
ШтШо С уваа и* прегкдогге 
т СФРЮ Й*сми Ьроз 
Тите от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" а удо
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.
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ЖРЕНЦИЯ
ИРЕНИ БОЕВАТА Ш 

И ПОДЕЛЕНИЯТА За
Комунистите в Нишка 

армейска област посре
щат Дванадесетия конг
рес на СЮК и седмото из 
борно заседание на Кон
ференцията на СК в ЮНА 
съ,с забележителни 
зултати и с готов

ност още по-организаци- 
рано и по-плодовито да 
действуват в боевото из 
граждане на поделенията 
с което най-непосредстве 
но осъществяват дадения 
обет на Върховния коме 
ндант. Гова е най-кратко

ка, по време на изминали 
четири години в Съю

за на комунистите в Ни 
шка армейска област 
приети 7895 нови члено-г

те

тса •д
ве.

Отчетният период се ха 
рактеризира и от големия 
принос на комунистите в 
боевото обучение и въз 
питание. Данните показ
ват постоянното издига
не на равнището на бое
вата готовност, което пот
върждават много добрите 
и отлични оценки на 
учебните стрелби по раз
лично време и различни 
просторни условия. Ьо- 
евата сила на поделенията 
постоянно укрепва благо 
дарение въвеждането вт*в 
въоръжаването най-съв
ременни боеви средства, 
най-голяма част от дома
шно производство. Като 
доказателство, че стопен 
та на боевата готовост

ре- г

На тези избори за пръв път гласу
ваха и младежи и девойки от 15-годи- 
шна възраст. С песента „Другарю Ти- 
то, даваме Ти завет"... те още веднаж, 
ведно с по-възрастните дадоха твърдо 
обещание, че ще продължим и зана
пред неотклонно да вървим по Тито- 
вия път.

Тазгодишните, трети по ред деле
гатски избори V нас, минаха с неби
вал успех. На 18, 19 и 21 март в ця
лата република, ведно с това в Нишки
и Южноморавски регион, където жи
веят и жители от българската народ
ност, изборите бяха същински праз
ник. Улиците бяха шумни и тържест
вени, вееха се празнични знамена, 
С музика и песен на уста избиратели
те отиваха на избирателните пунктове, 
където в тържествена атмосфера, се 
провеждаха изборите за делегации и 
делегати.

то заключение от прове 
деното във вторник избо 
рно заседание на Конфе
ренцията на СК в Ниш
ката армейска област 
Ниш.

На заседанието бе оце 
нено, че четиригодишни- 

между двете 
конференции е

Избирайки най-дейниге и засвиде- 
телствувани борци за самоуправление 
— още веднаж потвърждаваме на дело 
своята готовност да изграждаме и раз
виваме нашата братска социалистичес
ка самоуправителна общност — Тито- 
ва Югославия-

в

М. А.ят период 
изборни 
изпълнен с организирани 
акции на комунистите 
осъществяването

в Доверие на самоуправлениетовсекидневно е по-голяма 
показва и примерът, че 
през миналата година за 
най-добро поделение на 
сухоземните войски в 
ЮНА е провъзгласен ко 
лектив от Нишката арме 
йска област.

реше- 
Единадесетиянията на 

конгрес на СЮК, особено 
във всенародната отбра
на и обществената само
защита. Комунистите вси 
чки акции непосредстве- 

свързвали със съби 
тия, които означиха това 
време и му дадоха своеоб 

печат. Това е пери 
който комунистите, 

оста-

ДИМИТРОВГРАД Масов отзив
но са гацйи с общо 780 делега

ти. Независимо от това, 
че се работи в две или 
три смени, от 5160 гласо
подаватели в организации
те на сдружения труд—до 
15 часа гласуваха къМ 90 
на сто, което е още едно 
потвърждение за дълбо
ката вяра на нашите тру
дещи се в делегатската си

На 18 и 19 март, ведна
га щом бяха отворени из
бирателните пунктове в 
организациите на сдруже
ния труд и в трудовите 
общности, които бяха тър
жествено уредени, труде
щите се без да прекъсват 

процес 
за 80-те деле

стема и самоуправление
то.

Общо в организациите 
на сдружения труд са гла 
сували 4902 души, или 
над 95 на сто.

Избрани са 42 делега
ции в Скупщината на об 
ществено 
общност, 23 делегации в 

(На 5 стр.)

Конференцията, от коя
то бе отправена поздрави 
телна тлеграма до ЦК на 
СЮК, избра нов Комитет, 
а за председател на Ко
митета на Конференцията 
на организацията на СК в 
Нишка армейска област 
бе избран Миле Ружииов 
ски.

разен 
од в
покрай останалото 
наха без председател 
Върховен комендант, в 
който международната об 
становка е обременена с 
множество проблеми и 
конфликти, в който има
ше икономически проб
леми и непосредствено ан 
гажиране за защитата на 
конституционния порядък 
и спречаване 
волюцията в Косово.

Основните насоки в че
тиригодишната работа на 
комунистите, организаци
ите и органите на СК 
Нишка армейска област 
винаги действуваха

доизграждане

и

политическатапроизводствения 
— гласуваха

НА 16 МАЙ НА ВЛАСИНА
БОСИЛЕГРАДСрещи на братво и единствоконтраре- От утрин край 

избирателните урни
* Организатор на тазгодишните срещи на 

бойците, младежта и гражданите от Македо
ния, Косово и южната част на Сърбия е САИ 
Косово.в

комитет на „СРЕЩИ-Организациоииият 
ТЕ .БРАТСТВО И ЕДИНСТВО” реши това тра
диционно масово събрание па бойците, мла
дежта, запасните военни командири, народите 
и народностите от Македония; Косово и юж
ната част на Сърбия да се състои на 16 МАЙ 
Т.Г. НА ВЛАСИНА.

Традиционните срещи на братството и 
Власина се провеждат под знака 

и съвместните ак

брани 86 делегации, от 
които 37 са за избиране 
на делегати в обществе
но-политическата общно 
ст, 41 за избиране на де
легати в скупщшште на 
самоуправителннте общ
ности на интересите и 8 
делегации за избиране де 

сеалскостопан-

в по- И в Босилеградска об
щина, на- 18 и 19 март в 
основните и трудови ор
ганизации и на 21 март 
в местните общности се 
проведоха избори за чле
нове на делегации нделега 
ти в скупщшште на обще 
ствеио-политическите 
самоупрашггелни общно
сти на интересите.

Именно на тържестве
но украсените 39 избира 
телни пунктове, в 37п-с 
местни общности са из-

стоянното 
на системата на всенарод 

отбрана, укрепване 
то на морално-политичес- 

боевата
ната

кого единство и 
подготвеност на поделения 
та, на непрекъснатото иде
ологическо-моркситско об
разование и осъществяване 

икономическата ста

единството на
спомените за другарството 

ции на партизанските отряди от южната част 
Сърбия, Косово и Македония, в които се нз 

коваваше братството и единството на нашите 
народи и народности.

Организирането
„Братство и единство” е доверено 
сово.

IIна легати на 
ските производители, къ
дето от общо 10 069 гла
соподаватели в общината 
са гласували над 9150 ли 

83 на

то на 
билизация. па

ГОЛЯМВсяка
брой младежи завършва г 
различни курсове по мар 
ксисткото образование. 

Само миналата година то 
направили

година
единадесетите срещи 

САП Кона ца, или в проценти 
сто.

на
(На 5 стр.)

над 
Съ[до тава са 

8000 младежи.



[ по СВЕТА -(^рЬЬ; НАС Iи а
ТУРНЕ НА СЕРГЕЙ КРА ЙГЕР ПО ЗАПАДНА АФ 
РИКАПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТНЮ ЗА 

ЗАДАЧИТЕ НА ПЛАТФОРМАТА НА СЮК ЗА КОСОВО

йа посещение у приятелиСРЕЩУ ВРАГА—ПО-РЕШИТЕЛНО
Беше констатирано, че 

отношенияВ течение на гази сед* 
мица председателят на Пре 
дседателството на СФРЮ 
Сергей Крайгер пребива
ва на официални приятел
ски посещения в Габон, 
Нигерия, "--Гвинея и Мали, 
по покана от шефовете на 
тези държави.

Другарят Крайгер беше 
придружаван от съюзния 
секретар на външните ра
боти йосип Върховен, чле
на на Съюзния изпълни
телен съвет Вуко Драга- 
шевич и други личности.

Както се и очакваше, 
разговорите на Крайгер с 
домакините — пре 
на Габон Омар Боиго, пре 
аидента на Нигерия Шеху 
Шараги, президента на 
Гвинея Секу Туре и пре
зидента на Мали Муса 
Траоре преминаха в твър
де сърдечна приятелска 
атмосфера и под знака на 
идентични или близки ста 
новища на Югославия и 
тези страни по основните 
проблеми на съвременния 
свят.

СРС иорганизациите от 
САП Косово.

— Не може да имаме
В Косово трябва дългосрочно и упорито да 

се води решителна н упорита идейно-полити
ческа диференциация в борбата срещу врага. 
Предимно трябва да се действува с цел да се 
възвърне доверието между народите и народ
ностите, които живеят там и да се развиват 
братството, единството и задружността. Тряб 
ва откровено и ефикасно да се реагира сре
щу всички натисци и политически провокации 
на врага.

Решително трябва да се противопоставим 
на всичко онова, което нажежава атмосфера 
та на недоверие и несигурност. На тази зада
ча няма алтернативи.

С тези думи на Ресто Косово — каза Зоран По- 
Джунов, който даде увод- лич. Същевременно съще- 
но изложение на проведе ствува уверение, че с под 
ното през миналата оедми- крепа на цялата общност, 
ца заседание на Председа политическите сили в Ко- 
телството
конференция на ССТНЮ дългосрочната и упорита 
се очертават основните за борба да решават всички 
дачи на Социалистически- проблеми, 
я съюз в осъществяване 
задачите из Платформата
на СЮК за Косово. Пред- че е утвърдено през пас

не прие тоящата година в Косово 
да бъдат реализирани 50 

изтъкна стопански проекти от оред 
ствата, които сдружават

билатералните 
на Югославия с тези стра 
ни се развиват 
нен възход и че сццест- 

обективни предпос

с постоя-илюзии, че сме много пое 
тигнали в премахване пос
ледиците от дългогодиш
ната лоша и щети а рабо
та на отговорните групи 
и отделни лица в Покрай
нината — подчерта 
ван Васильевич, който се 
застъпи с всички разпола 
гаеми законни и админи
стративни мерки да се 
осуети всяко по-нататъш
но малтретиране и застра
шаване свободата и права 
та на гражданите от неал- 
банското население в Ко
сово.

Миран Потърч каза, че 
капиталовложенията в Ко
сово през миналата годи
на са намалени с около 
40 на сто и че Косово от 
собствени средства може 
да обезпечи само седем 
до осем «а сто. Особено 
е сложно положението, че 
118 ООСТ, в които рабо
тят 31 000 работници са 
стопанисвали със загуби.

вуват
тавки и възможности за 
усъвършенствуване 
щото, отделно в областта 
па икономическите отно- 

В разговорите бя-

на съ-

Жи-
щения-
ха утвърдени конкретни
те области и форми за 
подобряване на двустран
ното сътрудничество.

Централно място в раз- 
мнения на най-мяната на 

високо равнище между де 
легацията на СФРЮ и Де_ 
легациите на странИте-ДО- 
макини заеха актуалните 
проблеми в междунаррд- 

които с

зидента

Стдозната сово ще изнамерят сили вна
ните отношения,

внимание се сле- 
движението на необ

голямо 
дят в
вързаните, отделно в рам 
ките на подготовката за 
Седмата конференция на 
необвързаните в Белград.

Смайо Люио изтъкна,

седателството, 
конкретни заключения, за- 
щото — както 
председателсгвуващият му 
Марин Цетинич — те ве
че се намират в многобро 
йннте разисквания и в
онова, което като свой ФРАНЦИЯ СЛЕД ПОРАЖЕНИЕТО НА ЛЕВИЦАТА В КАНТОНАЛНИТЕ ИЗ
принос в досегашното съ- “ОРИ 
блюдаване «а задължени
ята на ССТН дадоха сек
циите и различните отбо

Събеседниците се съгла
сиха, че движението и по
литиката на необвързани
те играят твърде важна 
роля в развълнувания съв
ременен свят и дадоха ви
сока оценка на усилията, 
които се полагат от необ
вързаните страни за опаз
ването на мира и сигур
ността
на равноправни междуна
родни политически и ико
номически 
Във връзка 
изтъкната необходимостта 
от по-интензивно ангажи- 

на необвързаните

ПОУКИ — НО КАКВИ?ри. и установяването
В уводното изложение 

се изтъква, че най-новите 
вражески акции от 11 
март т. г. са -доказателст
во за открито нападение 
върху нашата система бра 
тството и единството, зад
ружността и жизнените 
интереси на работническа 
та класа и всички наши 
народи и народности. Зад. 
него стоят не само нацио
налистическите и иреден- 
гистически фанатици, но 
и все още неоткрити и не- нието 
разбити водачи.

— Тук няма ни завер- 
бувани ни неинформира
ни, ни онези, на които ня 
кои неща не са ясни — 
каза Азем Власи. Такива

* На кого по-голямо вни 
на избирателите-

отношения, 
с това бешеза тези поуки ще бъде 

необходим задълбочен ана 
на поражението. За- 
съществуват повече 

отколкото оп

на проведените промени 
Други пък желаят по-мал 
ко промени и с по-бавен 
темп. След 
на поуки ще се знае на 
коя от тези две групи из
биратели ще се посвеща
ва по-голямо внимание.

мание:
които желаят промени или 
на онези, които се стра 
хуват от тях?

лиз
сега
обяснения 
равдания- Счита се, че ед
на част от избирателната 
аудитория 
от обема

извличането ране
страни с цел да се прек
рати влошаването на ме
ждународните отношения 
и да се предприемат ре
зултатни мерки за прео
доляване на проблемите, 
които обременяват съвре-

Управляващата левица 
във Франция претърпя по
ражение не е доволна 

и динамикатаи във втория 
кръг на кантоналните из
бори. За разлика от пър
вия кръг, когато пораже- 

беше НАКРАТКОизмерено с 
половин процент, във вто 
рия кръг поражението на

менния свят.
Предмет на широко об 

съждане беше и обстанов
ката в Африка, отделно 
кризисните огнища на то
зи континент.

Още веднъж беше оказа 
на подкрепа на положител 
ните активността на Орга
низацията на африканско 
то единство.

левицата е по-тежко, 
щото десницата е обез
печила мнозинство в 55 
от 95 кантона (в 35 кан
тона победител е била леви 
цата, а 5 кантона еднакво 
подкрепили управляващия 
съюз и опозицията). По-

за-
* Парламентът на Сирия 
преди няколко дни приз- 
вал всички арабски пра
вителства да отговорят на 
САЩ и „европейските аге
нти" на Вишингтон с ико
номически бойкот, пора
ди тяхната безрезервна по 
дкрепа на Израел.

По повод новите изра
елски репресалии на оку
пираното западно крайбре 
жие на Йордан, Сирия и 
ПЛО
редно заседание на Съве
та по сигурност на ОН.

В официалното съобще
ние се твърди, че били 
пробити иракските воен
ни линии и че е освобо 
Дена голяма територия.

принадлежат на редовете 
на организирана вражес
ка дейност и са готови, не 
избирайки средства в бор 
бата срещу нашата систе
ма и придобивките, да 
дойдат до целта. Без оглед 
на това, че са постигнати 
значителни резултати г 
откриването и разбиване
то на мрежата на неле
галната вражеска актив
ност това, което се случи кантон. - 
на 11 март показва, че не-
легалната вражеска актив Слсд първите резултати ще 
ност все още не е обезгла Фът на Социалистическа- 
вена. При това Азем Вла
си напомни, че все пове
че нарастват силите, кои
то схващат, че положение 
то трябва коренно да се 
меня-

В ССТН в Словения 
ществува дълбока загри
женост от положението в

ражението е показателно, 
защото преди да превзе- 

® ме кормилото на държа
вата,
довно побеждаваше в 51

* Около 3000 жители на 
Кампучия, повече от кои
то са жени и деца, тези 
дни са избягали в Тайла
нд. Това е последица от 
най-новите
нападения на камлучийс- 
ки села в близостта 
тайландската граница.

От тайландски източни
ци се узнава, че във вът- нното приятелство на на- 
решността на Кампучия РОДите и народностите на 
се водят борби, но няма Югославия с народите на 
по-подробни 
^стълкновенията.

Посещението на пред- 
седателй на Председател
ството на СФРЮ Крайгер 
в Габон, Нигерия, Гвинея 
и Мали предизвика голям 
интерес в тези страни и 

на по-широко и се оценява 
като принос за традицио-

левицата почти ре
са потърсили извън-

виетнамски
ж

та партия Жоспен приз- ж Ислямската република 
нал поражението на своя- Иран на 22 март започна 
та партия и оповестил, че ла 
президентът на Републи
ката и управляващото мно 
зинство ще извлечат поу
ки от „предупреждението 
на избирателите". Обаче

дълго подгогвяваната 
военна, както и всеобща 
пропагандна офанзива сре 
Щу Ирак с когото воюва 
една година и половина.

СЪ- тези страни и като при
мер, който насърчава сб
лижението на народите и 
хората навред по света.

данни за

СТРАНИЦА 2
БРАТСТВО * 26 МАРТ 1982



ПРЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ *
м^Л.„С!??ИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В НИШ ПРИЕ ОТЧЕТА ЗА 
нльмАТА ГОДИНАЛн ашешиш АНГАЖИРАНЕ ВЪРХУ ЖИЗНЕНИТЕ НРОШИИ* Публичните разисквания 

стите по проектоизмененията 
продължат до 5 май.

Комисията

в Съюза на комуни 
в Устава на СЮ1^ ще

дателите на най-вишите ор
СК в общините, Делегатите на Междуоб 

покрайнините и републи щинската конференция 
' Трае една годана. а на Съюза на комушгстите 
мандатът «а секретарите в Нишки регион приеха 
на полити^еско-изпълните- отчета за изтеклия 
лните органи — две го- годишен период, като на* 
ДННН- белязаха и редица нови

ьъв връзка с дилемата задачи, които трябва да 
дали се избира председа- влезнат в доклада за пред 
тел на Председателството стоящата дейност 
на ЦК на СЮК 
седател
комитет на СЮК, Коми
сията за уставни 
си внесе следната 
натива: „Въз
предложение на специал
но за това избрана 
оия, Централният коми
тет на СЮК от 
на Председателството 
бира председател на Цен
тралния комитет за една 
година и то всяка година 
от друга република и пок 
райнина, според разпреде
ление, утвърдено от Цен 
талния комитет на СЮК.
Той пред седател ствува и 
на заседанията на Предсе 
дателството на ЦК на 
ОЮК".

* За по-бързо укрепване на класово-социалната 
структура в СК.

на обществените противо 
речия на самоуправителни 
те отношения, колко влия-' 
ят за положително разви 
тие на тези промени и 
процеси., Основен 
рос е — колко веещ член 
на СК се потвърждава в 
практиката, колко е готов 
и способен да се бори за 
разрешаване на проблеми 
те в своята среда и с как 
ва отговорност изпълнява 
възложените задачи?

Отчетено беше, че през 
изтеклия едногодишен , пе 
риод в някои организа
ции в извънматериалното 
производство критериите 
за приемане в СК са би
ли по-меки.

за уставни 
въпроси в СЮК миналата 
седмица прие Проекто
предложение на промени 
те и измененията в Уста
ва на СЮК, което ще се 

• намира на публично обсъ 
ждане в Съюза на комуни 
стите до 5 май.

след няколко години, е из 
под равнището на репуб
ликата и федерацията. Те 
зи процеси отрицателно се 
отразяват и върху произ
водителността на труда, 
която е намалена с 0,5 на 
сто. Доходът е стагнирал, 
намаляла е икономично
стта на работата, а участи 
ето на основните органи 
зации на сдружения труд 
в дохода е намалено. При 
това загубите са нарастна 
ли с 3,7 на сто и са дос
тигнали сума от 156 ми 
лйона динара. Те се-явя 
ват при 28 организации 
на сдружения труд, от <ко 
ито 13 още нямат покри
тие за тях. Най-големи за 
губи е направил минният 
басейн в Алексинац, — 
изтъкна Живкович.

въп-
едно

В проектопредложение 
алтернати 

въпро
времетраенето на ман- 

' дата на председателя 
СК в общините, покрай
нините и републиките и 
функцията председател 

на Председателството на 
ЦК на СЮК.

Както е известно, най- 
напред беше предложено 
мандатът на функционе
рите, изпълняващи отго 
ворни партийни длъжно 
сти в републиките и пок 
•райнините да се определи 
с уставите на СК в репуб 
ликите и покрайнините 
или със съответни полити 
чески документ^. Комиси 
ята прие и внесе в Проек 
топредложението' алтерна 
тива: мандатът на предсе

то са внесени 
ви по два основни или пред

на Централния . — През изтеклатаса: годи
на изтъкна между друго 

въпро- то Живота Живкович, се 
алтер- кретар на Председателст- 

основа на вото на Междуобщинска 
та конференция на СКС 

коми — комунистите в региона 
са се ангажирали в 

състава ществяването на
из- щата на Единадесетия кон 

грес на СЮК и Осмия ко 
нгрес. на СКС, 
при това значителен

на

осъ- 
станови

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
— ВЪЗЛОВ ПРОБЛЕМIдавайки 

при
нос към по-нататъшното В Нишки регион 

още е недостатъчен броят 
на селскостопанските про
изводители

все
развитие на политическа

членове на 
СК, въпреки че те са пре 
обладаваща структура. На 
този въпрос посветиха вни 
мание и неколцина от ра 
зискващите на конферен
цията. Изтъкнато

За 29 март тази година в Ниш е насроче 
но изборно събрание на Междуобщинската 
конференция на Съюза на комунистите в реги
она.

беше,
че ако се посвети дължи
мото внимание ка селско 
то стопанство, Нишки ре 
гион ще може да произве 
де много повече хранител
ни продукти, отколкото 
произвежда сега, а ще 
намалеят пустеещите прос 
транства, 
от 15-те

Новият състав на Председателството ще на 
броява 17 членове.

За председател на Междуобщинската кон
ференция е предложен АЛЕКСАНДЪР ЙОВАНО 
ВИЧ, икономист, за секретар на Председател
ството ХЕНРИК СЕЛИЧ, висококвалифициран 
работник, а за изпълнителни секретари: ПЕ
ТЪР ВИДАНОВИЧ, гумарски техник, МАРИЦА 
СТАМЕНКОВИЧ, висококвалифицирана работ
ничка и СВЕТИСЛАВ ТРАЙКОВИЧ, икономист.

На заседанието ще бъдат избрани и дру
ги органи и тела на Междуобщинската кон
ференция на Съюза на комунистите в Нишки 
регион.

СТОПАНСТВОТО НА НИШКИ РЕГИОН В 
1982 ГОДИНА

УВЕЛИЧЕНИЕТО МА ПРОИЗВОДСТВОТО 

— ОСНОВНА ЗАДАЧА
КОИТО в НЯКОИ* Запазване континуитета на производст

вото и осъществяване на запланувания износ 
— приоритетна задача на стопанството.

* Стопанисването в 1981 година оценено 
като сравнително успешно.

%бщини на регио 
'Малки. При то 

ва, разбира ое, с оглед 
на възрастовата структура 
на населението на 
се налага

на не са

село, 
земеделскитеВъпреки тези трудности 

изтъкнаха участниците 
разискванията, стопанство 
то трябва да реализира 
обезателно две основни за 
дачи: да запази континуи- 
тета на производството и 
да изнесе стоки и услу
ги на чуждестранните па
зари 80 на сто в повече по 
отношение на 1981 годи
на. Особено беше подчер
тано, че не смее да се бя- 

износа. Обаче изхо-

Сравнително добрите фи 
нансови резултати, осъще
ствени през миналата го
дина не могат да бъдат 
основа за оптимизъм. По
вече когато и да е преди 
основен критерий за оце
няване на стопанисването 
трябва да бъде ръстът на 
производството. • А според 
този аршин съществуват 
доста причини да бъдем 
загрижени за възможност 
та на регионалното 
ство да осъществи високи 
производствени задачи.

Тези думи на Божидар 
йоцич, председател на Пре 

на Регио- 
стопанска камара

кооперации много по-де
йно да се включат в ков ЗА ОЩЕ ПО ГОЛЯМО УК 

РЕПВАНЕ НА КЛАСОВО
та система на социалис
тическо самоуправление
и провеждането на задачи СОЦИАЛНАТА СТРУКТУ 
те от стопанската стаби РА
лизация- Оценявайки ре <
зултатите от обществено-
икономическото развитие мунистите в региона засе лите разиоквания, предло 
на региона в предишния с успех се справят с женият текст на отчета да 
средносрочен период — възникналите затрудне- бъде приет, а изнесените
каза Той — и покрай пое ™я. Но, също беше посо- забележки във връзка с

чено, че и занапред ще по-нататъшното подобре- 
трябва да се подобрява ние на класово-социална 
класово-социалната стру- та структура на СК, за 
ктура на СК, за която бе по-широко действуване в

специално за ин

масацията и арандацията 
на обработваемите пло
щи.

Беше прието заключе
ние въз основа на станаИзтъкнато беше, че ко-

тигнатите добри резулта 
ти, пред Съюза на комуни 
стите стоят още много се

стопан га от
жда ли се от резултатите 
на стопанисването, осъще
ствени през първите два 
месеца на годината, лесно 

до заключваше

риозни задачи, произтича- ще оценено, че е незадо- базата, а 
щи от факта, че от 15 об воляваща. Така например тензивйране на селско- 
ШШШ П гч-пгона 10 се чие в настояЩия момент в стопанското производство 

1 ' региона в СК от общо да бъдат внесени в докла
лят към стопански иедре 64 198 членове — 21 578, да за предстоящите

развитите. Затру или 33 на сто са непооред чи, който ще бъде обсъ-
ствени производители, час Ден и приет на предстоя-
тните селскостопански ,110Т° избоРно заседаниена Междуобщинската кон 

°а 6032 ференция на СК,
ще се проведе до края на 
месеца.

се стига 
че тази и други основни 
стабилизационни

осъществяват спо-

дседателството 
налната 
в Ниш, изнесени на със
тоялото се през миналата 

заседание на Ску- 
РСК, най-добре

задазадачи татъчио 
диенията възникват пре-не се

^Делегатите в Скупщина- димно поради недоимъка 
та на РСК в Ниш предуп- на възпроизводствен ма- 

селското сто- териал за преработвателни 
те организации на сдруже

седмица 
пщината на
изразяват сериозното

което се на- 
на Ни-

производители 
или 7,8 ма сто. Броят на 
жените е 14 781 или 23 на

по- което
редиха, че 
панство все- още е приори 

стопанска дейност 
ма хартия. Дори

вложение,
мира стопанството 
шки регион в началото на 
1982 година. Обща е оцен- 

настоящата годи 
на ще бъде по-тежка от 
1981, защото в нея Щс 
действуват отрицателните 
ефекти на продължител
ното намаляване на сто
панската продукция. Гази 

вече десетина 
стопан

М. А.тетна 
*— само 
и в сезона на пролетната 
сеитба практиката е дале- 

официалиите опре- 
. Въпреки че про- 

сеитба е в пълен

иия труд, а и в агроком- сто и на младеЖи и девой 
плекса, като една от при ки до 27-годишна възраст 
оритетните развойни об _ 21 845 души, или 34 на 
паста, в която трудно и ба 
вио ое надделява традици 
опната удребненост ,на 
имотите и инертността в 
процеса на сдружаване.

ката, че
че от 
деления-

сто.

Вярно е, че силата на 
организация не е в

петната 
разгар, заяви Владимир 
Петрович, директор на Аг- 
рокомбинат „Ниш’’, пито 
един варел с нафта не вле 
зна в селските дворове, а 

количества на из-

едиа
нейния числен състав, но

тенденция 
месеца съпътствува

Нишки регион 
на все по- 

с иедо-

и покрай това, и този 
Поради известни затруд факт не е за подценяване, 
пения през изтеклата го ']

По-съществено е колко 
на работниците са решаващ 

фактор в разрешаването

ствОТо в 
и е последица 
трудното справяне 
имъка па суровини 
производствени

големи 
куствен тор стоят на скла 
довете и —■ чакат да бъде 
определена цената.

дина ръстът ив производ- 
възлиза самои въз- 

мате<риа-
ството
4 процента и за. пръв пъ,т,Н. С.

ли.
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ОРГАНИУТВЪРДЕНИ ПО-НАТАТЪШНИТЕ ЗАДАЧИ НА СИНДИКАЛНАТА 
ЗАЦИЯ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Труд н висона отговорностРаботникът да управлява със средствата 
за производство

ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ по 
зиции на работника в общественото възпроиз
водство решаващо значение има последовател
ното провеждане в живота на началата, че на 
работника принадлежи неотчуждимото право 
да работи със средствата в обществена собст
веност за задоволяване на своите лични и об
ществени потребности и като свободен и рав
ноправен с останалите работници в сдружения 
труд да управлява със своя труд и условия и 
резултатите на своя труд. В таази насока се из 
разява същността на основното социалистичес
ко проДукционно отношение, същността на об
ществената собственост. Обществената собст
веност на средствата над средствата за произ
водство, като основа на освобождението на 
труда и работническата класа и съществената 
постановка на социализма, предоставя непос
редствено управление на работника над тези 
средства, които той самият създава и всекид
невно възобновява и които в основата са не
гов собствен изминал труд.

С такова отношение на работника спрямо 
средствата за производство е дадена и основа 
та за по-голяма ефикасност на системата на са 
моуправление в сравнение с която и да било 
друга система. Именно, когато работникът, кой 
то е основна производителна сила на общест
вото, сам е господар на условията и резултати
те на своя труд, когато работи за себе си и 
управлява със своя труд, това го насърчава към 
развитие на собствените трудови способности, 
към икономия на труд и средства и към ра
ционално разполагане с резултатите от труда. 
Такова отношение към труда работникът не 
може да има нито в една друга система.
(Из доклада пред Десетия конгрес на СЮК, 
27 май 1974 година, Белград)

катица", Джуро Божич. 
Десимир Аитич и Стоядин 
Стоилкович, директор на 
„Власинатурс”.

На Седмия конгрес на 
Съюза на синдикатите в 
Сърбия ще присъствува 
Десимир Антич, а на Де
ветия конгрес на Съюза 
на югославските синдика
ти — Миланка Стойкович 
работничка в ООСТ „5 

които септембар”.

През изтеклия четиригодишен период ор- 
Съюза на синдикатите в Сур-ганизацията на 

дулишка община завоюва значителни резулта 
ти, но динамичното стопанско, обществено и 
културно развитие на общината поставя слож
ни задачи, които изискват висока отговорност 

всички 4700 работещи.и готовност на

който е по-голям 
от ръста на общия доход 

само няколко
Миналата седмица в Сур 

дулица се състоя отчетно- 
изборно заседание на Ску-- — това са 
пщината на Общинската ооновни въпроса, 
организация на Съюза на изискват постоянно дейст 
синдиктите в Сурдулишка вуване и висока отговор 
община, на което бе нап- пост на воички 4700 зае- 
равен анализ на четириго ти в общината, 
дишната дейност и утвър
дени по-нататъшни зада
чи на тази обществено-по
литическа организация.

В уводното изложение 
на досегашния председател 
на Председателството на 
Общинския синдикален съ
вет Десимир Антич бяха 
засегнати воички иай-важ

дства,

С. М.

БОСИЛЕГРАД

На 29 март 
сесия «а ОС
За 29 този месец в Бо

силеград е насрочена по
следната сесия на трите 
съвет на Общинската ску 
пщина.

На сесията делегатите 
от досегашния състав, ще 
обсъдят няколко въпроса 
из дейността на Скупщи
ната.

Преди всичко, ще бъ
дат обсъдени отчетите: на 
Скупщината и нейните ор
гани и тела, на правосъд- 
ните органи, самоуправи- 
телните общности на инте 
ресите и- други органи и 
тела, за чиято работа да 
ва мнение Общинската 

Новоизбраният синдика- скупщина, за изминалия 
•лен съвет наброява 25 чле едногодишен период, 
нове, а за председател на 
Председателството бе из
бран Джуро Божич. За 
делегати в Междуобщинс- 
кият синдикален съвет бя
ха избрани Станислав Пей 
кович, работник в „Мач-

ни задачи, в реализация- у ■■ 
та на които трябва да се | 
ангажират синдикалните 
организации, органи и те
ла. „Недостатъчното дей- 
ствуване на делегатската 
система, низките лични до 
ходи в някои трудови ко
лективи (Модна конфекци 
я „Бело поле, Каменолом- 
на кариера „Варденик") 
над 1300 безработни, ръс
тът на изразходваните сре

Джуро Божич
ДИМИТРОВГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИНВАЛИДИТЕ ПО ТРУДА

ОРГАНИЗИРАНА N РЕЗУЛТАТНА ДЕЙНОСТ
Също така, на сесията 

да бъде приет и 
бюджет за

На годишно-отчетното зическата култура, както жеството на инвалидите 
събрание «а членовете на и за реализиране на раз по труда Станко Савов, 
Дружеството по спорт и лични активности Съюзът със специална емблема, а 
рекреация на инвалидите на организацията по физи членовете Георги Костов 
по труда в Димитровград ческа култура в Ниш удо и- Симо Ставров със спе- 

няколко осно- стои председателя на Дру циални дипломи. К. Т. 
които най-

се очаква 
общинският
настоящата година, както 
и други решения и пред
ложения-

М.Я.изпъкнаха 
вни въпроса, 
добре отразяват . успеш 
и ата дейност на същото 

години. ' За идейно-аолипчика 

разграничавала
ямо идейно-политическо разграничаване, необходи
мо е във всяка първична партийна организация да 
се изостри личната и колективна отговорност. "Това 
още повече ако ое има предвид, че трудно може да 
се намери членг на СК, който поради нарушаването 
на самоуправителните 
наказан. Не по-малко 
те партийни
досега, да утвърждават и отговорността за неизпъл- 
няване на утвърдената политика, на плановете за 
работа, за неразвитите и нарушени в отделни орга
низации на сдружения труд самоуправителни -отно
шения, за лоши стопански резултати и прочие.

— Факт е, казва Тодоров, —

през последните 
То отчита все по-забележи 
телни резултати в обла
стта на спорта, в чиито 
основи са залегнали пре
ди всичко хумаността и 
грижата за инвалидите.

Във встъпителното сло 
во, председателят на Пре 
дседателството на Друже
ството Станко Савов ме

В отчета за работата на досегашната Общин- 
ока "конференция на СК, в Босилеград, нейните ор
гани и тела и в материала за понататъшните зада
чи на СК в обществено-икономическото и самоуп 
равителното развитие на общината се подчертава, 
че бО-те първични партийни организации, в които 
действуват около 1020 членове през изминалия 
риод са полагали усилия и постигнали известни ре 
зултати в укрепването на социално-класовата струк
тура в редовете на СК. При това обаче все още не 
преобладава работническото мнозинство. Особено 
е малко числото на селскостопанските производите 
ли и понастоящем тук такива действуват само 277 
души.

отношения партийно да е 
е задължението на първични 

организации, още повече отколкото

пе-
жду другото изтъкна, че 
организацията овоята си 
активност е провеждала в 
духа на Закона по физи
ческа култура и е прояв 
явала стремеж за задовол 
яване на психо-физически 
те нужди на всички члено 
ве. Според своите възмо 
жности, организацията е 
създавала нужните усло
вил за организиране на 
спорт и рекреация на ин 
валндите — каза Савов.

Планът и програмата за 
настоящата година, меж- 
дудругото предвижда и 
активности във връзка с 
90 годишнината от рож
дението на другаря Тито, 
40 годишнината от Второ 
то заседание на АВНОЮ,

, както и активности и мер 
ки във връзка с провеж 
дането на партийните кон 
греси у нас.

За раздвижване на ини 
циативи в областта на фи

че чрез акции ук
репва и акционното единство и че то трябва да се 
манифестира в развитието 
моуправителни на социалистическите съ

отношения в основните организа
ции на сдружения труд, местните общности деле- 
гатокиге скупщини и .т.н. Но сигурно е че първични- 

С оглед на структурата на «аоелението в об- те организации на СК трябва да предприемат по-.се-
щината (от над 14 000 (жители почти голямо мно- риозни "идейно-политически мерки към непоследова-
зинство са селскостопански производители), трудно- телните в работата и поведението членове на СК
стите в развитието на селското стопанство както и КъМ °нези, които не се застъпват в борбата за ико-
числото на селскостопанските производители в ре- комическата стабилизация, за провеждането на об
ловете на СК произлиза, че известно число първич ществените договори, укрепването на самоуправите- 
ни организации не успяват докрай да решат "или лните и делегатски 
заглъхват пред този идейно-политически въпрос.
Да добавим, че през миналата година 39 първични 
партийни организации не са приемали нове члено
ве. Както подчертава Цоне Тодоров, председател на 
Председателството на Общинския комитет на СК, 
занапред към този въпрос трябва да се подхожда 
оистематичяо и по-организирано и особено по-уси- 
лено да се действува в организациите, които 
посвещават внимание.

В Босилеградска община

отношения и прочие.
Имайки предвид, че класовата същина в СК 

не се състои _ само в числото на работниците 
довете на СК, но в ре-

и от последователната борба 
интересите на работническата класа, то Съюзът на 
комунистите в общината трябва да укрепва редове
те ои с последователни и непоколебими членове Съ- 

укрепвайки класовото, идейно-полити 
чеокото и акционно единство първичните партай 
ни организации трябва да се освобождават от неак
тивните си и непоследователни членове от всички 
онези които забавят хода на самоуправителните от
ношения и по-ускореното стопанско развитие на ико 
номически изостаналата община.

за

щевременно,
не му

е постигнато пълно 
политическо и акционно единство. Обаче все още, 
макар че не грубо, се чувствува нарушаване 
моуправителните отношения- А нарушават ги и чле 
нове на СК. Затова, а с цел да се постигне и по-гол-

на са

В. Божилов
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ДОВЕРИЕ Н

БОСИЛЕГРАД

От УТРИН край
избирателните урни

(От 1 стр.)
совото гласоподаване бол
шинството 
ли гласуваха 
утринни часове. Така

Ако гласоподавате-се има предвид фа в раннитеЛ» -IV 14/

соподаватели са били ои- „оимт- „ 
равдателно отсъствуващи вРокшР„ 3ДРавния дом 
тогава процентът на Босилеград“^ г“ Ш
сувалите е далеч по-голям. ^иати^Та ■ Общ^т™

скупщина,
приключи до 9 часа, 
Отдела по 
ти до 8 часа.

на

Същевременно, с гласуванетогласу
ването за свои делегации, 
гражданите й 
се, изгласуваха и листата 
9т 15 кандидата за делега Всъщност с 
ти на Обществено-полити- . избиране 
ческия съвет при Общин- Делегации, 
ската скупщина в

а в
трудещите вътрешни рабо

успешното 
на членовете за

което преди 
всичко се дължи на доб
ре организираната преди 
зборна активност, приклю 
чи първият кръг на трети 
те поред делегатски избо 
ри в Босилеградска общи ч ЬАьУШВДЩА 
‘на, което

Боси
леград.

Също така ^ютзивът бе- 
’ше масов и на 
вателите в организациите 
на сдружения труд.
1161 гласоподаватели са 
гласували 1096 
на сто. Тук са избрани 36 
делегации с около 322 чле

В „Лужншда — за делегати — най-дейните

От е още едно по 
твърждение на голямото 
доверие в делегатската сис 
тема и тежнение за нейно Достойно изпълнен дългили 94,4

на. то по-нататъшно усъвърш 
енствуване.Особено характерно за 

досега избо
Според първите още не

пълни данни «а проведе
ните делегатски избори в 
Бабушнишка община от 
18 967 гласоподаватели до 
верие в своите членове на

служава особено венима- 
ние.

В някои местни общно 
сти гласуването е било поч 
ти завършено до 12 часа, 
а местните общности в 
Мезграя, Масуровац са 
едни от първите, които 
Ьа завършили този тър
жествен момент.

делегации и делегатите 
на Обществено-политичес 
кия съвет към Общинска
та скупщина са оказали 
16 489 души.

Всъщност толкова души 
са гласували на 55-те из
бирателни пунктове в 53- 
те местни общности. Пре
дадено в проценти, на из
борите са излезли над 90 
на сто от гласоподавате
лите. ч

проведените 
ри е и това, че освен ма- Манол Янев

ДИМИТРОВГРАД

Масов отзив Радостен /
ден Инак избрани са 93 де

легации, от които 40 в 
сдружения труд, както и 
23 делегати в Съвета на 
Обществено - политическия 
съвет към Общинската 
скупщина.

Да добавим че в района 
на Звонци от 2255 гласо
подаватели са гласували 
1865 души.

(От 1 стр.)

скупщината на самоупра- 
вителната общност за об
ществена дейност и 15 де
легации в скупщината на 
самоуправкте л ната 
ност на интересите по 
стопанство и инфрастру
ктура.

на, празнично облечени; 
тръгнах акъм избирател
ните урни да изпълнят 
доблестно гражданската си 
длъжност.

Всред . мнозинство 
гласоподаватели

срещнахме ** 2-----
ката Миряна Донче
ва от четвърти, клас 
в Центъра за сред
но образование и въ, 

„йосип 
Броз Тито" в Дими
тровград.

Ето какво сподели . 
хме с нея:

— За мен днеш-

то Числото на същите ще 
бъде сигурно по-голямо 
защото поради лошо 

време все още не са прие 
тигнали всички материали 
от гласувалите войници.

Организирането и про
веждането на изборите за-

общ- На всяка крачка царе
ше празнично настроение. 
Градът, украсен със зна
мена и афиши, като че ли 
имаше много повече жи
тели.

зпитание

ИЗБОРИТЕ В МЕСТНИ 
ТЕ ОБЩНОСТИ — ИС 
ТИНСКИ ПРАЗНИК В 44 избирателни коле

гии в общината от запи- 
11 508 гласопода-

ния ден представля
ва изключителна ра 
дорт.
пръв път. 
начин и официално 
пряко се включвам 
в нашата Делегатска 
система. Като 
вам това, имам 
предвид факта, че 
ние младите, нарав
но с по-възрастните 
получаваме право да 
избираме и да бъ

дем избирани за де
легати и членове на 
делегациите.

По този начин ак
тивно се включваме 
в делегатската систе 
ма, получаваме въз
можност да йзнася-

СУРДУЛИЦАНа 21 март, в неделя, 
още от ранна утрин граж 
даните и трудещите се в 
Димитровградска

саните
ватели до 12 часа гласува
ха 9483 ,или 87 на сто.

Гласувам за 
По този Гласуваха над 90 на сто 

от гласоподавателите
общи- В някои местни общно

сти, като Каменица, Пъ.р- 
и Бачево —» топопинци

... дори и до 8,30 часа жите
лите гласуваха сто на сто. 
В Брайковци, Верзар, Въл 

V.: ковия, Изатовци, Горни и
В Долни Криводол — до -

> часа гласуваха мад 90 па
сго от избирателите.

каз-
в

На -тържествено украсе
ните избирателни места 
те са сложили доверие и 
избрали 70 делегации с 
над 700 членове.

Избрани са и 23 • деле
гати в Обществено-поли
тическия съвет к-цм Об
щинската скупщина. Инак 
в Божнца от 710 гласопо
даватели гласували са 682 
в Клисура от 604 — 524, 
в Драинци от 201 — 171, 
в Стрезимировци 144 — 
119, в Грознатовцн от 67 
—61, в Кострошевци от 
213 — 172, в Паля от 100 
— 91, в Сухи дол от 146 
са гласували 137 души и 
т, н.

Без оглед на лошото 
време, изборите за деле
гации за обществено-поли 
тическите и самоуправи- 
телни общности на шгте- 
ресите и за делегати на

Обществено-политичес
кия съвет къ,м Общинска
та скупщина в Сурдули- 
ца във всички местни об 
щности в общината са 
проведени успешно. Това 
пък се дължи и на добре 
организираната предизбор 
па дейеиост.

От 19 07,7 избиратели 
в общината на изборите 
са излезли 17 225 гласопо
даватели, т.е. 92,29 наето.

■ 4

До 19 часа броят на 
гласувалите възлизаше па 
П 007, или 95,6 на сго. И

4Л седем
в този час отзивът т из

бегне стопро-

| -
-г т

местни общности;;
щ-

ме своите мнения 11 
предложения и ре
шения по определе
ни въпроси, съответ 
но и във връзка с 

отнасящи

ЩШЩ бирателитс 
ШШГШкгЩт центов.

Избрани са 649 делегати 
от което 

са със- 
селскостопаис-

в 81 делегации, 
число 6 делегации 
тавени от 
ки производители.

въпроси, 
се до проблемите на 
подрастващото 
коленна.

по-

/■ -
Алекси ТашковИзглед от Димитровград
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ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО СНАБДЯВАНЕТО

{ДИНКО НА ДОМАШНИЯ И ЧУЖДЕСТРАННИЯ ПАЗАР
БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ ИЗТЕК 
ЛАТА ГОДИНА

Равносметка без загуба да обезпе-п^теоджент. суровини за покрайнините
п^Гзводсхво на лекарсг чат валутни средства за
вай др. медицински мате внос на суровини и за пр 
риали, които в недостатъ „зводство «а утвърденит 
чни количества се произ баланси, рвзбира се, ако 
веждат в нашата страна. За това се окаже нужда.

Договорът е резултат на Инак, според Я°™в°Ра> 
необходимостта, последст валутни сРеЯ"ваще ^ 

„а недостатъчно нрои печават^а лимони,^
републики

Макар и с известно за
къснение, на 15 март бе
ше подписан Обществен 
договор по снабдяването. 
С него републиканските и 
покрайнинските 
телни съвети и секретари 
ати за пазара, стопански
те камари и самоуправи- 
телните общности на ин
тересите за отношения с 
чужбина поемат задълже 
ннето в настоящата годи
на на домашния пазар да 
се обезпечи достатъчни 
количества месо, относно 
протеинска храна за хра
нене на добитъка, пшени
ца, брашно, олио захар, 
масло, кафе, лимон, суро 
вини за производство на

* Осъществен е чист доход от 106 796 000
с 28 надинара и същият отчита увеличение 

сто * Облаганията върху дохода са се увеличава 
ли по-ускорено от увеличаването на дохода.

В изготвения анализ за средният личен доход тук 
резултатите на стопански- възлиза на 5419 дин.
те и извънстопански дей- Същевременно, преви-
ности в Босилеградска об- шено заплащане на лични 
щина през миналата годи- доходи (поради несъгласу- 
на се изтъква, че въпреки ваното им увеличение по 
и трудните условия на сто отношение с мерилата от 
панисване стопанските ор самоуправителните спора-
ганизации са осъществили зумениа) са отчели Обща

та служба, „Изградня", 
„Слога” и Ветеринарната 
станция. По, този начин за 
лични доходи повече са 
взети 3 423 216 динара.

В. Б.

изпълни

вие
зводство в страната и не 
доймък на валутни средс материали по 
тва и пълното му прила Те и покрайнините, дока 
гане щс даде възмож- то за дефицитът количес- 
ност да се избегнат про- тва на захар, олио, месо, 
дължителните недоимъ- пшеница, масло, 

цн, но не и временните. лекарства и 
С този договор са утвърде материали 
пи и необходимите 
реби от отделни произве 
дения и суровини, а за
дължава републиките и

готови
медицински 

нужните ко- 
се обезпеча-

положителни делови ре
зултати. Загуба не са по
казали нито организации
те в извън.материалното 
производство.

737-те трудещи се, кои
то работят в осемте сто
пански организации оаосъ 
ществили общ доход от 
555 808 000 динара и съ- НАКАЗАТЕЛНА ЛИХВА ЗА НЕИЗПОЛЗУВАН КРЕДИТ ЗА „МОРАВА II” 
щият по отношение на по
миналата година отчита 
увеличение с 39 на сто.

Същевременно, за реали 
зиране на този доход са 
изразходвани 421 365 000
динара и същите са уве- за реализация на про- Реализацията на проек-
личени с 44 на сто. Дохо- екта „Морава II" в Юж та трябва да приключи до
дът, който е увеличен с номоравски регион и Го 31 декември 1984 година,

44Т пп?° Въ3лиза на плица миналата година а досега почти без резул-
134 443 000 динара. _ бяха обезпечени 86 мили тати и безвъзвратно изми

За отбелязване е, че раз- она д0Дара. Тъй като те 
личните облагания върху зи СредСхва останаха не- 
дохода са увеличени с 30 използувани, Междунаро 
на сто и за тази цел са дната банка за обнова и 
отделени 32 179 000 дина- разв11ТИС взе наказател

на лихва от 20 милиона 
нови динара.

„Виновници сме всички 
ние, които сме задълже
ни за реализацията на
„Морава II", а най-мно
го инвеститорите. Те ще 
поемат и най-голяма част 
от наказанието, защото 
най-голяма причина за
закъснението в реализаци
ята, освен обективните 
трудности, са субектив
ните слабости: неоргани
зираността, неконкретни- 
те задължения, несериоз 
ното схващане на задачи
те — заяви координато
рът на реализацията на 
проекта Сретомир Осто-

личества ще 
'✓ ват на ниво на Федера

цията. Пб производствени 
валутни оред

ее обезпечават за

пот-

мощности, 
ства ще 
суровини за детердженти, 
лекарства, медицински ма 
териали и протеинбка хра 
на за добитъка.

В договора 
и задължението за съвмес 
тно излизане на републи
ките , и покрайнините на 
чуждестранния пазар, с 
което ще се избегнат до
сегашните случаи на кон
куренция при вноса на 
посочените стоки.

!

е внесеноНаказание за бездействуването
наха 15 месеца. Занапред 
наказателна лихва в раз
мер 0,75 на сто ще се за 
плаща за всички обезпе
чени, а нереализирани 
средства. БАБУШНИЦА

Против
спекулациитеСтопански новинира.

Всъщност това по-уско
рено увеличаване от уве
личението на дохода до 
известна степен отрица
телно е действувало вър
ху целокупното стопанис
ване на организациите.

Стопанските организа
ции са осъществили чист 
доход от 106 796 000 дина 
ра. За разширение на ма
териалната основа на тру 
да и за резерви са отделе 
ни 15 429 000 динара и
са увеличени с 44 на сто. 
Горската секция, напри- 

. мер за тази цел е отдели
ла 5 863 000 динара, ООСТ 
„Слога" — 5 443 000, ООСТ 
„Напредък" — 3 383 0.00, 
Автотранспортната орга
низация — 121 000 динара 

4 и т. и.

Основната организация на сдружения 
труд „Галеника" в Сурдулица произвежда ми 
нерална вълна, която служи за топлинно-зву
кова изолация и изолация на електрически и 
други уреди в строителството.

Тази сурдулишка ООСТ има дългосроч 
но трудово сътрудничество с ТО „Велимир 
Якич" в Плевля- С нея тя има сключен_дого- 
вор за продажба на минерална в-уша на стой
ност от 120 000 м. квадратни за изолация на 
вили за износ. Стойността на договореното про 
изводство е над осем милиона динара.

В условията на наруше 
ните отношения на паза
ра, високото напрежение 
в потреблението, труднос
тите в снабдяването с ня
кои важни стоки и нас 
ледените слабости в отно
шенията * между органи
зациите, занимаващи се 
с оборот на стоки, в Ьа 
бушнишка община през 
1981 година е забелязано 
засилване на някои видо* ве-

Нерядко се е случвало 
организациите на сдруже 
ния труд, занимаващи се 
с продажба на кафе, из 
куствени торове, и ци
мент да крият известни 
количества «а тези стоки 
за да ги продадат след ка 
то се увеличат цените им. 
Имало е прояви, в които 
купуването на трици е би 
ло възможно изключител 
но при задължително ку 
пуване на брашно. Голя
мо е числото на матрапа- 
зите, които неуморно спо 
хождат пазарите за доби
тък. Купуват добитък и 

-след няколкодневно отг- 
глеждане го продават на' 
други пазари по много по 
-високи цени (най-често " 
във ВладОтинце). Земедел
ската кооперация „Будуч- ' 
ност" не

ВЕЦ „Власина" в Сурдулица до 10 март 
тази година са произвели 123 680 000 киловат— 
часа електрическа енергия, което е с 46 мили 
она киловат—часа по-малко от шестмесечния 
план. В този период е осъществено максимал 
но месечно производство от съществуването на 
ВЕЦ „Власина". За месец февруари е било за
планувано да произведе 32 милиона, а осъщес 

е 70 022 351 квч., което представлява ре
кордно производство от съществуването им.

В момента ВЕЦ „Власина" работи 
лен оборот, а акумулацията на водата е доста
тъчна за производство на 70 000 000 квч. елек
трическа енергия

ич.
Остава ни да се-надява

ме, че това наказание ще 
„разбуди" отговорните су 
бекти и ще ги накара по- 
съзнателно и по отговор
но да изпълняват задъл
женията.

Както е известно, с ре 
ализацията на проекта 
„Морава II" селскостопан 
ската продукция в част 
ния сектор трябва да се 
увеличи с 50 хиляди то 
на свежи овощия, 12 хил 
яди тона грозде, 12 
ди тона мляко и 10 хиля 
ди. тона месо годишно на 
стойност 4,539 милиарда 
динара. При това остатъ
кът на дохода трябва да 
възлезне на 587 милиона 
динара. Пряки ефекти от 
това голямо капиталовло
жение ще ползуват 10 000 
индивидуални селскосто
пански производители от 
южната част на Сърбия.

През миналата делова 
година в стопанските ор
ганизации в общината са 
работили 737 работника,

Това отрицателно яв
ление в Босилеград „оп 
равдават" със затруднени
те условия в стопанисване 
то. Средният личен доход 
по трудещ се възлиза на 
7464 динара и е увеличен 
с 25 на сто. Инак най-го- 
лям среден личен доход 
имат трудещите се във Ье 
теринарната станция и съ
щият по трудещ се въз
лиза на 11 300 динара, Гор 
ската секция — 7126, Об
щата служба в ТО „Боси
леград" -— 8478, „Напре
дък" — 8583 динара и пр.

В сравнение с тях най- 
малки лични доходи имат 
трудещите се в Автотранс- на които трябва да бъдат 
портната организация и дългосрочни кредити.

твено

на пъ-

хиля- ж

Работниците от трудовите 
„Зидар" и бариерата „Варденик" в Сурдулица 
■на 10 март тази година се изясниха за интегра
ция. По тоя начин „Зидар" е по-числена с 52 
работници.

организации

е . спазвала сро
ка за заплащане на отку
пеното мляко, а премиите

Интеграционните процеси 
на общината вече започнаха,

на равнището
което ще бъде 

от голямо значение за стопанисването и разви 
тието на общината. е давала със закъснение 

от 2—5 месеца.С. Микич
д. Г.
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Врой 1305 
Година XI. 

26 март (9В2 
Белград

Кому пречи самоуправлението

йшшяшекоито се среща в- Съюза на комунистите и Ни равмчишлвния за тежкото стопанско (ма- 
обществото. И понеже неговият въпгюг чня теРиално) положение, което уж осуетява ус 
чеше и адекватен отговор, .същият въттппг ложн®нията и несъгласуванията да решава 
би можал да се постави много по-нлиюко- Ме Пп с^оулравителен начин. • 
дали въобще отделяме достатъчно воеме чя ' същевременно, хората на много места 
дебати по идейните, принципиалните и кпя да бъДем искрели — се питат вече дали 
совите въпроси в обществото 'които кактп отделн5 хоРа не възприемат определянира 
в духовно така и в материално отношение зпоРедби само за ™ва че нашите обстоятел 
афирмират нашата система на социалйстиче СТВа Да доведат до пълна безсмислица, защо 
окото- самоуправление? то с това искат да докажат, че по самоуп

Р равителен начин не може да се решава за
трастният статистик вероятно сувере- всичко, а още по-малко може да се реша- 

но ои отговорил: „Имаме развито идейнопо- ват заплетените проблеми, 
литическо оспособяване, в което са участву Обаче, за самоуправлението се решихме 
В«^^Г°ЛКОВО И толкова хоРа; в това сме тъкмо в най-тежките времена, по истински 
инвестирали толкова и толкова средства, из самоуправителен начин, когато се изяснихме 
дадохме множество публикации, във всички за федеративен строй, братство и единство, 
главни градове имаме марксически центро- за необвързаността и за всички други осно 
ве, на всички равнища имаме комисии за вни стойности на нашата система. Вече за- 
идейна работа ..• Обаче, и покрай много- ради това социалистическата самоуправи- 
броините постижения, статистшсата е едно, телна система трябва да представлява истин 
а действителността друго. Знаем, че прека- ска цялостност, която не може да бъде ни- 
лено малко четем, планираме и размисляме, какво кърстоеване • на разните други сйсте- 
че нашите заседания са повече монолози, ми но обществено уреждане което единстве 
или четене на домашни работи, че прекале но отговаря на нашите условия и обстоятел ‘ 
но отбягваме идейните конфронтации, прие ства. Затова не можем и не бива да се съ- 
маме прагматичните тезиси без предварител гласим с различните „дълбокоумни идеи", 
на проверка, защото това е по-лесно. Също че някъде и в определено време въдмож- 
така добре знаем, че при различни незго- 
ди, по-охотно търсим уточище в обикнове
ните фрази, които все по-бледо действуват 
върху нашето съзнание ако ги ползуваме 
несцтоворно и в погрешен момент, пък ма
кар и най-хубаво говорили за най-висшите 
стойности на нашето общество и бъдещето, и Закона за сдружения труд.

При това трябва да бъдем доволни с 
редицата критически и самокритически кон 
статации за определени открити въ-проси, за 
щото представляват доказателство за наше
то собствено творчество и желание да вър
вим напред. И на края, досегашните орга
низационни решения никога не взимахме ка
то общовалидна догма и винаги подтиквах
ме по-богатите идейни и творчески побуди. 
Обаче, едновременно заедно с това трябва 
най-решително да отхвърлим всяка мисъл, 
която поставя под въпросителен знак въпро
сите на самата система на социалистическо

цените, разширеното възпроизводство 
ги важни въдроси и — отделно — 
сме готови и на съответно поведение. И 
нататък: колко сме готови да бъдем 
телни и у нас икономическите

и дру- 
колко

внимание съзна-
закономерно 

сти трябва върху основите на системата да 
укрепват по самоуправителен начин. Ако ис 
каме да търсим решения върху 
на статистическите и подобните стремежи, 
това тогава не може да бъде в унисон със 
самоуправлението. Това, ако. размисляме по- 
нататък, не поставя под въпрос садю наши
те обществено-икономически отношения, 
цялата обществено-политическа система/

При това не е случайно, че най-вече не
доверие в системата (касае се, следовател
но, за идейни въпроси) се явяват

основите

но

в кръго
вете на технократически и бюрократически, 
насочените хора, на които вече Маркс и 
сетне другите марксисти — предупреждава-, 
ше, че представляват истинска опасност, в' 
името на работническата класа 
говото монополно политическо представител 
ство превзимат ръководна роля в общество-

и като не-

то.
Когато говорим за континуитета не тря

бва да забравим на известната истина, че 
комунистите, от членовете в основните кле 

до челните функционери, винаги и 
най-тежките времена, който не може да се 
сравнят с настоящето изключително внима
ние които посвещаваха на идейните въпро
си. Особено тогава когато биваха съзнател- 

• ни, че единството в гледищата и целите е 
основа на всяка акция и борба, основа на 
отношението между масите и техния аван
гард. Нашите най-авторитетни марксисти, 
при това, никога не говореха в името, 
е думите и сърцето на работническата кла
са, защото въз основа на своите теоретичес- 

и практическите познания вина
ги — в същинския смисъл на думата — чер- 
паеха истината от най-ценните източници 
на човешкия стремеж към по-хубавото и 
по-богатото. Затова й днес трябва да 
таме защо така малко разискваме за идей
ните течения в обществото и своята среда, 
защо и нататък много прекадено често оце
няваме самото състояние, а не мислим на
пред занапред, защо с такова затруднение 
посягаме, относно сдружаваме своите инте
реси, интересите на собствената среда и най- 
^лирокото общество...

Затова и днес, много повече и внима-
чо самоуправление - телио' отколкото преди, трябва да чуеме ра-
■ гт_- ‘ -_т-— ' змишленидта за делегатските избори, кога-Интересно е, впрочем, че някои хора то трудовите хора особено младите, реши 
днес, в затруднената обстановка, поставят телно подчертават_ че в бъдеще трябва още 
под въпросителен знак самоуправлението, а ПОВече да се зачита делегатската база и 
не досегашната стопанска политика, относ- да се взима под внимание цри приемане 
но нейните инструменти, които затова 1е на решенията. Това не е само доказател- 
самоуправителиото решгшане не бе достатъч ство за самоуправителната зрялост в духов
но зачитано ни доведоха в такова положе- но и материално отношение, но и ясен из
пие. Така сега вместо причините те подчер раз 1Ш доверието им в социалистическото са 
тават последиците и обвиняват обществено- моуправление- 
политическия строй. Трябва да си поставим у Защото, водещата роля на Съюза на 
въдроса: Кому пречи самоуправлението. комунистите трябва да се потвърждава и из

По този начин днес е основен въпрос явява с творческия труд в. новите обстоятел 
колко всички заедно сме готови да допри- ства, които подтикват комунистите къ,м на
несем за укрепване на производственото от шето цялостно развитие, а не в постоянното 
иошегше, че .работникът истински да реша- подчертаване на ‘този принцип.

принадения труд, за акумулацията, за Янез Корошец

тки

но да се самоуправлява, а другаде не- Са
моуправлението трябва да се афирмира тък 
мо в тежките времена, както възникваше, 
когато проблемите не може да се решават 
без ангажирането на масите, при което до- 
изцяло трябва да се зачита Конституцията

но

ки знания
Истината, впрочем, е по-инаква: същно

стта и ефикасността на класовото съзнание 
не е в материалите, заключенията, станови 
щата и документите, но в съзнателното убе
ждение на трудовите хора. Затова никога не 
трябва да се заклиняме в акционното един 
ство ако единство преди това не осигурим 
в идейно отношение. Защото, идейната ра
бота не е само идейно-политическо образо. 
вание, но разясняване на гледищата и прие 
мане на договор въз основа на това. При 

заем добре колко в нашите

се пи-

това всички 
среди има опортюнизъм, сектантство, лъ.же- 
левичарство, песимизъм и колко пъти

понеже погледа си насочва
не

виждаме гората, 
ме към отделно дърво.

Днес, в подготовката за предстоящите 
конгреси, решително подчертаваме, че същи
те трябва да представляват континуитет в 
развитието. Ето защо в заключителната под 
готовка би трябвало — както това бе харак 
терно за последните два конгреса, предим
но ооновно и масово да анализираме какъв 
напредък действително сме постигнали, спе
циално в укрепването на социалистическ 
те самоуправителни и производствени отно
шения и едновременно с това в какви свари
“и обТициРднес се изявяват бюрократи- 
•ческите, технократичеоките и други “а 
моуправителни намерения. Защото, коигииу

V

ва за

КОСОВО А. МАЛЯ:
ПО-ЕНЕРГИЧНО В БОРБАТА 

СРЕЩУ ВРАГА

КНИГИ
СВЕТОЗАР ОРО:

ЦЯЛОСТНА СТУДИЯ ЗА 
ОТБРАНАТА

(Никола Любнчнч, „Всенародната 
отбрана — стратегия на мира”, Во- 
еннопздптслскн институт, Белград, 
1981)

СУМИРАНЕ НА ДЕЛОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
НАЙ ГОЛЕМИЯТ БЕЛГРАДСКИ

ИЗНОСЧИК
В тозн

(Последните вражески акции по
казват, че са потребни по-решнтел- 

безкомпромисни акции на СКлакове „Дуга” в 
почти полови- 

от износа
(Фабриката за бои и 

миналата година
си осъществи

ни и
и другите субективни сили и изиск
ват повече конкретно действуваие, а 
по-малко вербалнзъм)_____ _______

Белград 
ната от прихода 
на свои стоки.



2 Комунист ____
СУМИРАНЕ НА ДЕЛОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Най-голеинят белградски рзтнке

ттуга” в Белград миналата година почти половината от прихо 
"ДУ произведения. Трудностите в снабдяването с репроматери 

облици на сдружаване на труда и средствата с подоб*
Фабриката за бои и лакове 

да си осъществи от износа 
али се решават с договаряне 
те колективи.

на своите 
и различни

излъгали плановиците. Ее 
мерки в областтатати не 

стриктивните
кредитната политика, измене

на закона за инвестициите,

ратна пропорция 'с утвърденото в 
обшествено-ико- 

развитие на репуб-
МИЛОСЛАВ РАЙКОВИЧ

резолюцията за
За над хиляда работници във комическото 

фабриката за бои и лакове. .,Ду- ликата за миналата година, 
га” 1981 бе година на уопешно 

Финансовите.

на
яиятанеизвестността по отношение на 

снабдяване със суро 
изгодни за амбициоз 

начинания на „Ду-
Специален обзор редовното 

вини, не са 
ните планови
ход (49 на сто) е осъществена на 
чуждите пазари. .Със 
от изнесените * стоки от един ми
га". Разчитало се и с последстви 
ята на неотдавнашния 
склада за рспроматериали. 
пак, запланували в оравнение 
1981 година да увеличат продук- лесно да се осъществи.

заслужа ■истопанисване. .тлгтат„
другите показатели в заключител ва приносът на износа за успеш
ния баланс говорят за примерно- ното стопанисване на „Дуга . но 
_ стабилизационно поведение, чти половината от съвкупния при 
Съвкупният приход е с 50 на сто лиард и 500 милиона нови дина- 
по-голям от този в 1980 година. В ра „Дуга" е иай-големият белград 
1981 година са отделени повече оки износчик. 
средства за лично (41 процент) \ 
и съвместно потребление (26). За

то стойност
цията с пет . процента. Имайки 
предвид всички възможни изне- 

пожар в над и, които ги очакват на домаш 
Все ния и чуждия пазар, тази планова 

с задача, разбира се» «е може такаМакар че са реализирани
разширяване на материалната ос затруднени условия на стопаиис 
нова на трОда и резервните фон- ването, миналогодишните резул- 
дове са отделени два и половина
личе„Пдоход е^аСелно”^ КОСОВСКОТО СТОПАНСТВО ТАЗИ ГОДИНА 
щия в града — 14 300 динара, или 
с 2 на сто е по-голям отколкото 
в предходната година.

Къде е тайната на успешно
то стопанисване на този колектив 
и покрай не малките затруднения 
на югославската химическа инду 
стрия?

в

Без по-добра работа няма напредък
СПОРЕД РЕЗОЛЮЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОКРАЙНИНАТА В НАСТОЯЩАТА ГОДИ 

НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ НА СЪВКУПНОТО СТОПАНСТВО ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ С 6,2 НА 
СТО, ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО С — 6,7, А СЕЛСКОСТОПАНСКОТО С 4.5 НА СТО. 
— ЗАПЛАНУВАНО Е САМО В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ДА НАМЕРЯТ РАБОТА НАД 10 ХИЛ 
ЯДИ НОВИ РАБОТНИЦИ

ДЖЕМАЛ РЕДЖЕПИ

— Приведените цифри — ка
зва Йован Субашич, ръководител 
на сектора за икономическо-фи
нансови работи — са резултат 
преди всичко на нашата по-про-
дуктивна работа, активизиране _ „ -
то на вътрешните резерви и из- Тазгодишният стопански рас тите републики,
носата ориентация. Едвам на теж на стопанството в псжраини- 
второ място е влиянието на ин- ната, според предвижданията в 
флационните процеси и увеличе- резолюцията за развитието в 19о2 
нието на цените на собствените година, шс бъде малко по-нисък 
произведения (към края на мица °т запланувания през целия пе- 
лата година). Риод на средносрочното разви-

Миналата година Дуга" оредо тие- Това се обя91адва с Факта- 
вно доставяше своите произведе- де някои от Развойните програми 
ния, както на чуждестранните та " 
ка и на домашйите купувачи.
Този колектив е важно звено в 
репродукционната верига на мно 
го производители на возила, сел 
скостопански машини и мебели.
Днес с удоволствие подчертават 
обстоятелството, че нито в една 
трудова организация, с която съ 
трудничат делово, не е ималр 
застои в производството поради 
закъснение с доставката или 
изпълнение на договорените 
дължения-

Трудностите в

1

Затова тазгодишните задачи в 
на икономическите от

ношения с чужбина още в нача- 
' лото

ното равнище на страната и по 
отношение на недостатъчно разви областта

на годината бяха означениЗатова в широката борба за 
стабилизация не само на стопан
ството, но и на политическата об
становка в цялата покрайнина
все по-силно се подчертават важ- _
ните задачи на плана на по-раа пазар„ представлява „вълшебният 
ционалното използуване на про- к11104 на стабилизацията на сто- 
зводителните капацитети, работ- папските процеси и преодоляване 
ното време, укрепването на тру- то на многобройните трудности 
довата дисциплина, за възможно на стопанството във връзка с ре- 
по-големи икономии, а всичко с Довното снаодяване на стопанст- 
цел фронтът на акциите по осъ- вото с репроматериали и сурови

ни от вноса, но и в страната.

като първостепенни задачи и с го 
лдмо стратегическо значение. Все 
по-често се подчертава, че изно
сът особено на конвертибилния

настоящия петгодишен план, 
на сдружаване навъз основа 

труда и средствата, още не са ре
ализирани, както и с обстоятел
ството, че значително закъсняват 
започнатите обекти, които тряб
ваше да се пуснат в производст
во към края на миналия петгоди
шен план, а до днес не са активи
запрани. ваното производство, както в ин-

Без оглед на това отстъпване ДУСтрията така и в селското сто- ^шината пролетна сеитба. Дирек- 
не- от предвидените норми за целия панство, покрай огромното зна- - Ра „Ркра^?™нския за?,?д
за- петгодишен период, заплануваният чение, което има в задоволяване- за ° планиране д.р Му-

размер на тазгодишния стопане- то на вътрешните потреби на па- Р с адж-иоулич, давайки неот- 
гнабляването ки Растеж трябва да обезпечи заРа в покрайнината и страната давна О°”?вование на Резолюци- 

с оепиоматеоиали накаоали колек Динамично и ускорено развитие е важно и за реализацията на ята за тазгодишното развитие с репроматериали накарали колек покрайнината Споюеп оезолю- твЪРДе обемните задачи в стоко- на Скупщината на САП Косово
ниВрешнияРвИдошваряне стразш^ цията за ^бщественоикономичес- обмена в чужбина. Всъщност, в пРСД Делегатите на трите съвета 
иоте <5б™ии на спотжаванеРна тот кото Развитие. тази година инду- тазгодишната резолюция е пред- изтъкна че пролетната сеитба ни- 
ла^и ор™с?вата ДЙм^ повече пои стриалното производство в Косо- видено през годината износът на как не бива па 
мери зГсъвместно разрешавгше^а во трябва да се увеличи с 6,7 на- стоки от покрайнината да се уве- ключително
съвместните тооблеш/с Шип” е сто- в сравнение с миналата го- личи с 10 на сто в сравнение с ^а™мават със селско стопанство, 
сключен договоо въз основа на Дина> селскостопанското производ миналата година. Обаче износът Защото, осъществяването на про- 
к^о тази сложна богаташи СТВО с 4-5 на сто. което е дос- на конвертибилния пазар трябва летната сеитба повече от когато 
на” сдружения1 ттш е създалаш- та висок процент на увеличение. «а се Увеличи двойно повече — с и да е било по-рано представлява 
можнос?на Лота* да внам стоо- По-динамичното развитие в 20 «а .сто. Само така може да се първостепенна задача за всички.
вини за производство на лакове, транспорта би трябвало да отбе- д°д™™а^ йт^НИтпиняКТП пред‘ че'тазиТпролетия Да С6 постигне 
с цел да реши въпроса по снабдя лежи увеличение с 6,7 на сто, а ввдв™ за тази година. По този Рролет да се засеат всич-
ването с тази стока. С един брой също толкова и в търговията. Гос начин покрайнината ще може да ' рвдвидеии площи. Както е
организации извън така нар. реп- тилничарската дейност трябва да РРЪШВР™ ^ЗН°5,-На конве,Р™бил- есенната сеитба не е
роцялост (Летище „Белград", „Ав- увеличи обема на услугите със СТОИНОСТ от 90 *™- ТоВЪР™вна„според пРеДвиждания-
Топъ.т”, „Иван Милутинович”) е 7,9, водостопанството с 4,2, горе- :дюна Д°лаРа. та, така че за пролетната сеитба
сключено самоуправително спора- кото стопанство с 3,1 и занаятчий Но, успоредно с усилията ВъР пябтмтт на СТО от общите об-
зумение за сдружаване на валутни ството с 3,7 на сто. ху увеличението на износа трябва та Н»Г т ПЛ°ЩИ. в покраинина-
средства за подтикване на износа Обаче, в настоящия момент Да се положат максимални уси- “ ,'г°ляма част от площите 
върху основите на съвместните про както се изтъква в сдружения лия за колкото е възможно по-го “ „ I, р,.,аревица- след т°'

труд, първостепнни задачи са лямо намаление на вноса. Според хаино пвекпп6^' зеленчуци, за- 
Ползувани са и други възмож онези, които се отнасят .до осъ- оценката на специалистите, вно- _ ., 1Д ло’ слъ.нчоглед, соя и

ности ,на по-рационалното отноше ществява-не на роизводствените сът в настоящата година ще мо-
ние. като например където е въз планове. Защото, само с увели-' же да се увеличи в сравнение с Заплануваното развитие на 
можно. субституция на вносните чение на производството е въз- миналата година само с ■ 3,1 на стабилното стопанисване и нови- 
суровини с домашни. Трябва да можно да се осъществи зшшану- сто.. В рамките на това вносът от те обекти, които през годината ше 
се -подчертае, че в този колектив ваното увеличение на обществе- конвертибилния пазар трябва да бъдат пуснати в. действие трябва 
са зачитани обществено приетите ния продукт с 6,2 на сто. Оеъще- се увеличи средно с 2,4 на сто. Да осигурят, че само в обшестве- 
критерии в разпределението, че ин ствяването на този процент на Според тези предвиждания, поп- ния сектор до края на годината 
вестициите са сведени само на увеличение на обществения про- раво в условията на такова осъ- Да -намерят работа нови 10 200 
разширяване на цеховете за произ дукт има огромно значение, защо ществяване на износа и вноса Работници Множество 

От-ношени то с това не би се изпълнили са- пг.кг,Я1%н„„я„а „ 1 ц иж твочие- мо тазгодишните задачи но би и покРаи-нината в настоящата годи- говорят, че в сектора на частното
на ще успее с износа да покрие занаятчийство 
вноса с 45 на

ществяване на тазгодишните за
дачи в развитието да бъде въз
можно по-широк и масов. Увеличението на селскосто

панското производство до голяма 
Осъществяването на азплану- степен ще зависи от общия успех,

който -ще бъде постигнат, в тазго-

предоставим из- 
на онези, които се

-изведения.

анализиводство на суровини, 
ето на разпределението на 
тия доход за лично и съвместно започнал процесът на намалява- 
потребление. от една, и разширя не на относителните разлики в 
ването на материалните основи и степента 
резерви, от друга страна, е

има големи резер- 
сто, а вносът от ви и възможности за настанява- 
пазар с 21.3 на не на работа на значително 

ло работници.
на развитието на пок- конвертибилния 

в об райнината по отношение на сред ст^. чие

3*



Комунист 3
ВОЙВОДИНСКОТО СТОПАНСТВО В

МЕЖДУНАРОДНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА

Приспособяване към световните потреби
” организациите на СК на Войводина 

гобройни акции, тематични конфепенни Са Раздвижени мно- Износът в развиващите се стра- са, трябва да се решава и с все 
тите, засилена е активностт нции’ съвещания на комунис- ни се характеризира с нестабил- по-голям износ.
по Прилагане на обществено-икон^м^е' 
дане на дългосрочна стратегия Р
взаимно доходно свързване 
което трябва да доведе 
стопанисване

В

Имайки предвид проблемите с 
които се срещаме в търговията с

нает по отношение на развитите- 
и страните в Източна Европа.

Бъдещата известна структура външния свят. раздвижените ак- 
чужбина, чрез и регионална насоченост на изно- ции по съответно организиране на 

са от покрайнината ще зачита до външната търговия в покрайни-. 
сегашните ходове, обаче трябва да ната не текат със задоволителен 

износа и по-стабилно се приспособява към очакваните темп.
промени в структурата на светов 
нота търсене.

ние с предходната. Покрититето Временното или трайното сте- много разговори в които е 
на вноса с износа е 65,8 на сто. сняване на възможностите на из- лизирано изпълняването на- зада- 
Това е постигнато с мерките на носа в развитите страни на двата чите в износа. Касаеше се преди 
икономическата политика през блока ще бъде наваксвано с износ всичко за въвеждане на нови сто 
последните четири месеца на 1981 на ДРУГИ стоки. Но, компенсира- ки в нашата износна структура,както и на стоки, които в изтек

лия -период поради по-благоприят 
домашния

на отношенията с 
на стопанството с външната търговия,

до увеличение на
През изтеклия средносрочен 

план, в покрайнината са водени
анаДАНИЛО БОКИЧ

Развитието и издигането на ме
ждународните икономически отдо 
тения в света ежедневно все по
вече са обременени от различните 
облици на протекционизъм, 
има за последица и в размяната 
на стоки да се губи елемента на 
производителността на труда на 
националните икономики. Все пак, 
износът на стоки, технология, зна 
ния и услуги показва насоките и 
мястото на включване • на една 
страна, относно регион в между 
народното разделение на труда.

Когато наблюдаваме опита и 
резултатите във Войводина в ико 
номическите отношения с чужби
на в предходния средносрочен 
план и в първата година на теку 
щия план, можем да заключим, че 
покритието на вноса с износ е 
хроничен проблем. Платежният де 
фицит не само че е постоянно на 
лице, но има и тенденция на 
увеличение. Външно-търговската 
размяна в предходния планов пе
риод бе дефицитна. Вносът по
стоянно надминаваше износа, та- 

11 1980 в сравнение с 1976
вносът с

година, които същевременно поде шото увеличение в развиващите 
йствуваха върху ограничаването се страни е възможно при у сло
на вноса, а значително и върху вие на нашето още по-здраво ико ните изгодни цени на 
увеличението на износа, специал- номическо свързване с тези стра- пазар не са изнасяни, 
но на конвертабилния пазар. ни- Много трудности в икономиче

Започнатите процеси на струк Досегашните течения на вноса в ските отношения е чужбина, спе 
турални изменения в стопанството покрайнината показват, че една циално в износа, произтичат от 
на покрайнината доведоха до про част от стопанството е свързана обстоятелството че в условията 
мени в структурата на износа. за вноса на суровини и репрома- на инфлацията нататък се увели- 
През 1980 в съвкупния износ в по териали докато при други отрас ,чават вътрешните цени и произво 
крайнината индустрията участву- зависимостта варира. Вносът ствени разходи, че някои мощнос 
ва с 88,3 на сто, от което храни- на нефта и. дериватите му и в ти не са използувани, а ефектив 
телната с 20,8, текстилната с 8,2 бъдеще те бъде ефикасна пози- ното работно време средно е око 
химическата със 7,8, машиностро чия- Но, вносът за потребите на ло пет часа, че стопанството е 
енето с 6.7 на сто и т.н. Участие металната, химическата, текстил- обременено с големи задължения, 
то на селското стопанство във вно ната и другите отрасли на стопан а прекалено е високо общото и съ, 
са през 1980 година е 3,9 на сто. ството, са резултат на завареното вместното потребление. И прекале 

В износа доминираха развити- състояние, което бавно се мени. ните инвестиционни. амбиции упр- 
те страни на Запад с 57,2 на сто, Трва преди всичко се отнася до ажняват натиск "върху цените и 
докато страните от Източна Евро бавния процес на субституция на платежния баланс, 
па участвуваха с 42,8 на сто. Съ- вносните суровини с домашни ка Съгласуването на текущите и 
що се редува и състоянието с вно кто и на липсата «а каквото # и развойните планове на организа- 
са: 64,4 — конвертабилния пазар; ДЗ е доходно свързване. циите на 'сдружения труд с изис

Трябва да си припомним, че кването за по-еФикасно включва-

което

35 източноевропейските страни, а 
0,6 на сто развиващите се страни, въпросите за субституция на внос не в международното разделение 

Досегашните ходове на стоко- ните суровини, съоръжения и реп на труда — чрез засилване на из- 
обмена с чужбина показват, че роматериали с домашни са съ- носа и с по-рационална субститу 
пазарите в Италия, ГФР и САЩ Гледани и че върху това с един ция на вноса, производително ко 
са най-важните външно-търговски начин на подбор трябва и в бъде- опериране, с научно-техническото 
партньори в търговията на Войво ще- да се работи, имайки предвид сътрудничество, съвместни капита 
дина и поемат над две трети от и мерките на икономическата по- . ловложения и в други видове на 
износа. Пазарите в страните на литика, които би трябвало да се дългосрочно сътрудничество — то 
Източна Европа през последните предприемат, макар че проблемът ва е всекидневна задача в разви- • 

абсорбират значителни ко на платежнобаланеното неравно- тието на нашите икономически от 
покрайнината, весне, освен субституцията на вно ношения с чужбина.

ка че в
нарастна със 182,5, а 
320,3 на сто. Покритието на из
носа с вноса същевременно възли 
заше на 57 на сто. а осцилациите 
във вноса бяха по-подерчтани, от 
колкото в износа.

Външнотърговският баланс на 
покрайнината миналата година е 

сравне-
години 
личества стоки отзначително по-изгоден в

По-енергично в борбата срещу врагакосово

Истината, която произтича отоценки, че врагът е . разбит”,
„обезглавен” и „в предсмъртен тези събития, че врагът своето де 
час”, както се вижда, бяха нере- йствуване е насочил на ггьрво мя 
ални. Напротив, акциите, които сто към образователните инстигу 
врагът изведе говорят, че той още ции — като се почне от Универ 
има своя ..глава”, която ^ръководи, ситета и висшите и, средните учи 
че е добре оргаг^зиран, лиша, пък дори до основните учи

Въпреки това, факт е, че бол- лиша. търси по-задълбочено съ-гле 
шииството трудови хора и младе ждане на досегашните активности 
жи въ,рви по линията на СЮК. То против врага, обременени с еви-

неутрали- .

показват, че са потребни по-ре 
на СК и другите субективни 

по-малко верба-
Последните вражески акции 

шителни и безкомпромисни акции 
сили и търсят повече конкретно деиствуване, а
лизъм

етическа Югославия, братството и 
единството и единението, че е на 
сочена на първо място против жи 
знените интереси на самата албаи 
ока народност, която тъкмо в та 
кава Югославия доживя своята пълна обществено-икономическа„об
разователна, културна и обща 
аФирмация Нима трябва повече 

Ф обяснява целта па врага, ко
ооя я омраза между 

които

Сега е съвсем ясно: нямаме
вече работа с излъганите, не мо
же вече да се говори за неосве
домени и излъгани 
уж поради незнание' какво се слу 
чава са се озовали в бъркотията, 
която врагът умело създал. в Сува река, пито в Подуево вра Това сочи на необходимостта да 

гът не успя акциите, си да . напра Се засили понататъшната идейно- 
ви по-масови. Студентите в домо политическа диференциация не са 
вет^ наблюдаваха това мрачно яв- мо в Университета и другите об- 
'лешге не откликвайки на призи разователни институции, но и по- 

Около

лица, които

Тези 350 лица, които без оглед 
на всички мерки по сигурността 
излезнаха на улиците на Прищи- 
на и извикваха лозунги, онези зп 
ученици, които превзели байрака 
и повели след себе ош 150 други 
в Сува река бойкотирайки обуче 
нието, онези 15 лица които Де*г? 
стрирали ло сред бял Я®“_ сега ясно >на всички, по-
казаха чс не се касае за излъга
ли неосведомени. Напротив ка;. 
са се за лица с длъбоко вкоре 
йена националистическа и иреден 
тистическа идеология. я ° ^ 
главите им пусна ,<0^ ? .гест за тежко излечима болест

инак другояче да_®е °° „ по-миналата сед 
в Косово. Толкова 

че това

да се
народите Ди народностите, 
заедно живеят на тази земя - 
ггрйствуваието си да нанася вре деисгвуиат-1 отклонява огг
патГ по КОЙТО ни води другарят
Тито" и който представлява един
ствено изп^вния път па живота 

, свобода, независимост.

вите на демонстрантите.
200 студенти се събират в орга- опната програма на Съюза на ко 
низацидта ма Съюза на социалис муннетите в Косово и Полйтичес ^ 
тическата* младеж при Универси- кта платформа на ЦК на СЮК за 
тета, готови да се стълкновят с Косово, 
врага. В Подуево вражеската гру 
па разгонили тъкмо активистите 
от общината и училището. Това ха никаква подкрепа на врага не 
е неоповержима истина, която значи, че това трябва да бъде кра 
врагът трябва да има предвид. ен предел на нашата идейно-по-

лнтичеока акция. Следователно,

широко, така както налагат акцп-

Истината, че масите не оказа-
в сговор

нана острието 
врагът поставят 

на нашата 
пока

Фактът, че
нападение 

онези стойности
недвосмислено

своето
тъкмо 
общественост В настоящия момент много е нужна е по-интензивна и решител 

важно събитията от по-миналата На идейно-политггческа активност, 
колкото' е възможно по- по-смело и творческо деиствуване

каква
вюто, как 
ясни това, което 
мица се случи 
по-трудно като

този път с него «яма
компромис. ПЯ

този път е има
не мо

зва, че и седмица,
обективно да се представят м с на Съюза на комунистите и всич- 

запознаят ки субективни сили в базата, та
трудови

може да има 
оценки, че и

и не
ло елемпти на изненада —

сс приемат. От къде с 
питаме се. когато пре

пече една го 
роди бит-

се знае.
на дъл тях по-щлостно да се 

партийните членове, трудовите хо фактът че мнозинството 
ра, младежта и
цел да се стесни пространството за СЮК да се изяви 
манипулиране ма врага с дезин- борба против врага,

след една годинасе случи
ги разобличавания

контрареволюциониото
вуване ог
банския национализъм 
тизъм, след една година

всички равниша,

същността
дейстна гражданите, с хора и младеж са на линията на

в конкретната
же да

ма изненадавеликоал 
и иреден- 

дълги об 
че та

позициите на този съши враг

,ШсГоВ“““—■°
тив А. Мил*формации.
ка

ясненя яа

;



4 Комунист
книги

Всеобхватна 

студия за 

отбраната
(НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ: „ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА — СТРАТЕ 
ГИЯ НА МИРА", ВОЕННОИЗДАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ, БЕЛГРАД, 1981)

книгата е насочил към същински 
те потреби на нашата революция 
— как да се зашити мира. като 

Първото и второто издание на най-съществено предусловие за 
книгата на Любичич ..Вснародната осъществяване на историческите 
отбрана — стратегия на мира" са тежеиия на нашето общество. С 
издадени в тираж от 25 000 екзем Дел изнамирането на онези стой- 
пляри и твърде бързо намерили ности .които имат или могат да 
пътя до читателите на шир из имат първично и трайно значе- 
страната, което потвърждава ней ние, авторът ги изследва и чрез 

стойност.

СВЕТОЗАР ОРО

и признанието на анализ получава- три основни об ^аст» която разглежда възгледа в Зарад това и напомня как по
лаеш: първо — как започнахме, бъдещето, е най-малка по-ооем, отделни фактори са влияли вър- 

Покрай голямото тъмеене тти водихме, и спечелихме войната, 110 всъщност най-голяма, понеже

1Ш1Ш1ИРЙ1МЙ
~ ■ Такъв титовски подход оп-
хака, към края на миналата редели и названието на труда: 0'г тези основни подходи Правейки за нас съществен

година, за 4Ц-тия рожден ден на „Всенародната отбрана — сграте той не описва историята, но дър въпрос, за отбрана от военно по- 
нашата Армия се появи и третото, шя на мира", а не стратегия на ши анализ на. военната вещина надмощния, представлява мъд- 
допълнено и преработено издание, войната. Значи, целта е мир а не в смисъла как получихме войната рост да се изнамери съответна 
значително по-комплексно и каче война. Оттам и стремежът ’ чрез и отбранихме мира. Той не дава отбранителна политика и практи- 
ствено на едно по-високо равни- всенародната отбрана, като миро »и рецепти за по-нататъшната от ка, истинска военна вещина и 

, ™раж от екземпляра, любива стратегия, да се отбрани брана на мира или за получава да се излезе от войната като по- 
Големият интерес за тази мира. а ако в това'Не се -успее пе на натрапената война но посо бедител. 

книга, със засвидетелствувания ав и ако войната ни бъде натрапе- чва какво и как трябва да се пра
торитет, е обусловен, преди всич- на- за този мир трябва отново да В1Г във всяко време и във_ всич- Това постигна Тито в спечел
ко, с качеството и потребата за се избори чрез всенародна, побе ки обстоятелства да се дойде до ването на войната и в зашитата
такава книга. Именно, за отбрана Дителна война. най-добри отбранителни реше- на мира.
та у нас доста е писано и се пи- ння — било да служат за изклю
ше, но не така комплексно по те Книгата е тематично систе- чване или спечелване на война- Авторът върху непреходната 
матика и по синтеза на нашия и матизирана в шест части и съ- та. стойност на Титовата военна рр
световен опит. както и за периода Държа теоретична разработка на волюционна стратегия иска пя
от време от четири десетилетия, концепцията на всенародната от- Ва Да подчертае значението мобилизира всички твопчи-ки 
който обхваща всичките три вре браНа и обществената самозащи- на предвиждането и снамирането възможности на нашето
мени периода — вчера, днес и та на СФРЮ. Това трето изда- в' тези нови обстоятелства, той во. Затуй напомня че Тито'
утре. ние съдържа и повече нови с'ъз- пита: ако са могли да станат, нищо създаде движение яп*™»

нания и данни, особено из обла- ВДез изтеклите 30 години така го и спечели войната- птбпяш, 
че стта на обществената самозащи леми промени, какво ще стане и ра и изведе Югославия ня 

та и воденето на въоръжена бор как ше изгледа светът в близко ната сцена, давайки 
ба- или по-далечно бъдеще-и какво нос към с^здава^на ^вижение'

ше °ъде мястото на нашата стра то на необвъозвянет^а„Д™Жение-'
първата част е дадена син яа> нашата концепция и военно ки пред света кяк л,т,П°КаЗВаИ

тезата на Титовото дело и него- Умение в това време? литика може и тп„я,Й,Ш^НаТа
вия епохален принре към военна _ ' мира във функция на пйпятаНа~

тие на военната мисъл и гшякти т теория и пРактика, докато вто Във връзка с това той сочи конкретна отбоаня общата и ка. военната мисъл и практи- раха обхваща теоретични основи пътищата и начина на работа,' на. оторана на всяка стра
на всенародната отбрана. Третата коит° ше ни обезпечат постоянно 

Ьез съмнение, авторът даде част е посветена^на организаци- 'да имаме в предвид проекцията За ла мп-ке' 
решаващ принос към този инте- ята и действуването на системата - н.а това място и физиономията на ция по вотп» «ашата концеп-
рес, на общия и индивидуалния, на всенародната отбрана' и обще бъдещата война, пЪк и нашата наги ла бъя» „ на отбрана
с това че успя цялостно да осве- ствената самозащита, а четвърта съответна подготвеност, като под- времето “а РавниШето на
тли ценностите н а Титовото во- та с особеностите на съвремнния чеРтава, че доктрините и военни тази книга „-ЛГ идва- авторът с
енно дело и да посочи На негова- свят и неговото влияние на воен- 'те Умения се подготвят за бъде- нос кч. своя цвнен при-
та по-нататъшна роля в практика, ните доктрини. Петата част е най; шите- а не за миналите войни, та воейна мис °°ТКата на Титова

Следейки Титовата мисъл, цро °бе“ва и разглежда въоръжената от\пемипНеч11Ми™кДа Се изгУби' желае това Той:
верена в нашите и световни усло- борба във всенародната отбрани 1е вс ка нова воина та военно-научна мигъч'1*’ битовавия, авторът тежестта на своята, телна война. Последната,°шГсГ ГоЛле^ГатГ ”

вия Във всички облГсттГтщ1 отбра- 
ната — във войската и извън нея.

ната 
автора.

ху развитието на миналите вой-

ч
на

ще, в

Покрай това, струва се, 
интересът за тази книга, над всич 
ко е обусловен с неговите теоре- 
тическо-акционни стойности, ко 
ито са в най-пряка функция в ук 
репването на отбранителната спо 
ообност -на нашата страна и под
тикването на творческото разви-

В
по

ви-

Комунист Авторът счита, че и 
това книга ше отговори на 
назначението си, преди 
'ако подтикне 
творческа 
във

тази не- 
пред-

, всичко
- ,жъ.м теоретична и 

__ Работа старейшините
ония ко°итоесИсе жШИ и всички „ я. крито Със Сферата на нау- -
ката и практиката работят върху
укрепването „а -отбранителш^
сили на нашата социалистическа
самоуправителна общност"

Прадсадатая п.Ичцпаш, апт ■■ НИРО „Ко
мунист": Доброслав Чулафич.

Ня Ицатаясп, см» (редакционни отбор! на 
авпия надам* яа вастняя „Комунист": д-р Антей

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маоиг „ 
Енгалс 11, телефони: цянтраля 331 641 Р '

НО#И ИЛГРА«' БГя«аар Ленина

Издава: Издателска

секретариат 
4, Тяяафон

Даряямр я гяавам н отгоаорян редактор ня вени- 
яя «здания яя „Комунист": Ваяна Мияадиноенч.

2-~С=^Г,5=-:
_ Д*,РЯЖ,1И11 (заместник главен н отговорен

рммгор), Ьожив Антунович, Велимир Филиповци, Рас- 
2* *явк**, Ммхайло Ковач, Об-

П?И|>Ивви*^*0*11^ 3орица Стаи»«мирозич и

■в в1л.“,?";а0'я лввт "® Издениятв** шМШфоияГ ш СР С%рбия Мария Тодоревич.

трудова организация „Кому-нист".

сръбскГТяириляца^^ямГ-нГс^:0 ,1Р“Т'“’'
ДОНСЯН и албански н а съТД^н^здГн, н'Г'бъГаКв‘' 
.«н, унгарски, сяо„ш«н. ру-мечн ! русн«кц :“Ра. 

Изляза в ватъя.

С уявз ка ярозндакта на Републиката тт .
•рк 1664 година. „Комунист" а отвя“» ” 
родно освобождение, а

Такъв би, както поръчва
торът, трябвало да бъде и наши
ят мироглед и нашият ход в бъ- 
дещето. Той дава първо приложе
ва ™ЗИ ТРУД' който Вдъхновя ва към творчество и действуване, 
което ,ше бъде в служба на бое
вото изграждане, 
пионното

ав-

с Ордан на 
с уиаз ат 23 даиамари "1*74родовита: Са омайна Гояаяаанч.

идейното и ак 
щество .и въоръжените НаШеТ° °б

зиатая авяа^.

сили.



НА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА" В С. ЗВОНЦИ

ШАНС В ОВЦЕВЪДСТВОТО
то се преработва в коопе

Положителна равносметка. * Агнета — 140 и ративната работилница, 
където се произвежда ху130 динара за килограм. * Ще се разширят изкуп
баво сирене.вателните Нова овцеферма.пунктове за мляко. Кооперацията започна да
изкупува агнета. Тази про
лет трябва да бъдат изку
пени към 800 бройки аг-

Земеделска кооперация 
„Ерма" в село Звонци ми

ИЗКУПУВАНЕ НА
МЯЛКО

налата година е завърши- Земеделската коопера- нета. Понастоящем цената 
ла с положителни финал ция „Ерма" през. настоя- за килограм живо агнеш-
сови резултати. Общият щата година ще разшири ко месо е 140-130 динара.

сътрудничеството си' със Изкупените ашета се 
произ отстъпват на „Стокопро-

водители. Това нещо ще мет" от Скопие, с която
се направи чрез изкупува организация „Ерма" има
не на млякото, с обезпе- дългогодишно сътрудни-
чаването на породисти го чество. 

ли- веда за частните произво НОВА ОВЦЕФЕРМА НА
дители. Досега коопераци ЦЪРНИ ВРЪХ 
ята е изкупувала млякото Земеделска кооперация 
от производителите от На „Ерма" от Звонци, както 
шушковица, Пресека и ни уведоми директорът й 

ществен от търговия, а 35 Звонци, а сега ще започ- Божко Таков, вижда своя 
на сто от селскостопанско 
производство. Трудовият

Танцовият състав

СУРДУЛИЦА: ЗАВЪРШИХА 
СЕЛАТА"

доход е увеличен с 40 на 
сто в сравнение с 1980 го селскостопанските 
дина, и възлиза на 51 500 
000 динара. За лични до
ходи и общо потребление 
са Заделени 4 000 000 .ди
нара, като средният 
чен доход по работник в 
организацията възлиза на 
5600 динара. Около 60 на 
сто от общия доход е осъ

при осн. у-ще в Божица

„СРЕЩИТЕ НА

Алакинце-победител
* делото — победител получи награда 7000

динара не да изкупува млякото и шанс в по-нататъшното 
в Ясенов дел и Ракита.

Така настоящето количе ството,
разширяване на производ- 

преди всичко на 
ство от; 1000 литра мляко овцевъдството. За целта 
на ден ще бъде увеличено покрай вече съсществува- 

.с още 500 литра. Мляко- щите овчарници на Цър* 
ни връх ще се изградят 

— ■ у, . »♦ три обекта на нова овце- 
\|/; . ферма, в които ще се на- 

тжт мират по 500 бройки сме- 
00^ сени овце и кози.

Проектът за овцеферма- 
та вече изготви Институ

т- Второто и третото място* и награди от 
динара спечелиха Биновце и Сувой4000 и 3000 колектив е запланувал до 

ходът през 1982 година да 
се увеличи с 25 на сто.

ница

^„Традиционната 
„Срещи на селата" в Сур- 
дулишка община приклю- 
чи миналата седмица с 
преглед на най-успешните 
точки от културно-забав
ните програми на участву 
ващите села. В тазгодиш
ното състезание участвува 
ха 13 села в общината: 
Масурица, Бело поле, Ала- 
кинце, Биновце, Дугойни- 
ца, Сувойница, Чуркови- 
ца, Данино село, Мачкати 

Власина-Округлица. 
Клисура, Топли дол и Ьо- 
жица.

В периода от март 1981

до хмарт 1982 година най- 
добри резултати във внед
ряването на самоуправител 
ните обществено-икономи 
чески отношения и в кул
турно-забавните активно
сти постигна село Алакин- 
це. Следователно, това се
ло е победител на „Срещи 
те на селата” и носител 
на първата награда — 
7000 динара. На второ и 
трето място се класираха 
Биновце и Сувойница, кои 
то бяха възнаградени с 
4000 относно с 3000 дина-

акция

®1В Шйг тът за животновъдство в 
Земун. Необходимите сред 
ства от около 30 000 000 
динара ще бъдат обезпече 
ни така: 50 на сго от фон
да за насърчаване разви
тието
развитите краища, а оста
налата сума обезпечава 
Агробанка и от собстве-

на недостатъчно

||| ни източници.
Очаква се през' май ме

ца,
■ : - 

. сец да започне изгражда-•гг> -ра. нето на овцефермата.
С. Микич Изглед от с. Звонци Б. Костадинов

СРЕЩА С НИКОЛА ТАСЕВ ОТ ДОГАНИЦА
ли.- Но не ги обвинява, защото лип
сва крепка връзка между селянитепроизводител и обществения сектор, в случая с 
„Напредък”, а такава връзка би би
ла предпоставка- за увеличена селско
стопанска продукция и икономичес-

бено животновъдството, предлага до ка сигурност на производителите, 
бри възможности за висок доход, Ето, .той е произвел над 30 товара 
следователно и за по-високо жизне- жито и над 20

Просторните и тучни пасища от
възБела вода прелагат извънредни 

можности за развитие на животно 
въдството, особено на овцевъдство 
то. Затова жителите на селата, на 
миращи се в полите на тази плани 
на открай време се нареждат всред 

в Босиле

товара картофи и из-
да отделивестно количество можено равнище._ Земята открай време дало бла за пазара, но няма кому да го про-

годати на хората. И сега дава, и даде. Тук са и комуналните пробле- 
винаги ще дава. Но тя търси много- ми, които заедно с вече посочени- 
боойпа работна ръка и усилен труд, те „карат" хората да търсят по-ху- 
особено по време на прибирането' на бав живот в други краища на стра- 

когато трудовият ден за- пата.
най-добрите животновъди 
градска община.

НИКОЛА ТАСЕВ, летдесетогоди- 
селскостопански производител 

Доганица е верен на тези 
традиции. Обработва П хектара зе 
мя, но с животновъдството^ обезпеча 
ва най-голяма част от семейния бюд
жет. Заедно със съпругата си Слав
ка, а през лятото му помагат и три 
те деца, които се школуват в 
силеград, той отглежда над 
це, 5 крави и друг добитък, необхо 
дим за задоволяване на семейните 
потребности.

От продажбата на ашета, 
масло, сирене, въдиа и други с 
стопански продукти 0СЪ^Й. 
над 100 хиляди динара печалба..

Тасев е сслскостопански^фои-

реколтага, 
почва в ранни зори и трае до късна За Никола Тасев обаче не може

да се каже, че само вижда пробле- 
който не се страхува от мите. Той е готов и да съдействува 

живее добре и от за техното разрешаване. Наред с
селскостопанска дей-

шен 
от село ‘Р-

Ог
вече

нзи,
този труд ще си 
земеделието — с прочувствен 

Никола Тасев.
тон го интензивната

пост, тоя висок и здрав планинец на 
мира време и за ангажиране в об
ществено-политическия живот.

Председател е на местната орга 
низалия на ССТН в Доганица и член 
на Общинската конференция на 
ССТН в Босилеград. На тоя план ви

на наги се застъпва за по-голяио внима
ние на селокото
ускорено разрешаване на проблемн- 

село. В тази насока е оптн- 
и оптимизмът му е равен на 

голямата му обич към земеделието 
че н животновъдството.

вори
И той е съгласен, че бавното ре 

проблемите, обременява- 
селското стопап ШИшаване на

ОТГживсГ на село постно
редовете на селскосюпан 

и въздействува

Щ1
ство
прорежда
ските производители 
з а чувствителното намаляване^гг^.д*.™г^г,.г
цянието п Босилеградока община се 

забележка и на се»*'нте.

Никола Тасев: — И на 
село може да се живее 
хубаво

телци, стопанство и за

те и а 
а мцет

тук се 
Прави 
от производители

водител и по занаят, и 
Винаги е готов да твърди аРгУстопанство, а осо

Манол Янев
стават

рано, че селското СТРАНИЦА 7
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I

ф К а ЛТ У Р А ф ПРОСВ Е ТА ф- изкаство

АКТУАЛНА ТЕМА
С ЦЕЛ да насърчи талантливи 

и девойки в средните училища, организаци
ите на сдружения труд, 
ши учебни заведения и от село по-дейно и по- 
усърдно да се занимават с творческа дейност 
в областта на литературата и записване на на
родни умотворения, списание „Мост", по повод 
Деня «а младостта

младежи

ОБЕДИНЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ 

УЧИЛИЩА
висшите и полувис-

вбявява творчески награден 

конкурс
ци”, който е последствие 
ма постоянното намалява
не брол на учениците по 
селата.

Изхождайки от заключението на Републи
канската самоуправителна общност по основ
но образование и възпитание и „Просторния 
план на училищната мрежа в СР Сърбия (без 
територията на автономните области)”, Самоуп- 
равителната общност по основно образование 
и възпитание, при съдействието на Междуоб-

ЗА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ:
II РАЗКАЗ

дин. Първа награда 1.100 дин, 
” Втора награда 900 ”

- Трета награда 700 "
IV ЕСЕ

Първа награда 1.100 дин. Първа награда 1.100 дин. 
Втора награда 900 " Втора награда 900

700 " Трета награда 700

Наред, с това ще се раз 
реши и един проблем, пря 
ко засягащ обучението, от 
делно обучението по из
куството. Именно, в едни 
училища обучението по 
изобразително и музикал
но изкуство и физическо 
възпитание провеждат пре 
подаватели без съответна 
професионална 
ка, докато в други учили
ща преподавателите по те
зи предмети нямат доста
тъчен брой часове.

Освен посочените ефек 
ти, със сдружаването на 
училищата значително ще 
се подобри материалното 
положение на просветните 
работници.

С обединени сили ще 
може нещо повече да се 
направи по отношение на 
скъпите и

I СТИХОТВОРЕНИЕ 
Първа награда 
Втора награда 
Трета награда 
III НОВЕЛА

550
450
350 "

щинския институт за усъвършенствуване на об 
разователно-възпитателния процес и Общинска 
та скупщина в Босилеград, 
план

изготви проекто 
за интеграция на основните училища в 

Босилеградска община.
Трета награда 
V ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ ПЕСНИ, 
ПРИКАЗКИ, ЛЕГЕНДИ (Най-малко до пет) 
Първа иааргда (две)
Втора награда (две)”
Трета награда (две)

подготов 650 дин. 
550 "Понастоящем посоченият 

проектоплан се намира на 
публично обсъждаме в 
училищата, • местните об
щности и обществено-по
литическите организации. 
Заключителната дума във 
връзка с тази твърде важ 
на инициатива ще дадат 
трудещите се в училища
та на референдуми и де
легати на ' Общинската 
скупщина.

Безспорно,

бележително ще се повиши 
икономичността на основ
ното образование и качес
твото на образователно- 
възпитателния процес в 
общината. При това има 
ме в, предвид, Че петте ос 
новни училища в общи
ната сами трудно раз
решават няколко основни 
проблема в образователно- 
възпитателното дело.

.С интеграцията ще се 
създадат предпоставки за 
премахване или поне смек 
чаване

450 "
VI ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ОБИЧАИ

1.000 дин.
800 "
600 "

Първа награда 
Втора награда 
Трета награда 
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

1. Право на участие на младежкия твор
чески награден конкурс имат само младежи 
и девойки — ученици от средните училища, от 
организациите на сдружения труд, от село и 
студенти от всички висши и полувисши учебни 
заведения. Възрастни нямат право да участву 
ват на. този конкурс.

2. Творбите трябва да бъдат написани 
на български език — по възможност на- пише
ща машина, раздел тройка, или четливо на 
ръка и да бъдат обозначени с обозначение (ши 
фър). На редакцията трябва да се изпратят по ' 
ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА, а името на автора с точ
ния му адрес да бъде написано и сложено 
затворен плик, който трябва да бъде изпра 
тен заедно с ръкописите, 
рада.

нерационални 
миниатюрни подведомстве 

отделения в най-бтдале- 
на проблема, наре- чените села, където се учат 

чен „технологичен излй- по няколко ученика. За 
шек на просветни работни илюстрация ще бъде доста 

етъчно да

става дума 
за инициатива, полезна и 
важна
Преди всичко, с обедине
нието на училищата за

ни
От много аспекти

посочим, че в 
13 от 31 подведомствено 
оделение се учат по-малко 
от 10 ученика. в

Две мнения по този въп
рос не може да има: ин
теграцията на училищата

____ е необходимост в основно-
то образование и възпита 
ние в Босилеградска общи 
на. От значение е да се 
изтъкне, че досега някол
ко пъти - беше раздвижва
на 'инициатива за обедине 
ние на училищата, но съ
щата свършваше преди и . 
да започне, тъй като беше 
недостатъчно 
на и разработена и 
тласкваха 
вестни
реализацията 
жената сега 
трябва да 
именно тези 
слабости.

предложени за наг

3. Изборът на темите е свободен. Препо
ръчва се да се изпращат и творби на теми от 
живота и дейността на младите, участието 
младежта в обществения живот, 
те трудови акции, живота в училищата, сдруже 
ния труд, на село и под.

4. При записването

Е
на

за младежки

на народни обичаи, 
авторите трябва точно и подробно да опишат 
даден обичай който са избрали, в кое село или 
край съществува, какво е народното вярване 
за него и какви са характеристиките му. Осо 
бено интересно ще бъде записването на наро
дни обичаи, които вече са на изчезване Тряб
ва да запишат и имената на хората, на колко 
години са, как се казват и от кое село са ко
ито са им разказали за един или друг обичай.
ки и ^„„^ПИСВане1° на народни песни, приказ 
ки и легенди трябва да се прави точно на на
родния говор (диалект) в

организира- 
я из-

от акцията из- 1 
отпори. Затова в

на раздви- 
инициатива 

се преодолеят 
субективни

е записана народна творба^рбТЛр^™ 
бъде изворна, записана^ както хоратаяпеят 
или разказват, а да не се езима 
края трябва точно д-а се посочи името
Г°: °1 КОет0 тв°Рбата е записана, от кое се- ло е и на колко години.

Преписани творби

да
М. Янев

от книга. На
«а ли-

АбомраИте 

и и вестят 

»БРАТСТВ0«

няма да се награждават.
6. Изпратените творби на конкупса тттр. 

бвдат прегледани от жури, а резултатите съоб 
щени в навечерието на Деня на младостта 

'■ Срокът за приемане на тпопрщ 
рали е 10 МАЙ 1982 година Р

^л"ЪадР^“‘Издателство3 „Братадо^!! "за 
29 де™„Н8а?8^1СКУРС На ”МбСт’’ Кей

за наг-

Антун Аугустинчич: ПРЕНАСЯНЕ НА РАНЕН (бронз)
РЕДАКЦИЯ „МОСТ”
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Младежка трибуна * Младежка три
НА 21 МАРТ ОТ ПРИЛЕП ТРЪГНА

_ ЩАФЕТАТА на младостта

И1Т, СВРЬЗВДЩ НАШИТЕ СЪРЦА
ственият ТИГ1?тепо!сазател'11А к°ято титовото ДЕЛО е един

ПОСТА°Т ГРАДА - ПРИЛЕП°тп^4ГАДЕ^Е И ДЕДВОЙ.
ДОСТА. ЛЕП, ИЗПРАЩАЙКИ щафетата на МЛА

ь № !аш
шшШш

V:: ’ , !

- 7

Тридесет и осмата по
ред Щафета на младост
та тръгна в първия ден 
на пролетта от града-ге
рой Прилеп в СР Македо 
ния. Изпратиха я над 
50 000 младежи, девойки, 
пионери, войници, 
щи се и граждани от то
зи град и околните

шата революция, нейните 
светли идеали и 
ния

на СФРЮ и Председател- Щ 
ството на ЦК на СЮК, ща § 
фетната палка,

на пионерката Татяна Атана- 
на соска, тръгна на път, дъ- 

лъг хиляди километри, на 
кгютагЛ и "Р"113"60* Исе път, който минава през
ството ня Тти ПреЖ?ТеЛ' всички кРаиЩП на страна

__™наЦК на СКМ: та и свръзва сърцата на
ореики се за интере нейните жители, 

сите и ролята на работни 
ческата класа, Тито се бо
ри и за братството и един НА 27 МАРТ (УТРЕ) _ ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА В НАШИТЕ КРАИЩА
ството, равноправието и 
свободното

постиж-
ловГчкия№ ИВАН кш- щносена от : щ, секретар 
Председателството 

Преед многолюдната пу
блика

щ ■
ЬЬ

8труде- тI
мес-
бяха Пионерката Татяна Атанасоска понесе щафетатата, които в неделя 

препълнили тържествено 
украсения площад „Маке
дония".

— И днес, и утре, и ви
наги, произнасяме и 
произнасяме Титовото име, 
името на нашия вожд и 
учител, името, "което сим-

Водни продължители иа Титовото делоразвитие на 
всички народи и народно 
сти, за

ще
осъществяването

на националните интере
си, националния и държа
вен суверенитет. _ С 
определения и нашето же

пристигне на тържестве
ната трибуна пред сграда 
та на Общинската скуп
щина. Същевременно на 
трибуната ще пристигнат 
и няколко местни щафе
ти. На митинга, който 
ще се състои в чест на 
щафетата, ще говори Ла
зар Стаменков, председа
тел на ОК на ССТН. След 
двадесетминутен престой 
щафетата на младостта 
отново ще се намери в 
ръцете на пионери и мла

волизира нашия ггьт — ка 
за ЗОРАН ЗЕЛЕНИКОВ 
СКИ, председател’ на ССМ 
в Македония, откривайки 
великото народно търже
ство. — И в годината, в 
която чествуваме 90-годи- 

' шнината от рождението
на другаря Тито и 40-годи 

а на А ;НОЮ 
УСАОЮ, младото по кол е 
ние и дава обет, че ще оста 
не верно на този път, на то 
зи единствен път, прока
ран от Тито.

— Титовата щафета ви
наги ще бъде символ на 
нашата голяма обич към 
Тито, който подари на
младите поколения споко
ен и свободен живот. Ща- _
фетата и занапред ще бъ- Титов стипендиант в Ма-
де символ и манифеста- кедония Раде Миоски про
ция на всеотдайността ни чете поздравителни пис- 
към Титовото дело и на- ма до Председателството

тези
В Сурдулишка, Босилеград ска, Бабушииш- 

ка и Димитровградска общини всичко е под 
готвено за тържествено посрещане и изпраща 
не на Съюзната щафета на младостта, която 
минава из тези места на 27 март (утре). Ули
ците и обществените сгради, площадите и ви
трините са украсени със стотици партийни и 
държавни знамена, портрети на другаря Тито, 
букети цветя, афиши ...

лание за нови революдио 
чнни победи, Щафетата на 
младостта ще минава 
нашите

из
социалистически 

републики и покрайнини 
в дните на интензивните 
подготовки за Дванадесе
тия конгрес на СЮК. ' .

В рамките на голямото 
народно тържество в При 
леп беше изпълнена кул- 

прог

и

В атмосфера на непокътнато братство и 
единство, всеотдайност към грандиозния рево
люционен образ и дело на другаря Тито и не
поколебима решимост по Титовски да се про
дължава нашата революция и развива социа-

мла-

турно-художествена 
рама под название „Вина 
ги ще бъдем Тито". Участ 
вуваха над 400 членове на 

художествени

дежи, които ще я носят 
по улица „Георги Дими-
------", за да я изпратят

Власина,
тров 
към
я поемат жителите на 
Църна трава.
БАБУШНИЦА

листическото самоуправление, пионерите, 
дежите, девойките, войниците и всички труде
щи се и граждани с радост и гордост очакват 
момента, когато в тяхната среда ще пристиг
не щафетната палка — символ на задружност-

културно 
дружества от Прилеп, Би 
тола, Скопие и Валево. 

След като най-добрият

където ще

В 15 часа и 30 минути 
при Велико Бонинце вла 
сотинчани ще 
Съюзната щафета на мла 
достта на младежта 
Бабушнишка община.

та на нашите народи и народности.

предадат
- СУРДУЛИЦА от

АКЦИЯТА „88 ДЪРВЧЕТА ЗА ДРУГАРЯ ТИТО" В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Днес в Куманово 
фетната палка е предаде
на на младежта от наша
та република. В тейение 
на деня ще я посрещнат 
Прешевска, Буяновашка, 
и изпратят жителите на 
Вранска и Търговищка об 
щини. Довечера Съюзна
та щафета пристига във 

Съ- Владичин хан, където ще

ща-
В центъра на Бабушни- 

ца щафетата ще пристиг
не в 15 часа и 50 минути, 
а ще я придружат и ня
колко местни щафети на 
младостта.

По време на 20-минут- 
ния престой ще се състои 
митинг с културно-худо
жествена програма.

С любов до нови Титови горички
щина са запланували но
вите горички за Тито да 
бъдат засадени още през

общоюгославска акцияВ раздвижената 
„88 дървчета за другаря Тито" през миналата

14 мбстни * година.настоящата 
|ЦО така се счит*а, че и в 
останалите местни общно 
сти горичките ще бъдат 

качествени

година в Босилеградска община в 
общности са засадени 27 горички.

широко приета и макар

цощува.
Утре в 8 часа и 20 ми- ДИМИТРОВГРАД 

нути ще я поемат пионе
рите и младежта на Сур- 
дулица и ще я 'донесат на

Акцията

Пътя си през Димитров 
та щафетата на младостта 
ще започне в 17-часа и 20 

горич- площада в центъра на гра минути край Суково. Цея 
да, където ще се състои 

и народен митинг с култур 
но-художествена програ-

всред населението е 
че същата трае до края на 1985 година в ос 
ганалите местни общности ще приключи през 
настоящата година

сзасадени 
фиданки.

Засадените вече 
ки 'и тези които ще бъ,- тържество щетралното 

се състои на площад ,,0- 
свобождение”. На митин
га реч ще произнесе пред 
седателят на Общинската 
скупщина Борис Борисов.

След това ще бъде из
пълнена културио-художе 
ствена програма. Щафета 
та ще пристигне в гра 
пата застава „Иван К

дат засаждани, както 
всички такива навред из 

■ страната ще представля
ват символи и знаменате 
лни места на културата, 
историята, олицетворение 
на миналотр, настоящето Към 9 часа в оело Ьо- 
И бъдещето — любов към жица пионерите и младе- 
Титовата личност и дело, жта на Сурдулишка об- 
Но при това се поставя Щипа ще предадат щафет 
един въпрос: местните об ната палка на своите дру 
шгюсти като патрон на гари и -другарки от Боси-
възпоменателните горич- леградска община. Носе- 
ки в общината би трябва на от пионери, младежи, 
ли да посветят по-голямо девойки и войници, по 

върху подържа- улиците „Йосип Броз Ти- 
Я - то” и „7 юли", Съюзната

Б. Б. щафета на младостта ще

всъщност избрани 
са иай-подходяащ за тази 
цел терени- 

Раздвижената 
гославска акция 
ната е широко 
всред

места,През настоящата про- 
Босилеградска общи 

продължи провеж- 
акцията

ма.
яет в 
на ще 
дането на
дървчета за Другаря 
то”. Както подчертава 
нко Якимов, председател 

ОК иа

БОСИЛЕГРАД,88 общрю- 
в общи- 

приета
Ти-
Ми

населението. анич
арапа Отбора към 

ССТН за провеждане на 
през миналата го 
37-те местни общ 

14 са

Трудещите се и граж
даните, младежта, учени- 

войниците, пионери 
я посрещна-

ипанов.

След 70-минутеп 
той Съюзната щафета на 
младостта ще тръгне към 
Пирот, к-ьдето ще нощу-

К.Г,—МА. — МЯ—С.М.

пресакцията 
дина от
пости в общината 
засадени 27 горички.

ците,
те гораиите

особена любов.в
ха е

Макар че акцията про-

гГиТв Босилеградска об

внимание 
пето и опазването им. ва.

Засадените млади фида
нки от смрика, 
ариш и бор оа на хубави
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до срещата на Петров или някой 
от групата му с диверсантите не 
дойде. Или пък това не беше из
вестно. Съществуваше недоразу
мение: дали Михайлов говори ис
тината? Дали онова „в последния 
понеделник в месеца" означава
ше ден, когато се предават док
ладите, или пък ношо друго. Ако 
представляваше нещо друго, това 
не беше известно, оставаше нераз- 
крито.

(21)
Диверсантите не 

дойдоха
ИСКАШЕ ДА ПРОВЕРИ

Към края «а седмицата Мар- 
че се появи в града. Докладът, 
който беше получен за нейното 
пребиваване в Белград беше кра
тък: „След пристигането в квар-

СТАНКО МИНА от другата стра отели. Може би това негово дър- посредственик. И то тук, в стра- тирата на художншса Милич, стар
на на будката и беше достатъчно жание беше причина за премест- ната. рскярин и .ооем. па утреден лос-
близо за да види как Марга раз- ването му. Вярваше се, че про- Другарите от ЮНА поеха за- рещна влака от пиш и от. лицето 
говаря с непознато лице, като при мяната на местопребиваване поло- дачата да подготвят пълна доку- Н. получи писмо, същата вечер 
това му даде нещо. което държе- жително ше подействува на него. ментация за дейността на .офицс- остави обвивката на писмото, за- 
ше в ръка, заедно с парите. Нело- А и той не негодуваше зарад това ра Мирко и ако е шпионин, как- лепено с леплива хартия, под пей 
знатият веднага се отправи към нещо. во е могъл да изпраща на чужде- ката край Ботаническата градина,
изхода на железопътната гара. — Проверено ли е. дали сега странната разузнавателна служба. Лицето от чуждестранното посол-

Станко след кратко размие- се намира в Ниш? — попита ко- Чутото, в началото, даваше до ство взе доклада още същата ве- 
ляне, тръгна след непознатия. Пъ- мандирът. знание, че немалко работи е зна- чер. През това време хартийките
туваха с трамвая до театъра, а не- — Да, тук е. Идва си всеки ел. Преди да дойде в Ниш е ра- бяха заснети, хекстът разчетен:
далеч от театъра непознатият вле- месец, за да посети семейството .ботил в Скопие, сега е в Слове- „По-обширен доклад ще послед-
зна в една по-голяма жилищна си, което е още тук. пия- Налагаше се да действува ва' .
сграда. След като записа номера -г- Ще трябва веднага да се светкавично. Един ден след пристигането в
й, Станко отиде до телефона. осведоми неговото комендантство ДИВЕРСАНТИТЕ НЕ ДОЙДОХА града Марче се отои в канцелари- 

В канцеларията на офицера в Словения — предлагаше комай- Наближаваше краят на месе- ята на Драган. Сега той я прие с
по сигурност във военновъздуш- дирът — и да бъде преследван ца. Последният понеделник в ав- по-голямо внимание отколкото по-
ния флот в Ниш се води дълъг и ггри завръщане густ в тази 1951 голина беше точ- рано...
интересен разговор. Получиха се Тя му бъбреше повече незна-
сведения за контакт на Марче, чителни работи, разказваше му
приятелката на художника и не- за пребиваването си в Белград, за
познатото лице на железопътната това. че
гара. Всичко беше проверено. В си, платила наема, че си е купи-
сградата край Нишкия театър, в 
която влезнал непознатият след 
срешата с Марче, квартирували 
военни лица. Описанието, което 
дал Станко съответствувало на 
Изгледа на едно лице живеещо 
сградата — офицера в техничес 
ката служба на военното летище.
По-точно, лицето до неотдавна се 
намираше в служба в Ниш, а от 
един месец и командировано за 
Славения.

Дебеличък, нисък на ръст -офи
цер по сигурността, с късо подря
зани мустаки, когото може би за
туй наричаха „Бърко", като че ли 
разтваряше със себе си:

— Всичко се съвпада. Това е 
Мирко. До миналата година , той 
беше летец. Но след като напра
ви някои глупости, зарад недис- 
циплина, непослушност и развра
тен живот, беше преместен в тех
ническата служба.

Застана, загледа се в присъс-.

е посетила квартирата

ла някои неща...
— В Белград владее непоноси 

ма горещина. Едва издържах ня-' 
колко дни. Нощем изобщо не мо
же да се спи.

— Горещо е и тук — много
значително й отвърна Драган и 
като си спомни за предишния раз
говор с нея, когато изразяваше 
боязън от идването на русите, до
бави: — в Белград поне нямат 
граници край себе си и нямат от 
какво да се страхуват. Тук но
щем е свеже, но когато на гра
ницата запращи, все пак никой 
не спи. Сетне, повече за себе си, 
добави:

— Ето и преди няколко 
щи пращеше, и то много!

Очакваше тя да прояви инте*
„ „ рее за стрелбата, за това какво
Пропаганден материал, които нелегалните разпреостранявали на юго е станало, защото стрелбата беше 

славска земя

в

но-

се чула и целият град за това си 
- говореше,разбираше че се налага да има. Спокойно 

но на 27. Обаче нищо не предвес- сована, тя гледаше 
тяваше, че художникът подготвя като говореше това а сетн*» като среша с диверсантите. Посредст-,

ХудНоИж™кът за самото3 нещ~ Хората “ко^то^а юд^1 
сТГп^ХаНнаЪТб“™о?е2ряД^: ™ “ « изяснили за Ус^е и 
що не говореше. Марче се задър- малко ,наказа<ние,
жа в Белград, там тя напълно бе- св°б°Дно се движат, работят
ше „покрита"! така че всяко ней- Това нещо
но движение се следеше, всеки УепппипУтр ' «ищо не
опит беше напразен... (вУ^двашия' брой: „БЯГАМ ОТ

Дойде и 27 август и мина, а ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА"..)

— Това нещо аз ше уредя — 
твувашия командир на поделение- отвърна офицерът по сигурност, 
то Станко, и продължи: Трябва предварително за всичко

— Да, той е роден в същия край, да 06 договорим със Станко и ко- 
Лятос легате му. Очевидно, той не е 

си сам и тъй като те работят върху 
случай, ще бъдем в постоянна връ
зка. Дали „Голуб" — лицето, за

почти незаинтере- 
V Драган, до-

откъдето и художникът, 
беше на почивка в родния 
край- Чувствуваше се V него ня
каква промяна, невроза, несигур
ност в работата, в държанието което от чуждестранния разузна 
му. Това забелязаха неговите на- вателен център е изпратен кода 
чалници. Веднъж ^ води и раз- е разкрито? Как и по кой 
говор с него. Обаче политически ще изпраща докладите? Кому ги 
не се изявяваше, беше затворен в предава? Самият факт, че му е 
себе си, без много другари и при- изпратен код за общуване, под-

начин

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ПО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Средствата главен проблем
Жилищното, строител- ‘ дат финансирани с 60 на трябва да започне най-къ 

ство в Босилеградска об- сто от Републиканския 
щина не върви с желате- фонд за развитие на недо 
лен темп. Всъщност, за- статъчно развитите кра 
последните десетина го- ища и 40 на сто от Авто- 
дини в Босилеград са из- транспортната организа- 
градени две жилищни сг- ция, Горската секция и 
ради, от които една с 9
двустайни и един еднос- Трудовата организация 
таен апартамент, а дру- „Босилеград" (общата слу 
гата с 4 двустайни апарта жба), за останалите 8 апар 
мента и 2 гарсониери. тамента, около 12 милио

обезпечи 
по жилищно строи

телство. Както ни осведо 
ми Иван Лазаров, секре
тар на тази общност, 
кадията за изграждането 
на тази сграда е обезпече 
на, а в ход е изготвянето 
на проекта. Строежът й

сно до края на юни тази 
година.

Една от основните при
чини за бавното строене - 
на жилищни обекти в 
общината по мнение на 
секретара на тази общ
ност е недостигът на сред 
ства. Именно 
вата на Общинския 
дикален съвет и Изпълни 
телния съвет на СОИ 
жилищно-строителство за 
сдружаване на средства
та за тази цел не е прие 
та от трудовите и основни 
те организации, въпреки, 
че голям брой трудещи- 
се имат нужда от жили-

инициати
сипна динара ще 

СОИСпоред програмата на 
СОИ по жилищно строите 
лство, през настоящата 
година трябва да отпочне 
изграждането на нова жи 
лищна сграда с 12 двуста 
йни и едностайни апарта 
мента, 4 от които ще бъ

по
Нова жилищна сграда в Босилеград

ганизац^и.н^ стопанството нГТ™ 'НяМа шгРажда- 
и обществените дейнос- 6
ти трябва да сдружат оре Д тя '
дствата си, защото без

ло-

М. Я.
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[физнчесшаиудтура Сс^ й)рф
ОЩЕ ЕДНА ЗАСЛУЖЕНА ПОБЕДА НА ,ДСЕН БАЛКАНСКИ"

ЖЕЛАЕХА ЕДНА, СПЕЧЕЛИХА Н 

ДВЕТЕ ТОЧКИ
7,Единство" (Бела паланка) — „Асен Бал

кански" 1:3 (0:1) един футболист повече, 
димитровградчани 
ествиха теренско надмо
щие и създадоха няколко 
шансове, но резултатът 
не се измени.

Второто полувреме запо 
чна съ.с силни атаки на 
домакините, които настоя 
ваха да изравнят резулта-

осъщ

Бела паланка, 21 март. — Игрище на 
„Ьдииство". Зрители — 500. Съдия: С. Нау- 
мович (Пирот) — много добър. Голмайстори:

• Станков в 33 мин. (1:0), Кръстич в 75 мин. 
(1:1), К. Кръстев в 80 мин. (1:2) и Д. Каме
нов в 88 мин. (1:3). Жълти картончета 
чиха Тричкович и Райковиач 
Червено картонче 
минута.

Първият отляво (първостоящ) е Деян Михов

полу- 
от „Единство", 

заслужи Тричкович в 34
та.

Обаче
ските футболисти се 
щищаваха умело и органи 
зираха твърде опасни кон 
траатаки. В 75 минута до 
макините изпълниха ъг
лов удар, след който ус
пяха да изравнят резулта 
та. От този момент започ
на ожесточена 
борба. Футболистите 
„А. Балкански" .се дръз
наха от дрямка и с всич
ки сили тръгнаха към по 
бедата. На десет минути 
преди края съдията пра
вилно наказа с дузпа ед
но нарушение в 
телното поле на „Единст
во".

димитровград-
за-

„ЕДИНСТВО": Игич 5, Тричкович 5, Рис- 
гич 6, М. Игич 5, Куртич 7, Деспотович з, 
Петров! 1ч 6, Райкович 6 ,Кръстич 6, Д. Игич 
5, Йованович 5.

,,А. БАЛКАНСКИ": К. Ставров 8, Зоран 
Христов 8, Найденов 8, Марков 8, Димитров 
8, Здравко Христов 8, Станков 8, Каменов /, 
Алексов 7 (Манолов), Кръстев 8, Тодорович 8-

I ■ ■■
Димитровград се получи хубава новина, 

секретарят на футболния отбор на „Раднич- 
*** в ^?^ттМ^-?Раг Кнежевич, кани осмокла
сника ДЕЯН МИТОВ, да дойде да тренира с 
пионерския състав на нишкия първоразрядник. 
Естествено, тази ласкава покана не е могла да 
оъце удоволетворена, заццото Деян Митов би 
трябвало да отсъствува много от часове, но е 
още едно признание на обещаващия футболист 
от Димитровград

тов в

спортна
на

Футболистите на „Асен 
Балкански" от Димитров 
град заминаха в Бела па
ланка с желание да спе
челят една, а се върнаха 
с две точки. По време на 
целия мач димитровград
ският отбор игра много 
добре и с ясно поставена 
цел, докато домакините 
настояваха да спечелят то 
чките съ.с сила.

В 33 минута Зоран Хри 
таканаре- 

ъглов 
на го- 
беше

стов изпълни
чен „съкратен" 
удар. Пред вратата

наказа
За сведение. да изтъкнем и това, че през 

миналото лято Дея-н Митов като член на пио
нерския отбор на Сърбия даде няколко хуба
ви игри на състезанията в Алексинац, като от- 
беляза един хубав гол. Митов играе ляво кри 
ло в нападателната

стите наи-находчив 
Станков — последва удар 
с глава и това беше 1:0 
за „Балкански". Една ми-

Успешен реализатор на 
дузпата беше Кръстев. В 
88 минута Каменов успеш 

нута по-къоно защитникът но реализира една добре 
на „Единство" Тричкович организирана 
заслужи жълто, а след то съотборниците си.

Накрая да добавим, че 
футболистите на домаш
ния отбор играха твърде 
грубо, а някои техни по 
стъпки са твърде далече 
от спортсменството.

С една такава постъпка 
се „изяви" Деспотович: 
по пътя към съблекалня
та той по боксьорски уд- 
ря Тодорович, като му на 
нася тежка повреда.

Вече сега може да се 
дължиха да атакуват, но каже, че „Асен Балкан- 
футболистите на „Пчиня" ски" стартува добре в 
успешно затваряха всич- пролетния сезон. Две по- 
ки пътища към своята беди в два кръга (в пър- 
врата. Към средата на вия кръг , Дал кански" се 
второто полувреме съдия- наложи над есенния ли
га Д. Станкович съвсем дер „Раднички" с 2:0) — 
правилно посочи бялата това е добра онсова за 
точка. Обаче ударът на оптимизъм пред мача „А. 
В. Тасев беше слаб, така Балкански" — „Рудар" 

„Пчиня" (Алексинац), който се иг
рае на 28 март на стади
он „Парк" в Димитров
град. Със 17 точки дими- 

толкова по-оилни бяха ата тровградскидт футболен 
ките на босилеградските отбор заема място в гор- 
футболнсти. В една добре ната част на таблицата.

Д. Ставров

ЛИНИЯ.
атака наНа това място играе и в отбора на „А. 

Балкански" под зоркото око на треньора му 
Александър Пейчев. ва и червено картонче. С

Тези дни споделихме за футболната игра 
с малкия футболист-.- '

— Кой играч ви служи за „образец”?
— Като образец ми служи Живкович от 

,,Партизан" и Сафет Сушич от „Сараево".
— Кой ти даде основи във футболната

БОСИЛЕГРАД

„Младост“—„Пчиня“ 1:1игра?
— Ясно ми е, че за да постигна нещо 

във футбола трябва още много и много да 
уча и да тренирам. Онова, което досега съм на 
учил дължа преди всичко на моя треньор 
Александър Пейчев.

На 20 март (събота) врата босилеградчани про- 
Босилеград, по твърде ло
шо време и на покрито 
с кал н сняг игрище, от
борите на „Младост" н 
„Пчиня” от Търговище иг 

1:1 (0:1).

Да кажем и това, че Деян Митов играе 
футбола от любов, не забравя книгите. Понас
тоящем е много добър ученик. И ако на спорт 
ното поле постигне и по-хубави резултати, 
това ще бъде само един плюс за него н него 
вия треньор Пейчев.

аха наравно 
същност това беше мач 

от първия кръг на про
летната част от тазгодпш 

първенство в „А” 
групата па Междуобщип- 

футболна дивизия

§

Инак Митов е привърженик на „Парти- 
зан" и има голямо желание един ден да иг
рае в най-добрата 11-торка на този славен 
славски футболен отбор.

ното
че вратарят на 
лесно хвана топката.

Колкото повече набли
жаваше краят на мача,

ската
Враня.

юго
полувреме 
на ,,Мла-

В първото 
футболистите 
дост" имаха превес в иг
рата, често атакуваха вра 
тата на гостите, но не ус
пяха да реализират нито 
едно от многобройните го 

положения- Гостите

М. А.

ПО ПОВОД 22 МАРТ ДЕЙЯ НА ТРУДОВИТЕ ИНВА 
ДИНИ . •: Чм организирана акция, авто

ри на която бяха повече 
футболисти, А. Васев ус
пя да вкара топката във 
врата на отбора от Търго 
вище и изравни резулта-Посещение в Цветния дом лови

приложиха вариант иа за
творена игра и само от 

на иа трудовите шшали- време на време минаваха 
22 март бяха про- в полето на противника 

победителите И когато всички очаква-.
ха полувремето да завър
ши без голове, нсввимател 

,на „Мла- 
С. По-

та.В събота на 20, колона 
17 автобуса, в които 

се намираха към 850 чле
нове на Съюза на трудо
вите инвалиди посети Две 
тиия дом в Белград и по
ложиха 88 карамфили иа 
гроба на др. Тито.

На централното търже
ство в Ниш по повод Де

ди на
възгласени
по разни спортни дисцип-

Участвуваха отбори на ните защитници
инвалиди от Ди- дост" позволиха на

Пирот, Алек- пович да улучи целта —■ 
Проку- 1:0 за „Пчиня”.

В продължението на иг-

от „Младост” игра в след
ния състав: Пейчев, Ив- 
ков, Ефтимов, Васев, В. 
Тасев, М-Чипев, Б. Тасев, 
Георгиев, Младеноаич, За
хариев и Спасов.трудови 

митровград, 
синап, Свърлиг и М. Я.зие.
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Ху/Цфр
Щм\ХЧ1\\\ш Ш —. Стихотворенията на

Алекса Шантич се делят 
[К на патриотични, социални, 
(У философски и любовни 
Щ — обяснява преподавател 
Щ по сърбохърватски език 
Ш един клас.
И сега?

ж ВЪОБРАЖЕНИЕ!
NУ В началото на този сезон футболистите 

на „Младост” не използуваха три дузпи. Ако 
„Младост" случайно беше първа в своята ди
визия, нейните футболисти щяха да си въоб
разяват, че играят — в „Динамо от Загреб.

в
Ясно ли е

— Ясно1 
учениците.

— Е, Мишо, кажи ми 
сега какво е естихотворе- 
нието „Хляб”.

— Хранително! — отго
варя Мишо.

отговарят

„ТАЛАНТИ"

На футболния мач „Единство" — „Асен 
Балкански” в Бела паланка трябваше да при- 
съствуват съюзните треньори по ръгби и бокс!Гласува, па па

В СЪДА Присъствието им щеше да бъде от голяма 
защото някои футбо- 

се „изявиха” катополза за тези спортове, ~ 
листи на домашния отбор 
тала/нтливи — ръ.гбисти и боксьори.

— Защо откраднахте то 
зи автомобил? — попит- 
ва съдията обвинения.

— Бързах да заваря вла
Стари и млади, да смо живи и здрави, 
и гласуваните, и тия що смо гласували.
Сцга гласувамо ко сакамо и ко ,йе требало, 
йоще по-успешно да биде отука натамо.
Свак да си гледа одговорно своюту работу. 
(Това се односи и на мене и на бабуту). 
Избраните делегати да не забораве базуту, 
с акцийе и работу да заместимо фразете- 
Да имамо млого по-малко заседания, 
размирице, неслойе и натедзания, 
у скупщинеге — договори наместо реферати 
и свак делегат за по нещо да орати.
Й СИЗ-овете на пут да се оправе, 
да разправлдю за работу, а не сал за паре. 
Делегатите да се боре за демокрациюту, 
сви да запнемо саглам за стабилизациюту.
Да пробийемо општинсйе и републичйе

МЕТАМОРФОЗИТЕ НА ЕДИН ДВОР

Преди няколко дни дворът пред обществе- 
жилищна сграда, намираща се срещу ме

белната фабрика „Циле" в Димитровград при- 
празен дръвник. По тая логика, 

място отсега ще бъде отъпкано детско 
игрище, след това място за вдигане на прах, 
открит склад за отпадъци от чушки и дома
ти, сложени в туршия.

По същата тази логика, това място може 
да бъде всичка, само не — добре уреден двор.

ка.
— А защо не ползувахте 

средствата на градския 
превоз?

— Моля ви се! Как да 
открадна трамвай?
ДИАЛОГ ПО ТЕЛЕФОНА

В една канцелария звъни 
телефон. Намиращият се 
тук служащ повдига слу
шалката.

— Хало? Кой е там? — 
попитва гласът от другия 
край «а жицата.

—Тук е Шарац — от
говаря служащият.

ната

личаше на 
това
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ДОПЪЛНЕНИЕ$
В учебниците по икономика цената се об

яснява като обективно отражение на стойност 
та на едно произведение.

Предлагам две допълнения: „Цените са 
подходяща тема за безрезултатни събрания” и 
„Цените са източник на семейни главоболии".
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— Щом си ти, слезни 

на улицата да те „подях- 
■ на” до кръчмата.

— Ама, кой си ти? — 
сърдито попитва служащи

т„границе", т№
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©

да изгонимо оди вотел>ете разне развалице. 
Делегат да не иде без став на делегациюту, 
да укочймо и поизтребимо бирократиюту.
Да затегнемо узду на разни либералисти, 
да учукамо рогове на шовинисти и

ят.
— Аз съм Крали Мар

ко.

11националисти. АНЕКДОТ
Та после_кига се сберемо да гласуйемо, 
све дД валимо, да нема що да критикуйемо. 
А съга другари — доста йе благосивляне, 
требе да упредзам и да идем на оравье.

т Спали върху „цял свят“'Р

в първите следвоенни че хората от този край 
години, когато в Бистър не са гостоприемни, а за- 
(Босилеградска община) туй че всеки се срамувал 
било открито осемгодиш- да приеме тези учени хо- 
но основно училище, про- ра в своите бедни и тес- 
гимназиалните учители КОбни къщурки.
Методи Кирилов Раде наложило се да нощу- 
Константинов, Милачко ват в учИлището. 
Найденов и Асен Стоев
пристигнали (пеш) в цен- Обаче възникнал нов

проблем: липсвал креват.
Учителите го разреши

ли с помощта на няколко 
черни дъски.

Тъй като нямало пос- 
а да не спият на 

дъски, учителите
теля,
„голи"
постилят една стара геог
рафска карта на света.V ш — Другари, не мислете 
за твърдите дъски. Тазип
нощ спием върху „цял св
ят”! шеговито проко- 
ментирал положението Ра 
де Константинов.

търа на селото.
Опитали се да намерят 

конак у някой селянин, 
но не успяли, не затова,Вря-тстЪI Анекдота записа: К. Геор
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