение; 
на председателя на 
на ССТН, Цанко Костов,

общност трябва да се 
направят изводи и утвър 
дят насоките за по-иататъ 
шното развитие, бе изтък 
Нато на заседанието на 
Общинската конференция 
на Социалистическия* съ
юз и Общинския синди
кален съвет, • в края на 
изминалата седмица в 
Димитровград.

ВСЕ ПОВЕЧЕ РАБОТНИ 
ЦИ И МЛАДИ ХОРА ВОК СК

и в разискванията — пре 
дстоящите избори са удо 
бен момент

През 1981 година зна
чително внимание е пос
ветено на приемането на 
нови членове в Съюза на 
комунистите. На него се 
гледа като на голям по
литически въпрос. Но и 
покрай това е имало ор
ганизации, които не Са 
посвещавали дължимото 
внимание на този въпрос, 
или пък това • са правели 
кампанийно. Приети са 
91 нови членове, от кои
то 35 работници от непо 
средственото производ
ство, 14 селскостопански 
производители и т.н. В- 
сред тях и 6 души от бъл 
гарската народност. От 
общия брой новоприети 
— 29 са жени и девойки. 
До 27-годишна възраст 
всред новоприетите са 55 
души.

всестранно 
и критически да се оцен
ят резултатите и пробле 
мите във функциониране 
то на делегатската систе 
ма в изминалия четириго 
дишен период и да се по 
сочат . основните 
занапред. За 
ване на тези задачи, нео 
бходимо е да се 

всички

кои среди 
жду
ЛЕНКОВИЧ, председател 

Общинската конферен 
ция на 1
на

СКС в Бабушни- ния.
Резултатите от тези по

ложителни стопански про 
цеси са — значително уве 
личение на производство
то, заемане на нови ра
ботници и др., като 
ден на ден се повишава

ца.
Отчетени са резултатите, 

постигнати през послед-задачи Т. Петровосъществя
оторгани- 

обществе 
сили,'понеже само по 

начин можем да про

ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИзират износа.ни — Постигнат е договор 
МиленковичКалендар на 

предизборната и 

изборната дейност

този
ведем в дело нашето твър 

• до определение -да про 
ДЪЛЖИМ ПО ТИШЬИЯ път 
и да изтраем в осъществ 
яването на неговите 
волюционни послания.

— изтъква
между организациите,

изнасят на ковертиби 
лни пазари и други орга 

сдружения

ко
ито

низации на 
труд за заимствуване • на 
валута, толкова необходи 
ма за доставка на внос

ре-

В изминалия период са 
осъществени крупни ре- 

но са изказани и 
бройни трудности

във функционира
нето на делегатската 
стема.

ни суровини.
Въз основа на изборния закон и Правилата 

„а Социалистическия съюз на трудещи;, се народ в 
Ди Съюза на синдикатите в Сърбия, предиз 
Сърбия и ю а дейност за евидентиране, пре
борната и изворната д кандидати и избиранетодлагане и утвъР*даване на —дати

„а член°”ег общности и на делегати вг.-
?п“е®ншД»“и”н|т5 ДЕЙНОСТ

ганизации И общности
Д0 1 ПРЕДКАНДИДАЦИОННИТЕ СЪБРАНИЯ в 

ПРЬДКАНД м местните конференции на
?СШЖвНмес™те общности, както и предкандида- 
ССТН,° сябоания на първичните синдикални ор 
1(И ™ в основните организации на сдруженияганизацм в основн! и саМоуправителни ор-
гатзацм ияи общности трябва да се проведат ганизации ГОДИНА.
Д Обществено-политическите организации в об-

организират предкандидационната 
цел предлагане и утвърждаване канди- 

съвет на общин-

зултати, НОВОТО УСТРОЙСТВО 
НА ОБЩИНСКАТА ОРГА 
НИЗАЦИЯ

ПОВИШАВА СЕ ЛИЧНА 
ТА ОТГОВОРНОСТ

и ела
бости си-

— Една от съществени
те характеристики 
ку завършилите избори в 
първичните организации, 
че се чувствува изостря- ни в общината.

Така'например Общин 
ската изборна конферен 
ция ще наброява 144 ду 
ши, общинският коми
тет 55 души, от които 
15 души работници, 16

А те всъщност ни 
колко е важно 

упори-
На изборните събрания 

са излъчени делегати и 
за новите партийни орта

на то-показват
последователно и 
то да се действува, за да 

услосе създадат такива не на личната и колек
тивна отговорност. През 
изтеклата година са нало 
жени 10 партийни мерки. 
Петима души са изключе 
ни от редовете на СК, а 
петима са наказани с дру 
ги мерки. Трябва да се 
отчете, че, най-лошо бе- 
ше състоянието в партий
ната организация на СК 
в Здравния дом (където 
секретарят на организаци 
ята се държал пасивно, 
наблюдателски), както и 
в някои земеделски коо- 

Ми-

се чо-вия, та трудещият
гражданин да мо-, 

организирано да оказ 
върху 

на обществе 
и ефикас

на
век и
же
ва пъпно влияние
приемането 
ните решения 
но да контролира 
то провеждане. А практи 
ката показва, че към про 

може да се върви са 
влия

селскостопански произво 
дителн, 4 икономисти и 
юристи (по двама) и т.н.

Новият състав на Пред 
седателствота на ОК на 
СКС ще наброява 11 чле-

тяхно

грес
мо с непрекъснато

работника в реша
ването на дохода

нове.
За председателствуващ, 

като волонтер, е предло
жен Станко Велкович, ди 
ректор на Електродистрн 
буция в Бабушница.

ние на и всич 
на стопанис

си перации — изтъква 
ленкович.

На изборните събрания 
освен отрицателните 
ления са посочвани и при 
мери на положителна де 
йиост. Отчетено е и заси

щината ще
^е3скрт^итапГсХ™”ме а 
нионните събрания ще се проведат до 4 МАРТ 1982 
ГОДИНА.

ки елементи 
ване от ООСТ до делегат

яв-ските скупщини.
Въз основа на това във 

организация на М. А.(На 3 стр.)всяка
сдружения труд И местна



НАС |И У| ПО СВЕТА
БЪЛГАРА ЯЙЖКЙ-—»ПОСЕТИ НАШАТА СТРАНАПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПАКИСТАН ЗИА УЛ ХАК

ОЩЕ ЕДНО ПРИСВОЯВАНЕ 

НА ДЕЛЧЕВБЛОКОВАТА НАДПРЕВАРА 

- ЗАПЛАХА ЗА МИРА телевизията* Вестниците, радиото и 
,г„!™ Ггоие Делчев за най-видсн рь-

=ВГЯГ-е необходимостта 
на взаимноналице 

от укрепване 
то сътрудничество, акцио 
нното единство и солидар 

необвърза-

ние..... * Политиката на необвързване представ
! 1 лява силен и независим фактор в международ 

ните отношения, а съществуващите проблеми 
11 (! в света създадоха обстановка, нуждаеща се от 

!| по-активна роля на необвързаните страни в 
11 борбата за мир и сигурност - бе изтъкнато в

динови всред нак-изтък- 
натите български прос- 

•За тях бе каза 
но, че са „безстрашни бор 
пи за народната свобода, 

Иван Вазов, Хри- 
Ботев и други, а тех 

дело е от огромно 
за българската

ТЕЗИ ДНИ чрез статии 
във вестниците и преда
вания по радиото и теле 
визията, в НР България 
отиово се правят опити 
за присвояване на 
видните ръководители
национално-освободител-

движение на ма- 
народ и на

!;!
ветители.ността между 

ните страни върху коре
нните принципи на движе

най- както 
на сто

югославско-пакистанските разговори.

“По покана на Предсе- съобщение,^ ^зе
ното развитие на отноше 
нията между СФРЮ и ИР 
Пакистан. Двете страни 
се съгласиха да 
усилия за укрепване на 

приятелски
връзки и разширяване 
сътрудничеството. г‘" 
но бе, че съществуват ре 

възможности за по-

нието.
Двете страни остро осъ 

диха агресивната полити
ка на Израел, най-новите 
негови нападения срещу 
Ливан и решението 
за анексиране 
ските възвишения* което 

междуна

ното
значение 
история"- 

деятели Към края на миналата 
седмица . в България по
добно бе писано за

на ‘ народноосвооо

дателството на СФРЮ, пре 
зидентът на Ислямска ре 
публика Пакистан Моха
мед Зиа ул Хак със съп
ругата си Бегум направи 
официално приятелско по 
сещение в нашата стра- 

22 до 25 януари. Иа 
кистанският президент по 
сети мемориалния 
плекс „Йосип Броз Тито" 
и положи букет цветя 
Тйтовия гроб.

ното
кедонския 
най-изтъкиатите 
на македонската култура. 
Целта на всички 
статии и предавания е та 
Ьи македонци да се пред 
ставят като „видни 
най-видни български ре
волюционери 
тители".

му
на Голан-полагат велитези

е противно на 
родното право и е невали 
дно. .

кана
дителната борба на маке 

народ в края
взаимните на или донския 

на миналия и начало на 
век Гоце Делчев, 

ски авто

на от Оцене прези
дент покани председателя 
на Председателството 
СФРЮ да направи офици
ално приятелско посеще
ние в Пакистан. Покана 
та е приета със задовол
ство, а датата на посеще 
нието ще бъде утвърдена 
по-късно.

Пакистанскиятком- или просве- този
на когото българ 
ри „обезпечават" място в 
българската история- 

Очебиещо е, че статии- 
посветени на 110-годи 

рождението

алнидобряване на икономиче- 
особе-

н а
на

ските отношения, 
но на плана на промишле 

Председателят на Пред ната кооперация.
сфрю ,1

Средствата за масова 
формация в България най- 
напред наредиха 
ните македонски просве
тители 
тър и

ин

цзвест- те,ИШ5 —л-н!
телна оазмяна на мнения зиха загриженост от и
във връзка с подобрява- стрящата се криза на де ОТНОШЕНИЯТА ИЗТОК _ ЗАПАД 
нето на билатералните танта, опасната на№рева- 
отношения, отделно на ра във въоръжав , 
икономическото . сътруд- нерешаването на- ^ъш - 
ничество между СФРЮ и твуващите и избухването 
Пакистан, и най-важните на нови кризисни 
международни въпроси, ща, а всичко това застра 
от които се интересуват шава мира и сигурността 
двете необвързани стра- в света. Причините за 
ни. По време на посеще- това се намират в прила

гането на сила в междуна 
родните отношения и вън 
шната намеса във вътреш 
ните работи на независи
ми страни, изострянето 
на отношенията и надпре
варата на великите сили 
и блоковете, и в неравно
правните икономически и 

В югославско-пакистан политически отношения в 
ските разговори на най- света.

шнината от 
на Гоце Делчев, по 
държанието си и, полити
ческите оценки са подо 
бни до такава степен, ка 
ТО че ли са написани спо 
ред предварително подгот 
вен сценарий, въпреки че 

различ

— братята Дими- 
Константин Мила- съ-

СПОРАЗУ са подписани от 
ни автори.огни-

В нито една от шест 
за Гоце Делчевстатии

не се споменава македон 
ският'народ, нито пък 
неговата национална об
щност Социалистическа 
република Македония. Оба 
че във всички вестници 
се посочват, че „Гоце Дел

I
нието си в Югославия, 
Зиа ул Хак води разгово 
ри с Веселин Джурано 
вич и Добривойе Видич. 
Живорад Ковачевич връ
чи на високия гостенин 
Златна емблема на гр. 
Белград.

През нощта измежду ми- зумението потвърждава 
налия петък и събота в Па намеренията на Френско- 
риж бе съобщено, че 
Франция и Съветският съ 
ю~з са подписали споразу 
мение за доставки на съ
ветски газ на Франция и 
на Френски промишлени 
съоръжения на СССР. Сто 
йността на обмена се пре 

В такава обстановка, бе ценява на милиарди фран 
ци. Най-кратко казано, в 
течение на .25 години 
(след 1984 год.) Съветски
ят съюз ще доставя на принесе за опазване на 
Францид 8,5 Милиарда м-5 надеждите, 
годишно сибирски газ, а 
Франция на СССР проми 
шлени съоръжения на 
стойност 4,5 милиарда 
франци.

Въпреки че подобни до 
говори със СССР вече 
сключиха ГФР и Италия, 
а към края са и прегово
рите с някои други запад 

от ноевропейски страни, то 
зи политически ход на 

дни Франция предизвика вът 
решна и външна полити 
ческа буря. Фактът, че 
Франция е първата стра
на, която подписа дого
вор със СССР след съби 
тията в Полша се оценя

то правителство да не се 
съгласи с всички искове . 
на Вашингтон във връз чев е революционер и 
ка с отношенията на ре български патриот", „най- 
лацията Париж — Моск
ва. Очевидно, Париж ечи

изтъкнат ръководител на 
националноосвободител- 
иото движение на бъл
гарите в Македония след 
Берлинския конгрес от 
1978 година", че „този ле 
гендарен българин" 
дължител на делото иа 
великите му предходници.

та, че ако се стигне до 
„политическа студена во 
йна", защото „икономиче 
ският детант" да не до

високо равнище, както 
се изтъква в съвместното изтъкнато в разговорите,

е проВОЕННОТО ПОЛОЖЕНИЕ В ПОЛША

Първа сесия 

Сейма
ДИАЛОГ ЙОСИП ВЪРХОВЕЦ — ПАУЛО ЖОРЖЕ 
В ЛУАНДА |

Солидарност с усилиятабодени 1760 от всичко 
5000 интернирани лица.

Танюг съобщава 
Варшава,, че през следва
щите двадесетина 
Полската народна банка 
ще заплати на западно 
европейските банки 250 
милиона долара. Това е 
лихвата, която Полша тря 
бваше да заплати още ми 
налата година. Ако това 
се сбъдне и ако западни 
те банки .спазват дотово 
ра, сключен към края на те 
миналата година във 
Франкфурт, Полша ще 
изпълни условието за от 
меняне изплащането на 
дълговете на западните 
страни и банки за следва 
щите седем години.

За пръв път след въве 
ждането на воейното по
ложение на 13 декември 
1981 година, тази седми 
ца се проведе двудневна 
сесия на полския парла
мент (Сейм). Делегатите 
са обсъдили изложение 
на Ярузелски. и законопро 
ект за правно уреждане 
на военното положение. 
На дневния ред са се на 
мерили и отчет на Коми
тета за образование и из 
менения в състава на Ми 
нистерския съвет.

Генерал Ярузелски за
явил, че след 13 декем
ври се чувствува подобре 
ние на обстановката в 
Полша и при това посо
чил, че досега' са осво-

на
В анголско-югославски

те разговори, водени та- 
. зи седмица в Луанда, ше 

фът на югославската де 
легация йосип Върховец 
изрази пълната подкрепа 
и солидарност на прави- 

народите и 
а народностите на Югосла 

вия с Ангола и усилията, 
които

окупация на частичрез
от нейната територия, бом 
бардировки и други 
ции, да я дестабилизира 
и спре процеса на нацио 
нална обнова и икономи 
ческо изграждане.

ак-

ва като непослушност към 
Вашингтон. Американци телството,

Върховец и шефът 
дипломацията на НР Анго 
ла Пауло Жорже разгле 
даха най-аткуалните въ 
проси от международната 
обстановка 
на двустранните 
ния и сътрудничество.

реагираха остро, 
Френската опозиция обви 
ни правителството на Ми- 
теран за въвеждане 
Франция в икономическа 
зависимост от СССР.

Подписването на

на
тази страна пола 

га за успешно противопос 
тавянена срещу расистката
агресия и опитите на юж 
ноафриканския

и състоянието 
отношережим,спора
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ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОР И

КАЛЕНДАР НА ПРЕДИЗБОРНАТА 

И ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ
(От 1 стр.)

* ИЗБОРИТЕ за членове на делегации в ОСТ, 
трудовите и местните общности за ДПО и СОИ се 
разписват от компетентен самоуправителен орган 
най-късно 30 дни преди 'да е изтекъл мандатът на 
членовете на делегациите, а най-късно до 20 ФЕВРУ 
АРИ 1982 ГОДИНА.

Скупщините на самоуправителните общности 
на интересите относно техните компетентни орга
ни трябва ДА ПРИЕМАТ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ 
НА ДЕЛЕГАТИ в скупщините на СОИ и техните 

самоуправителен контрол най-късно до 
20 ФЕВРУАРИ 1982 ГОДИНА.

* КАНДИДАЦИОННИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА 
ССТН за утвърждаване листата на кандидати за 
обществено-политическия съвет на ОС ще се прове 
дат до 5 март 1982.

КАНДИДАЦИОННИТЕ СБОРОВЕ на труде
щите се в ООСТ И ТРУДОВИТЕ ОБЩНОСТИ ще 
се проведат най-късно до 8 МАРТ 1982 ГОДИНА.

Срок за провеждане на кандидационните сбо
рове на трудещите се и гражданите в МО е 10 
март 1982.

* Съгласно решението на председателя на Ску 
пщината на СР Сърбия, избирането на членове на 
делегации ще се проведат:

а) за членове на делегации в местните общно 
сти и членове на делегации на селскостопанските 
производители — НА 21 МАРТ 1982 Г.

б) за членове на делегации за избиране на 
делегати в скупщините на СОИ в организациите на 
сдружения труд и самоуправителни общности и 
организации —- НА 18 И 19 МАРТ 1982, а в местни
те общности — на 21 МАРТ 1982 ГОДИНА.

в) за делегати в обществено-политическите съ
вети на общинските скупщини — НА 21 МАРТ 
1982 ГОДИНА (НЕДЕЛЯ).

Първите събрания на всички 
се проведат на 21 март 1982 година (понеделник). 
На тези събрания ще бъде извършено учредяване 
на делегациите.

Първичните синдикални организации в орга
низациите на сдружения труд и останалите самоу
правителни организации и общности и подружни- 
ците относно местните конференции на ССТН в 

общности ДО 22 МАРТ 1982 Г. ще деле- 
членовете на кан-

В НИШ СЕ СЪСТОЯ ФИ НАЛЕН ПРЕГЛЕД НА „СРЕЩИТЕ НА ДРУГАР 
СТВОТО НА РАБОТНИЦИТЕ В СЪРБИЯ”

ВЕЛИКОТО СЪРЦЕ НЕ 1УЖШ10
В двудневната програма на финалния преглед 

на „Срещите на другарството на работниците в Сър 
бия” участвуваха около 550 работници, самодейни 
творци от сдружения труд от 44 градове на СР Сър 
бия с покрайнините. В Ниш бяха най-добрите са
модейци от републиканското съревнование в обла
стта на литературното и изобразително творчество, 
най-добрите рецитатори, кино и фотолюбители, ор
кестри, инструменталисти 
ни песни и игри.

В СЪБОТА и неделя гр.
Ниш беше един от най- 
веселите градове в Сър
бия. Защото тук другару
ваха около 550 работни-

от народни носии от вей 
чки краища на републи 
ката и страната. Две- ве
чери песента и игрите ни 
носеха йз живописните 
предели на Словения и 
Хърватско, равна Войво- 
дина, хълмиста Черна го 
ра и Босна и -Херцегови
на. Отекваха приятните

делегации ще
и изпълнители на народ

звукове на старите наро 
^ дни инструменти на сър

би, албанци и власи. Мла 
деновац, Кладово, Бел
град, Призрен, Бела па- 

с • ланка и Раковица изпле- 
в тоха венец на братството.

бт работ 
песни се съз

руваха учител и миньор 
металик и икономист, 
стотици представители на 
останалите занаяти и 
професии, за да изнесат 
на показ онова, което 
ентусиазъм създадоха 
свободното си време.

Пред^ няколко хиляди 
зрители и телевизионните 
камери „цъфна букет"

нака от организациите 
сдружения труд от 44 гра 
дове на Републиката, 
ито се представиха с пое 

в самодегй- 
Друга-

местните
гират до една трета от броя на 
дидационните конференции на избирателните коле
гии за утвърждаване кандидати за делегати в съ- 

сдружения труд относно съветите на ме-
ехнихе общности на ОСЙните к(жфЕрЕНЦИИ в
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КОЛЕГИИ В ОБЩИНАТА за утвр 
ждаване листата ,на кандидатите за делегати в съ
ветите на сдружения труд и съветите на местните 
общности на ОС трябва да се проведат д о 24 МДг 1 
1982 Г. (НЕДЕЛЯ).Изборните, органи на обществено-политичес
ките организации (като делегации) ще проведат съ
брания на 22 МАРТ 1982 Г. г

Предлагането на кандидати за делегати в Съ
юзния съвет на Скупщината на СФРЮ от СР Сър
бия и за делегати в Съвета на ^Ч$Нмдрт ]д8| г
,ЩИНаМНДИМ.ЦИОННИТВЕДаКОНФЕРЕНЦИИ НА 
ССТН в избирателните колегии за

чмг«й ?0иъСор^се проведатидд;
ДО 6 АПРИЛ 1982 ще се проведе кандила 

ционната конференция на ССТН за утвърждаване 
кандидати за Обществено-политическия съвет 
Скупщината на СР Сърбия. ^ ще се проведе ка„. 

същи " ССТН за утвържда-
СъюЗНИя съвет на

и единството 
ническите :ко
даваше още една ария на 
другарството.

— Срещите минават, 
другарството остава. То
ва е девизът на тази най 
-масова културна - мани
фестация в Сърбия — ка 
за между другото Добро- 
сав Милетич,. председа
тел. на Междуобщинския 
синдикален съвет в Ниш,

тиженията си 
ното творчество.

ветите на

НА ОК НА ССТН В ДИ 
ИНФОРМИРАНЕТО НА МАЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
МИТРОВГРАД ЗА 
ЧИН ЕЗИК

Успешна дейност на издателство 
„братство“ приветствувайки участни 

ците и гостите в прегле-
но в. „Братство" значител 
но внимание ще обърнат 
на предстоящите конгре,- 

СК (Деветия кон
на СКС и Дванадесе 

конгрес на СЮК), ка

„БРАТСТВО” 
никът на българската на 
родност в Югославия, Дет 

вестник „Другарче" 
и списанието „Мост" през 

твърде 
изпълнили

вест- да.
Покрай представители 

те на ■ обществено-полити 
. ческите организации на 
региона и Републиката, го 
сти на финалния преглед 
бяха и известната поете
са Мира Алечкович, ак
тьорът Иван Хайтл, ака 
демичният художник Ми
лош Баич, хора, които с 

всички значителни тазго- известните си качества и 
дишни юбилеи, както и постижения допринесоха 
90-годишнииата от рожде тази манифестация да бъ 
нието на другаря Тито и де не само масова, но и 
100-годишнината от рож- твърде качествена, 
дението на Георги Дими-

си наСКИЯТ грес 
тия
кто и на предстоящите но 
ви делегатски избори. По
край това особено 
мание ще бъде посвете
но на отбелязването на

миналата година 
успешно са 
дейността и задачите си. 
Това е именно основната 
констатация, изнесена на 
проведеното през минала
та седмица заседание 
Председателството 
ССТН в Димитровград, 

което присъствуваха 
Комисията

вни-
6

па на
на

надидационната конференция на
Скупщината СФРЮ ^сдружения труд

и съветаДна™Ц
щини ще се избират наОбщинските скупщини ще 

Първите се51ияАПРилЩ1982 Г. На тези сесии 
се проведат на 21 Ааг СКупщинските съвети
ще се върши учредяване на ску ш
и избиране:

членовете на 
по идейна работа и ин
формиране и представите 
ли на Издателство „Брат
ство”, които запознаха 
присъствуващите 
вете си през настоящата

в Пред нишките зрители 
се представиха и драмата 
чните дружества от Зре 
нянин и Обреновац. Пре 

постиженията

ване
тров.

Също така Издателство 
„Братство” дейно ще се 
включи в чествуването на 
традиционните срещи на 

1 пионерите от Сърбия — 
„Братско хоро" и в тра
диционните „Майски сре
щи". Ествествено, читате 
лите на време ще бъдат 
информирани на майчин 
език и за всички други 
събития от регионите, 
страната и чужбина.. ' 

Т. П.

гледът на 
на кинолюбителите и дра 
матичните самодейци се 
състоя в Прокупие.

с плано

година.
На заседанието също

р„ д^г2Г'Го“ГГйкГН“!
щината на СР Сърбия. съвети на ОС трябва да полагат ощеб) Обществено-поиитШ1еСв№теполигическия ^ по_големи усилИя с
избират делегати на ^ ш „ _дия по-ангажирано и
вет на Скупщината на всички скупщински трайно да

в) на съвместна сесия «а вси ^ Уо6щините българската народност в
съвети се избират яелет^тпна ъ № на Съю- Югославия на маичип
на Скупщината на СР °ьР®“яГФРЮ от СР Сърбия. I език. Всички те, а особе-

съвет на скупщината «а ЬФГю о.

Гостите и участниците 
във финалния преглед на 
Срещите на другарство 

то на работниците в Сър
бия" посетиха 
най-големи трудови орга 
низации в Ниш и се запо 
знаха с културно-истори 
ческите знаменателности
на Ниш. (Д* Д-)

няколкоцел 
по-всес- 

информират

зния СТРАНИЦА 3
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ООСТ „ТИГЪР” — ДИМИТРОВГРАД”

СЪС САМОУПРАВИТЕЛНО СДРУЖАВАНЕ
ДО ВАЛУТАкала...

За значението на 

Делегатската система
всев Димитровград

намира пред голя 
В началото

й тази година) е проб
лемът за

шки
обезпечаване на още се

валута. Един от начини ма ще се със.
те на решаване е самоу- „„спеша в Димитров- 
правителното сдр^^?те град Рн™кочто трябва даС производствените, град, на си^ заин
трудови организации на рре(?оващ фирми, и ще 
общината, които осъщес р зговаря по възмож-
вяват девизи а^ не са ностите за сдружаване на
необходими в .по-нататьш а реализацията
„ия Цикъл на произвол- 3 р понеже
ството. На този план ве- ВДТоаицр^ главно е 
че са предприети някои « Очаква се тогава 
мероприятия, които сре даден отговор щещат подкрепата на отго- да бъдедад фаб_
вориите фактори в о щ едиНствена от тоя
ГаТ обеПзпечРавИанГиа ■ деви- вид на Балканите^

и по-висока На срещата — разговор 
конверти- стана дума за отсъствия- 

работа, условията 
и т.н. Процен-

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
политически 

и Общин

на
обществено - 
те организации

скупщина в Дими- 
началото наската 

тровград 
годината проведоха сре
ша — разговор с предста 
вители на ООСТ "Т1Рьр 
—■ Димитровград - гема 
на разговора са осъщест 
вените стопански резулта 

плановете за настоя-

в неи Делега- 
самоупра-

Посредством своите делегации
ти в обществено-политическите и
вителните общности на интересите, работници 

и граждани тряова 
политика на наше-

те и всички трудещи се 
да решават за целокупната 
то общество, а отделно за 
производството.

ти и 
щата година.

политиката на въз-

Изтъкна се, че 
раната реализация 
теклата година възлиза на
657 милиона динара и е п„яква Сес 5 6 на сто, зи очаква

' са реализация на
билните пазари. „

ООСТ „Димитровград на труда 
с в тази година се очаквай гьТ на отсъствуващите е 
е реализацията на инвести Н, което се счита за ,ЩОр

от ционните планове' на сто мално , въпреки че това 
.предвиден. износ о ч милиона ди- представлява дневно 120

128 876 035 Динара а ^а иност ^ преди 130 работници, което съ-
1Л17Л7 941 сггое всичко за инвестиции в ществено влияе върху пла
14145 8974995^шарРа Металния цех, в който ще нирането и самия процес 145 89/ 995 динара, ^ създаде силна алатни- на производството. За 

ца за нуждите на цеха за - намаляване процента на
отсъствуващите съще-

на ствено повлия увеличение 
доходи

плани- 
за из-система и по-нататъшнотоДелегатската

социалистическата самоуправите 
неотложно налага във всички

развитие на 
лна демокрация 
самоуправителни и държавни органи, в деле . 
гатските скупщини, а във форумите и орга 

обществено-политическите организа- 
докрай да се прилага и развива колекти

преизпълнена 
относно реализирани 
695 милиона динара, 
бено хубави резултати са 
постигнати в

та отОсо-
ните на 
ции 
вната работа.

износа. 
1981 годинаплана за

изнесени стоки 
ност 
мийте
относно реализирани 
695 милиона динара. Осо 
бено хубави резултати са 
постигнати в износа. С 
плана 
предвиден 
141 747 241, или с преми
ите 145 897 995 динара, от 
носно осъществено е пре 
изпълнение от 13,3%. На 
клиринговите пазари е ре 
ализиран 76% износ,а ос
таналото на конвертибил- 
ните пазари. За 1982 го
дина запланувано е увели 
чение на 
относно за 
динара. Най-много стоки 
ще се изнесат на пазари
те в СССР, а ще се из
нася в Германия, Велико
британия, Чехословакия

СЪВЕТ НА ОС В БОСИЛЕГИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ 
РАД ПО СНАБДЯВАНЕТО

Продавачите — на 

поправителен изпит
обувки и технически сто
ки, осъвременяване

то на личните
изтеклата . годинаи твърдогалванизация

от хромиране, с една част се през
включват в производстве- (42,5%) и подобряване ус 
ната програма на „Сар- ловията на труда. На от- 
лах” в производството на делни работни места и за 
радиални бормашини и напред трябва да се 
някои по-дребни програ- добряват условията на

труда, което в ООСТ ,,Ти 
гър — Димитровград” се 
счита като твърде важна 

дини за изграждане на задача.
55%, Фабриката за гумени ни

за 1981 година е 
износ

по-
тел в общината — ООСТ 
„Слога”, от време на вре 
ме се явява недоимък на 

Напосле

СНАБДЯВАНЕТО на на
селението в Босилеградс- 
ка община със стоки от 
широко потребление бе- 
ше един от основните въ 
проси, които бяха обсъ- 

' дени на последното засе
дание на Изпълнителния 
съвет.

ми.
Въпросът за реализаци

ята на идеята, стара 20 гоотделни стоки, 
дък е актуален недоимъ
кът на брашно. Членове 
те на ИС (още веднаж) 
отправиха критики по* ад 
рее на продавачите, 
зина от които недостатъч

Зорица Милеваизноса 
225 милиона

БЕЛЕЖКА
МНО

бешеНа заседанието 
константирано, че въпре 
ки усилията, които пола
га единственият снабди-

но добре изпълняват тру 
довите си задължения.

и т.н.
Най-сериозен проблем 

през изтеклата година (съ 
щото положение ще бъде'М. Я. ■■■

СЪСТОЯЛАТА се в началото на изминала
та седмица сесия на трите съвета на Общин
ската скупщина в Димитровград, още един 
път потвърди, че задължението си някои де
легати не оправдават. Тази констатация 
наша, а констатация и истина, която изказаха 
делегатите, които бяха дошли на сесията, и 
които поради липса на кворум трябваше да 
чакат „малко повечко" — докато някои „де
легати” се повикат по телефон...

ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Реките ще бъдат укротени не е

* ЩЕ ЗАПОЧНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА РЕГИОНАЛ
НИЯ ВОДОПРОВОД

ОБЕМНИ мероприятия 
ще бъдат взети до 1985 го 
дина против намаляване 
на ерозивното действие 
на водите и отбраната от 
наводнения, както и за 
по-рационално 4 използва
не на водите за водосна
бдяване и други полезни 
цели. От настоящата годи 

' на ще започне изгражда
нето на регионалния водо 
провод, който водите от 
Лужнишка река при Мо
дра стена ще отправи към 
Бела паланка и Ниш ка
то при това се задоволят 
и нуждите на гр. Бабуш- 
ница и околните села. Със 
сдружени средства на Ре
публиканската самоупра- 
вителна общност по здра 
вно осигуряване и реоси-

като общата сума на сред 
ствата за тази цел надми 
нава 12 000 000 динара.

В провеждането на ня
кои от набелязаните меро 
приятия ще се включат и 
.младежките организации 
и движението на горани- 
те. Така например за ка
птирането на р. Лужница 
при с. Модра стена с уча 
стието на младежки тру
дови акции ще се създа
де и интересен обект за 
туристически цели. Неда
леч от Врелото при с. 
Любераджа ще се уредят

За съжаление това не е за пръв път. Ня
кои заседания се и отсрочваха на кворум — 
поради липса. Наистина не е много удобно, 
когато се казва „някои” делегати, но по-неу- 
добно е ако се знае, че в последно време те 
зачестиха да изостават и често пъти повече са 
изоставащите от присъствуващите. Това 
отнася само до сесията на ОС. Напротив, 
щото може да се каже и за 
другите обществено-политички

Регионалнатагуряване, 
общност по водно стопан 
ство в Ниш и чрез само
облагане на 
ще бъде обезпечена сума 
от 30 000 000 динара, с ко-

населението

не сеято ще започне изгражда
нето на първата фаза от 
водопровода.

съ-
заседанията на 
организации.

Значителни средства ще 
бъдат вложени и в обуз
даването на множество 
планински реки и пото
ци, които ежегодно нана- ■ 
сят големи щети на сто
панството в общината. Та 
ка например р. Блатъшни 
ца в село Звонци ще бъ
де укротена с няколко 
преградни стени; ще се 
канализира и р. Лужни
ца, Беринизворски поток, 
Ясеновделска река и др.,

Ръка на сърце, биват хората и болни _
и не могат да дойдат. Завали 
лоши сняг, пътища 

обективни причини. Някои пък не 
биват на време осведомени. Обаче„ те могат
на пръсти да се изброят. А останалите!? По 
всичко личи, че някои делегати все 
взеха да си имат „по-важни” работи 
кото да представляват онези, 
избрали.

по-често 
откол- 

които са ги
терени за отдих и почив
ка. По такъв начин ще 
се постигне двоен ефек^: 
ще се използват природ
ните ресурси за полезни 
цели и ще се съдействува 
за подобрението на жиз
нената среда.

ПосоченитеВ предстоящите изГрГо^но^л^ по°ука 
ще имат делегатските бази, защото те трябва 
да водят сметка кого ще избират и кой ще 
ги представлява. щ

Т. ПетровМ. А.
!
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55С1ЮЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА 
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК на първични За делегати — лица, 

борещи се за прогресСлед изборите - още 

по-деню * В досегашното действуване на делегатската система в общината 
покрай успехите все още се чувствуват и слабости * В ход е изготвя
нето на по-задълбочен анализ за действуването на делегатските отноше
ния, както и план за предизборната и изборна дейност

Марксисткото образование и идейно-по
литическото издигане на комунистите, по-на- 
татъптою усъвършенствуване иа всенародна 
та отбрана и обществената самозащита, ук
репване на делегатската система и осъществя
ването на обществената и икономическа 
билизация и занапред 
то на комунистите от Босилеград.

ПОНАСТОЯЩЕМ в Сур- 
дулишка община започва 
усилена подготовка за 
провеждането на новите 
делегатски избори. В по- 
вечето местни конферен
ции на ССТН и делегации 
се провеждат събрания и 
както подчертава Томи- 
слав Маркович, председа
тел на ОК на ССТН, вла
гат се усилия да се даде 
преценка за досегашната 
дейност на делегатите, де
легациите и делегатските 
скупщини. В Общинската 
конференция на ССТН в 
ход е изготвянето на един 
по-задълбочен анализ за 
действуването на делегат-

общнооската система в община
та както и план за дей
ствуване по време напре 
дизобрната и изборна дей 
ност.

моуправителни 
ти на интересите трябва 
да изкарат на яве всич
ки слабости и безотговор 
ни поведения. При това в 
извесно число среди тря
бва да се даде отговор за 
слабата връзка измежду 
делегатската база и деле-

ста
в центъра на внимание-

ИЗБОРНАТА дейност в 
59 от 60-те първични пар 

тийни организации в Бо- 
силеградска община при 
ключи навреме и успеш 
но. В първичните партии 
ни организации, на избор 
ните събрания, на длъж
ността секретари, члено
ве на секретариатите и 
делегати на Общинската 
изборна конференция са 
избрани 311 членове на 
СК.

ност в предстоящия пери 
од. Комунистите в първич 
ните организации в сдру 
жения труд главно внима 
ние при обсъждането на 
досегашната си партийна 
дейност посветили на ра 
зпределението на дохода, 
укрепването на самоуп- 
равителните отношения, 
системата за контрол и 
проверка изпълнението 
на решенията.

— Досегашният опит във
внедряването на делегат
ската система, казва Мар 
кович и

гацията и делегацията и 
настоящите за- . скупщината и обратно, 

седания недвусмислено по на провеждащите се вече 
казват, че тази система е 
дала и дава крупни ре
зултати в самоуправител- 
ното взимане на станови
ща и решения. Съвсем е

заседания най-обстойно се 
обсъждат утвърдените за
дачи и практическото дей 
ствуване на обществено- 
политическите сили. До 

е укрепна- предизборните събрания 
в местните общности иор 
ганизациите на сдруже
ния труд трябва да се 
имат я^ни становища за
що известно число делега 

в ции не работят достатъч
но, защо им липсва само 
инициативност, защо на
пример в известно число 
организации на сдруже
ния труд по-добре ра
ботят работническите съ
вети отколкото делегаци-

известно, че 
ло влиянието на трудовите
хора и граждани във взи 
мането на решения от 
обществен интерес. Обаче 
резултатите във внедрява 
нето на тази система 
общината все още не са 
на желано равнище, 
ще рече, че акционното 
единство на трудещите се 
и гражданите в делегат
ската система трябва още 
повече да укрепва. Това 
следва да се постигне с 
навременно и резултатно 
действуване на всички об
ществено-политически си 
ли и на различните фор
ми на действуване в де-

В ръководствата на 59- 
те първични организации 
на СК са изрбани 223 чле 
нсиве, между тях 26 са же 
ни, 29 младежи до 27-го- 
дшпна възраст, 5 бойци, 
62 селскостопански произ 
водители и пр. Значител
но е да изтъкнем, че меж 
ду 59-те новоизбрани 
кретари 15 са работници 
от материалното 
водство, 16 
ски производители, 12 ку 
л тур ни и просветни 
ботници и 16 от остана- 

От то
ва число 5 са младежи, 
5 жени, 13 души са завър 
шили общинската, а 2 
регионалната 
ка школа. Да добавим, че 
53 души са избрани 
пръв път, а само за сек 
ретари 20 нови лица.

М. Я.

се
ите, колко и как в тези 
среди се застъпва Съюзът 
на комунистите и пр.

— Имайки предвид, че 
слабостите забавят по-ус- 
кореното внедряване на 
делегатската система, вре 
мето до предизборните съ 

просто казано, 
ще посветим върху изна- 

делегати мирането на решения за 
обще- премахването им.

Имайки пък предвид на 
стоящите
трудности и известните 
слабости в делегатската 
система, както и необхо-

произ- 
селскостопан

ра-

лите структури. легатската система.

Подготовките и предсто брания, 
ящите избори на членове 
па делегации и 
в скупщините на 
ствено-политическите и са

политичес-

за Босилеград
икономически

БОСИЛЕГРАДСпоред уточнените и 
приети изборни сро 

кове, през февруари ще 
се проведе 
Общинската изборна кон 
ференция, за която 
избрани, 88 от 89 члено 
ве колкото е предвидено 
според уставното реше
ние. На посоченото засе 
дание ше бъде избран 
Общински комитет от 
и Председателството от 
9 членове, както и деле 
гати за Деветия конгрес 
на СКС и Дванадесетия 

СЮК. Да по- 
това, че за раз- 

ДЛЪЖ-

вече димостта от превъзмогва
нето им, считам че за де 
легати трябва да се изби
рат само лица, които на 
практика са се доказали, 

мия в системата на само- Всъщност необходими са 
делегати, които с най-по- 
следователната си самоу- 
правителна насоченост и 
способност са готови да 
подтикват творческа ак
ция сред трудещите се и 
гражданите. Впрочем, за 
това че правилното изби
ране на кадрите е круп
на и тласкаща крачка на 

произ- пред, показват и настоя
щите разисквания в общи 
ната — каза Маркович.

Започна па работи политическата школазаседание на

са
то повишава дееспособно 
Ьтта на комунистите и ор 

каза мене

Тези дни в Босилеград, 
работа новия 
Политическата 

Общинския

управлението, политичес 
ката система на самоуп- 
равителния социализъм 
културата, науката и о1. 
разованието и междуна
родните отношения, ще 
бъдат изнесени в продъл
жение от 140 часа.

Повечето от курсантите 
са млади работници от 
непосредственото 
водство, които след завър 
шване на школата, успе
шно ще се включат в ра
ботата на обществено-по
литическите организации 
и общности и в самоупра 
вителните органи и тела, 
и със своята идейно-поли
тическа подготвеност ще 
дадат още по-голям при
нос в по-нататъшното раз 
витие на самоуправйтел- 
ните и обществено-иконо
мически отношения в сре
дите, в които работят и 
действуват.

Лектори, както и досе
га ще бъдат изтъкнати об 
ществено-политически дей 
ци от общината и регио-

започна с
ванизациите 
ду другото Григоров.

След това пред курсан
тите той говори за меж- 

обстановка,

випуск на 
школа б-при
комитет на Съюза на ко
мунистите. Всъщност, то
ва е третият випуск на 
тази школа, където в про
дължение на четири ме
сеца ще бъдат обработе
ни над 80 теми, разпре- 

шест цикъла.

дународната 
като изтъкна, че надпре
варата във въоръжаване
то продължава, зачестиха 
военните маневри, продъл 
жават старите и се раз
растват нови военни от- 
нища. Затова укрепване
то на всенародната от
брана и обществената са
мозащита, както и укреп 
ването на отбранителната 
способност е една от най- 
важните задачи на наше
то социалистическо, само 
управително общество.

конгрес на 
сочим и
лични постове и 
ности на регионално 
републиканско равнище 
и за висши органи на 
Съюза на комунистите, са 

първични ор 
на събранията

делени в 
и Обучението ще се прове

ло два часа седмич- 
след всеки час пре

жда
В. Б.но и

даване са предвидени кон 
султации и разисквания, 
а след всеки цикъл — 

на знанията.
мо няколко 
ганизации
даваха предложения,

число е
проверката

ка, че тяхното Първият ден, в присъс
твие на 30 курсанти, а чи 

очаква да бъ-
малко.

слото им се 
де увеличено, работата на 

школа от-
Григоров,

пре- Съгласно програмата на 
политическите школи, ут
върдена от страна на ЦК 
на СКС и Общинската 
конференция на СК в Бо
силеград, пред третия ви- 

Политическата

На проведените
дизборни събрания, кому
нистите откровено, отго 
ворно, критически и са- 
мокритически обс^2^а 
двегодишната си работа

тазгодишната
Симеонкри

председател на 
СКС в Босилеград.

Идейно-политичес- 
подготвеност и марк

ОК на

становища, Д°се 
слабости и про- 

се повтарят-
събрания актуален въпрос 

на комунистите,

пуск на 
школа, шестте цикъла из 
областта на: основите на 

обществено- 
отноше-

и взели 
гашните 
пуски да не 
Също така тези 
са били и договор

ката
сическото образование
бплоншебъде^^агн

защото

е

на.марксизма, 
икономическите М. Я.

за д«й
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НА СНАБДЯВАНЕТО

авление\\\\\\\Х\УСОШ,^го.И1НОТВ<) » II
В СУРДУДИШКИЯ „ЗИДАР"

ПО ВЪПРОСИТЕ

Винаги по възходяща линияЗа редовно осигуряване 

на стоки от първа 

необходимост

в „Зидар” изтъкват, че 
наистина ам- 

не и нере-планът им е
"Те“ вече имат обезпе
чена работа. В ход е из 
граждането на обекта 11а 
„Кощана” в Сурдулица, 
изграждането на ВТ^Р™ 
етап на обекта на „Гале
ника” в Бело поле 
хо и изграждането на 

жилищна сграда
От изгражда- 

обекта 
150 ми

година
общ доГоГоГш”Ш Х^яди“^ е преиз- 
0пб^„еГс0Д180на сто, а
внесени 10 милиона динара Р ои.
колкото понастоящем работят в май «ро 
телна организация имат ясна ориентаци 
настоящата година

и за

как-
Не без оптимизъм в та- 

организа-годиниВече няколкозахар, олио, въглища, ци
мент и друго, да изнуд
ват, търсейки от търговс
ките организации средст
ва за своето развитие.

вВ Димитровградска об
щина, както впрочем и в 
другите общини, през 
теклата 
година налице е постиг
натият недостиг на опре
делени хранително-селско
стопански изделия. За из- 

период координа
ционното тяло по снабдя- 

ОК на ССТН 
със Съвета на

зи строителна 
ция изтъкват, че 
довете ще останат 10 
лиоиа динара и че СЪ.ЩВ 
те по отношение на 1»»» 

бъдат увели- 
12 на сто.

една
Сурдулица. 
пето
т е ще осъществят 
лиона динара. Покрай то
ва ще продължи и изгра- 

овпеферми на

организа-строителната 
ция „Зидар” в Сурдулица 

постоянен възход 
работата си. Макар и 

при затруднените условия 
в строителството,

се и обществено-по- 
сили в тази

из- на тези триотичтаи в настоящата в
година щетруде-Не може да се отрече, 

че снабдителните органи
зации с продукти от пър- 

не са 
снабдя-

чени с
Миналогодишният

ждането на 
Чемерник. Ще бъде завър 

обектът за произ- 
на Вла-

щите 
литическите

ПЪК
среден личен доход въз
лиза на 7000 динара и 
по-отношение на по-мина- 
логодишния отчита увели- 

26 на сто.

вестен всекидневно шен и 
водство на тресет

Най-вероятно
организация 
търсят и изнамират реше
ния за увеличение на до- 

укрепване 
организацията си.

Прилагайки стабилиза 
мероприяитя, 

производ- 
143 565 хиляди ди

ва необходимост
полагали усилия 
ването да се подобри. На 
против, в сравнение с пре 
дшините години снабдява 
нето е постоянна грижа 

компетентните в тези 
Налице

тазиването при 
съвместно 
потребителите чрез спи
съци въведе организира
но снабдяване. Без оглед, 
че това бе временна мяр 
ка, тя допринесе в края 
на годината да се стаби
лизира снабдяването. За
напред все налице е тен
денцията към стабилиза
ция на снабдяването, въп 
реки че изделия невинаги 
има в достатъчни количес 
тва. Касае се преди всич
ко за олио, захар, масло, 
прах за пране и подобно.

сина.
организация строи и 

нов жилищен обект 
за СОИ по жилищна дей 
ност в Сурдулица.

находа и за чение от

ПРЕД ТВЪРДЕ АМБИЦИ
ОЗЕН ПЛАН

един

ционнитена планиранотоеорганизации, 
обаче недостатъчната ор- 

в тази об-
Понастоящем в тази 

строителна организация 
работят 460 работници. В 
сътрудничество с „Ком- 
трап" 83 нейни работни- •• 
ци се намират на времен- 
на работа в ГФР. През на 

година броят на

ство от 
нара през миналата годи- 

с 18 на
годи- 

общ до- 
178 690 хиляди ди- 

със 
мина-

През настоящата 
на е заплануван 1 
ход от
нара и в сравнение 
запланувания през 
яата година е увеличен с 
33 на сто. Как да се реа
лизира този 
план, та същият 
бъде само желание?

ганизираност 
ласт за изкупуване на сел 
скостопанска продукция, 
която се произвежда до
ри и на територията на 
общината. Свързване с 
по-крупните производите
ли и снабдители не е на 

равнище.

на е преизпълнено
сто.

Макар че все още за
ключеният баланс не е 
готов, очаква се този до
ход по отношение на осъ 
ществения през по-мина- 
лата година да бъде по- 
голям с 41 на сто.

стоящата 
заетите ще се увеличи с 
12 на сто. Обаче за реа
лизиране на амбициозния 
план сигурно ще бъдат не 
обходими и около 150 ра
ботници на временна ра
бота.

амбициозен
да ненеобходимото 

Оттук и решението 
ПО на СК при „Търгкооп", 
Съветът на потребители
те и Координационното 

по снабдяване при

С оглед на обстоятелст
вото, че снабдяването на 
Димитровград и селата 
вършат главно две органи 
зации: „Търгокооп" от Ди 
митровград и „Ангропро- 
мет" от Пирот, необходи
мостта от съгласуване на 
мерките по снабдяването 
е твърде актуална.

НОВ ПРОБЛЕМ ЗА ПЪТНИЦИТЕ В ДИМИТРОВ
ГРАДСКА ОБЩИНА?ТЯЛО

ОК на ССТН, да раздви- 
за по-бързожат акция

Трябва ян да се закриедоговаряне и споразумява 
не на всички заинтересо- 

област. Това
СТРОЯТ СОБСТВНА ФА
БРИКА ЗА ДОГРАМА

вани в тази 
е начинът и да се нресе- 

на стихийното, Тази строителна органи 
зация, която постоянно 
укрепва, значително вни
мание посвещава на стро 
ителната си способност.

цехът?че пътя
неорганизирано и 
осъждано снабдяване чрез

честоСпоразумяването в тази 
област следва да обхване 
не само тези две организа 
ции, но и други доставчи
ци на различни видове из 
делия. Често има опити 
споразумяването да се 
формализира, така че спо 
разумеиията се привръ- 
щат в типични търговски 
договори. Не е рядко и 
явлението някои произво 
дители на хранително- 
вкусови и други изделия—

частни лица.

Очевидно, снабдяването 
занапред може да бъде 
още по-добро, ако' освен 
съгласувани акции, се 
ползуват и разполагаеми
те площи за производст
во на търсената селско
стопанска продукция-

„Ниш-експрес 
вестник на едноименното автотранспортно пре 
дприятие от Ниш, писа за трудностите на 
своя цех в Димитровград. В статията, която е 
документирана с табелка за приходите и раз
ходите се твърди, че цехът в Димитровград се 
намира в трудно икономическо положение са
мо по вина на външни фактори. В статията 
се казва, че се очаква закриване на цеха защо- 
то за 11 месеца на 1981 година е имал загуба 
от 3 181 749,00 динара, а заплануваните загу
би за 1982 година възлизат 6 904 500,00 дина
ра. По този начин загубите от 1981 година и 
заплануваните загуби за тази година ще над
минат един милиард динара. Затова работни
ците от другите цехове на „Ниш-експрес" са 
недоволни.

Под това заглавие
През изтеклите две годи
ни за набавка на строи
телни машини и съоръ
жения, както и за соб
ствената си постройка за 
производство на бетон е 
отделила около 9 милио
на динара. Всичко това 
дава възможност за по- 
голяма сигурност в рабо
тата, по-качествени услу
ги и съкращаване на сро 
ковете в изграждането.

Ст. Н.

Стопански новини
Що се касае до работата на работниците 

от цеха на „Ниш-експрес" в Димитровград 
же да се каже, че тяхната работа 
положително. Като причина за лошото 
ние в цеха — пише вестникът — остават само 
външните фактори и то решението за спира
не в автобусната станция на автобуси от дру
ги автотранспортни предприятия, лошото със
тояние на пътищата в комуната и низките це
ни на билетите. Цените на билетите в Димит
ровградска община са символични 
ние с

Имайки предвид 
ходимостта от

необ- 
по-голяма 

сигурност в стопанисване 
то и доходното укрепва
не, през настоящата годи 
на трудещите в тази ор
ганизация са запланували 
да построят собствена фа
брика за производство 
дограма. Според проекто
сметката същата ще стру
ва около 210 милиона 
нара, а очаква се изграж
дането й да започне 
втората половина от 
дината.

ВЕЦ „ВЛАСИНА" — Въпреки че планът за ка
питаловложенията все още не е готов, Власин- 
ските водоцентрали, които миналогодишния си 
производствен план от 279 милиона киловат
часа електроенергия са преизпълнили с 33,47 
на сто, до края на 1985 година ще увеличат 
мощностите си.

Запланувано е надвишаването на бента, 
което ще позволи да се увеличат водите на 
Власинското езеро, както и да се изгради пом 
пена постройка на територията на Църна тра- 
ва, с което ще се осигури ново количество во
да за производство на още 150 милиона ки
ловатчаса електроенергия.

мо- 
е оценена 

положе

в сравне 
не са нацените в другите общини. Цените 

достатъчни ни за просто възпроизводство.

В статията във в. „Ниш-експрес"
намерят други решения, ще се от

крие процес за закриване на цеха в Димитров
град.

ди-се казва,
че ако не се

през
го-(В. Б.)

Б. Н.

В. Б.
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Брой 1300 
Година ХХХУШ 
29 януари 1982 

Белград

с ъществуващите идейни разлики 
пример за демократическия Един от отзвуците на това състояние е 

и недостигът на творчески диалог в СК и 
обществото. На диалога и обществената кри- 

се обръща достатъчно внимание. 
Някои „чувствителни” теми (отношенията 
между републиките и покрайнините, напри
мер, кадровата политика и подобно) Съю
зът на комунистите често обсъждаше в „за
творени кръгове”. Задушването на диалога 
с „официална критика” стесняваше възмож 
носта за разобличаване и „откровена раз
плата” с чуждите влияния и противниците 
на социалистическото самоуправление и да
ваше сегиз-тогиз предимство на администра
тивните мерки.

на- За това че нашето общество, пък и Съ
юза на комунистите бяха заляни от вълна
та на чуждите влияния, а с това и небла
гоприятните процеси — както в стопанска
та, така и в идейната сфера, сигурно има 
много причини. За тези идейни процеси, ко
ито възникват и се разпространяват под 
влиянието от страни или въз основа на от
ношенията и развитието в страната, а може 
негативно да влияят на по-нататъшното со
циалистическо развитие, трябва както и ви
наги откровено и ясно да разискваме. Но 
някои от тези проблеми наскоро ще разис
ква и Централният комитет на СЮК. Разис
кванията и изводите може много да допри
несат, че членовете на СЮК по-лесно да 
откриват идейните отклонения в своите сре
ди и по-лесно да намират решения за тях
ното премахване. Такива разисквания може 
да станат елемент н а издигане на идейно
то съзнание и укрепване на единството на 
СК и обществото, може да станат линия 
на разграничението.

Следователно, не бива да се забрави че 
СК и обществото ни никога не смеят да 
„залегнат” и само да повтарят как „тряб
ва д а се осъществи записаното". Да се 
стои на едно място обективно значи да се 
върви назад. Вместо това, постоянно са по
требни нови крачки и нови исторически 
пробиви. До тях може да се стигне, покрай 
другото, чрез диалога. В откритите демо
кратически разисквания — зачитайки брат
ството и единството, националното равно
правие, интересите на класата и другите ос
новни определения може да настанат нови 
творчески импулси. По' този начин по-лес
но се стига до съвместни становища, ук
репва единството и способността за акция.

Ето защо разискванията на предстоящо
то заседание на Централния 
СЮК за идейните течения (не закривайки 
диалога) трябва да се насочат към търсене 
на решения, които трябва да почиват вър
ху непрестанната и организирана акция на 
работническата класа, в чиито първи реди
ци трябва да се намира Съюзът на кому
нистите. Това подразбира, че СК не бива да 
изостане на фронта на идейната борба, ре
шително, на откритото поприще, трябва да 
се разплаща с чуждите идейни тенденции и 
противници. Върху такава активност, върху 
преодоляването на чуждите на обществото 
ни тенденции, се създават реални условия 
за по-ясна диференциация и в редовете на 
,Съюза на комунистите.

централи- .
зъм, кадровата политика, потребата и 

границите на диалога и критиката, жилищ
ната и социалната политика, за разбира
нията във връзка с „националните икономи
ки” и други въпроси — ако се задълбоча- - 
ват, може да станат сериозна пречка на по
нататъшното обществено

тика не

развитие и на
предък.

' Разликите в мненията и демократичес
ката им конфронтация представляват силна 
мотивировка за идейно-политическо и вся
ко друго творчество. Но, ако стопанските, 
идейните, културните и другите процеси (.и 
отклонения) започнат да прерастват във 
фронтално настъпление против становища
та на Съюза на комунистите, необходима е 
политическа контраофанзива. Пътят на 

идейното 

разграничение

Според много оценки на актуалния по
литически момент, стигнахме до точката, 
когато е потребно по-решително идейно раз 
граничение, или — както все по-често се 
говори — (а малко работи) — диференциа
ция. Нашето общество е изложено на въл
ните на различни чужди влияния, като се 
почне от клерикалните групи, заговорници- 
те на ултралеви и ултрадесни определения 
до чуждестранната пропаганда, която на
сърчава потребителския манталитет и идей
ната3 „кокаколонизация’’ ■ От друга страна, 
нашето общество се среща с чисто ,Д°ма- 
шни” отклонения — като се почне от за- 

и прекомерното потребление, до 
засилването на управленческия 

на обществени-

В твръде кратък период останахме без 
Тито, Кардел и още няколко души, които 
от началото на революцията бяха начело, 
хора от които почти непрекъснато идваха 
онези творчески, насърчителни импулси, ко
ито цялото общество тласкаха напред. Та
кава и толкова голяма загуба трудно може 
да се навакса. Последиците, особено в на
чалото, трябваше до бъдат чувствителни.

тварянето 
отделянето и 
слой и бюрократизирането 
те отношения-

изнамери средство срещу та
за Да се поста-

разграничението,
посочат някой от

За да се
кива отрицателни процеси 
ви успешно линията 
най-напред трябва да се

на отклоненията.

на комитет на

Мнозина, изглежда, са забравили, че 
ние не живеем в безконфликтно общество 
и че нашата революция трябва да се води 
без почивка. Често прекадено се опирахме 
на нормите и с тях замествахме акцията, 
отнасяхме се 
ване на проблемите, с приемането на заклю
чения и резолюции, всичко ще бъде реше- 
но по задоволителен начин, отнасяхме се 
като че ли в обществото постоянно не трае 

който изчезват едни или въз- 
други проблеми и обществени кон-

причините
в стопанство- 

може даНякои негативни процеси

нКВВГНнаТака2итал^Ги 
конфронтация на “^,3^. Бавното ра- 
света и^^правителните отношения, 
според логиката на нещата укрива пр 
стори на бюрократическите си ^мъртвява

. е.». «•
комунистите и обществото.

като че ли със самото опис-

звитие
засилва

процесът, в 
никват 
фликти. Миливое Томашевич

йони илуяте
” ления, а това, според оценката на

Председателството на М1Ж па 
СК значи, че първият етап в из
борите е успешно завършен.

Ако би трябвало да извличаме 
всички избор-

В този брой:
г г.гпел на ролята и значение- С огледИНЧНихе организациито на първичните ПОЛИТикатаосъществяването на стите прове.

на Сг»°за на муг авлЯват из-
И3 Събитие. Изключител 

СЪ' всички Работи 
предвидени в Устава на ^ и 0с- 
Сърбия, се завъРШ Д 3а ВИсши- 
новшЬ, тогава избор ига ва можете паритини ръкрводс и п0.ка-
по-добре да се подг се ка.
чествено завър,Р^!;Т,'те н0 и за ак- 
сае само за избор > раздвижва. 
циите, които т

Това бе иче изборите в рв ]ите ме_
зации на СК рр“ "а 3а стабили- сени, покраи битката представ- 
зация на стопанство ^ комунис.
ляваха важна зада Сега, ко
тите В нишки и сигурно може 
гато са завъР*е й „ай-голям брой да се каже, че в н и премииа
"ГпИунисо,Г с уставпитс опреде-

В

Мярка за авантардността0бШсИъберанМияНТнямаа да се сгреши 
ако се каже. че същите предло- 
жиха качествен подход за бъде
щите акции. Характерно е сведе
нието, че почти никъде не е има
ло натисци да се предложат или 
изберат определени личности. 
Свободата при кандидатирането и 
избирането на ръководещите хо
ра получи пълна изява, пък на 
предизборните събрания бяха еви 
дентирани повече от 19 хиляди 
комунисти, което говори, че в ре
гиона има широка кадрова осно
ва такова евидентиране на въз
можните партийни функционери 
потвърди, че досегашните акции 

СК по демократизация на кад- 
дали добри

денитеключително
но зашото ако

ни
2 .

в Албания?Какво
3

Вяра в собствените сили
4

наровата политика са 
резултат # ^



2 Комунист
темиПредконгресни ■ Кпчунистиче- ководните и управляващи „струк ното увеличение на Кому нистиче к « в. състояние да да-

ската партия. относн° ™е„ сми ва? достатъчно и по отношение 
на комунистите в и1*'“ .“" на теоретични и други иновации 

бе противоречив "ро“ ев'олю- й по отношение воденето на дне- 
нарастването на Р Тя политика. Затова и загуб-

приемането иде7,таетр ваме дъха за иновации и затова и самоуправлението, ваме д ическохо промисля-
на известно разпи рдане на системата изягЙв8ги°г«яг=

си?е авангардът-, , т.е. нейните ръ-
в°Взапазванет(?°СнаВЯпрйдобит(№>.

гардът ИпреставаТ^га'1^Де,С™вдВ^0‘ 
гато 
зач"

съл
раз на 
цията и 
социализма 
но и резултат 
ляване и прагматизъм 
шествуване на известни 
легии.

МЯРКА
ЗА „ОБЩЕСТВО В МАЛКО’’

ограничи на „пасвоята роля 
на системата.

в периода нато, което започна слещизвестния

през°Н1С966 година, имайКд „“жейшТ ПО-РЕШИТЕЛНА ИДЕЙНА
ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ----------_

комунистите трябва така „органи
зационно и идеино да затоВа в предконгресните ра-
мява, диалектически Д!а р®ввят-> ЗИсквания би трябвало да сейма
дава и „кадровият и >* пгиЧко на предвид този проблем, да се
вид. на компартията По всичко мВДДИИ степен „ с .какви, по-
личи този иск изцядо не у чи- следици Съюзът на комуниститеда осъществим. Не само по чи следици ъ обшество в мал.
слото на членовете, ко ите_ ко" с цел, доколкото развитието
нава два;милиона, но. по' Р ™ *°в^ел цтова течение, да потърси

пт Р1"17* *°и комуниститеТпо моти- изход. Всякак, в страхуването от 
обмисля И отрича, да излиза от Съюза на '/ как с’е постъпва социалдемократизиране. Съюзът 
него, макар крачка напред, а ви ВИте и “а™™ рве п0 идейните на комунистите не „би смеял да

ПОЛОЖЕНИЕТО и ролята иа н-“едТай%аТото “бще^тво^но- Учения които го^проншшат, по ре връша^ към^яко^ввд^кадрет
водещата, авангардна сила, на С Р до нови и висши Неавтентичното депониран повече би го отдалечавало от на-

I” а= г= -д" в
Това отношение Лнмгат"" ”не'нГс1юз"Т“т“о,н™

1Ш=1 =€«= «ЩгШ ИШйШе!
Й- ВЯТ Л-шнонениш ■*, т«.

з*такр.чгг«в аягь.вгвяг%, в:ггаяяягядк■уужтятат че трудовите хора в нея. ка изсушени, те могат да се за кива каквИто са те ставайки за даи които би преобладали в Оь- 
организаирайки се на самоупра- пазват и могат да "И““4®37 0 птитник и застъпник дори и юза на комунистите и които би
вителни начала, са дошли в по- шествата само чрез онези интереси. които ра го правили в по-висшия смисъл
звдм ^рез действуването си да дства, които са противоположни наги и пс.всичко работническо- орга Ризай.„онно „ „дейно кохе-
Г-1.ЧПЯВЯТ съдбата си, е резултат дори и на техните програмни класови. Искахме а това е не пентен а с това и по-ефикасен

шествуването и действуване- принципи, т.с. наУ^“0'^Ра™™Йтее обходимо за ас5.КИ| па в авангард. Разрешаването на пробI Съюза на комунистите. принципи. (Не само компартиите, СОЦИализъм —■ Съюзът на кому- значи не е в по-големото1 ^ъю на к у „о почти всички съвременни пар- „„стите да бъде авангард не са- арма значи не е в пс™
Тези резултати, това което с тии пристъпват от името на де- мо на работническата класа но и яиотанциране 070°““®с™6ратно

акпи?та си вече даде от себе Съ- мокрацията). Другите компартии, на обшеството. което значи той ^™п^-голямото свързване соб-
на комунистите, с какво и в така наречената демократич- да преДвожда всички обществени 1месВт ^ нароилите маси но

как се осйшествяваше и осъше- ност, толкова се потапят в тота- слоеве| „о не успяхме да осигу- п.еството и народните маси, но
стнява действуват до известна литета на своите общества,-че не- рИм това, че Съюзът на комунис-
степен и автономно, като негово минуемо губят способността си тите да изразява само самоупра-
опоепметяване в обществено би- за каквато и да е критическа ди- вителния демократичен плура-
тие правейки само това битие станца, а с това и за каквото и ЛИзъм. а не и други плурализъм.

. способно по-нататък да се разви- да е теоретическо, а особено за
ва в континуитета с .постигнато- практически революпионнен вър
то, по посоката по която сме тър- веж напред, 
гнали, с логиката и 
на собствените потреби и енер-

АВАНГАРДНОСТТА
КАКТО се е дистанцирал от „кадровия" концепт, Съюзът 

на комунистите трябва по-решително да се дистанцира и от 
нцепта на „масовата партия’

МИЛИЯ КОМАТИНА

чрез

в

на съ 
то на

свързване с онези части, които са 
най-прогресивни. а които предим
но са в неговите производителни 
сфери, там където се живее от 
свой труд и където се създават 
и разпределят материалните и ду
ховни постижения в отношенията 
на действителното социалистичес 
ко самоуправление и при уважа
ването на моралните и останали
те цености. които осигуряват кон- 
тинуитет в развитиет о и на тези 
и такива отношения.

Последиците на такова разви
тие многократно са отрицателни. 
Съюзът на комунистите същевре
менно организационно и идейно 
не се е оспособил, и в условия- 

;>1 ПРОТИВОРЕЧИЕ НА МАСОВОТО та, когато по броя на членовете 
ПРИЕМАНЕ В СК е „масов", да задържи цялостна

та организационна и идейна ко- 
херентност. Как все още не , е

------------------------ —------ --------------------В етапа на формирането си, постигнато така „многоцветното"
комунистическото движение нуж число членове, тоест Съюзът на 

Имайки всичко това на пред- но. създава организация с елемен комунистите като цялост, в пълен 
‘вид можем да считаме, че опо- ти На „кадрова партия”- Но все смисъл да изпълнява ролята на
рата за бъдещето, за развитието ДОкато става дума за част на кла- отговорна авангардна сила. отго-
по нашата посока не е само в сата, която няма друга цел ос- ворността за насогеите на обще-
Съюза на комунистите, но и в вен онази която е цел на самата ствените движения предприема
салшто. общество — в системата, класа, а която, не се отнася по ръководството. С други думи, поне 
отношенията и стойностите, ко- ийакво но като част от класата, же самата „партия", така омасо- 
ито правят нашето общество та- такава партия, макар че е кад- вена и в идейния смисъл така хе- 
кова каквото е, с _____ — -----
те наслойки и хетерогеност във класата, над обществото и над на бъде „елита 
всяко отношение. Тъкмо тук -е цията. Тя е само отряд, който е 
и причината за оптимизъм. Кога- „създаден от кадри" .
то не би било така, или когато $ най-прогресивна " 
в това не би се вярвало, нито об- - “ ■

интенциите

гии.

ОПОРА ЗА БЪДЕЩЕТО

сата, която няма друга цел ос
вен онази която е цел на самата
класа, а която, не се отнася по ръководството. С други думи, 
инакво но като част от класата, - " -
такава партия, макар че е. кад-

негови- рова, все още не е партия над терогенна, не е и не може да
. _ «г п в Ня?.ое положител

но значение на това понятие, в 
по това, че значението на един авангарден 

част от класа- революционен отряд, тогава така 
та, че е най-далеч отминал в раз- ва „елита" започна да се създа- 

ществото би можало да бъде ста- витиего от „класата по себе си" ва вътре в самата партия — на 
- билно, нито Съюзът на комунис- в „калса за себе". Нашият Съюз нейните „висши равнища", във 

тите би можал да бъде демокра- На комунистите, относно, нашата фланга на нейните ръководства.
аван- Комунистическа партия никога която в симбиозата с ръководи- 

не са имали белези нито на „ка- телите на останалите обществе- 
дрова", нито на „масова партия” но-политически организации,

От всичко това, очевидно про- в пълно значение на тези поня- правлява обществото Тази 
изтича, че мярката за авангард- тия. Отрядът от дванадесет хиля- 
ността в практически революпио- ди комунисти, колкото в нашата 
нния и мисловен, идеен смисъл, Партия е имало в навечерието 
не е в мярката на самия Съюз на на Втората световна война, пред- 
комунистите, каквато тя и да е, ставляваше „кадрова партия”, но 
т.е. не е в това какъв е самият никак и надкласова, от народа и 
той. но и в това какво е отно- нациите си салюстоятелна, бюро- 
шението измежду обществото и кратизирана 
него. колко е способен да се из
разява като общество, а същевре
менно да не бъде само общество, 
да не се потапя в него, но и да 
може да се дистанцира, диферен
цира от него, критически да го равително общество. Обаче брой-

тичен идейно-политически 
гард.

на-
„раз-

деленост" на базата и на „висши
те равнища", всъщност на цен- 
трите за решаване и обществено
то влияние става една от съшест 
вените причини на нашата 

Този статъчна ефикасност. Ако 
вете на СК не

недо
членоорганизация, 

отряд се увеличаваше пропорцио 
нално с революционните 
тати, тоест, съгласно с развитие
то на революцията и изграждане
то на

са достатъчно ак 
товарезул- тивни и влиятелни, доста

свидетелствува и за неблагоприят 
социалистическото самоуп- ното положение в самоуправител- 
...» ^ ната база. В такава ситуация ръ-



Комунист 3
НАЩи ДНИ

Д-Р ГАВРО АЛТМАН КАКВА Е АЛБАНИЯ?
„ Предчувствувайки Вятъп

“1»"™~^Е*Ттксгг.?;„йй.Угтж°бв р3аните страни. „Мож'е би Енвеп ациите за „велика Албания Необвърза- симостта на външната политика на своята 
кияГ"^а схваЩа- че изолационистмес- мегт™ Утвърдихме на толкова съв- страна. Заяви между другото, че Албания

т курс не е донесъл нишо побоп т стни конференции — е и лишаваме и ан- е желаела и желае да поддържа добросъсед 
раната му", така написа авторът ня тажимент. Непринадлежаването към блоко- ски отношения с Югославия, при двустран-

дната статия в големия индийски вестник В!1те е изклК>чително важно, неизбежно ме- на ненамеса и зачитане на терориалната ця 
и заключи, че „приобщаването към пниже ?!Л° За не°бвързаността, но с нищо не е- лост на двете страни. Към това винаги се 
нието на необвързаните би дало възможнсс * по'малко важно нито застъпването за ис- стремехме, към такъв вид отношения и за- 
на Албания Да стъпи н а главнята Т тинска Демократизация на международните това югославското предложение за сътруд
народна арена”. Основа за тяконя отношения, политичесгште и икономически- ничество с Албания остана открито винаги,
дение той вижда; очевидно и в птга,т!°' Т6, И върху „главните ’ и върху „малките" въпреки най-жестоките нападения срещу 
та албанска политика твърдейки т - ареви на международния живот. - нашата страна, които с години оставяхме
ния и Бирма може би са няй-мссЯтГ Алоа’ Никой не би бил по-доволен от нас, ако без отговор. Прокламацията на албанския 
те страни на света и че освен " ти113™' предпоставките на автора на уводната ста- председател би получила много във веро- 
ки политически разисквания” и™ ИИ' ™я В ”ХиндУстан таймс” се покажат като достойността, ако не бе съпътствувана от 
ка не се е месила в чиитп 1 Та съсед точни и така опровергаят неговите погреш- твърдението, че социалистическа Албания 
работи. да е вътРешни ни предпоставки. Ако ръководството на Ал- не е полагала правото си на югославска те

бания би се определило за това, в своята ритория, че никога не е била за дестабили-
зация на СФРЮ. И той и ние, за жал, зна
ем че това не е точно. Думите на. Чарча- 

да -се причислява или ни би били по-убедителни ако не бяха съп- 
непричислява към движението на необвърза роводени и с такава интерпретация 
ните страни — не би имало абсолютно ни
какви трудности и в югославско-албанските се опровергава твърдението за ненамеса 
отношения. За жал, още не чувствуваме, че в нашите вътрешни работи, 

теоооигти и изпращане на „вятърът на промените” духа в тази посо- В този контекст' почти гротескно зву-
питппи ' СрСаНТИ На югославска те- ка. мкаар че се умножават симптомите, че чи неговият въпрос защо Югославия не да-
р в «Я„^ЮЖе Да Се тълкУват като ненаме- на Албания е все по-скучно в нейната само ва изявление, че ще защищава Албания от 
а в чужди вътрешни' работи. Енвер Ход- изолираност. евентуално вражеско нападение, макар че

жа тогава имаше същите отговорности и Външната оплитика на Албания от на- Албания е съобщила и сега съобщава, че 
същата мощ като и сега. Нека. позволим, чадото бе резултат на нереалните терито- ще защищава Югославия от нападението на 
че нашият индийски колега не е размислял риални претенции на нейните управители и „която да е свърхсила. Югославия не води 
шгго за това дали активността на Енвер амбициите на чуждестранните фактори, въ неотговорни и незадължаващи я войни на 
Ходжа във връзка с, миналогодишните на- одушевени от геополитическото и стратега- думи с „която и да е свърхсила” и не сключ 
ционалистически безредия в Косово може ческо значение на тази страна. Революция- ва формални и неформални отбранителни 
да се вземе като невинна полемическа кав- та рагромът на чуждия и домашния фаши- съюзи, но с цялата своя политика се стре- 
га. А междувременно, междупространството зъм, създадоха в принцип условия за неза- ми към намаляване на възможностите що- 
от тридесет и три години, както е известно, висима и неиредентистка политика, но този то която и да е страна да застраши която 
бе изпълнено с подобно поведение. За вси- шанс бе прахосан само три години след и да е друга страна. При това, разбира се, 
чко това, мисля, все пък би трябвало да завършаването на Втората световна война, тя е готова да защищава винаги и от вся 
се размисля, тъй като доверието в големи- Бедата, разбира се, е там, че новите упра- кого своята независимост и териториална 
те, световни работи („на главната между- вители прегърнаха (както и в някои други цялост. А на председателя Чарчани е извест 
народна арена”) се спечелва, покрай дру- случаи) държавните цели на развластената но, добре както и на нас, че социалисти- 
тото, с поведението пред съседската порта, обществена класа. Затова, че остана иреден- ческа и необвързана Югославия, и със сво- 

Трудно ми е да. разбера как понятието тистка, тя не се определи за чисти отноше- ето съществуване и със своята политика и 
необвързаност може да се сведе на непри- ния със съседите и другите страни, свали- със своята воля да се защищава с всички 
надлежаване към блоковете и как Отсъс- ли бремето на миналото, (коегго Югославия средства ако затрябва, е изключително ва- 
твието от всички конструктивни дейности в направи решително и неповратно), албан- жен фактор на независимостта и сигурност- 
международната общност може да се тъл- ската политика не можа да стане нито на- та на неговата страна.
кува като някакъв добродетел на необвър- истина независима, в положителния, актив- Все ПъК ак0 бихМе предоставили на
заността. Да припомня, например, че Алба- ния смисъл на думата. Затова и нейната са- забравата разочарователното минало и мра 
ния не участвува на конференцията за ев- моизблация, причинена повече по силата чното насх0яще _ коет0 не е лесно н0 Юго 
ропейската сигурност и сътрудничество в на стеклите се обстоятелства отколкото с славИя е готова> сигурен съм, да повтори 
Хелзинки нито на продълженията на тази волята на управителите и, на повече места ТОва усилие, — ако думите на Чарчани за 
конференция. Въз основа на нашия дълго- разбрана като шанс „празнината да се принципите за издигане на югославско—ал- 

. годишен опит може да се твърди, че не попълни, или отново попълни. Такива стре- банските отношения биха могли да се раз- 
е желаела да сложи своя подпис върху за- межи не е трудно да се видят и на оапад берат като декларация за намеренията, мо- 
ключителния акт на конференцията, с кой- и на Изток. же би един прахосан исторически шанс би
то се потвърждава ненакърнимостта на дър-_______Новият министър—председател на па- могъл оТНово да се открие.

* Ф*;нъ-"■ “гт^,гг=.п,?"н;г,.'5,р
- «%'асГоГГ
втаряне на призива на Информбюро за сва- 

На югославското ръководство (1948 и 
година, и дали убийствата на 

те граничари и методичното

на спо
менатите косовски събития, с която отново

наши-

АКТИВНОСТ НА НАШАТА СТРАНАОТ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ - ЛО-ДОБРИ ПЕРСПЕКТИВИ
сътрудничество и обшата размя- Кувейт, редовното заседание, към 
световни проблеми, а специално края на май в Хавана и седмият

самит на необвързаните през сеп 
тември в Багдад, първата тема на 
тези срещи във всеки случай бе 
състоянието в движението и пред 

световни проблеми, но и с под- стоящите активности на съшото. 
робни договори за взаимното б и- Във всички тези разговори бе 
латералио и мултилатерално съ- оценено, че сериозното изостря- 
труднйчество точно с тези прия- не на международната обстанов- 
телски и необвързани страни. За ка налага специални отговорнос- 
шото високата степен на близост, ти и задачи пред необвързаните 
пък и идентичност на становища- страни и че е необходимо да се 
та по твърде тежката обстанов- даде нов подтик и динамика на

тКе%ВледеватораетДаНасв7товнГв” Движението. Подчертана бе по- 
както бе оценено в разговорите, требата от по-чести и тесни кон- 
са изходна основа за изнамира- султации, а имаше и договори по 
не на възможностите за съвмест- конкретните въпроси за съвмест-
межднуароден "плшГ3 Не^ходш Д^йствуваие в международ-
мостта от такава акция днес под ните форуми .за подобряване на 

онези, които доиеотда- неблагоприятното състояние и ре
шаване на ключовите междуна
родни политически и икономичес 
ки проблеми. В разговорите с най- 

В годината, когато необвърза висшите личности на' Ирак, Еги- 
ните се готвят за редица важни пет Алжир и Пакистан, страни 
заседания на най-високо равни
те: предстоящата министерска 
среща на Координационното бю- даме върху съвместните стреме- 
ро за Палестина през април в жи в борбата за запазване на

равноправнотоВсестранното билатерално
за активно™аТана3адвйжение?оена необвързаните, бяха основните 
теми на Разговорите с най-висшите личности на Ирак, Египет, Ал
жир и Пакистан

независимостта, 
международно сътрудничество и 
укрепването на мира в света, от
делно когато се касае за Ирак 
и Алжир), че развитието на твър- 
д' е добрите политически отноше
ния е съпътствувано от съответ
но икономическо сътрудничество. 
Когато се касае за Египет и Па
кистан, същото още не е достиг-

„ ■йж.г.-еж щ 
’ яшгг

- ниеН на нейното ненамаляващо 
' присъствие и роля 8„м^йУнаР№

- ?а “ международната обстановка.
1^Тте^кВотоГОбремеанаКОста0рите и 

новите кризи, Стам

гтате?ра"яп^;
седател :на Съюзния взпглввт0сс 
лен съветм в,даЛ*р Рна външните

_ ггпрзипент на' Ислямска р
ликаР Пакистан в нашата страна, 
представляват нещо много пове 
че от протоколяриа Р"'а
^оНеНчИеЯ\азиНаг"аКОзапочвам с
размяна на мнения за глобалните

гата 
на . иало това равнище, но съшеству, 

ват. желания, интереси и по-ши
роки възмол<нбсти за неговото 
издигане. Следващата крачка, сле 
дователно, би трябвало да бъде 
развитие на висшите форми на 
сътрудничество, като: промишле
но коопериране, инвестиционни 
работи, сътрудничество в техно
логията. За всичко . това по-по
дробно разговаряха ресорните ми 
нистри.

чертава и 
вна оспорваха ролята на движе
нието на необвързаните на меж
дународната арена.

Понеже се показа, че добрите 
политически отношения водят 
към по-добро сътрудничество и 
на всички други полета, добрите
резултати, новите планове, дого
вори и задължения обещават още 

с които отношенията си пзграж- по.хубави перспективи.на

Б. Станишич



4 Комунист по-добра„„„„ и да се осъществят чрез самоурпавлението. » ппгянизираност и съвместни ак-
Ш1 технологическата и тру- «и^на ор™зации еТака^иро-

ко и критическо привеждане на 
спябостите в миналогодишната 

Почти невероятно зв.уче*в работа трябва да послужи на ггьр твърденията, че един брои от раоот^ раганизации „а СК и на 
ООСТ според заключителния ба останалите обшествено-дрлитиче- 
ланс за 1981 година ше тюкажат °ки организации, шото в 1982 и 
неликвидност от около 900 поедстояшите години по-уточне-
она динара, и че заради то за шс гоедстдефинират своите задачи и
бъдат принудени да я, р°кр™зу тежестта на активностите си да със скъпи банкови кредити асъ тежестта |евидентираните
шевремемно големи средства слабости” и пропуски,
други ООСТ е стоят в банките рлар°р™ряВашо е. съшо така, че 
неизползувани. Отделна я „ас^от наболи? брой от членовете на 
е определението на елва **а ск и на останалите участници вООСТ да не изнасят всичко кое ок и ”а като критикуваха
световшгяЛпазарНЗпостигат™поч1ис-
^Тва%^преТие2М=

или^сложнаОрганизация даТеТе 
ва на съвместния приход в най или едно чиновническо

. голямата трудова организация на работно м!сто” Имаше и предло- ЕИ, в „ТВ електроник . не може работно мяст намадят разх0дИТег
да започне да се. прилага защо М дза командировки и пол- 
то — както заяви един от участ осоо обществени коли, а по-
ниците в разговорите — „отдел зуване_на „якто бе казано — 
Н1ЦООСТ саботират”. Какво на- ‘“^ГдЛГви^г и по сел-

пазари и тържества. 
Специално внимание заслужа- 
и предложението за измене- 
оценяването на производстве

В НИШ звитие на 
което - 
пето надовата дисциплина.

ЕЛЕКТРОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 
ОТ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ

РАЗВИТИЕ НА 
НЕДОВОЛНИ

ВЯРА
В
СОБСТВЕНИТЕ НИ каже за все по-голя- 

изоставане в тегхиологичес-края да се скитемотокото развитие на новите произве
дения. или за сериозното предуп ва 
реждение на един от най-големи- ние

ЕИ във връзка с ни» иСИЛИ непроизводствения 
трябва да реафирмира и 

•всеки труд 
лентите. Съ-

те купувачи на
постоянния упадък на качеството което _,нягпапи авна завоюваните про по-добре възнагради 

ТСяк пя се коментира с машината или на
отделни ООСТ шо така единодушно бе поддъР-

шия брой на заетите?

на вече отд 
изведения? 
сведението, че в

ботаположения-ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ не е реален в много 
Разискванията показаха, че той е 
изготвян по „стария начин , че

ние^га Ръководствата “а СЪобще- ЗТУИ &
промишле! Г1кс=Г^='р-воТ. 

ност в Ниш, Драги йованович - ни цели че в съшия има
Х?СаенааТСКТ™ драуго?оФкаРзеа- предложенията осъществяване на 
цията на ок между дру. заплануваните цели в развитието
вите хора от наш^я колектив в Планът е пълен с „големи цифри 
нас ние членовете на СК трябва и оптимистически оценки, 
много по-добре и повече да рабо- тпяяпя па
ЖиГдГсТб^ГзГ^Тна че^икоТнеаГасеТ?тказвйпе от го-

членовете“наТ СК в^Еледтронната бяхПадао^че^ез тях няма ни- 
промишленост не са доволни ни- ™3У7а®0™"3таиЦвИЯ освен това тряб- 
то с работата си пито със съвку- к°лекк™!‘ че“ ито един ма-пийте отношения в този многолю ва да се каже» 1е нито един уча требни ден колектив. Това иедоволствие, стник в разискванията не се съм- 
мпкяп «р кппистив-кт завърши де няваше във възможностите за ста 
ловата годинасъсЬзадоволР.™гаи билизаци» и за бързо развитие, 
резултати, се основава върху мно защото собствените сили на този 
жеството слабости, които в пред колектив действително са големи, 
ходната година бяха ограничаваш 

' фактор на по-ускореното разви
тие на тази най-голяма нишка 
трудова организация-

Мнозинството членове на СК 
търсили специално да се изостри 

АКЦИЯ НА въпросът за отговорността за по
ставените задачи, в заключенията 
на съвещанието ясно да се каже, 

ръководители и функ- 
ги изггьлня-

В заключителната си реч пред

твърде- че всичкиОтделно тревожинието за това комунистите в Е И пионери, които не 
“ откровено и критически говори- ват трябва да заминат от своите 

ха, че самоуправлението в колек- функции. Първа такава 
тива е на ниско равнище („Работ ка” тряова да се извърши 
ническата скупщина превърнахме като се сумират 
в изпълнителен орган на Изпъл- делови резултати в настоящата 
нителния отбор, зашото само гла- . година.
сува за решенията, които От- Следователно, всички ооще-
борът предлага",), а разпределе- ствено-политически организации 
нието в колектива „никога не е в колектива ше имат много раоо- 
било по-лошо от днешното". та в предстоящите месеци, но из

глежда, че ше имат и достатъчно 
сили тттото при добра организи- 

и раност, и да изпълнят тези зада-

малко
нови решения „провер- 

след

кажем,
всички

— По шест месеца са ни по
да получим мненията 

становищата на отделни ООСТ за чи. 
някое предложение, произтекло __ 
от някой орган или форум. Бав
ността в договарянето и споразу
мяването е един от най-важните 
Фактори за неефикасността в ра
ботата на обществено-политичес- ДА СЕ ПОПРАВЯТОсновните причини, че този 

колектив постига само „задово
лителни резултати", че не се раз 
махне по-широко, че по бързо не и организации — казаха на съве-

кнте и самоуправителните органи

закрачи към международните па- 
ГОЛЕМИТЕ ЦЕЛИ ТЪРСЯТ ГО- зари, са затвореността на почти 
ЛЯМА РАБОТА’ всички ООСТ в своите граници,

голямата зависимост от вносните 
репроматериали, неосъществява-

щанието.
И да не изнасяхме всичко, кое

то чухме на съвещанието, защото 
— изглежда — много по-важно е 
това, дето всички участници в ра
зискванията по развойния план 
за настоящата година, изказаха

Прекият повод за съвещание
на всички ръководства на обще- нето на запланувания износ, мал

кото нови произведения за паза
ра, по-слабото качество на вече 
завоюваните произведения, бавно 
то заживяване на големите инвес
тиции от предишните години и готовността да се преодоляват ела

бостите и убеждението,-че поста-
може

(От 1-ва стр.)
Още нещо, липсата на по-види- 

мо „насочване" от страна на об
щинските партийни ръководства 
като че ли изненади отделни пар
тийни организации, пък те не „из 
ползуваха" всички свои права 
в кандидатирането на хората за 
общинските, републиканските и 
съюзното партийно ръководство. 
Този пропуск бе забелязан още 
по време на предизборниет и до 
известна степен поправен на из
борните събрания — за общин
ските ръководства са предложени 
дори 610 кандидати повече откол 
кото трябва да се изберат, дока- 
то за хмеждуобщинските и репу- 
ликанското ръководство са еви- 
дентирани 180 комунисти.

организа-ствено-политическите 
ции бе обсъждането на основни
те цели на икономическата поли
тика за 1982 година. Почти всич
ки участници в съвещанието да
доха единодушна оценка, че „Пла изоставането разпределението
нът по развитието в 1982 година" на дохода и в по-нататъшното ра-- вените цели в развитието

в
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Обаче, трябва да се каже, че 
при евидентирането на кандида
тите за висшите партийни ръко
водства малко бяха предлагани 
раоотници. Така изпада: колкото 
Ръководството е по-висше 
шото има по-малко 
или селскостопански тели. В
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_ Джерджевич (зцместннк главен м отговорен 
РЩ11»/|] Бояна Антумовмч, Велммир Филипоаич, Рас- 

*■ I, Сяебедам Кляхич, Ммхайло Ковач, 06- 
реао Маркоаич, Зерица Стамммировмч и

в съ- 
работници 
производи- 

предстоящия период този 
пропуск трябва да се

т
премахне,

ръководстваI на Издателския съвет на Изданията 
аа СР Сърбмя Мария Тодорович. защото във всички 

на СК трябва да се обезпечи ра
ботническо мнозинство.

м с указ от 22 дама мери 1974
е орд«

В. Ф.



РЕПОРТАЖ

Със сдружени средства до 

нови обектиНадеждата на село Ракита
Миньорска Ракита 

вее в надежди. жи- работи. Мината под село
то тук е гордост и завет. 
Лората жалеят 
то им отнеТакова онези, коивпечатление 

лучава човек когато 
зе в селото. Оня, който 
не е запознат с миналото 
му не може, 
помисли,

по- силикозата, 
гордеят се с мината, коя
то има висококачествени 
въглища. И

вле- * В комуналната дейност през настоящата година ще бъдат вло
жени около 40 милиона динара * Покрай тези средства запланувани са 
и над 30 милиона динара за защита на Власинското езеро от отпадъч
ни води и за подобряване снабдяването и туризма на Власина

всички тук 
живеят с надежда, че от
ново в Ракита 
ми славата на това малко 
и живописно село.

а да не си 
че влиза в 

пуснато селище. Въпреки 
хубавата природа, 
натите сгради на бивша 

дирекция
„Ерма" и сградите с праз 
ните

на- ще загър-
напус- КОМНАЛНАТА дейност 

в Сурдулишка община 
през последните няколко 
години отчита твърде за
бележителни резултати. 
Благодарение сдружените 
средства в Самоуправи-

•ц и !в селата * завършване 
на водопровода в БелоПо 
лье и уреждане на града. 
Средствата се обезпеча
ват от републикански из
точници, регионални СОИ 
и чрез местно самообла
гане.

Покрай тези запланува- 
капиталовл оженил, 

СОИ за комунална дей
ност е запланувала и над 
30 милиона динара за 
защита на Власинското 
езеро от отпадъчни води, 
както и за подобряване 
снабдяването и създаване

дулица, регулирането на 
коритото на Романовска 
река,
трафопост на Промая, еле 
ктрификация на местни 
общности, 
на пътища и водопрово-

та на мина А това е вече реалност, 
средносрочната прог-

изграждането наСъс
рама за развитие на Ба- 
бушнишка община вече е 

•прието решение мината 
да започне да работи до 
1985 година. Годишното 
производство ще бъде 200 
000 тона, а целокупният 
доход — 574 000 000 ди
нара. Тук ще намерят ра
бота 870 миньори.

квартири действу
ват мъртво. изграждането

В първите години 
откриването 
по тесния път край Ракит 
ска река идваха тук на 
работа две хиляди работ
ници от Вражи камък, 
Вучи дел. Влакчето, попу 
лярно наречено „Чиро" 
изнасяше 500 000 тона ка 
менни въглища.

след 
на „Ерма"

СОИ за комунална дейност в Сурдулица, 
както подчертава нейният секретар Лаза Ива- 
нович на местните общности дава и: 30 на 
сто от целокупните необходими средства за из
граждане на локални пътища и мостове, 50 
на сто за електрификация и асфалтиране на 
пътища и 20 на сто за изграждане на водопро
водни и телефонни мрежи и за други обекти 
от обществен интерес.

ни

Пътят до реализацията 
на тези задачи ще бъде 
сложен.

условия за развитието на 
туризма на Власина.

В. Б.
Лошите условия за ра

бота в мината и неиконо- 
мическото

Това са последни нови
ни от Ракита във връзка 
с откриването на мината. 
Тук всички живеят с на
деждата, че тяхното село 
отново ще стане миньор
ско. Ние, които тези дни 
видяхме онемелите миньо
рски шахти също така на 
пуснахме селото с надеж
да, че мината отново ще 
заработи. Затова при на
пускането на селото ка
захме по миньорски: „Чес 
тито, до нова среща с 
още по-оптимистични но
вини".

телната общност на инте
ресите за комунална дей
ност, където значителна 
роля има и самооблагане
то, израснаха и израстват 
нови
обекти; С това някогашни 
те изострени проблеми в 
инфраструктурата от го
дина в година се намаля
ват. Усилията обаче, кои
то се полагат в комунал
но-битовото 
ство не стихват.

През настоящата годи
на за разрешаване на ко
мунално-битови въпроси 
ще се вложат около 40 
милиона динара. Преди 
всичко, от тези средства 
е запланувано изгражда- 
пето на две улици в Сур

БАБУШНИЦА
стопанисване ПОДОБРЕНИЕ НА ПЪТНИТЕ СЪОБЩЕНИЯнакараха мното миньори 

да напуснат „Ерма" и да 
работа по мини-

комунално-битови
*3а изграждане и модернизация на регио

нални пътища ще се изразходват 71 000 000, а 
за местни пътщца — 21 696 .000 динара

На развитието на път
ните съобщения в Бабуш- 
нишка община в предсто
ящия средносрочен раз
воен период се придава 
голямо значение. Тъй като 
съобщенията имат голя
мо стопанско значение, за 
щото единствено по този 
начин се върши доставка 
на суровини за промишле
ността, както и износ на

търсят
те в страната. Затова сгра
дите останаха напуснати, 
а „Чиро" по-късно зами
на в предприятията за 
вторични суровини.

готова продукция и селс
костопански изделия.

За целта в следващите 
четири години ще бъдат 
изразходвани 71 000 000 
динара за регионални път
ни съобщения. За поправ
ка и модернизиране на 
вече изхабения път Бабуш 
ница-Бела Паланка в 
дължина от 4 километра 
ще се изразходват 12 000 
000 динара; за регионал
ния път Бабушница-Звонс- 
-ка баня — Ю 000 000, за 
изграждане на пътя Рав
на дубрава-В елико Бонин- 
ци в дължина от 9 кило
метра — 27 000 000 дина
ра. Също така ще про
дължи с изграждането и 
на пътя Садиков бунар- 
Своге в дължина от 2,2 км 
за който ще бъдат израз
ходвани 22 000 000 дина-

строител-

Неотдавна, 
правихме посещение в Ра
кита, срещнахме нови по
коления — 
миньрите от 
ново
че мината ще започне да

когато на-

синовете на 
„Ерма". От- 

е актуална темата, Д. Божилович

НАШИ СЕЛА: ВУЧИ ДЕЛ

СЕ/10, КОЕТО РАСТЕ
селото.наброява 5 

в най-скоро вре- 
ще приемем още ня- 

освоедомн

гато посетихме 
Именно ние пребивавах
ме във Вучидел преди де 
сетина дни, когато из ця
лата страна валеше сняг, 
пътища бяха трудно про- 
н когато и магистралните

която за сега 
члена, асе намират извън селото, 

според 
закон”

Малко са селата в на- 
могат на работа, 

някакъв 
непременно се 
тук — започна да ни ра
зказва" Борис Гигов, пред 

местната 
във Вучи дел.

като 
неписаншид край, които 

да се похвалят, че мигра
ция при тях не съществу
ва. В Бабушнишка общи
на с това могат да се по
хвалят единственно вучи- 
делци. Освен в село Вучи 
дел във всички други се
ла в този край жителите 
намаляват. За това свиде 

и факта, че 
във Ву- 
391 жи-

ме
колко души,

Здравко Милошев, но
воизбрания секретар на 
първичната партийна ор
ганизация в село Вучидел.

завръщат ра.ни По такъва начин ще се 
създадат условия за зна
чително подобрение на 
съобщенията, което ще 
улесни стопанската дей
ност в общината. 
ПРОДЪЛЖАВА МОДЕР
НИЗИРАНЕТО НА МЕСТ 
НИ ПЪТИЩА

И в следващите някол
ко години ще продължи 
изграждането и модерни
зирането на местни и меж 
дуселски пътища, както и 
свързването на районни
те центрове с Бабушница.

Тази акция, започната

об-седател на 
щност ходими- И ето изненада: 

На пътя 
та до Вучи дел (6 киломе 
гра) се бе насъбрал на
род, и стари и млади, ко
ито с лопати в ръцете ра
зчистваха пътя, въпреки, 
че по него автомобили 
трудн о се движат и през 
лятото. Казаха ни, че то
ва била дългогодишна тра 
диция — пътя да е очис
тен, заради децата, кои
то отиват на училище в 
Звонци (10 километра), за

МЕЖДУ НАИ-АКТИВНИ- 
ТЕ В ОБЩИНАТА

от село Раки-Наистина чудни са на- 
равите на вучиделци. Нео 
бясними. Защото ако бих 
ме искали да направим 

съпоставка с други- 
в този край, сво- 

каже,

За Вучиделци всички с 
казват, че от 

в този 
ва го по- 

и в Звонци и 
Може би

телствува гордост
тях по-сговорни, 
край няма. То 
твърждават 

Бабушница. 
най-добра оценка за

Вучидел даде 
войник от близката

1971 годинапрез
чи дел са живя ли

момента
една 
те села
бодно може да се 
че най-трудно се присти
га до Вучи дел — все още 

хубав път

над 
ка- 

зададе 
възмож-

гели, а в _
420! Този факт, които 
ра всекиго да си 
въпроса — 
но? Дали във Вучи дел У 

са по-

хо-как е не съществува 
до селото: Вучидел е наи- 

от центъра 
Звонци — 10 ки 
. Но затова пък

рата от 
един
застава, който между дру 

каза: „Минах из ця
ла Югославия, даже и в 
чужбина живях известно 
време, но хора, сговорни 

не съм

наловията за живот 
добри отколкото в други
те села?

отдалечен 
Дерекула 
лометра.. 
във Вучи дел се строят 
най-хубави къщи, които и 
най-хубаво са обзаведе-

години с 
самооблагане, ще

преди няколко 
местно 
продължи и до 1985 годи
на, като по такъв начин 
се построят нови 63 кило
метра местни 
Стойността на тези обек
ти ще надмине сума от 
21 696 000 динара.

гото

да ви 
така.— Трудно мога 

кажа защо е това 
Изглежда, че 
делците, най-много си

никой изо- 
да го

ние, вучи- 
оби

пътища.като вучиделци 
виждал ... рад евентуалните гости, 

зарад снабдяването ...
ни.
_ Ето, тези дни форми 

и първична партии 
в селото,

чаме селото и
напуска. ^Напротив, почти 

временно

Един факт и на нас ни 
направи впечатление, М. А.рахме 

на организация Т. Петровко-
всички, които
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гЛ,М1^ ми
'Шящ

Ш
0 ш Успехът подобренСРЕЩА

Прекрасна е професията 

на учителя
в средношколския образователен ценгьр 

-Тна^е^хе,

на училището

и на

и плановете зарамите
си, отнасящи се 
през първото полугодине. 

Всички тези въпр°си
родителско-учителската

до работатаСпом- 
ние 

болните ока 
младите

трябваше да знае.
именноЗа пръв път след 33 го

дини учителката Кощута 
Колева през този януари 

бележките,

ням си, че 
учителите на 
звахме

бяха обсъждани 
среща.помощ, 

съветвахме, че само уче
нето може да ги доведе

няма да чете 
с които е оценявала уче- 
.ниците си. За пръв 
тази зимна ваканция тя 
ще прекара не като учи
телка, а като пенсионер-

55,67. 199 ученика 
слаби бележки, кое 

44,33°/о от
центина въпроса__„ Отговорът

до истинския път, стари __ какъв е успехът
края на първото полуго
ли — потрсихме от дирек 
тора на средношколския 
ценгьр в Димитровград 
Милча Ценков.

__По отношение
налогодишният успех, 
га можем напълно да бъ
дем доволни, но трябва 
веднага да кажа, че то 
можеше да бъде и много 
по-добъР-

Твърдението на
потвърждават и <рак

имат
то показва, че 
съвкупният брой на уче- 

слаби бе-

път в
те ограмотявахме.

ниците са съсТогава изобщо не мо
жеше ни да се помисли 

културна манифес- 
мине без да я

лежки.
По традиция

най-добър успех са 
от че

ка. и тази го-От септевмри Кощута 
Колева е пенсионерка, но 
не бездействува. В нея съ 
ществува още много, мно 
го енергия, онази енергия, 
която цели 33 години я 
караше все напред. Тя по 
чти ежедневно прелиства 
тетрадките на някогашни 
те нейни ученици, които 
тя си е запазила за спо- 

Почти ежедневно 
■' получава картички и пис

ма от учениците й, кои
то работят навред из ця
лата страна, като инжене- 

работници, 
журналисти, юристи, му
зиканти, преподаватели...

Почти на съществува се 
Бурела и Дерекула,

някоя 
тация да 
организираме ние — учи-

дина
показали учениците 
твърти клас, където сРед 
ната блеежка е 3,95, дока 

класове

на ми-
се-

телите.
първите 

бележка дости- 
цифрата 2,65.

бележка.

то в 
средната 
га едвам

Средната, пък 
за всичките 450 ученика, 
е 3,20, от което може да 
се заключи, че успехът на 
истина е подобрен, по

на миналогодиш

Т. П.

Кошута Колева дирек-БЕЛЕЖКА

Богато
съкровище

• V тора 
тите.

От общо
и 4 клас. По-миналата го- 

1 и
В началото на 

септевмри дойде при мен 
един мой бивш ученик и 
изказа желание аз да уча 
сина му — първокласник. 
Наистина бях приятно из
ненадана — това желание 
на моя бивш ученик, да 
уча сина му, 
големото ми признание за 
моето учителско дело.

мен. 450дина в Ракита учех 
3 клас.

учени-
— 87 са показали от

личен успех, 77 много до
бър, 64 добър и 22 дово
лен успех.

От тези цифри се узна- 
с положителен ус- 

първото полугодие са 
общо 250 ду 

изказано в нро

от-
ка ношение 

ния-
Естествено, че това не 

трябва да означва, че той 
не може да бъде и по- 
добър.

години
насле-

С дълги 
фолклорното 
дство в Бабушниш- 
ка община беше не
известно на по-ншро 
ката общественост.

ри, лекари,

ва, че 
пех 
завършили 
ши или

т. п.екземпля-ло в
в което Кощута да не е 
учила децата как се пи
шат малките, а как голе- 

букви, как се съби- 
две и

Ценни 
ри и останки от ри 
меко и др. времена, 
както и от Народо- 
освободителната бо 
рба, ставаха 
плячка на разни ма 
трапази или др. ли
ца които ги изнася
ха извън общината.

От една година на 
сам — към основно
то училище в Бабуш 
ница е открита му
зейна сбирка, в коя 

изнесени на

бе и най-

ОБЗОР
Прекрасна 

професия. Ако бих 
ла възможността повтор
но да
сигурна съм, 
бих избрала учителската. 
Мисля, че няма нищо по- 
хубаво от това да 
таваш бъдещото поколе
ние.

е нашата 
има

мите
ра едно и едно, 
две.. .

Не може, а да не си 
спомни някогашната учи
телка за първите дни, ко- 
гато е взела дневника 
ръпете си; за стотиците 
километри, извъовяни по 
безпътието към ВVЧИ дел, 
Нашушковица,
Ракита, Берин Извор, Бо
рово ... Не може, а да 

най- 
нейната

ВНУШИТЕЛНА ШУРНА ИЗЯВАлесна

избирам професия 
че пак те самодейци към обога- 

жи-НА 22 и 23 ЯНУАРИ в 
Ниш се състоя заключи
телното тържество 
самодейците — участници 
в „Срещите на другар
ството на работниците от 
Сърбия. През 1981 годи 
на в районните прегледи 
общо са участвували 137 
общини в СРС, а на зак- 

тържество

тяване на културния 
вот и развитието на твор- 

способности на 
задьлбоча-

в
навъзпи- ческите 

работниците, 
ване на културно-художе
ствените самодейни дея 
телности и културния жи 
вот на работниците, за- 
почнаваме и поддържане 
на културните стойности 
и постижения на всички 
наши народи и народнос
ти, обмян на културни 
програми, самоуправите- 
лен и трудов опит между 
различни отрасли в сто
панството V поколения ра 
ботници.

Пресека, то са 
показ ценни предме 
ти от различни кул
тури, предмети от да 
вни времена за от 
фучали векове в те
зи простори. Съхра
нени са и предмети 
и оръжия от славна 

Народоосвободи 
телна борба.

Така е създадена 
възможност на уча
щите се от община
та, както и от други 
места, да се пока-

Кошута Колева сега жи
в Димитровград, но 

изчезват. С
вее

не си спомни и за спомените не
спомня за израдост си 

миналите години. С усми 
вка разказва за безброй 
ните акции, които млади

лючителното 
44 общини. Общо около 
80 на сто от работниците 
в Републиката са били об 
хванати от тази внушител 
на културна манифеста-

приятния миг в 
служба:

— Най-често учех деца
та от 1 до 4 клас с някоя 
моя колежка. Обикновен- 
но едната от нас учеше 

1 и 3 клас.

та
те са провеждали в села
та: ция.

Срещите на другарство
то от 1980 година са ста
нали републиканска кул
турна манифестация- В 
нея участвуват работници
— самодейци в областта 
на народното творчество 
(фолклори, оркестри, ин
струменталисти и певци
— групи и солисти), в из
образителното 
(художници, скулптори и 
приложно изкуство), фо
то, рецитаторско и лите
ратурна творчество, кино 
самодейност.

— Учителят в селата 
преди 20—30 години беше 
всичко. И всичко тогава

учениците от
другата учениците от 2а

Срещите на другарство 
то на работниците от СР 
Сърбия ясно 
пълната

показаха 
основател

ност на една такава кул
турна манийестация- От 
друга страна, тези Срещи 
разкриха колко неизчер
паеми сили има в трудо
вите колективи и че с не
значителни средства тези 
сили могат да се раздви
жат, за да обогатят изоб
що живота на работни
ците.

В тазгодишните Срещи, 
които ще започнат през 
февруари в организаци
ите на сдружения труд, 
през май в общините, а 
през септември в 
ните, следва да се вклю
чат и нашите общини, ко
ито също имат талантли
ви изпълнителни.

изкуство

Общият 
участниците на републи
канските прегледи е до
стигнал 15 000 души. За 
отбелязване е, че от на
шите общини, в които жи 
вее българска народност 
само Сурдулица участву
ва с музикален оркестър.

Основните цели на тези 
насърчаване 

кулуртрни-

брой на

регио-

Срещи са 
дейността на Ст. Н.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна ь ш
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

НА СК НА ССМЮ ДЕСЕТ ГОДИНИ НА ТИТОВИЯ ФОНД ЗА ШКОЛУВАНЕ НА МЛАДИ 
РАБОТНИЦИ И ДЕЦА ОТ РАБОТНИЧЕСКИ СЕМЕЙСТВА

Резолюцията 

и задача
Двадесет хиляди Титови 

стипендианти
шанс

Изминаха десет години от създаването 
на Титовия фонд за стипендиране на млади 
работници и деца от работнически семейства. 
Идеята за създаване на фонда се роди в нача
лото на 1972 година в миньорски и многона
ционален Майданпек в момента, когато цялата 
страна чествуваше великите Титови юбилеи: 
80-годишнината от рождението му и 35-годиш 
нината от идването му начело на Югославската 
комунистическа партия относно Съюза на юго
славските комунисти. ' _______ _

ня „^Д,Р.1*еНИЯТ труд трябва да стане творец 
а политиката за стипендиране и кредитиране 

на ученици и студенти.

лучи заедно с наградата на 
АВНОЮ. Веднага след ос
новаването на Фонда пре 
зидентът Тито внесе 20 000 
динара като собствено 
приложение. Започна ма 
сово зачленяване на тру
дови организации и. от
делни лица, така че нас
коро бе създадена силна 
материална основа.

На 17 май 1973 година 
се подписа и Обществен 
договор за Титовия фонд, 
подписници на когото са 
СЮК, ССТН, Съюзът на 
югославските ' синдикати, 
Съюзната скупщина и 
Стопанската камара на 

име Югославия-

Еднй. от Най-важните за 
дачи на Съюза 
листическата младеж на 
Югославия е да мобилизи
ра всички младежки ор- 
ганизации и всички мла
ди хора за творческо ан
гажиране в единствената 
обществена акция за осъ
ществяване на обществе
но-икономическата стаби
лизация и укрепване ма
териалната основа на со
циалистическото самоуп
равление. Затова всеки 
член на ССМ трябва да 
осъзнае високата оиовор-

За, ефикасна акция в 
тази насока, както бе ре- 
шено на последното засе
дание на Председателст
вото на СК на ССМЮ, 
всички първични младеж 
ки организации трябва 
да изготвят конкретни 
програми. В центъра на 
вниманието трябва да се 
намерят осъществяването 
на плановата продукция, 
ефективността на органи
зацията на труда, усъвър- 
щенствуването на вьзиаг- 
раждаването според ре-

на социа-

млади работници и де
ца на работнически . се
мейства. Природно беше 
това сдружение да

ИДЕЯТА за създаване 
на Титовия фонд се роди 
спонтано, на сборове на 
работниците и събрания 
на комунистите в медна свърже с името на Йосип 
та мина в Майданпек, а Броз Тито, защото негова 
непосредствен повод за та младост беше работни 
това бяха Титовите юби-

се

ческа, а неговото
леи.

Предаността си към Ти 
то и партията, миньорите 
по това време потвържда 
ваха с ударнически труд'. 
Постигаха се световни ре

зултатите на труда, гри
жата за материалното и 
социалното положение на 

^ге за осъществяването на младите и други основни 
целите и задачите ог Рс- въпроси. Осъществяване

то на ’ резолюцията е го
ляма задача на младите,

МИЛУТИН ДОСТАНИЧ стана пръв маги
стър всред стипендиантите на Титовия фонд 
в Сърбия и Югославия, и то само след чети
ри години следване.

Достанич е дете от работническо семей
ство от Гацко, а стипендиант на Титовия фонд 
стана като ученик в 
ката гимназия „Велко Влахович” в Белград. 
За непълни три години той свърши следването 
си на Природно-математическия факултет със 

бележка 9,33. През октомври 1980 г. 
Достанич се записа на постдипломни студии 

22 януари т.г. издържа магистърски из-

ност, която носят млади-

корди в производството^ 
мед. Заедно с идеята 

за Титовия фонд, на сбо- 
работниците

золючията за обществе
но-икономическо

на
разви

тие на нашата страна в 
1982 година.

но и шанс по тези въпро
си да се чуе и младежка
та дума.

IV клас в Математичес-ровете на 
се родиха и други идеи. 
До Комитета за чествува 

рожден 
ден при Съюзната конфе 
ренция на ССТН от Май
данпек
и- предложения на 
гаря Тито да се връчи пов 
еля на народите и народ

на Титовияне
АКТУАЛНА ТЕМА: УСПЕХЪТ НА КРАЯ НА ПЪР 
ВОТО ПОЛУГОДИЕ

средна
$ бяха изпратени

дру-
и на 
пит.ОФАНЗИВА НА 

ЕДИНИЦИТЕ“
Днес Титовият фонд е 

еманципация на работни общоюгославска институ
ческата класа. Идеята на ция с организации във 

Майдан- всички републики, пок-
подкрепа райнини ; и общини, ко

ито създават възможност 
за школуване на хиляди 
млади от редовете на ра 
ботническата класа. До
сега към 20 хиляди уче 
ници и студенти ползува 
ха материална помощ от 
Титовия фонд, в който 
са зачленени 2,5 милиона 
индивидуални и колекти 
вни членове. Целокупни
те средства възлизат на 
70 милиарда стари дина
ра, а школуването си за- 
връшиха 5687 стипендиан-

ностите, като израз 
благодарността на работ 
ниците и гражданите на 
Югославия, за всичко оно 
ва, което другарят Тито 
г. революционната си де 
йност направи необвърза 
на Югославия- Предложе 
но бе в „Златарницата” 
в Майданпек да се изко
ват първите златници с 
Титовия лик.

на борбата засимволизира

миньорите от 
пек намери 
всред трудещите се и гра 
жданите в Тимошки реги 
он, а сетне в СР' Сърбия

н
Образователния цен-От 534 ученика в 

Тър „Иван Караиванов” в Босилеград положи
телен успех са постигнали само 197 ученика.

* Средната бележка на учениците в ос- 
„Георги Димитров” е 3,18.

и цялата страна.

Първата парична сума 
във Фонда внесе колекти 
вът на Мипполеярння ба 
сейн Бор. На заседанието 
на работнически^ съвет 
от 28 февруари 1972 год. 
беше решено в Титовия 
фонд да се внесе сума от 
I милион динара и още 
40 000 динара, които ко
лективът на басейна по-

новно училище
ПОДКРЕПА В ЦЯЛАТА 

СТРАНА __________
и досега най-много слаби 
бележки са написани в 
колонките по математика, 
физика, химия и биоло
гия.

ПОЧТИ във всички учи 
лища в Босилеградска об 
щина през миналата сед
мица се проведоха заседа 

класовите и учи- 
съвети, на кои

/
В разплатата с либера- 

листическите 
организациите 
важно място имаха разго

прояви в 
на ОЮКниц на 

телските 
то бяха обсъдени и суми- 

и дисципля

* Учителският съвет 
на основно „Геучилище 
орги Димитров” в Босиле 
град константира, че успе 
хът на учениците е по-до 
бър в сравнение с успеха 
от първото, полугодие на 
миналата учебна гЬди- 
на. Това потвърждават и 

от 681 уче ' 
V до VIII клас, 

176 мно-

ворите за ролята и място 
то на работническата кла 
са в Нашата самочправи 
телиа система.

ти.рани успехът 
ната на учениците и осъ 
ществяването на планове 
те за работа през първо 
то полугодие на учебна
та 1981/82 година.

АсМежду
подчертава- — !

■ .•?!

? -м

другото се
ше, че материалното по 
ложение на непосредстве 
ните производители не 
даваше възможност на 
работниците за по-нататъ 
шно професионално усъ- . ( 1
вършенствуване, а на фа- [

ученика са постигнали за култетите и полувисши- Ь41’'
доволителен успех. Сред те училища се записваха
на бележка на успеха в малко деца от работниче- 
училишето е 3,18. 139 уче ски семейства. От разис- 
ника имат слаби, бележ- кванията на тази тема 
ки. И тази година по-до- в организациите на СК и 
бър е успехът на ученици сборовете на трудещите

класове. се в медната мина в Май >

тг
цен* В Образователния 

тар „Иван Караиванов е 
постигнат слаб усцех. 
мо 197 от всичко 534 уче 
ника имат положителен 
успех. Особено е слаб ус 
пехът на учениците °т 
I и II клас: 76 на сто от 
тях имат слаби бележки. 
Най-добър Успех са пос
тигнали средношколците 

специалност, 
класова общ

показателите: 1 И,,;ника от
149 са отлични, .........
го-Добри, 153 добри, а 64

-1.

и

уте от долните
бележка на теот правната 

Най-добра 
ност
юристите 
клас, където 
30 ученика 
телен общ успех.

данпек се роди идеята за | ‘
създаване на сдружение, 
което на доброволни ос » ■
нови ще събира средства 
за помощ на учащите се

Средната 
хния успех е 3,63, а сред 

бележка на ученици 
класове е

е паралелката на 
от четвърти 

26 от всичко 
имат положи- 

Както

ната 
те от горните 
2,83.

/
Титовият фонд помага школуването на хиляди мла- 

работническата класади от редовете наМ. Янев
I
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.ЕРМА СЪОБЩАВА-Милорад КОЗИЧ:
Шт \' ■

КОЛЕЛОТО Е НАМЕРНО... (13)
•'V

шшев®

шшт тттгкт.тз-ьжта К^й-Я»;гй 

|гНС1”5гг".'-й^ г»~г= Щ
ШЗДали може би през съшата рието на иначе тврде предостро Драган след това попита: 
нопг се е опитал да се върне на- жнш, и и Шандор вър- — Говорил ли си с даскала
зад? Това беше през същата оная Д°като Драган “ ^оетД Раска. някога п0 т03и въпрос, макар от 
нош. когато на този с«нтор ста- вяха лствуваше, Шандор на- чисто любопитство, отварял ли е на престрелка, когато беше осуе- лът ^чителств^в . готовност;га писмата. които е получавал, било 

минаването на нелегалните широко оо я м-»тгхти -ча гое- от селянина или от диверзантите. границата. На Драган за миг «а даскала да се изкупи з^гре най.малко
се стори, че много неша са ^ките които у “аскалът Рби съ. три пъти е извършил размяна на 

кш^о-ясни. дело съще- обшил за контактите с диверсан- писма,
ствува, но виновника го няма — тате или^^елянинав д^ште първата среша
гласно размисляше — следствие- а1а° в ШР щаНдор даскалът ло заповядано писмата да не от- то за убийството на стареца ше Ра|говори с шанд о м. 0свен това писмата „ристи-
се наложи да почака. - -Д диверсантите. начина на гали от града и обезателно били

лицата, ко-

Когато вече нашироко се ^ГГната ”а "пиемТм" 
ране на отношенията Р^ртември 1954 година
^ДрУайшГнЧа°ВПироТтИТб°ешПеР заловен информюровски
агент с оръжие и фалшив паспорт

п,о пристигнаха в близката_ горич- 
даскалът дойде. ПридТ<1ртне 

се здрависа с Шанд|Ппаган Не любознателно огледа Драгаш не 
се познаваха. След като Шанд р 
ги запозна, даскалът и нему при- 
ятелски се усмихна.

ка.

тено
през

Шандоре, никойму — Няма ги
не се обажда — като че се оп- 
равдаваше даскалът.

Даган се намеси:
— Ти често идваш в

забелязал вече оня се- 
идвал

— Питах го. Каза, че оше на 
най-строго му би-

града,
нима не силянин с колелото, които р 
при тебе?

— Не.
— Виж тези снимки, може би 

го имаме на някоя от тях му 
каза Драган като му подаде ня
колко снимки, взети от картони
те за паспорти.

зки с
свръзка и имената на 
ито го посещавали.

Като размисляше на глас шан-

запечатени с восък ...
— Дали може би знае, че вър

ху восъка е имало някакъв отпе
чатък, обикновено се нанася ня- 

шемпел, инициали 
стен или нешо подобно?

— Това не съм го питал. Но 
ако нещо е забелязал,

— Ще запозная прокурора, че 
засега не съществува 
за възбуждане на - углавно дело. 
Не бива да дигаме шум, тъй като 
го няма главният виновник — до
бави Иван.
УЧИТЕЛЯТ ПОЗНА КУРИЕРА

основание
дор каза: от пръ-Само не ми е ясно защо 

в даскала
какъв

диверсантите. които 
имаха голямо доверие, не са до-
по?редстГег,иеТонтактиДДсЪРгрупатеа "и ми казал... Впрочем се-

Г?™РачР били арестув^™м ос- - Има обяснение - отвърна тъчно беше да мине край него- ясни, че били ар ^ е драган. Даскалът е участвувал в вата къша, а след половин час
уж о^пространявал информбю- най-деликатната част от сделка- Даскалът пристигаше на догово- 
ппвгки поопагандистки матерна- та, срещал се с диверзантите. Ако реното място. Така стана и тоз 

™ шом биш установено че даскалът падне, както и стана, път. Драган и Шандор. на коне 
не е виновен е пуснат от затво- разкрита е цялата група. минаха по селския път и само

Даскалът бързо прегледа сним
ките и радостно извика:

— Ето го. Този идваше!

(С следващия брой: „ВАРДАР" 
и „ЕРМА" СЪОБЩАВАТ)ли,

време ще бъде необходи
мо да се засили работата 
върху издаването на Мо
нография на НОБ в Луж 
ница. Както се изтъкна, 
на този план досега е из
лязла само книгата на 
„Лоши времена” Джура 
Златкович”, която намери 
добър прием всред чита
телската аудитория, но 
ще бъде необходимо да 
се изготви цялостна и все 
обхватна книга, която да 
отрази приносът на луж- 
ничани в борбата.

Делегатите за нов 
седател Общинския отбор 
на СУБНОР с 
шен мандат 
Урош Николич.

на „Плакета на СУБНОР” 
получи основно училище 
„Добринка Богданович” 
в с. СтрелъЦ. Признания 
получиха и Образовател
ният център „Вук Кара- 
джич” в Бабушница, а 
„Плакета на СУБНОР” на 
Югославия” — 
Анджелинович.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В БАБУШНИЦА

ВИНАГИ В ЧЕЛНИТЕ 

РЕДИЦИ Дагомир

* ЗА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ С ЕДНОГОДИ 
ШЕН МАНДАТ ИЗБРАН УРОШ НИКОЛИЧ

наха и 703 жертви от то
зи край-
ПРИНОС към ИЗЯВАТА 
НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИС
ТЕМА

върви напред и се стре
ми да догони по-развити- 
те общини в региона и 
републиката. Чрез самоу- 
правително
на труд и средства с ус
пех се развиват „Тигър”,
„Лисца”, „Балкан”, „Луж- 
ница” и др. организации 
на сдружения труд. Зана 
пред ще трябва да се по
свети по-голямо внимание 
на подобрението на сел
ското стопанство което зването на паметниците 
все още не върви с же
ланите темпове напред — 
каза между другото Игня- 
тович.

Продължават и зана
пред срещите на първо- 
борци и бойци от този 
край с учащата и селска
та младеж, като по такъв 
начин живо се пренасят 
светлите традиции от На- 
родоосвободителната бор 
ба. Също така подо
бряват се грижите за опа

Оценявайки постигнати
те резултати през изтек 
лите четири години деле 
гатите на 
конференция 
на бойците посочиха, че 
е направено много през 
този период в стопанско 
то й и общественочполити 
ческо развитие, но че е 
имало и области, в кои
то е могло да се напра
ви и повече. Бойците, ка
кто и винаги досега, твър 
де активно са се вклю
чили в разобличаването 
на контрареволюпионни- 
те събития, станали през 
пролетта миналата година 
на Косово, в борбата за 
провеждане на мерките 
по стопанска стабилиза
ция и др. въпроси, като 
по такъв начин на дело 
провеждат решенията на 
Единадесетия конгрес на 
СЮК и Осмия конгрес на 
СКС. Те съдействуват за 
укрепването на светлите 
придобивки от Народоос- 
вободителната борба и ре 
волюпията, в която пад-

сдружаване

Общинската 
на Съюза

пред-В момента се намираме 
пред избори за делегации 
и делегати. Това нещо и 
пред Съюза на бойците 
налага задачата най-дей- 
но да се включат в тази 
активност

едногоди-
йзбраха

и възпоменателните плочи 
от НОБ. Бойците активно 
се вслюжиха в чествува- 
нето на 40-годишнината 

и революцията.

изтъкна в 
уводното си изложение 
Новица Игнятович, досе
гашен председател на Об
щинския отбор на Съюза 
на бойните в Бабушница. 
По-нататък Игнятович до
бави, че сега е време на 
събранията да изнасят и 
данни за постигнатото в

За делегат в Републи
канския отбор на СУБНОР 
(заедно с Бела паланка) 
е излъчен Джура Златко
вич, първоборец от този 
край за делегати в Скуп
щината на СУБНОР в СР 
Сърбия бяха

от НОБ
ТАЧЕНЕТО НА СВЕТЛИ
ТЕ ТРАДИЦИИ ОТ НОБ И шампионатът по зна

ние „Тито — революция 
— мир” като своеобразен 
вид на тачене и развитие 
на традициите от НОБ 
има голям успех и попу
лярност всред младите в

>
Бойците в Бабушнишка 

община могат да служат 
за пример в таченето и 
развитието на - светлите 
традиции от Народоосво- 
бодителната борба. В та- Бабушнишка община, 
зи полезна обществена ак

предложени 
Живоин Живкович и Сре- 
тен Кръстич. За делегати 

Междуобщинският

изтеклите четири години, 
а не само да се спираме 
върху слабостите и пропу 
ските, които също не би
ва да отминаваме.

— А Бабушнишка об
щина има с какво да се 
похвали — подчерта той;. 
През последните четири 
години е направен прелом 
в развитието на община
та. Тя с големи крачки

в съ
вет на СУБНОР бяха 
брани Джура Златкович, 
Новица Игнятович и Ни- 
кодие Велкович.

из-
ция са се включили имла 
дежта и пионерите. За ху 
бави резултати в тази об
ласт по повод юлските 
празници през 1979 годи-

ДА СЕ ПОДОБРИ ИЗДА
ТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

На заседанието беше из 
тъкнато, че в най-скоро М. А.
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ДИМИТРОВГРАД1щ шт тнврзне“ на авто-пото дружествотоЩс К : у-

1* ■ ш 35N VI. Шь Спрем ли се по-обстой- ствено-спициализирана ор ни средства. Помощта на 
но и задълбочено върху ганизация. Имайки пред общността не дойде. Зато 
материалните и финансо- вид трудностите, с ко- ва дружеството в момен- 
ви възможности на дими ито ще се срещне ново- та се намира в твърде ло- 
тровградското авто-мото образуваната организа- шо материално положе- 
дружество, реално ще дой ция, Културният център ние. Без финансови сред- 
дем до заключението, че пренася на дружеството ства не е в състояние да 
като обществена специа- матер и други сред- разшири обсега на дейно
лизирана организация е ства на стойност от над стта си. Дори не е в със- 
предоставена на себе си. 100 хиляди динара. Тази тояние да изплаща дълго- 
Данните показват, че то- сума бе дадега ма дзмла* вете си към Културния 
ва дружество едва свърз ща не. но материи, 1пп; е център. Единствените при 

краищата и просто възможности на новата ходи са от таксите за ав- 
„живурка”, вместо пълно организация не позволя- то-школата. В дружество- 
ценно да работи. ват това. Останалите пък то работи един човек, ко-

Авто-хмото дружеството не проявиха интерес да йто едновременно е и се- 
възникна в Димитровград похмогнат на дружество- кретар, и инструктор, и 
като организация през то. касиер, и счетоводител,
май 1977 година в рамки- Въпреки тези трудно- Има и редица други за-
те на Народния универси- сти през последните пет дължения, а при това 
тет прй Културния цен- години дружеството оспо- скромни месечни възна-
тър. Тогава бе оценено, соби над 500 души като граждения- 
че съществува обществен водачи на моторни пре- Доколкото общината и 
интерес за това. За да раз возни средства. Полагаха останалите обществени 
движи дейността Култур- се усилия за пълна изява организации не предприе- 
ният център, въпреки тру на дейността чрез зачле- мат да се поправи мате- 
дното финансово състоя- няване в Авто-мото съюза, риалното положение, Кул 

. ние, отдели 150 хиляди а бяха приети и амбицио турният център чрез съ- 
динара, за да създаде ос- зни планове за откриване да ще поиска редовно да 
новните материални пред- на авто-мото сервиз, про- Му се изплаща дължима- 
поставки за работата на дайкба на бонове за бен- та СуМа> ще откаже пол- 
това дружество. Освен- то зйн и нефт на трудовите зуването на кабинета на 
ва бяха обезпечени три' организации в Димитров- автомото школата, пола-
коли за обучение на бъ- град и на чуждестранни гането на изпита в • сграда- 
дещите водачи на мотор- туристи на гранично-про- та на Центъра. При тако- 

за ни возила, инструменти и пусквателния пункт. На- ва положение нам--веооят- 
други нагледни средства, белязани бяха и други ак- но ще дойде до разфор- 

По инициатива^ на ОК тивности. миране на тази организа-
на ССТН и със съгласие Новооформената орга- Ция, която има . всичкй оп
на Общинската скупщина низация обаче не може 
през 1979 година авто-мо- да изпълни тези задачи,
то дружеството се обосо- понеже не разполага с дружества в страната, 
бява като отделна обще- необходимите материал-

■ '5 -
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Сталактити
п

и сталагмити в Петърлашката пещера

1ЕЩЕРД
В плановете за разви

тието на туризма в Дими 
тровградска община, зна
чително
на Петърлашката пещера, 
намираща се на няколко 
километри от града в за
падната част на Смилов- 
ско-одоровското поле. За
сега тя е затворена, поне
же все още не са създа- са щастливците, които са 
дени необходими условия могли да се възхищават
за достъп на туристи в на тази природна рядко- СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ 
нея-

Преди няколко години 
учени-спелеолози частич
но проучиха пещерата, ка 

твърде
похвално за нейните кра
соти. Вътрешността й е 
украсена с, драперии, ми
нава се през. ходници, за
ли, хоризонтали. Обстоя
телството, че пещерата е 
изпитана само -до 400 мет 
ра, дава възможност за 
още изследвания, тъй ка
то с основание се предпо
лага, че не всичко е из-

сталактити, драперии 
подобни пещерни украше 
ния, свидетелствуват 

място се отделя изключителна 
на природата, 
чар придава белотата на 
кристалите, разстлани по 
тавана и стените, сякаш 
изниква истински прика
зен свят. Засега малцина

щедрост
Особена

равдания да живее и ра
боти, подобно на други

К. Трайков

ст.

На деветдесет години четеИнак, самата пещера 
по местоположението си, 
климатичните условия и 
обкръжаващата я среда, 
дава възможност за създа 
ване на пълноценен ту
ристически комплекс, кой 
то може -значително да 
допринесе за развитието 
на туризма в Димитров
градска община. Още по
вече, че в непосредствена 
близост вече изниква язо- 

чиито бистри води 
дават благоприятна въз
можност за развитие на 
риболовния туризъм. От 
друга страна, необходи
ми са не дотолкова голе 

понеже наб-

то се изказаха

Участието в борбата прй Одрин и Босфора в Бал
канската война, в Първата световна война и помагането 
с храна и облекло на партизаните, във Втората светов
на война, са незабравими спомени от живота на дядо 
Георги Миленов рт с. Г. Ръжана.

вотът е благодат. Просто 
сам немота да вярвам на 
очите си, за толкова крат 
ко време станаха такива 
промени. Ех, с въздъшка 
каза дядо Георги — тоя 
живот да ни беше на нас,' 
къде щеше да му бъде 
краят — каза старецът.

— Когато бях като те
зи (сочи към ■ хорото, къ- 
дето младите играят) ду
мата телефон за нас бе
ше непозната. Но ето на

Г. Миленов
вир,

нието му, защото той до
бре чува, а що се отнася 
до вида на дядо Георги 
говори и факта, че той 
редовно чете вестници.

—■ Годините не ме тре
вожат, здрав съм, но ме 
тревожи, че селото ни ос
тава без млади хора, а 
обществото влага големи 
средства за подобрение 
на селския бит. Земята, 
която толкова поколения 
е отхранила, сега остава 
необработена, със съжа
ление каза накрая дядо 
Георги.

Преди да се сбогуваме 
и да му пожелаем креп
ко здраве и още една сре 
ща на „стотната”, попи
тахме го какво ще поже
лае на младите.

— Да създават живота 
още по-щастлив и да се 
радват на всички благо- 
дати. Да бъдат честни хо
ра и да пазят свободата, 
братството и единството 
на нашите народи и на
родности, с една дума ка 

да следят пътя 
който им остави Тито.

дирено.
_Според 

проучвания, 
ват специалистите, голяма 
стопанска дейност и ту-

досегашните 
както изтък- старини доживях и аз да 

разговарям по него. Мно
го съм доволен. В акция
та и аз участвувах. Имам 
още едйо желание, дадо- 

та построен римско-турс- живея. В къщата ми да 
ки път, свързващ Ниш и засвети електрически ток. 
Пирот със Северна Бълга Тогава радостта ми няма 
рия и Румъния- Счита се, да има Край, с възхище- 
пос-грояването на някол- НИе, каза дядо Георги, 
ко обекта за краткотра
ен престой, ще отклони бре помни всички 

ваща феноменални спеле-- част 0т пътуващите и ту- преживелици,
ристите, които в огромен 01.1ези от далечните вре- 
поток ежедневно проти- мена, когато пеша се оти 
чат по магистралния път пал0 в Кюстендил или 
Белград-. Ниш-София -Кал вргшя на пазар, или кога 
кута, само на 9 км от пе- то в София, за пръв път

видял влак. С голяма ув- 
лекателност разказва за 
тогавашния живот за ни
ските сламени къщурки, 
с едно помещение, за ро
гозките, дървените одри и 
съдове, за бедността, не
мотията и мизерията.

ми средства 
атрактивност лизо минава в древност- 

двете взаи-
ристическа 
представляват 
мно свързани зали в тази 

„Главна пеще-

И наистина през един 
така дълг жизнен век, чо 
век много научи, чуе, ви
ди, много събития прежи 
вее,- Дядо Георги много 
рт тях е забравил, но мно 
го и помни. Все пак най- 
радушно си спомня за 
военните дни. Участвувал 
в Балканската война, в 
борбата при Одрин и Бо
сфора, в Първата светов- 

война. В Народоосво- 
бодителната война не е 
участвувал, но както и 
повечето негови съселяни 
изпитвал големи симпа-

пещера — 
ра”. Не по-малък интерес 
представлява и съседната 
зала наречена „Джеманс- 
к'а пропаст”, представля-

Дядо Георги много до- 
свои 

особено
оложки куриоз.

Богатството, разкоша и 
пищността на сталагмити,

на
щерата.

Разбира 
тивирането 
туризма на този приро- 

е все още

се, засега ак- 
в областта на

тии към партизаните, по- 
обле-магал им с храна и 

кло. Голч.м е неговият при 
нос и в изграждането на 
страната. Дълго 
бил отбпрник в община
та, раздвижвал е акции 
за благоустрояване на се-

ден куриоз, 
план, но с оглед че на ту 
ризма занапред ще се от- 

по-голямо внимание- време
— Преди. се живееше 

много трудно. Нищо не 
се намираше, а и пари 
нямаше. Работехме много, 
а никога не бяхме сигур 
ни дали през зимата ня
ма- да гладуваме. Сега жи

деля
не е трудно да се предпо- 

близко бъде-ложи, че в 
ще тук ще изникне тури 
етически комплекс.

лото и пр.
И още нещо, годините 

като, че ли не влияят пи
то на слуха, нито на зре

зано

Ст. Н. м. я.
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ЗЛОБОДНЕВНА

Как посмя
хубава илюзия, 

инженер. , 
живот без

милиончета 
какво ще кажат 
на години живее с

НА ЗЕМЕДЕЛЕЦА Станко

бяха подобни: на бащата — «ете?° 
не тегли такива мъки, на 
. да живее по-хубаво от ро-

и на

има синче наскоро ще 
Колко струва 
-тази илюзия?

неговият

С ЧИЖМЕ му да 
сина - 
дителите си.

л _ „ртипи години бащата и След четири щ^овягт равно-

к-кгг=:» =тг»Ь= ®„Синът дава обещан*^из- нвдко,ко круп„и крачки към

целта, но . • ■

У КАВЕНУ
член:
учи, а бащата поема 
да дава издръжка".ТУВА Н>ЕКН>А слезо у град да си купим 

да видим, а и он ме- 
квонекойе работе, а и

не. Убаво слезо у град, убаво си накупува 
ми требеше, ама кой ме б и по уши да свър- 

у „Балкан"... Оно кавана йе за човеци и 
човеци су за у каване — там най-много може 
да се изоратиш и да видиш свет, амш веруите 
ми скоро нема ми се прииде там. Що ли.

свет

пи оащата. рттин курс достагьч-
ГеР“од^ГсНлеХател„о,с„о

разумението за издръжка щ 
валидно само една година.

Четири години споразумението 
' се прилагаше без проблеми. Баща

та редовно даваше пари, а момче
то добре гледаше ученическата 
работа. Сетне Зайко се записа на 
факултет. Синът и бащата, на общо 
задоволство, продължиха мандата 

споразумението още с четири го-

чам си

Е па сви димитровграджан,е, койиулазе 
у „Балкан" знаю,

нужник требе рбавез- 
по-близка до

беще ■ лесно да 
на до-се откаже от „предимствата” 

тогавашния живот, но «ямаше накъ- 
пе Цяла година само учи. Оавърнп. 
втори и се записа в трети курс но 
не му минаваше през ума да пр- 
кара още една такава трудна годи 
на И реши да измени споразуме
нието с баща си. Татко му трябва
ше да признае, че за завръшването 

обективно са нужни

на
дини.да кажемо.

убаву, човек ка иде у
но да обува чижме, а ако седне ------
вратата най-бол,е че направи на нос щипку да 
си тури ако оче да не цркне оди смрад. Мо- 

ХР смърди од нужникат, които изгле-
се чисти, него може

и бай-Измина и този период 
Станко поиска от 
Разбира се, синът беше готов за 
този важен момент. Даже беше си 
подготвил и (устно) уводно изложе
ние. След като подчерта добрите си 
резултати в средното училище, - 
ко важно заяви:

сина си отчет.

ре мани що
Д„апроИмГдТ?е УепГ? портата се ич не зат- 
вара. Истина, да цръкнем ако ви ™жем пре- 
мързо. Море мани това що премързо, него и
Умре од живи сРпа“0пв®Ия"а-ьаНеЛ1И0шуДбелогаиз пя 
ного мойега старога приятел, , * хотел 5®
Ракиту, а он ка поче да ми вали новият ' 
у вьиният край, кикво бил чие, а я ми А 
да пропаднем уземи.

Да ви кажем и
ме он човек се диза та със столицу 
вратата, ама не помага, а това дека цело вре
ме се стиска за . нос си йе па друга Раб°™'
Оно и юему нейе му лъко, щом чък ™ 3во"

„ преко Бабушницу и Пирот, с камион- 
еб, ама бре па и мене ми нейе згодно.

- откачим оди Станию, ама ка 
кве ославе има, осо-

зампслим. Те са \

Зан-' на един курс 
две години. Синът беше непоколе
бим, а бащата остарял и с разкла- 

— и пристана. След то
ва Зайко със задоволство възвърна

маниери.

.
факултетът не е средно 

татко! Бях изправен пред 
обективни трудности: дебе- 

. Наисти-

Но
тено здравеш училище, 

редица 1
ли книги, непознат град ..

субективни слабости —
това дека по йедно вре- 

запин>а
сичаст от предишните 

Все докато една телеграма с късо 
съдържание („Дойди си—веднага, 

ти почина") не го върна в

ш1& на имаше и 
професорите са строги ...

татко
трудовата реалност на селския жи
вот ...

— И докъде стигна? — с нетър
пение попита бащата.

ци дооди 
че за л
Редко, редко се 
погледам доле по .градат 
бено по каванете, богами я се 
например сам решил кита друВн пут спазимМГ 
град, прво чижме, че купим па тегая у „ъап- 

че улазим. А и без кожувчето вшие брат 
нГседа там. Йок. За са толко, айде у здрав.ъе!

ш
— Това е твърде сложен въпрос, 

критически и само-
Сега земеделието е книгата, от 

един друг живот. Са-който изисква 
критически да се разгледат всички 
обстоятелства. Резултатите са 
це. Научих много неща, за които на 
село не може ни да се сънува. Но 
необходими са още усилия за пъл-

С ог-

която чете за 
мо от време на време, Занко си 
спомня за оня лесен живот в гра
да. Дълбока въздишка 
гърдите му, когато си спомни за по
следния договор с баща си. „Две

нали-
излиза от

сЛиЛцлж; но осъществяване на целта.
че за това съществуват реал-

това наис-години за един курс 
тина беше перспектива". В тези мо
менти разочарованието му премина
ва в гняв и той полугласно ръмжи:

лед,
ни перспективи, предлагам да про
дължим мандата на споразумението
още с четири години.

— Той е виновен! Как посмя да 
почине в онзи важен момент!

Кирил Георгиев

Бащата видя колко е часа... Но 
ако реши да не дава вече издърж- 
ка, трябва да признае, че- няколкоАт 3ттсШI
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