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6 указ на празмдамта 
иа СФРЮ Йосип Броз 
Тите от 14 февру

ари 1975 г. Издател
ство „Братство" а удо
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.

БЪЛГ ЙРСКДТ* НАРОДНОСТ в са> Югославия •»

ГОДИНА XXII * БРОЙ 1043 * 12 ФЕВРУАРИ 1982 Г. * ЦЕНА 3 ДИН.

АКТУАЛНО
ПОЧИНА ЙОВАН ВЕСЕЛИНОВ — ЖАРКО — ВЕЛИКАН НА НАШАТА 
РЕВОЛЮЦИЯПРЕД НОВАТА ЯЕПЕГАТСНА Борец за идеалите на класатаСМЯНА на социалистическото самоуправле

ние, за братството и единството и 
социалистическата задружност на 
всички наши народи и народнос
ти, за независимостта и необвърза- 
ността на социалистическа Югосла
вия "̂, се казва по-нататък в съоб-

„От нашите редове изчезна един 
от най-заслужилите борци на юго
славското работническо движение 
и дългогодишен съратник и близък 

Тито"
* Югославяните — единадесети път на избори 

* В делегациите делегатските скупщини и други 
самоуправителни тела ще бъдат избрани приблизи
телно три милиона хора * В републиките и автоно 
мните области приети всички необходими докумен
ти за провеждане на целокупния ход, а са утвърде
ни и срокове за изборните работи * През март и ап
рил — избори, а голямата „делегатска смяна” ще 
бъде завършена към средата на май с учредяване 
Скупщината на СФРЮ_____________________

сесътрудник на другаря 
изтъква в съобщението на Предсе
дателството на ЦК на СЮК. На

заседания в Бел- щението.
Един от организаторите и актив

ните участници в НОБ във Войво- 
дина, след освобождението деен, ви
наги в първите редове на борбата 
за Титовата линия на социалистиче
ско развитие, 
изявява като 
непоколебим борец за прогрес и 
всеобщ напредък на самоуправител- 

необвързана

комеморативните 
град говориха д-р Тихомир Влашка- 
лич и д-р Душан Драгосавац.

На 9 февруари т.г. на 76-годиш- 
Йбван Веселина възраст почина

— Жарко, един от нашите най- 
известни творци на революцията и 
самоуправителния социализъм, 
тъкнат революционер, 
рой, герой на

нов Йован Веселинов се
предан, скромен, ноиз-

на май с 
Скупщината

към средата 
учредяване 
на СФРЮ.

Тази пролет югославяни 
те единадесети път след 
войната излизат на избо 
рните места, 
се намира задачата, чрез 
непосредствена предизбо 
рна и изборна дейност 
да изберат три милиона 
души в делегациите, 
гатските 
други самоуправителни те

народен ге- 
социалистическия 

Съвета на Федераци- на, социалистическа 
Югославия.

труд, член на 
ята.Пред тях

От това кой Ше бъде 
избран 
степен ще

„Смъртта на Йован Веселинов е 
на бор Носител е на многобройни юго

славски отличия, които получи 
високи постижения 
политическото развитие на страна
та и борбата на югославските наро
ди за освобождение.

голямадо голяма загуба в редовете 
ците за Титова Югославия в рево 
люционната борба на Съюза на юго 
славските комунисти, работническа 
та класа и нашите народи и народ 
ности. за по-нататъшното развитие

зазависи и 
функциони обществено-впрактичното 

ране и по-нататъшното ра 
звитие на 
система. Затова — при' пъ 
лно спазване на приети
те и договорените прин- 

поли-

деле делегатскатаискупщини

ла.
ДИМИТРОВГРАД ЩЕ СЕ СТРОИ ФАБРИКА ЗА ГУМЕНИ НИШКИ?ципи на кадровата

и демократичнияТрябва да се окаже до 
на многомилионен 

непос-

Втика
подход — поддръжката на 
избирателите трябва да 
получат онези хора, 
то на дело са се доказа
ли с всекидневното си из 

обществе-

верие
аудиторий, който 
редствено и заедно с всич 

трудови хора и граж 
чети- ОБЕКТ ОТ ИНТЕРЕС ЗА ЦЯЛАТА СТРАНАКОИ

КИ следващитедани з 
ри години ще решава по 

обпдес- пълняване на 
ните задължения. 400 милиона динара. Ед 

на част
най-значителните

работи. Оттук под- 
провеждане 

изборите представ- • 
идейно-

от необходимите 
1гс обезпечи

твени
готовката. и 
то на
ляват предимно 
политическа,
организационно-техничес

^РГСееДТоб=аР|
да се проведе докрай Де
легатското избиране

На събрание в ООСТ „Димитровград два- 
десетина представители на югославската про

за производство на шнурове, ши- 
съгласиха да бъде подписано 

самоуправително споразумение за сдружаване 
на средства за изграждане на фабрика за гу
мени нишки.

средства 
ООСТ „Димитровград”, 90 
милиона динара ще се 
обезпечат '•'рез сдружава
не на средства на потре
бителите- иа гумените ни
шки, а останалите сред
ства ще обезпечи фондът 
за насърчаване развитие
то на недостатъчно разви 
тите краища в СР Сър
бия.

четиригоди 
шен период и резултати- 

стопанското и поли

Изтеклият
мишленостте на

тическото развитие дават 
достатъчно пространство 
трудът на всеки в ко 
лектива, местната и дру 
ги самоуправителни общ
ности, в обществено-поли 

организации, 
длъжно

а не само рити и ленти се

на

граждането на този твър 
де важен промишлен обе
кт, който предизвика го
лям интерес всред заин
тересованите 
организации. С елабората 
се предвижда фабриката 
да произвежда гумени ни 
шки за всички домашни 
производители 
за които се ползуват гу
мени нишки, а една част 
от производството да бъ
де изнасяна на чужде
странния пазар, 
този артикул е извънред 
но много търсена стока.

хората. тическите 
ма делегатските

ръководещи или фун

Потребностите от гуме
ни нишки на промишле
ните организации за про
изводство на гайтани, ши 
рити и ленти всекидневно 
се увеличават. Но само ед 
иа малка част 
потребности могат да се 
задоволят 
пазар, защото единствена 

страната фабрика за

за трети-Подготовките
ред делегатски 
1 заключи-

Основните

сти,
кционерски положения

се съблюда- 
обществено

Безспорно, 
вор е голяма крачка на
пред в реализацията на 
запланувания проект. Оба 
че, въпреки че става ду
ма за фабрика, с която 
ще бъде разрешен един 

общоюгославски

този дого-из-
те по 
бори влязоха 
телния

в стопанскиправилно да 
ва, оцени и 
потвърди.

етап.
за необходи 

■на цело
предпоставки 
мото провеждане

изборен процес, 
с приемане

от тези
Предкандидационните

събрания, които са в ход, 
започна първият етап на 

изборни

на домашниякупния
са създадени

необходимите

на стоки, важен
проблем и че всички 
интересовани 
ции са съгласни да я по
строят, за крайната реали 
зация на проекта са необ
ходими още много труд, 
средства и договори. Ме- 

необходимо

за-та в
производство на гумени 
нишки — ООСТ „Тигър

закон заключителните 
работи, на 
лагат

организа-то на и правила които се предни документи 
на Социалистическия

Съюза на синдика- 
носители на 

изборната дейност, длъж 
ни да обезпечат услови 
трудещите се и гражда^ 
ните в предлагането 
утвърждаването на канди 
датите свободно да изяв 
яв своята воля и интерес.

еь- — Димитровград” със съ 
ществуващите си мощпос 
ти ме е в състояние да 
произведе достатъчни ко
личества и асортимент на 
този артикул. Затова 550, 
от необходимите 750 то
на гумени нишки се вна- 

от западноевропей
ския пазар.

Идеята за ^изграждане 
иа фабрика за гумени 
шки, с чието производ
ство да се задоволяват по 
требностите на 
производители в 
та, ползуващи гумени ни
шки, се роди още преди 
двадесетина години. Неот 
давна в Димитровград бе 
изготвен елабораг зч пз-

кан- 
членове на де-

и евидентират където
дидати за 
легации, делегати и за
най-отговорните функции 
в обществено-политически

Тази дей-

юз и 
тите, като

В рамките на реализа
цията на тази идея в ми
налия петък в Димитров
град се състоя събрание, 

което представители 
на двадесетина произвол 

организации от 
промишлеността за шну
рове, ширити и ленти се 
съгласиха да 
самоуправително спора- 
зумеиие за ' сдружаване лия на 
на средства за изгражда- град и потр 
„е иа посочената фабри- Гумените нишки а_

Капиталовложенията дат очакваните 1 \
за построяването на този 
обект ще възлезнат на

жду другото, 
е съгласието на републи- 

самоуправител-канските 
ни общности за икономи- 

отношения с чужби
обезпечаване на ва- 

внос

те общности.
трябва да приклю 
края на февруари.

мост ческинасятчи до
След това настъпва втори 

на изборния ПР°

на за
лутни средства за 
на съоръжения,отвени понеже

ят етап 
цес — 
събрания, 
утвър>кДава
кандидатите,
през март; и април етапа 
на избиране иа членове 
на делегациии гласуване
то на делегатите.

ни- не се произвеж- 
Югославия- Надява-

същите 
дат в
ме се, че задружните уси 

ООСТ „Димитров- 
ебнтелите на 

ще да-

кандидациониите
на които се

и автоВ републиките
помните области с 
върдени сроковете на 
всички изборни процеси. 
Самото избиране ще се 
проведе през март *

голямата „Делегод 
смяна" ще завърши

подпишат
всичкилистата на 

след това страна-

ка.
ап- ти. Зорица Милева

рил, а 
ска



I по СВЕТА И У НА
Завърши Двадесет и 

четвъртият конгрес 

на Френската КП
ВитиЕТн ^СЕАМИ ЩАТА

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МАДРИДСКАТА СРЕЩА

В атмосфера на 

студената война
Максим Гремец, Гастон 
Плисоние, Пол Лоран, Жи 

Моро и Андре

новС избирането на 
Централен комитет от Из 
членове, 12 от които са

и преизбирането
на Жорж Марше за гене 
рален секретар, в неделя 
в Париж завърши Дваде 

конгрес 
комунис- 
Новоиз-

Ла-зел
жуани.нови,

И на този конгрес се 
определението 

комунист
ва, което западните стра- Без съмнение, и този 

наричат събития в По- път съвестта на процеса 
Това би било наме- от Хелзинки ще бъде за-

вътрешните рабо- щитаваиа от неутрални- 
ти нелегална акция про- те и необвързаните стра- 

Хел- ни, които ще се опитат 
да се изгради най-благо
приятно становище. Тех- 
нията авторитет и влия
ние в момента никак не

потвърдимеж-В развълнуваната 
дународна обстановка, ха 
рактеризираща 
силена конфронтация ме- 

великите сили и бло
ковете и с прояви от пе- 

вой-

на френскитени сет и четвртият 
на Френската 
тическа партия- 
браният Политбюро на
броява 22 членове,

„социализъм: отсе със за- лша. ти за
френски вид". Макар че 

задълбо-
са във

жду рано зае още
чеи анализ, ' може да се 

Двадесет и чет 
на ФКП

тив документите от 
зинки
фарс”. За някаква иро- 

председателствуващ 
на първата сесия беше ше 
фът на полската

Йозеф Вояк. Той 
рази загриженост поради 
опитите на някои страни 
„да сложат в дневния род 

■ на конференцията 
вътрешни работи, 
никак не е в унисон с 

ненамеса,

и провокаторски единриода на студената 
на, световната миролюби
ва общественост

продължението 
Конференцията за сигур
ност и сътрудничество в 
Европа, което започна на 
9 февруари в Мадрид, да 
бъде опит за смекчаване 
на конфронтацията и 
укрепване на диалога.

каже, че 
въртият конгрес 
е конгрес на континуите 
та на демократичния 
и политиката на

по отноше-член повече 
ние на 
ретариатът 
_ро на
броява 7 членове, а освен 
Жорж Марше, негови чле 
иове

очаква ния, Сек-досегашния- 
на Политбю-

наше делега- са по-малки, защото и 
из- Хейг и Иличов се обър- 

щат към тях, когато ис
кат да засилят „правилно 
стта” на своите станови-

път 
сегаш-ФКП отново нация

ното ръководство.
са: Шарл Фитерман,наши

Товаза ща.

‘ Резолюция 

на специал
ната сесия 

на Общото 

събрание 

на ООН

принципа за 
внесен в хелзиншките до 
кументи”.

Обаче началото на про- 
малки НАКРАТКдължението дава 

надежди за осъществява
не на тези стремежи. За
щото продължението на 
Мадридската среща запо
чна в атмосфера, типична 
за периода на студената 
война. Съществува реал
на опасност Конференци
ята да се превърне в мя
сто на нови конфронта- 
ции.

Възможно е и ново пре
късване на Конференция- 

считат. БЕЛГРАД: Председателят на Председателство- 
то на СФРЮ Сергей Крайгер прие министъра 
на външните работи на Иран Али Акбар Бала- 
яти, който тези дни пребивава на посещение в 
нашата страна. Валаяти предаде на Крайгер 
поръка от президента на Иран Саед Али Хам- 
неи.

та, защото САЩ 
че Мадридската среща е 
„един фарс”, че диалог с 
Изток не е възможен и 
че обстановката в Полша 

се използуватрябва да 
за да се издействува отла 
гане на срещата до есен 
та. Това становище реши 

поддържа Лондон 
по-малки

МЕКСИКО: Партията за национално освобож-
групация с 

насоки, спечели
За това свидетелствуват 

и изявленията на шефо
вете на делегациите на 
САЩ и СССР, Хейг и Или 
чов. Хейг счита, че „най- 
същественото на конфе
ренцията трябва да бъдат 

за Полша,

телно
и някои други 
страни. Бон и останалите 
западни страни напротив 
считат, че Конференция- 
та трябва да се 
на всяка цена, че това е

дение на Костарика, политическа 
умерени социалдемократични 
ла победа на президентските и парламентар
ните избори, в тази страна. Нейният кандидат 
Луис Алберто Монхе (56 г.) ще поеме длъж
ността шеф на държавата на 8 май т.г.запази

На Деветата си специ
ална сесия, Общото съб
рание на Организацията 
на обединените , нации 
прие резолюция, с която 
се призиват членките на 
световната организация 
напълно да прекъснат 
всички връзки с Израел, 
поради решението му да 
анексира Голанските въ
звишения. За резолюция 
та гласуваха 86 страни, 
представителите на 21 
страни бяха против 
золюцията, а 34 страни 
се въздържаха от гласу 
ване.

разискванията 
понеже обстановката в та 
зй страна представлява фа 
тална заплаха за процеса 
от Хелзинки. Иличов зая 
ви: „Решително сме про
тив разисквания за

ДЕЛХИ: Президентът на Пакистан Зиа ул Хак 
заявил, че е доволен от резултатите на разго
ворите между неговия шеф на дипломацията 
Али Шахи и министърът на външните рабо
ти на Индия Нарасимха Рао.

Р '
ВАШИНГТОН: На тридневно посещение в 
САЩ пребивава подпредседателят на Съюзния 
изпълнителен съвет Звоне Драган. Той води 
разговори с функционери на стопански и фи
нансови институции.

единственото място за ди
алог между Изток и За
пад. И тази група страни 
е за отлагане на среща
та, но чрез консензус.оно-

Западно турне на 

Хосни Мубаран ПРАГА: В Чехословакия влезна в сила реше
ние на правителството за увеличени цени на 
месо и други стоки. В зависимост от катего
рията, месото е поскъпнало и до 138 на сто, 
цената на ориза е двойно по-висока, цигарите 
са поскъпели с 30 до 40 на сто, а алкохолните 
напитки с 18 на сто.

то оттегляне от Синая ще 
донесе и промени в ста 
новщцата на Кайро по 
отношение на арапите и 
по-широко?

Каирският печат пише, 
че мисията на Мубарак 
била успешна. В настъп
ващия период икономичес 
ката и военната помощ 
на Египет ще се увеличи 
с няколко милиарда до
лара. Мубарак успял да 
убеди западните шефове, -- 
че 26 април (ден, в който 
трябва да приключи от
теглянето на Израел от 
Синая) няма да бъде голя 
ма китайска стена и че 
най-новото отваряне към 
арапите и СССР не се пра 
ви за сметка на стратеги 
ческото съюзничество със 
Запада и САЩ”.

Десетдневното турне на 
египетския президент Хо
сни Мубарак, в рамките 
на което 
Рим,
Лондон, Бон и Виена, бе
ше наречено от 
ския печат „път на мира”, 
но чуждестранните наблю 
датели 
беше „поход за обезпеча
ване на по-голяма иконо
мическа и военна помощ”.

ре-
той посети 

Париж, Вашингтон, I
САРАЕВО: Движението на необвързаните сим 
волизира непрекъснатия стремеж на човечес
твото към мир — заявил президентът на Бан
гладеш Абдус Сатър в интервю на сараевско 
„Ослободженье”.

египет-
От всички страни се

търси да се въздържат от 
снабдяване на Израел с 
оръжие и да

считат, че това
прекратят 

всяка помощ на тази стра 
на, — икономическа, фи 
нансова и 
Страните се

ПЕКИН: Подпредседателят на ЦК на Китайска 
та КП и председател на Военната комисия на 
ЦК Дън Сяопин решил да се оттегли „на втор 
план". При това запазил всичките си досегаш
ни функции.

МАДРИД: На пленума на Централния комитет 
на Испанската комунистическа партия, състо
ял се тези дни е прието предложение на ИКП 
за формиране на коалиционно правителство в 
Испания. С това Испанската КП остро отхвър 
ля всеки опит за разпущане на парламента и 
провеждане на извънредни избори.

По-обстойно запознава 
не беше необходимо и на 
гостенина от Кайро и на 
неговите домакини пре
ди всичко поради два въ 
проса. Променя ли се не
що в египетската полити
ка с процеса на ,десада- 
тизация", който е видим 
след идването на Мубарак 
на власт? Дали израелско

техническа, 
подканват 

да прекъснат всички ди 
пломатични. търговски и 
културни отношения с Из 
раел. Анексията 
ските

Голанна
възвишения в ре

золюцията се окачествява 
като агресия и заплаха 
за световния мир и сигур 
ност.
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в босилеградска
ДейностЖДАТ ЧЕТИРИГ°ДИШНАТА си

ОБЩИ ПО ПОВОД ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИ

За делегати—безкомпромисни 

борци за самоуправлениеРАЗИСКВАНЕ ПО ЧЕТИРИГОДИШНАТА
ДЕЙНОСТ Изминаха осем години 

от въвеждането на деле
гатската система у нас. 
Делегатската система през 
този период се потвърди 
и афирмира по отноше
ние на предишната — 
представителната систе 
ма. Увеличи се влияние 
то на трудещите се и гра 
жданите в самоуправител 
ното приемане на стано 
вищата и решенията. Но, 
покрай това, в дейността 
на делегациите и делега
тите са се явявали и от
делни слабости. Така на
пример, в някои основни 
организации на сдруже
ния труд и местни общ
ности е била слаба връз 
ката между делегатската 
база и делегациите и де
легациите и скупщините 
на обществено-политиче 
ските общности (ОПО) и 
самоуправителните общ
ности 

(СОИ)
и обратно. На изтъкнати 
те проблеми и въпроси в 
базата и делегациите ня
кои скупщини на ОПО и 
СОИ не са давали отго
вори, материалите изпра 
щани на разглеждане в 
делегациите са били обем 
ни, някога недостатъчно 
разбираеми и пристигна
ли със закъснение. Някои 
делегации не са имали 
планове и програми за ра 
бота, па въз основа на 
това при тях е заглъхна 
ла и самоинициативата.

отговорността на всеки 
делегат. Това е момент 
най-отговорно да се спаз 
ват критериите и прове
жда Договора за кадрова 
та политика. Това ще ре 
че, сред кандидатите тряб 
ва да се намерят лица, 
които с всекидневната 
си работа са се потвърди 
ли като безкомпромисни 
борци за самоуправление, 
които се ползват с автори 
тет заради своята отго
ворност и които не са 
вербалисти и формалисти 
в работата си.

Подготовките за трети 
те поред делегатски из
бори в СР Сърбия навли
зат в заключителна фаза. 
Кандидационни събрания, 
на които ще се еЕиценти 
рат потенциални кандида 
ти за членове на делега 
ции, делегати за скупщи
ните на 
най-висшите функции в 
тях, ще се проведат от 
5 до 15 февруари т.г. Кан 
дидационните събрания 
на избирателите в ООСТ 
и местните общности 
пък ще се насрочват от 
20 до 25 февруари, а про 
ведат — от 25 февруари 
до 10 март т.г. За да мо
гат да се проведат пред- 
кандидационните и канди 
дационните събрания на 
същите трябва да присъ 
ствуват най-малко 1/10 
част от трудещите се в 
ООСТ и трудещите се и 
гражданите в местните об 
щности, които имат изби 
рателно право. В противен 
случай чака се 1/2 час и 
ако на събранието присъ 
ствуват над 50 избирате
ли същото може да отпо 
чне с работа.

статъчно издигнатата отго 
ворност пред обществено 
поставените цели. 
но-политически 
пък, казва се в материа
ла, през последните годи
ни са издадени твърде 
малко.

_ * Членовете на Общинския комитет на 
|ГК пр_иеха отчета за работа на Конференция
та .нейните органи и тела * Първичните пар- 
гаини организации проявяват голям интерес 
за работата на Общинската конференция и с 
голяма отговорност и по демократичен начин 
дават мнения, забележки... * Обсъждане 
първичните партийни организации 
жи до 20 т.м.

Идей-
мерки

в
ще продъл-

Понастоящем в общината 
има над 1000 членове, от 
които 102 са приети през 
последните две години. 
Всъщност това е идейно- 
политическа сила, която 
и винаги може да тласка 
напред. Обаче все още е 
недостатъчно числото на 
селскостопанските 
изводители в редовете на 
СК (277). Това още пове
че ако се има предвид, че 
селското стопанство в об
щината не се развива с 
желания темп.

ОБЩИНСКАТА конфе
ренция на СК в Босиле
град, нейните органи и 
тела през изтеклите чети
ри години са проявили 
усилена и разнообразна 
идейно-политическа 
тивност. Преди 
става дума за активност 
в осъществяването на ре
волюционния курс на СК 
чрез всекидневно укреп
ване на идейно-политиче-

доляване на всички 
яващи се проблеми и сла
бости, застъпвайки се при 
това за идейно-политичес
кото издигане на члено- 
вите на СК. Разбира се, 
всички те, съгласно ком
петенциите и задачите си 
са проявили пълно анга
жиране в по-ускореното 
сдружаване на труда и 
средствата и укрепването 
на сдружения труд. При 
това са постигнати значи 
телни резултати. Имайки 
предвид недостатъчно ук
репналата материална ос
нова на сдружения труд 
в общината и възможнос 
тите, които предлагат при

яв-

ак- про-всичко

ОПО и СОИ ина интересите 
чрез делегатитеекото и акционно един

ство, за по-нататъшно ра 
звитие на политическата 
система на социалистиче- 

самоупр ав ление, 
на всенародната отбрана 
к обществената самоза
щита, внедряването на де 
легаТската система и осъ
ществяването на иконо
мическата стабилизация-

Разискванията в първи
чните партийни организа 

' ции по изготвения матери 
ал ще продължат до 20 
т.м. а след това ще об
съдят и дадат мнението 
си делегатите на Общин
ската конференция 
СК.

ското

уси-родните ресурси, и 
лията на по-широкото об 
щество, резултатите немо 
гат изцяло да се

на

Това е част от отчета 
за четиригодишната рабо 
та на Конференцията, ней 
ните органи и тела, кой
то отчет през миналата 
седмица приеха членове
те на Общинския коми
тет? През този период 
Общинската конферен
ция с правела 15 заседа
ния. Обаче поради недо-

отчетат
Една
недо-

М. Я.като положителни, 
от причините е и

Ц
Тазгодишните

избори се подготвят
делегат

ски
и провеждат в специфич
ни условия. Сложната ико 
комическа обстановка изи
еква сериозен и аргумен 
тиран разговор за наше
то поведение, за това кол 
ко сме рационални в ра 
ботата си, как се отнася-

статъчна активност на из 
число делегативестно 

или пък 
други причини 
пъти заседанията 
срочавани.

Избирането на членове 
в ООСТ ипоради някои 

няколко 
са от-

на делегации
трудовите общности чрез 
тайно гласуване ще се 
проведе на 18 и 19 март 

раз- т.г., а в местните общно 
сти — на 21 март т.г.

ме към спестяването, осъ 
ществяването на догово
рите и споразуменията. 
Предизборните 
говори са удобен момент 
критически да се оцени 
работата, поведението и

Почти няма въпрос по 
Конференцията,който

нейните органи и тела да 
не са обсъждали и да не 
са се застъпвали за прео-

М. Величков
активиране на мощноститеУкрепване чрез

ПРОВЕДЕ ЧЕТИРИНАДЕСЕТАТА СРЕЩА НА САМОУ ПРАВИТЕЛИТЕ „ЧЕРВЕНИЯТ БАЙРАК”НА 15 И 16 ФЕВРУАРИ ЩЕ СЕ 
В КРАГУЕВАЦ /

на труда и самоуправлениетоЗа афирмация
насоки в тази област. В обществената практика недостатьч-

В предложението на поръката на Че- но се прилагат съществуващите становища 
тиринадесетата среща на самоуправители- за правилното възнаграждаване на произ- 

която ще бъде допълнена с най-важните водителния и творческия труд. При правил
възнаграждаване на труда трябва да

На Четиринадесетата среща на самоуп 
.Червеният байрак”, която ще 
на 15 н 16 февруари в Крагуе 

общественото и мате-

НИЯ и

равителите 
се проведе

вац ще стане дума зайтдаггягть-йжГголям Интерес така ч^на срещата н^са

^вде”0) делегати от организациите 
на сдружения труд от цялата страна.

На Организационния комитет на Сре- 
. щата на са»^ Гс"ення 
^дЩеГубовТегЛа сГоУ^в=т. син-

дТ^ална и се очакващ*.
и документите,п които и* ^

на приетите реше-

те,
акценти от разискванията, се подчертава, че ното 
афирмацията на труда и самоуправлението Се изхожда от труда на основните носители 
е предпоставка за преодоляване на иконо- на производството, без който стоят маши- 
мическите трудности, съществуващи в на- ните и който непосредствено се измерва 
ши» актуален обществен момент. Голямо се изтъква във втората част на поръката, 
внимание е посветено на причините, които- става дума само за труда на работниците от 
са довели до лошата практика, в която тру- прякото производство, които с пряк труд 
дът не е основен елемент на обществения зад машината създават доход, но и за ра- 
напредък. В първата част на поръката ос- ботниците в развойните служби, институти 
тро се критикуват непоследователностите в и други организации, които допринасят за 
развитието на самоуправителните отноше- усъвършенствуването на производството, вне 
ния съществуването на обществено съзна- дряването на нова технология и други 
ние’ което благоприятствува за създаването тижения в производствения процес, 
на групово-собственически отношения, засил Уводно изложение на основната тем
нането на техно-бюрократични влияния и ще изнесе ФаДУл Ходжа член садатежптю 
за изтласкване в несъответна обществена дателството на СФРЮ и на Председатели, 
позиция на производителния и творческия то на ЦК на СЮК.

Не

пос-

труд 
кванията 
приети, да дадат 
яване в конкретна акция

(М. Й.)
труд.
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даШжжШОШАПРЕД НОВИТЕ ДЕЛЕГАТСКИ ИЗБОРИ

Солидна и всестранна 

подготовка БАБУШНИЦА

Доверие на наи-деините
Стремежът ни е, работ- 

гражданите в об

изборните закони е, че 
за членове на делегации 
в областта на образовате 

могат да бъ-

вПриетата програма на 
съвместното заседание на 
ОК на ССТН и Общин- 

съвет 
на Социалис 

Съюза

ниците и
шината да овладеят с _ 

изборна деи- 
членове на де-

Още в самото начала се полагат усилия да 
се обезпечи по-отговорно отношение на деле- 

към избирателите
це-лното дело

дат избирани и ученици 
и селскостопански 
з водите ли, навършили 15
даДб"датЖизбрагш само за В Бабушнишка община 
членове на делегации, но са извършени всички не- 
не и за делегати. обходими подготовки за

В Димитровградска об успешно провеждане на 
шина по-забележителна новите делегатски 
новина представлява, че ри. Тези пък дни започ- 
се предвижда формиране наха и предкандидацион- 
то на отделни делегации ните събрания в подруж- 

селскостопанските про ниците, т.е.
особено на конференции

в първичните синдикални 
организа-

ския синдикален 
за задачите 
тическия съюз и 
на синдикатите в предсто 
ящата изборна дейност е 
солидна основа за качес
твено провеждане 
зи твърде отговорна 
ществено-политическа за 

Целокупната дей
ност на тези две органи 
зации в Димитровградска 
община е подчинена на 
всестранната подготовка 
на предстоящите избори 
за делегации и делегати.

Приетите критерии и 
календарът на изборната 
дейност гарантират успе 
шно провеждане на пред 
кандидационните събра
ния в течение на настоя- 

месец. На тя* ще бъ

локупната 
ност, а за 
легации и делегати да пре
дложим възможно повече 
трудещи се от материал
ното производство и ли
ца, които на практика са 
се засвидетелствувалй с 
работата и определенията

гациите и делегатитепрои

могат шиата им работа и се уто 
чняват предстоящите зада 
чи. Въз основа на крите- 

каза Ристич, т-руде
на та

об- риите,
щите с и гражданите по 

начин даизбо-
демократичен 
предлагат
листи, а събранията са 
пълна функция на по-на
татъшното укрепване 
делегатските и самоупра- 

отношения. Една

дача. кандидатските си. предкандидацион- 
ните събрания, . както 
въобще, се полагат уси
лия да се спречи евенту
алното влияние на

Нав
ив местните 

на ССТН ина на
изводители, 
делегации на сдружените 
селскостопански произво 
дители за Съвета на сдру 

труд при Общин- 
ската скупщина.

С други думи, в пред- 
делегатски из

теснивителни 
от задачите ни е труде
щите се 
още на предкандидацион- 
иите събрания да обезпе
чат непосредствено влия
ние и чрез делегатите си 
да участвуват в решава- 

всички обществе-

организации в 
циите на сдружения труд 
и останалите трудови и 
самоуправителни органи
зации и общности. Същи 
те, както ни осведоми Ду 

на шан Ристич, председател 
на ОК на ССТН ще при
ключат до 20 т.м.

предкандидацион- ни въпроси, 
ните събрания трудещите — На тези събрания 
се и гражданите в общи- . предвествува и твърде 
ната се запознават с кри- оживена организирана 
териите за избиране на подготовка — подчертава 
членове за делегации и Новица Тодорович, пред- 
делегати. При това се вър седател на Общинския 
ши оценка за четиригоди синдикален съвет.

къргове.
Всъщност, това е 

от условията за демокра
тичното избиране на око
ло две хиляди членове на 
делегации, избрани в 
предстоящите избори. В 
самото пък начало се по
лагат усилия да се обезпе 
чи по-отговорно отноше
ние на делегациите и де
легатите към избирателна 
та база

еднои гражданите
жения

стоящите
бори (по отношение 
предишните делегатски 

избори) ще бъдат в ключе 
ни много поголям брой 
делегати, а ще бъдат из
брани и повече

По този начин деле
гатската система доприна 

по-голямо обоб 
обществе- 

въз-

щия
дат разгледани 
за работата на делегаци
ите, на скугоцините на са 

общно

отчетите нето по
На

моуправителните 
сти на интересите и об
щинската скупщина през 
изтеклия мандатен пери-

делега-
ции. едно от глав

ните изисквания в деле
гатските отношения.ся за все 

ществяване на 
ния . живот и дава

на по-гол ям брой 
непосредствено да

од.
В. Б.Въз основата на крите

риите и направения ана 
лиз на досегашната дей
ност, ще се предлагат и 
утвърдя г кандидатите за 
предстоящите

можност
БОСИЛЕГРАД: ЗАПОЧНА ПРЕДИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ ЗА ТРЕТИЯ
ДЕЛЕГАТСКИ СЪСТАВ

хора
решават по жизненотреп- 

проблеми на съв 
ремието ни. Накрая с то 
ва самоуправителната 
стема все по-ускорено вър 
ви към основната цел: съ 
здаване на свободни асо
циации на равноправни и 

ангажирани

тящитеделегации 
и делегати. В момента е 
в ход подготовката за про 
веждане на изборите, от С дълбок критичен анализ 

на постигнатото
си

наносно подготовката 
отделни органи и тела на 
политическия актив за не 

тгтовеждане 
избооите в ПОСТ и ме 

стчтлчз общности.
Забележителна

всестранно 
производители, . тружени 
ци, и граждани.

посредствено
на

Ст. Н. С проведеното през ми- ки актив за подготовка и 
налата седмица в Босиле- провеждане на настоящи

те избори.
Става въпрос за отго

ворна и от особено значе
ние
ческа задача. В местните 

община, общности, основните и 
трудови организации и в

та класа и всички трудо
ви хора, в овладяването 
на съвкупните обществе
но-икономически отноше 
ния.

Изборните подготовки 
ще се обосновават върху 
критически анализ за че
тиригодишната работа на 
всяка делегация, делегати 
те и делегатските скупщи 
ни. На заседанието се по
сочи, че в изминалия пе
риод на действуване на 
делегатската система е 
получен ценен опит, кой
то ще бъде от съществе
но значение за по нататъш 
ната дейн ост. Но това не

новина
град съвместно заседание 
на Председателството на 
ССТН и Изпълнителния 
съвет към ОС, започна 
предизборната дейност в 
Босилеградска 
На заседанието бяха об
съдени задачите на тези самоуправителните орга-
и останалите обществено низации, ще бъдат избра
политичеоки

т ф ф
обществено-полити-

РАБОТНИКЪТ ДА РАЗПО 
ЛАГА СЪС СВОЯ ТРУД

Н , позицииЗа обществено-икономическите
работника в общественото възпроизвод- 

значение има последователно- 
живота на принципите, че на

на на организа- ни 157 делегации с око- 
ции в подготовките и про ло 1650 членове и 180 де- 
веждането на предстоящи легати. Основното в тази 
те избори за членове на активност е, да се осъще 
делегати и делегации на стви нов принос в разви- 
скупщините на обществе- тието на делегатската си- 
но-политическите и само- стема, приета като право 
управителни общности на и длъжност от всички 
интересите. Между друго трудещи се и граждани, 
то на заседанието бяха не само като форма на 
обсъдени и приети крите- участие в управлението 
рии и срокове на избор- в обществените работи но 
ната дейност, решения за и като ефикасно средство 
формиране на координа- и път за осъществяване 
ционно тяло и политичес ролята на работническа

ство решаващо 
то провеждане в 
работника принадлежи неотчуждимото право 
да работи със средствата в обществена соб
ственост за задоволяване на своите лични и 
обществени потребности и като свободен рав
ноправен с останалите работници в сдруже
ния труд да управлява със своя труд и усло
вия и резултатите от своя труд. В тази насока 
се изразява същността на основното социалис
тическо производствено отношение, същността 

обществената собственост. Обществената 
собственост на средствата за производство, ка

на освобождението на труда и ра-

значи, че не е имало и 
слабости. Основен проб
лем е връзката между 
всички трудещи се, отно
сно делегатската база, де
легатите, 
скупщини и обратно.

Участвуващите на засе
данието, обсъдиха и прие
ха календара на предиз
борната и изборна дей
ност с предложение всич
ки организации, 
и самоуправителни 
ности

на

то основа
ботническата класа и съществената постанов- 

социализма, предпоставя непосредствено 
управление на работника над тези средства, 
които той самият създава и всекидневно възоб- 

са негов собствен

делегатските

ка на

новява и които в основата 
изминал труд.

С такова отношение на работника спрямо 
средствата за производство е дадена и осно
вата за по-голяма ефикасност на системата на 
самоуправление в сравнение с която и да би
ло друга система. Именно, котато работникът, 
който е основна производителна сила на об
ществото сам е господар на условията и ре
зултатите на своя труд, това го насърчава към 
развитие на собствените трудови способности; 
към икономия на труд и средства и към раци
онално разполагане с резултатите на труда. 
Такова отношение към труда работникът не 
може да има нито в една друга система.

(Из доклада пред Десетия конгрес на
СЮК, 27 май 1974 година, Белград)

местни 
общ-

да изготвят свои 
програми и утвърдят на
соките за по-нататъшното 
осъществяване на актив
ността, като при това се 
зачитат всички срокове, 
произлизащи от изборния 
закон и Правилата на Со
циалистическия съюз на 
трудещия се народ в 
Сърбия и Съюза «а син
дикатите в СР Сърбия.

м. я.
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явпи» БОСИЛЕГРАД

ГОТОВНОСТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА Променя в Статута 

иа общинатавиеше образование (24). 
Избрани са 39 другарки 
и 5 членове на ССМ.

За отбелязване е, че 
над 50 на сто от члено
вете на новоизбраните ръ 
ководства не са били чле 
нове на ръководствата в 
предходния период. Това 
още повече се отнася Д° 
предложените членове на 
Общинския 
съвет. Само двама члено 
ве на , ОСС отново са 
предложени за членове 
на този орган.

—“ об- 
са членове на Съюза на комунистите.от които Изхождайки от заклю

ченията на ССТН, а въз 
основа на предложението 
на Комисията по уставни 
въпроси при ОС в унисон 
със Закона за избиране 
и отзоваване на делегати, 
Изпълнителният

ния, за които трябва да 
се изясни и ОС на съв
местна сесия; значително 
ще. изменят досегашната 
работа на самата Общин 
ска скупщина. Занапред 
се прдвиждат повече от
делни сесии, а по-Малко 
съвместни на трите Съве
та,. което тябва да допри
несе до по-голяма самосто 
ятелност и ефикасност в 
работата на делегатите.

Предвиждат 
ния и по времетраенето 
йандата на председателя 
на ОС и ИС. Занщгред 
председателят на ОС ще 
бъде избиран с мандат от 
2 годйнй> с право на още 
две. Председателят на Йз 
пълнителния съвет ще се 
избира на 4 години, без 
правото на преизбиране. 
Времетраенето мандата 
на председателите на от
делните съвети е също ка 
кто и на председателя на 
Общинската скупщина.

В предизборната и из
борната дейност в първич 
ните организации в Боси- 
леградска община, която 
главно приключи в залла 
нувания срок, в пълна 
степен се изяви жизне
ната заинтересованост на 
трудовите хора за всички 
въпроси, свързани със съз 
даването на дохода и раз 
пределенйеТо му според 
резултатите от труда, при 
лагането на приетите об
ществени договори и са- 
моуправителни 
менйя,
развитие на общината, 
икономиите на материа
ли, суровини и обществе
ни средства, оспособява- 
нето на синдикалните ор 
ганизации за по-успешно 
внедряване на самоупра- 
вителните социалистичес 
кй отношения. С една ду
ма,- изборите в Съюза на 
синдиката потвърдиха го
товността на трудещите 
се да осъществяват цели
те на Икономическата и 
обществената стабилиза- 
цйя.

Така членовете на Об
щинския синдикален 
вег в Босилеград тези 
дни оцениха изборната 
дейност в синдикалната 
организация в общината.

Горепосочените въпро
си определят и съдържа
нието
дейност в

на заплануваната 
предстоящия синдикален съвет

прй ОС в Босилеград, На 
последното си заседание

двегодишен период.
В изпълнителните 

зирателните 
първичните 
организации 
151 членове, 91 
са членове на Съюза 
комунистите. В 
рата на

и над 
отбори на 
синдикални 
са избрани 

от които

прие решението за изме
нение и допълнение на 
Статута на Общинската 
скупщина в Босилеград.

На заседанието на Об-
на щинския синдикален съ

вет бе издигната кандида 
турата на Раде Констан
тинов, гимназиален 
тел от Босилеград, 
председател на ОСВ в 
предстоящия мандатен пе 
риод.

се измене-структу- 
новоизбраните 

ръководства
Именно според това ре

шение Общинската скуп
щина в нович състав 
наброява 77 делегати; вме 
сто досегашните 85. На
малява се и броят на де
легатите в Съвета на ме
стните общносгй от 41 
на 37, което значи, че 
всяка местна общност ще 
бъдез астъпена с по един 
делегат. От 19 на 15 се 
намалява броят на деле
гатите в Обществено-по
литическия съвет, докато 
Съветът на 
труд и занапред ще на
броява 25 делегата.

Както изтъкна Боян Ми 
ланов, председател на Из 
пълнителния съвет 
ОС предложените измене

синдикални 
най-числени са квалифи
цирани работници (20), ра 
ботещите със средна про
фесионална подготовка 
(56) и работещите с полу

учи-
заспоразу- 

по-нататъшното
ще

М. Я.

БАБУШНИЦА

СК обсъжда двегодишната 
си дейност

Членовете на Общинския комитет на СК 
в Бабушница на 5. т.м. обсъдиха и приеха от
чета на работата на Съюза на комунистите в 
общината, т.е. на Общинската конференция, 
нейните органи и тела за период от ноември 
1980 до януари 1982 година.

Първичните партийни организации по из
готвения материал ще разискват до 20 т.м. а 
до края на месеца същия ще обсъдят и прие
мат и делегатите на Общинската конференция 
на СК.

сдружения
Предложените измене

ния и допълнения ще бъ
дат обсъдени и от стра
на на ОС, като ще дадат

съ-

заключително мнение по 
тоя въпрос.при

М. Я.

КОМУНИСТИТЕ И СТАБИЛИЗАЦИЯТА В ООСТ „ЛИСЦА” — Бабушница ганизация през миналата 
година не е работила 9 
дни) тази трудова органи
зация всекидневно укреп 
ва. Макар че заключител
ният баланс за миналата 
делова година все още не 
е готов, тук изтъкват, че 
е осъществен общ доход 
от над 53 милиона: дина
ра. Очаква се доходът да 
възлезе на 39 900 хиляди

ното отнощение към де- 
ловите задачи на . всички 
трудещи се. Но, когато 
изцяло в това не се успя 
се наложи да се пред- 
йриейат други мероприя
тия ~ през минната го
дина дисциплинарната ко 
мисия издаде различни 
присади на околб 30 ду
ши.

За комунисте ма тайни
татите пък са налице. 
Безспорно, всред тях са и 
постиженията в икономи
ческата стабилизация — 
заяви Верица Ранджело- 
вич, секретар на първич
ната организация на СК.

Въпреки трудностите в 
стопанисването, особено 
в снабдяването със суро
вини (вследствие липса 
на суровини трудовата ор

Изостреното отношение към трудовите за 
дачи само е едно всред начинанията за осъ- 

политиката на икономическатаществяване
стабилизация

През настоящата годи
на се очаква миналогоди
шният заплануван, общ до 
ход дз се увеличи .е..око» 
До 20 на сто. За трудещ» 
те се в тази организация 
това е амбициозен , план. 
Налага се въпросът как 
това да се реализира ко- 
гато 70 на сто от сурови
ните са вносни.

динара, а чистият доход 
на над 30 милиона дина
ра. Трябва да се изтъкне, 
че заплануваният общ до
ход от 55 милиона не е 
цялостно реализиран, но 
тази организация има не
изплатена продукция на 
стойност от 8 570 000 ди
нара. Във фондовете ще 
бъдат внесени 10 милио
на динара. Средния? ли- лл Все' още не <5ме 
чен доход възлиза на 7500 гурни с колко ще увели- 
динара. чим общия‘ Доход, но все

На какво се дължат де- пак считаме .това да ста- 
ловите резултати й каква не с оКоло 20 н&.сто. Оба- 
е заслугата на първична- че крлкотб и д^; е,, ние 
та партийна организация имаме яСни становища за 
в това?

же, че в трудовата орга
низация 
вуват тайни за партийна
та организация, а 
всички наши събрания са 
договори за

Развитието на самоуп- 
равителните и обществе- 
йо-иКономически отноше 

ООСТ „Лисца” в 
Бабушница до голяма сте 
пен се дължи на работа
та на първичната органи
зация На СК и дееспособ
ността на членовете й. С 
ролята, задачите и успе
хите си тя всекидневно 
получава доверие в работ
ниците си. Още повече 

се има предвид, че 
60-членове на СК в тази 
трудова организация в ко 
ято работят' 220 работни- 

представлява идейно- 
която

същест-не

почтиния в

акция. Резул-

си-

ако
обезпечаване на сурови
ни. В трудовата ни орга- 

— В изострените иконо низания в . Севнице се 
мически условия — посо строи1, фабрика за произ- 
чи Ранджелович се нала- водство на различни 
гаше да изострим отго- тени изделия, които 
ворността всред членове- зуваме, а за тази,цел и 
тб на СК. Разбрахме че Нашата ООСТ участвува с 
това ни е основна зада- 16 милиона динара. По то 
ча покрай пестенето на зй начин' суровините ще 
суровини, уплътняването бъдат сигурни, а с това 
на работното време и ка- и по-нататъшните ни де

лови резултати — подчер 
Естествено, та Ранджелович.

ци
политическа сила, 
винаги тласка напред. пле-

пол-
— Няма въпрос в тру- 

по кодовата организация 
йто да не разискваме, да 
не търсим решения и от
говори. Разбира се, това
правиМ с останалите обще 
ствеио-политически и 
моуправителпи 
свободно може да се ка-

чествените сутиени не 
изостанаха, 
не изостана и по-изостре-

са- 5ИйяТ
За по-високо производствосиля. И В. Б.

СТРАНИЦА 5
12 ФЕВРУАРИ 1982БРАТСТВО *



■■■»'И-.КОЛ(М1Ю » ОЯМОУ11стопанство •
'1 АВТОТРАНСПОРТНАТА ОРГА-СУРДУЛИЦА БОСИЛЕГРАД:
НИЗАЦИЯ ПРЕЗ 1982 ГОДИНА

РАСТЕ БРОЯТ НА НЕЗАЕТИТЕ Амбициозни, ио реални 

плановетакивадават условия на. 
развойни програми, кои
то да обезпечават по-уско 

след това
* През миналата година в Сурдулишка об

щина работа са получили 819 работници, ко
ето е с три пъти повече отколкото през 1980 
година
работа се увеличава * В края на 1980 година 
работа са търсили 1243, а към края на мина
лата година 1304 лица

рено заемане, 
да сдружават труда и 
средствата според ЗСТ и 
да се въвеждат

* Обаче числото на лицата, търсещи
повече: 

ООСТ, в
настоящата година „Авто- 

с 5 ав-Според 
транспорта"
тобуса и 9 камиона * Общият доход ще 
увеличи с 20 на сто, а изразходваните сред- 
ства ще останат на миналогодишното равни
ще * Броят на заетите ще се увеличи е 6,5 на 
сто, а личните доходи с 35 на сто.

плана в 
ще възобнови парка сисмени в онези 

които за това съществу- се

Съществуват 
причини, които затрудня
ват по-ускореното заема
не на работа: неблагопри 
ятните условия в стопани 
сването и предпазливост
та, с която организаци
ите на сдружения труд 
навлизат в развойните си 
програми,
прилив на работноспособ 
ните от село в град, не
съответната 
ционна структура на не
заетите с потреби на сто
панството, все по-честото 
явление на работа на оп
ределено време, на пре- 
ковременната 
пр. При това все още ра
ботят пенсионери и рабо
тници, които са изпълни
ли условията за замина
ване в пенсия, а чувству
ва се и непозволено из
пълняване на отделни дей 
ности, особено в услужни

повече

общия доход, а намалява 
не на разходите. За тази 
цел в настоящата година 
е запланувано в 
транспорт да бъдат пре- 
везени около 900 хиляди 
пътника и да се осъщест
ви общ доход от 
лион и 615 хиляди дина
ра. Амбициозен е планът 
и прй товарния тран
спорт. Тук е запланувано 
да бъдат превезени раз
ни стоки и материали от 
над 64 хиляди тона и осъ
ществи общ доход от 30 
милиона динара. Или в 
двата транспорта общо 
трябва да осъществят общ 
доход от 81 милиона и 
615 хиляди динара.

За реализиране на пла
на, за който в „Автотран
спорта" изтъкват, че е ам 
бициозен, но не е и нео
съществими. В настояща
та година трудещите се в 
организацията са заплану 
вали възобновяване на 
вече амортизирания авто
мобилни парк. Предвиж
да се да бъдат набавени 
5 автобуса „Санос" на 
стойност от 10 милиона 
динара. 2 камиона от по 
8 тона, 5 камиона само
свали от по 12 тона и 2 
тежки камиона по 26 то
на, на стойност от 12 ми
лиона динара. Или в две
те трудови единици общо 
22 милиона динара, което 
трябва да увеличи за 6,5 
на сто броя на заетите в 
организацията.

Основната
ция на сдружения _труд
„Автотранспорт" в 
леград, формирана 
година, през 
няколко години се сре 
ща с редица проблеми и 

които непо- 
въздейству- 

стопанисване-

орга-низа-

Боси-
1950 пътния

увеличеният последните

квалифика- 51 ми-трудности, 
средствено 
ват върху 
то й. В тази най-стара и 
единствена от тоя вид сто 

в Бо-панска организация 
силеградска община, сега 
работят 173 работника, 
които са изправени пред 
сериозни въпроси за раз
решаване. Основен въ
прос, който тук незабав
но трябва да се реши, 
е възобновяването на ав
томобилния парк с нови 
превозни средства- авто
буси и камиони.

работа и
I

Необходимоват условия- 
е и подобрението на усло 
вията на работа и по-го- 
лямо стимулиране в раз
пределението на личните 
доходи за трудещите се в 

производ-

ангажи-средственото си 
ране в средите си да съз
дават условия за прилага 
не на приетите мероприя
тия и заключения на 06- 

конференция 
на СК, приети през 1979 
година и заключенията 
на Общинския синдика- 

казва Слав-

те. щинската материалното 
ство, което съществено да 
измени схващането и от-

— За преодоляване на 
проблемите, които затру
дняват по-ускореното за
емане на работа е необхо 
димо всички обществено- 
политически организа
ции, самоуправителни и 
други органи чрез непо-

към произ- 
специално-

ношениетолен съвет.— 
чо Игнятов, секретар 
Отдела по заемане на ра-

СЪСТОЯНИЕТО СЕГАводствените 
сти. При това трябва по- 
качествено да се органи
зира и селскостопанското 
производство, 
дава възможност на мла-

на
Понастоящем тази сто

панска организация, спет 
трудови единици разпола
га с
(според цената на набав- 
ката) на стойност от над 
56 милиона и 254 хиляди 
динара. Този факт гово
ри, че повечето от тях са 
вече дотраяли, а автомо
билният парк е амортизи
ран с около 75 на сто.

Особено в незавидно по
ложение е пътният и то
варен транспорт в които 
някои превозни средства 
са набавени още през 
1966 година. Те отдавна

бота в Сурдулица.
Да припомним, дадено 

е предложение да се съз-
което да

основни средства
дите да се заинтересуват 
за него.

Едно от заключенията 
е, че трябва по-ускорено 
да се реализира приетата 
програма за развитие на 
дребното стопанство.

СТОПАНСКИ НОВИНИ
Цехът на „Кощана" в Сурдулица през те

чение на годината е запланувал да работи дву- 
сменно и увеличи производството от 150 на 
260 хиляди чифта обувки. Същевременно се 
предвижда увеличението броя на заетите — 
от сегашните 180 на 220 работници.

Съгласуването на раз
войните 
сдружения труд и учили
щната мрежа на средно
то насочено образование 
също така трябва да се 
издигне на по-голямо рав 
нище и да се намали 
школуването на суфицит- 
ни кадри. За тази цел е 
необходимо 
ите на сдружения 
на време да дават своите 
потреби за кадри, а об
ществено 
организации, СОИ по об
разование и заемане на 
работа в сътрудничество 
със Секретарита по сто
панство и финансия по че 
сто да обсъждат този въ
прос.

програми на

(С. М.)
ж

ООСТ „Автотранспорт" в Босилеград за 70 
свои работници чрез „Галантекс" от Пирот 
обезпечи по едно кожно палто (шуба) на стой
ност от около 400 хиляди динара. За работни
ците пък от авторемонтната работилница обез
печи специални обувки и елеци.

вече са амортизирани и 
отчислени, а все още се 
използуват, при което че
стите поправки доприна
сят за увеличение на раз
ходите. Така например, в 
пътния транспорт, където 
са заети 77 души, разпо
лага с 32 автобуса, от 
ито 25 напълно • 
тизирани. Все пак 
чение на изтеклата годи
на са превезли около 800 
хиляди пътници и осъще
ствили общ доход от над 
45 милиона и 862 хиляди 
динара. Подобно е 
жението и при товарния 
транспорт. Тук са 
31 работник и 
гат с 25 
то 16 са

В ход е обезпечаването
на средства, които тряб
ва да се осигурят: 85 на 
сто от
фонд за насърчаване 
витието на

организаци-
М. Я. труд

ж РепубликанскияООСТ „НАПРЕДЪК" от Босилеград за ну
ждите на пролетната сеитба обезпечи семена: 
ечемик „Унион", пшеница „Безостая" и ръж 
„Петкус". Ечемикът и ръжта вече са прове
рени в Босилеградско и добивите от тях са 
доста високи.

Набавените семена могат да се вземат от 
селскостопанската аптека в града, както и в 
Горна Любата, Горна Лисина и Долно Тлъ- 
миино.

раз-
недостатъчно 

развитите краища, 10 на 
сто от Основната банка и 
5 на сто ТО със собстве
ни средства.

политическите ко
са амор- 
- в те-

Имайки предвид, че Бо-
СОИ по заемане на ра

ботна ръка и образова
телните центрове чрез 
преквалифициране и до- 
квалифициране трябва да 
обезпечат необходимото 
число дефицитни кадри 
на материалното произво 
дство. Разбира се това все 
докато по-трайно не се 
съгласуват нуждите на 
сдружения труд с образо
ванието.

силеградска община е от
далечена над 70 
железопътната 
броят на пътниците 
дина на година се

поло-ж
Стоманолеярната „Мачкатица" в Сурдули

ца през настоящата година е запланувала уве
личение на общия доход до 450 милиона ди
нара. Най-голяма част от плана ще 
зира с производството на стоманени лагери. 
Заплануваното производство от три хиляди то
на е договорено с басейн Бор. За изделията на 
„Мачкатица", които успешно се прилагат в ци
ментовите фабрики, съществува голям интерес 
у нас.

км. отзаети 
разпола- 

камиона, от кои- 
амортизирани.

линия, а 
от госе реали- увели-

приро-
руди

чава и различните - 
дни богатства; гори, 
и пр. икономическата 
равдателност на 
ловложенията

НАСТОЯЩИЯТ ПЛАН 
ОБЕЩАВА МНОГО

В „Автотранспорта" 
тъкват, че изходът от по
ложението трябва да 
сят чрез повишаване на

оп-
капита- 

в транспориз-
(С. М.) та са реални.

тър-С. Микич
М. я.
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ВМЕСТО КАМПАНИЯ - ТРАЙНО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

в с тези страни е заплануван дефицит от 300 
милиона долара, тогава резултатите почти 
с един милиард долара са по-големи от 
заплануваното. От къде този пропуск на 
плановиците?

Трябва да се каже и това, че през по
следните десет години няколко пъти успя
вахме да намалим дефицита или постигнем 
суфицит. След критическият износ на де
фицита от един милиард и 183 милиона до
лара през 1974 година, през 1975 година 
дефицита незначително намалихме, та 
1976 да осъществим суфицит от 165 
на долара. Следващите години дефицитът 
растеше, и в 1979 година отново да достиг
не до критическата сума от три и полови
на милиарда долара. През 1980 година де
фицитът е намален с около един милиард 
и 400 милиона долгара, та миналата година 
да осъществим резултат за който става ду
ма. Тези сведения показват, че единствено
то правило е, че нашият дефицит скокооб
разно се мени. И по-добрите и по-лошите 
резултати, и дефицитът и суфицитът, 
последица на кампанията — вносни и износ
ни. Това само потвърждава, че ни 
по-дългосрочна стратегия в икономическите 
отношения с чужбина.

бъдеще не може вече да имаме та
кова отношение. В нашето развитие 

ние достигнахме равнището на средно раз
вита страна; и това търси промяна на мно
жество онтошения- Не може вече да внася
ме чужда акумулация, чужд ум и техноло
гия, чужди суровини или полуфабрикати 
зарад своето автаркично развитие и задо
воляване на собственото си потребление. 
Нужно е да се отворим, да произвеждаме 
и за себе и за международния пазар и да 
внасяме онова, което ни липсва, което не 
можем да произведем, или което други про
извеждат по-качествено и по-евтино. Нуж
но е с икономическата си политика да от
крием възможностите за по-голямо влияние 
на критериите на световния пазар върху 
домашното стопанисване и работа.

Миналата година ни посочи какво
са нашите (неизползувани)

зационна политика, а отделно на ориента
цията за по-голямо ползуване на домашни
те ресурси. Така миналата година само в 
Социалистическа република Хърватско чер
ната металургия увеличи потреблението на 
суровините и материалите от домашни из
точници със 17 на сто, а същите от вноса 
намали с 21 на сто. В преработката на хи
мически произведения 
домашни суровини бе увеличено с 9 на сто, 
а вносът бе намален с 11 на сто, в произ
водството на кожа и обувки ползуването 
на домашни суровини е увеличено със 17 
на сто, а вносът бе намален с 28 на сто. 
Или още едно сведение — по-бързото изто: 
варване на вагоните през последните някол
ко месеца увеличи тяхната експлоатация и 
икономиса на Югославия 7 милиона долара 
за закупуване на чужди вагони.

а намаляването на платежния дефи- 
цит, трябва да се каже и това, до

принесоха и административните мерки. Тук, 
преди всичко, спада и решението на Съюз
ния изпълнителен съвет от началото на 
септември миналата година за ограничава
не на вноса, относно за зависимостта на 
вносните права от задълженията в износа. 
Това в последния квартал намали скорост
та на вноса, а чувствително насърчи изно
са. За това говорят и сведенията. През по
следния миналогодишен месец износът, на
пример, бе по-голям с 56,2 на сто отколко- 
то през същия месец на 1980 година. Или, 
югославският износ в декември се увеличи 
в сравнение със същия в ноември миналата 
година с 67 на сто. Тази камапния, колко- 
то и да е допринесла за подобряването на 
платежния баланс, може да има и лоши по
следици, тъй както изчерпа резервите на 
суровини и възпроизводствени материали. 
Затова са индикативни сведенията за вноса 
и износа в началото на настоящата година, 
макар че и не трябва много .рано да се 
правят изводи. През първите двадесет дни 
на януари изнесохме три пъти по-малко сто
ки отколкото през същия период миналата 
година, а внесохме почти колкото и лани. 

ЖЛ о, да се върнем към резултатите, осъ- 
■ ■ ществени миналата година. Считаме, 

именно, че при привеждането на причини
те за оправданото удоволствие, трябва да 
поставим и няк-ои въпроси за бъдещето. 
От този ъгъл било би нужно отделно да 
се анализира сведението, че в икономичес
ките отношения със страните, където се 
плаща с клириги осъществихме суфицит от 
650 милиона долара. Ако си примомним, че

•.Бт. ..'7 естта, която в края на по-миналата 
се,-т1Л1.И1^а бе публикувана на първите страни
ци, приятно ни изненади и зарадва. Касае 
се за сведението, оповестено на заседание
то на Сък>зния изпълнителен съвет, че пла
тежният дефицит на нашата страна с чуж
бина миналата година възлизал 
750 милиона долара. Това значи, 
ят миналогодишен салдо с чужбина почти 
с три пети е по-малък от запланувания де
фицит.

Поставя се, ясно, веднага и въпросът — 
как сме постигнали това? Причини, сигур
но, има много. Без претенции да даваме 
цялостен отговор на този въпрос, ще се 
опитаме да привидем някои от тях.

Считаме, че този резултат до голяма 
степен е последица на политическата ста
билност и сигурност на нашето социалисти
ческо самоуправително обществено устрой
ство. Това твърдим защото по-изгодния де
фицит постигнахме благодарение и на по- 
чувствителното увеличение на 
валутни приходи и средствата на 
работници на временна работа. В нестоко- 
вия валутен приход добро участие има ту
ризмът, в който броят на нощуванията на 
чуждестранните туристи е увеличен с 8,5 на 
сто. (Н^ значи ли това, че и антиюгослав- 
ската пропагандна кампания — която през 
последната година се води в редица запад
ни страни — не успя да поколебае хората 
да ни посещават! Подобен признак на дове
рие виждаме и в това, че нашите работ
ници изпращат своите спестявания в стра
ната/ че валутните спестовни суми растат, 
напук на някои злонамерни прогнози.).

Втората причина, без съмнение е в това, 
Миналата го-

на около 
че наши- обезпечаването на

в
милио-

санестоковите 
нашите липсва

В

че увеличихме нашия износ.
той бе по-голям с двадесет и два на 

1980 година. Това е за-дина
сто отколкото в 
слуга на нашите трудови организации, на 
промененото отношение към работата и 
производството. Това потвърждават, напри
мер примерите на нашите корабостроител
ни заводи, в които през последните някол
ко месеца на миналата година се работеше 
ударнически, така че няколко кораоа бяха 
завършени и доставени предсрочно.

За по-добрия платежен баланс, съвсем ни по-голямата отговор-

мо
жем и колко 
резерви. Остава ни че това, което направих
ме в една краткотрайна кампания — ДО 
превърнем в нормална всекидневна работа 
и отношение. Това не е нито лесно нито 
просто. Но, това е ново предизвикателство, 
което единствено самоуправлението може 
да поеме и всички тези проблеми успеш-

ностРна републиките и покрайнините за съв
купния платежен баланс на страната

По-благоприятните резултати в областта 
икономическите ни отношения с чужби 

на сГпоследаа и на съвкупната стабили-
но да реши. Владимир Слийепчевична

и ги биваше основа за живуркане 
на бюрократизма и технократиз-Този месен започват изборите 

делегати. И в тре-
г.ачеството на хората зависи 
качеството на делегатските отно
шения. осъществяването на деле
гатската система.

актуално за делегации ипо ред избори от началото ма.
па осъществяване на делегатска
та система трудовите хора и гра
жданите са в положение с 
тивното си участие да доприне- 

за избирането на наи-способ- 
ните и най-проаерените хора 
делегатските тела във всички об
ласти па обществения живот

равнища. За способността, 
политическата праовереност и мо 
ралиите качества на

трябва твърде много да 
води сметка. От това зависи осъ
ществяването на делегатската си
стема. Системата и

съчиняват такива или ома- 
хора и затова не е все ед-

В досегашната практика на делегатскатаосъществяване на 
система трудовите хора и граж-ак-Имат Намираме се, именно, пред се-

задача, че с избирането даните в множество среди изя-
желанието си да не оста- 

от решаването, но
опозната
на съответни хора в делегатски- вяваха

сат за
те тела да направим по-дълга нат на страна

в демократизацията на срещаха или делегати и делега- 
решаването на всички равнища, цип. неспособни или неподготве- 
Защото, ако е слаба работата на ни за сътрудничество, или препя- 
делегатнте и делегациите, тогава тствията на технобюрократичес- 
липсва и тяхното двустранно съ- ките структури. Затова и в пред- 
трудничество,’ а и общуването с стоящите изборни 
избирателната база, пък и възмо- трябва да се борим за

влия- не на съзнанието, че по-широкото

на
крачкавсичкискше кандидати-

сете
активности

избори отношенията
жността за демократично 
ние на трудовите хора и гражда
ните върху договарянето и реша 
ването. А липсата ма демократнч по само

участие на трудовите хора осъществяване

трудовите хора и гра- 
е възмож-

в пея 
кива
но кой ше ни представлява в де- 

или делегатската скуп-

участие на
жданнте в решаванетос по-последователмото

делегатскаталегацията 
шина. Следователно, така трябва 
да разберем простия факт, че от

наното
и гражданите в решаването вина- система, ,
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СМЕНЯВАНЕТО ОТ ДЛЪЖНОСТИ В КОСОВПО СЛЕДИТЕ НА 
СКА КАМЕНИЦА поведение и няколко-коректно 

годишното отрицателно действу 
ване, разпалване на

ЖИВОРАД ИГИЧ
несъгласие 

общин 
Също така,

Няколко години старите недо
разумения помежду ръководните 
лица в Косовска Каменица се за
канваха да се изродят в нещо, ко
ето е повече от онова, което усло
вно взето, н аричаме „стандартно 
неблагоприятна политическа обста
новка". Отношенията измежду кад 
рите, които на ръководни постове 
са дошли през 1978 година и оне
зи. които на някои от тях са оста 
нали от изтеклия мандатен пери
од все повече се изостряваха, кое
то увеличаваше съществуващите 
вече бройни проблеми и отлагаше 
решаването им.

и нездрави отношения в 
ското ръководство.

становище в СкупщинатаКълбото започна 

да се отмотава
е взето 
на САП Косово да се раздвижи 

Хасан Ко 
бъде изключен от Съвета

постъпка, според която 
вани да
на Покрайнината.

... ЗАДАЧИТЕ

Несъгласието и недоразумения 
та всред кадрите на ръководни- 

поляризираха и орга-те местане 
ните, но все пак такова поведе
ние не 
дателно
работа, особено 
рос бе преценката за състояние
то, решаването и предприемане
то на необходимите акции. Също

ГРЕШКИТЕ...
можа да мине без отри- 

влияние върху технатаПоляризацията помежду ръко- 
обществено-политическиводните

работници, създадена чрез бюро 
поведения на отделни

Неотдавнашите сменявания в Косовска Каменица показаха 
колко недоразуменията и несъгласията всред ръководните люта са 
забавяли и отлагали акцията за разчистване на положението, но и ка 

предстоящия период очакват Съюза на ко
сили в

когато под въп
кратични 
общински ръководители, с жела 
нието за надмошие и укрепване 

влияние, не остана
кви задачи по време на 
мунистите и останалите организирани социалистическите 
тази община

на личното
без отрицателни последици в ра
ботата на органите, 
за положението и взимането на 
решения. Според преценката 
Комисията на Председателството 
на ПК на СК в Косово за сълбю
даване причините и проблемите, ДИНационното тяло по въпроси на 
които затрудняваха отношенията кадр0вата политика, което фу.мк- следици за 
и състоянието в ръководството цияха си на координиране

община и на ОК на СК в съгласуване предложенията и ста 
новищата на органите и органи
зациите във връзка с кадровите 
решения претворяваше в нещо 

органи- неприкосновено, давайки си не 
зации свързано с до неотдавнаш ограничени кадрови компетенции, 
ния председател на Общинската узурпирайки при това самоупра 
конференция на СК Радомир 1ра вителните права на базата за ре 
йкович. от една и председателя 
на Скупщината Сейди Берише и 
председателя на
съвет на общината Томислав Ио- дри 
ванович, от друга страна”.

натака нямаше ни тенденции 
разделяне по национална основа, 
но и такова положение в себе си 
носеше скрита опасност и това

преценките

па

да се случи.
ми и други отклонения, чиито по 

обществените 
и тения са далеч по-трудни, 

кото това на пръв поглед 
От друга страна, в такива обстоя 
телства не бе ни възхможно да се 

по-решителна общес- 
акция, а още

Несъгласието и недоразумение 
то обаче оставиха голям брой 
проблеми, които трябва да се ре 
шават. Някои от тях са от по
стара дата и около тях и по-рано 
се чупеха копия- Тяхната закоря 
лост сега трябва безкомпромис
но да се разбие та да не бъде 
според онази народната „Търсеше 
се гората..." Най-напред става ду 
ма за Здравния дом, в който не 
е прието и проведено предложе 
нието на Общинската конферен 
ция на СК за сменяването на ди 
ректора и за въвеждане на вре
менни мерки. Положението в не
го сега е много по-трудно откол 
кото по-рано, защото не действу 
ват нито партийната организация, 
нито самоуправителните органи и 
без отсрочване на нужни кадрови 
промени и спешно предприемане 
на други мероприятия, необходи
ми поради защитата на всеобщес 
твените интереси.

отио-
откол

личи.на тази
Косовска Каменица „съществува
ло е видимо групиране на ръко
водните лица и органите на об
ществено-политическите

раздвижи 
твено-политическа 
по-малко да се разрешат редица 
не малки и не нови проблех\ш, ка 
квито са в Здравния ДОхМ, Основ- 

училище в Коретин, „Магно 
" и пр.

шаване в тази значителна поли 
тическа и обществена област.

ното
хром

Изпълнителния
Съблюдавайки всички тези про 

блеми и оценявайки степента на 
обществената и политическа от
говорност, в Косовска Каменица 
се решиха и за предприемане на 
конкретни мероприятия срещу от 
делни лица, най-отговорни за на 
станалото положение в община
та. Така делегатите на Общинска 
та скупщина смениха от длъжно 
стта досегашният председател Се 
йди Бериша и председателя на 
Изпълнителния съвет на Скупщи 
ната Томислав Йованович, а Об 
щинският комитет на СК изклю
чи члена си Радомир Трайкович.

Същевременно им е произнесено 
и партийно наказание — публич
но предупреждение и е взето ста 
новище в предстоящите избори 
да не се избират на политически 
функции в стопанските и остана
лите трудови организации. Пар
тийно наказание — предупрежде
ние е предложено и за Хасан Ко 
вани поради неговото, както в 

отношение към жизнените пробле . Косовска Каменица се. изтъква, не

това, работата на координа 
ционното тяло характеризираха 
диаметрално противоположни 

хмнения за предложените канди 
дати, най-често поради приятел
ство, лични симпатии и поради 
желания за укрепване на собстве 
ни позиции. В резултат на това 
винаги бяха компромисерството и 
непринципиалните взаимни от-

Такова разделение се пренесе 
и на едно число ръководни лица 
в някои трудови организации, и 
по този начин някои от тях са си 
обезпечавали опора и защита при 
някои, по функция Ръководни ли
ца в общинското РЪКОВОДСТВО.
Така е създадено широко прос
транство за манифестиране на 
лидерското поведение, което в стъпки, а не обществените и само 
изобилие е подгрявано чрез еснаф 
ски манталитет, дребно-собстве
ническите интереси и влияние
то на чаршията. На такова по- ... МЕРОПРИЯТИЯ.... 
ложение, казват в Косовска Ка
меница до значителна степен 
дал принос и членът на Съвета 
на Покрайнината, инак косовока- 
менишки кадър, Хасан Ковани, провеждане 
който вместо конструктивно да вия за 
действува е разпалвал несъгласие несамоуправителни 
и раздор, подтиквайки лица от 
ръководството да стават едни сре 
шу други, не сепвайки се нито 
от писане на различни писма до лица в някои среди по национал- 
общинските и покрайнински ръ- на основа, доебнособственически 
ководители, в които са давани 
произволни преценки, съсредото
чени на по-нататъшното затрудня 
ване на отношенията между ли 
цата на ръководни места.

управителни интереси.

е С такова отношение към кадро
вата политика и с такова нейно Подобни примери има и в ня-

създадени са усло- 
възникване на различни 

явления и 
тенденции, каквито са семейност- 
та, концентрацията на ръководни

кои трудови колективи на „Ма- 
гнохром", където, да кажем, е до 
шло до изкривяване на кадрова 

заета политика и политиката в 
мането на работа, която вече ня
колко години разяжда фамилиар 
ността, очебиеща дори и в ръко
водния състав на колектива. По
край това. когато се касае

те интереси, бюрократичното по
ведение, липсата на критическо

за ка
дровата политика, има и явления 
на концентрация на 
лица по национална 
което вече утре могат да се род
ят нови проблеми. Тъкмо 
може да се обяснява положение
то в „Магнохром", където ръково 
дните кадри са главно от албан
ската народност или в „Инпекс", 
където на ръководни места 
димно се намират сърби.

ръководни
До недоразумения и несъгласия 

най-често идвахме в кадровата 
политика, по-точно около кадро
вите комбинации за ръководните

основа, из

с това

места, па дори и тогава когато 
ставаше дума за съвсем незна
чителни функции. Не се изхож
даше от обективни критерии — 
от идейно-политическите и оста 
налите качества и способности на 
хората, но главно от това колко 
кой на кого е привързан. Тъкмо 
тук е и отговорът на въпроса 
— защо почти никога, нито по 
един въпрос всред общинските 
ръководители не е постигнато пъл 
но съгласие в решаването, но все 
ки е оставал при предложение
то си, па и тогава когато става
ше духма за проблеми от жизне
но значение за общината. Алфа 
и омега на всичко това бе коор- От „Магнохром" край Косовска Каменица

пре-

Очевидно. к ълбото започна да 
се отмотава. Безсъмнена инсгтира
ция и опора му дава и Полити

платформа за Косово, 
то тези дни се осъществява 
къде в Покрайнината. Остава оба 
че да се види каква 
обезпечи самата Косовска Каме-

ческата коя
навея

опора ще

ница, в която трябва много 
да се изправят и

неща 
да се поставят

на право място.
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ФАБРИКАТА ЗА ГУМИ „РЕКОРД ’’ в БЕЛГРАД

Новите критерии за разпределението 
вече уважават производствения 
останалите заети повече да се 
ботно място, на което

на личните доходи по- председател на синдикалната ор- гласувалите против били 
ТРУД* Тези критерии стимулират и ганизация в „Рекорд" — Понеже

малко се явяват квалифицирани 
приемаме неквалифицирани ра
ботници, които покрай работата
се школуват. Опитахме се и със ПО МАЛКО ОТСЪСТВИЯ

малко
по-числени отколкото в останали
те ООСТ.залагат, защото в „Рекорд" няма ра- 

производителност, по-високия доход “ ^ ПРШЮС 33 "°-ГОЛяМата

РАСТКО ЙОВЕТИЧ стипендии за ученици от химиче
ско училище, които би се опре- — Синдикатът и организация- 
делили за занаяти, които са ни та на СК бяха твърде дейни във 
необходими, но нямаше заинтере- всички работи около изготвянето 
совани. Сега се надяваме да ре- и приемането на критериите по 
шим този проблем, защото нови- разпределението — заявява Све» 
ят правилник дава възможност тислав Митич, секретар коорди- 

же Да се осъществи най-напред на работника да изкара повече натор в „Рекорд". Успяхме в на-
в прякото производство, но също отколкото досега. шия колектив да преобладее схва
така знаем, че в нашия колектив щането, че по-голям доход ще
не съществува такова работно мя- Новият правилник наистина осъществим ако дадем предим- 
сто на което не може да се да- дава възможност на работника ство на всеки отделен човек, ако 
де принос за по-високата произво да увеличи своя личен доход. На стимулираме всички заети към
дителност на труда, за по-голе- някои работни места са предви- по-голямо старание. Не се стиг-
мия доход. дени увеличения с 60, 80 лък и на лесно до тези промени, защо-

100 на сто. Например, за количе- то с години работехме по-инак и 
ВСЕКИ РЕЗУЛТАТ МОЖЕ ДА СЕ ството извършена работа нядтаог- свикнахме с такова състояние. 
ИЗМЕРИ раничение. Понеже всички рабо- Струва ми се, че добре завър

ти са нормирани, за всяко пре- шихме тази работа. Новите кри- 
Имало още една причина що- изпълнение на нормата се дава терии прилагаме вече двадесети- 

то чрез измененията в разпреде- съответен брой точки. Освен то- на дни. но и с „просто око" мо- 
лениего да се постави на челно ва насърчава се и качеството на же да се види, че сега се работи 
място работата в производството, труда (до 15 на сто), уплътненост повече и по-добре. Значително 
Трябва да се знае, че в този ко- та на работното време (10 нь намаляха отсъствията. Никой 
лектив не е лесно да се работи, сто), на средствата на труда (пет че не .продължава" празниците 
Шум. вибрации, изпарения, прах на сто), икономиите (10 на сто) с няколко дни. Сигурен предзнак 
и температурата затрудняват ра- и т. н. Една от новините е, че че сега сме съчинили добър пра- 
ботата в непосредственото произ личният доход на генералния ди- вилник са и гласните предвества- 
водство и затова тридесетина ра- ректор се изчислява за пръв път ния на някои от администрация- 
ботници месечно напуснат, а поч- според новия правилник. Изглеж- та. че желаят да променят работ- 
ти толкова и постъпят на работа да, че неговият личен доход се- ното си място и да отидат в пря- 
във фабриката. га ше бъде по-малък отколкото кото производство, където може

повече да заработят. Разбира се, 
никой в „Рекорд" не твърди, че 
тези критерии са идеални. Прак- 

труд тическото им приложение ще по
каже къде сме сгрешили и ние 
те ги меним, усъвършенствуваме 

където и в бъдеще.

голямата творческа работа и за 
старанието на всички заети, без 
оглед на кое са работно място: в 
канцеларията, фабричната зала 
или на открито. Съзнателни сме 
за факта, че по-голям доход мо-

Още в началото на 
дина „Рекорд" се 
сериозни изкушения. ,по-големи и 
от онези в 1981 година. Има 
вече аргументи за тази 
Най-голям, разбира се, е 
чението на цените на суровините, 
които този колектив почти всич
ки трябва да купува в чужбина. 
След това, „Рекорд" през изтек
лите години е доста инвестирал, а 
голяма част от инвестициите би
ли кредити, които сега трябва да 
се отплащат. В такова положе
ние, решение можало да се тър
си единствено в увеличението на 
производителността на труда, а 
с това и в увеличението на дохо
да. Спечеленият преди това опит 
ги научил, че това може да осъ
ществят ^при условие работници
те да бъдат стимулирани с по-го- 
леми приходи за осъществяване
то на по-големия доход.

— Това бяха причините — за
явява Джордже Раичевич, пред
седател на комисията, която съ
чинила проекта на новия правил
ник
Ме в разпределението на личните 
доходи да прилагаме по-инакви, 
насърчителни критерии. Новият 
правилник значително повече ува 
жава производствената работа, 
отколкото бе досега. Трудихме се, 
съшо така, да оценим въобще по-

тази го-
изправи пред

по-
оценка.

увели-

ве-

че тази година започнах-
миналата година с 1800 динара. 
На референдума осем основни орУСПЕШЕН РЕФЕРЕНДУМ
ганизации на сдружения 
гласували за новия правилник сИмаме постоянно открит кон

курс за приемане на квалифици
рани и неквалифицирани работ- голямо мнозинство, с изключение 
ници казва Миодраг Гаич, на трудовата обшност.а

ПОДГОТОВКА ЗА ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС НА СК В СЪРБИЯ

Ред успехи, ред слабости
ИЛИ: КАК ДА СЕ НАПИШАТ ДОБРИ КОНГРЕСНИ МАТЕРИАЛИ

БРАНИСЛАВ РАДИВОЙША нието на комисията на Председа- което не е случайно. Трябвало 
тел ството на ЦК на СКС на Сър- би, именно, да се има предвид и 
бия за развитието на Съюза на това, че СК не е в достатъчна 
комунистите (1 февруари), на ко- степен излезиал от пределите на 
ето бе разисквано по онази част активността си в собствените ор
на конгресните проектоотчети за ганизации и органи, 
идейно-политическото, организа- Материалите, пък и конгресни 
ционното и кадровото оспособява те отчети, затова не би трябвало 
не в СК. Обаче, получава се впе- да иаблюДаваме отделно от съв- 
чатление, че членовете на коми- купиите отношения в Съюза на 
сията не са имали предвид само комунистите. Ако в една част от 
този материал. Някои от участ- проектодокумента за Конгреса на 
ниците в разискванията поправо ек на Сърбия не се говори нищо 
наблягаха върху становището, 
според което Съюзът на комуиис 
тите не може вече да се задо- 

обобщени. компромисни

ва не е само грешка на състави
теля на текста. Съществено е то
ва, че в организациите и органи
те на СК няма всъщност каче
ствен анализ за съществените но
вини (или пък за слабостите) в 
реализирането на Тит^вото пред
ложение. Така че от работните 
групи, комисиите и другите тела, 
— задължени да съставят първа
та версия на материалите — не и 
не може да се очаква да кажат 
онова, което инак не е казано. 
Обаче, такива задължения се на
мират пред Съюза на комунисти
те. Все пак на много от тях до 
Конгреса може да се даде отго
вор.

В разискванията в подготовка 
та за конгресите все по-силно се 

че Съюзът на кому-подчертава, 
нистите трябва да има ясни отго
вори на множеството открити въ 
проси. Това е искане, което по- 
право се повтаря и в други об
стоятелства, обаче днес такива 
тонове, изглежда, дават печат на 

Не може. на
пример, с години да се повтаря, 
че в Съюза на комунистите няма
ме работническо мнозинство и че 
преките производители са начело 
на листата на изключените, а 
при това да не даваме отговори
__ защо е така. След това, вече
по-дълго време се повтарят идеи- 
тичните оценки за форумната ра
бота за „несвързаността и „за
твореността” на първичните орга 
низацииза слабостите в действу
вай*™ на работническите а«и- 
ви но РЯДКО някога И някъде сс 
отива° напред от констатациите.

^°на комунистите на Стрбия
= % ХаИГиИзиЧ=о' ™

задействувалото на Съюза 
в обществото.

много заседания.
специално за резултатите в про
веждането на инициативата за 
колективната работа в първични
те организации, относно ако се 
остава върху 
съкратения мандат

воли с
формулядии за „многобройните 
успехи, но и определените слабо
сти". Всъщност, безспорно е, че 

действуването на Съюза на ко- 
има „успехи и слабо- 

това във всеки случай

констатациите за 
тогава то-

в
мунистите 
сти", но 
не е и вдъхновяващата основа за 
заседанията, а нито и за Конгре
са.

комисиятаНа заседанието на 
бе казано и това, че в предло
жените материали е 
усилието да се установи равнове
сие между положителните и от
рицателните оценки за активност 
та на Съюза на комунистите, за 
да може и по този начин да се 
изтъкне положителното в досе
гашната работа. Това, разбира 

има, но с такова „равиове- 
като че ли се занемаряват 

същинските определения за 
чина на действуваме на Съюза на 
комунистите в обществото. Също 
така, не се вижда как се осъще
ствяват основните становища на 
Единадесетия конгрес, а може да 

активността на Съ

залегнало

това 
на комунистите

В материалите, в к""™110 "^
Те иНакоХр°е—а се д=пър

вите версии иа агчетите загодиш

нияТериод ^видимо%^ пак само
фактографски се отбелязват
^ма^ГГл^за^ат.

запа Съюза иа комунистите.
Към такива оценки 

новищата, изнесени

се’ ,г°сие на-

от-
ко-

се види. че за
па комунистите се говори ед- 

не независимо от негова- 
в политическата система,

юза 
вам ли 
та роля

Рисунка: Богдан Йовановичводят ста- 
заседа-на



4 Комунист

ИДЕЯ С ТИТ0В0Т0 ИМЕ
на комунистите 

Общинския комитет на
и на заседаниятасъбранията на работниците

длъжността секретар наИдеята за формиране на Титовня фонд спонтанно се роди на
^ Драголюб Драгошан, по това време нав Мината за мед Майданпек — спомня си 

СК в Майданпек
началото на 1972 година в Работниците и комунистите от дани от дТа ^^щна ‘ мате- стеми на стипендиране със съша 

лен =.| риална база. 
то когато цялата страна с любов къв фонд сТитового име д Титовият Фонд е голяма ра на учащата се младеж, в ко
ознаменуваше великите Титови начат и юбилейната 8°-г°Ди™ш ^“с^тинс?их^ция с органи- Рто изоставането на децата от
(и свои) юбилеи: 80-годишнината на на Титовия тштвот Иолучихм юго всички републики, по- работническите семейства ое оче-
на живота му и 35-годишнината под” от Съюза на комунис зищш^ъ ц общинИ| КОяТО дава видн0.
от .идването му начело на Съюза тите в Вор и иеготин. ^ възможност за школуване на хи-

•на югославските комунисти се ническатаГГсетне "от работни- ляди млади хора от редовете на 
?о°вия ФовдаТяажгшДееВиНед>йас,1а: “ес^ класа на СР Сърбия и работническата класа, 
то символ на неразривното един- цяла Югославия- 
ство на нашите народи — могъ 

както е могъщо Титово

си-

При предлагането и образува- 
о на Фонда и определението 

за този единствен модел на соли- 
Тази година ознаменуваме де- дарност, с който се създават ед- 

сетгодишнината на една хубава и накви условия за школуване на 
Майданпек, младежта, се тръгна от превъзхо- 

потреби и възможности на

пето

Това предложение на трудо- 
пите хооа от Майданпек, прието благородна идея от
единодушно от работническата която стана действителност.

Иепосредствсн повод- бяха Ти- класа на «ялата страна,^ изпра- Какви са впечатленията му за на обществените средства според 
товите юбилец. но работниците, ™хме до «Р^гаря название_ десетгодишния период на работа своите способности, с което съ-
също така «с^аха да ДДДат П°Д то - Хитов фонд Другарят Тито на Титовия Фонд — питаме Дра- шевременно се задоволяват. хумаг
КРЛП\ГкРп^Истйте който по прие предлож^ието ниРоцени че кяиоб Драгошан, председател на “иРе исканИч и потреби на об-
юза на комуиистите които инициативата и смисъла на Фон- Комисията на Председателството шествохо. Вече в началото на ра-
това време тъкмо завърщаваше «««««^^^«^ъ^ветни ор- на ЦК на СКС за жалби, които “'итието на личността си. мла-
ншсратите и националистите. Ед- гани и тела трябва да се реали- по време на формирането на Фон дият човек трябва да почувству-
кзм бе ^теклГсамо малко по- зира. «« б™ секретар на 0К на СКС ва социална сигурност. В проти-
вече от два месеца от историчес- в Майданпек. Вен случай той цге се чувствува
кото 21 заседание на Председа- Основаването на Фонда срещ- Учоепяването на Титовия стаден. отхвърлен и обиден.СЮК в Караджор- на широката подкрепа на юго- Учредяването па 1

славската общественост, а особе- фонд, на тази единствена инсти- 
но на работническата класа от туция в нашата страна за стипен- 

Своята отданост към -Тито и всички краища на нашата стра- диране и школуване на талантли- 
паотията миньорите по това вре- ната. Веднага след оповествяваие ви млади работници и деца от ра- 
м1потвърждаваха с ударническа то в печата, в Майданпек започ- ботническите семейства, за мен 
тботя Тпчмп тогава освен тази наха да пристигат телеграми от по това време бе изключително г,
на събранията на 'работниците цялата страна, в които се дава важно събитие. Първо, защото ници са Съюзът на югославските 
възникнаха и много други идеи. подкрепа на идеята за образува- инициативата потече от една го- комунисти. ССТН, Съюзът на 
До Комитета на Съюзната кон- нето на Фонда. Първата парична л*ма работническа среда от ЮГОславскнте синдикати. Съюзна
ференция на' Социалистическия сума на Фонда даде Минн°-леяр- Майданпек _и ^“ярния ба- та сктошииа „ Стопанската кама 
съюз за ознаменуване на Титовия ният басейн Бор. На заседанието сеин ьор, « че идеята за ос 
рожден ден от .Майданпек тогава от 28 февруари, работническият новаването на Титовия фонд още 
доставихме и предложението: на съвет на басейна Бор реши да от първия момент получи въоду- организации.
другаря Тито по повод юбилеите вложи един милион динара, как- шевена подкрепа, преди всичко се успя почти 20 хиляди стипен 
в Деня на младостта да се връ- т0 и получената парична сума от на онези за които и най-вече се цианти да получават
чи Повеля на народите и народ- “аградата на АВНОю °т 40000 _ . динара,ностите. като израз на олагодар-

ша. така 
то дело. днитемлади» човек да оъде консуматор

телството на 
джево. Със своето правно и самоупра- 

вително учредяване Титовият 
фонд. с най-гол ям обществен ав
торитет, влиза в обществения до
говор чиито участници н подпис-

ра на Югославия пред трудовите 
Най-важното е, че

стипендии
отнася — на работниците от Юго от -Фонда. (Досега във Фонда са 
славия и не техните колективи;

Президентът Тито като свой че на нашето писмо от Майдан- 
основаване- пек другарят Тито веднага отвър

зачденени над 2,5 милиона част
ни и колекти-зни членове: досеха 
завършиха 5587

ност на работниците и граждани
те на всички народи и народнос- нрилог веднага след 
ти на Югославия .за всичко, кое- то на Фонда вложи 20 000 дина- 
то е направил през своя револю- ра. Започна масово 
ционен живот и работа.

стипендианти).
на и че прие нашата инициатива Стипендиите за младите паботни- 
и същевременно даде свой личен * ци се движат 2880 — 8767 динара,

за средношколците от 800 — 3500
зачленяване

на трудови организации и граж- прилог.
динара, за полувисшите училища 
и Факултетите от 1300 4750
динара и за числящите се 
ЮНА над 1000

къмКомунист динара.
При посещението на 

та на Титовия фонд, чийто 
бях и аз (на 25 април 1979 
на) другарят Тито

делегация 
член 
годи- 

подчерта, че 
кръгът на стипендиантите трябва 
да се разшири — казва Драго
шан. Най-силно впечатление ми

Пр«дс«датм ма Издателс«ия пит ма НИРО „Ко
мунист": Деброслав Чулафич.

Но Издателскмя с>мт (редлкциоимя отбор) иа 
всички иадаиия иа оостиик „Комунист": д-р Антон 
■ретуша.

Директор и главен и отговорен редактор на всич- 
ни издания ка комунист": Велко Миладииович.

Редакция иа изданието не „Комунист” за Сърбия: 
Саае Кържавац (главен и отговорен редактор), д-р 
Жмворад Джорджевич (зцместник главен и отговорен 
редактор), бодна Амтунович, Велимир Филипович, Рас- 
тко Йеветич, Спободен Клякич, Ммхайло Ковач, Об
ред Кевич, Ново Маркович, Зормца Стамиммрович и 
Мм ле м тис Вукееноеич.

Председател иа Издателскмя съвет не Изданията 
м „Комунист" за ОР Сърбия Мария Тодерооич.

Адрес иа редакцията: БЕЛГРАД, Площад Марис и 
Енгелс 11, телефони: централа 335-061, секретариат 
320-184, НОВИ БЕЛГРАД, Булеавр Ленина 6, Телефон 
627-703.

Издава: Издателска трудова организация „Кому
нист".

остави последното посещение при 
другаря Тито и непосредствения 
разговор, който при това посеще
ние водихме с него. Тогава на 
другаря Тито връчихме Похвална 
грамота, членска книжка. Дипло
ма и златна значка на Титовия 
Фонд, в знак на благодарност за 
подържката му в развитието на 
Фонда.

Печата се на сърбохърватски, относно хърватско- 
сръбски (кирилица и латиница), иа словенски, маке
донски и албеиски и в съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски н русниски език.

Излиза в петък.

С указ на президента иа Републиката от 22 декем
ври 1964 година. „Комунист" е отличен с Орден иа 
родно осаобомсдение, а 
с орден братство и единство със

с указ от 22 декември 1974

1теи веиегу

Й. м.
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ЗОВ ОТ ТЛЪМИНСКИ КРАЙбележка

КЕРВАНЪТ СИ ВЪРВИ и ток — насъщна 
необходимост■■■

От по-дълго време се води непримирим 
спор между някои местни общности от една 
страна и Самоуправителната общност 
ресите за пътища и „Комград" в Бабушница 
от друга страна. Спорят се кой 
чествения строеж на пътища, както 
ване на сроковете в изграждането им. Както 
е известно в Бабушнишка община е въведено 
още едно седемгодишно местно самооблагане 
(едното частично е завършено) за изграждане 
на местни пътища и пътища от Бабушница до 
районните центрове в общината.

връхнините под изкустве
ни ливади, а расовият със 
тав на добитъка 
подобрен. Израстват мла
ди буйни борови гори, 
значителни са ресурсите 
в буковите гори в по-ви
соки села (Доганица, На- 
зърица, Караманица). Ми
ната в Караманица оста
ва и занапред надежда 
на този край./ $■.

Въпреки всичко това 
младите не остават. Ос
новна причина за това 
безспорно е липсата на 
електрически ток и лошо 
то състояние на шосето 
Рибарци — Голеш. Наис
тина, миналата година се 
електрифицираха селата 
Голеш и Жеравино, а ак
ция по електрификация 
се води и в Караманица. 
Този извънреден успех е 
резултат на установеното 
сътрудничество между Бо 
силеградска и Кривопала- 
нешка община. Обаче пъ
тят и електрическият ток 
остават проблем номер 
едно и насъщна необходи 
мост за живота на насе
лението от този край-

Затова в разгара на из
борната активност в де- 

система от 
Тлъмински край търсят да 
се предприемат сериозни 
мерки за реализация на 
договора, според който 
всички села в Босилегра 
дека община трябва да 
бъдат електрифицирани 
до края на 1985 година.

Стоян Евтимов

* В слива на Бранковска река живее една 
трета от населението в Босилеградска община, 
а само в 40 домове (от миналата година) е 
въведен електрически ток. Шосето Рибарци 
— Караманица е в крайно лошо състояние и 
сериозно затурднява живота на хората от този 
край.__________________________

на инте- е доста
е виновен за нека 

и за неспаз-

;
Някои местни общности, като например 

Раков дол, Цървена ябука и други са отпра
вили искове и до Общинската скупщина, до 
ръководствата на обществено-политическите 
организации в общината да се намесят в раз
решаването на недоразумението, но засега 
всички опити си остават безрезултатни. На ед
но заседание на Общинската конференция, ко- 
гато делегат от Раков дол поиска „сметка" за 
изхода на спора — получи отговор, че по съ
щия въпрос в Общинската конференция е по
лучено съвсем противоположно тълкуване на 
нещата от страна на „Комград" и че и двете 
представки ще бъдат обсъдени, а може бе ще 
се излезе и на място, за да се уредят нещата...

, „ :

'у;-#**#? . |
Пътят Рибарци — Бистьр — Караманица е тесен, 
с много остри завои, дупки, свлачища...

Времето си минава, но нищо конкретно не 
се предприема. А едва ли ще мине сесия на 
Общинската скупщина, или по-важно събра
ние на обществено-политическите организации, 
а да не се изнесат данни за нерационалното 
използване на пътната механизация, за раз
пиляването на материали и средства, за нека
чественото строене. Очевидно, 
за разрешаването на въпроса си правят оглу
шки, вместо час по-скоро да изнесат на виде
ло действителното положение и направят пре
лом към по-добре в работата си. Изглежда, че 
ще продължат така все докато лесно им се дава 
да разполагат със средствата от местното са
мооблагане.

Небрежното отношение на СОИ за пъти
ща и „Комград" много коства.

Миграцията на населе
нието, особено на млади
те, в значителна степен 
„изпразни" много села в 
Босилеградска 
Обаче
та и останалите комунал
ни акции, които напосле
дък се водят в много ме
стни общности по долина 
та на Лисинска и Любат- 
ска река и около Боси
леград вече до голяма сте 
пен издигнаха жизненото 
равнище на хората в те
зи села, така че и мигра
цията е намалена.

Това обаче не може да 
се каже и за 12 местни 
общности, разположени в 
слива па Бранковска ре

ка. Почти всички млади 
ог Тлъмински край тър
сят жизнения си път чрез 
школуване, а това ги от
вежда в различни краи
ща на страната. Със сел
ско стопанство тук се за
нимават хора от средна и 
напреднала възраст. Зато 
ва този отрасъл стагнира: 
намалява броят на едрия 
и дребния добитък, ниви 
те остават неизорани ... 
Това не значи, че селско 
то стопанство по долина
та на Бранковска река е 
безперспективно. Напро
тив. Тук все още се раж
да тютюн, чушки, дома
ти, краставици и друг зе
ленчук. Значителни са по

община, 
електрификация-компетентните

легатската

М. А.

СЕСИЯ НА КООПЕРАТИВНИЯ СЪЮЗ В Ю>К НОМОРАВСКИ РЕГИОН скостопански производи
тели.

Амбициозен план за пролетната сеитба ЗАКОНЪТ НЕ СЕ 
СПАЗВА

Законът за стокоообо- 
_ рот в тази част на Репуб

прие Ориентационна про ликата не се спазва дос- 
грама на организиране на Татъчно. Има пример за 
селскостопанските произ неговото грубо нарушава- 
водители и работници до не Забелязани са редица 
1985 година. Оценено е, примери за такива нару- 
че сегашният брои от 29 щения с продажбата на 
организации на селскосто добитъка, както и в из- 
пански производители и купуването на селскосто- 
работници е незадоволя- пански произведения. Ме 
ващ, па е необходимо да жду нарушители са и 20 
се формират нови 77 ор- организации, и то не са- 
ганизации на селскосто- мо от този> н0 и 0т дру- 
пански производители, ко 
ето ще осигури тяхното 
по-ускорено сдружаване.

* С РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ ЩЕ БЪДАТ

Разговор за сдружаването и върху
ЗАКОНА ЗА СТОКООБОРОТА

сул 740 и с други култу
ри още 3970 ха. Индустри 
алиите растения ще 
мат площ от 5142 ха, от 
която тютюнът 3662 ха, 
със слънчогледът 960 ха, 
с чушките за промишле
ността 500 ха и соята 40

зае-

НЯМА ДОСТАТЪЧНО 
ТОРОВЕЛЕСКОВАЦ — Скупщи

ната на ха.Кооперативния 
Южноморавски 

по снаб-
За да се реализира то

зи амбициозен план тряб
ва да се 
усилия за 
на семена, горива, защит 
ни средства и минерални 
торове. Засега най-големи 
трудности задават 
ралните торове, защото 
от необходимите 20 хиля- 

тона са обезпечени по 
ловината.

ДО 1985 ГОДИНА ОЩЕ 
77 ОРГАНИЗАЦИИ НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Кооперативният съюз в 
Южноморавски регион

съюз в 
регион разисква 
деността на първичното 
селскостопанско произ- 

възпроизвод- 
като

Делегатите на Скупщи
на Кооперативния положат особени 

обезпечаванената
съюз оцениха, че в про
летната сеитба предстоят 
крупни задачи. Запланува 
но е с различни култури 
да се засеят 
92 000 хектара площи. Ме 
жду другото запланувано 

царевица да се засеят 
овес около 8 

4700 и

ги региони.
Такова състояние създа 

ва при земеделците недо
верие в обществения сек
тор, което в крайна смет
ка се отразява зле и вър
ху развитието на селско
стопанското производство

водство с 
отвени материали,

за високо произ- 
особен обзор

условие 
водство,- с 
върху ползуването на рег 
реса, прие Ориентацион
на програма на организи- 

на селскостопански- 
до 1985

Да напомним: според 
най-нови сведения в юж
ната част на Сърбия са 
сдружени 73 селскосто
пански производители, ко1 в южноморавски регион, 
иго имат пълна осигуров
ка, а 720 селяни поддър
жат трайно сътрудничест 
во с участие в дохода. За

мшге-повече от

дие с
45 хиляди, с 
хиляди, с ечемик

4400 хектара. С 
ще се засеят

Оттук са необходими мно 
го усилия и общи акции 
такова състояние да се 
надделее, което е от ин
терес и на обществения, 
и на частния сектор.

райе 
те роизводители с ръж 

фураж 
21 050 ха, от които с кар- 

10 500 ха,
отчет по провежгодина и 

дане на 
оборота на територията 
на 13 общини в Южномо-

Закона за стоко- планувано е до края на 
1985 година да бъдат сдру 
жени повече от 12 000 сел

тофи площ от 
с ч ушки 
1000 ха, лук

1940 ха, домати 
1500 ха, фа- (Д- К.)

равски регион.
СТРАНИЦА 7

* 12 ФЕВРУАРИ 1982БРАТСТВО



НИ (И)
БОСИЛЕГРАД

От викторинаФилмите през сед ло съвместенмидата
конкурсПрез последно време репертоарът на ки- 

се подобри. Сното в Босилеград значително
тематики на филмите Но „Другарче" не спряразлични сюжети и 

броят на зрителите се увеличи. През следва^- 
щата седмица на репертоара на киното в Бо- 

гледате следните фил-
с дейността си само всред
децата от българската на
родност. То потърси 
ви форми за изява, разви 

внедряване на брат 
ство, единство и задруж

и носилеград ще можете да
ми:

—- 13 февруари: „Контрабандисти" — 
рикански криминален филм с главни роли 
Джери Рид и Халей Шейли.

— 16 и 17 февруари: „Жена на прозоре
ца", — френски любовен филм с главна роля 
Раби Шнайдер. Прожектиран на фестивала 
1977 година.

19 февруари „Двама суперполицайци ита
лиански цветен филм, в главни роли Бад Спен- 
сър и Теренс Хил.

аме- тие и
тени на живота и делото 

Тито и Деняучилища на наро
дите и народностите в 
СР Сърбия с покрайнини
те — и „Другарче" най-ак 
тивно

На страниците си 
обширно пишеше за ре 
зултатите от тези срещи, 
за другаруването и 
рудничеството всред най- 
малките.

пост.
— Преди 9 години съв- 

с твърде популяр 
: вестник у

„Дечйе новине"

новни на другаря 
на младостта. Конкурсът1 
е открит за всички учили 
ща в страната. В йего вся 
ка година пристигат сто 

стотици

местно 
ния детски 
нас
Горни Милановац, раздви 
жихме инициатива за ус
тройване на ВИКТОРИНА 

Деня на Републи- 
— 29 ноември. С ви 

обико-

в се включи в него.
то детскитици и 

трудове, 
непреходното 
обичания Тито. Най-успе 
шните се печатат в „Деч
йе новине" и в ,Другар- 
че", а сетне съвместно жу 
ри излъчва най-хубавите 
трудове. Първонаградени 
те на „Майските срещи" 
в Димитровград по търже 
ствен начин приемат

вдъхновени от 
дело наМ. Я. в чест 

ката
кторината досега 
лихме почти 
новни училища, в които 
се учат децата от българ 
ска народност — казва гла 
вният и отговорен редак 
тор на в. „Другарче” Ми 
лан Величков. Двете ре 

обезпечават съв

сът-

всички ос
Публикува и много ли- 

творби, чете-тературни 
ни на тези срещи, разказ 
ва за многото завързани 
приятелства, посещения— 

„Братското хоро" много 
спомогна да се сприятел 
ят децата от Александро- 
вац и Димитровград, от 
Уздин и тези от останали 
те училища в Димитров
градска община... 
СЪВМЕСТЕН КОНКУРС

на
дакции 
местно награди за първо, 
второ и третокласиралите 
се състезатели по българ
ски език, сърбохърватски 
език, история и музикал 

възпитание. Мога да

градите.
Така и редакцията на 

„Другарче", в която рабо 
тят: Милан Величков, гла 
вен и отговорен редактор, 
журналист—сътрудник То 
дор Петров, илюстратора 
Методи Петров, а до не
отдавна и Русалка Ташко 
ва, която вече замина в 
пенсия, реди камък по ка 
мък в мозайката на хуба 
вата сграда на нашата са 
моуправителна 
тическа общност — Тито 
ва Югославия, осъществя 
вайки на дело своята за
дача.

но
кажа, че сме доволни от 
успеха, който постигнахме 
г. викторината — изтъкна 
Величков.

— ЗА ПРАЗНИКА НА 
МЛАДОСТТА

За празника на младо
стта и рождения ден на 
другаря Тито — 25 май — 
„Другарче" и „Дечйе но
вине" (от тази година и 
„йо пайташ") отпреди 8 
години раздвижиха една 
твърде полезна акция и 
съвместен конкурс за на 
писване на творби, посве

„ДРУГАРЧЕ" СЕ ХВАНА 
И В „БРАТСКОТО ХОРО"

Вестник „Другарче" от 
кликва на всяко събитие, 
водещо към укрепване 
и заздравяване на друж
бата между най-малките 
у нас. Щом от Димитров 
град се поведе „Братско 
то хоро" — срещи на ос

социалис

4р М. Андонов

ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ НА ЕДИН УЧИТЕЛ

Три десетилетия със сърце и тебешир
* СНЕЖАНА ИЛИЕВА 

— ВИДАНОВИЧ ПОВЕЧЕ 
ОТ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ 
ТЪЛКУВА НА УЧЕНИ 

ЦИТЕ ТАЙНИТЕ НА ЛИ учебника, съчинения и про 
ТЕРАТУРНОТО ТВОРЧЕ чие.
СТВО

учителката Снежана с осо 
бена радост си спомня ща 
стливия ден през 1949 го 
дина, когато получава сви 
детелство за зрелостен из 
пит в Учителския инсти
тут в Димитровград. За 
учителската професия се 
определя като шестоклас 
ничка в гимназията. През 
август в навечерието на 
тогавашната нова учеб
на година (според тогава 
шните валидни закони) тя 
се озовава в крайгранич
ното село Бребевица. За 
тези дни тя си спомня:

— Както всеки начина- 
ющи и аз първата среща 
със селото, с обичаите, 
традицията доживях с 
особено вълнение. Напра 
во от училищната скамей 
ка на село, като учител
ка, между жадуващите де 
ца за знания, наистина из 
пълват с някакво огромно

вътрешните чувства се 
явяват няколко десетки

научва десетици стихотво 
рния за Тито, за Републи 
ката, за обичта, свързва 
ща югославските братски 
народи и народности.

Започва да работи като 
учителка най^напред в 
с. Бребевница, след това 
в Пъртопопинци, Гоин- 
дол и Долна Невля, а от 
1958 година минава в го 
рните класове на основно 
то училище в Димитров
град. Тук почти четвърт 
столетие с умение прена 
ся мелодичността на бъл
гарския език, прави пара 
лел на български, руски, 
югославски и западноев
ропейски писатели и на 
творчеството им. По тоя 
начин обогатява учениче
ските знания, издига ли 
тературния им вкус и въ 
вежда в тайните на този 
вид изкуство.

Днес, на само три го
дини пред пенсиониране,

чувство 
Децата разбират най-доб- 
ре колко си искрен и до 
верието им ще спечелиш 
само с пълна 
ност.

Мога да кажа, че за це 
лия този период учител- 
ствуване — децата си ос 
тават деца: любезнател- 
ни, искрени, 
знания. Стига да 
да установиш с тях

на възхищение.
детски стихотворения, но 
и авторство на няколко

всеотдай-
Целият си трудов век 

учителката Снежана про 
Между заслужилите учи вежда с децата и край де 

тели, спираме се върху цата. Повече от три десе 
името на Снежана Илие- тилетия тя споделя с тях 
ва — Виданович, учител всички вълнения, радости, 
ка по български език в сполуки и несполуки, тру 
основното училище „Мо- дности и щастливи дни. 
ша Пияде" в Димитров- На ТяХ подарява всички 
град. Вече тридесет и две свои усилия да ги научи 
години другарува с днев на любов, да избистри 

светогледа, за да обичат

жадни за 
умееш' 

кон
такт, да гй приемаш ка 
то равни на себе си. Мо
ят опит и чувство да кон 
тактирам с тях 
не са ме изневерили, най- 
вероятно не ще ме изне
верят и през оставащите 
две—три години до пенси 
ята — заяви накрая Сне
жана Илиева — Видано
вич

никоганика, с учениците, с тех 
ните родители, с книгата 
и литературата, 
ха и опита си да вдъхва 
любов към всичко, което 
е прогресивно на литера 
турното поприще. Скром
ността и трудолюбието й, 
но и амбициозността в

живота, югославското си 
общество, братството и 
единството.

със сти

Поколенията, които 
пристигат в училището, 
тя посреща с майчина лю 
бов, заучва ги първите бу 
кви, разкрива устройст 
вото на стихотворната 
реч, чертежа. С особено 
възхищение и радост ги

учителката, 
повече от три 
тия СЪС Сърце и тебешир 
работи всеотдайно

която 
десетиле-

оставирешението си да 
след себе си писани сле
ди. Оттук като израз на

на про
светното поле.

Кирил Трайков
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ДЕСЕТ ГОДИНИ НА ТИТОВИЯ ФОНД РЕШЕНИЕ НА КОМИТЕТА ПО ЧЕСТВУВАНЕ ДЕ 

НЯ НА МЛАДОСТТА

Щафетата—прел март 

от ПрилепАкции за увеличение 

на средствата
Сурдулица:

Щафетата на младост
та, символ на задружно- 
стта на нашите народи и 
народности и на техната 
обич и преданост към ве
ликото дело на другаря 
Тито ще тръгне на 21 
март от Прилеп, град—ге 
рой в СР Македония. 
Пръв ще я понесе пио
нер от този град, в чест 
на 40-годишнината на Сь 
юза на югославските пи 
онери.

Автор на идейното ре 
шение на тазгодишната 
щафетна палка е скулпто 
рът Саво Симич от Брату 
нац в Босна и Херцегови 
на. „Щафетата представ 
лява стабилизиран пла
мък, съчинен от повече 
пламъци, които се разви 
ват динамично и правят 
по-голяма скулптурна фо 
рма с ясно движение към 
върха. Щафетната палка 
символизира израстване
то и развитието, ясната и 
неразривна крепост на 
единствения ни път" се

казва в решението на 
журито.

След като тръгне от 
Прилеп, Щафетата на мла 
достта ще мине през оста 
налите градове и места 
в Македония, а на 26 март 
ще я поемат пионерите и 
младите в СР Сърбия. На 
6 април щафетната палка 
започва маршрутата си 
из САП Войводина. В СР 
Босна и Херцеговина при 
стига на 12 април, а в СР 
Хърватско — на 17 
рил. Пионерите, младеж
та, трудещите се и граж 
даните на СР Словения 
ще я посрещат на 23 ап
рил, а на 14 май щафетна 
та палка пристига в СР 
Черна гора. На 19 май ще 
я поемат младите от САП 
Косово, откъдето на 23 
май ще бъде пренесена 
със самолет в Белград.

Централното тържес
тво ще се състои на 25 
май на Стадиона на ЮНА.

щтшш
ДИНАРА^™ ГОДИНА СА съБРАНИ 400 000

де изготвен списък на 
дефицитните занятия в 
сдружения труд в Сурду- 
лишка община, така че 
предимство при кандидат 
стването за стипендия от 
Фонда ще имат кандида-

Досега 59 студенти и 
ученици от Сурдулишка 
община са ползували 
пендии от Титовия фонд. 
През настоящата учебна 
година се школуват 22 
стипендианти, за които 
ще бъдат обезпечени 
750 000 динара.

Омасовяването на Ти
товия фонд в досегашния 
период достигна завидно 
равнище. Зачленени са 
всичките 4000 работещи 
и 53 трудови организа
ции, общности, дружес
тва и сдружения. Обаче 

' оценява се, че не са из-

сти

ап-

Малко стипендианти от непосредственото 
производство

ползувани всички въз
можности. Все още е не 
достатъчно числото на 
запленените пенсионери, 
занаятчии, селскостопан 
ски производители и уче 
ници от средните учили- ции.
ЦЩ^Затова .в. предстоящия 
период ще се полагат усч . те работници от стопан- 
лид за увеличаване броп. ските организации про- 
на членовете на Титовия явяват малък интерес за 
фонд, а с това и за укреп школуване, следователно 
вале на материалната му и за школуване със сти- 
база. Вече е раздвижена пендии от Титовия фонд. 
и конкретна акция за обе През изтеклото десетиле 
зпечаване на по-големи тие само един работник 
средства, което ще даде от непосредственото про 
възможност за даване на изводство е станал сти-
по-голямо число стилен- пендиант на Титовия
дни на талантливи млади фонд. За следващия 
хора. Именно, предложе- курс за даване стипендии 
но е, вместо досегашни^ от Титовия фонд ще оъ-

те 0,1 на сто, да се отдел
ят 0,2 на сто от бруто— 
личния доход. Предложе
нието е подкрепено в ня 
колко трудови

ти, желаещи да завършат 
едно от тези занятия.

С М.

организа ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОДЕЙНОТО КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНО 
ДРУЖЕСТВО .МЛАДОСТ" В БАБУШНИЦАЗабелязано е, че . млади

До финансови средства чрез споразумение
ства ще осъществим. Оба 
че колкото и да бъдат си 
гурно е, че ще можем да 
разгърнем по-богата кул 
турна дейност.

— Имаме проблем и с 
озвучението. Обаче и тук 
имаме една инициатива, 
която както очакваме тря 
бва да даде резултати. 
Именно, с обществено-по- 

организа-

Дружеството има около 150 членове и 
се полагат грижи за още по-усилена и разно
образна културно-художествена дейност * Оча
ква се финансовите средства да не бъдат про
блем и дружеството още повече да се пред
ставя извън общината _____________ _кон-

в града и повечето села 
на общината, но и в Сев- 
нице и Плевля и други 
места.
ПО-ГОЛЯМА ВРЪЗКА 
СЪС СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Самодейното 
но-художествено 
ство „Младост" в Бабуш- 
ница е един от главните 
носители на културната 
дейност в общината и от 
година в година отчита 
нови резултати. Същите 
пък му . откриват нови 
перспективи. От формира 
мето му през 1975 годи
на насам започна и по- 
усилеиата културно-худо 
жествеиа дейност, а зад 
него останаха значителни 
постижения в областта на 
културата.

Понастоящем дружест
вото има няколко секции, 
от които изобразителна
та, рецитаторската, дра
матична и фолклорната 
предизвикват особен инте 
рее всред населението в 
общината. През настоя
щата година, както изтък 
ва Драголюб Джурич, ръ 
ководител на дружество
то, се полагат усилия за 
нови успехи. Покрай дру
гото драматичната секция 
се готви за нови пиеси, а 
фолклорната с ансамбъла 
си на народните песни и 
хора от Шумадия, Лужни 
ца, Враня, различни шоп
ски и буиьевашки хора 
ще се представи не само

култур-
друже-

литическите 
ции и Общинската скуп
щина и със СОИ по кул 
тура изготвихме самоуп- 
равително споразумение 
за обезпечаване на 180 
хиляди динара. Същото 
все още не е прието, но 
очакваме, че с тези сред
ства ще можем да подоб
рим същото с нови техни
чески съоръжения — под 
чертава Джурич.

НА 17 ФЕВРУАРИ В НОВИ САД ЩЕ СЕ 
СЪСТОИ

Въпреки усилията, кои
то полагат младите енту- 

дружество всеТържествена сесия на 

Скупщината на Тито 

вия фонд

зиасти, 
още има проблеми с поме 
щение и финансови, сред
ства. Имайки предвид по- 

развитиенататъшното 
на културнохудожествена 
та самодейност и необхо
димостта от по-голяма връ 
зка със сдружения труд 
през миналата година с 
трудовите и Ьбществено- 
политическите 
ции и самоуправителните 
общности на интересите 
дружеството е сключило 
самоуправително 
зумение за финансиране. 
Самоуправителното 
разумение не са подписа
ли Здравният дом, ООСТ 
„Таламбас” и ООСТ „Тъ- 
гър” („Тигър” като пом
ощ е отделил само 10 
хиляди динара). Изхож
дайки от това, че в тези 
организации, са заети зна 
чително число работни
ци, все още — казва Джу 
рич, ие знаем колко ср,ед

ВСЕ ОЩЕ Е МАЛКО 
ЧИСЛОТО НА РАБОТНИ
ЦИТЕТитовия10-годишнината иа

в Нови Сад ще се със
ка Скупщината на 

континуитета

По повод
фонд на 17 февруари 
тон тържествена сесия 
Фонда която ще символизира 
Гагата революция, братството и единство- 
на нашаг у д задружността, и трудо-

младите и на 
на нашата страна.

Културно-художествено
то дружество покрай Раз 
витието на самодейността 
всекидневно се старае да 
увеличава и числото на 
младите и талантливи ен- 

Понастоящем 
члено-

организа

спора-
то, равноправието 
вотворческия 
цялата работническа

ентусиазъм на 
класа тузиасти.

по-голяма част от 
вете му са средношколци 
и младежи от града. Оба
че ако се има предвид, че 
учениците след завършва 
не на школуването си 

извън Бабушница,

спо-

на Тито-
вия ^фонд^нп^Югославия” жГи™есе предсе

дателят Емни Добарджич.
отиват
явява се проблем как да 
се осъществи 
тет в работата.

Предложено 
си 15 февруари 

Югославия. континуи-
иа

В. Б.
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луждение, а все пак за средата, в 
която живее, той се ползваше с 
името на информбюровец. Гакъв 
човек би бил от голяма полза, осо 
бено зашото като актьор—^люби
тел в местния театър, често се на 
мираше в компания е художника 
Петров. Но Стеваи отиде в друга 
крайност. След всичко, което му 
се случи той реши напълно да се 
оттегли. Държеше се съвсем па 
сивно. Ни на покани от Култур 
ния дом наново да се включи в 
работата на самодейното дружи: 
тво не склони. Все пак той из 
несе съмнението, че диверзанти 
са убили стареца на поятата. Съ
вестта не му допусна Да премъл- 
чи това. Налагаше се още веднаж 
да се направи опит с него.

Случаят идеше на ръка 
Драган. Когато тази вечер мина 
ваше край къщата на Стеван, за
вари го на портата. След като се 
поздравиха, Стеван го покани в 
къши. Разказа му, че е бил в га- 
динци и че е чул за бягството на 
Димитър- Интересуваше го за 
стрелбата през нощта, която беше 
разтревожила селяните.

Драган с няколко думи му ра 
какво е станало гази нощ 

границата, а след това продъл-

. „озич-ММ СЪОБЩАВА. (15)Р

‘

Г&д

Връзните на художнина
- се намира Ака- 

пък за сметка на тотя и не знае къде 
демията, но ва добре са й известни ателиетата 
в Белград.
СТЕВАН ИСКА ДА ПОМОГНЕ

От онова, което беше извест 
но. връзката била чрез даскала 
и Димитър- Диверзантите 
ли и при единия и при другия. 
Но сега и двата канала са пре
къснати. Даокалът зарад аресту- 

бил занемарен, а Димитър 
избягал през границата. Дали гру 
пата е имала и някой трети канал 
за установяване на връзка, 
връзката ще се 
да се установи?

След направената крачка 
ред в разсветляването на този слу 
чай, сега наново се попадна в за 
дъНена улица. Ло-рано беше из
вестна самата връзка през грани 
цата, а сега се усещаше къде е 
шпионската група, но връзката си 
оставаше неизвестна.

Връзките на художника Пет 
ров бяха много. Кой всред тях 
да намери ония. които са изпол
звани за мрачни цели този худо 
жник — натрушчик, с малко об
разование, но очевидно с 
талант за живопис. С голям 
лант 
че а

идва
на

кактоШпионската група, която
беше известно, действувашеването вече

в града, а очевидно беше пусна 
ла пипала и във вътрешността на 
страната, трябваше да се потър
си и с други методи, а не само 
чрез търсене на нелегалните ка 
нали и преследвайки диверзанти
те, които установяваха контакт с 
групата. Дотогавашната насока 
главно беше контролът на от
делни лица. които се проявяваха 
като привърженици на Информ- 
бюро, разни колебливи елемен 
ти и кариеристи. Случаят с худо 
жника сочеше, че има и друг тип 
хора, уж пасивни, политически 
незаинтересовани, но шовинисти

или
наложи наново

най

зказа
на
жи: — Не ще има спокойствие ни 
в Радинци. -нито другаде край гра 
цицата, докато не се 
всички връзки на нелегалните... 
Трябва да открием тези, 
като Димитър, се включват в та 
зи акция и които изменят на ево
ята страна. ттттттхгч(В следващия брои: ШПИО
НИТЕ ТЪРСЯТ ВРЪЗКИ В ГРАДА)

разкрият
които

чески настроени.
След няколко разговори, кои 

то Драган води със Стеван, го 
увериха, че Стеван наистина се 
е разкаял и е видял своето заб-

голям
та- Н. С. Хрушчов и Й. Б. Титои с още пове, но изглежда

рат 5Н™ " ХУА°'
с™6на с?р1?ата за" кои™'® злоупотреби^ида" гЛоведГ т 
ийестно."че посещават “художни .път на предателство. Всред тях 
кя И тта се извъпцш подбор. трябва да потърсим

Художникът Рчесто пътуваше те. амбициозните, хора които ше 
за Б^лТрад"& Скопие? На из попаднат под влияние на Ииформ 
ложби за набавка на материали, бюро.
Получаваше поща почти от цяла- В града приятелският кръг на 
та страна: мнозина го търсеха да художника е голям. 1ук около 
им увеличава снимки, да им пра- него са няколко колеги от учили 
ви скици за портрети на надгроб шето, библиотекарят в Култур 
ни паметници. ния дом и актриса люоителка

Списъкът~на връзките беше от меснтия театър. Тук е и град
Райна, която се

а тази Хрушчов в Белград
След по-продължителна преписка и множество навестявания, 

съветска държавно-партийна делегация начело с Хрушчов прие 
тигна в Белград на 26 май 1955 година.

Още на аерогарата Хрушчов заяви: „Ние искрено съжалява
ме, за станалото и решително отхвърляме всичко онова, което се 
е натрупало през този период. Ние от своя страна, без каквото и 
да. е съмнение, към това приобщаваме провокаторската роля, която 
в отношнията между Югославия и СССР изиграха днес разобли
чените народни врагове Бери, Абракумов и други... Материалите 
върху които се основава тежките обвинения против Югославия 
бяха изфабрикувани от враговете на народа, презрените агенти на 
империализма...

В Белградската декларация, която тогава беше подписана, 
недвусмислено беше подчертано 
зависимостта,
взаимните отношения и в отношенията с други страни". И по-на
татък: „спазването на принципите на взаимно уважение и ненаме
са във вътреши работи по каквито и да било причини..

Тито върна посещението на СССР една година по-късно, на 
2 юни 1956 година. При това посещение бяха потвърдени ггринци- 
пите на Белградската декларация и установени нормални отноше 
ния между СЮК и КПСС.

недоволни-

по-дълъг. но на него се намира ската красавица 
ха и мнозина, които направо тряб хвалеше, че известната наша ка- 
ваше да бъдат зачеркнати - да бъ рикатуристка Деса Глишич 
дат снети от списъка на съмните взима за модел когато рисува 
лните. Но на този дълъг списък „съвременни жени , жени с из- 
имаше и мнозина, които трябва пъкнали гърди, които карат мо 
ше да бъдат проверени. тоциклети... Следвала дълги го-

.. .Брат на художника, слу- дини изкуство, с много основа- 
жещ в Скопие; железничар—род ние никога да не завърши след 
нина, също живее в Скопие; офи ването, тя прахосваше времето си

художника Пет-

я

„зачитането на сувереността, не- 
цялостта и равноправието между държавите във

цер в ЮНА — приятел, посещава в ателието на 
го, живее в Битоля; друг офицер ров, като му помагаше при уве

личаването на снимки, защото ху 
дожникът винаги имаше голям 
брой поръчки. Инак в града се на 
мираше навсякъде, всички м бя
ха „приятели”, а често пътува-

във военновъздушните сили — 
живее в Ниш, наскоро команди
рован за Словения- Всички те по

тезисещават художника, а при 
посещения се устройват пищни 
вечери, отива се на риболов, на ше и за Белград. Нали тя следва 
излети. На всички им доставя ше в Белград! Имаше слухове, че

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОУ ПРАВИТЕ ЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ Тази година също се 
предвижда построяване
то на още една микроа- 
кумулация. Именно в ход 
е изработката на проект 
за микроязовир при Пога 
новски манастир. Проек
тът ще струва около 500 
хиляди динара, които обе 
зпечава Общинската само 
управителна общност на 
интересите по водно 
панство, докато 
ловложенията според пър 
вите изчисления възлизат 
на около 2,5 милиона ди 
нара и са влезли в програ 
мата на Региноналната са 
моуправителна 
на интересите за водно 
стопанство.

средства които по 50 на 
сто ще обезпечат съвмест 
но Регионалната и Об
щинската общности на 
интерсите по 
панство.

Изграждане на водостопански обекти
водно сто-

ваше с наводнения- Пона
стоящем Регионалната об- 

обезпечила 200
* ОСВЕН РЕГУЛАЦИЯТА НА „НИШАВА". 

МИНАЛАТА ГОДИНА ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДА 
НЕТО НА МИНИ—ЯЗОВИР в смиловско 
ПОЛЕ, А ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ИН 
ТЕНЗИВНОТО СТРОИТЕЛСТВО НА ВОДО 
СТОПАНСКИТЕ ОБЕКТИ

Заедно с разширяване 
на водопроводната мрежа 
в новото селище между 
Димитровград и Желюша 
на дължина от 600 метра. 
Това

щност е 
хиляди динара за урежда 
не на имуществено-прав
ните отношения със соб- сто- 

капита-ствениците в тази част 
край Нишава. разширяване на во

допроводната мрежа съв
местно биха 
ОСТ „Сточар", ОСТ 
луга" и Самоуправителна 
та общност на

Секретарят на самоуправителните общности 
на интересите по комунална, жилищна и пътно-тран 

дейност ПАВЕЛ ТОДОРОВ, спирайки се 
реализацията на плановете през изтеклата 

с редица данни потвърди че

Миналата година запо
чна строителството на ми 
кро-акумулация в местно 
стта „Сават" в Смилов
ско поле. Строителните 
работи вече приключват 
и може да се каже, че 90 
на сто от тях са завърше
ни. Капиталовложенията 
от около четири милиона 
динара отпусна Регионал
ната самоуправителна об 
щност, докато Общинска
та общност е обезпечила 
проекта и изкупуване на 
землището от частни и 
др. лица.

направили 
„Ус-спортна 

Върху
и настоящата година, 
тези общности играят все по-важна роля в разре
шаването на наболелите проблеми в тези области. 
Тук ще стане дума главно за строителството на во
достопански обекти, защото през изтеклата година 
наистина са постигнати резултати.

общност интереси-
стопанство.те по водно

Очевидно, с приключва
нето на започнатите обек 
ти през
плануваните обекти 
настоящата година ще се 
изпълни интензивна прог
рама на строителство на 
водоностопански 
нални обекти.

Също
щем е в ход подготвяне
то на проект за 
цията на Нишава

така понастоя-

миналата и за-Регионалната самоуправи 
телна общност за водно 
стопанство обезпечи сред
ства за регулацията на 
р. „Нишава” при Гради
ни, тъй като този учас
тък най-много застраша

През 1981 година про
дължиха работите по ре
гулацията на р. „Ниша
ва" край Димитровград, 
и то главно със средства 
от предишната година. Ос 
вен това, благодарение на

регула- 
в гра

да при двата моста с цел 
да се осигури вода за во
деничната вада. Този про 
ект заедно с

през

регулацията 
на вадата ще струва око
ло 600

кому-

хиляди динара, Ст. Н.
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отзиви

Физическа култураЗМИИ ПЕТЬРЛДШНЛТЛ ПРАШНИ»
Е ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ 

ШНИ МЕРКИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕЩЕРАТА

ра планина на около де
сетина километри от Ди
митровград научно се до
казваше за неповторимо
стта на Петърлашката пе 
щера.

Очите на Димитровград 
чани, на общинските ръ
ководители,
рите, обожателите на при 
родните редкости, турис
тическите и други органи 
зации, с основание бяха 
отправени към Петърлош 
ката пещера, защото в 
„активирането" на този 
обект виждаха спиране 
на минаващия поток на 
чуждестранни туристи. А 
известният спелеолог й. 
Петрович за пещерата бе
ше казал: „Ако правим 
сравнение с прелестите 
и привлекателността на 
Постойнската пещера в 
Словения и тази тук, в 
полите на Стара планина, 
недвусмислено мога да 
заявя, че онази там в 
Словения е привлекател
на и пълна с атракция са

ГОЛЯМ УСПЕХ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ СЪСТЕ
ЗАТЕЛИ НА СВЕТОВНОТО СКИОРСКО ПЪР
ВЕНСТВО В ШЛАДМИНГ (АВСТРИЯ)

СПЕ- мо поради това, че в ней 
ното изобретение е вгра
дена и човешката ръка, а 
пък що се касае за ново
откритата Петърлашка пе 
щера въпросът е по-друг 
гащот; самата по себе 
си е пленителна и вдъх
новяваща и заслужава да 
бъде в духовно огно:: е- 
ние доживяна".

Съгаскп сме в момента 
че материалните възмож
ности не позволяват да 
се построи туристически 
обект. Безспорно, 
време и този въпрос ще 
се реши.

Преди едно 
тие югославската общест
веност приятно бе изнена 
дана с вестта, 
по радиовълните, 
зията, вестниците и илюс 
трованите списания: све
товноизвестният 
лог професор д-р Йован 
Петрович от Белград с 
група млади 
прониква в 
един природен реликт, къ 
дето с хилядолетия не е 
стъпвал човешки крак. 
Става дума за красотата 
и пъстроцветните украше 
ния на Петърлашката пе- 
ч-ера.

Мнозина хора, които 
преди това не са били чу 
ли за Димитровград, раз
гъват географските и път
но-съобщителни карти, за 
да го открият, поради ли 
чната си осведоменост. 
Фактите пък бяха неумо 
лими: там някъде си в 
Източна Сърбия, в непо
средствена близост на 
югославско - българската 
граница, в полите на Ста-

десетиле-

Първи медали в историята 

на нашето скиорство
пренесена 

телеви-

спелео-
* Героите се казват: Боян Крижай и Бо

рис Стрел * Крижай завоюва сребърен медал 
в слалома, а Стрел — бронзов медал в гиган
тския слалом * Забележителни постижения и 
на останалите състезатели и състезателки.

гостилнича-
спелеолози 

тайните на
след

Един друг въпрос обаче 
тревожи. Именно, след от 
криването на пещерата 
бе направена съответна 
документация при Общин 
ската скупщина във връз 
ка с находището: свръх- 
красивите цветни сталак
тити и сталакмити, зали-

I
- '-:\д

те, пониращата вода, раз 
положението на пещера
та, големината и пр. За 
да запази тази природна 
рядкост на входа бе по
ставена желязна врата с 
брави, катинари, така че 
влизането в нея можеше 

бъде контролирано. 
Но всичко трая доста къ
со. Днес някои 
„естетически" вкус (по-до 
бре ще бъде ако кажем: 
варварски)

да Победителите в слалома Крижай (втори), Стен- 
марк (първи) и Фйелберг (трети) с гордост показ-хора с
ват медалите си

Двадесет и осмото све
товно първенство по ал
пийски дисциплини, кое
то се проведе тези дни в 
Шладминг (Австрия) ще 
бъде записано със златни 
букви в летописа на юго
славското скиорство. То- сто. 
ва е първото велико све
товно състезание, на кое
то наши представители за 
воюваха медали. Нашият 
най-добър скиор Боян 
Крижай е носител на сре 
бърен медал в слалома, а 
Борис Стрел завоюва 
бронзов медал в гигант
ския слалом. Прибавим 
ли към това, че и оста
налите наши състезатели 
постигнаха резултати над 
очакванията, тогава стига 
ме до едно твърде радва
що заключение: югослав
ският национален отбор 
беше един от най-успеш
ните в Шладминг!

Ето класирането на 
всички наши състезатели

тринадесето място.
слалом:разкъртили 

и безмилостно 
ста-

ГИГАНТСКИ 
Стрел — трето, Крижай 
— седмо и Франко .— че-

вратата 
чупят сталактите и 
лакмитите за декорация 
на аквариумите. Носят се 
слухове, че някой пирот- 
чанеи задигнал цял чувал

тирнадесето място. 
КОМБИНАЦИЯ: Цер-

ковник — дванадесето мя
от тези природни ценнос- Жени:

СЛАЛОМ: Йерман —
осмо, Завадлав — двана
десето, Дорниг осемнаде
сето място.

ГИГАНТСКИ

ти.
Налага се час по-скоро 

да се предприемат 
ни мерки за да се запа
зи пещерата, в която при 
природата с милиони ^ го
дини „капка по капка' е

спеш

ел алом:
Лесковшек — тринадесе
то, йерман — петнадесе
то място-.

КОМБИНАЦИЯ: _ Лес
ковшек — десето, йерман 

Завадлав

Час по-скоро да се спре унищожаването на пещер
ните украшения

създавала красота.
К. Трайков

— тринадесето,
— петнадесето и ДорнигБОСИЛЕГРАД

КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ — осемнадесето място.
състеза-Най-успешен

тел на световното първен 
ство беше швейцарската 
скиорка Ерика Хес, коя
то спечели три златни ме 
дала — в слалома, гигант 
ския слалом и комбина 

и състезателки. цията. Най-успешен от
Мъже: бор е националният със
СЛАЛОМ: Крижай — тав на Швейцария с 5.ме 

второ място, Церковник дала (3 златни, 2 сребър

карства. По тоя начин по- 
обстойно обслужваме хо
рата от селата. Също та
ка той заяви, че антибио
тици, серуми и други не
обходими лекарства 
в достатъчно количество.

силеград, обсулжаваме с 
медикаменти и други ме 
дицински съоръжения, ин 
сектицидни средства, гу
мено-санитарен матери
ал, козметични и други 
най-различни препарати 
снабдяваме и жителите в 
общината, както и всич- 

обществено-

Години вече наред ап- 
в Босилеград успе- 

жителитетеката
шно обслужва 
на Босилеградска община 
с нужните лекарства 
други медикаменти. Попа 
стоящем в това най-мал
ко и единствено от 
вид ведомство 
— само 8 души. От тях 
петима техници — фар
мацевти, един с виеше об

има

— И занапред ще се 
стараем да обслужваме и 
подобрим кочеството на 
аптекароката си дейност, 
с цел да се обезпечат още 
по-добри условия в здра
веопазването на хората. 
За тази цел разгръщаме 

. сътрудничество 
Сурдулишката, Вран- 

Лесковашката и

тоя
са заети

ки трудови, 
политически и организа
ции на сдружения труд. 
Отделно се стараем да 
обезпечим лекарства и ме 
дицински материали 
здравните 
миращи се в районните це 
нтрове: Д. Тлъмино, Гор
на и Долна Любата и Г. 
Лисина. С една дума, ста 

се да обезпечим ед-

В НИШ ПРЕЗ МАЙ СПОРТНИ ИГРИ НА СТУ 
ДЕНТСКАТА МЛАДЕЖ ОТ СРС

разоване, а останалите ра 
ботят в счетоводството.

когато зима- 
все по че
заболява-

Подготовки за и 
У ниверсиадата"

в
Тези дни,

та предизвиква 
сти простудни П„11ЯТЯ 
ния, особено при децата, 

което и потреби- 
лекарства нараст

ват, посетихме я с цел да 
се запознаем с какво!

лекарства разпо 
ли достатъч- 

основ-

на-станции широко 
със 1 
ската,
Нишката аптека, благо
дарение на 
ваме всичко 
обезпечим — добави ди- 

аптеката в

и
С формирането на Организационен коми

тет, тези дни в Университетския съюз на ор
ганизациите по физическа култура в Ниш за
почнаха подготовките за „Универсиадата" 
Спортните игри на студентската младеж на 
Сърбия, ще се проведат на 17, 18 и 19
май 1982 година. На „Универсиадата" ще уча
ствуват 600 най-добри спортисти всред студен
тите от университетите в Белград, Ниш, Нови 
Сад, Прищина и Крагуевац, които ще се състе
зават по атлетика, волейбол, баскетбол, фехтов 
ка, тенис ма маса, хандбал (и в двете конку
ренции — мъжка и женска) и по футбол на 
малки врата.

поради 
те за

което успя- 
иужно дараем

но широко и цялостно 
снабдяване — изтъкна За
хари Сотиров, директор 
на това здравно ведом-

ректорът на 
Босилеград.

Да добавим, че тя се 
намира в хубавата добре 
обзаведена сграда и чрез 

изпълнява-

, личество 
лага и има 
но, поне онези ство.
ните.
_ В аптеката не само,

основните лекар- 
намират 

лекарства
Ние ос-

В разговора Сотиров по 
отделни дни всекидневна 

не, на задачите си, играе 
твърде важна роля в здра 
веопазването на хората.

М. Я.

сочи, че в 
на седмицата по един те
хник отива с лекарите по 
районните амбулатории с 
определено количество ле

.че има 
Ства, но тук се 
почти

I
всички

и медикаменти.
вен Здравния Д°м в Бо-
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екран
III!!!!! ■ ■ЯНИтЩМЪЧЕНИК

!1оплакваЕдин човек се
иа приятела си:

— Защо ме провъзглас- 
човек?

|||;|
яват за щастлив 
Родих се на 29 февруари, 
ожених се на 1 април, ви- I31наги съм дежурен на

всеки Ден
1,у._

декември и на 
на бойците ме бие жена- ( |Н!!! ||Све по старо Шта.

-У

ж бота. На койА бе синът не пипва никаква ра А ое, симь ^ е метнал не знам!ДА СИ ИЗБЕРЕ
Тия дни реко да се разодим пай из Дере- 

кула^, Да се ненал-уте дерекулчаже, че речу 
све си писуйем за друЪи, а н>и Ьи не зарезу- 
йем.

красавица 
при зъболекар.

Русокоса 
влиза

— Ох, да знаете 
се плаша! По-напред ще 
се съглася да родя <?Ще еД' 
но дете, отколкото да из
вадя този проклет зъб!

— Изберете си другар
ко. От вашия избор ще 

кое място ще

Моля, без докачение!КОЛКО

Кво НЕИЗВЕСТНОПойдо, ама тия пут кръз ждрелото, 
да ви кажем йоще на автобускуту сташщу у 
Димитровград се нацвърца, та ме тека би ма

до край- V автобусат за Трънско Одоров- 
мойтога старога приятела,

Истинските любители на 
по-често поръчват: „Земята тряова да

ЛР,“в“™. „ — 0«.че
лер
Е 5 ^=иб1же г„Гд1Го„оивод^о
човек и да работи ка до Одоровци са се пу 
туйе пет саата. Нели праве путат уз ждре
лото, па затова мора да стануйемо на сва- 
йи 20 метра, а право да ви кажем и црева си 
изкара возеечи се у автобусат и од дру- 
сканГе, и од смрад, а од студ па да 
ако не пийеш. Кико и да било стигомо у Одо
ровци. Там па у кавенуту га докраичимо.

все
зависи на 
поставя креслото.

* нашите общини ще се 
манифестация „СрещиПрез февруари в 

проведе традиционната 
на селата".■>! Г,

НЕОСНОВАТЕЛНА”
КРИТИКА

община тази манифе- 
сведе на среща на 

останалите об
В Босилеградска 

стация вероятно пак ще се
най-добрите села от

Един човек критикува 
Шотлан-И приятеля си от 

дия:
— Едварде, защо 

сиш тези лоши дрехи. По 
знавах и баща ти. Той ви- 

модерно 
скъпи

1> едно село с 
щини в региона.

Звонци. У ту- но- Босилеградските села и занапред ще се 
срещат на сесията «а Общинската скупщина. 

ШАНС ЗА ПО-ДОБЪР УСПЕХ
делегатски избори в об

Айде пойдо пешНи къмто 
нелат камто Бажуту пропадо до пояс у н<жть 
вир бъш у средину. Црко оди стра помисли 
да сам падал у некву бездънку. Извади 
некико роб ядан, ама си мислим берем 

I се осушим у новият хотел у банюту. Къв “
I тел ква чуда оно стойи ко „Скадар на Боя- 
! - развърляно на све етране, нигде жива
| душа, по све прилийе за, .свети никига , че 

буде готов. Попрекърсти се два-три пути 
продужи, разбира се дека пешйи. камто каве- 
иете у Звонци. Реко си, че идем у наин°®° 
отворенуту. Йоще од вратата чу окале Кво 
да видим, звончаше си тепаю томболу. Море 
брат ка приседе па да видите бре, доби пре- 
миюту. По обичай преспа при бай Станою, а 
уютру на автобус па дома. — Кико що ви
дите по Дерекулат си йе све по-старому. Ай- 
де са °здравл,е, а V другуту недежу, че идем 
камто Босилеград, па че ви се явим и оди

се наги носеше 
скроени дрехи от 
платове.

В предстоящите
образованието ще бъдат изоирани и 

ще избират 15-годишни ученици.
Очаква се чувствително подобрение 

техния успех в училището.

че
ластта на

— Приятелю, критика
та ви е неоснователна — 
отговаря Едвард. И аз 
нося същите тези дрехи.

на

па

НАРОДНА ХУМОРЕСКА

Канва е ракията?
След кой знае коя чаш 

ка домакинът пак попи
тал:

кажеш каква е ракията? 
— попитал домакинът.

— Нищо не мога да ти 
кажа от две чашки.

Един селянин варил 
ракия и повикал съседа 
си да я опита. Напълнил 
му една чашка и му я 
подал да я. изпие. Съседът 
я изпил, а домакинът по
бързал да го попита:

там.

:— Съседе, каква е ра
кията?Домакинът , му напъл

нил чашата за трети път 
и пак го попитал да му 
каже каква е ракията.

— И от три чаипш не 
мога нищо да ти кажа.

— Ех, съседе, какво мо 
же да ти каже пиян чо
век?

мн.гйШШяЕ — Каква е ракията?

— Как мога да ти ка
жа каква е ракията от 
една чашка? Дай още ед 

- поискал съседът.
А сега може ши да

(Разказала Радойка

Иванович, 
(Войвода Степа)

Подобен бил отговорът 
и след четвъртата, петата 
чашка....

на,

вЕСТНИК НА БЪЛГАР- 
СКАТА НАРОДНОСТ в 

СФР ЮГОСЛАвИЯ
в сени яег»к 

редакционна 
колеги^
Д и райето р 

и главен и отговорен 
редактор
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