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рРЯФСтИп
С ужл* на пра тдппти 

па СФРЮ Йаспя Крах
Тмта от 14 февру
ари 1975 г. Ихдатад- 
стао „Братство" а удо- 
стоаи с Орден Братст
во н единство със сре
бърен венец ха особе
ни заслуги в областта 
иа информативната и 
графическа дейност и 
за принос к развити
ето иа братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.

:н«ропт><.,«о»«. ж>гос/,;;итт:
1 ГОДИНА ХХН - БРОЙ 1047 * 12 МАРТ 1982 РТ« ЦЕНА 3 ДИН.

СУРДУЛИЦА
ИЗВАДКИ ОТ ИНТЕРВЮТО НА СЕРГЕЙ КРАЙГЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ НА ТВ БЕЛГРАД

СПАЗВАТ СЕ 

КРИТЕРИИТЕ
Ипстш им по собстшм сп път

да се търсят общи интере 
си и така да се формули
ра политиката.

Основното е да се освео 
бодим от държавната при
нуда, така че пазарът да 
задействува повече със 
своята логика, подчерта 
Крайгер и добави, че на 

_ базата на тази логика тря 
бва да се идва до самоу- 

I правително сдружаване, 
1 относно до самоуправи- 
I телно концентриране на 
1 средствата за общите ин- 
I тереси.

* В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ — ПРАВИ
ТЕ ХОРА НА ПРАВО МЯСТО * ТРЯБВА ДА 
СЕ ЗАПАЗИ СЪВМЕСТНОСТТА НА АЛБАНЦИ, 
СЪРБИ И ЧЕРНОГОРЦИ НА КОСОВО * ДА 
СЕ МЕНИ СТРАТЕГИЯТА НА НАШЕТО СТО
ПАНСКО РАЗВИТИЕ * ЖИЗНЕНИЯТ СТАН
ДАРТ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ * ВЛОШЕНА СВЕТОВНАТА ОБСТА
НОВКА

* Успешно 
брания. В местните 
ООСТ по 3

завършиха предизборните съ 
организации по 4, а в 

делегации. Предложени 1689 кан- 
кандидати за делегати на Обществено-политн- 
кандпдатн за делегати за Обществено-полити
ческия съвет в Общинската скупщина

В Сурдулишка община 
предизборната дейност за 
избиране на делегации и 
делегати започна на 4 фе 
вруари с провеждане на 
съвместно заседание на 
ОК на ССТН и Общинс
кия синдикален съвет и 
са спазвани всички сро
кове в досегашната дей- 
ност. Чрез широка идей
но-политическа и изборна 
дейност бяха анализира 
ни обективните труднос
ти, както и критически 
бяха обсъдени субективни 
те слабости в досегашна
та работа на делегациите 
делегатите и делегатските 
скупщини, засилвайки' по 
този начин мобилността 
отговорността и единство
то в акцийте, които до
принасят . за преодоляване 
на' съществуващите тру
дности, беше изтъкнато 
на Общинската кандиДа- 
ционна конференция на 
ССТН в Сурдулица, про 
ведена на .5 март тази го
дина.

От 13 до 15 февруари 
р.ъв всички местни орга 
низации на ССТН и пър-' 
вични организации на 
синдикатите са проведени 
предкандидационни съб
рания, на които са пред
лагани
дати за членове на деле
гации и делегати и пред
лагаш! 
дати за 
стове в общината, регио
на, СР Сърбия и 
Югославия. Проведени са 
33 предкандидационни съ 
брания в местните общно 
сти, на 
твуваяи 3500 граждани, а 
на 49 предкандидационни 
събрания в трудовите ор 
ганизации са присъствува 
ли 4500 трудещи

Председателят на Пред- „ 
СФРЮ 1

правителната общност за 
материалното производ
ство и инфраструктура и 
делегация на селскосто
панските производители 
На споменатите събрания 
са предложени 600 канди 
дати за членове на деле
гации, от които 63 са же
ни, 100 младежи и девой 
ки, 80 членове на Съюза 
на бойните, а всред тях 
200 са членове на Съюза 
на комунистите. В трудо 
вите организации са фор 
мирани 101 делегации, в 
които са предложени 740 
кандидати за членове на 
делегациите, докато пък в 
23 трудови организации 
всички заети съчиняват 
делегация, така че общо 
са евидентирани 1089 тру 
дещи се. На тези събра
ния са присъствували 4500 
трудещи се, 
констатира, че по нацио
нален състав предложени 
те съответствуват, което 
се отнася и до предложе 
ните бойци, но все още 
е недостатъчен- броят на 
предложените жени. Кри 
териите на кадровата по
литика са спазени.

ИЦседателството на 
Сергей Крайгер в спещ!ал 
на емисия на 
град отговори на повече 
въпроси за сегашния 
литически и стопански мо 
мент на нашата страна.

ШттРТВ Бел-

по-

СТАБИЛИЗАЦИЯТА

■Доколкото се касае, за 
основните процеси в на
шето общество, подчерта 
Крайгер, може да кажем, 
че Югославия върви по 
собствен социалистичес
ки, самоуправителен път 
и че след смъртта на дру 
гаря Тито и другаря Кар- 
дел и занапред укрепва 
своите позиции в света.

Първият текст на идей
ните и практичните осно
ви на дългосрочната прог
рама на стабилизация ще 
бъде готов към средата 
на март, а първо предло
жение на програмата би 
трябвало да бъде изпрате- 

ШШ но до участниците в рабо
тата на трите съюзни об
ществени съвета къМ сре
дата на април, каза Сер
гей Крайгер, отговаряйки 
на въпроса докъде се е 
стигнало с работата на 
Комисията по стабилиза
ция, в чиято работа е вк
лючено Председателство 
то на СФРЮ, а в подгру
пите повече от 300 учени' 
и специалисти от всички 4 
области, икономисти, со
циолози, правници, поли- 
тиколози и т.н.

5 СШ

Сергей Крайгер

които възлага социалисти 
ческото развитие, подчер
та Сергей Крайгер.

Председателят на Пред
седателството на СФРЮ 
по-нататък посочи голяма
та битка, която водим в 

социалистическа 
самоуправителна система 
и живота докрай да се V 
освободим от останките

ПОСТОЯННА ОТГОВОР
НОСТнашатаВ отчета се

Ние не съзнаваме дое
на държавния начин на татъчно факта, продължи 
стопанисване и изобщо Крайгер, че нашата систе- 
по-решително влияние вър ма има институцията на 
ху обществената обстанов меняемост, а това значи 
ка. Същевременно напом- постоянна отговорност на 
ни за факта, че политиче- всички поради която и да
ската система на социали било причина не са спо- СФРЮ се включи в непо- 

самоуправител- собни или които наруша- средственото разрешава
не на проблематиката на 

именно

/
Председателството на

етическа
на демокрация, делегатска ват принципите на колек- 
та система все повече ид- тивна работа и отговор- стабилизацията

ност, или поради които и затова, понеже считахме, 
да било други причини, че трябва да се мени сгра 

За значението на пред- не са изпълнили очаква- тегията на нашето стопан-
които са ско развитие, каза Край- 

каидитирани и избрани, гер,- а това значи да се 
та могат да бъдат отзова- осуети автаркията и на 

общините, и на републи
ките и Югославия като

Кандидацисгината кон
ференция в обществено- 
политическия съвет,излъ
чи 23 делегата, колкото и 
ще наброява съветът.

ва до изява.възможни канди

стоящите избори особено нията, поради
за това, че „правите хора 
да дойдат на право мя
сто”, както често се каз- ни
ва, Сергей Крайгер каза,
че в предкавдидационна- На въпроса поради кдк- 
та процедура на преден во Съюзният изпълните- чяло, обърната преди вси-
план трябва да излезат лен съвет е бил принуден чко към собствените про-
онези хора, които сега да приема временни мер- блемн и пренебрягваща
участвуват в решаването ки въз основата на свои-
на основните проблеми в те пълномощия, председа-
иашето общество, в овои- телят на Председателство-
те среди и в собствения то на СФРЮ забеляза, че
живот, в живота на свои- при утвърждаването на
те семейства и своите де- общата икономическа по-
ца и т.н. Особено става литика, когато недостигат
дума за младежта, която достатъчно усилия да се
тепърва създава семей- съблюдават действител-
ството си. Затова е важ- ните проблеми и причини,
но именно те да превзе- обективните и основните, ТруДеН| понеже търси ог-
мат колкото е пъзможнд за съществуването на раз раничення и изменение на
повече и непосредствена лики в становищата меж-
отговорност за решаване ду републиките и автоио- I
на обществените въпроси, мийте области и вече тук

Кандидационната конфе 
за председател

възможни канди- 
най-отговорни по ренция 

на Общинската скупщина 
предложи Видосав Димит 

директор на
СФР

риевич, 
„Власинапродукт", а за

на Изпълнитепредседател 
лния съвет

инспектор в СДК- Ко 
нстантин Момчилович е 

някой пост

Душан Кос- икономическите 
мерности, които инак изи 
екват стопанството да Се

, законо-
които са присъс-

тов

отваря и широко свързва 
и в страна, и в света, с 
всички, които гарантират, 
че ще постигнат най-доб
ри икономически резул
тати. Този път ще бъде

предложен за
Южноморавски реш- 

йован Петрович за
в
гон, а 
пост
СР Сърбия. На кандидаци 

събрание бяха

се. в Скупщината на
общностиВ местните 

са формирани делегации.
обществено-политичес
общност; за самоуп 

общности на 
обгцестве-

онното 
набелязани и предстоящи
те задачи за успешно про 
веждане па изборите.

за
ката
равителните 
интересите от 
ните дейности; за самоу

павнците.
(На 3-та стр.)Б. Костадинов \



НАС |И У| ПО СВЕТА
АМЕРИКАНСКАТА ПОЛИ 
ТИКА В САЛВАДОР

НАКРАТКО
БИТИЕ НА СЕДМИЦАТА XXII сесия на 

Всекитайския конгрес
ПЕКИН: С разисквания на 
Постоянния комитет на _
на народните представители, в Китаи започна
ла дебата за реорганизация на управляващия 
апарат и реформа на администрацията и ръко- 

г трябва да бъде

ОСПОРЕНИ
ДОКАЗАТЕЛСТВАПреодоляна кризата воденето- С други думи,

дебюрократизация на всички равни- 
партийни и ар-

това
начало на 
ща и сруктури — държавни, 
мейски.

Аргументите на Хейг, из 
несени в Конгреса, за „в0 

специалисти" от БАГДАТ-ТЕХЕРАН: Деветчленната делегация
на Ислямската конференция продължава да 
полага усилия за мирно решаване на иранско- 
иракския въоръжен конфликт. Тази седмица 
делегацията пребивавала в солиците на воюва
щите страни, където водила разговори с наи- 
вишите ръководители на Ирак и Иран. 
ВАШИНГТОН: Тук се състояха тридневни раз
говори между министрите на външните рабо
ти на САЩ и ГФР Хейг и Геншър. .
АТИНА: Председателят на гръцкото правител
ство Андреас Папандреу пребивавал на офици
ално посещение в Австралия.
ВАРШАВА: На специални заседания 
ро на ЦК на ПОРП и полското правителство 
дали висока оценка на полско-съветския диа
лог в Кремъл, като му придали огромно 
тическо значение за отношенията на двете 
страни и за международните отношешния- , 
ГВАТЕМАЛА: Според неофициални резултати, 
официалният режимски кандидат генерал Ани- 
бал Гевара, получил най-голям брой гласове на 
състоялите се избори.
ВЕРОНА: В понеделник тук започна съдебен 
процес против терористите на ,,Червените бри
гади", които на 17 декември 1981 година кидна 
пираха американския генерал Джемс Дозиер.
МАДРИД: Започнал най-важният етап на съдеб 
ния процес против заговорниците, опитали се 
да извършат преврат в Испания в началото на 
миналата година.

енните 
Никарагуа в герилските 

Салвадор се по
казали като неточни.

Управляващите кръгове 
в САЩ ' непрекъснато тър
сят и ,,изнамират" оправ 
дания за откритата си 
меса озъв вътрешните ра
боти на Салвадор и за по 

оказват на

Според програмата, при 
ета на пленарна сесия в 
понеделник, тази седмица 
на Мадридската среща се 
проведоха три пленарни 
сесии, три заседания на 
работните групи и една 
неформална среща на ше 
фовете на делегациите. На 
пленарна сесия» която ще 
се състои днес, ще бъде 
решено за програмата на 
по-нататъшната работа и 
за приключването на из
работката на един уравно 
весен и съдържателен за 
ключителен документ"-
С други думи, Мадридска 
та среща на Конференция 
та за сигурност и сътруд 
ничество в Европа ще бъ 
де прекъсната на 12 март, 
за да продължи през есен 
та (за дата на началото 
се споменава 9 ноември). 
По този начин, в тези дра 
матични условия, би бил 

континуитетът 
на Конференцията. След 
всички неизвестни опас- 
ности, които през после

дните дни застрашаваха 
работата на срещата, то
ва постижение може да 
се отчете като забележи
телен успех.

редове в

на
За отбелязване е, че за 

този успех решаваща ро
ля изиграха неутралните 
и необвързаните страни. 
Пред пленума в понедел 
ник се състояха две сре
щи между представители
те на неутралните и не
обвързаните страни от ед 
на, и представителите на 
страните от двата блока, 
от друга страна. В резул
тат на тези две срещи се 
постигна компромисно спо 
разумение: „Изток" се
съгласи с отлагането на 
Конференцията, а „Запад". 
— с работата в редакци
онни групи.

Но досегът на споразу
мението е много по-ши
рок, защото с него се обе 
зпечава по-нататъшно дей 
ствуване на Конференция

мощта, която 
военната хунта. В 
лия четвъртък Александър 
Хейг заявил, че разпола
га с поверителни докумеи 
ти за чуждестранна

Салвадор и добавил, 
власти

мииа-

Политбю-иаме
са в
че салвадорските 
арестували „военно 
от -Никарагуа”, което сан 

изпратили да 
Ма

поли-лице

динистите
ръководи с герилците- 
кар че това казал доста 
драматично, добавяйки че 
в Салвадор има и 2000 ку 
банци, повечето сенатори 
са търсили доказателства. 
Но на 6 март от Салвадор 
е пристигнала вест, че „во 
енното лице" е 18-годишензапазен студент, който успял да 
избяга на салвадорската 
полиция и да получи азйл 
в мексиканското посолст
во в Салвадор. Това са 
потвърдили американски 
журналист1и.

И докато се изпитва 
идентитетът на „военното 
лице от Никарагуа”, сра
вняват противоположни
те данни, които за него 
дават салвадорските офи
циални лица, изразява се 
сериозно съмнение, не са 
мо в политиката на САЩ 
към страните от Латинска 
Америка, но и в оправдае 
мостта на начина, на кой

та-.
След най-новото терористко злодеяние срещу югос
лавски граждани в Белгия

Тйтов площад в МоскваЕдинството - отговор на 

злодеите На кръстовището на 
и Красинова в Москва 
телна плоча с името на йосип Броз Тито. За
напред Титовото име

Улица Профсъщзная 
е поставена възпомена-

ще носи намиращият се 
тук площад, който свързва стара Москва с ней
ните нови квартали.

Решение за даване Титовото 
площад в съветската столица —

Още веднъж Белгия бе беше известно), че атен
таторът е югославски 
емигрант. Учудва и посгь 

те- пката на белгийската пре 
извърши атентат са, която не публикува 

в съобщението на правител- 
в ството, предадено в пе

тък, въпреки че съдърже 
Месали ше й за тукашните граж

дани успокояваща вест: 
срещу терористките кръ 
гове в Белгия ще бъдат 

(Прищина). Тежко ранени предприети съответни мер 
бяха Любиша Пауновия 
от Скопие и Муйо Хусич 
от Нови пазар.

ше сцена на антиюгослав 
ски тероризъм. В по-мина 
дата сряда непознат 
рорист
срещу наши граждани 
Клуба „Югославия” 
Брюксел, в който загуби
ха животите си 
Мемедовски от с. Гости- 
раши (Гостивар) и Мах- 
муг Висока от Плугова

име на един
„ „ въз основа на
становището на Политбюро на ЦК на КПСС_
е приел московският Градски съвет. В обосно- 
ванието на решението се изтъква, че Тито е 
„наи-виден ръководител на югославските ра
ботници и виден вожд на международното ко
мунистическо и работническо движение”
в Си°бир° реШение е "Рието и « град Омск.

то се тя защитава.
Същевременно две но

ви вести привличат внима 
нието. Касае се за неот
давнашното съобщение на 
директора на ЦИА Вили 
ем Кейзй, написано за 
компетентни конгресни 
тела и за идването в Ню 
Йорк на мексиканския ми 
нистър на външните рабо 
ти Хорхе Кастаньеда. В ъс 
общението е оказано, 
салвадорските герилци са 
„добре обучени, добре въ 
оръжени и че са под кон
трол и команда от отдел 
ни места в Никарагуа".
' На срещата си на 7 май 
Хейт и Кастаньеда са раз 
говаряли за инициативата 
на мексиканския прези
дент Портильо за намале
ние напрежението в Кари
бския регион и за прог
рамата на Рейгън за

СЪВЕТСКИ ОЦЕНКИ ЗА 
БИТИЯ В АЛБАНИЯ НЕОТДАВНАШНИТЕ СЪ-ки.

От клубовете на наши
те работници в чужбина 
пристигат телеграми до 

Този безумен терористи семействата на пострада 
чески акт беше остро лите работници и до юго 
осъден от цялата югосла славските органи, в кои- 
вска общественост, на- то се изразява готовност 
ши работници, намира- за решително противопос- 
щи се на временна рабо тавяне на насилниците, 
та в чужбина и -— за първ убийците и злодеите и се 
път — от официални- ли 
ца на тази страна. След 
устния остър протест на 
нашия посланик Есад Це 
рич, представител на бел

Разплата нещ клановече

. Участвувайки в 
предаване
телевизия, ръководителят 
на отдела на ЦК на КПСС 
за международни инфор
мации Леонид Замятин на 
помнил че съществуват бани 
две версии за' смъртта на 
председателя на албанско 
то правителство Мехмед 
Шеху (албанска, според 
която Шеху е извършил 
самоубийство и - чужде
странна, според която „Ен 
вер Ходжа
за наследник и физичес
ки го ликвидирал") и за
явил, че трудно* може 
се оцени коя версиа 
точна.

Обачеедно неговият телеви
зионен събеседник 
помнил за

по съветската му на- 
обстятелството, 

че Шеху не е погребан съ 
. тветно на неговия ранг, а 

от правителството на Ал- 
-я са отстранени всич 

ки негови
връзка с това Замятин 
явил, че „борбата 
нове в Алб

търси от белгийското пра 
вителство да защити на
шите граждани. „Вие ня
мате право да говорите за 
човешки свободи, понеже 

гийското правителство на югославяните не обез
обеща енергично следст- печихте най-основното пра
вие и мерки против ан- во
тиюгославските терористи 
в Белгия- Въпреки обе
щанието, белгийската по Швеция

роднини. Бъв
за-

ико-
номическа помощ на стра 
ните от този регион. Ини 

Портильо 
призива гражданската во- 

Салвадор да се реши 
чрез преговори на всички 
страни, включавайки 
герилските сили в 
страна.

на кла- 
ания се води 

и продъл 
неговия 

Мех- 
и кланът наЕн

от много години 
жава".— правото на живот", 

изтъкват наши работници., 
намиращи се на работа в 

в протестна те-

Според 
кланът на

циативата «а
анализ, 
мед Шеху 
вер Ходжа"

не го е искалина в
никога не са 

да живеели във взаимно до- 
е верие, поради

стигнало до куршум.

илиция досега успя да от 
крие" (онова, което вече

леграма до правителство
то на Белгия. тази

което се
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СУРДУЛИЦА

Югославия върви по 

собствения си пътЗа комунистите 

няма почивка (От 1-ва стр.) за, че косовските събития 
ясно показаха, че събития
та в една република или 

определени пазари, а то- автономна област, особе- 
ва има немалко- Понеже но ако имат , по-широко 
износът на Изток донася значение, могат да . оста- 
голяма полза. От източни- нат предмет на коменти- 
те социалистически стра- ране само на органите в 
ни получаваме твърде цен тази среда, относно 
ни суровини, което ни публика или автономна 
решава увеличението на област, без оглед дали са. 
производството. Обаче, това политически илидру 
проблем се явява ако кон ги органи, 
вертимуемата субстанца 
в по-голяма степен се пре
връща в неконвертимуе-

струменти, водейки сме
тка за пълния интерес на 
нашето стопанство заСегрей Крайгер по-ната

тък каза, че платежно и 
валутно-балансовите 
зиции на републиките и 
автономните области не 
бива да станат техни пла
тежни, относно валутни 

баланси и всичко което 
води към това трябва да 
се предотвартява.

по-

®ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ на обйинския 
КОМИТЕТ Е И/БРАН СЛАВОЛЮБ МАРИНКО- 
ВИЧ • ИЗПРАТЕНА ПОЗДРАВИТЕЛНА ТЕ
ЛЕГРАМА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК 
НА СЮК

ре-

Оценявайки, че. чувстви 
тел но е намаляла агресив
ността
сили в Косово, въпреки 
че не може да се изклю
чат и възможни изнена
ди, Крайгер отбеляза, че 
преди вричко с политичес 
ка дейност, па и с друга, 
решително трябва да се 
осуетяват всички вражес
ки акции. Мисля, добави 
Крайгер, че особено са 
важни всички самозащит- .

СЕЛСКОТО 
СТВО ДА СЕ ТРЕТИРА 
КАТО СТОПАНСТВОТО

СТОПАН-
вражескитенама.

Напомняйки 
ното. увеличение на иУно- 
са в развиващите се стра
ни, Крайгер подчерта, че 
трябва още да доизгра
дим инструментите, за да 
се увеличи още повече ин 
тересът на нашите стопан 
оки организации, за да 
можем и нашите отноше
ния със Запада да поста-

значител-
Една от причините, по

ради които се дойде до 
споразумение между репу 
бликите и автономните об 
ласти за развитието на 

ком-
в това, обясни 

Крайгер, че селското сто
панство трябва да се тре
тира като стопански, вме
сто като снабдителен от
расъл,. над който някой 
върши туторство и се гри 
жи как то ще се свързва 

снабдяването на градо
вете. Трябва следователно 
и селското стопанство да 
се постави, както и оста
налото производство на 
икономически основи, из 
тъкна Сергей Крайгер. А 
сега една република пре
хвърля отговорността 
друга, селското стопан
ство на държавата, дър
жавата пък че селското 
стопанство не изпълнява

агропромишления 
плекс е

ал-ни акции на самите 
банци, което вече има, 
срещу нарушителите,, по
неже те показват че съз- 

за нанието за обществена са- 
личния стандарт, Край- хмозащита става действи- 
гер забелязва, че статис-

вяме на равноправни ос
нови, каквито имаме с„ ра
звиващите се страни. 

ДокоЛкото се касае
Славолюб Маринкович Аца Миладинович

На заседанието на Об
щинската изборна

досега са постигнати зна 
кон- чителни резултати в ос- 

ференция на СК в Сурду пособяването и укрепване 
3- то на първичните партий

ни организации, в които 
понастоящем действуват 

от 13 1972 члена. Обаче няма
члена, както и делегати в място за самозадоволство, 
МОК на СК в Южномора каза той- Реализирането 
вската регионална общ- на капиталовложения в мо 
ност и партийните конгре 
си- За председател на Об 
щинския комитет е из
бран СЛАВОЛЮБ МАРИН 
КОВИЧ, дипломиран ма

в
телност, че пак се събу- 

и ди съзнанието, че трябва 
да се пази, развива съв- 
местността на албанци, 
сърби и черногорци на Ко 
сово и задълбочава взаим 
ното доверие.

тичесикте даннй могат 
да излъжат. Понеже жиз
неното равнище не пред
ставляват само личните 
доходи. Установихме насо 
ка за действие, добави 

на Крайгер, кодто трябва да 
обезпечи творческият, и 
производителят, - и теж
кият труд да се по-добре 
степенуват. Подчертавай
ки, че в този период бро-

лица, състояло се Па 
март е избран нов Общин 
ски комитет от 43 члена, 
Председателство

САМИТЪТ НА НЕОВЪР- 
ЗАНИТЕ

мента от над два милиар 
да динара, крупните и тол 
кова' значителни задачи 
в рамките на Проекта 
„Морава И", осъществя
ването на дългосрочните 
задачи в областта на ико 
номическата стабилиза-

своите задължения и т.н.
Отговаряйки на въпро- ят на заетите се е увели

чил, Крайгер изрази наде 
ждата, че дългосрочната 
програма

В онази част на разго
вора по външнополитичес 
ки въпроси, председател
ят на Председателството 
на СФРЮ Сергей Край 
гер посочи влошаването 
на световната обстановка, 

обстоятелството, че 
надпреварата във въоръ
жаването не е вече над
превара за военно равно
весие между великите си
ли, че това равновесие.е 
толкова силно, че 
десет пъти да се унищо
жи светът- Това става, ка
за Крайгер, все 
средство чрез 
на въоръжаване да се 
свържат за своите пози 
ции необвързаните и раз 
виващите се страни. Сле 
дователно, това е сред 
ство за засилване и раз 
ширяване на своите сфе- 

добави

са за нашите условия по- 
леко да се включим в ме-шинен и нженер и дирек 

-тор на ООСТ ,;Оборот и 
сервис", а за секретар на 
Председателството на ОК 
АЦА МИЛАДИНОВИЧ, ви 

алат-

на стабилиза-ждународното 
ние, Сергей Крайгер посо
чи най-новите опити. Име 
нно показа се, че имаме 
стоки за износ на Запад с образователната систе- 
и че в бъдеще може да

разделе
ния ще внесе повече све
тлина в проблема на зае-, 
тостта, особено свързани

ция, развитието на село
то, по-нататъшното укреп 
ване на всенародната от
брана и обществената са 
мозащита изискват посто
янна акция и единодейс
твие на СК в общината. 
Затова, каза Момчилович, 
за комунистите в община
та, в Чиито редове 51 на 
сто от членовете са от не 
посредственото 
ство няма почивка, а кри
тиката и самокритиката 
винаги трябва да се пол
зуват като основен метод 
в работата.

на
сококвалифициран 
ник в ООСТ „5 септем- 
бар”. В Междуобщинска 
та конференция на СК об 
щинската партийна орга
низация ще представлява 
Раде Маравич, работник 

Власинските водоцен- 
Костич, 

ООСТ „Зве 
Миленко-

ма.
По повод различните 

мнения в публични изказ
вания на функционерите 
от една среда за нещата 

всички ин- в друга среда, Крайгер ка

има още повече, доколко- 
то по-последователно спаз 
ваме нашата политика на 
износ. Трябва добре да се 
изанализират

може

повече
комплексаНишВЪВ

трали, Славица 
работничка в 
зда",
вич, пенсионер от Сурду- 
лица, Костадин Момчило-

производ

Десиинр Йович 

кандидат за председател
Бора

досегашния предсе-оич,
дател на ОК на СК и Сла 

Петкович, работник 
в „5 септембар”. За

ри на влияние 
Крайгер.На заседанието, на ко- 

участие повечевко Подготовките за седмия 
необвързанитеде ето взеха 

Деветия конгрес делегати присъствуваха и
Костич, член

самит на 
е една от огромните шан- 
сн необвързаните страни 
вече в подготовките да се . 
ангажират и сетне и 
митът тази своя роля да 
изпълни, да допринесе за 
намаляване на междуна
родното напрежение и де
мократизация на отноше
нията между страните. 
Свидетели сме на факта, 
че все повече узрява съз
нанието, че трябва и не
обвързаните свотгге 
имци стълкновения да ре
шават по мирен начин, с 
взаимно споразумение, а

легат на
СКС е избрана Драга- Христивое 

па Найданович, работнич- на ЦК на СЮК и изпълни 
„Звезда” и Костадин телен секретар на Предсе 

а за Два- дателството на МОК на 
СКС в Южноморавски ре 

Александър. Трай- 
първобоец от Сур

На заседанието иа Председателството на 
Междуобщииската конференция па ССТН в 
Ниш на 8 март е подкрепено предложението за 
председател на Скупщината на междуобщинс- 
ката регионална общност да бъде избран Деси- 
мир йович, член иа председателството на МОК 
на ССТН- За подпредседател са предложени Ра 
дое Костич, и Петар Сератлич, а за секретар 
Миодраг Тодорович.

на
са

ка в 
Момчилович*

конгрес нанадесетия 
СЮК Джура Божич, ви 
сококвалифициран работ- 

Власинските во

гион,
кович,
дулишки край и делегат 
в Съюзната скупщина ианик във 

доцентрали. СФРЮ, както и представи 
доклад тели па Общинската ор 

СК от Буя-
вза-Произнасяйки 

за предстоящите задачи ■ гацизация па 
Съюза на комунистите Новап. 

в общината, Костадин - 
Момчилович подчерта, че

на
ке с оръжие.С. Микич
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ОТ ОБЩИНСКАТА ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В БОСИЛЕГРАД

За делегатската оиотама
Досегашните успехи - основа 

за нови постижения
ОСНОВАТА на делегатската система е трудо
вият човек, производителят и гражданин, са- 
моуправително организиран в организации на 
сдружения труд и други облици на самооупра- 
вително организиране на трудовите хора в 
местните и други самооуправителни общности 
и обществено-политически организации- В тях 
трудовите хора върху самоуправителни 
възстановяват взаимни оношения в производ
ството и разпределението, задоволяват лични
те и общите потребности, изграждат общи ста
новища по въпросите на социалистическото 
развитие върху базата на своите непосредстве
ни и дългосрочни интереси. Формирането на 
делегации в основните самоуправителни общно 
сти обезпечава делегациите, относно делегати
те действително да изразяват жизнените инте
реси на средата, в която работят и живеят. В 
това е дълбоко демократичният характер на 
тази Система.
(Из доклада пред Десетия конгрес на Сюк, 27 
май 1974 година, Белград)

тласка напред- Обаче чие 
лото на селскостопански
те производители (277) в 

на СК е все ощеДелегатите на Общинс- ската скупщина.
Съюзът на комунистите 

в общината през измина
лите четири години е ра 

усилена и раз

редовете 
малко.

Участвувайки в разис- 
Риста Младено

ката изборна конферен
ция на Съюза на комуни 
стите в Бооилеград на съ
стоялото се на 3 март за здвижвал

основи кванията 
вич изтъкна, че досегаш
ните постижения са гаран 
ция за още по-задълбоче- 

обществено-политичес- 
ка дейност занапред. При 

по-гол

- .
на

това необходимо е
действуване >на кому 

общ
^ _ ....

- 'Л ямопистите в местните
\ . Т . пости и организациите на

: !- ^ ■% сдружения труд. Когато
се касае за по-ускореното 
икономическо 

общината,
трябва да се търси е до
ходното свързване с По- 
силни стопански 

'зации в 
ликата.

На заседанието бе из
бран нов Общински ко
митет от 35 членове, ко-

№. развитие
изходътна>4

У
органа 

региона и репубСЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В ДИМИТРОВГРАД

Решаване по жизнено- 

трептящите въпроси
Асен МилчевЦоне Тодоров

седание дадоха положите нообразна идейно-полити 
лна оценка на работата ческа дейност и завоювал 
на Общинската конфе- видими резултати. Пре- 
ренция на СК, нейните ди всичко, значителни са 
органи и тела по време 
на изминалия четиригоди
шен период. В работата 
взеха участие и Риста 
Младенович, член на 
на СКС и изпълнителен

мисия по контрол и коми 
сия за уставни въпроси. 
За председател на Пред
седателството на ОК бе 

резултатите в развитието избран Цоне Тодоров, а 
на самоуправителните и за секретар на Асен Мил

чев. Бяха избрани и чети 
рима делегати за МОК на 
СКС. За делегат на Деве
тия конгрес на СКС бе из 
бран Стойне Иванов, а 
за делегат на Дванадесе
тия конгрес на СЮК, Цо 
не Тодоров.

обществено-икономичес
ки отношения, както и 

ЦК резултатите в областта 
на всенародната отбрана 
и обществената самозащи 
та. Укрепнало е акцион- 
ното и политическо един 
ство и дееспособността на 

на МОК на СКС в Леско- комунистите в общината. На отделно заседание 
вац и изпълнителен секре Понастоящем в общината новоизбраният Общински 
тар на Председателството действуват 60 първични па комитет избра Председа 
на МОК, както и ръково ртийни организацй с 1022 телство от 9 членове, с 
дителите на останалите членове. Това е огромна мандат от четири години, 
обществено- политически идейно-политическа сила,
организации и на Общин- която може винаги да

* ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БОГАТА ДЕЙНОСТ 
НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ПРЕЗ ЧЕТИ
РИГОДИШНИЯ ПЕРИОД (1978—1982) * ИЗ
ПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОС ДЕЙСТВЕНО 
ТЯЛО * ПРИЕТИ ОТЧЕТИТЕ НА ИНСПЕК- 
ЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ ПРИ ОБЩИНАТА 
* ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ ЕДИНИ
ЦИ И БРОЯТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА СЪВЕТА 
НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД И СЪВЕТА НА МЕСТ
НИТЕ ОБЩНОСТИ

секретар на Председател 
ството на ЦК на СКС, За
рие Димитриевич, член

На съвместната сесия на Обществено-политиче 
на трите съвета на, Об- ския съвет (22 точки) и 
щинската скупщина в Ди 30 заседания на Съвета на 
митровград, състояла се местните общности (118 то 
на 26 февруари т.г. бе об- чкй на дневен ред), 
съдена дейността на Об- Особена активност през 
щинсакта скупщина за пе отчетния период разгър- 
риод 1978—1982, дейност- . наха и работните тела на 
та на Изпълнителния съ- скупщината, 
вет и отчетите на инспек
циите в общината.

Основна особеност,

М. Я

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД ЗА 
ИНФОРМИРАНЕТО НА МАЙЧИН ЕЗИК

Ангажирано и многостранно информиранеПочти всички въпроси 
предварително са били ра- 

ха- зглеждани от Изпълнител 
рактеризираща този пери- ния съвет на ОС, който 
од, е по-нататъшно задъл през четиригодишния си 
бочаване на обществени- период, се прояви като 

твърде действено тяло. 
Общо са проведени 80 за 
седания, от които 10 съв
местни с останалите тела 
на Общинската скупщина 
и 7 отделни заседанця по 
въпросите на народната 

те съвета, с 8 отбора и отбрана. Обсъдени са об- 
6 постоянни комисии (за

въобще в развитието на 
делегатската система- Зна 
чително внимание ще 
обърнат на предстоящите 
конгреси на Съюза на ко
мунистите, както и отбе
лязване на всички значи- 

юби-
годишнината от 

създаването на Антифаши 
сткия фронт на жешгГе в

,(,п Югославия, 90-годишнинащо 489 въпроси от всич- Това е всъщност оцен- заинтересовани за тах и Та ^ __ . *
изпълнението на различ- ки области на живот и ка на секцията за обра- с особено внимание с_пеп- °ТтРождеЛл6143 на дру"
ни задачи са били форми- работа в общината. зование, наука и инфор- ят излъчваните инсЬорма тяРп Тито' *00-годишнина-
рани отделни комисии, Делегатите на сесията миране и Председател- щШ ® ' инФорма- та от равдишею на Ге-
подкомисии и работни едновременно с разглеж- ството на ОК на ССТН в ' Обсъждайки концепция 188X10 и
скГ&за о™77К делегации дане на отчетитея приеха Босилеград, на проведено та за работа през наето ти. орически даска оаза от и делегации и ПрОГрама за работа на то на 24 февруари т.г. за- ящата година на засепя- гт л
и общо 1774 членове на Общинската скупщина седание в Босилеград. На нието бе изтъкнато че тя мнение на Стоян Ве-
делегации, наистина ус- За период март 1982 - същото присъствуваха и е всестранна богата и ЛИЧКОВ- и Двете Информа-
рмоеш^ан^то^^в^чю! март 1983 годийа> както и представители на Радио съдържателна' ТИВНИ средс^ва повече от-разрешаването на всички програма на Изпълнител- Ниш и ТВ-журнала за бъл 
жизненотрептящи пробле НИя СъВет за същия пери- гарската народност, 
ми на оощината- од. то дадоха отчет за дей- и

През отчетния период ността през миналата и
са разгледани общо 1016 Прието е в предстоящи концепция за работа за
въпроси на 6 общински те делегатски избори 
събора, 33 съвместни се- Съвета на сдружения 

(597 точки на днев- труд да бъдат избрани 30 
ния ред), 28 сесии с рав- делегати в 19 избирател- 
ноправно участие (216 то- ни единици, а за Съвета 
чки), 8 заседания на Съ- на местните общности 20 
вета за сдружения труд делегати — в 17 избира- 
(29 точки), 12 заседания телни единици.

Радиопредаването към Радио Ниш и ТВ 
журналът за българската народност в Юго
славия успешно изпълняват поставените обще
ствени задачи и цели и по този начин с оста-те отношения върху само 

управлението и развитие
то на делегатската систе
ма във всички области на 
живота.

Общинската скупщина 
със 70-те делегата в три-

налите средства на масова информация, преди 
всичко с в-к ,братство”, дават пълен принос 
за изява на икономическото и 
витие и

телни тазгодишни 
леи: 40културно раз- 

равноправието на българската народ
ност в многонационалната ни общност.

колкото досега трябва да 
обхванатСпоред концепцията за 

кои- работа през 1982 година, Също така ^аЗбебщГхв. 
информативни журналът повече да 

средства още повече от- трудничи с останалите те
за настоящата година. ще пола' -ревизионни центрове. Потт _ гат усилия по-ангажирано тоя начин ще папе тт*

~ТШ
леград и селата са твърде те делегатски избори и

двете съ-

сии

ти.
М. Я.
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БОСИЛЕГРАД: ОТ КАН ДИДАЦИОННАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОК НА ССТН ЩШЦШШШ ХРОНИКАПредизборната дейност 

приключи
успешно

БАБУШНИЦА: ОТ КАНДИДАЦИОННАТА КОНФЕ 
РЕНЦИЯ НА ССТН

Членовете на Общинска 
та конференция на Социа
листическия съюз в Боси
леград, на проведеното 
кандидационно събрание 
на 5 март т.г. утвърдиха 
кандидатската листа за 
делегати в Обществено-по
литическия съвет при Об
щинската скупщина в Бо
силеград. Покрай това на 
заседанието, на което \при 
съствуваха ръководители 
на обществено-политичес 
ките организации и Об
щинската скупщина бе да 
дена политическа оценка 
на досегашната предизбор 
на дейност за третия по 
ред делегатски състав в 
обществено-политически- 

. те и самоуправителни об
щности.

Общинската изборна 
комисия не беше изготви 
ла доклад във връзка с 
досегашната предизборна 
активност. За предизбор
ната активност говори Ла 
зар Стаменков, председа
тел на Председателството 
на ОК на ССТН в Боси-

лиз за досегашната дей- литическия съвет при Об 
ност на делегатската сис-' щинската скупщина в Бо 
тема, избирателите утвър- силеград, които се излъч 
диха и кандидатските ли- ват от обществено-поли- 
сти за членове на делега- тнческите организации в 
ции и делегати на скуп- общината.

Е

Излъчени 23 делегати 

за обществено-политиче
ския съвет <:■

% : .

С излъчването на 23 де брой хора. Обаче се от 
легати за Обществено-по- чете също така, че някои 
литическия съвет на Об-- събрания не са били най- 
щинската скупщина в Ба- добре подготвени, 
бушница изборната дей
ност навлиза в пълен раз 
гар. Делегатите на Общин 
ската кандидационна кон 
ференция, състояла се на 
4 март, след продължите 
лни разисквания, приеха 
предложената листа, а се
тне след тайро гласопода 
ване, при един недействи 
телен бюлетин всичките 
предложени на предканди 
дационните събрания 23 
делегати бяха и избрани.

В развилите се след то
ва разисквания се изтък
на, че и този път, всред 
делегатите на Обществе
но-политическия съвет, ня 
ма достатъчно жени и мла 
дежи и девойки.

Р- "1 .1г
Босилеград

щините ОПО и СОИ и 
най-вишите постове в оо

На кандидатската лис
та, за делегати на посоче 

щината и • републиката. Ка ния съвет са 4 делегата 
кто изтъкна Стаменков от Социалистическия съ- 
предкандидационните и > юз, 4 от. Съюза на комуни 
кандидационнитб събра- . стите 3 от Общинския си 
ния са минали под знак ндикален съвет, и по два 
на засилена дейност и ма от Съюза на бойците 
интерес на трудещите се и Съюза на социалистиче 
и гражданите като дават ската младеж. Изборът 
доверието на най-дейните. за посочените делегати в 
които думите ще прет- тоя съвет ще се проведът 
ворят в дела, и за по-ус съвместно с останалите из 
пешна делегатска дей- бори в местните общнос 

ти и организациите, на 
сдружения труд.

Друга забележка беше 
направена по адрес на 
предложената листа де
легати от страна на Об
щинския синдикален съ
вет. Всред предложените 
6 кандидати малцина бя-

леград.
Обща оценка е, че пре

дизборната активност 
местните общности и в ор 
ганизациите на

Доклад за хода на из
борната дейност на об- ха непосредствени произ 
щинската кандидационна- водители и т.н.
конференция изнесе общинската канпидапи-Новица Тодорович, пред- Оощинската кандидади
седател на Общинския на”
мИеждуКаЛдруготЪо подчерта, ™а «а избиране на чш*
че п^дизборната дейност
в местните общности и об инската скупщина, ре 
организациите на сдруже- ^ е зд утвУьр1^даваНе 
ния труд е минала в ат* о избирателните колегии 
сфера на оживени разис- ^ изб^ане, на делегати
сегашната “дейност на де в Скупщината на самоуп сегашната Дейност на. д равителНите общности на
легатите и делегациЦт интересите, решение за 
в издигането на кандида- ”ъздР,ане ^вместНа из
ти, конто с по-самоотвер- бирателна колегия за об 
жена работа ще доприне щините Бабушница, Бела 

паланка и Свърлиг за из
дигане на кандидати за 
най-отговорни постове в 
СР Сърбия и др- въпроси.

в

сдруже
ния труд, в рамките на
вече приетите и утвърде
ни срокове, успешно се 

Предканди- 
кандидаци

ност занапред.
В продължение на засе 

данието, членовете на ОК 
на ССТН

осъществява, 
дационните и 
онни събрания приключи 
ха. На Тях освен, че бе на

На кандидационното за 
утвърдиха кан- седание на ОК на ССТН. 

дидационната листа от 15 бе издигната кандидатура 
правен критически ана делегати в Обществено-по на Любен Рангелов, пе

дагогически съветник, в 
Босилеград за председа 
тел на Общинската скуп 
щипа за следващия манда 
тен период и петима де 
легата за Кандидационна 
та, конференция при Ме 
ждуобщинската конферен 
ция на ССТН в Лесковац 
за избиране на делегати 
на Съвета на сдружения 
труд при Републиканска 
та скупщина.

ДИМИТРОВГРАД: ОТ КАНДИДАЦИОННАТА КОН 
ФЕРЕНЦИЯ НА ОК НА ССТН

ШИНАТА ЛРЕДШЕИША 

ЗА НАЙ-ОТГОВОРНА ФУНКЦИИ
сят за още по-пълното 
внедряване «а делегатска
та система у нас.

На събранията са присъ 
ствували задоволителен М А.М. ЯНа 5 март т.г. в Дими то развитие на нашето са 

тровград се проведе засе мруправително социалис- 
яание на Общинската ка тическо общество и за 
ндидационна конференция още по-решително въздеи 
на Социалистическия ' съ- ствие на работническата 
юз на което бе обсъден класа върху всички въп- 
отчетът за политическата роси в обществото, 
дейност в изборите за чле В раздвижената избор- 
нове на делегации' и деле на активност в местните 
гати за скупщините на об общности и в организаци 
шествено-политическата об ите на сдружения труд са 
шност и самоуправителни организирани над 90 пред 
Щ общности на интере- кандидационни събрания, 

щ на които са евидентирани.
досегашна към 1500 кандидати

на" делегации.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗА НА БОИЦИ 
ТЕ В БОСИЛЕГРАД

Задълбочаване на революционните придобивки
ределение и способности
те си са готови да подти
кват творческата 
на трудещите се и граж
даните.

Отделно място в прог
рамата заема таченето и 
задълбочаването на рево
люционните традшдии от 
НОБ и по-нататъшното ра 
звитие на братството, и 
единството и задружност- 
та на нашите народи и

развитиепо-нататъшното
обществено-икономи

ческото и социалистичес
кото самоуправление и 

Съюза укрепването на материал-

В плана и програмата 
на активността, която в 
края на февруари прие 
Председателството на Об
щинския съвет иа г . ..
иа бойците в Босилеград., пата основа на труда е 
се изтъква, че осъществя- основно условие за осъ- 
ването на политиката иа , ществяване на стабилиза- 
икономическата и стопан- цията; бойците в община 
ска стабилизация, по-ната та, ще се застъпват за 
тъшиото укрепване и об- последователно 
обществяване на всеиаро-
дната отбрана и общество, ния. Всеки боец в своята 
на самозащита, цялостно среда, ще се приобщава 

„I реализиране па настояща- към всеобщо подетата ак
та програма по обществе- ция по спестяване, иконо- 
но-икоиомическо разви- мисване и спиране на пре 
тие на Босилегрйрска об- каленото и нереално по- 
щина, както и постоянна, гребление.

решителна борба сре Бойците със своя дълго- 
шу всички видове нацио- годишен опит, ще допри- 
иализъм са основните ак- насят за членове на деле- 

в конто гациите и делегати в скуп 
щините да се изберат най- 
активни хора, които със

ма акция

те
сите.

Оценявайки
та изборна дейност в Ш 
митровградска община, 

председателят на Общин 
ската конференция на <-о 
циалистическия съюз
Димитровград Цанко На КандидацИ01ШОТО съ
стов изтъкна, че Р драНие бе утвърдена икаидидаи—е събр^ °Р*двдатска Улис >а от

евидсмхира ПУШИ за делегати в
онези трудещи (цУествено-политическия Съ

ра и граждани, кои вет къМ Общинската скуп
със св^“ЙЛейност са шина. За председател на 
политическа ^°^вате. ОС-а бе предложен Петър
лно могат да изпълняват ТасеЪ ^ на ок
задачите, които налага Д скс, а за председател
легатската система. Изпълнителния съвет
ва са всъщност лида,,^ Велев, юрист и ми 
™ ГзГпо-нцгатъШио тнически работник.

•за
членове 
На изборните събрания, 
които са в ход, за члеио 

делегациите ще бъ- 
избрани 1381 делега-

прилага- 
не иа системните реше-

ве на 
в дат

ти. народности.
За осъществяването на 

програмата по- обществе
но-икономическото и сто
панско развитие на общи
ната, бойците ще съдей- 
ствуват на останалите об
ществено-политически ор 

• обществени 
структури в общината с 
организациите на сдруже
ния труд и училищата.м. я.

об-ния са
но

та и
показали, че длъ- ганизации и

ционни полета,
ангажират бойците 

община.ще се
в Босилеградска

Изхождайки от това, че самоуправителиото си оп
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД НА ПОСЕЩЕНИЕ ВЪВ ВО ДОЦЕНТРАЛАТА

1 ШНИЦА
ЙЕЛА

УКРЕПВА ПОЗИЦИЯТА НА ТРУДЕЩИТЕ - СЕ Години на успешна 

дейност
об-През миналата седмица ла и материалната основа 

в Босилеград се проведе на труда. Видимо са укре 
заседание на Общинския пнали позициите на труде 

щите се в решаването и 
разпределението на дохода- 
Значително е увеличен 
броят на заетите и са по 
лагани усилия за повиша 
ване жизненото равнище 
на трудовите хора и граж 

разискванията даните. В периода, кой
то е вече зад нас настана 

ор- ли качествени промени,' 
особено с приемането на 
новата Конституция, За- 

обществено-по- кона на сдружения труд, 
литически организации са и въвеждането на Титова- 
осьществили положителни та инициатива за колек 
резултати и стабилизаци тшзна работа, решаване 
ята в Босилеградска об- и отговорност с едногоди 
щина. Повишено е проми- шен мандат. В този пе- 
шленото и селскосгопан- риод са осъществени кру 
ското производство, а съв' пни постижения във все- 
местно с това е укрепна общото развитие на об

щината, извършен е 
стоен анализ на постиже 
нията, но същевременно 
посочени бяха и меропри
ятия за преодоляването 
на проявените слабости.

За днес, е насрочено от 
четно-изборно събрание 
на Скупщината на Синди
калния съвет в Босилег
рад, на който ще бъде- 
приета акционнага прог
рама за следващия пери
од, ще се учреди Общин
ският синдикален съвет, 
ще бъдат избрани: деле
гат за Седмия конгрес на 
Съюза на синдикатите на 
Сърбия, делегат за Деве
тия конгрес на Съюза на 
синдикатите на Югосла
вия, Председателство и 

едногоди- 
М. Я.

синдикален съвет, на кое 
то делегатите обсъдиха и 
приеха отчета за работа
та на Общинския синди
кален съвет, неговите ор 
гани и тела през изтеклия 
четиригодишен период, ь 
отчета и 
бе изтъкнато, че синдика 
лните организации в 
ганизациите на сдруже
ния труд, съвместно с ос 
таналите

ТРУДОВИЯТ КОЛЕК- гел на водоцентралата и 
ТИВ от девет души във во в нея работи вече 27 го- 
доцентралата „йелашни- дини- Запозна ни накрат- 
ца”, намираща се в ка- ко с историята на „ 
пьона на река йелашни- шница .
ца, миналата година осъ- Изграждането на водо- 
ществи плана на електро- централата започва през 
производство 18 дни пред- 1927 година, когато вран- 
срочно. Именно, на 12 де- ското Електрично поиуча- 
кември са произведени ва концесия от Министер- 
общо два и половина ми- ството на водите и обез- 

киловатчаса елек- печава три милиона дина- 
троенергия, колко е било ра. Вече през следващата 
планирано за 1981 година, година водоцентралата за ^ 
Този факт, както и 52-го- ■ почва да произвежда тога

ва евтина електроенергия, 
която ползува малък кръг 
врански богати потребцте-

лиона

председател с 
шен мандат.

ли.
До II световна война 

турбините (две) работят 
последователно, относно 
една винаги е в резерв, 
което е било и последица 
на малкото количество во
да. През военните години 
германците доизграждат 
доводния канал (1943 г.) и 
включват в работа двата 
агрегата.

Интересно е още, че се
ло йелашница до преди 
войната няма електричес- * 
ки ток, въпреки че се 
ползува тяхната вода. Вра 
нските богаташи — акци
онери, разказва се, взели 
мито от елашнишките дю 
канджии, за да мотат да 
продават петролей и да 
печелят добри пари зато-

БАБУШНИЦА: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА щ
Редовен нонтрол

4курсите в предвидения 
срок. Известни непоследо 
вателности е имало само

За разлика от предишните години, през 
1981 година организациите на сдружения труд 
са уведомявали участниците в конкурсите в 
предвидения срок.

в няколко случаи, когато 
кандидатите са приемани 
на определено време или 
когато е конкурирал само 
един кандидат.

В охраната на труда 
значителни подобрения се 
чуствуват в „Лужница" и 
„Вътрешна автогума". ' Те
зи организации са посве
тили значително внима
ние на обучението на но
воприетите работници.

През миналата година ния труд на ООСТ „Луж- 
инспекцията по труда в ница”, в „Текстилколор", 
Бабушнишка община е из „Комуналац 
вършила

и в земедел- 
коперации ,,Будуч- 

контрола в организациите ност” и „Ерма" в Звонци. 
на сдружения труд „Ти- За разлика от предиш- 
гър", „Електродистрибу- .ните години, през 1981 го- 

" „Лисца — Бабуш- дина организациите на 
в петте основни сдружения труд са уведо

мявали участниците в кон

Станиша Ковачевич
< " •*'
дишната работа бяха по
вод да кажем 
повече за 
трала.

. За
система на 
сегашните

осем редовни ските

дума-две 
тази. водоцен-ция , 

ница",
организации на сдруже- електроенергийната

СР Сърбия През Втората световна 
дистрибуции война цяла чета българ-

(Дажетина°ИваншгГИГПРИ СКИ войници в служба на 
еоЖ™ц„ а̂а Вучян^; ГеРМ™
Гамзиград) нямат особено 
голямо значение. Обаче те 
символизират общия 
предък на Сърбия към 
края на миналия и нача
лото на този век, па 
тази гледна точка 
де интересни и ценни за 
нкои извънредни потреб
ности. Построени 
нински

Д- Г. ва.

ИЗ РАБОТАТА НА САМОУПРАВИТЕЛНИЯ РАБОТппчял-лм 
ООСТ „5 СЕПТЕМБАР" В СУРДУЛИЦА

На борба срещу пропуските ранявали този важен обе
кт. Видими са и днес ос
танките от нападението 
на водоцентралата, а над 
каньона има бункер, от 
който е вършено наблю- 

°Т даване.

на-
В периода на повишена

та отговорност в изпълня
ването на трудовите зада
чи и в развитието на са- 
моуправителните отноше 
ния, работническият кон
трол в ООСТ „5 септем- 
бар" в Сурдулица разгър- 
ща широка и ползотвор
на дейност. От учредява
нето си— (в началото 
на април миналата годи
на) досега контролът, ко
ито има седем членове е 
имал 7 заседания и еобсъ 
дил 27 въпроси- Обаче чи 
елата са едно и като та
кива не казват много. Как 
ва е всъщност дейността 
на този контрол?

Трудещите се в органи
зацията имат пълна въз
можност за безпрепятстве 
но подаване на искове до 
контрола. Съществува по
щенска кутия, дори и по 
анонимен начин, могат да 
търсят осуетяване или 
премахне, 
тях, отрицателни явления., 
постъпки, решения ... Ку
тията се отваря един път

месечно. Досега трудещи
те се това свое право са 
ползували в пет случая.

време на досегашната си 
работа той не е констати 
рал злоупотреби. Затова 
пък че няма злоупотреби 

драстични нарушения 
до известна степен се дъл 
жи и на правилното дей- 
ствуване на обществено- 
политическите и останали 
те самоуправителни сили 
в организацията.

са твър С освобождението от 
германските и български- 
те окупатори малката и 

на пла- ценна водоцентоала

‘ к Д работят вранската Електродистои 
девет работника — пети- буция и произвежда ^ 
ма —писти и четири- шно 2,5 милиона 
ма общи работници. Ста- часа 
ниша Ковачевич

Покрай разглеждането 
на исковете, работничес
кият контрол е насочавал 
и насочава работата си 
към осъществяването на 
различни отрицателни явле 
ния и поведения. При то
ва той се застъпва за по
следователно

дъл-

те са

В

осъществя
ване на взетите мероприя
тия и решения за осъще
ствяване на икономическа 
та стабилизация, за према 
хване, т.е., осуетяване на 
евентуални 
ни поведения, 
узурпация,

годи- 
киловат-В. Б.

електроенергия • 
|>езспорно е лошо, че до 

хидроцентралата може да 
се дойде по козя пътека, 
която от изоставените зи
дове на „Френската" 
трала върви по стари 
стената вдълбани 
ни канали.

Необходимо е 
предприемат нужните 
чки и този обект 
лучи пЪт, а 
каньон на 
ните

е управи

СТОПАНСКИ НОВИНИбюрократич- 
своеволия 

приватизира
не на обществено имуще
ство, нарушаване на тру
довия морал, разпиляване 
на материал и средства и

Основната организация на сдружения труд

2 висококвалифицирани 
“е:ГГб?аб0ТВаТеЛИ' 1 висококвалифициран 1 и°ко„Ро4ГЛОМИРаНИ МаШИННИ инженери и

цен-
в

довод- .

да се
пр. кра 

да по- 
прекраоният 

реката и ней- 
студени води дълго

очакваните . посетители и 
гости. Обстоятелството, че 
до_ село Йелашница има 
асфалтов пЪт тази потреб 
ност прави още по-реал-

Общо мнение е, че само 
управителният работниче 
ски контрол добре дей
ствува и че винаги 
време предприема 
нанид за взимане на 
новища и решения- Ио

ажанския изпит, приетите стажан
ти остават на работа на неопределено време

В. Б.

6
на-според и на- 

начи- 
ста-

на-
С. МикичСтраница 6
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Белград

ДОСЕЗИ Ш ОРГДНИЗ шие па
А ъди П0 все по-зачестшште вее- стите и изкушенията не зависи само нито ляват достатъчен период за сравняване на 

а предложенията за организаци- предимно от начина на организиране, но опита с това партийно заключение и за 
нните промени, измененията в партий най-вече от степента на идейната и полити- извличане на нови заключения. Или: „Дълг 

устави и „евидентирането” на ческата готовност на членовете на Съюза е на комунистите в своята активност енер- 
кандидатите за челни функции, подготовка
та за на комунистите и другите хора да изтраят гично да се борят за преодоляване на ре- 

конгресите и конференциите на Съюза и да се борят за идеалите, за които предше гионалните бариери, чрез обезпечаване на 
на комунистите вече завършава. Точно по ствениците на множество днешни членове свободна циркулация на стоките и обществе 
плана. Почти, това са най-висшите партий- на СК дадоха най-скъпото, което можеше ните средства, по-голямо обращение и по
ни заседания, от началото на тази пролет, да се даде. рационално използуване на средствата на
а това са предложенията за най-съществени Досезите на организационните про- обществената акумулация, безпрепятствено
те изменения^ на Устава и имената на все мени, особено ако същите изцяло не съот- движение и сдружаване на труда и средства 
по-голям брой хора, които трябва да бъдат ветствуват, до известна степен са условни, та на единния югославски пазар”, С Резон
на челните функции. Знаем как, вероятно, В една община общинската конференция ючията, също така, задължихме” организа- 
ще изглежда нашият „партиен връх”. Об- на Съюза на комунистите, било да е орган циите и ръководствата на Съюза на кому 
щинската конференция на Съюза на кому или форум, ще -действува толкова по-успеш- цистите в самоуправителните организации 
нистите вече не е орган, но форум, какъвто но и последователно, доколкото общинска и общности и в обществено-политическите 
до неотдавна беше. Конкретното прилагане та партийна организация има повече спо- общности да се интензивира работа и бла 
на Титовата инициатива за колективната собни и идейно и политически подготвени говремено пълното приложение на Закона 

когато се касае за членове на СК. И обратно. за самоуправителното обществено планира
не, да се приемат самоуправителни спора- 

от условията в републи- Степента на идейната и политическата зумения и обществени договори за основите
готовност на членовете и организациите да на плановете и обществените планове за пе 

Няма съмнение, че е завършена голя- следят политиката на Съюза на комунисти- риода от 1981 до 1985 година и да се прие
ма организационна и политическа работа, те се изразява, преди всичко, във всекидне тъпи към изготвяне на основите на дългосро 
който в резултат на това дава известни но вната работа, в резултатите на стопанисва- чната политика по развитието на страната 
вини в организацията и персоналния със- нето и конкретните отношения между хо- за периода след 1985 година”. Това станови 
тав на партийните форуми и органи- Каз- рата. Тези категории, почти винаги, почти ще от Резолюцията на Единадесетия кон- 
ваме, ^известни” защото някои от изменени без изключение са в правил на пропорция- А грес на СЮК днес е по-актуално отколкото 
ята и не са нови (общинската конференция в днешния, наш икономически и обществен по време на приемането му, защото — нап-

момент те са критерии с изключителна ример — във втората година на средносро 
стойност и значение, който се налага с ло чния планов период влезнахме без догово- 
гиката на континуитета на революцията и ри, които представляват същността на пла-

глобалните и новете.

работа и отговорност,
Съюза на комунистите, изглежда до голяма 
степен ще зависи 
ките и покрайнините.

— форум).
С това, разбира се, не искахме да ка

жем, че организационните новини и изме
нения в уставите на Съюза на комунистите потребите на всекидневието,
не са важни и потребни. Напротив, Без да личните. И така нататък. _
„философираме” за отношението на съдър- В светлината на това, основният кри- Значението на организационните про-
жанието и формата, знаем точно от опита терий за оценяване на работата и способно- мени и персоналните комбинации, които 
на СЮК че издигането на организацията и стта на институциите и отделните хора във по силата на обстоятелствата „изпъкнаха 

’ работа до голяма степен доприна- всеки случай ще бъде анализът за изпълне- в подготовката за конгресите и конференци-
ся към идейната и политическа активност, нието на Резолюцията на Единадесетия кон- «те на Съюза на комунистите не бива да

организацията е наистина така- грес на СЮК, която както и други подобни изтласка приведените и множеството други
интересова- докуметни, изразява този континуитет. Мо- също така актуални, ако не и по-актуални

идеини и политически теми. Момент за за-

начина на

доколкото
ва че побужда политическото
ние на членовете. За двомилионната орга- мент е да утвърдим как комунистите, напри по-шиооки оазисквани*
низация на Съюза на югославските кому- мер са изпълнили „дълга си постоянно да ™™анеи " ^ ™ро™ ^гагадването 
нисти в която се среща опитът на непос- се борят за разширяване на материалната тези тел веР<^но меХ 1дш™-
редствените участници във въоръжената ре основа на сдружения труд цялостно, укреп на грое)^ СЮК
волюция и ентусиазмът на младите поколе- ването на възпроизводствената му способ- «^етияи Дванадесетия ~
ния възпитани на резултатите на тази ре- иост и увеличението на акумулативността ■ Щ= бъде Разгледан на следващото за
волюция облиците на организирането и на- В резолюцията записахме, че Съюзът на ко- седание на ЦК на С-ЮК. 
чиня на лействтаането имат изключително мунистите трябва решително да се застъпи, Време няма много, а темите са таки-

Ето защо- в тази област и друга- че всички решения за обема и качеството на ва, че не бива да ги изоставим нито вподго- 
„ ™па се пазим от възможните им- задоволяване на общите и съвместните пот товката за конгресите и конференциите на

И опушения, които отслабват реби да приемат работниците в основните Съюза на комунистите. Защото, предконгре 
П опгаяшацша и нашата способ- организации на сдружения труд, конто, от- спите разисквания и конгресите и конферен 

ЧП?Т ля изтпаем псГпътя, който е масово аб делят средства за тези потреби и за това шште са единствен форум на_ СЮК, от кои- 
„X обаче по който, отчасти и равноправно да се договарят с трудовите хо- то сс очаква да утвърди идейно и политиче 

движението ни по «е- ра в обществените дейности, които оказват ски рационални заключения-
^ възникват и много трудности и изкуше- услугите и върху тази основа получават до възникват и мно.о ру« трудно ход". Четирите изтекли години представ-

върху

Мирослав Кораксичго, отстояването предния. Разбира се.

I ТОЗИ БРОЙ: ПО ПЪТЯ НА СДРУЖАВАНЕТО
УСТАВНИ АЛТЕРНАТИВИ Миодраг Джурджевич:

Милнвое Томашевич: Споразумение за по - 

сигурно бъдеще
*

ПЕТ ОТКРИТИ 

ВЪПРОСАПо повод Юбилея на Гитовия Ф°ВД

(Новосадски „Новкабсл” сдружава с 
Минно-леярния басейн Бор 800 милиона ди
нара за подържане на сегашното производ
ство на мед и откриване на нови медни 
находища. Към това споразумение наскоро 
трябва да се приобящт и суботишки „Се
вер" и „Агровойводина”)

Лапи и Неджо на Устава па(В проектоизмененнята 
СЮК пет реше!шя са дадеш! в алтернативна 
форма, но почти с сигурно, чс в публичните 
разисквания ще привлекат внимание и 
други)
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ЛАЦИ Н
НЕДЖО

Неделно КалуджеровичЛаело Тобиас
стипендиант на Титовия фонд. Думите му стават по-свързани — Миналата седмица дожи-
Оьгласява се и на 8 май 1979 го- и живи едвам когато говори за вях твърде неприятна случка. На- 

а идеята която се обли и Дина дипломира, на 12 май пое всекидневната си работа, когато ли се готвим за празника на на- 
започна па се осъществява тъпва на работа в цеха за подър обяснява видове—лагери, които шата фабрика- В такива обстоя- 
преди десет години знаем жане на автоматичните машини, се изработват в неговата фабри- телства награждаваме работници-

внушита?шя 'брой1 вдшщГмни . Калуджерович7 бригадир на^ош те' лагери° които^спо^д гомна ше дини.Р Списъкът на 'заслужилите 
и колективни членове на Титовия калУДжерович, бригадир на кон- произвеждат до 85 година- По то- ..наградата за верност , как попу-

жНгЕпендия, знаем че непрекъснато се описания. стая се открива панорамата на поколението 68. След няколко
работи върху качественото усъ- Роден е през 1950 година в т0™10 червено боядисаната пост- дни ме повика нашият юрист и
вършенствуване на тази общест- Темерин. В 14-та си година оста Р°йки на фабриката за валчесги ми съобщи, че съм излъчен от 
вена акция. която наистина е до нал без родители. След това изу- лагери- списъка. Причина: според правил
стойна на Титовото име. За съ- чил шлосерски занаят. Тогава поч Дятги е винаги в ипижрнир ника не съм имал никаква връз-
жаление, в тези безчет данни, ко нал да работи във фабриката, Когато сс зяпнал пт стадии ,Ка с фабриката щуез онези три го
ито познаваме, човекът—стилен- където и днес работи. те веднага ™оч!ш жпш по^ ДИНИ' докато следвал. Не
Г нТя^ГпроГ“ ЧИСЛ° ЧЗСТ Войска, женитба. строене на- ?а работниците^ Тито- ГатГ^та^Те

семейна къша. издържа рисмен ВИя ФОНД- С подкрепата на синди- ка, два месеца работех във фаб-
ДВЕ ОБИКНОВЕНИ БИОГРАФИИ изпит в Полувисшето машинно ката и партийната организация рИката по подържка на машини-

училище в Нови Сад- ™,я„ „3аЧпеНИЛ“ “ 1600 работ‘ те- Съгласен съм времето на следЛаело Тобиас е роден преди , и . ници от „иотисие . ване да не Се взима в трудов
32 години в Ада- Баща му, по про третипът семейната къ- Член е на Председателството стаж- °баче не може да .ме отде-
фесия металоработник, бил един УчилД^може и^рябва да на Общинския комитет на Съюза лят от моите другари, с които за-
от основателите на „Погисйе” . ча щ ш може и тряова да по „а комунистите в Ада и е ггредсе- едно започнах да ям този хляб.
днес прочута фабрика за маши- ■ дател на фабричната конферен- Никакъв правилник не може да
ни. До завършаването на осмого Неделко остава, работи. Най- Ция -на Синдиката, покрай оста- ме Убеди, че и един момент съм
дишно училище Лаци живял, добър е в Съревнованието млади- налите многобройни функции и оил неверен. Знаят това и моите

даупгадеца оГр°аб™ес ят_Потник - самоуправител. В задължете. ^Тазка^ва^сло Тоб^Гс’ ПРаВ°
ките семейства в Ада или което 1'// година това му донася Тито , — Лаци събуди заспалия син- 
и да е място у нас. Ако искаме ва стипендия. Тръгва на учили- дикат, върна доверието на работ- Двамата събеседници привеж
да бъдем твърде прецизни, можа ше. ниците, казват другарите му. Се- дат подобни обяснения за явле-
ли бихме да кажем, че до извее 1ръгнало... но лошо... Първи- га обсъждат всички нормативни нието младите работници, способ
тна степен се' различавал от мно те изпити, първите студентски пе- актове на трудовата организация ни 321 по-нататъшно школуване,
зинството си връстници по своята тици. Разочарование, съмнения в и на ООСТ. Взимат становища и да не приемат възможностите и
любов към, математиката и физи- себе съмнение в правилността заДглжават правната служба да шанса на Титовия фонд. ката. Затова се и записва в Сре- ‘-ъмаение в правилността Ги вгражда в съОТветните правил-
дното техническото училище в на сооствения избор- Но, промени ници и самоуправителни споразу
Суботица. ло се. мения. В

Тивадар Ренчар

3

Преди вс1гчко, рисковано е, 
самоуправител ната реор ^азват- Кой може да бъде толко-

6.Ш. _ с„,„ Шв*™ — »■
виждаш ш че полошш сме пое- Вършва Условно, във втората на- та също така идват от първични- ™«™В2РШ^Т е да бъдеш стипен-
трошш къшата си Сега вече не ваксва всичк0- Като абсолвент, те партийни и синдикални орга- ДРВНД Ва Титовия фонд, трябва— д^^пТем^гук^сичко ^ поради дългове за къщата и жиз- Г^^енГтажа™

“ля™амесечноДАкоЮмо 7*™ връша се във Фа‘ ~ Опяхме в обществено-по- и така и обществените?^
жеш^ ла жив&Щ! с тоГ ти™?" бр ата- литическите организации да ак- Ако не успееш трябва да се вържеш да живееш с това, ти тръг тивизираме по-младите кадри и пещ в старата среда тпствпа пя
ни. ако не. остани. След един месец ще отбра- съвместно раздвижихме борбата издържиш погледите- ’ А

С толкова пари, ясно, не мо-, НяВа^ СВОя дипломен труд ка- по всички фронтове на стабилиза 
жал да тръгне. Лаци тичал във ЗВа Неделко докато беседваме в цията. Само младежката 
фабрикагГа. Търсил, молил за по- къщата, която междувременно е 
мощ- А помощ тогава нямало: Ху 
бавите нови модерни стругове 
стояли опъковани в складовете, 
нямало купувачи за тях. Фабри
ката била в големи неволи.

Пред началото на учебната

Стипендията 
ни орга- може веднага 

низация още спи, но не се прими
ряваме с това — казва Лаци.

не е голяма и 
да се раздели на 

равни части. Половината 
за книги, а от останалата 

Когато човек по някой начин тря^ва Да се живее

отива
част

частично завършена и оспособена 
да се живее в нея.

и издържа
ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНИ ПРИ- се отдели от св°ята среда, около се-'-_1ейството. Впрочем, по правило 
РОДИ нег° никой не остава равноду- наи-вече се интересуват и размн-

шен. На всяка крачка го следят СЛят възможлосгите за школува- 
Неджо говори спокойно и любезните погледи: злурадостни не на Младите, семейни малко, особено за себе. На

Лаци станал „калфа”, елек- 
тричар. Шест месеца в ШУП 
(Училище за ученици в стопанст
вото). шест месеца на работа в 
„Потисйе”. Така минали три го
дини.

хора. А
глед недоверчиви съжалителни и с ис- едновременно най-често семейст- 

е снажен, но с нежно здраве. Ми- крени желания да успее. С това вото е Решителният фактор 
палата година бил принуден да човек става пример 

Дали му работа във фабрика запознае болницата с хирургичес- 
та през 1968 година. Точно по то КИя нолс- — ... Някое вътрешно 
ва време във фабриката пристиг ч неспокойствие 

, двтоматик&та'' —

да се 
само по-ос тави школуването. Не 

Ради материалните условия но и /
ЗАЩО РАБОТНИКЪТ НЕ ИСКА поради предразсъдъците, неразби- 

ме караше да уз- НА УЧИЛИЩЕ райето малодушието
_ тт _ както ная нещо ново..- сега зная че '
лоЯ веднага41Обезпечавал"1научна’ ВСяко парче стомана е нещо осо- Така е е Неджо и Лаци. И те „С®“„тез" 1ша °ше редица 
литература, другарувал с техноло бено, трябва да го опознаеш за станали пример в средата сй. При ,,д соол • ■ които затрудняват
гнята на бъдещето. да може да го покориш, облико- мер за подражание, обаче не та- по'Цял°стното осъществяване на

Войска, женитба, дете и уче- ваш според волята си... гордея се, ка впечатлителен да се тръгне по “?еята ла основателя и членове- 
не всеки свободен момент. че съм Титов стипендиант, че техния път. Или пък нещо друго 1 итовия фонд. Дреболии,

В 1974 година с успех държи съм метал°Работник, че оставам е причина, че младите работници разб11ра се, не само по отноше- 
приемен изпит в Полувисшето те Работник в производството... очи- неохотно заместват работното си Ние на човека- койтцо трябва да 
хническо училище в Суботица и те ми се отвориха, виждам как МяСТО с учебника? га вземе предвид когато се ре-

отд^И^^^мейш Тб,Т Д3 “ °РГанИзира работата „Погисйе” в момента има са- ГяТа Тоито “ УСИ'
къща, но този път негова, за не- д “ напредва и по-ускорено мо едаш стипендиант. Ако издър- положи тя , “б чествот° досега 
говото семейство. Записването и П°-дрбре. зная да направя алат, жи още два изпита нямя ггЛ ° ' Ф°ндът да действува
се отсрочва. В началото на 1976 с който се работи по-прецизно и нито едшГтакъв ? Тъкмо така както
година му предлагат да стане сигурно... ™™0 и в Ч°ВеКЬТ' К°ЙТО “У ПОДарил

нала

това замисли 
името
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твърде важен въпрос. Разискване 
то за мандата бе прекъсвано с 
паузи, а председателят (Димитър 
Алексиевски) бе
направи прецедент, да сложи въ
проса на гласуване.

Работната група бе предложи 
ла: „Мандатът на функционерите, 
които избира най-висшият орган 
на СК или техен политическо-из
пълнителен орган е пократък 
времетраенето на мандата на то 
зи орган". Каменко Маркович 
(СК на Хърватско) предложи „ман 
датът на председателите на цен
тралните и покрайнински коми- 

‘ тети на СК да трае ' една година; 
на секретарите две, изпълнител 
ните секретари четири години. Ьъ 
зможността на преизбиране да се 
регулира в Уставите-на СК в ре 
публиките и покрайнините”. Изгле 
лодаше. че такова предложение е 
приемчнво за болшинството, поне
же в няколко проекти на уста
ви на СК в републиките и покрай 
нините са предвидени подобни ре 
шения. Първ се възпротиви Ми
лан Фабианчич (СК на Слове
ния) с образложение, че в тази 
република вече са се договорили 
мандатът на председателя, на Цен 
тралния комитет да трае две го
дини, с възможност за още едно 
избиране.

Пет принуден, като

открити
въпроса

ОТ

В ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 
УСТАВА НА СЮК ПЕТ РЕШЕ 
НИЯ СА ДАДЕНИ АЛТЕРНАТИВ 
НО, НО ПОЧТИ Е СИГУРНО, ЧЕ 
ПО ВРЕМЕ НА ПУБЛИЧНОТО 
РАЗИСКВАНЕ ЩЕ ОБЪРНАТ ВНИ 
МАНИЕ И ДРУГИ

МИЛИВОЕ ТОМАШЕВИЧ

Комисията за уставни въп 
роси на СЮК на последното си 
заседание (25 и 26 февруари)- под 
готви за публично разискване 
Проект за изменения и допълне- малко Две трети от членовете, а 
ния на Устава на СЮК. В този за предложението па решението 
документ останаха открити (в ал- се изяснят две трети от присъству 
тернативи) пет въпроса. Основ- ващите . Алтернативата е: Реше- 
ните новини (разликите измежду нието на орган или форум е пъл- 
предложения и сегашния Устав ноценно ако на заседанието при 
на СЮК) са: съствуват най-малко три четвър

В преамбюлата са дадени две Т11 от пленовете, а за предложени 
страници на ролята, делото и не на Решението се изяснят наи- 
бценимите заслуги на Йосип Броз две треш от ггрисъствува-
Тито за Изграждането и всекидне шите 
вния напредък на СЮК и нашето 
революционно движение, 
махнати са три члена, които ре-

В разискванията бяха произ 
несени доста диаметрално проти 
воположни аргументи. Членовете 
изтъкваха задължението на СКжението е прието ако за 

гласуват две трети от присъству- 
ващите делегати- Ако някой деле- да ст°и начело в осъществяване 
гат на конгреса отправи писмена то ла битовата инициатива, но и 
забелжка във връзка с избиране че ^ставът на СЮК никога не е 
то на член в орган на СЮК, Коми Регулирал мандата на функционе 
сията за това дава предложение Р**те. След това, едногодишният

мандат в някои среди' е показал 
извънредни, резултати, но

него

на конгреса, а конгресът предло 
жението чрез явно гласуване 
приема или отхвърля- Алтернатн- зултатите в някои среди са съв- 

Конгресът сем незадоволителни. Бе изтъква
но ,че едногодишният мандат спре

ре-

вата на този член е:
За начина на избирането на на СЮК утвърждава постъпката ,.0 тттгтт^тъ^^гч

Пое- политическо-изпълнителните орга и начина на верифицирането на Д^а я^ения^ ^ лидерство.
Р ни на СК съшо така са предвиде избора на членове в органи на гУРява подмладяване на ръковод

ни алтепнативи Епнп п^мпж- СЮК". ствата, по-голяма демократичност
нулираха правата и задължения- ™ ^ „пгани па се ^би- и колективна работа, но — и че
та на председателя . на СЮК, за- чрез тайно гласуване а вто МАНДАТЪТ ВСЕ ПАК Е ВАЖЕН по. този начин се нарушава контищото тази Функция вече не съше Рат^грез тайно гласуване^ а вто манда1Ь1 всь пак в важвн нуитега ла партийната работа и

орета^е кХо гаИтбвда.Да ^ за

Еш^принципоте^на демократичес- СК-Жр^ц^вуГ
-кия централизъм; подчертано е при верифицирането на изоорите седание, а преди това и в различ рОВКата; „времетраенето на манда 
тняирниртп НЯ ГТентпялния коми- в органите на СЮК: Комисията ни органи на СК и различни дру % Лункиионеоите в СК 
т^ ня ГК по отношение на него- за избиране и верифициране про ги удобни моменти доста внима ^ е ^ обкшечаване и раз
■1%’^еможена “едва правилността на избиране ние и различни коментари преди ^ЩЩИя е на^езпечавщщ и ^

на то, за. това на конгрес се открива звика времетраенето на мандата ®а™%абота ЖГетоаенето
гЛт™™ ™ по?реои разискване и доколкото не е ос- на функционерите в СК. И на то ^а функциотешгге СЖкТе
СК (годишно или отсред потреои НИто един избор, по предло ва заседание се показа, че това е Д?в^^ава ч^Д тА™ Устав За
те) на всички равнища... жението се гласува явно. Предло изключително чувствителен и <1™?™ер„го в ощ

— гани на СК времетраенето на ман 
дата се утвърждава чрез Устава 
на СК или чрез друга докумен
ти”.

оси-

АЛТЕРНАТИВИТЕ; ТИТОВОТО ДЕЛО
... Продължавайки великото Титово дело, Съюзът на юго 

славските комунисти непоколебимо се бори за осъществяване 
на Титовото видение на нашата социалистическа й самоупра- 
вителиа общност в която работническата класа и трудовите 
хора стават управляваща икономическа и политическа сила в 
обществото...

Всички исторически придобивки и стратегически опре
деления на работническата класа и на Съюза на югославските 
комунисти, всичко което имаме и за което се борим, нераз
ривно са свързани с личността и делото на Тито.

Неоценима е заслугата на Йосип Броз Тито за изграж- 
революционно движение, Комуннстичес-

Както вече казахме. Комисия
та се определи за някои решения 
да предложи алтернативи. Първа 
та дилема е да ли членът на СК 
може да се въздържи от гласу
ване- Има три предложения' „чле 
нът на СК маже да се въздържи 
от гласуване”. „Членът па СК мо 
же да се въздържи от гласуване, 

организация

НЕ САМО КОМИСИЯТА

Давайки алтернативи. Коми
сията практически се изясни, че 
тези въпроси в целия СЮК тряб 
ва да се регулират на единствен 
начин. Налага се обаче въпро
сът защо на единствен начин, на
пример не би се ретуширал и въ
проса за мандата на функционе
рите особено ако се има пред
вид, че в Устава на СЮК епредпи 
сано секретарите на първичните 
организации на СК (в целия СЮК) 
да се избират на две години. Вси 
чки промени настанаха чрез син- 
тезата на мнения на членовете 
на комисията, бройните анали
зи за осъществяването на сегаш
ния Устав на ОЮК и с уважаване 
то както идеите, които идваха от 
„базата”, така и консултациите в 
Централния комитет на СЮК и 
неговото Председателство. Затова 
понякога изглеждаше, че на пле
щите на членовете на Комисията 
лежи по-голям това. Това оше по 
вече, че и практиката и мненията 
по отделни въпроси са често 
твърде различни. Например, не 
докрай с пояснен едш; от главни 
те въпроси — колко свобода (за 
по инакви решения) трябва Уста 
вът па СЮК да остави на устави
те па СК й републиките и покрай 
нините. колко те помежду си мо 
гат да сс различават и да ли с 
различните решения се наруша
ват принципите на демократич
ния централизъм.

първичната
на СК може да приеме или не' . 
Третата възможност е — „членът 
на СК не може да се въздържи 
от гласуване”.

Поучени от случаите, че орга 
органите на СК важ 

взимат и

което

дането на нашето 
1сата партия и Съюза на югославските комунисти, за посто
янния възход на нашето самоуправнтелно социалистическо 
общество, за укрепването на братствЬто и единството и рав
ноправието на народите и народностите на Югославия, за опа 
зването и укрепването 
за изграждането на 
самозащита, за 
на нашата страна...

Тито даде решителен принос в развитието на социали
зма като световен процес. Бе голям борец за равноправни от
ношения и сътрудничество в международното работническо 
движение. Упорито се застъпваше за правото на всеки народ 
и всяко революционно движение за собствен самостоятелен и 
независим път на борба за социализъм, в съгласие с истори
ческите, национални и обществени условия на всяка страна...

йосип Броз Тито даде траен печат и на изграждането 
на общите принципи, на които се обосновават Уставът и Про
грамата на Съюза на югославските комунисти. Тези принципи 
са дългосрочно определение на мястото, ролята и задачите 
на Съюза на югославските комунисти в развитието на наша
та обществено-политическа и обществено-икономическа снс- 

на основите на самоуправлението на трудовите хора и

низацияте и 
ни решения понякога 

' когато за тях се изяснят и по-мал- 
половината членове, Коми

на независимостта на нашата страна, 
всенародната отбрана и обществената 

независимата и необвързана външна политика/ сията се е определила това 
спречи с Устава на СЮК.. .затова 
предлага, че решението на пър
вичната организация па ск. може 
да бъде пълноценно ако на засе
данието поисъствуват две трети 
от членовете и ако за него гласу 
ват мнозинство от присъствуващи 
те. Алтернативата, според която 
решението да бъде пълноценно 
от две трети от членовете за пре 
дложеяието да гласуват иай-мал- 

две трети от нрисъствуващи- 
Третата'възможност е на съб

ранията да присъствува МНОЗИНС1
во от членовете и за ,4А да 
суват две трети от присъствува

ШИТПодобна е дилемата и Я Р? 
шаването на органите и ФОРУМИ 
те на СК. Предложени са дас 
възможности: „Решението на 
ган или форум е пълноценно 
ГЗН заседанието ирисъствуват

да

ко
те.

гла- тема
граждани. Тези принципи трайно ще осветляват пътищата на 
борбата за нашата работническа класа, предвождана от 
страна на своя истински революционен авангард, Съюза на ■ 
югославските комунисти в осъществяването на благородната, 
историческа цел за която непоколебимо се стреми — за съз
наване на безкласово комунистическо общество. 
д (От преамбюла на Проекта) ___

ор
ако
най-

иа



4 Комунист
много специалисти- Всичко то

па са аргументи, с които излиза 
когато предлагаме съвместни 

Тези капита 
инте-

на „черпения метал” и от която и 
първата руда трябва да се пре
работи в началото на октомври ____
настоящата година, в първите го капиталовложения, 
дини на експлоатация ше дава ловложения имат жизн 
30 хиляди тона катоди. Това за- рее и за нас миньор 5отва~е 
едно с наличното производство талурзите, но я и преработвате 
оТ около 150 хиляди тона бакър лите на нащите сурови ш Ако раз 

Бор, Майданпок берем това, тогзта и по-оътхю и 
по лесно ше преодолеем всички

ПО ПЪТЯ НА СДРУЖАВАНЕТО
ме

Споразумение за по 

сигурно бъдеще от находищата в
и Бучим, ще гарантира по-сигурно
ползуваме на наличните преработ тр^10^™одните отношения на

„Новкабел” и Минно-леярния ба- 
! сейн Бор „има място” и за ДРУ*

Медта е стратегическа суро- гите колективи. Тези ДД*и бяха во
вина за стопанското развитие дени разговори за съвместните
на нашата република и цяла Юго интереси на „Север 
славия — казва ЙОВАН МИЛО- и „Агроаоиводина Нови Сад_да
ШЕВИЧ председател на Деловия се приключат към производстве
отбор на РТБ „Бор”. — Нашите ката верига на медта.
геоложки изследвания недвосми ___

г „ _ слеио потвърждават, че находища Не е достатъчно да се
Бъдешето заедно с басейна Ьор са почти неизЧерпаеми. Съще- да само моменталния интерес и 
ше укрепва единението, влагай- ппомг-шгп гшипппнитр условия утвърди моментално сътрудниче

До 1985 година Трудовата ор ки върху доходен принцип, ^ експлоатация на находищата ство — заявява СТЕВАН БЕК. пре
ганизация „Новкабел” в Нови част от средствата си за модерни- са все по-неблагоприятни лроцен дседател на деловия отбор на
Сад ще вложи в текущото произ- зация на съществуващите и пое- т т на мсдха в рудата е все по- „Агровойводина”. — Необходимо 
водство на мед в Мннно-леярния трояването на нови преработвате малт к транспортът все по*тру- е дългосрочно свързване’ „Агрово
басейн Бор и в построяването на лни мощности. Ориентацията на съотженията — главно вно йводина” иска със собствени сре
новия рудник за мед Велики Кри- "всички преработвате ли на мед *ни’ все по-скъпи и трудно се на дства да участвува в обезпечава 

800 милиона динара. За смет трябва да бъде такава да се из- бавят В производството на мела нето на суровини за преработвате 
ка на това, новосадският колек- ключи зависимостта от вноса шш е „есбходимо единение относно лите на мед във Войводина. Сът- 
тив ще получава от Бор 14,5 хил- същата да се намали, което тър- съвместни капиталовложения Кре рудничеството с басейна Бор не 
*ци тона мед годишно, с което на си да се вложат пари в домат- даните отношения с^ преработва виждаме само като „обикновена 
пълно решава въпроса за основ- ното производство. телите трябва да се превърнат размяна”. Същото би трябвало да
ната суровина за редовно произ- Строещата се мина за мед т- ~ т: се отрази в съвместните развойни
водство. Решението е прието без във Велики Кривел край Бор, коя в доходни* Басеин Б°Р разполага капит^овложения в съвместното 
нито един въздържан или проти то със сдружени средства строят с потребния опит, има сигурни излизане на пазарите — домашни 
вен глас. дори и в онези основни басейн Бор и преработвателите сведения за находищата на руда и чуждестоани. 
организации на сдружения труд, ______
които не ползуват медта като су —-
ровина.

тяхнотователии капацитети и 
разширяване-

НОВОСАДСКИ НОВКАБЕЛ” СДРУЖАВА С МИННО-ЛЕЯР 
НИЯ БАСЕЙН БОР 800 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПОДЪРЖАНЕ 
НА ДОСЕГАШНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА МЕД И ОТКРИВАНЕ НА 
НА НОВИ МЕДНИ НАХОДИЩА. КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО 
ТРЯБВА ДА СЕ ПРИОБЩЯТ И СУБОТИШКИ „СЕВЕР” И „АГРОВО 
ИВОДИНА”
МИОДРАГ ДЖУРДЖЕВИЧ

вел

Снабдяването
—- Наша бе и инициативата 

за сдружаване на средства — за
явява МИЛОШ ПЕТРОВИЧ, ква 
лифициран работник в „Новка
бел”- Това всъщност е единстве
ният път в по-сигурно бъдеще на

!=11Едяйгзд ”ов1°4Н““"
жаване на средствата за обезпеча ,??а^Л0"малко’ ако се Съдн по чая е било необходимо, обаче не- 
ване на мед бе една от най-успе на подписниците, приемливо е същото да трае с
шните акции на „Новкабел”. .ГкС1 в док',мента, приет месеци. Нима разнообразните не- защита на растенията. Това, всъ-

Сумата от 800 милиона дина- на скулщ1ша^н’а-Стопщ1щсата11101> ЯяхяИп™-?!?е3 миналата г°дана не щност, било словенско предложе-
^^°В<=Ге„=ям ^а ”оТ^ТОПК^КеаТ#е^ чТа"^ ™е, което Изпълнителният отбор
принос на прегаГтт ™ Д изготвения Обществен дото- говори, но същите трябва да се на камарата 
мед, за стабилизация на текущото нагойте трябв^дГсе решаГсдер прнспособят към потребите на хо мнозинството 

? ПОСТрОЯВаН®то на ните ВЪПРОСИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И
Кривел край БорМ6Д ВЪВ КИ месо' браш2°' олио, Че положението е крайно се-

т р р' захар, масло, лимон, кафе, суро- риозно и че никой не може без-
наши1колектГ™ ЯМ° БОЖ КО Га “ Д^рдженти и лекарст- крайно да се налага, говори и де- Ра бива поставена
ггствгш ~ заяви ЬОЖКО ва. а също и за лекарства и ме- таила от Скупщината на Стопанс-
ПЕТРОВ, гщедседател на деловия дицински материали, които не се ката камара на Югослави/^гп
ЙвдевелсГто^е У НЗС ™ предс^витГтя^ГсъюзниГиз „
така големи в д<™™о. , съвет „ра делега- ^тза снабдяването трябва да се
по™,8 СУР°ВИННаТа 00110133 са Трябваше, изглежда, да наета- не^^^преддежение™^понеже отсрочване.
т^еГс\^ит=|<е^я1вап“е в^етТГГасел^ГеГ? ^ ду °С8ед°” считат, а меж-

берат ^цялата М1необходашост ^от
^=ал=°ен^а П° Г™™ ДОГ°8°Р ше ДОПрй-
нното дело и първичната прерабо ния пазар. Как инак да си об™ договора не^е^мяп^8"^11116 на “ОТО 8 живота да се .щрето- 
тка. Обаче, когато изтече теку- ним факта, че договорът започнц което би отсрочвал^поиемя^?^^' Ч8Т множеств°то споразумения, 
шия средносрочен период, ще ни да се готви в ноември миналата ™ваеГ3 «т с които трябва да се премахнат

кдеТтГовложшшя^цГ^Д “ ф^руари" «ов\ “труд аеоциа1111ята »а СДРУЖО трудностите в производството „
по-добре разпределени и значите дупет/бликански т НИя ТРТО 8 страната не е могла снабдяването с важните артику-
лно псъмалки. Сега всъщност пла Д!? « комитет за па да остане при някое свое станови- лн- в случай да не се изпълняват
щаме данък на дългогодишната ^Ра бе свикван пет пъти, съгла- ще и да забави процеса Могла е задълженията от този дотовог, от 
небрежност към инвестирането в суваики становищата на републи- например да обуслови носно Договор, от
суровинната база. Новкабел” „ в канските и покрайнинските орта- то на догов^06™1, Т" . Р«^

—'-------------------— ■ _______________ Ра. Участниците
—------------------------------- ------------------- -------- местно ще обсъдят
_________________________________последиците

Натиск на недостига
да се прошири и^на 

суровините за производство на
минерални торове и средства за

поддържал, обаче 
представители на 

републиките и покрайнините не 
го приели. Еластичността 
новището

рата.

на ста
на Стопанската кама- 

във функция
на становището на мнозинството 
и на обстоятелството, че догово-

на паза- 
договора съв-вКомунист причините и 

и ще търсят от 
които не изпълняват

под-
писниците, 
задълженията си, 
допълнителни

да предприемат 
мерки и да ги из- 

се работеше така, 
се натрупал, 

работил

ПрвДЮДГОл иа Иадатмааия пмт м НИГО „К«- 
муинсГ: Д«4росма Чулафмч.

На Иадат*лснмя с^ит (рм«им<омма отбор) иа 
•отми явдаиия м мстмик ^Комунист": д-р Антон 
■ротуом.

и отгоаором родактор иа всии- 
В«я«о Ммяадииоамч.

Еодоицид иа иадаииото иа Ломуиист" аа Сърбия: 
> Кърмаиц (гиооом и отгоаором родактор), д-р 

миворвд Джерджоаич (з^мастнмк гяоаеи и отговорен 
I бодна Аитуиович, Велимир Филипооич, Рас- 
икч, Слободая Ющкмч, Михайяо Ковач, 06- 

Маряович, Зорица Стаимммроаич и

пълнят- Ако 
достигът* не би не-

неби
всеки 

една ре- 
налример, изпълнителни 

те органи считат че отделянето 
на валутни средства за набавка 
на кафе представлява 
мо обременяване, 
ките

по свой 
публика.

начин. ВИздай: Иадотаяма Ф»**аа арга>иоацня „Кому-кмет".яа комунист":

Пачата са иа сърбаприатст, 
сръбски (кирилица и латмиица), на 
донски и албански к в

относно хърватсао- 
| словенски, маке-

унгарски, много ГОЛя- 
макар че смет- 

говордт. че това наистина не 
големи средства 

се икономисва 
би трябвало

Наляха • нетък.
са да може да 

с тях. Договорът 
да влияе и

с Т™. иа нразиданга на Далубяииата 
ари 1964 гадила. .Ивмуиист" аЧ^И|Даздага* —^1 адагаасакя сааст иа Изданидта ат 22 даиам- 

е Ордан иа върху уе- 
критериите от този 

голямо закъснение.

« щиз ат 22 днаквяване на 
вид, обаче сс

Сл. Кзаонджич



Подмяна на елшромрешта
В село Нашушковица, в Общинската скупщина ществено-политически ор 

ганизации начело със Оь-и в Общинската конференедно от малкото села в
Бабушнишка община, ция на Социалистическияко саюза на комунистите

съюз в Бабушница. Засе-ето не намалява, а расте; цейни й единни. Всички
га работата върви добрев последно време са в 

ход редица благоустройст 
вени акции. Преди всич
ко, благодарение едино-

обделегации в местната— добавя Йосифов и вяР
работят сговорно.щноствам че предвидените 40

За съдбата на издигнати-километра от тези три кло
действието между всич
ки обществено-политиче-

те предложения и мненияна от центъра на селото
информирамебазатаСЪ- вще бъдат изградени.ски субекти в 

общност се води акция,
местната обратно базата.след товащо така ще поправим ипо

подмяна пътя до шосето Бабушни 
ца — Звонци, за да може 
да идва рейсът и в На- 
шушкбвица.

на електричес
ката мрежа, строят се мах 
ленски пътища, а наскоро 
ще бъде построен и теле 
фонен пост.

Готови за оран Тъй като от Нашушко 
вица в Звонци пътуват 
голям брой ученици, то 
се планира в скоро вре
ме да се въведе оргаш! 
зиран превоз за децата. 
Ще трябва да се набави 
—комби-бус", който да 
превозва учениците до 
Звонци и назад.

Да се реализира планът 

на пролетната сеитба
ПЪЛНО ЕДИНОДЕЙСТ-— Чрез местно самооб

лагане. през настоящата 
година решихме да 
троим три разклонения от 
центъра на по-големите 
махали в селото — казва 
Сретен Йосифов, делегат

ВИЕ

— В Нашушковица днес’ 
съществува голямо еди
нодействие и затуй ра
ботата ни спори — изтък 
ва Йосифов. Всички об-

пос-

Общинската конферен
ция на Социалистическия 
съюз в Сурдулица на по 
следното заседание от 3 
февруари обсъди реали
зирането на акционната 
програма по сеитба в об
щината. Изтъкнато беше, 
че планът на есенната се
итба е реализиран с У5 
на сто, поради рано пад
налия сняг. Социалистиче 
ският съюз и другите су 
бекти
през пролетта да се реали 
зира изцяло, съгласно об 
ществените определения 
— всяка педя обработвае 
ма площ да бъде засета. 
При това особена роля 
имат земеделските коопе
рации, които трябва да 
обезпечат семена и изкус 
гвени торове. Засега са 
обезпечени 2500 кг царе

вица за семе и около 350 
тона изкуствена тор. В 
общината има 99 тракто
ра в частна собственост, 
а 11 на земеделската коо

перация „йелашница", 
обаче недостигат прикач- 
ни машини.

Резултатите няма да изо 
станат в реализирането 
на плана по пролетната 
сеитба, ако сеитбата се 
започне навреме и раци 
онално се използва селско 
стопанската механизация 
като се обезпечи гориво 
и необходимите семена на 
царевица, овес, ечмик и

М. А

КОМЕНТАР

Морава II“ търси акциии
Основните насоки на обществе- ва и известно недоверие всред из- 

но-икономическото и стопанско ра- вестно число селскостопански про- 
звитие в Босилеградска община, изводители към Основната органи- 
през настоящия средносрочен раз- зация на сдружения труд „Напре- 
воен период, се обосновава върху дък" и това на онези които имат 
интензивното развитие на селското възможности да бъдат мини-ферми, 
стопанство, отделно на животновъд
ството. В това отношение проектът 
„Морава II" е шанс, който обеща
ва- Самият факт, че за период от 
1981 до 1985 година в Босилеградска 
община, трябва да бъдат изградени 
242 мини ферми й то: 65 за крави,
71 за овце и 106 смесени, при отдел
ни селскостопански проивзодители.
Факт е и това, че Босилеградско 
изобилствува с пространни пасища, 
които дават извънредни възможнос
ти за по-интензивно развитие на 
този селскостопански отрасъл.

Имайки всичко това предвид 
съвоем е естествено да се очаква,' 
че цялостното реализиране на про
екта ,Морава II" ще ускори обще
ствено-икономическото и стопанско
то развитие на общината. Обаче 
според темпа, с който досега вър
ви акцията във връзка с реализира
нето на Проекта, по всичко личи, 
ще остане само надежда. Именно 
според проекта „Морава II", а в съ
гласие с Резолюцията по обществе
но-икономическото развитие на Ьо- 
силеградска община, през изтеклата 
година е трябвало да бъдат изграде- 

общо 56 миниферми (16 за кра- 
15 за овце и 25 смесени). Засе

га въпреки, че измина една и на
влязохме във втора . година от на
стоящия развоен период, конкретни
те резултати в осъществяването на 
проекта ,Морава II”, не са на же- 

Все още поради 
селскостопанските 

производители се страхуват да вле
знат в задължения, страхуват се да 
взимат кредити, понеже още не им 
е ясен изходът от дохода. Съществу-

настояват планът

пр. Засега само с 27 селскостопан- 
ООСТ „Напре-Затова общинският щаб 

ще действува, както и съ 
ответните- служби и специ 
алисти в общината.

ски производители 
дък", която е й носител на акцията 
има сключен договор. Но и те все 
още не ползват тези средства. Въ
прос е, дали и те ще устоят на до
говора си.Б. К

Изхождайки от значението на 
проекта „Морава II", за обществе
но-икономическото развитие на Бо
силеградска община, а имайки пред- 
вид досегашният ход на реализира
нето му, необходимо е да се анга
жират всички обществено-политиче
ски сили в общината, а преди всич
ко трудещите се в ООСТ „Напре
дък".

БАБУШНИЦА

Недоимък на 

работна сила Досегашният начин на действу- 
ва-не, чрез обсъждане на различни 
информации от заседание на засе- 

различни
руми, едва ли оце даде очакваните 
резултати в това отношение. Дотол
кова повече, че и през настоящата 
година според плана трябва да бъ
дат изградени нови 69 мини ферми 
При това често повтаряните думи 
на най-отговорните лица в, „Напре
дък” „тази година сме длъжни да 
реализираме програмата и за 1981 и 
1982 година”, ако така продължат 
съвсем е сигурно, че и идущата го
дина ще чуем същите думи на засе
данията .Акцията „Морава II" тър
си конкретни акции

прибощават и -недоимъка 
на изкуствени торове, ка 
кго

Настоящите процеси, ко 
стават на село и

стопанство не 
необходими- 

за провежда- 
иай-важните

Закона за изпол-

фо-дание на
вито и атестирани семена. 

За да могат да се про- 
в дело посочените 

е ие-

селското 
обезпечават 
те условия 
не на

веждат
законопредписания
обходимо и по-тясно съДе 
йствие на инспекционни
те служби и земеделски
те кооперации в община 
та Но и самите инспекци 

обе-

зако-

зването° на обработваеми- 
Закона за ни

подобрение "на животновъ 
петвото. Селскостопански 
те производители, предим 
но хора в напреднала въз
раст не могат да се спра
С с У^х с производст-

проблеми, а трудо- 
1 които

ви,

служби не са 
не съдействуват

онни 
динени, 
достатъчно, така че изли 
за всеки да си кара по на терена, 

всред селскостопанските производи
тели, а не в канцелариите и на за
седания чрез обсъждане на инфор-

своему- . 
Това нещо

лацото равнище, 
неосведоменост,само забдвя 

на селскосто-
вените

селскостопанското
все огце 
по най-до

развитието
папското производство

община, ко
в

Бабушнишка
и без това не е на 

желаното равнище-

рат мании.
производство
не правят това 
бър начин. ,

Към листата от пробле 
последно време се

БРАТСТВО * 12 МАРТ 1982

сто М. Я.

I; д. г.
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^КУ ЛТ УРА ПРОСВЕТА^- у

РЕФОРМАТА НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ИЗИСКВА ОТ РЕПОРТОАРА НА КИНОТО В БОСИЛЕГРАД

Задълбочаване на 

самоуправлението
Филмът за Тнто пред босилеградските

зрители
Както вече осведомихме читателите в един 
предишните броеве на вестника, в киното 

Босилеград на 19 и 20 март т.т. ще бъде 
документален филм

На 4 март т.г. в Димит
ровград се проведе заседа 
ние на директорите от
образователно-възпитател
ните организации «а сред 
кото профилирано обра- . 
зование и възпитание от 
територията на регион 
Ниш, чиито домакин бе 
Средношколският образо 
вателно-възпитателен цен
тър „йосип Броз Тито" в 

Основният 
обсъди

вреДинамичността на 
мето, свързване теорията 
с практиката, производст 
вей труд в организациите 
на сдружения труд, делегат 

система и други фо 
рми на самоуправителна 
активност, изискват от 

не само да поз 
на об

прожектиран домашният 
,Йосип Броз Тито”.

’ Става въпрос за филм, от който оосиле- 
зрители по-обстойно и подробно ще 

и ^революционната дей- 
епоха йосип Броз

градските
се запознаят с живота 
ност на великана на нашата 
Тито, с неговия неоценим принос за всеоогция

и поли-

ската

учениците 
нават устройството 
щественото, но и сами да 
бъдат активни 
на нови самоуправнтелнп 
форми на действие, а то 

осъществят само 
при организирано школу
ване за' самоуправление.
' За осъществяване 
тези цели необходимо ще 
бъде в бъдеще и самите 
просветни работници по- 

въпрос произхожда от уче *рИОЗНО и ,оТГОворно да 
бния план и програма а навлизах в сферата на са 
е залегнал и в множество 
то документи, които 
спират върху самоупра- 
вителните отношения

следвоенен обществено-икономически
развоен подем на нашето социалисти- 

самоуправително общество.
Както ни осведомиха в Културния център, 

| освен редовните ‘ кинопредставления, ще бъде 
дадено кинопредставление за учениците от ос- 

''ШШ новното и средно образование в Босилеград. 
Съществува и възможност филмът да се про- 

^'911 жектира и за трудещите се от организациите 
на сдружения труд и членовете на Съюза на

тически 
ческо иносители

Димитровград, 
въпрос, който се 
на заседанието се отнася
ше до участието на учени 
ците в самоуправителните 
органи на средното про
филирано образование и 
възпитание- Този' така 

възпитателен

ва ще

на
”-щ комунистите.

“■ ‘ Без съмнение, филмът ще бъде от голяма
полза за идейно-политическото издигане на ко- 

Щ|| мунистите, работниците и гражданите. Да до- 
$■; бавим и това, че филмът ще бъде прожекти- 
§ V ран и в Бистър и Г. Лисина.

значителен
\ ч

моуправлението и със своя 
се пример и организирано 

въздействие върху възпи 
• ^ таниците си да допринас

ят за цялостно приемане 
и прилагане на самоупра
вителните форми на дей-

М. Я.

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ПО ПРЯКА ДЕТСКА ЗАЩИТАнас.
Встъпително слово вър

ху темата, която бе пред 
разискване. По-голяпо внимание на децата от 

предучилищна възраст
изне-мет за

се Видак Маркович, прос 
ветен съветник в Региона 
лния завод за развитие 
на възпитанието и обра
зованието в Ниш, който 
между другото се застъ-. 

учебната реформа

ствие.
След заседанието гости 

те от региона разгледа
ха сградата на Средно
школския център в Дими 
тровград и особено задо
волство изразиха от об 
заведеността и нагледно 
стта на училищните каби 
нети.

пи, че
в средното. образование 
е продукт на нарастнали 
те обществени, социалис 
тически отношения в стра 
ната, и че. прЬфилираното 
образование и възпита
ние е крачка напред към КЛИСУРА 
осъществяването на само- 
управителните отношения 
в ^училищата, а преди 
чко всред подрастващото 
поколение и учащата се

в настоящата година ще 
се изразходват над 11 ми
лиона и 265 хиляди дина
ра.

Делегатите на Скупщи
ната на общинската само 
управителна общност на 
интересите по пряка дет
ска защита в Босилеград, 
на проведеното неотдавна 

обсъдиха
Неотдавна основно учи- тигна основното учили- приеха отчета за работата 

лище, „Иво Дола Рибар” ще в Клисура са завидни. изтеклата година и
в в Клисура спечели четвър Затуй училището получи Зс ключителния годишен 

разискванията си се застъ т0 МяС1Г0 в акцияха „уреж 12 500 дкнара, а получе- баланс на общността- Съ-
гшха върху непосредстве- дане на жилищната сре На е и диплома. щевременно на посочено-
ното самоуправление в ,, А ^ ___ лттттл то заседание делегатите
средните училища, като да •- Акцията се води в ва е- щ д ^ приеха финансовия план
подчертаха, че самоуп- течение на цялата учебна ние на този Училищен „ програма за работа през
равлението като съществе година> а, наградата присъж колектив, а едновременно настоящата година, 
на част от социалистичес- да Движението на млади- и насърчение към още по- в от^ета на минаЛого-
кото ни развитие е дълбо ^зуРЛТти?е™итоР нос ? " Б* К дишната дейност се посочко, но повече теоретичес- у татите, които ос _______ ' ва, че тази общност спо-
ки е намерило място в кирТЪР РеД своите възможности и
жилищната програма, а ьи1'1 г условия за работа е осъще
особено в учебните пред- а гя ствила добри резултати,
мети по марксизъм и со- ||Т||ЯМР||1/КЯ11 ЛРНЯТ НЯ През изтеклата година на
циалистическото самоупра ИЛ III 1Т11,||у 111111 ЦБПЛI 1Ш пълно е довършена и обза
вление. Бедена и напълно осъще-

И' покрай това, че под- 1/(111 /1IIIIIРТП ствява възпитателно-обра
хода който се прави в об у 1П/1ПЩБ I II зователната си дейност на

Учениците и трудовият тел на нашата революция. тГвзрас? За^ашГц^та-
У ..„.и....,.,,; Хко“нГГ ЗЯЛ - Атв .
участниците в разговора * „ Г*.Б ” тъпжестве то — Велко Влахович- ла над 667 ХИЛЯДИ дина-доидоха и до реалното 8114 в ьистър тържестве то пелко ьлахович Също така СОИ по
заключение, че широкият но чествуваха 7 март - Тържеството • приключи с пряка детска зат.гитГ ттпм 
крът на този съвремениен Деня на училището. На. ^Хтошпълниха”о «Елката шди™учТс? 
самоуправителен феномен устроеното по този повод “ ' а ° вувала с около 626 хиляди
още не е напълно зажив- тържество беше изнесен вете на секциите. динара за обществената
ял и че възможностите, доклад за жизнения път На тържеството присъ прехрана и превоз науче- 
които той предлага не и непреходното революци ствуваха и някои бивши ници в основното образо- 
са напълно изчерпани в онно дело на нашия ве- работници на това учили- вание. За детски добавъ- 
учебната система на ре лик комунист, хуманист и ще. чи през 1981 . година са
™°на. последователен продължи- К. Г. изразходвани около 6 ми-

За задоволяване нужди
те, които финансира СОИ 
по пряка детска защита 
в Босилеградска община,

лиона динара.
Делегатите констатира

ха, че Скупщината отчи
та положителен баланс, с 
излишък на средства от 
4 милиона и 296 хиляди 
динара, от които 1083 хи
ляди трябва да бъдат вър 
нати на стопанските орга
низации, а 3213 хиляди 
ще бъдат прехвърлени за 
редовна дейност в настоя
щата година.

Въпреки че СОИ по пря 
ка детска защита в Боси
леград в изтеклата годи
на е изказала значителен 
излишък на средства, тя 
И през настоящата година 
рационално и целесъобра
зно ще ползува разпола
гаемите средства. Именно 
според финансовия план, 
който бе приет на Скуп
щината, през настоящата 
година тази общност за 
потребите, които тя фи
нансира тя ще изразход
ва над 11265 хиляди ди
нара, от които за детски 
добавъчи ще бъдат израз
ходвани над 7750

Кирил Тр. Тодоров

Четвърто местовси

- заседание, и
младеж..

Ръководителите на сред- 
ношолските заведения

хиляди 
динара, за редовна дей
ност прехрана на децата в 
Детската градинка около 
1882 хиляди динара. В на 
стоящата година тази общ 
ност. за пръв път обезпе
чава средства, от около 
500 хиляди динара за ре
конструкция на учебни 
стаи, предназначени за 
работа на възпитателни 
групи при централните ос 
новни училища в община 
та. и М. Я
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
К ПРЕдаИЯОДЛ ПРОЕКТОПЛАНЪТ 
СВАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИ МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В КОСОВО

БОРБА ЗА ВСЕКИ МЛАД ЧОВЕКДо индекс 
тРУДмо, и лесно

и
кадров потенциал да се 
включи в конкретната ак
ция на младите в покрай
нината.

От 400 хиляди млади, които днес живеят 
в Косово, само 256 хиляди членуват в младеж
ката организация. Затова е необходимо по-ин
тензивно ангажиране на Съюза на младежта в 
Косово за включване на този голям младежки 
потенциал в конкретните акции.

пит НА КЛАСИФИКАЦИОННИЯ ИЗ
ииптотот?™* ДО ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧИСЛО НА ТОЧКИ. ОСТАНА

СЕ ПОЛУЧАВАТ Ььц ишии,,

предметите ОТ ЗНАЧЕНИЕ 
ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА, КОЙТО СЕ СЛЕДВА.

Обърщайкн се към де
легатите на конференция
та, председателят на По- 
крайнинската конферен- 

Това беше изтъкнато на ция на ССТН Азем Власи 
заяви:'

— Трябва да ни е ясно, 
че не може да има диа
лог с когото и да било, 
когато се касае за основ-

Идейно-политическата 
борба против вражеските състоялото се тези дни в 
сили, водена през изтек- Прищина заседание на По 
лата година потвърди, че крайнинската конферен- 
най-голяма част от младе- ция на Съюза на социали 
жта в Косово $ верна на етическата младеж в Ко- 
нашата политическа систе сово.

Към края на 
месец приключиха публич 
ните разискваш^ по 
ктоплана за записване на 
ученици и студенти в сре 
дните училища и факул
тетите. В тези разисква
ния най-голямо внима
ние беше посветено на по 
литиката за записване на 
студенти в първи курс на 
факултетите в нашата ре 
публика.

С проектоплана се пре
движдат 39 080 места за 
записване на студенти в 
първи курс на факултети 
те в СР Сърбия в учебна 
та 1982/83 .година. Над 
27 000 места са обезпече
ни за редовни студенти. 
Факултетите на Нишкия 
университет ще приемат 
9839 завършили средно
школци. От този брой 
1835 места са обезпечени 
за задочни. студенти.

Предвиждат се два сро
ка за записване. Вторият 
срок е един вид резервен 
срок, защото е предназна 
чен за средношколци, ко 
ито ще държат поправите 
лен изпит или ще 
някоя оправдателна причи 
на, поради която ще „из
пуснат" първия срок.

Въпросът, свързан с кла 
сификационния изпит зае 
едно от централните 
та в разискванията 
проектоплана 
не на студенти в предсто 
ящата учебна година. За 
това

миналия

прое мес 
по

за записва
. ните принципи, на нашата 

В Косово днес живеят революция, социалистиче 
хиляди млади, ското самоуправление, на

ционалното равноправие 
и националния въпрос, ко 
ито утвърдихме с нашите 
основни партийни и дър*

ма, програмата и полити
ката на СЮК, революцио
нното дело и заветите на 
другаря Тито. Най-голямо 
число младежи и девойки 
в покрайнината ясно виж
да перспективата си в по 
следователното 
жаване на нашата револю 
ция, в таченето на братст 
вото и единството, задру- 
жността и пълното равно
правие на народите и на
родностите.

400съществуват доста 
оправдателни причини- 

Преди всичко това е стре 
межът на факултетите да 
се записват онези завър
шили средношколци, кои 
то имат реални изгледи 
да ги завършат. Ученици 
те се застъпват за уедна 
квени критерии при про
веждането на класифика
ционните изпити, като ед 
на от съществените пред 
поставки за най-ецолучли 
ва селекция при записва
нето.

За отбелязване е, че бро 
ят на местата в първи 
курс на факултетите в 
Ниш е по-малък с 9 на 
сто по отношение на пре 
дишните години. ,,Рестри- 
кциите” ще засегнат най- 
много задочните студен
ти. Но и тази година най-

над
Обаче само 256 хиляди 
младежи и девойки члену 
ват в ССМ. Те действуват 
в 3363 първични младеж
ки организации, от които жавни документи.
980 в основните и средни
те училища й 234 на фа- За председател на ЦК 
култетите и полувисшите на ССМ в Косовр е лз- 
училища. Затова е необхо ' бран Джеват Суля, а за 
димо интензивно ангажи- секретар Радивой Петко- 
ране на младежките орга вич. 
низации с цел този голям

продъл-

(С. X.)

БИСТЪР

В миналата събота в за
лата на основно учили- * 

„Велко Влахович" в ^ще
Бистър беше изнесена ку-много студенти ще се за

пишат на икономическия 
(380 редовни и 250 задоч 
ни) и юридпетическия фа 
култет (380) редовни и 300 
задочни студенти).

лтурно-художесгвена про 
грама,. изпълнители на ко
ято бяха членовете на муимат
зикалната, рецитаторската
и драматичната секции отд. м. Образователния център 
„Иван Караиванов" в Бо 
силеград. На самодейцитеИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

НА МЛАДЕЖТА от средното училище съ- 
действуваха танцьори от

оснодолните класова наШколата на »Борба<( - от 15 март „Георгивното училище 
Димитров” И ВОЙНИЦИ-ИН-На 15 март ще започне тринадесетият ци

къл на Младежката политическа школа „Ду- 
шан Петройич-Шаие” на вестник „Борба". Те
ма на този цикъл е „Младежта в отбраната и

Интересът на младежите и девойките към 
темата на политическата школа е твърде голям, 
така че в училищата и трудовите колективи 
навред по страната се формират отделения на 
курсисти. _•_______________________ ’

изпълнитеструменталии
граничното подели от

ление.
В рамките на програма

беше изпълнена едно-те
„Аналфабет”,.актовката

китка пародии песни и

ПРОЛЕТНИЯ ЗАЛЕСИТЕЛЕН СЕЗОНСУРДУЛИШКИТЕ ГОРАНИ ПРЕД

Нови гори -на 155 хектара
тернал- Понастоящем в ра 

на Власинабъдат залесениВ района на Клисура ще 
130 хектара със смрика и бял бор-

зсадтшците
Округлица се намират 
3 милиона едногодишни,

многодиш-двегодишни иПпцлседателството на никне горичка на черен 
Обшинската конферен- бор и на 20 хектара на 
Общинската ^ Р н Власина ще бъдат посаде-
гораните в Сурдулма към ни смрикови фиданки, 
края на минния месец ^"^Гхекшра^час?
Ц™ Г19?Г?одша3аЛСп? шГплощи с фиданки 
Гедт^и програми райе акация смрика, черен и 
на на Клисура ще бъдат бял бор. 
залесени 130 хектара със 

и бял бор, на пет 
Алакинце ще

ни фиданки на смрика, 
ела, черен, бял и вайму-
гов бор.

В залесителните акции,
по традиция, ще се вклю- изпълненнечат и трудовите организа
ции, училищата и местни
те общности. На най-до
брите ще бъдат присъде
ни награди и признания, но художествено равнище 

С. М. и измамиха бурни аплоди

на
ра, рецитал и пр. Всички сменти от многолюдната 

бяха на завид публика.изпълненияЗа залесяването на по
сочените повърхнини вече 
е обезпечен посадъчен ма-

Тскст и снимки: 
К. Георгиевсмрика 

хектара в
Страница У
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в уверението, че „имат група", а 
нямат я.••ЛШИ СПМА пШаР, I 

...злорад КОЗИЧ.
**

съществуваше, 
знае*

Група в града 
това сега положително се

канали общуваше 
това

ше, но по кои
с разузнавателния център, - — 
все още не беше известно. Еми- 

Михайлов донесе КЛЮЧгрантът
за установяване на тази връзка, 
но само групата, или поне някой 
в нея знаеше какво значи всичко 
това. Налучкваше се датата: по
следния понеделник в месеца, но 

^ къде. на кое място, това още не
Сега се налагаше да се изясни какво становище спрямо тебе да беше' известно. А ясно беше едно: 

И' най-важното: какво е било на- взехмем. диверсаитите ще дойдат да 7"
писано в поръката- Без това не — Споменава се и няаккъв си < мат доклади от шпионската гру- 

по-нататък. Голуб и че кода нему трябва да па ще дойдат и ще ги занесат,
междувременно нещо не се 

предприеме да бъдат осветени.

КОД В ТОКЧЕТО В ш В

Михайлов мълчеше покрусено.
— Все пак, всичко зависи от 

вас. Доколкото бъдете по-искре-
ни, дотолкова по-добре за вас. можеше да се върви

— На всичко съм готов, ще Михайлов можеше да намери се предаде,
направя всичко възхможно, което изговор: ,моя задача беше да
ми наложите — отривисто гово- пренеса поръката и да я предам пишеше, дума по дума.
реше той. и не зная съдържанието й... Та- — Ами, следното: „Кода пре- с признанието на ехмигранта

Чудно е с хората — размие- ка и отговори: дайте на Голуб, Връзка посред- Михайлов стигна до още един
ляше Драган. След като се про- — На бележката се намираше ством „Ерма", а изпод него: все- члеи иа разузнавателната група-

се поръка за лицето в библиотеката, ки понеделник след първи! Това беше библиотекарят в Кул-
Без отделен въпрос Михай- турния дом в града. Човек на 

лов се заклеваше, че нищо не му средна В7>зраст, със средно обра- 
всичко зование, със средна интелигенция, 

това, пито пък за кого се отнася. Занимавайки се с актьорство, се
Когато изщ>лни тази задача, тря- заел на работа като библиотекар,
бваше да издействува убежище макар че тази работа не му оила

ка е вграден малък отвор и в — Но вие извадихте бележка- иа политически емигрант и да много при сърце. Не се
него бе сложена бележката, та от обувката си още в хотела и работи по събирането на емигра- много за набавяне на нови изда-
След като пристигнах тук, аз из- я предадохте на библиотекаря, цията от своята страна. По-къс- пия на книги, а още по-малко се
вадих бележката и я предадох-., трябва да знаете какво е било но, съ,що пооредствохм някой но-' грижел за работното време в би- 

Той се наведе, събу дясната написано. водошъл емигрант да получи блиотеката. Почти не минавал ден
си обувка и с умело движение — Не, това бяха някакви бук- свръзка- Този би му се предста- на вратата на библиотеката да не 
свали токчето. На него, от вътре- ви без ред и под всяка се лами- вил като човек на Попов. бъде окачена бележка: „Връщам
шната страна, се виждаше1 мал- Раха числа, вероятно код за до- I се след 10 минути". Едва ли ня-
ка вдълбнатинка. Отново се вър- писване. Това беше всичко, което каза, кой знаел кога е излязъл, а още
на на мястото си и прикрепи — Така доникъде няхма да сти- а вероятно повече и не знаеше, по-малко, кога ще се върне., Оои- 
шрафчетата. гнем — отмерено, но строго го Беше достатъчно няколко ли- чал и да попийва. Бутилката с

„Налага се малко по-подробно предупреди Мирко. ца, чиято дейност вече е доказа- питието винаги държеше на дру-
— Кълна се, че не зная. Има- ,на, да бъдат арестувани, но недо- г0 място, така че познатите му, 

похмисли си ше само няколко духми на края статъчно целият случай да се раз които не знаеха за тази негова 
но нищо от написа-

взе-

акокаквоСпомнете си точно

валят на една страна, твърдо 
хващат, като удавник за сламка, съдържанието обаче не ми е из- 
за всяко друго избавление.
. — Как пренесохте поръката и 
в какво се състоеше тя?

— Поръката пренесох в обув- КОЙ Е „ГОЛГУБ"? 
ката си. В тока на дясната1 обув-

вестно ...
е известно какво значи

грижел •

I

да се разпитват тези, които еми- 
грират при нас” — :
Мирко и продължи с въпросите, на текста, 

— Бележката си предал на 
библиотекаря в Културния дохч.
Дали предварително си знаел, на 
кого ше я дадеш, познаваше ли 
този човек, виждал ли си го 
снимка?...

светли и изцяло да се премахне страст, никога- не можеха да я
ното не ми е известно. дейността на цялата група. Полу- намерят. Докато беше трезв, бе-

Мирко се обърна към Драган: чените информации даваха въз- Ше тих, с добродушна усмивка,
— Нека го водят..- 1ой все можност да се .направят - някои но когато пийнеше, ставаше агре

още иска да спасява чужда кожа. ходове, органите по сигурността сивен, нагрубяваше посетителите
на а не знае, че и неговата е под да се насочат към нишките на

групата и да ги държат в свои 
Драган тръгна да извика стра- ръце, а по-късно и сами да хмогат 

— Не, получих само парола... жаря, когато Михайлов даде знак да правят ходове.
Влязох в библиотеката и поисках с ръка да причака: 
книгата „Майка" от Горки. Ако
библиотекарят отговори, че няма то зная. Пишеше нещо несвърза- бъдат арестувани и да се пресече така че се налагаше в последния 
тази книга, че е взета за прочит, но... . дейността на групата — каза час да го заместват с друг ак-
и да се отбия след три дни — Мирко му подаде цигара и опитният полковник Мирко. На тьор. Но това и не беше от голя-
той е наш човек. Тогава той ми след като запали, със спокоен мястото на ликвидираната група, мо значение, защото винаги игра-
предложи нещо друго от Горки, глас му каза: другата страна ще настои да съз-. еше епизодни роли.
аз разгледах книгата, оставих бе- — Ти знаеш, че библиотекарят даде нова, и ще се наложи да
лежката в нея, благодарих му и е в наши ръце. пък и бележката, действуваме отначало. Най-добре

— Тук се касае за тебе, за това ще бъде ако останат да живеят

в библиотеката, караше се с оста
налите работници в Културния 
дом и отказваше да идва на ре
петиции на театралната група, а 

— Лесно е съмнителните да понякога и да излезе на сцената,-

въпрос.

1Це ви кажа всичко какво-

(В следващия брой: ГОЛЯМА
ТА РОЛЯ НА БИБЛИОТЕКАРЯ)СИ ИЗЛЯЗОХ.

ИЗ СОИ ПО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО В СУРДУЛИЦА

Усилия за снишиш на нови шиша
на обекта ще бъдат вло
жени 50,5—60 милиона ди-

проект за изграждане на 
още една жилищна- сгра
да с 44 апартамента. В съ- нара', 
щата ще бъдат построе
ни едностайни, двустайни 
и двоипостайни апарта-

* В изградените през миналата година 51 
апартаменти приключава настаняването * 
Строи се жилищна сграда с 36 апартаменти, 
а изграждането на още една с 44 апартамен
та ще започне в началото на юли т.г. * Строи
телите закъсняват с работата, а загубеното 
време се ,,компенсира" с покачването на це
ните

все още не може да се 
каже, че няма нужда от 
нови жилища. Напротив, 
трябват още доста и орга
низациите полагат усилия 
При това обаче 
и проблеми: строителни
ят материал поскъпва, ор
ганизациите на

В СОИ казват, че в Сур 
дулица има около 700 об
ществени жилища. Имай- явяват се

. ш
сдруже

ния труд не винаги са в 
състояние да отделят дос
татъчно средства за жили 
щно строителство, а стро
ителите с работата закъс
няват с 3—4 месеца- Загу
беното пък време се „ком 
пенсира" с покачването 
на цените. През миналата 
година квадратен

Жилищното строител- ителство същите са сдру- 
ство в Сурдулица през по жили организациите на 
следните няколко години 
отчита относително добри
резултати. В изградените в Сурдулица изгражда 
през миналата година две още един жилищен обект 
жилищни сгради с 51 с 36 едностайни, двустай- 
апартамент (гарсониери, ни и двоипостайни апар- 
едностайни и двустайни) таменти- Изграждането 
вече към края е настаня; му започна през миналата 
ването на лицата, полу- година и както е заплану- 

Всред вано същият .ще бъде за- 
тях са и осем жилища на вършен до 5 септември

Деня на освобождение 
то на общината от фашиз 
ма. Капиталовложенията 
пък възлизат на 48 мили*

0 й■щ
!Щ'сдружения труд. 

Понастоящем „Зидар" . г

Ш •
.7Й

метър
жилищна плащ е струвал 
13 010 динара, а в обекта, 
който трябва даш® Iчили . жилището.

започне'
в началото на юли, същи
ят, както се

солидарното 
ство и същите ще бъдат 
предадени на работници с 
най-малки лични доходи. 
Стойността на изградени
те две жилищни сгради 
възлиза

строител-
8§ очаква ще 

възлезне на 19 до 20 хи
ляди динара. Всъщност то 
ва е според проекта, в кой 
то не е предвидяно 
чването и

Нови жилищни блокове
менти. Изграждането 
обекта ще започне 
чалото на 
стоящем в ход е сдружа
ването на средства от ор
ганизации на 
труд, а за изграждането

на ки предвид това число и 
собственитеона динара.

Както ни осведоми' Ми 
на 39 милиона ролюб Радивоевич, строи- 

динара, а в Самоуправи- . телен техник в Самоупра- 
телната общност на инте
ресите по жилищно стро-

в на-
к>ли т.г. Пона- работниците,

жилища на 
организаци 

ите на сдружения труд до 
известна степен са регули 
рали жилищния проблем 
на работниците си. Обаче

отсро 
закъсняването 

на строителната работа- 
ь обратен случай под въ
прос ще бъде и тази

вителната общност на ин- сдружения
тересите, вече е изготвен цена.

В. Б.
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БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПРОТИВПОЖАРНОТО ДРУЖЕСТВО 
„БОСИЛЕГРАД"[Шнанческа «ушура (ДМйЖТ)
ЗА БЪРЗО И ЕФИКАСНО ДЕИСТВУВАНЕПРЕД ПРОЛЕТНИЯ ПО ЛУСЕЗОН ПО ФУТБОЛ

РАПОРТ ОТ ОБЩИТЕ 

ПОДГОТОВКИ НА 

«А. БАЛКАНСКИ

Доброволното против- 
пожарно дружество „Бо
силеград" от Босилеград’ 
въпреки и с малки финан-^ 
сови средства, с които 
разполага успешно изпъл
нява своята обществена за 
дача.. В изтеклата година 
членовете му, съвместно с 
останалите трудещи се 
и граждани са участвува
ли в потушаване на 5 ло
кални пожара, които бла 
годарение на бързото и 
ефикасно действуване са 
локализирани и потуше
ни- Естествено е, че дей
ността им щеше да бъде 
много по-успешна,. ако 
дружеството имаше нуж
ните условия да работа и 
обучение, както и съответ 
ни съоръжения за потуша 
ване на пожар: противпо- 
жарна кола, апарати и пр.

Изхождайки от ролята

и значението което му бни поделения ще бъдат 
възлага нашето самоупра- формирани и вместните 
вително общество, и че общности Долна и Горна 
ежедневно опасностите от Любата, Горна Лисина и 
избухване на пожари са още някои села в Боси- 
все по-големи, а въз осно- леградска община, 
ва на вече приетия план Интересно е да посо- 
и програма за работа, ома чим, че още при формира- 
совяването му с нови чле нето на поделенията, чле
нове, е една от основни- новете и останалите жи- 
те задачи занапред. Основ тели се запознават със за 
на цел в тази насока е, дачите и целта .на. Друже 
освен в Босилеград да дей ството, правата и длъж- 
ствува. и в останалите ме- постите на всеки човек в 
стни общности, основни случай на пожар, земе- 
и трудови организации на тресение или пък други 
сдружения труд и учили- природни бедствия Едно-' 
щата' в общината. За то* времено те избират и. ко
ва месец февруари т.г. в мандир на поделението. 
Долно Тлъмино, по йни- Дружеството има за зада 
циатива на ДПД „Босиле- ча чрез различни форми 
град" от Босилеград, се на дейност да подпомага 
формира доброволно про- работата на поделенията 
тивопожарно Териториал и подготвя членовете за 
но поделение. В течение борба срещу всякакъв вид 
на настоящия месец подо бедствия._______ М. Я-

к

ботогтитрКиЛК°лДега ФУТ . ски” прекараха . 8 дни, от

_ ' Ребевница „пъл Гато в Димитровград гос
л умулаторите за тува водещият отбор в 

редстоящото футболно групата — „Раднички" от
ъстезание. След първия Трупале". Дотогава се

етап на подготовката, про 
веден в спортната зала на 
средношколския

предвиждат два контрол 
ни мача: с втория . отбор 
на „Раднички" от Пирот 
и ндкой друг отбор от 
околността. Счита се, че 
с това ще се утвърди каче 
ството на подготовката.

Накрая трябва да споме 
нем следните организа
ции на сдружения труд; 
които обезпечиха подго
товките да се проведат 
възможно най-добре: ОО 

СТ „Тигър—Димитровг
рад", която свои осем ра 
ботника освободи шест

център 
„йосип Броз Тито" отбо
рът на „Асен Балкански" 
заминаха на таканаречени 
те подготовки на по-висо СУРДУЛИЦА
ко надморско равнище. 
За тази част на подготов 
ките бе избрано с. Бребе 
вница в Забърдието, зао
биколено с прекрасни тре 
вни площи- Всекидневно 
се тренира по два пъти: 
преди пладне от 9 до 11 
и след пладне от 15 до 17 
часа.

Подобряване на жизненото равнище
процесне- Причината 
за едно такова разделе
ние е, че средствата : за 
топла закуска за работни
ците от прякото матери-

(НЕ)ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТОПЛА ЗАКУС
КА Е В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБЕЗПЕЧЕНИТЕ 
ЗА ТАЗИ ЦЕЛ СРЕДСТВА И ОТ ВЪЗМОЖНО
СТИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН 
СТОЛ . ално производство се от

делят от материалните 
средства и същите са обе- 

, В Сурдулишка община куска не е организирана зпечени, а за тези от из- 
към 85 на сто от целокуп- в строителната организа- вънматериалното произ- 
ното число работници ция „Зидар”. Същата не водство от фонда -за съв- 
(около 4700) получават то получават и работниците местно потребление, кои- 
пла закуска. Една .от при- в някои трудови общнос- то средства организация- 
чините поради която всич ти и . обществени служби. ха не е обезпечила.. > В 
ки не я получават на ра- За онези работници, а то- ООСТ „Галеника" пък вси 
ботните си места — каза ва е становището на Об- чки работници получават 
Десимир Антич, председа- щилския синдикален 
тел на Общинския синди- вет, които са отдалечени 
кален съвет в Сурдулица от седалището на органи- 
— е тази, че йсичски ор- зацията си, а която има 
ганизации на сдружения организирана топла заку- закуска, 
труд за всички работни- ска същата парично им се литическите. и 
ци не са обезпечили сред 
ства за тази цел, както и

отпуск, годни с платен 
стилничарското предприя
тие , .Балкан", което под 
готвя и изпраща храна на 
отбора и „Ниш-експрес". 
Безспорно хубав жест от 

организа- ’

На подготовките, с кои 
то ръководи 
Александър Петров, вла
дее истинско другарство,, 
отборът живее и работи 
като едно голямо сговор 
но семейство. Времето е 
фантастично, слънце грее 
по цял ден, така че усло 
вията за работа са наис
тина оптимални.

треньорът

трудови
който трябва да 

служи като пример как 
трябва да се помогне на 
града, за да се развива 
спортът още по-добре. 
Заслужава похвала и ос 
новното училище , Моша 
Пияде", което отстъпи 
своите помещения в с. 
Бребевница, където фут
болистите бяха настане-

тези
ции,

съ- топла закуска и т.н. ит.н.
Целта и становищата ни 

са на всички работници 
да бъде обезпечена топла 

Общественопо 
самоупра-

Отборът срещна и изкл 
ючително голямото гос
топриемство на население 
то и спечели тяхното до 

твърде добрите 
футбо 

Балкан-

компенсира.
Инак топлата закуска

вителните сили -в органи
зациите на сдружения 

организациите различно труд, особено , първичните 
компенсират. Във фабри- синдикални организации, 
ката в Мачкатица, напри- трябва да полагат макси- 
мер работниците участву- мални усилия за изнами- 
ват с по 48 динара на ране на възможности. А 

считам — казва Антич— •

верие с 
си обноски. Тук 
листите на „А.

ни- от това, че едно число ор
ганизации нямат или.. не 
са изнамерили възмож
ност за организиране на 
свой или съвместно с дру 
га организация обществен месеца. В „5 септембар" 
стол. ‘ работниците от прякото

Понастоящем от по-го- материално рпоизводство 
лемите организации на я получават, а работещи- 
сдружения труд топла за- те в извънматериалния

Д. Ставров

В СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА КУПАТА

че всички, преди всич
ко наличните не са из
ползувани.Неточни удари от 

бялата точна В. Б.

ДОЛНО тлъмино
* МЛАДОСТ” (БОСИЛЕГРАД) — „МЛАДОСТ” 

(СУВОЙНИЦА) 4:5 (0:1), 2:2) Ново ръководство на ловджмйоната секция
' -V |

водеха и с 
изглеждаше.Футболистите на „Мла

дост” от Босилеград има
ха хубав шанс да се кла 
сират в полуфиналето на 
състезанието за купата на 
маршал Тито на територи 
ята на Междуобщинския 
футболен съюз Враня. 
Обаче, за един такъв ус- 

им стигаха нерви 
пет

дружество „Сокол” в Боси 
леград.

За председател на Реги 
онната секция бе избран 
Стоилко Димитров от 
Долно Тлъмино. Славчо 
Петков и Ванче Никола
ев, и двамата от Бистър, 
бяха избрани за подпред 
седател относно секретар 
на секцията. Членове на 
ръководството са и Стоян 
Максимов от Горно Тлъ
мино и Евстрати Иванов 
от Доганица.

Ловджиите от Тлъмнн- 
край най-много ра- 

върху защита- 
дивеча относнр бор 

бата срещу браконнери 
скитащите ловджнй

К. Г.

полувреме 
2:0. Когато 
че сувойничаии с единия 
си крак вече са в полу
финалите, Георгиев 
Спасов успяха да изравн
ят резултата на 2:2. През 
последните десетина 
нути босилеградскитс „зе
лени" не успяха да ре
ализират няколко извън
редни шанса пред врата- 

гостите. Така се сти 
до дузпите. Но Тасев, 

Младенович и Спасов 
пратиха неточни удари, а 
състезателите ма „Мла
дост"- от Сувойиице съум 

използуват своя

Ш

••
И

Е

1ми-

Щ ■У':

пех не
и концентрация: от 
дузпи реализираха само 
две. к .. I#!та на

'Ф1 ■гнанаОще пред началото 
четвъртфиналния 
стите от Сувойиица 
вестиха, че няма лесно да 
се откажат от състеза
нието за купата- Наскоро 

показаха и на дело:

Л1—
Петър Станков, ловджии от

из 3 Iмач го- 
опб-

С1Ш
зискваха 
та на

ч../1

Бисяха да 
шанс и заслужено се ква 
лифицираха в полуфинале

Стоичко Якимов и 
тър.това

в първото полувреме обе 
зпечиха предимство

във второто

те и 
ски кучета.В миналата събота в До браиие на Регионната сек

на Ловджнйскотх)• от то. лно Тлъмино се състоя съ цияК. Г.
един гол, а
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На футболен мач в ед
но малко селище зрители
те скандират името на V 
футболиста, когото тре- у 
ньорът оставил всред „ре *~ 
зервите”: ,,Мюлер, Мю- 
лер”.

Треньорът изпраща фу 
тболиста да се „загрее", 
а след това го повиква и 
му казва:

Vев локлчопше
МАНДАТ

Наред с делегатските избори, жителите на 
Долно Тлъмино избират и съвет на мест- 
общност. Мандатът на съвета вероятно 

ще трае — 15 години.
Не, не е грешка. Мандатът на досегашния 

общност е бил 13 години* За*

село
ната

отиди— Хайде сега 
при приятелите си, щом 
като те търсят толкова 
много.

съвет на местната 
що мандатът на новоизбрания съвет да не трае 
тринадесет плюс две години?ИМА ЛЕН
РЕШЕНИЕ

В -д™ трудова общност е изнамерен ефи
касен метод за борба срещу неоснователните 
отпуски по болест. „

Щом се „разболи” някой такъв „болник , 
разписва конкурс за попълване на

— Бре бае Манчо, каже ми тня дни Тодо- 
сия оди Ракиту, кикво йе това чудо: стално го
воримо за стабилнзацню, за по-добру и посе- 
риозну работу, а еве га наш комшия Яначко 
час-час, па на болувшье. Истина, он не работи 
у фабрнку, заглавил се йе у администрации), 
ама не ли и тамо паре узима... И некнко ми све 
това не е ясно: кико може да йе болан неде- 
лю-две, а после месец дъна здрав, па после пак 
болесън... Или йе теквая болестта, или пък я 

могу да разберем туя работу.
И друго нещо: кикви су тия лекарйе, кик- 

ве су тея нине комисийе кита не могу да у ста
нове оди кикво де болън човек- За работу у 
своюту организация) болан, а овамо га гледам- 
здрав кико дрен. По цел дън нещо си прави 
по викендннлу, иде навам-натам кико нтцо да 
не е...

7 Преди да бъде опери
ран, пациент пита хирур-

лй; га:
— Кажете ми искрено, 

какви са моите изгледи?
—■ Това ще ми бъде 

осемдесетата операция от 
този вид и ...

— Значи мога да бъда 
спокоен?

колективът 
неговото място.И „болният” се връща на работа преди да 
е прието ново лице.
ВЕРСИЯ

Хората отдавна 
на младите”".

Най-новата версия на тази мъдрост гласи 
така: „Светьт остава на младите, а някои работ 
ни места — на пенсионерите”.

не
са казали: „Светьт оставапоне

тя да бъде успешна — до- 
връшва мисълта си хирур

.. ■ надявам се

>•:

Летоска бъш у най-големо боловане, он се 
наднгъл та си беше излезъл н на собор. Играйе 
кико младо момче, никой не може да га отй- 
нне оди танцът... — каже ми Тодосия.

— Право да ти кажем бая Тодосийо и на 
мене доскоро ми не беоше ясне таквея болес
ти. И при мене има теквия. Ка оче работе, ка 
нече — отиду сн на боловаше. Тука скоро е- 
дън се изъпе: или ми дайте одмор, или че идем 
на боловане!

— Па кво решисте?
— Дадомо му одмор?
— А после?
— После пай си отиде на боловавьне. Щом 

у неговоту радну йединицу има повечко рабо
та — он си отиде на боловаше. А ка със
тави одморат н боловатьето, оно излезе месец 
н половина...

— Кво прависте после?
— Найдомо му лекат и ние. Оно лъга баба 

долъга! Расписамо конкурс на одредено вре
ме за неговото радио место — и щом конкур- 
сат излезе — он ететига дотърча на работу. 
Оздравея! Него ми се чини нещо: дали докту- 
рйете не може да помогну та Теквия „болни” 
навреме да се излече, а нейе раднете органн- 
зацийе да траже лек за Ни?

— Е, има и оди ни по некой болан? 
че бая Тодосия. Учили он нему услугу — а док 
турат „отпушта” болованпце... И ич окото му 
не мига... Ка би се нашъл лек н за теквия?!-..

Манча

ХУМОРЕСКА

Непознатата хубавица
Майкъл изпива десета

та чашка уиски и решава 
да си тръгне в къщи.

— Хей Вили, не знаеш 
ли, може би, къде е моят 
балтон?

— Ето го на тебе, Май
къл.

С ръце в джобове и „Телеграф-сквер”- Тук за
при пълно духовно отсъс
твие, Симон пристигна на 
булевард „Малсерб”. Мал- ше си Симон. 
ко по-далече, по улица дамата, а ми изглежда, че 
Сен Августин минаваше се върщам в къщи", 
една жена. Той се опита

ви вдясно.
„Чудна работа — мисле 

Следя

Като пристигна в улица 
„Албер-Тартемпион”

Но тя сякаш не го за- мер 21, хубавицата влезе 
беляза и продължи да вър в една къща. Просто да

не вярва на очите сн: та- 
Снмон не загуби кураж, зи непозната дама влиза 

Все пак, той беше видял 
някаде тази жена. Но къ
де, при кои обстоятел
ства?

Във всеки случай, мис-

да я поздрави. но

ви.

•У*/
— Благодаря ти, прия

телю. Да не беше ти, щях 
да си отида в къщи без 
балтона.

в неговата родна къща.
Тя влезна в асансьора, 

а той залрескача по чети
ри басамака. Асансьорът 
спря на четвърти етаж. 

леше си той, тази девой- На неговия етаж!
Вместо да звъни, дама- 

с та извади ключ и отвори 
вратата.

— 0-хо-о! — измъкна се 
една въздишка от гърди
те му.

— 0-хо-о!

ка е истинска красавица 
и минутите, прекарани 
нея никак не може да бъ
дат отегчителни. Не мо-

ре- Жена пречи на мъжа 
си със своите непрекъсна 
ти разговори.

Най-сетне тя забеляз
ва, че той я погледа втре 
нчено.

V

ч жа дълго да издържи. 
След двадесетина крачки 
внезапно се върна и запо
чна да я преследва.

Ох, каква стройна сна- 
оащо ме гледаш та- га! А все някак позната, 

ка. — пита тя- Къде ли я е срещнал?

е — въздъхна и 
дамата. — Тази вечер си 
се върнал в къщи твърде 
рано.

И този момент 
спомни къде беше видял 
тази млада хубава жена.

Това беше неговата

той си

ШшстВо — Извинявай, скъпа, аз 
мислех за това колко си 
красива, когато мълчиш.

Младата дама тръгна
към авения „Де Вилиер", 
а след това продължи до руга. съл- 
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