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•рм 1975 г. Издател
ство „Братство" • у ло
стови 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- 

Н1ите . нареди и наро
дности.
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ПРЕД 12-ТИЯ КОНГРЕС НА СГОК

Доверие на всички 

кандидати
БЕЗ ИДЕАЛИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЧЕС

КАТА КЛАСА
СОЦИАЛНО-КЛАСОВА-сточкття * Осъществяването на ра

на Лптаи-тп На С ЮЗа ботническо мнозинство в 
“ „вкГГИСТИТе’ макар Редовете на Съюза че не е единственият пока мунистите направо

™ оПтноеснаоНеоТт° пос^едо 
своя авангард играе голя- вателното зачитане на ут 
ма роля в неговата идео- върдените критерии. А с 
логия и практика. Ако в настоящата практика оче 
Съюза на комунистите видно, не можем да бъ- 
влизат предимно чиновни дем доволни. Изглежда 
ци, тогава това нещо тря- че в това отношение от ед 
бва да бъде сериозна при на с- крайност се отива 
-нина за оценяване на не- в друга. Или в СъЮза на 
говата насоченост спрямо комунистите се приема по 
отделни социални слоеве тържествен начин, и 
за оценка нй съдържа- сово, или пък сектантски 
нието на дейността му. А се затварят ,,вратата" за 
факт е, че макар че ра- ония, които според своя- 
ботниците и да представа та работа, схващане и по- 
ляват най-голямата соци- ведение, би трябвало да 
ална група в СЮК, тяхно- бъдат членове на Съюза 
то относително участие 
от по-дълго време не се 
увеличава.

Съюзът на комунисти-

що има много. Съюзът на 
комунистите стана вече 2- 
милионна организация 
Евентуално по-нататъшно 
неспазване на утвърдени
те критерии за приемане 
в СК може да доведе ,до 
неограничено 
ране на Съюза на комуни 
стйте- А това, .както на 
посоченото съвещание из 
тъкна Бранко Микулич. 
може да наложи необхо
димостта отново да се от 
крият някои въпроси, как 
вито са по-нататъшнотс 
изграждане на СК като 
авангард на работничес
ката класа и водеща идей 
но-политическа сила в об 
ществото, сетне въпроса 
за отношенията на СК с 
останалите 
политически организации 
и др. Може би, подчерта 
Микулич, ще се открият 
и някои нови въпроси и 
за отношенията в самия 
авангард, защото може 
да навлезнем в състояние 
на такова идейно разнооб 
разие, което ще доведе 
до разделение на Съюза 
на комунистите на разпи 
чни течения и . фракции".

ТА НА КАНДИДАЦИОН- 
НИТЕ конференции на 
Социалистическия съюз в 
Сърбия на 6 април беше 
утвърдена листата на 90 
кандидати, които ще бъ
дат избирани за делега
ти в Обществено-полити
ческия съвет на Скупщина 
та на Сърбия и 30 деле
гати в Съюзния съвет на 
Скупщината на СФРЮ от 
СР Сърбия. Избирането 
на предложените кандида 
ти за делегати ще се про
веде на сесия на Скупщи
ната на Сърбия на 5 май 
и на сесияТа на Скупщи
ната на СФРЮ, която ще 
се провде към средата на 
месец май.

черта в уводното си изло
жение Вукое Булатович. 
председател на Република 
нската конференция на 
Социалистическия съюз в 
Сърбия. Над 4 милиона 
души, които участвуваха 
в множество изборни съб
рания, както и критичес
ките мнения и предложе
ния, потвърждават че то
ва беше всенародно разис 
кване по най-актуалните 
и най-важните въпроси от 
осъществяването и по-на
татъшното развитие на 
самоуправлението. Була
тович посочи, че и крити
ките на лошите страни и 
непоследователността 
осъществяването на деле
гатските отношения са от 
голяма полза, защото в 
най-голяма степен са тво
рчески и градивни. Що 
се касае до отзива на из
бирателите, при анализи
рането на изборите, трябг . 
ва да се внймава да не се 
допуснат някои грешки и 
да не се направят еднос
транчиви изводи.

на ко- 
зави-

масовизи-

ма-

в

На отделни кандидаци- 
онни конференции на 6 ап 
рил бяха обсъдени докла
ди за дейността и докла
ди за дейността на Общес 
твено-политическия съвет 
на СР Сърбия и на.деле
гатите от СР Сърбия в Съ 
юзния съвет на Скупщина 
та на СФРЮ-

на комунистите. В досе
гашните разисквания по 
повод подготовката на до 
кументите за 12-ия кон

те, без съмнение, ще тряб грес на СЮК ясно е из- 
ва да даде отговор на въ дигнат искът за критичес 
проса: защо не се увели* ко преразглеждане на до 
чава относителното влия- сегашната практика на 
ние на работниците в ор- приемане на нови члено- 
ганите на СЮК, отделно в ве в СК. Същото беше ка- 
неговите политическр-из- зано и на неотдавнашно- 
пълнителни органи. Защо то съвещание в Кумро- 
в Съюза на комунистите веЦ за социалната и кла

совата структура на СК. 
Основания за това не-

обществено-

Там където отзивът на 
избирателите е малко по- 
слаб например, в по-гол е- 
мите градски средища, е 
имало неажурни с лошо 
устроени избирателни спи 
съци, което също оказва 
влияние върху отзива на 
избирателите. Тук-таме, до 
известна степен, на недо
статъчен отзив на избира
телите влияние е оказа
ло политическото настро
ение.

Отделно качество в на
стоящите избори е в това, 
че за делегати са предло
жени над 60 на сто канди 
дати, които в предварител 
ния мандат не са заемали 
тези постове. Този факт 
потвърждава, че същест
вува богата кадрова база, 
както и процес на по-на
татъшно- обобществяване 
на кадровата политика.

— Всичко 
течение на изборната дей
ност показва, че с успех 
издържахме изпита — под

станало в

всеки втори зает е с по- 
лувиеше и виеше образо
вание, всеки трети с ние 
ше или средно образова
ние, а едва всеки пети е 
квалифициран, или всеки 
11-ти
работник, т.е. всеки 
активен селскостопански 
жител. Дали това е по
следствие от прилагането 
на много по-остри крите
рии при приемането в СК 
в първичните организа
ции на СК в областта на 
материалното 
ство
следствие на сектантство 
към работниците, отдел
но спрямо квалификаци
ите.

Д. М.

В ТРАЕН СПОМЕН НА ДРУЕАРЯполуквалифициран 
53-и

ва 90-годншнината от рождението 
му.

двегодишнината от 
на президента Тито ще се

По повод
смъртта
отдаде достойна почит на великия 
вожд и революционер, но спомените 
за него ще се възкресяват постоян
но защото неговото дело е трайно събрания,
_'беше изтъкнато на Координацион конкурси. С диа дума, ще се про-

комитет на Съюзната конферен дължат ония изяви, чрез които мля
на Социалистическия съюз в 

чест-

Всяка среда ще изготви своя 
програма по чествуването на тази 
велика годишнина: с тържественипроизвод- 

или пък това е по съревнования, наградни

ния 
ция
Югославия на 5 април т. г. за 
вуване и опазване 
на Йосип Броз Тито.

наши граждани идите и всички
трудещи се посрещат и изпращат 
Щафетата на младостта, като й ус
тройват сърдечно посрещане и из
пращане с трудови акции, с добро- 

Делегатите на федерацията 1це волен труд и производствено сърев- 
положат цветя на гроба на другаря нование. В програмите на училища- 
Тито на 4 май. В съши» Ден в 15 ча- та - от основните до факултетите 

се огласят фаб- — в настоящата година по-голямо 
внимание на Титовото дело и мис-

името и делотокогато се 
необходимостта 

мнозин-

Естествено,
От 90 кандидати за де

легати в Обществено-по
литическия съвет на Скуп 
шината на Сърбия, по 25 
са от делегациите на 
ССТН и синдикатите, 18 
от делегациите на ЦК на 
СКС, 12 от Републиканс
кия съвет на бойните и 
10 от Републиканската 
конференция на Съюза на 

■ социалистическата мла
деж на Сърбия. Избира
телна колегия за избира
не на делегати в общест
вено-политическия съвет 

.представлява цялата тери
тория иа Социалистичес
ка република Сърбия.

(На 3-та стр.)

изтъква
от работническо 
ство в Съюза на комунис 

се идеализиратите, не 
всичко онова, което съчи 

съставна са и 5 минути ще 
ричните тревоги, а на учениците в 
час ще се говори за живота и дело
то на др- Тито. И средствата за ма
сова информация Ще публикуват об
ширни материали, посветени на ве
ликана на нашите народи и народ- 

— др. Тито.

нейнатанява
част, нито пък всички те. 
хни поотделни или групо- 

мнения- Впрочем, в на- 
общество още не е 

попя

ли-
Решено е, също така, тези тър

жества да бъдат на завидно равни
ще.

ви
шето Взето е решение да се поведе 

занапред много повече сметка при 
издаването на Титови произведения,

изясненонапълно 
|гието, кой днес е чист ра 
ботник. Дали това е само 
омя отделен човек, който 

комбине- 
машината

пости
както и на значки и други изделия 
е Титовия лик. ЗаключеноНа заседанието на Координаци 

настоящата година когато се честйу-

е таки-
в работнически
зон стои зад 
или пък това са и инже
нерите и техниците в иепо 
средствеиото производен

ва акции да не се предприемат и 
реализират без съгласието на Коор- 

комитет.

во.



НАС |И УI ПО СВЕТА
ГРОМИКО ПОСЕТИ НАШАТА СТРАНА НАКРАТКОРАЗВИТИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА 

ВЪРХУ УТВЪРДЕНИТЕ 

ПРИНЦИПИ

ПЙОНГЯНГ: Ким Ил Сунг е преизбран 
президент на Корейската ДНР. Той същевре
менно е и генерален секретар на ЦК_на Ко
рейската работническа партия. Ким Ил, лнг 
Вок и Парк Сунг са избрани за подпредседате- 

а Ли Джомг Ок е преизбран за мини
стър-председател на страната.
БУКУРЕЩ: Шефът на турската държава гене
рал Кенан Еврен тези дни пребивава на офи
циално посещение в Румъния.
ХАВАНА: Кубинският президент Фидел Кас- 
тро заявил, че неговата 
диалог СЪС САЩ по билатералните проблеми, 
но и решена да се противопостави на евенту
ална военна агресия и блокада.
ЛОНДОН: Поради кризата във великобритан- 
ско-аржентинските отношения, министърът на 
външните работи на Великобритания лорд Ка 
рингтъи подал оставка, която била приета от 
Маргарет Тачър.
ПРАГА: Тези дни партийно-правителствена де- _ 
легация на НР Полша оглавявана от Войчех 
Ярузелски пребивава на официално посещение 
в Чехословакия.

за

ли„

■4>

страна е готова за

Министърът на външни
те работи на СССР и член 
на Политбюро на ЦК на 
КПСС Андрей Громико 
пребивава от 4 до 6 ап
рил на официално прия
телско посещение в Юго
славия- Министърът Гро
мико беше приет и от 
председателя на Председа

съобщение Брежнев за ограничаване 
намаляване на ядре

ното оръжие. Съгласно 
принципа да подкрепя вси 
чки инициативи, имащи 
за цел прекратяване на 
надпреварата във въоръ
жаването,
страна изнесе положител
но становище по предло
жението на Брежнев.

съвместното 
се изтъква, че разговори- и 
те преминаха в атмосфе
ра на приятелство, откро
веност и взаимопочита-
ние.

Изтъкнато е, че принци 
пите за уважение неза
висимостта, суверенитета, 
териториалната цялост

югославската

л>"

КООРДИНАЦИОННОТО БЮРО НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ РАЗГЛЕЖДА 
:.5 ПАЛЕСТИНСКИЯ ПРОБЛЕМ

Постоянна и принципа подкрепа
В началото на седмица

та в Кувейт започна засе- вързаните по 
дание на Координацион
ното бюро на необвърза
ните страни, посветено на 
палестинския проблем. С 
това необвързаните стра
ни още веднаж манифес- пираните територии, 
тират своята постоянна и 
принципна подкрепа на 
борбата за осъществяване 
на палестинските права.

Разискванията на необ- 
палестин- 

~ския въпрос се водят в мо 
мента, когато Израел за
силва натиска срещу ара
бското население на оку-

Координационното бюро 
на необвързаните, но не 
можа да бъде отмината 
Оповестено е, че след за
седанието представители 
на Индия, Куба, Замбия и 
Палестинската организа
ция ще заминат в Баг
дад и Техеран с цел да се 
намери път до помирение

Войната между Иран и 
Ирак не беше официална 
тема на заседанието на ТО.

По повод 90-годишнината от рожлението на Иосип Броз ТитоЙосип Върховец и Андрей Громико

телството на СФРЮ Сер
гей Крайгер, председателя 
на Председателството на 
ЦК на СЮК Душан Дра- 
госавац и председателя на 
Съюзния изпълнителен съ
вет Веселин Джуранович.

(2)ТИТоВоГо нвшкодно дело
равноправието и ненаме
сата, съдържащи се в. 
Белградската декларация 
от 1955 година представ
ляват трайна основа за 
успешно и стабилно раз
витие на югославско-съ
ветските отношения. От
делно е подчертан голе
мият принос на Йосип 
Броз Тито и Леонид Бре
жнев за развитието на 
приятелските отношния и 

между

„БОМБАШКИЯТ ПРОЦЕС" ПРЕЗ 1928 ГОДИНА

В тези разговори е даде- 
оценка НЕ ПРИЗНАВАМ БУРЖОАЗНИЯ СЪД!на положителна 

на двустранните отноше- ■ ■ ■ния и - е изразен взаимен 
за по-нататъшноинтерес 

усъвършенствуване на 
сътрудничеството между 
СФРЮ и СССР, и СЮК и 
КПСС. Бяха разгледани и 
актуалните международни

а«о"™,иг„ ”“
Работническите надници спадат на Накп-Г „"ръсват- 
най-ниско равнище в Европа. Селско- т,,ТЛя И Иосип Ьр°3 схваща, че
стопанската продукция се продава в петяггт^ 'г/а преминава в дълбока не- 
безценида. При такова положение вме Променя физиономията, ела-
сто да се търси изход от тежката кри- Л »^ила и постоянно започва
за, буржоазията насърчава полицията “е™.С)9,,2леклото си. Па все пак през
да разгромява представителите на ра- „~т,, ° г°Дина полицията успява
ботниците. Синдикалните фуякционе- и арестУва Иосип Броз. На

| ри биват постоянно арестувани. пят. т™1?0460, които се състоява съ-
йосип Броз по това време е сек-- подназвавдето БомТашки процес” 

ретар на Съюза иа кожарските и пре- йосип Броз е пггп'™ и. пЦИ процес 
работвателните работници на Хърват- твор. Неговото Държание н! съда 3 е

юкп* тжнг
Полицията го преследва и поради то- ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАШИяТ- К, 
ва бгша принуден да живее в нелегал- жете ниА тогава за какво ^е считате

виновен?
ОБВИНЕНИЯТ БРОЗ: ,.Признавам 

че съм член на нелегалната Югослав
ска комунистическа партия, -признавам 
че съм работил върху пропагандиране 
идеите на комунизма, посочвах

сътрудничество 
двете страни.

Въпреки че в оценкитевъпроси. се- изявиха известните раз
лики по някои междуна
родни въпроси, Върховец 
и Громико изтъкнаха зна- 
ченйето на диалога и раз 
менните посещения на ви
соко ррвнище. Изразявай
ки загриженост от серио
зното влошаване на ме
ждународната обстановка, 
двамата министри изтък
наха опасността от над-

Съюзният секретар на 
външните работи Йосип 
Върховец и министърът на 
външните работи на СССР 
Андрей Громико водиха 
официални разговори, по 
време /на които направи
ха задълбочена размяна на 
мнения във връзка със 
състоянието и перспекти
вата на югославско-съветс 
ките отношения и изнесо
ха свои оценки за между
народната обстановка. В те инициативи на Леонид

Веднаж полицията нахлува в поме
щенията на синдикатите. Агентът пи
та дали се намира тук Йосип Броз. 
Тито разперва ръце и отговаря: 
не виждате, че тук го няма?!".

преварата във въоръжава
нето. Громико подробно 
обясни същината на нови- „Нима

на про-
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Доверие на 

всички 

кандидати

В НИШКИ И ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНИ 
НА СДРУЖЕНИЯ ТРУДНА СКУПЩИНАТА НА

ЗА ДЕЛЕГАТИ В СЪВЕТА 
СР СЪРБИЯ

Утвърдени 

кандидатските листи
След обстойно разисква производител от ясеновац 

не в общините в Нишки (Житораджа) и 
и Южноморавски регио- Юрйевич, 
ни й, с пълно зачитане на

На кандидационните ко 
нференции са изтъкнати 
предложения за делегати 
и някои функции в реги 
оните, Републиката и Фе 
дерацията. За делегати в 
Съюзния съвет на Скупщи, 
ната на СФРЮ от Нишки 
регион са предложени Не 
вейка Миленкович, фарма 
цевт от Прокупие,Предраг 
Трифунович, квалифици
ран работник от Алекси- 
нац, Саво Саватич, високо 
квалифициран работник 
от Ниш и Тодор Славян
ски от Пирот- За делега
ти в този съвет на Скуп
щината на СФРЮ от Юж 
номоравски регион са пре 
дложени Синиша Петро
вия, директор на „Здрав- 
йе” от Лесковац, Влада 
Миланович, висококвали
фициран работник от Вра 
ня и Исмет Исмаили, ква 
лифициран работник от 
Буяновац.

(От 1-ва стр.) Звонко
генерал-майорвените организации има 

УА кандидати, 13 от об
ществено-политическите и 
самоуправителните

В структурата не? пред
ложените делегати за Об-

класово-социалната стру- Междуобщинската кан 
ктура и критериите за из дидационна конференция 
биране На делегати, Меж на ССТН в Лесковац за 
дуобщинските 
ционни конференции на 
ССТН в Ниш и Лесковац

общ-
интересите, 5 са 

членове на СИС и Изпъл-

ществено-политическия съ 
вет има 30

пости на
кандида делегати в този съвет на 

СР Сърбия утвърди канди
кандидати от 

сдружения труд на мате
риалното 
От това число 26

нителния съвет на Скуп
щината на Сърбия и 4 от 
ЮНА. До 28
19 кандидати, до 40 — 11, 
до 50 — 15 и над 50 — 
45 души. Участници в 
НОВ са 29, от които 13

датска листа от осем ду- 
на проведените в понедел ши: Милорад Ковачевич 

агроном от Буяновац, Бо
жидар Сречкович, работ
ник в „Леминд” (Леско-

производство. 
са висо- 

и ква-
ник заседания утвърдиха 
кандидатските листи за де 
легати в Съвета на сдру
жения труд в Скупщина- вац), Милунка Стоянович 
та на СР Сърбия. дипломиран икономист от

Лесковац, Бешие Юсуфи; 
просветен
Прешево, Мира Живко- 
вйч, фармацевтичен тех
ник от Власотнице, Вуч- 
ко Петрович, селскосто-

години има
коквалифицирани 
лифицирани работници и 
3 селскостопански произ
водители. Предложени са 
и 22 жени и 19 младежи 
и девойки. От обществе

на Междуобщинската 
кандидационна конферен 
ция на ССТН в Ниш е 

, утвърдена кандидатската 
листа за 11 души, които 
да бъдат делегати в Съве 
та на сдружения труд _ 
Скупщината на СР Сър
бия: Ружица Яйкович, ква 
лифицирана работничка 
от Ниш, Драгослав Иев- 
тич,
ран работник от Ниш, Ве 
сна Марянски, електротех 
ник от Гаджин Хан, Мо- 
мир Стаменкович 
от Прокупие,
Стоилкович, дипломиран 
юрист от Ниш, Верица Чи 
рич, гумарски техник от 
Пирот, Радомир Михайло 
вич, извънреден профе 
сор на Машинния факул
тет в Ниш, Зорка Перо- 
шевич, извънреден профе 
сор на Медицинския' фа
култет в Ниш, Живомир 
Райкович от Бобовище 
(Алексинац), Вуксан Ста 
нкович, селскостопански

работник отса носители Албанска спо 
меница от 1941 

От 30
година, 

предложени канди 
дати за делегати в Съюз

но-политическите дейнос
ти има 11 кандидати. Пре
дложени са 4 ученици и ния съвет на скупщината 
студенти. От обществено- на СФРЮ половината са 
политическите и общест-

пански производител от 
Р Медведжа, Милутин Пет 

рович, магистър по вете
ринарна медицина от Ле- 
бане и Сърболюб Стефа- 
нович, съдия от Враня.

от сдружения труд.

висококвалифици-

Сказка на Иован Джорджевич МЕЖДУНАЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ЮЖ 
НОМОРАВСКИ РЕГИОНтехник

нежанаСИзвестният югославски юрист, проф. 
д-р Йован Джорджевич се отзова на молбата 
на политическия актив на Бабушнишка общи
на и на 3 април тази година изнесе сказка за 
членовете на политическия актив, секретарите 
на първичните организации на Съюза на кому
нистите и стопанските и обществени ръководи
тели.

С доверието изграждат 

задружността
КОМУНИСТИТЕ и вси- комунистите и делегат

ските тела и органи, как- 
то и с помощта на цяла- 

регион та наша общност, в този 
край се постигат крупни 
резултати, осъществено е 

тази коренно преобразование 
среда е във всички области на

чКи трудещи се и граж
дани в 13-те общини на 
Южноморавски 
отдавна схванаха, че рав
ноправието на народите 
и народностите в 
многонационална 
основна

Професор Джорджевич говори на тема: 
Колективната работа, решаване и отговорност.

предпоставка живота и труда, 
за стабилността и по-на
татъшното обществено- Добри резултати се по- 
икономическо развитие стигат и в прилагането 
на целия край. Съзнание- на принципа за равноправ 
то за задружността и на употреба на езика и 
отговорността за негово- писмото на народите и на 
то последователно осъще- родностите в обществено- 
ствяване укрепват наред политическия живот, в ра 
с развитието на общест- ботата на органите и ор- 
вено-икоиомнческата и по ганизациите. В тази насо 
литнческа система на со- ка се създават все по-до

бри материални, кадрови 
и други предпоставки.

които
обаче

неправдини,
признавам

летариите всички 
им се нанасят. Не 
буржоазния съд, понеже се считам за 

своята Комунистичеотговорен само
СКа ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩИЯТ: „Из 
вестен ли ви е Закона за защита на

ДЪР БРОЗ-3 „Чул съм за него, но не съм 
гп чрл понеже не ме е интересувал .

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩИЯТ: „Се
га този закон е в сила. както и

. Според него. които го нару 
Лепоглава. Законът прие 

кон

на

циал1 готическото самоуп
равление. В много среди 
равноправието стана и 
критерий за развитостта 
на самоуправителните от
ношения.

Меж д уна циоиа л ните 
пошения във всяка общи-

ки други
“арод™Всрещу вас комунистите
™йтПо%НеТаГдаМНсГз%^оГвЯаце,итс

разорителни акции .
БРОЗ: Зная това. 

ел народът, но аз не 
би било, котата

би се страхувала

Контрареволюционните 
събития в Косово в зна- 

въздей-Й. Б. Тито и М. Пияде в Лепоглава чителна степенЗакона не с при- 
се страхувам. Ло*
Комунистическата

от едии вре-

от ствуваха върху отношения 
та в общините Буяновац 
Прешево и Медведжа, къ 

на, и в региона изобщо, дето с векове заедно жи- 
постоянно се рЦзвиват, по веят и творят сърби, ал- 
добряват и обогатяват 
нови съдържания. Изграж

държание пред класовия враг. за кое 
то пише гражданския и партиен печат 
означава ново силно насърчение па ос 
таиалите членове в борбата, която во 
дят и която ги очаква 'с Шестоянуар 
ската диктатура.

ню
партия
менен закон... Аз държа, че природ 
ните закони са висши от онези, които 
сч здава една класа, за да подтиска дру- 

■ га Аз съм тотов за своите идеали да 
жертвувам и своя живот.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩИЯТ: „Вие 
твърдоглаво жертвувате сво 

нищо не ползу-

с банци, роми и други. В 
отделни места беше създа

Пет години тъмница Иосип Броз 
прекарва в казаматите иа Лепоглава и 
Марибор. учейки и работейки с други
те осъдени революционери, поддържай 
ки връзки с партийните организации

които го

дено настроение, подобно 
на обстоятелствата в Ко
сово. Съществуваше опас
ност да се нарушат тра
диционно добрите отноше 
ния.

Обаче благодарение на 
' енергичната акция на

и ос- 
социалистичес

дат се въз основа на вза
имното доверие и уважа
ването на националната 
и етническа индивидуал
ност иа сърбите, албанци 
те, българите, македонци 
те, ромите и други.

само така
ите млади животи, а 
вате!"

БРОЗ: Да, аз съм 
Тъй като му е •

Броз”търси да произТсеТключителна 
реч на процй-а. Когато това не му се

ДОП!1КаТоваЙеИЗ"аброто доказател-
'ауВ,Г15чес"ЙС™Р™я! 

революция!

и готвейки се за задачите, 
очакват. Тук в затвора Броз се среща 
с Моша Пияде, Родолюб Чолакович и 

' други осъдени комунисти и ръководи
тели на работническото движение.

През март 1934 година след петго
дишен тъмничен живот йосип Броз би
ва пуснат на свобода и ведиага_ про- 
дължава революционната си дейност

готов да търпя..." 
съобщена приС7>да- 

Иосип
та

Икономическото .равно юза на комунистите 
правие и • борбата за пре- таналнте 
одоляване на изостанало- ки сили действуваието на 
стта е чувствителен и ви- албанските 
маги актуален въпрос. С 

. ангажиране па Съюза пц

ство че и 
Да живее
Да живее съветската

Геройското държание 
Броз иа съденето намира , _ ю.
гославия-Л Нстотото безкомпромисно

* 9 АПРИЛ 19»2

В следващия брой: "™[ТО ПОЕМА 
КОРМИЛОТО НА ПАРТИЯТА”

национално 
тп и нредентисти бе за 
сечено още в корена.

йосип 
широк от-
на

Подготвил: Д. Радовановнч
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ИЛ ОБЪИНСКАТА СКУП ЩИНА В ДИМИТРОВГРАДдсшшШР^ЦЦ РИНИКА Плодотворна дейностV

БОСИЛЕГРАД

* УСПЕШНА ЧЕТИРИГОДИШНА ДЕЙНОСТ 
НА ДЕЛЕГАТСКАТА СКУПЩИНА.
* ЗА ПЪЛНА ИЗЯВА НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИС 
ТЕМА Е НУЖНА ОЩЕ ПО-ТЯСНА ВРЪЗКА НА 
ДЕЛЕГАЦИИТЕ С БАЗАТА
* ПРИЕТИ ОТЧЕТИ НА СКУПЩИНСКИТЕ 
ОРГАНИ

делегатската система в 
предстоящия нов мандат 
и в работата на скупщи- 

И делегациите забе- 
слабости да се

Дадено съгласие на 

предложените 

кандидати

БИ

пата 
лязаиите
премахват.

д ей-Забележителна 
мост са проявили телата 
и комисиите при Общинс- 

скупщина. Досегаш- 
ВСЕ ПОВЕЧЕ ТРУДЕЩИ ните резултати във всич- 
СЕ В ДЕЛЕГАТСКОТО ки области на живота в 
РЕШАВАНЕ Димитровградска община

охрабряват и са гаранция 
общината занапред да се 
развива още по-бързо. Ре
зултатите преди

В процеса ма делегатс
кото решаване в скупщи
ната са включени голям 
брой трудещи се и гра
ждани, както и техните 
самоуправителии органи
зации и общности, което 
до голяма степен даде въз 
можност за пряко влия
ние па широката самоупра

самоуправителии органи
зации и общности. ката

Също така новоизбрани 
ните документи, утвърде- те председатели на 36 де 
ни и приети от страна на легации от сдружения труд 
Социалистическия съюз и определено число членове 
Съюза на синдикатите, на Общинския синдикален 
през миналата седмица в съвет, дадоха съгласие на 
Босилеград бе проведено Божидар Сречкович и Ми 
кандидационно събрание. лунка Стоянович от Леско 
на което участвуващите вац, Милутии Петрович 
дадоха съгласие на издиг от Лебане, Милорад Кова 
натите кандидатури за де чевич от Буяновац, Србо- 
легати от Южноморавски люб Стефанович от Враня 
регион в Скупщината на и Мирослав Анджелкович 
СФРЮ и СР Сърбия. от Медведжа за делегати

Именно, новоизбраните от Южноморавски регион 
председатели на 37-те де- в Съвета на сдружения 
легации -в обществено-по- труд в Скупщината на СР 
литическата общност в мес Сърбия, 
тните общности и опреде 
лено число членове на ОК 
на ССТН, на събранито да 
доха съгласие на: Синиша 
Петрович от 
Влада Миланович от Бра
ня и Исмет Исмаили от 
Буяновац," за делегати от 
Южноморавски регион в върди кандидатската листа 
Съюзния съвет на Скупщи на делегатите за Скупщи 
ната на СФРЮ, както и ната на СФРЮ и 10 деле 
Часлав Николич от Цър- гата за утвръждане на де 
на трава за делегат в Съ легатската листа за деле- 
вета на общините в Скуп гати в 1 Републиканската 
щината на СР Сърбия.

Изходждайки от избор

Делегатската база на 
скушцините са съчинявали 
77 делегации с 1774 деле- всичко

, " \ * А, ' . .. Г ШШШШЛ \ . 1Ш
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г:Освен това на кандида 
ционното събрание Гоша 
Митов, бе избран за деле 

Лесковац.. гат от Босилеградска об
щина за Републиканската 
кандидационна конферен 
ция, която трябва да ут-

/

вителна основа да реша- гати в тя*. В процеса на се дължат, както подчер- 
ва. Това нещо доведе до- делегатското решаване е та Борис Борисов, лредсе- 
там, скупщината да бъде скупщината са били вклю дател на скупщината, на 
отворена спрямо всички чени голям брой трудещи една наистина съдържа- 
субекти в общината, а и се и граждани което до телна четиригодишна ра- 
нейната работа да бъде голяма степен е давало бота на Общинската скуп 
съдържателна и качестве- възможност за непосредс- щина, делегациите и де
на. Тези изводи бяха на- твено участие на широка- легатите както и на об- 
правени на съвместната та самоуправителна осно- 
сесия на трите съвета на ва за решаване в скупщи- 
Общинската скупщина в ната, както по този на- 
Димитровград. Анализи- чин тя е била отворена 
райки своята четиригодиш . спрямо всички л субекти в 
на дейност, беше отчете общината. Именно, тук са 
но, че през този период идвали до пълна изява 
са обсъдени 1016 въпроса инициативите и решаване 
на съвместните сесии на то на проблемите, 
скупщината, както и на

скупщина.
М. я.

ИЗБОРИТЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ 
ТРУД В СУРДУЛИЦА *

Гласуваха 91,50 на сто 

от работниците
щинските органи, коорди
нирано с трудовите орга
низации, обществено-поли 
тическите и местните об
щности. Положените уси
лия са дали резултати за 
свързване на димитров
градското стопанство вър
ху доходни отношения с 
трудовите организации и 
в страната.

ва организация ,,Власина- 
продукт" са излезли на 
избирателните места с му 
зика и превърнали избо
рите в истинско народно 

пен на съзнание сред тру тържество, 
дещите се. За избирането 
на делегати за скупщини 
те на обществено-полити
ческите и самоуправител-.

* ните общности на интере 
сите от общия брой на 
записаните в избирателни 
те списъци гласуваха 91,50 
на сто от работниците.
Сравнително 
брой „неотзовали” се 
по обективни причини: 
командировки на обекти 
в страната, отсъствия по 
болеср, годишни почивки 
извън местоприбваването 
и прочие.

Обща оценка е, че избо 
рите са били твърде доб
ре подготвени, за което 
красноречиво потвържда 
ва обстоятелството, че ед
но огромно мнозинство от низираност. Между гласо 

гласу- подавателите са, били и ча. 
стните занаятчии> които 
също се .числят към сдру 
жения труд.

Изборите са преминали 
трудо- в делова атмосфера.

Изборите в организаци
ите на сдружения труд в 
Сурдулишка община, 
кто впрочем в много сре 
ди, показаха висока сте-

И покрай постигнатитека- отделните скупщински съ
вети. Само през 1981 го- резултати, които са пос-
дина оа проведени 9 съв- тигнати за по-нататъшна- ПРИЕТИ ОТЧЕТИТЕ 
местни сесии на трите съ- та изява на делегатските 
вета на делегатската скуп отношения особено във 
щина на които са обсъде втория делегатски мандат 
ни 111 въпроса и то: да- все пак има и .известни 
дени Ьа 18 мнения върху слабости, каквито 
републикански 
разгледани са 5 информа
ции, 3. анализи, приети 29 
решения, разгледани и 
приети 13 планови доку
мента, обсъдени 16 отче
та, приети 17 решения 
сключени са 10 договора

Делегатите на Общинс
ката скупщина на заседа
нието си от 2

Според сведенията на 
Общинския
съвет от общо 4935 работ 
ници, гласували са 
души (91,50°/о), като при 
това например в Завода за 
лекуване на туберкулоза
та са гласували 98 на сто 
от гласоподавателите, тол 

* кова са гласували в „11е 
,е ти септембар", в АТП 

,,Единство" 97 
прочие. Работниците 
сдружения труд в община 
та са избрали 84 делега
ции с около 800 членове 
на делегациите. За отбе-

синди-кален
април тази 

година приеха отчети за 
още недостатъчната връз работа на общинския съд 
ка между делегациите, на прокуратурата, обществе 
една делегация с делега- ния правозаоцитник на са- 
циите на друга трудова моуправлнието, обществе 
организация или общност ния правозащитник, съди- 
Някои делегации са били ята за нарушения, общия

СВР в Ниш и СВР Димит
ровград, основния съд на 
сдружения труд в Ниш

4515 са: все
закони.

малкият

и пасивни, както и отдел
ни техни членове. Недо
статъчно е оказана 

в равно- мощ от страна на профе
сионалните служби, както 
и недостатъчно програми
раната работа на някои 
делегации, 

от са изпращани
предварително до делега-

на сто и
от и самоуправителии спора

зумения. Проведени са по 
вече заседания 
правен обсег, както и на 
общинските съвети поот
делно.

Повечето бт въпросите 
които/са разглеждани .са 
били програмирани 
страна на делегациите, 
делегатите, основните ор- - 
ганизации на сдружения 
труд, самоуправителните 
общности на интересите, 
местните общности и об- получават и след сесиите 
ществено-политическите ор На скупщината. Това нещо 
ганизации и останалите налага по-пълно да се изя

по-
Те обсъдиха и отчетите 

за изпълнение на концеп
цията на вестник ^Братс
тво" и предаването 
български език на Радио ■ 
Ниш за 1981

лязване е, че за пръв път 
с 15-годишна- възраст са 
гласували 764 средношко

на
Материалите 

на 10 дни година и при 
еха програмните им кон
цепции за настоящата го
дина.

лци, които също прояви
ха висока степен На орга

циите и делегатите, но • егласоподавателите 
ваха в имало случаи (Невля. Ви

сок) материалите
; ранните утринни 
. Нещо повече: из- Скуп-щината прие още 

някои решения от своята 
компетенция.

часове
бирателите на строителна 
та организация „Зидар" и 
селскостопанската

да се

Б. Костадинов
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ОТ ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ нл 
1РОВГРАД" В ДИМИТРОВГРАД

/
КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СК В ООСТ ,,ДИМИ БАБУШНИЦА

КОМУНИСТИТЕ НАЧЕЛО ВЪВ ВСИЧКИ АЩИ Да се провежда 

договоренотоНЕОБХОДИМО Е КОМУНИСТИТЕ 
ЖАТ МАКСИМАЛНИ УСИЛИЯ 
ВЯВАНЕТО КУРСА И

Особено място в докла
да бе посветено на инфор 
мирането на трудещите 
се и при това бе подчер
тано, че в системата на 
вътрешното информиране 
все още има слабости. Из 
хождайки от това, че ин
формативният работник 
може да бъде и добър са 
моуправител занапред е

ДА ПОЛО-
____ В ОСЪЩЕСТ-
ПРОГРАМАТА НА СЮК директорите на „Та- 

с” и „Будучност”
След провеждането • на чено , 

изборите в Съюза на ко- ламбас 
мунистите в Бабушнишка сами да си подадат остав 
община, с които значител ки, защото в досегашната 
но се опресниха първйчни акция не са направили не 
те организации на СК, с обходими действия акци- 
нови хора в пълен разгар ята да върви в желаната 
е предконгресната дей- 
ност.

Комунистите в община
та, както ни уведоми те
зи дни секретарят на Об
щинския комитет на СКС 
в Бабушница Томислав 
Станоевич, развиват ожи
вена дейност.

На неотдавна 
ната

проведе- 
Конференци- 

я на Съюза на комунисти 
те в ООСТ „Димитров- През 
град бяха обсъдени резул
татите от действуването 
на Конференцията през 
изминалия период и ут
върдени основните насо
ки за работа през настоя
щата година. На заседа
нието, на което бе отда
дено признание за успеш
ната работа на досегашно

те предпоставки 
шното 
ООСТ

за успе-
стопанисване 

.Димитровград ". 
миналата година на 

този план постигна г 
чително добри резултати

на

ИЗКЛю
насока.

И какво се получава?
Вместо дисциплинира

но и отговорно да изпъл 
няват договорената поли
тика, те на всяка цена от 
клоняват акцията от же
ланата посока. А всяка го 
дина, сме свидетели на 
една нелоялна конкурен
ция между земеделските 
кооперации и „Таламбас” 
при изкупуванто на аг
нета, телета и др. селско 
топански продукти. Ясно 
е, че от това най-голяма

то председателство 
Конференцията и избрано 
ново, доклад за предстоя

ла
Тази дейност преди вси 

чко, се състои в сериоз
ния прелом в работата на 
СК. Вече се набелязват се

щите задачи на комунис
тите в тази основна орга
низация на сдружения 
труд 
лят
Станко Пешич. В докла
да си той се спря върху 
проблеми от по-широко 
обществено значение, но 
и върху конкретни задачи 
на комунистите и работ
ниците в ООСТ „Димит
ровград".

изнесе председате- 
на Конференцията

риозни мероприятия за 
решителна борба против 
опортюнизма и съществу- 

. ващите тук-таме отпори 
на самоуправителното ра
звитие. Между другото на насърчава развитието на 
белязват се мероприятия

вреда има селското стопа 
нство, защото коопераци
ите и „Таламбас” се над
дават и в крайна семтка 
излиза, че вместо да се

В обувния цех селското стопанство 
си тъпче на място.

Добре е известно, че в
то

за успешно приключване 
на преди 4 години започ- Бабушнишка община съ- 

обединя- Ъдествуват добри възмож
ности за развитие на сел 
ското стопанство, преди 
всичко животновъдство
то. Но кооперацитите и 
„Таламбас”, поне засега 

поради недостатъчната ак всеки за своя сметка пла 
нира бъдещето си разви
тие.

необходимо в тази област 
да се полагат нови усили-

дори и най-добри от съ
ществуването си. Имайки 
пък предвид, че и занап
ред трябва да се очакват 
добри резултати — бе из
тъкнато на Конференция-

Сложната икономическа 
обстановка у нас и в све
та е основното предусло- 
вие за по-спешно осъще
ствяване 
икономическата 
запия-
трябва да се изтъкне ра
ционалното ползуване на 
материала, борбата за прс 
изводство без брак, нав
ременно обезпечаване на 
възпроизводствни 
риали от внос и пр. При 
това износът като трайна 

задача, осо- 
на конвертибилния

натата акция по 
ване на земеделските коо 
перации и „Таламбас". В 
тази акция, която не вър 
ви добре, преди

я-
Една от по-нататъшните

задачи на комунистите и 
трудещите се в организа
цията, впрочем както и 
на всички в общината е 
по-нататъшното

политиката на 
стабили- 

В това отношение
та

На заседанието 
тъкнато, 
ционното издигане на съ
ществуващите и обезпеча
ване на нови кадри ще бъ 
де трайна задача на кому
нистите и организацията 
като цяло, понеже, както 
подчерта Пешич, стабил
ността на една трудова 

е в зависи- 
и от работещите в

всичкобе из- 
че квалифика- усъвър-

тивност на Съюза на ко
мунистите и двойното по
ведение на някои комуни 
сти в „Таламбас” и коо
перация „Будучност” пре
ди всичко, не върви доб
ре. Правят се опити да 
се провалят и последните 
решения по този въпрос 
а именно: било е заклю-

шенствуване на всенарод
ната отбрана и обществе
ната Това Забравя се азбучната ис 

тина, че силата е в обе
динението. Това не е са
мо Фраза, но факт. Пър
во, вместо и без това не 
достигащите 
нски кадри да се 
зват отчасти, с обединява

самозащита, 
ще даде пълен принос на 
борбата за опазване при 
добивките на нашата со
циалистическа революция 
укрепването на братство
то и единството и по-на-

мате-

селскостопа 
изпол-татъшния прогрес на на

шата социалистическа об
3. Милев

организация 
мост 
нея кадри.

и неотложна 
бено
пазар е една от основни- щност. нето на кооперациите и 

„Таламбас” — се създа
ват условия за 
им използване. Второ, ще 
се създадат условия за по 
лучаване на по-големи кре 
днти от фонда за насърча 
ване на недостатъчно раз 
витите краища, към кои
то се числи и Бабушниш
ка община.

Не бива да се подценя 
ва и факта, че животно
въдството ще се развива 
на „общийски начала”, 
без да се удребнява.

И да не изброяваме по
вече.

Щом развитието на сел 
ското стопанство в общи
ната е набелязано като ва 
жна задача занапред, рее 
пективно като задача и 
пред Съюза на комунис
тите, тогава, 
те трябва да бъдат в чел
ните редици за нейното 
претворяване 
ко отклоняване от догово 
реното е несъвместимо с 
политиката на 
зи въпрос.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД ПЪЛНОТО
ОТ СЪВМЕСТНАТА

добри резултати'поред условията
Статута на Центъра за 

Освен
щинският съдия за нару
шения от общо 747 разли 
чим дела, успешно е раз
решил 719 или 91 на сто. 
а общественият правозаш 
тник от 137, успешно е 
разрешил 130 дела.

Не по-малка ефикаст- 
пост в работата си е по
казал и Секретариатът по 
вътрешни работи. Същият 
в течение на миналата го 
дина е решавал по 126 ра 
злични нарушения.

информа- 
осъ-

Обсъждайки паПрез миналата седмица 
Босилеград се състоя съ 

Обшин- 
послеД-

социална работа, 
това, делегатите ма трите 
съвета дадоха 
за назначаването на Вла
димир Стоичков, за дирек 
тор на детската градинка 
„Детска радост” и на Ми 
тра Димитрова за дирек
тор на Центъра за социа
лна работа.

В отчетите за работата 
на правосъдните органи 
се посочва, че през изте
клата година, те са пости 
гнали забележителни ре-

цията във връзка с
стопански рев ществените 

зултати на организациите 
на сдружения ТРУД лРе3 

делегатите

вместна сесия на 
ската скупщина.

съгласие

пата на делегатите от вто 
рия делегатски състав. На 

на която присъс- 
представители на 

политически 
бе обсъде 

Общин-

1981 година,
съвета констати 
въпреки положи

на трите 
раха, че 
телните делови резултати 

не са използува 
възможности.

сесията 
твуваха 
обществено - 
тс организации 

дейността на 
ската скупщина, нейните 

тела през изтек 
Също така 

прие-

все още 
ни всички 
Именно,па изразходваните 

все още отчитат 
по отноше- 

общия доход, кое 
че мероприя-

икономическата

средства, 
по-голям ръсторгани и 

лата година, 
бяха разгледани и 
?и и отчетите на правосъ 
дните и други органи и 

ОС за чи^то ра 
мнение Общин-

ние на 
то говори, 
тията на 
стабилизация ие са изпол 
зувани докрай-

Накрая да добавим и 
това, че работата на сеси 
ята наблюдаваха и учени
ците на юридистическота 
отделение при Образова
телния център- Без съмне 
мие, добра инициатива, ко 
ято и занапред трябва да 
продължи, защото прак
тиката е важно звено в 
образователно - възпитате 
линя процес на обучение-

зултати.
Общинският съд 

1981 година е трябвало да 
3746 различни

през
тела към 
бота дава 
ската скупщина.

Основна особеност, 
рактеризираща ■- 
период е по-нататъшно за 
дълбочаваие на об«“™е 
ните отношения върху 
внедряването на самоуп- 
равнението и развитие 
на делегатската система 
във всички области «а жи

естественоразреши 
спорни въпроси и предло
жения. От тях до края иа 
годината успешно са раз- 

3266, или 87,25 на 
Основният съд на

иа се-В продължение 
сията бяха разгледани и 
някои текущи въпроси в 
компетенция «а трите съ
вета иа Общинската скуп 
шина. Преди всичко те 
дадоха подкрепа на ста
тутите на основните учи
лище „в. Влахович и „В 
Левски”, както и съгласие

ха-
отчетния

в дело. Вся-решени 
сто. ~ 
сдружения труд е реша
вал по 66 различни дела, 

33 иа сто по-
СК по то-

което е с
малко в отношение 
1980 година. Докато Об-

то.па М. А.М. Я.
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Бабушница

ШШ8
ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО В НИШКИ РЕГИ
ОН ПРЕД НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ „Текстнлшор" 

май" заедно
Наскоро:ИЗХОД В МАЛКИТЕ 

ВОДОЦЕНТРАЛН тис занапред. Осъществен 
е например общ доход от 
69,300 00 динара, ил и със 77 
на сто в повече в сравнен 
ие с 1980 година. Доходът 
възлиза на 21 400 000 дина 
ра ил,и с 69 на сто в пове
че,а чистият доход — 16
700 000 динара — или с 68 
на сто в повече в сравнен 
ие с изтеклата година. За 
лични доходи през 1981 год 
ина са изразходвани 11 260 
000 динаоа спрямо 7 900 000 
данара в 1980 година, което 
също представлява значите
лно увечичение от 42 проце 
нта. При това средният лич 
ен доход среи1У зает в 
ООСТ „Текст1Илколор" 
Бабушница възлиза на су
ма от 64 990 000 динара, или с 
38 на сто в повече от лани.

ще можем 
помощ

Също така 
да излолазваме и 
на специалистите от „Първи 
май", с които ние оснъдя- 

изтъмва Ранчич

Трудещите се в „Текстило 
нолор,, в Бабушница в ско 
ро време очаква един важ 
ен изпит: именно с рефере 
ндума ще трябва да се изя 
онят дали са съгласни да се 
приобщят към известната ,ко 
нфекцкя у нас „Първи май ' 
в Пирот. Манто ни уведоми 
диренторъд на „Текстилно 
лор” Витомир Ранчич, подго 
товната за тази важна акция 
върви добре и се очаква 
наистина в скоро време 
„Тенстиднолор" да стане де 
вета основна организация 
на сдружения труд на „ПъР 
ви май" в Пирот.

— Каква е изгодата от 
това сдружаване 
ме Ранчич

— Изгодата ще бъде вза 
имна. Преди всичко. „Текс
тил нолор" занапред ще се 
специализира само като 
производител на тежка кон „Текстилколор" е показал 
фекция, на коята ще се обе пЛожителни финансови ре- 
зпечи сигурен пазар на до- зултати, и това нещо дава 
машния и чуждестранния, възможност за добро разви-
_________  НАБИРАТ СЕ РАБОТНИЦИ ____________

В ГОРНО ПОНИШАВИЕ СЪЩЕСТВУВАТ 
УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАШЕ НА 12 МАЛКИ 
ВОДОЦЕНТРАЛН С МОЩНОСТ 98 М\У______

ваме...
трябва

наокоро да се пренесе в но 
ви производствени помете 
ния- По-точно, това трябва 
да стане, а но всичко върви 
по плана, за Деня на осво
бождението на Лужница от 
фашизма — на 6 септември 
тази година. В производс 
твените хали м за набавка 
на нови машини ще бъдат 
изразходвани нада 80 мили
она динара. Сградата вече 
е готова, а наскоро трябва 
да се монтират и машините, 
някои от които пристигна 
ха в Бабушница.

През изтеклата година

„Текстилколор"
Регионалната СОИ по 

в пла-
В момента когато все 

повече се чуствува липса
та на енергийните горива 
и когато общественото ни 
определение търси по-пъл 
но ползуване на домаш
ните източници на енер
гия електрическата енер
гия като един от по-евти
ните източници все пове- 

вниманието

водно стопанство 
новете си също така преД 
вижда изграждане на во- 
достопански
язовири, на които би мог
ли да се изграждат и во 
доцентрали. От тях особе 
но е значителен язовирът 
на река Ерма край Трън- 

Одоровци, (има вече 
изготвен идеен проект,) 
язовирът край Чифлик и 
пр. Това значи, че за из
вестно число водоцентра- 
ли, освен електростопанст 
вото интерес проявява и 
водното стопанство и съ* 
щите би били изграждани 
със сдружени капитало
вложения.

Имайки предвид, че в 
Горно Понишавие все още 

неелектрифицирани 
села, както и нуждите на 
стопанството в посочените 
общини, обществено-поли 
тическите сили, стопанс
ките и електроразпредели 
тел ни организации в тях. 
сериозно схващат нужди
те от малките водоцентра 
ли- Същевременно на ре
гионално равнище е пов- 

инициатива Ма- 
и Електронна 

промишленост в Ниш да 
общини, произвеждат турбини и 

съоръжения 
малки водоцентрали 

Наскоро пък в Пирот и 
Димитровград ще започ
нат конкретни разговори 
за реализиране на отдел- 

В. Б.

обекти

че привлича
ни. Имайки това на пред
вид, увеличените нужди 
от електроенергията и при 
родинте условия, в Ниш
ки регион е раздвижена 
инициатива за изгражда 
не на няколко малки во-

ски 8пита-

Иа кто ни у ведоми дирек 
торът на „Текстилколор" 
Ранчич. значителни соедог 
ва са заделени и във сЬондо 
вете
динаоа, тъй като в изгражда 
нето на новите производс 
т.вени помещения — освен 
участието на фонда за нас
ърчаване развитието в недо 
статаъчно развитите коаи- 
ща в Републиката, който 
ще даде половината от сре 
летвата и банковите креди 
ти — и „Текстилколор" ще

доцентрали в предстоящи 
я период ще бъде една от 
областите на действуване- 
то на Регионалната са- 
моуправителна общност 
по електростопанство.

Както ни осведоми. Вен 
ко Димитров, секретар на 
тази СОИ, по поръчка на 
водоцентралата „Завой" 
която е в изграждане 
„Енергопроект" от Бел 
град е изготвил проекто 
студии за възможното из 
граждане на мини водо 
централи в Горно Пониша 
вие, т. е. на територията дигната 
на Пиротска, Белопалане- шинната 
шка, Димитровградска и 
Бабушнишка 
Според същата съществу- необходими 
ват условия на горното за 
течение на Нишава и при
тоците й да бъдат изгра
дени 12 водоцентрали, с 
мощност 98 МШ.

над 5,5 милиона

Към основната общност по настаняване 
на работа в Сурдулица тези дни са се обърна 
ли няколко строителни трудови организации 
търсещи работници.

Работници

има

Търсят
ганизация ,,Неготин” от Неготин, СТО ^Нап
ред” в Нови Белград, СТО „Маврово" от Ско
пие и строителните организации „Рад" и ,,Рад 
ко Митрович" в Белград.

водостопанската ор-

участвува с над 50 милиона 
динара.С. М. М.А.

ГРИЖИ ЗА РАБОТНИКА

Повече средства за жизненото равнище
Жизнените разходи през увеличение на 

1981 година са увеличени доходи бележат 
с 40,8 на сто в сравне- леярната ,,Мачкатица'’ за 
ние с предишната (1980) 66,5 на сто, ООСТ
година. Оттук необходимо обработваща 
стта грижата за работни 
ка да бъде постоянно в 
центъра на вниманието на 
всички организирани со
циалистически сили, а осо 
беио на Съюза на синди
катите.

Сурдулишкото 
ство през 1981 година 
заплатило общо 267 780 хи 
ляди динара, което пред
ставлява увеличение за 
46,8 на сто. С това до из 
вестна степен са компен
сирани нарасналите жиз
нени разходи. Най-голямо

динара, или 56,2личните
стомане на сте

повече средства от преди. 
Заплащането на регреса 
е извършено от средства 
та иа фонда за общо по 
требление. докато средст 
вата за топло ядене час 
тично (3805 хиляди 
ра) са ползувани от сред 
ствата на разходите по 
стопанисване, а частично 
1354

дърво- 
промишле

ност „Сурдулица" за 64,9 
на сто, ООСТ Горска сек 
ция 60,8 на сто и прочие.

От друга страна и сред 
ствата, заплатени за пре
храна (топло ядене) на ра 
ботниците бележат значи- 

стопан- телно увеличение. Общо 
е са заплатени 15 160 хиля- 

което е с

ни проекти.

Обществен отол за пример
дина

След построяването на двата нови производ 
ствени цеха, броят на заетите в "Свобода" се 
-увеличи на над 630 работника. Обществен стол 
съществуваше и преди, обаче яденето се готве 
ше в кухнята на „Балкан” и оттам го докарваха 
в стола на конфекцията. Имайки всичко това в 
предвид, — а желаейки жизненото равнище на 
заетите да издигне на по-виооно равнище, „Сво
бода” предприе нужните мерки за да си обез
печи собствен стол.

хиляди динара от сре 
дствата на общо потребле 
ние.ди динара,

272 на сто повече по от
ношение на 
година. За регрес (компен 
сиране на платените годи 
шии почивки) общо са би 
ли отделени 4616

Поради липса на сред
ства във фондовете общо 
потребление редица 
низации ие са заплатили 
регрес за годишните 
чивки

предишната
орга-Най-напред бяха преуредени помещенията 

иа стария цех в хубав ресторант, а след това бя
ха набавени всички най-основни помагала, необ 
ходими за готвене на храна, като: печки, специ 
ални казани, хладилници и т.н. Сега конфенця 
„Свобода” има обществен ресторант и обзаве
дена кухня каквато останалите трудови организа 
ции нямат. Както ни осведоми ръководителят на 
стола Илия Стойчев, тук ежедневно 8-те квалифи 
цирани работници подготвят около петстотин яде 
нета с подесет килограма месо Всеки |ра5откик 
получава сто грама свеже месо, а и обезателно 
със салата. Менюто съдържа шестнадесет раз
лични ястия- Единствено фасулът ои има свой 
ден—понеделник. Едно ядене всеки зает плаща 
четири динара, докато сумата до пълната цена 
субсидира „Свобода".

Записахме и мненията на някои работници 
и работнички. Тяхна единодушна оценка е, че 
общественият стол оправдава своето съществу 
ване на общо задоволство на всички заети в 
конфекция „Свобода".

по-хиляди стоманолеярна 
„Мачкатица", ООСТ „Пе
ти септембар", ООСТ * дър 
вообработваща 
ност „Сурдулица 
„Народна 
ООСТ

• - • \ -г— 1

~ промишле 
” ООСТ 

радцност” 
модна конфекция 

,.Бело поле”, ООСТ 
ферма „Власина”, 
„Билепродукт”, ООСТ 
тилничарство 
и ООСТ

Т I\ овце-
ООСТ

гос
,,Власина 

„Прометсервиз".
Усилията са през наето 

всички.. ящата година за 
заети, а особено за 
ботниците

ра-
в промишлени

те организации, да се обе 
зпечи топло яДене и рег
рес за годишни

V.'

ц 8
ША. Ташков

Добри трудови условия -—
почивки

висока производителност Ст. Н.
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Брой 1307 
Година XI. 

9 април 1862 
Белград

Опитът от общественото договаряне
е е неважно, сега в

М(тени1!1а[1еТО На аРенатаНнаетретото° поко еДИН РепУбликански - Въпреки тези противоречия, които съ-
пМи™х,^е В с15тиЧините на обществено- стане 33 в?лутната позиция да пъ,тствуваха целокупното обществено-иконо-
пог пвГ*?6 Да се постави въп да запазиР гтт?»1™ документ или за мическо развитие през последните няколко
ппетор^6 бъдаг ли по-ефикасни от своите ческият Вт,пхч средства, попити години, пък . и самото обществено договаря-
пр д ествеяици в разрешаването на повере своята" ^тп еДна община забранява на не, самоуправителните процеси пуснаха дъл- 
ните им задачи? На ПОВере трудова организация доходно боки корени, като обективна историческа.

Ясно е: общественото договаряне ка  от 16 И свъРзване с ДРУга организация сила, която се манифестира във все по-ярког
то продукт на новите децентрализипяно от „ щата република но като съществу то единство на югославската работническа
ношения в Югославия, трябваше да замести тая т,а 3ДРав0 формираните и от работни- класа, а с това и на Югославия. Опитите 
класическите институции на властта ия т»-,™ 1''ждши центрове на сила, които за от общественото договаряне, макар не ви- 
държавата, свързвайки работническо-кггяго оаКо пРОВъз™асяват основния интерес на наги такива каквито бихме желали да бъдат, 
вите интереси на всеки народ и народност шест1»и^а ' И когато някой говори, че об- все пак не оставят пространство за отстъп- 
върху самоуправителнн основи с ясни оПп ^п^о?Н°Т° договаРлне е в криза, тогава оби ване на онези сили, които установяването 
значения на класовата солидарност и във нотп'!!™!1”1 За послед11дата' за предиш- на тези нови отношения следеха с граждан- 
вътрешноюгославския работнически ннте ™^™,?^„Ра3уМеНИе ИЛИ инт?Ресите на те‘ ска ,,грижа" за единството на Югославия, 
рнационализъм. Обаче в самата обществе пт,™ чуждени центрове на финансова или Общественото договаряне, преди всичко, тря 
Тна практика не,т,ята ссгиа-Ггктия ООЩестве дРУва сила. Интересът на работническата бва
НЯК^ друго „свое течение", отимнава^110 КЗТ° ГЛЗВНа СШИ На СВОЯТа НаЦИя Не
основните

да стане институция за преодоляване н?
провинциалното разделение на труда, създа-

определения и основните инте ческотГсъюзникесио нГвс^ки работни™ ’Т*И УСЛ°ВИЯ “ М°ЩН° И самоУпРавително 
реси на самата работническа класа. Оттам в борбата ™адобединено стопа9в™о на страната върху 
и общественото договаряне в Скупщината защо сегаиХят ет^ нГн^ето развитие ДОХОДНИ отношения. И това е основната за- 
на Югославия приемаше облици на недора който се характеризира « “ затваряне на ДаЧа ПРВД ТреТ°Т° поколе™е на яелегаште- 
зумение по отделни въпроси, изисквайки различи^ равнища ™а общественото^^органи самоупРавители “ °т работническия съвет търпение пт.к попи и ичпргтни ип р р щ нл °°Щьственото органи в основната организация на сдрууженияхъ^исмие иЪк дори и известни елементи на зиране, не е интерес нито на една част на ~

- буржоазната преговорна упоритост. При работническата класа на Югославия но си- труд до Скупщината на Югославия. От из- 
обикновения човек, нашият работник, кой Ла, за която всяко отваряне практически зна пълнението на тази задача зависи и отгово- 
то има твърде развито класово съзнание, чи поражение и слизане от историческата ра на въпроса: Ще бъдат ли новите делега- 

‘ , НОС7оВ РешаваНето на ключовите въ арена. Касае се за провинциално съзнание, тИ поефикасни о-т своите предшественици?
проси за развитието на страната предизвик израстнало на провинциалното разделение 
ваше недоумения, дори и неспокойствие. на труда и провинциалния доход, което съз- 

Все пак, проблемът изобщо не е . до напие всички сили се противопоставя на до- 
Скупщината на Югославия нейните органи говарянето върху по-широки основи, на до
или хората, които представляват републики говарянето, което служи за укрепване на 
те и покрайнините: тази бавност, пък и не материалната основа на социалистическото тема, служеше на критиците на самоуправ- 
доразуменията имат свое потекло в основа самоуправление. Тези сили съзнават опаст- пението като „тезгях" върху който продаваха 
та на производствените отношения. ността, която идва от тези искания на ра- своята етатистическощентралистическа кон-.

Преди всичко, поведената у нас енер ботническата класа. Тяхната стратегия на
гична политика на децентрализация на уп съществувание е внимателно вградена в раз- „
равляването над принадения труд на работ войните планове, особено на организациите лавия- Тази „резервна политика не е на- 
ниците, птор стремежа самите работници на сдружения труд и общините, с цел да се сочена
да управляват над' условията на получаването запазят спечелените позиции. От анализа на срещу основния интерес на работника — да
и разпределението на дохода. Но, обектив- общинските планове, например, лесно може. овладее с плодовете на своя труд. Премахва
но, работниците междувременно не овладя да се разберат целите на автаркията, които 
ха над цялостта на дохода: децентрализира се стремят толкова далече, че дори се мис- 
ната власт над дохода, по пътя си от феде- ли на структурални промени в стопанство- Рос на това или онова партийно становище 
рац.чята към работника започна да се спира то на общината. Разбира се, преди всичко (макар че и това не е несъществено), но 

„ общината, общността на касае се за алиби за неуспехите на силите, тъкмо въпрос на практическото овладяване
банката. Върху този рецидив, които са за старите отношения, отколкото над цялостта на дохода от страна на работ-

щуинтеТса на про^вопосна За двйствителното им намерение от общи- ника, овладяване над цялостта на обществе-
вени и групово собственпческите интереси ната да пРаВяг д^жапа и тогава да РеШа'
на управленческите структури и в самите ва< нейните „глобални стопански и други
организации на сдружения труд. (Как инак проблеми.

В изтеклия период т*кмо бавността 
на общественото договаряне, преди всичко, 
поради неопитността на делегатската сис-

цепция за развитието и единството на Югос-

само срещу самоуправленито, но

нето на всяко едно нейно влияние не е въп-

в републиката
интересите и

ното възпроизводство.

Миленко Предрагович

ти нереален, обаче вече още утре дите земеделци, които искат да 
съшият може би няма да е без сдружат труд и средства със сво 
основание. Сдружаването на тру ята основна организация за коо 
да и средствата на селскостопан перация- Понастоящем са над три 
ските производители със своите десет, обаче — изтъкват в „Ка 
кооперации открива възможност чер” — от неотдавна на всяко за 
та за задържане па младата рабо седанце на работническия съвет 
XIт сила на село. Че е така по решават по пет шест молби за 
твърждават редките примери, ме сдружаване, 
жду които много е характерен то 
зи в Белановица, където иа ня

НАСТАНЯВАНЕТО НА РАБОТА

Завръщане в 

селското стопанство Селскостопанските производи
кои млади сдружени селскосто тели своя голям шанс потърсили 
папски производители и не хрум в отглеждане на едър добитък, 
ва да потърсят работа в градове Тяхната кооперация 
те, а други напускат работните сега я наричат, годишно изкупи 
си места и се завръщат в село

както и ч

'У;'110 Л^усндлИ^АЬОТАТА ВЕЩЕСТВЕНИЯ*СЕКТОР И 
ЕГзЖрнЖ? СЕЛО1 ЯЖкОТО СТОПАНСТВО

Обрад Кович________ _____ _

Може пи п условията, когато 
от остапелото" село младите ги 
чат "а градовете с много изгодни ите за 
условия които им предлага на самоупргц|
—“ »» 5Гв«ро™ «.«0 итг»™» ПОЧ
пия сектор, увеличението на I

от тях по един милион литра мля 
ко. Мнозина търсят кредит за по 
строяваме на модерни обори, в 
които ше хранят юнци. „Качер” 
им обезпечава телета и храна, а 
стопаните получават по седем ди 
пара от всеки килограм ирнръст. 
Поиастояа|ем стопаните организн 
рано угояват над 4000 юнци. Ко

па земята.

В този край по склоновете на 
Рудник основната организация за 
кооперация „Качер". в състав на

изводството на храна да стане 
не само фактор на стабилността 
п стопанството, но и удобен
мент да се „облекчат" евиденцн трудовата организация „Слога в 

безработните в градоките Лиг и АИК „Вальево”, сътрудии- 
ителии общности на ин чи почти с всички селскостопан 

настаняване па рабо ски домакинства от този район, 
Всс по-голямо е числото на мла-

мо

(На 2-ра стр.)



а Комунист
Почти целият доход на 
Димитровград и Бабушни-„ТИГЪР” в ПИРОТ вца се осъществява 
ООСТ на „Тигър” в тези 
места. На снимката: ПроНадежда на 

три общини
изводство в цеховете 
..Тигър”

МИНАЛАТА ГОДИНА В ТОЗИ 
КОЛЕКТИВ Е УВЕЛИЧЕН ОБЕ 
МЪТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО. ДО 
ХОДЪТ, ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, 
СРЕДСТВАТА ВЪВ ФОНДОВЕТЕ 
И ИЗНОСЪТ

е воли домашните потреби — една срочен развоен план, търсят от-
изнася носителко малки капиталовложе

ния, но и от тях се очакват зна- 
производ-

Растко йоветич —; Производството за износ
нашата перспектива, защото про- част от продукцията ше

нежда „е самона двете съседни общини — Дми оборот". Някога, например, пре- осигурат ООСТ Тигър в Дими- ботуши, лепила и други наши с о 
тровград и Бабушница, защото по Ди двадесет години, когато изне- тровград и Републиканският ф д ки.
чти целият доход на тези нераз- сохме 4200 автомобилни гуми в за насърчение на недостатъчно 1.5 този документ пише, че до 
вити общини се осъществява в Полша, Румъния и Камбоджа, то развитие краища. С построяване 1985 година ше бъдат построени 
основните организации на сдру- ва бе лесна работа, а оега е мно то на тази фабрика в Димитров- 250 апартамента за работниците 
жения труд на .Тигър” в тези го по-трудно. Между другото, за- град „Тигър”, без съмнение, ще не само в Пирот но и за онези 
места; над половината от дохода ради това с американската фир- реши един общоюгославски проо в Бабушница и Димитровград. Ра 
който ое осъществи годишно в ма „Гудрич” подписахме договор лем. по-точно ше допринесе за 3бНра се. това и в бъдеще ше се 
Пирот представлява резултат на за купуване на лицендза за дело намаляване на външно-търгов- Прави чрез собствената жилищна 
труда на работниците от този ко вотехническо сътрудничество, а окия дефицит на нашето стопан- кооперация, която през изтекли- 
лектив. също така формирахме и смесено ство. Разбира се, и това е едно те двадесет години се потвърди

предприятие „Тигар — Америкас от доказателствата за способност като сигурен строител. Коолера- 
За ,Тигър” изтеклата 1981 го- — Корпорацион”. Миналата годи- та на „Тигър” да се определи за цията досега построила около 800 

дина била по-успешна от лредиш на една четвърта част от износа онова производство, от което ше апартаменти значително по-каче- 
ната. В неотдавана изготвения го на „Тигър” е осъществена чрез има полза и той, а « подобните схвени и по-ефтини от тези, кои 
дишен баланс пише, че са увели посредничеството на това пред- колективи от останалите репуоли то стр0ят строителните предприя 
чени обемът на производството, прнятие. ки и покрайнините. ТИя. Миналата година един квад-
доходът (47 процента), личните до Когато се споменат валутните и„„к йнвеСтИ11ИИТе |В настоя- рате" метър жилищ5 КО°й™«?,аЦИя 
ходи (41 процент), средствата във оредства, износът, суровините и .„/ГттГпря Г™ план ще та изграждала за °°ш° 6000 ди' 
фондовете (120 процента) и т.н. подобни теми. трябва да се спо- "етпГР?кпоР Г откол^то в н1ра- следоватедн° три пъти
След това, вносът е покрит с из- мене и планът на „Тигър” за по- ®*?а* "°;РКр°Тини кпехо е в ефтино. 
носа повече отколкото преди. осъ сгрояване на фабрика за гумени г пели на ико Индустрията за гумени произ
шествшш икономии на матерна- в Димитровград. Неотдав- й Сгч ведения „Тигър” в Пирот вече с
лите и намалили бракуваните сто на двадесетина югославски орга- «Р“^^ата "°”ИТИКа На СР ЪР години е главната опора за сто
ки. Ако този рапорт би завършил дизадии на сдружения труд дали бия и Югославия- ланското развитие не само в то-
само с тези данни, „Тигър с мно съгласие за сдружаване на сред- — Най-голяма част от средст зи град. но и в съседните общи 
ш по-голям оптимизъм щеше да схва за, построяване на тази фаб вата предазначени за тази цел ни Бабушница и Димитровград, 
навлезне в 1У82 година. Обаче, от рика Преди това били изготвени ще се изразходват за ло-голямо Трябва да се каже, че ..Тигър” 
миналата в настоящата година е анализи които показали, че от качество на стоките и намалява винаги имаше здрава подкрепа от 
пренесен валутен дълъг от 260 ми 750 тона гумени нишки — това не на превозните разходи на го- всички обществено-политически 
лиона динара, които тряова да се са потребите «а югославската ин тови стоки и суровините — заяв- организации в тези общини. Си- 
върне до края на април. Втората дуСхрия, — само двеста тона се ява йован Николич, директор на гурно е. че така ще бъде и в бъ- 
опасност дебне от доста изчерпа обезпечават от домашния пазар сектора за счетоводство. Налри- деще. Но може би още следваща 
ните запаси на суровини. Следо- а останалата част трябва да се мер, ше построил! индустриална та година за „Титър” ше се го- 
вателно, валутният дълг и валут- внаоя от конвертибилния пазар линия в кръга на нашата фабри вори и като носител на развитие 
ните средства, необходими за ку- Това, ясно. било главният аргу- ка. а топлоцентралата от скъпия то и в местата извън Нишки 
пуванена суровини, представля- мент да се приеме решението за и вносен мазут те „прехвърлим” регион и СР Сърбия зашото Ти 
ват наи-сериозни задачи, които сдружаване на средствата (90 ми на домашните и по-ефтини въгли гър” строи два свои цеха в Йва- 
,.тигър трябва да реши в настоя лиона) за изграждане на тази фа ща. И почти всички останали за- нград (Черна гора) и в Кочани 
щата година. брика, която — след като задо- дачи. залегнали в нашия средно- (Македония).

Индустрията за 
лия „Тигър” ег

по-

чки прикачни .машини, и 
обработваме нашите 
ра. Отглеждаме крави 
и каймак получаваме по 25 хиля 
ди динара месечно. Угояваме око 
ло 130

лесно 
осем хекта- 

и за млякоЗавръщане в селското стопанство
ЮНЦИ ГОДИШНО в новопос-

ние- В къши повече работя, но кинотво. според моя сметка, осъ троения обор. Покрай това уго-
операцията е поела целия риск ^^к^ТеТприГиГ™ « ^О^Г^ин^Там^ и «я*°е наше теле и
— приема загубите, а печалбата С кредити от кооперацията за мляко вземем годишно над икономисваме собствена животно
след окончателната равносметка Джукнич от година на година по 35 хиляди динара. въдна храна.
дели със стопаните. Благодарение стодано изграждали нови обекти. Най-младият Джукнич, десет- йеремия е първият който ге 
на взаимното доверие, сметката е В новопостроения голям обор, кой годишният Драган, още не се е завъштатт «а тт ’
двустранна. Спечелени са и. пър- то заема половин декар от двора определил. Дядото е категоричен- слепват» 11римера “V по
вихе валутни средства от износа угояват по 200 юнци. Работата е -И той ще остане «а сето ад Жов™ ™™РаЖИЧ и Жар на ЮНЦИ в Германската федерал лека изтъкват те около юнците „ч. ■ които оставили сво
на република. „Качер” очаква до се работи най-вече три часа днев ОД1Ш1Ш работни места
края ДплНаст0!Гшата година да из но. От угояването на юнци за ЗАЩО СЕ ВЪРНАХ НА ЗЕМЯТА 3| преработка на
несе 1500 угоени юнци и 1ОО0 теж три четири месеца им останат чи ^ 0 „ьелан в Белановица. Съ-
ки бикове, от което ще получат сто 150 хиляди динара. Сега стро Работил йеремия Томич от се- мГ ПР^?Р?"ятие ~ казва иере-
около четири милиона валутни ят нов обор. Старият е малък за ло Сутац няколко години в Ье- пи\лг.яН^Щ,тттаха °Ч? Двама лета
динари. щото имат 14 крави и годишно лан” и кланицата на .Сърб^ко- тшяч я & Драгиша-Сте-
НР г-ш ТЪРГЪТ п Р4ЕПТД ^Оят и продадат на кооперация оп в Белановица. Получавал по а коякотп ®В ИовановичНЕ СЪМ ТЪРСИЛ РАБОТА та по няколко бика. Освен свои- 4500 динара месечно Разходите 6 2сведомен °Ше петна
„ до—™», н. Др„^„ и 5,0«

.сдружените стопани. Неговият сия бреме за тях, защото имат трак- Днес е мгГ ™
35-годишният Михаило останал на тор и всички прикачни маши- жението — заявовГ тг,-РУГ° л?°ло' 
село- Защо да не остана — ни. семейство, родителитеИ съптл-ття
Дъшеря Гси-и0™^^ “■0613 значтелно по-добре се ^™нде?Ла ^ имат здравно
на работник. Сдружихме се. всич живее на село “ старият ^7П™астФ,т«Г™1 песно
кя имаме здравна осигуровка, а Драгослав - По малко се работи, ка получавам по 15 ^иади ма‘ 
аз плащал! и пенсионно осигура а по-хубаво живее. Нашето дома ра месечно. Имаме трактор, всич

(От 1-ва стр.)

— В -нашето - 
края Йеремия —село — казва на 

има двадесети
на момчета, <които изпитаха 
наш хляб селски и които нямат 
намегюние да търсят работа в града.

този

гт ше станат действително-ст тези думи на йеремия?



Комунист 3V
АКТУАЛНИЯТ момент на „ТРЕПЧА"

Сьс гаиоупмлешо против трудностите
Производствените

■■Щ;-: ? 4|ЙМ

■ЙиГ 1■ л
_ ТО разрешаване С„е11?0блеми’ чие трУДа и особено в издигането на

деловите резултати не "ланове и раните обшесТвенптл°™аНШИ' самоуправителните отношения на

гтгга-ъгягнГ» “ ■*
д^; ЬЧа Гс1^аче«т п^Теани^И^а3паСТР^= - хГфГна^
пано т» ''твърдени и по- в производството Обя«ИТе за$ачи то произведение. Това тук и
■мги “ “ «.'ЧЙГЛ-*
НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ ПЛАНОВЕ ад^ГнГп^^В|1особен™™ “а™ единств^пъ^зТре'

тт ДУстрия пък Р Раб°™ателната ин- гулиране на отношенията с оста-
Производственият план в мин бдясването ня ластта на сна_ палата преработвателна индуст- на на отношенията към задачите

лото дело миналата година не е лургическотп ЯЕ? и М1Гта' ри? в страната. Затова в „Треп- на всички равнища. Изглежда че
изпълнен с 10,7 на сто. макар че са и трулн<?гтиД°^.ЗВ,?якТВО' 1ук ча е изг°твено самоуправително Целокупната активност в Комиби- 
производството било по-голямо в суровини пркчтии т1,„ авката на споразумение за капиталовложе- ната е подчинена на решаване на 
сравнение с 1980 година с 31 хи- възпрстзвопстп?н ™я™ ™ И лруг нията върху основите на съвмес- проблемите, чието премахване тря 
л*ДИ тона руда. Това намаление все повече' К°яТС тен д6ход за Реализация на инве- бва Да осигури по-голямо матери
на производството на руда нама- щане с валетаоуслаВя от запла- стрщионните програми на трудо- алн<? производство в основните и 
лило и производството на концен вите организации в областта на трудовите организации. Затова са
трат — при олово с 20 на сто а рударството и металургията — и съчинени детайлно разработени
при цинка с 28 на сто. Планът’за ЗАДАЧИТЕ И МЕРОПРИЯТИЯТА Доставено на деловите партньори оперативни планове на геоложки- 
оловото метал в концентрат не е „ навред в Югославия. те Работи. техничското поддържа-
изпълнен с 14 а при цинка с 21 Тпе ЗХРДа от това положение в В областта на производството т»^.С1°РИ1НИ!Г,а с цел да се 
на сто. В металургията. също та- ™РР^а виждат най-напред в в „Трепна" от началото на годи- т 2™ негативното действие
ка, не е изпълнен производстве- п°Д°брението на организацията на ната се правят усилия за промя- НВ множество Фактори, които вли

щ [ ..

оп-

;
:■■■' ' ■> ,

ЯЯТ върху работата.ния план — при рафинираното 
олово с 23 на сто, а при елек
тролитния цинк с 13,6 на сто. И 
производството на другите метали 
също така е под заплануваното.

Производствените

ИДЕЙНИ ДВИЖЕНИЯ В КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНИЯ

Истинско самоуправително 

значение на културата
резултати

в химията са още по-слаби, в про 
изводството на акумулатори също 
Фабриката за акумулатори в Ти- 
това Митровица, например, не е 
изпълнила плана за миналата го
дина с цели 38 на сто.

Лошите производствени ре 
зултати неминуемо се отразили и Томе Момировски 
на икономическото състояние в 
„Трепна” макар че в 1981 г. це-

. ------ ктиУ‘ яСс°„боСТниНаетачеУЛ^зНа тТзи Г™ °тношения. В тази група спа
Нито едно обсъждане на идеи тридесетина години на самоупра- 5аЦ!?УЗеИТе' ^лериите и ДР-, или 

ната на оловото и цинка на паза- Ните процеси в културата не бих вленйе успяхме двойно да се въз- V~~Специфични 
ра бе много доора. Това е безспо- ме могли да почнем ако култура- Дигнем — с творчеството, което ™ ени ™ституции. които 
рен факт, макар че заключителни. .та не наблюдаваме от аспект на постоянно върви във вид на спи- гт^гтостоиност и особеност 
ят баланс на Комоината още не съществения въпрос на нашето' Рала и със създаването на пред- културни институ-
и изготвен, така че нито краини- време, нашия прогрес, нашите це условия за това, че самоуправле- _ ?Рен °бшествен интерес,
те икономическо-финансови по- локупни процеси. А това е социа- нието да стане основа на всее- Са операта> балетът и ня-
казатели „е са известни.

ганичеки произтича и с което е ското самоуправително значение 5*1е да осъшествят обществено-ма- 
идейно-политически и практичес- на културата, която отдавна вече ^врвад™те •интереси- чрез непос 

За неизпълнението на плана ки свързано и нашето тълкуване, не е сектор, но съставна част на редс™ени отношения, 
в минното производство основни- нашето разбиране, нашето изди- сдружения труд, съставна част на и отделни дейности мотат, в 
ят проблем е в недостига на про- гане на културата. Касае се за обществено-икономическото раз- значителна степен, на някоя дру- 
фесиояални кадри за работа в две взаимно свързани цялости — витие. Под понятието култура ве- га основа, ,да осъществят по-разви 
галериите. Счита се. че това е ре- широчината и всеобхватността на че отдавна не подразбираме ог- тп по-богати обществено-материал 
зултат на тежките условия в руд- самоуправлението и нашето ак- Раничени. относно затворени, тес- ни отношения, именно, да се при- 
ниците и относително ниските тивно отношение към културата ни области в изкуството и наука- стъпи към реализация на свобод- 
лични доходи. Освен това, рудата Добре ни е известно че социа- та, но нещо много по-широко ната размяна на труда. Но, тряб-
е все по-бедна с метал, а колко- листическата култура разаря нас- процес на интеграция на труда ва Да признаем, че в това отно-
то е по-дълбоко производството ледните анархизми. Освобождава иа всички работници от материал шение в областта на културата 
стапя все по-скъпо. ни, преди всичко от различните ната и духовно-културната сфера изоставаме. В практиката се по-

В металургията, обаче, специ- облици на монополи и разедине- 1 каза, че още има администратйв-
ятген ппоблем в производството ние. Първо, културата освобожда- Разбира се, в тази област но решаване, пък и определени 
ттпеттгтавлява бавността в осъшест ва от собствената й мистифика- трябва да следим как текат про- узурпации от страна на админи-
пояянртл на инвестиционните про ция като елитичиа стойност, ней- Песите на свободната размяна на страцита или работите да реша-
„ „„ така че успоредно върви ната позиция като елитичиа, под- труда: колко самоуправителните ват тесни тела, а скупщините на 
„ Фпоиавопствота и инвестицион- тиква я към това да стане състав общности на интересите са се самоуправителните общности на 

строителство До застой в на част на труда. След това. рСа- превърнали в нова самоуправител интресите не са тези, които деи- 
™2п?стииио«ното строителство се лизира акта на освобождението па организация на свободната ствително одобряват и съгласу- 
с^иги^^поради това че още не противоположно иа разпъването Размяна, па труда, до коя степен ват програмните насоки и потре- 
^ аа^реи кръгът на финансира- на творците между пазара и стигнахме в пряката размяна на би Обаче, много от тези неща не е затворен кръгът на ч* по.иата. собствената вътрешна „мъчителна труда между културните творци са били създадени като предусло- 
нето, и това довело д творческа борба". Същевременно « работниците от материалното вие за успешна работа на само-
тъшно отсрочване на » всички сили се стреми да над- производство. Върху една такава управителните общности на инте-
ието. Качеството .нас* другите изоставалия, как карта може да внесем няколко ресите. Не са били обезпечени
технологическо ооордувлие д неразвитите културни по- характерни точки. Значителни уси нито технически нито други пред-
кова, че всеки момент тук м недостатъчно образование лия са направени по създаването условия за да може изцяло да се
щат с аварии, които имат т и г е . д граде1Ш потреби при на предусловия за свободна раз- изпълнят задачите, а струва ми се 
последици. Недостигът на юо п работниците, трудовите хора и мяна на труда. Забележителни са че и критиката по адрес -на са- 
трат все пак е наи-голашят прои ражданите. Следователно, самоу постиженията в културните инс- моупрашителните общности на ин- 
лем зашота наи-непосредстнено поливалентна титуции по отношение на разви- тересите сегиз-тогиз не е водила
влияе върху изпълнението напла щмшс Наблюдавайки развой- тието на самоуправлението, както сметка за това че някои от въп- 
новите задачи в производегво „ СФРЮ специално в и отделните специфичност па росите още не са разрешени, и то
а вносът е нерентабилен. Отделни и хсъдето своя разцвет трудовите организации от сфера- па по определен начин спира по-
проблеми в реализацията на про махещшия, „ското творчест та па културата, които по различ добрата работа на самоуправн-
изводството представляват ниска- своя връ , гЗдините „а свобо- ни начини осъществяват своите тел.ипте общности иа интересите 
та технологическа уплътиеиост на во пос.и че ^ минали обществено-материални отиоше- В основата еи самоуправител-
срелствата. го ,.рез фазата иа определен прагма- пия- Някои напълно или частично ните общности иа интресите пред

В „Трепча" изтъкват, че го- ”р р,а кладата революционна тези материални отношения осъ- ставляват значителна крачка нап 
проблеми в металургията гизъм на « интензивен и ка- нгеетвяват чрез фиксно осигурява рСЛ п осшествяването па труда 

трудови оргжииза- Държава и р постигаме не на средства, чрез абониране п културата, създадоха определс-
слабости. чествен р“ - ■ а успо„едно или по друг начин. Част от кул- 1Ш качествени прдусловня за сво- 

И ? ?опт надминаваме 'всичко онова, туряйте учреждения, не е пък в бодната размяна па труда, от ко- 
клпто се явяваше и като стар и състояние да осъществи и мини- ,ято „ бъдеше с право очакваме 

нов облик на ограничение, малиа материална сигурност, ни- да донесат по-големи и по-значн- 
Въз основа на собствения то да стъпи в по-сложни матери- тел ни резултати.

културни, и

ПРОБЛЕМИТЕ

лемите
а и останалите

са субективните
отношение към труда

не дисциплината, мно- 
отсъствувания от работа 

на всички рав 
на рабо
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4 Комунист
книги

История на
сръбския
роман

■МЯ.

(ЙОВАН ДЕРЕТИЧ: .СРЪБСКИЯТ 
БЕЛГРАД, 1981)

РОМАН 1800—1950”, НОЛИТ,

Радивое Ми кич определяне и всеки историк на 
В началото на книгата си Ио- сръбския роман трябва да има 

ван- Деретич изтърква две основни предвид тези недоумения (така и 
предпоставки за писане история- при Деретич се срещаме с иедо- 
та «а сръбския роман: ..първо, че Умение в жанровото определяне 
такава история, "без оглед на то- на АидричеЬия „Прокълнат двор 
ва колко би били скромни нейни- например). _
те претенции, не може да се пи- Проучаваики отношението на 
ше изолирано, без преглед в раз сръбския роман ^ и романа на ос- 
витието на романа в света; вто таналите европейски литератури 
ро, че историята на сръбския ро ^ован Деретич дойде до заключе 
ман трябва да се изучава, както ние* че >>в своята си почти дву- 
се свързва с останалите основни вековна история сръбският ро 
видове на националната литерату ман въпреки изоставането, си, е 
ра, като част от единствената си следил основната развойна ли- 
стема в развитие". Първата пред ни* на романите в останалите ев 
поставка е необходима поради ропейски литератури . Може да 
факта, че сръбската литература се налее, че едно такова заклю- 
се числи към „малките" литерату чение решително се застъпва да 
ри, литератури които са насоче- елиминира всички подозрения и 
ни къ-м взимане на опит от „го- тъжни песни за нашите постоян- 
лемите" литератури. Съшевремен ни безуспепши усилия да се доб- 
но сърбската литература е една лижим до теченията на европеи-
от онези литератури, които пора- ските литератутри. Обаче, книга ,не ,е взел Лазар Комарчич. Драгу ти. които според неговата прецен 
ди нарушения континуитет е тря та на ДеРетич твърде ясно указ- тин Илич и Стеван Матиашич, ка означават ключови моменти в 
бвало по-ускорено да минават ва на еДн° ДРУГО неспоримо изо които не могат да се изключат историята на сръбския роман. За 
през някои стилови формации. ставане, изоставане в изучаване от историята на сръбския роман), това анализите на Деретич са ра 

Втората предпоставка е обос- то на историята на сръбския ро- Когато се -касае за такива кни ' злично насочени. Ако един писа-
нована на съзнанието, че всяка ман и На повечето празнини в ги тогава не може да се изоста- тел е трябвало да се върне на
национална литература е систе- критическото осветляване на та- Ви интересът, за литературно-тео- мястото от което неоправдателно 
ма, в която отделни жанрове ,.жи зи история. Не става дул1а само ретичната позиция на_ автора. Мо е изтласкан или да се изправи
веят” в специфично обкържване за това, че делото на някои ро-. же да се каже. че йован Дере- тълкуването на някой роман то-
с други жанрове. Това е особено манисти не е достатъчно изуче- тич в писането на тази история гава не е трудно да се забележи 
важно когато се касае за роман, но« н0 и Дели епохи са останали На сръбския роман е тръгнал с как в Деретичвия текст, по-мал- 
който като голяма епична форма, извън кръгозора на нашите исто- готовност да ползува резултатите ко или повече, нагласено,’ „се вмъ 
твърде често развитието си обос Рици и критици. на различните литературно-теоре ква" полемична интонация- В оне
новава върху асимилацията от дру Поради това задачата на Ио- тични • и литературночкритически зи пъ.к случаи когато е трябвало
гй Жанрове. Че романът тези сво ван Деретич бе по-сложна откбл школи. Това впрочем бе и необ- да се осветли разказвателното 
йства не е придобил само в по- кото това се очакваше. Той тряб- ходимо ако се има предвид слож умение и формалните новини ко 
новото време свидетелствуват и ваше да навакса недостатъчност- ността на едно такова начинание ито е донел един писател.
Някои примери от средновековна та на критически анализ на про- и опасността от затварянето в зът повече е бил 
та литература (когато отделни изведенията на някои романисти границите на само един подход стилово-езичния слой иа текста и 
жития са означавани като рома и да се опита , тези писатели да Безсъмнено е, че в центъра на под. Всичко това показва че ис 
ни. разбира се от проучавателите приобщи в определен литератур- Деретичевите анализи се намира торикът на сърбската литература 
на нашите съвременници). « но-исторически ред, да изучи тях усилието по-добре да се осветлят трябва, покрай писането на исто

Отношението на романа и ос- ното Място и значение в история някои стилови форхмации и „жи- рия да изпълнява и други неиз- 
таналите жанрове е особено важ та на сръбския роман. Понякъде вота” на отделни стилови черти пълнени работи 
но в сърбската литература поне- Деретич е трябвало, с голяма пре на тези формации и сетне сме- Тп
же е съществувала постоянна ди дпазливост и внимателност, да няването на една формация с п т,ТцОВа да се ИЗТъКне. че Де-
намика: понякога разказът е бил прави поправки на крайните ана друга. Ретич твърде ясно и в литерату-
по-близък, относно по-бързо е лизи на отделни историци и кри Това значи че Деретич, пре- ™?'ИСТОРическия смисъл релеван 
вървял под крак с европейските тици или в историята „да връ- ди всичко се е застъпвал ясно енпреАСтавил сръбския ро-
литератури, а понякога това е бил ща" писатели, които те са „из- да очертае отделни линии и тече т, ' в книгата му има и ня- 
романът. Освен това голямо чие- ключили” или забравили (напри- ния иа развитието иа сръбския КОИ сла0ости- Макар че изхожда 
ло разкази винаги са предизвик- мер, Скерлич в своята „История роман и по-добре да анализира °т съзнанието, че литературното 
вали недоумение при жанровото на новата сръбска литература" произведенията на онези романис Роизведение е цялост, той поня

кога като ли че забравя този ак- 
сиом, особено в даването на ня
кои ценни заключения. Така на
пример. за Яков Игнятович Дере 
тич казва: „Стилът му 
необработен.

М-Ж/

-ч
Петър Добрович: Септември в Срзм, детайл (масло. 1939)

анали
насочен към

Еомущют е си-ров
небрежен,___ . езикът

пълен с варваризлги, лексични-син 
таксични композицията е безфор 
мена. епизодична”. Сам по себе 
си се налага въпросът: може ли 
стиловият слой така отделено 
да се наблюдава,' може ли до та
зи степен отрицателното мнение 
да се свързва за делото на един 
от нашите най-големи романисти 
Аук като че ли се чувствува ло
шото влияние на някои наши кри 
тици и историци (В. Глигорич 
например) при които 
анализите никога не 
Див към писателя. Това'
Деретич 
възрази е
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също така може да се 
„„ недостатъчното суптил
?° ™енуване на някои явления (..всекидневна вулгарна реалност” 
и под.) и мярката, в която един
езиг^се^вм  ̂к и аналР3 неподходящ език се вмъква в неговите тексто

съвет на из трудова организация
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СРЕЩА И РАЗГОВОР С МЛАД 
ОТ СЕЛО ЗЛИ ДОЛ
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ИМА ЗАГУБИ? 8Ш»

Съчетание на трудно
сти и слабости

ПРОИЗВОДИТЕЛ!

НИШ" НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ЗА НАСн ■ ■ ■
Високо, добиви. Аз например се 

държа към това правило 
което ми е останало от

по източните 
склонове на планина Цър- 
ноок, пръснато по артли- 
нки и падинки, богато с 
редки но буйни букови 
и тук-таме дъбови гори, 
се намират
село Злидол. Леко накло- Ш 
нените

ниви, ливади, пасища и 
гори. Но и той, както и 
повечето 
ки производители в Боси- 
леградска община печалба 
та намират в животновъд 
ството. Понастоящем той

За разлика от 1980 г 
на, когато сопанството 
Димитровградска 
осъществи

годи- по-малки’ __
торът.

Така е изпуснат г 
шанс да се надделеят 
дносните. Все пак трудно 
стите най-добре се надделя 
ват с висон Т№/-. Нак Я 
Двщите се 
използували това

счита Дирек селскостопанс-в татко ми, и право да ви 
кажа, съвсем съм доволен 
от печалбата,

община 
положителни 

делови резултата, 1981 годи 
на приключи с невесела ра 
внос метна: три организации 
— „Комунглац", „Нишава" 
и „Циле — имат загуби на

първият
която осъ-ТРУ

махалите на

слънчеви ниви. 
тучните пасища, изобил- / ^ 
ствуващи със студена во- 
да, планинските а в пое- ж, 
ледно време и все повече 
то изкуствени ливади, от 
край време са предлагани | 
и предлагат извънредни 
условия за развитие на Щ 
селското стопанство, пре- Ц 
ди всичко на животновъд
ството. И днес въпреки 
че миграцията се чувству 
ва почти във всички боси 
леградски села, в село 
Зли дол, като че ли тя не 
се чувствува. Все още в 
това село се срещат мла
ди селскостопански произ 
водители. Един от тях е 
и Асен Спасов. Този 
десет и петгодишен селс
костопански производител 
особено голяма любов про 
явява към конете, със за- 
доволствие обраб 
земята.

— Въпреки, че земята 
не е живо същество, но и 
тя търси гледане. Само 
добре и навреме обрабо
тената земя дава високи

тру .
в „Нишава" са 

I СИЛНО ор V' тV/

щ ш^ - т! VI щШ
у.-.

. ■ '
...

Само модерно селскостопанско
печава добри приходи
милиона ли 

загрижава 
„Ни-

защото и тук се от 
деля голямо внимание на 
производството на храна.

В канцеларията на дире
ктора на тази организация 
Никола Димитров се запът 
ихме с намерение да чуем 
отговори поне на някои от 
многобройните 
които възникват в такава об 
стгновка.

— Нашето стопанисване 
в 1981' г. може да се обяс 
ни така: вложените средс 
тва и труд не дадоха за
плануваната

производство обез-
А. Спасов: добре обработената 
приносиобща сума 11,9 

нара. Особено 
дефицитът на ООСТ 
шава“,

земя дава високитри-ъ.жие.
— В нашата организация 

съществува несъзнателно 
отнасяне към трудовите за 
дачи, често се отсъства от 
работа, многобройни са 
съмнителните отпуски по 
болест ... — откровено го 
в ори Никола Димитров.

Разбира се, с такова тру 
долюбие" трудно може да 
се очаква положителна ра 
вносметка. Това потвърж 
дават и данните за реали 
зацията на плана. Освен в 
производството на кашка 
вал, планът е останал нере 
ализиран. Така например, 
планът по производство на

отглежда над 15 овце, 9 
говеда, от които 4 крави 
кон и други домашни жи 
вотни.

ществявам от селското сто 
панство. Имам почти вси
чко, а нещо в петък, ко
гато е пазарен ден в Бо
силеград и продам: ракия 
масло, сирене, картофи и 

казва Спасов.
Спасов изтъкна, че при

тежава над 13 ха земя:

отва и

— Имам достатъчно и- 
мот. Имам Възможност да 
отглеждам двойно повече 
добитък. Но аз със съпру 
гата ми Виданка, не сме

пр.

Въпроси,

________ в състояние да постигнем
всичко. Двете ни дъщери 
са малки, а и отиват на 

. училище. Работници труд
но се намират, а земята 
търси работа

продукция^
от сутрин 

Цдо вечер. Все пак двама- 
Жта произведохме над 25 
Щтовара жито, 30 товара 
Ц картофи и над 15 тона се- 
Цно: цвекло, зеле, ябълки 
Ци други овощни и зелен- 
Щчукови произведения. Из- 
щвестно количество карто- 
Цфи и ябълки можах и да 
Щотделя за пазара, но в Бо 
щсилеград слабо се търси 
И— със загриженост говори 
II Асен Спасов.

-V.

РАКОВ ДОЛ

88 розн за другаря Тито м
И жителите от местната общност на

Раков дол достойно отпразну-
пла-

нинското село 
ваха 1 април — Деня на младежките трудо
ви акции у нас. В този ден в центъра па се
лото те засадиха 88 рози за другаря Тит°’

По такъв начин раковдолци успешно про- 
длъжиха светлата традиция на бригадирското 
движение в този край. Именно, пРеДИ четири 
десетилетия от Раков дол била ' Р Р 
първата младежка трудова бригада в СР Сър 
бия която взела участие, във възобновяване- 
то на разрушената от войната страна.

; :131 Iяни

М. А.
В разговора ни за въз

можностите и преспекти- 
вите на селското стопанст 
во, Спасов говори с фак
ти и аргументи и че без 
оглед на всичко то занап
ред ще се развива по-ин
тензивно. Но за това по- 
голям интерес трябва да 
прояви и селскостопанс
ката организация. Ето се
га казва той говори се 
че всеки селскостопански 
производител трябва да 
произвежда не само за се
бе но и за пазаря ич че 
трябва да се изорат всич
ки площи, но другарите 
от ,,Напредък" ги няма по 
селата.

Край Власина израстпа нова модерна овцеферма, 
която трябва да допринесе за развитието на овце
въдството в Сурдулишка община

е осъщесвен спшеница 
52,6 на сто, на овес — с 
на ечемик — с 65, на слъно 

— с 60 на сто. За 
са над 97 тона

следователно и запланува 
— казва Дими 

обясни 
трябва да 

висок

ния доход 
тров. Да се 
този резрез, 
се имат предвид

на семената, торо 
и горивото, както

чоглед 
планувани 
юнешко месо, осъществена 
е продукция от 68 
Подобно е положението и в 
овчарството.. .

Миналата година тази ор 
гаиизация е била лринуде- 

да отделя 30,7 на сто от 
общия доход за от-плащанв 
на кредити и други законни 

В най-голяма 
кредити за 
Липинци, ко

ДИМИТРОВГРАД
тона.итс цени Започнаха „Срещите 

на селата“
ивете

неблагоприятнот° 
на някои 
г,и Фактори — суша, навод 
н&иия, болести. Имахме за 

процеса на произво

влияние 
климатични и РПУ

на На 3 април в село Градини се проведе 
първият кръг от тазгодишните „Срещи на се
лата", където гостуваше село Желюша. Да ка 
жем че, тази година участвуват само три села: 
Градини, Желюша и Гоин дол.

Трябва, обаче, да се запитаме защо само тези 
три местни общности? Нима миналогодишният 
първенец, Белеш, тази година не можеше да 
подготви програма, или пък няма повече мла
дежи и девойки, изобщо, самодейци? Или пък 
причината е в друго нещо. Това се отнася и 

общности на Луковица Невля, 
А. Т.

стои в
дство поради липсата 
машини и работна ръка...

Това, според Димитров, «а 
обективните трудности, г 

се намира част од

на
задължения, 
част това са 
овцефермата в 
ято все още не дава запла 
1нуваната продукция. Обаче 
,и това задължение не

да накара работещи 
„Нишава" да работят 

повече и по-качествено.
Поста вея се въпрос: 

са били партийната и син 
се намира в по-добрата

в

които ,
причините за дефицита от 
4,6 милиона динара. Тук ооа 
че възниква още един въЛ' 

са мог

с
•могло
те врос: дали разходите 

ли да бъдат ло-кизки.
— При по-ефокъивна орга 

иизация на производството 
и по-оинхронизирано дсис 

на службите, разхо

нъде
до местните 
Прача...ов. М. я.

К. Георгиевтвувале 
дите шяха ла бъдат много
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ИНИЦИАТИВИРЕПУБЛИКАНСКО СЪВЕЩАНИЕ ПО УЧЕНИ 
ЧЕСКОТО КООПЕРАТИВНО ДЕЛО В СРЕДНО 
ТО НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ ДВ нови

МНПНК КТДШироко поле за 

трудова изява на 

средношколците
чин да осъществят приход 

60 милиона ди- 
С част от тези сре* УЧЕНИЧЕСКАТА КООПЕРАЦИЯ В КЛИ

СУРА ПРЕДВИЖДА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗ
ВОДСТВЕН ЦЕХ

от около
нара.
дства ще се построи и 

кабине- 
част биха би

обзаведе зала и
Всъщност. ти, а с една 

ли инвеститори за откри
ване гот иа някой цех, 
което стана дума по-горе

производство, 
учениците 
някои детайли за промиш 
лени предприятия.

Тези дни в ученическа
та кооперация „Млад ко- 
оперант'’ в Клисура е по
дета инициатива за откри 
вале на подобен цех, 
който първоначално ще 
работят ученици, а сетне 
може да прерасне в не

производствен

За онези, които редов
но следят процесите 
учебното дело, въвежда
нето на насоченото обра
зование в средните учили 
ща е природен процес. Не 
обходимостта от произво
дително-изпълнителски ка 
дри отдавна е налице. Сто 
панството се нуждае от 
професионално подготве
ни лица, които дейно мо 
гат да се включат в про
изводството-.

произвеждатна за
* НА 2 и 3 АПРИЛ Т.Г. В НИШ СЕ СЪС- 

РЕПУБЛИКАНСКО СЪВЕЩАНИЕ ПО 
УЧЕНИЧЕСКОТО КООПЕРАТИВНО ДЕЛО В 
СРЕДНОТО НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, НА 
КОЕТО В ТЕЧЕНИЕ НА ДВА ДНИ БЯХА ИЗ
НЕСЕНИ РЕДИЦА ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛ
ТАТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ

ТОЯ
Основното е да 

пем, че веднага след изси 
чаието на тези борове, го 
раните при училището ще 
залесят площите с нови 
борови фиданки.

В училището считат, че 
ще срещнат разбирателст 
во от промишлени пред
приятия, които могат да 
им доставят суровини и 
машини за дообработка 
иа детайли и възли, кои
то прилагат в своята про
дукция.

Безспорно, инициатива 
за всяка похвала.

изтък-

в

Една от целите при въ- 
въждането на средното на 
сочено образование е при 
общаване на младото по
коление към производст
вото. Средното ^насочено 
образование следва да съ
здаде трудови навици, а 
образователното дело кон 
кретно да свърже с про
изводствения труд в орга 
низациите на сдружения 
труд.

се подобрява възпитател
ната роля иа училището, 
а самоуправителната пра
ктика доживя пълна афир 
мация- В средните учили 
ща със създаване на уче 
нически кооперации мо
гат да се откриват произ 
водствени и услужни це
хове, като специализира
ни кооперации.

На съвещанието бяха 
изнесени доклади от Ми
хаил Юхас, помощник-ди
ректор
ския завод за развитие на 
възпитанието и образова
нието, Милан Гатпич, съ
ветник в Регионалния за
вод за усъвършенствуване 
на възпитанието и образо 
ванието „Даринка Павло- 
вйч”, Радислав Миловано- 
вич, директор на 
„Никола 
Шешлия, 
секретар в Председател
ството на Съюза на уче 
ническите кооперации и 
други.

тински 
цех, в който биха намери 
ли работа и по-възрастни. 

У че ническатаУченическите коопера
ции в редица места в ре
публиката и страната бя
ха първи предвестници на 
това преустройство. Мно
го от тях (освен с набав- 
ка на учебници, и учебни 
пособия) се занимават с

коопера- 
шия в Клисура разполага 

около 220 хиляди бо-с
рови дървета, стари око
ло 25 години. Ученическа 
та кооперация и училище 
то предвиждат тази гора 
да изсекат и по този на- Ст. Н.

БОСИЛЕГРАД: ОТ ОБЩИНСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ ТИТО — РЕВОЛЮЦИЯ 
— МИР

Ученическото коопера
тивно дело в средното на
сочено образование, как- 
то бе посочено на състоя
лото се на 2 и 3 април 
т.г. републиканско съве
щание, може и трябва да 
изиграе твърде положител 
на роля в доближаването 
на младите и производст
вения труд. Чрез различ
ни облици на кооперира
не учащата се младеж мо 
же твърде успешно да се 
включи в трудовия про
цес.

на Републикан-

Извънредна подготвеност н солидни знания
В рамките на чествува- 

нето на 90-годишнината от 
рождението на другаря Ти 
то. 40-годишнината на АВ 
НОЮ и 40-годишнината 
от първата младежка тру 
дова акция, в събота, на 
3 април т.г. в Босилеград 
се проведоха състезания
та: ,Тито —. Революция 
— Мир” и ,,Какво знаеш 

движението”. Всъщ
ност, това бе, общинско съ 
стезание, което се прове 

предварително 
проведените училищни съ 
стезания, на които от най- 
добрите състезатели бяха 
формирани училищни от 
бори.

не на отговорите провъз
гласи най-добрите. От сре 
дношколския център най- 
добри бяха: Иван Гогев 
Новица Божилов, Любен 
Захариев, Мира Велинова 
и Гина Славова,а от 
вното
Трендафилов, Стоян Алек 
сандров, Анка Андонова 
Оливера Тошева и Бояц 
Георгиев. Ведно те ще 
представляват Общинския 
отбор за регионалното съ 
стезание в тази област.

ното училище ,,Велко Вла 
хович” от Бистър, на чет
върто с 1392 
борът на долнолюбатско- 
то училище, а 
място
нолисинското

точки от-ОВО 
Тесла”, Петър 

изпълнителен
последно 

с 1217 точки зае гор 
училище-осно

училище: Митко В индивидуално класи
ране, от първата 
първо място зае 
Рангелов, второ — Мики 
Анастасов, трето Петър 
Димитров и четвърто Гео 
рги Митов, всички от ос
новното училище в Боси 
леград. Във втората 
па най-добре се класира 
ха: Евтим Трайков 
лнолюбатското 
училище, Анастас Йорда
нов, Иван Сотиров и Сла 
джан Спасов 
то училище в Босилеград. 
Те ведно 
ляват двата отбора от Бо 
еилеград, на регионалното 
състезание, което ще се 
проведе до края на този 
месец във Вранска баня и 
Владичин

група
ЛюбенИзнесените съобщения 

от досегашната практика 
на ученическите коопера
ции в средните училища 
недвосмислено потвърж
дават редица предимства: 
свързване на обучението 
и образованието с произ 
водствения й другия об
ществено-полезен 
задълбочаване на 
ческото (и изобщо) само
управление, развитие на 
творческите заложби на 
младите средношколци и 
прочие.

На съвещанието бе из
тъкнато, че ученическото 
кооперативно дело (в ос
новните училища) вече съ 
ществува 25 години и че 
през тоя период е натру
пан богат опит. Младите 
кооператори приемат пла 
нове по развитие, реша
ват по създаването и раз
пределението на дохода 
развиват многостранни об 
лици на ученическо само 
управление. С това рязко

за
Организатори на съве

щанието бяха Съюзът на 
ученическите кооперации 
в Сърбия, Републикански

де след
В състезанието „Какво 

за движението", 
се състезаваха само

гру-знаеш
ят завод за развитие на 
възпитанието и образова- 

Републиканската
уче

ници от основните учили
ща- които представляваха 
по два отбора . Една
та група 
ници

от до 
основнотруд

учени-
нието,
общност на насоченото 
образование, Републикан

В състезанието „Тито 
— Революция — Мир”, на 
тема: „Титова епоха” пре 
дизвика особен

между уче- 
5 и 6 

клас и втора група меж
ду ученици от 7 и 8 клас. 
Във всяка група

от основно-
отската конференция на 

ССМ в Сърбия. Съоргани
затори на тази среща бя
ха Регионалният завод за

и ще представ-
интерес 

сред учениците, от основ се състе
ното училище и от сред
ното образование, участву 
ваха над 50 ученика. За 
отбелязване е, че ученици 

извънредна 
подготвеност и солидни 
знания, от близката и по-

заваха по четири състеза 
теля. И 
йоказаха

развитие на възпитанието 
и образованието. Регио
налната общност на инте 
ресите по насочено обра
зование и Регионалният 
кооперативен съюз, а до
макин на срещата 
„Никола Тесла”.

тук състезателите
извънредно доб

ри резултати, в теоретич 
ии и практически

хан.
Организатор 

стезание бе Съветът по 
сигурност в 
при ОС

на това съте показаха знания
на полигон.

Първо място с 1803 движението 
Босилеград, ко- 

състезателен
ово точ 

на ос
вдалечна история на наше 

то социалистическо и 
моуправително

ки спечели отборът 
новно 
Димитров”

ето освен 
има и 
зователен

са- училище „Георги 
второ с 1683 

точки отбора на основно 
училище „29 ноември” от 
Г. Любата. На. 
то с 1465

възпитателно-обра- 
характер.

Да добавим и

На съвещанието като го 
сти присъствуваха и пред 
ставители от СР Македо
ния и САП Войводина.

развитие 
— от историята на Тито-

Югославия. Комисиява това, че 
на най-добрите бяха при- 

индивидуални и 
колективни награди.

която имаше твърде отге 
ворна и сложна трето мяс съденизадача
след всестранно обсъжда точки се класиСт. Н

раха учениците от основ- М. Я
СТРАНИЦА 8
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ПЪРВИ АПРМп

ПЕСЕН НА 46
~~ ДЕН НА ДОБРОВОЛНИТЕ ТРУДОВИ АКЦИИ

ДИМИТРОВГРАД: ДЕЛОВО _
БРИГАДИРСКА

СъЮЗНИ МЛАДЕЖКИ ТРУДОВИ

Продължава „феноменът” на 

доброволния труд

АКЦИИ

Делегацията на Съюза на социалистиче
ската младеж от Димитровград, пребивава на 
2 април в Приедор, в Социалистичска репуб
лика Босна и Херцеговина, където се е състоя
ло тържество по повод деня на младежките 
трудови акции, по време на което са присъде
ни награди и признания на най-добрите бри
гади от миналогодишните акции. Димитровгра
дската бригада „Братство- единство" е лауре
ат на „Златна лента", която присъжда Ретгу- 
бликанската конференция на Съюза на социа
листическата младеж на Босна и Херцеговина/ 
Това най-висше признание за участие на мла
дежки бригади в трудовите акции организира
ни . в Б и X димитровградските бригадири са 
получили за обществено-политическата си дей
ност по време на акцията „Козара"81".

ХЪРВАТСКО, 3 В БОСНА И ХеЖокинд 
косовоДНА В ЧЕРНЛ ГОРА’ СЛОВЕНИЯ И

За новия бригадирски 
сезон не се провеждат 
революционни промени". 

. -мруправителните отно
шения, установени мина- 

— лата година трябва да за-

В

Са

До откриването 
годишния бригадирски се
зон остават още два месе
ца, но вече сега всичко е 
известно: за 
и девойките в 
страна лятото ще бъде пъ- ^ 
лно— със строежи. На 46 '
съюзни младежки трудови 
акции във всички репуб
лики и двете покрайнини 
ще работят 970 бригади с . 
над 50 000 бригадири и 
бригадиркиг На акциите 
ще пристигнат и тридесе 
тина младежки бригади 
съставени от деца на на
ши работници, намиращи 
се на временна работа в 

• чужбина. Както и мина
лата, така и тази година 
ще работят бригади, със
тавени от младежи и де
войки от други страни.

на таз-

младежите 
нашата Г

По повод деня на доб- Димитровградската мла 
роволните трудови акции деж ще продължи с тру
па 3 април учениците от Об дови акции в течение на 
разователния / център „й.
Б. Тито" в Димитровград, 
засадиха борови фиданки комунални и битови обек 
по голините на „Козари- 
ца", а на 4 април над 150 
младежи, девойки и пио
нери от Димитровград 
взеха участие в трудова
та акция по прокопаване 
на канали по паралелния 
път Димитровград-Гради- 
ни. Същия ден вечерта бе 
организирана бригадирс
ка вечер \с подходяща I 
програма.

цялата година, по време 
на които ще се уреждат

ти, ще се залесяват голи
ни, а бригадата „Братст
во-единство", която е носи 
тел на най-висшето бри
гадирско признание — Км 
блемата „Велько Влахо- 
вич", тази гоидна ще уча
ствува на Съюзната трудо 
ва акция „Сисак 82".

45 СОРА
970 омладинских

бригада
А. Ташков

БОСИЛЕГРАД: ТРУДОВОвоюват нови простори в 
живота на бригадирите 
Всъщност, предстоящият 
бригадирски сезон трябва 
да покаже до каква сте
пен е заживяла системата 
на самоуправителното ре
шаване-

За разлика от изтекли
те няколко години, тази 
година не се поставя въп
росът за икономическата 
оправдателност на трудо
вите 'акции. „Най-заслуж- 
ни" за това са професио
налните строители и тях
ната ниска деловитост. И- 
менио, статистиките по
казват, че бригадирите из - 
пълняват три пъти по-бър
зо едни и същи строител
ни работи за двойно по- 

' малка сума пари.

Традиционните 
дирски работи — електри
фикацията, прокарването 
на водопроводи... все по
вече загубват предимство. 
Залесяването и опазване
то на жизнената среда са 
актуадни навсякъде, в ре
зултат на което значител
но се е увеличил броят 
на такива трудови акции

За Това лято са запла
нувани и така наречени 
„селскостопански" акции 
При това понятие се под-, 
разбират работите, имащи 
за цел увеличаване йроиз 
водството на храна. Това 
са подготвяне на терени за 
ниви, изграждане на обек 
ти за напояване, прокарва 
не на „твърди" селски пъ 
тища и подобно1.

НОВИ ТРУДОВИ АКЦИИ

СР ХЪРВАТСКО: „Госпич”, „Книн”, „Пет
рова гора”, „Плитвице", „Кумровец” (залесява
не и уреждане на мемориалните комплекси), 
,,Кутина” и „Осиек” и ,,Вуковар” (и двете сел
скостопански).

СР БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА: „Семберия”, 
„Сутйеска” и „Неретва”.

САП КОСОВО: „Титова Митровица” (тук 
ще работят 1200 младежи от всички краища 
на страната).

СР ЧЕРНА ГОРА: „Улцин” (изграждане на 
инфрастуктурни обекти).

СР СЛОВЕНИЯ: „Истрия” (прокарване на 
водопроводи).

Първи април, деня на младежките трудови 
акции, започнали още по време на Народоосво- 
бодителната борба, които напълно се извиха в 
следвоенното изграждане на страната ни, тази 
година ва Босилеград. и повече местни общности 
в общината бе отбелязан с повече трудови ма
нифестации.

Във всички основни училища, както и в под
ведомствените отделения учениците почистиха 
училищните дворове, а трудещите се — площад 
ките пред своите ведомства. Местната общност 
в село Долна Любата съвместно с учениците в 
това село почистиха улицата и останалите пъти 
ща, посетиха мястото, където миналата година 
засадиха горичката ,.88 дървчетата за другаря 
Тито” и засадиха нови дръвчета. Подобно трудо 
ва акция организираха и трудещите се от Отде
ла по вътрешни работи и учителите от Образова 
телния център- На местността ,.Славче” те око
паха и пресадиха изсъхналите дръвчета в горич 
ката, посветена на живота и делото на другаря 
Тито.

СУРДУЛИЦА
М. я.МТБ„ Пера Мачкатовац" 

на СМТД „Нбър 82" брига- Бабушннчанн на 

акцията „Лозница 82и
Постоянната МТБ (младежка трудова бри- 

града) „Пера Мачкатовац”, която наброява око 
ло 50 бригадири и бригадирки, тази година ще 
участвува на СМТ (съюзната младежка трудо
ва акция) „Ибър 82”. Младежите и девойките 
от Сурдулица ще работят през юни в пър- 

на обектите по залесяване край Ибьр 
в Кралъево. Това е седмо 

младежка трудова бригада на

Към петдесетина младежи и девойки от Ьа 
бушнишка община гЦе вземат участие на съ
юзната младежка трудова акция ,.Лозница 82”. 
Бригадирите от Бабушница ще влезнат в със
тава на общата младежка трудова бригада от 
Горно Понишавие, съставена от младежи иде 
войки от Пиротска, Димитровградска, Белопа- 
ланешка и Бабушнишка общини.

Бригадата ще замине на трудова акция 
през месец юли.

ва смяна 
ската магистрала 
участие на тази 
судюзни акции.

На ГГбпигад/ Пе^Гма^товУпости
13 ТРГкГо—и резултати: няколкоратен 

на Лентата на акциите, а през 1979 
носител и на емблемата „Велко

гна
носител е 
година стана 
Влахович".

В чест на 1 април — Деня на трудовите 
акции у нас — младежта в Бабушница орга
низира местна трудова акцця. Беше уреден 
центърът на Бабушница и площад „Освобож
дение”, както и двора на новия Здравен дом 
в града.

Младежта от Еурдулишка община^през 
лсттото ше организира и местна труд 
ЦИЯ ,Сурдулица 82” за прокарване 

канализация.

ак-
водо-на

М. А.Ст. Н.провод и

/
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Избягала заедно е учителката Ог 
Радиицй.

_ Тя. струпа ми се, знае мно
го за Степан, за 
Всичко ще разпали.

художника ..,

Знае, знае . •. мънкаше по
за себе си.вече като

И наново започна да чете пи 
смото. Сега по-спокойно. Четеше 

т дума по дума, Беше написано много, но имаше и
се чете между редове-СЪМНЕНИЯ - В БЕЛГРАД изписаните редове.

много да

УЧИТЕЛКАТА — ПОСРЕДНИК 
И ВРЪЗКА

В началото на септември Дра- На“-^ дотогава мълчеше и^ не рацитова писма с такова съдъ-р-
ган го извикаха в Белград. Тръг ко, които дотогава мъл !^шс. изуЧаваше съвсем сериоз
на малко по-рано и се отби в ро забележимо “ Усмихваш . е * Проверките почти винаги по 
дния си край да посети родители видно, беше доволен от казваха че изнесените данни сате си. Радваше се. както и обик- шето на Драган. казваха, ю из е
новено, на всяка среща с родния 
— ” Докато влакът бавно мина-

долината на Топлица 01 гру|Пата, а може
поглъщаше -прелестта на ^ “а ^р^иемем инициатива, аз
край... съ»м за това да продължим

същия начин. Естествено, ако не лошо. говореше му за някаквисъ 
възникнат някои нови моменти бития свързани с даскала, които

напълно се беше пасивизирал и
може-

След последната среща с Дра 
ган, когато се води разговор за 
селската учителка р Мира му да 
ле до знание, че знае много не
ща за \нея. като спомена и връз
ката й с железничаря, които я 
посещава, Мира си замина на се
ло. Още същата , вечер посетила 
учителката.

■ злонамерени.
— Тъй като сме в състояние 

Стеван да следим чете
смутиНо когато започна да 

‘би след първите редове, се 
Ръцете му трепереха.

Колегата Н1андор го закачаше

край. 
ваше по

Тя му беше разказала за то
ва. че вече не може да се живее 
така Отношенията с майка й оя- 

особено след 
дядо й. Добитъка поч

по .
На съвещание с ръководители 

те в града. Те искаха да изнесе
свое виждане на вражеско-шпи- за да успокои 
оноката дейност на групата с пре Милош, той продължи: 
дложение на мерки, които да се 
предприемат.

непоносими, 
смъртта на
ти разпродадоха и нямаха повече 
средства за да продължи да се 
учи. Учителката като че ли очак 

писмо ваше изповедта «а Мира. без ко 
в лебание й каза:

и своя колега посредством него вече не. 
ше нищо да се узнае и да се оча 

Голуб” ква. Като забеляза, че Драган не 
го слуша, той попита: ■Що се касае до

непрекъсната връзка 
ЮНА. Те вече са 

Дели . са
ние сме вЕдин от присъствуващите. ма

йор Милош, когото Драган само 
по името знаеше, беше много ске 
птичен във връзка с изложението 
на Драган.

— Какво има в това 
1 — му Губиш се, като чели още си 

работи, та- Белград. Изглежда, че певицата
с другарите в 

осуетили.
някои второстепенни
ка че не .може да бъде от полза ти взе акъла ... 
на групата. Това което досега е драгаи продължи да чете. Ни 

— Ти много вярваш на този Дал дадено е. ма е възможно? Защо е направи-
твой Стеван — каза той* Това Вечерта те поведоха Драгаи в ла хаКа. Ето как слабо познаваш 
може много да те коства. Отлага едН0 от най-веселите белградски хората, главо луда? Не хората 
ме арестуването, а какво ще пра заведения* Певицата, както му се ТОва са жени... Какво ли изоо- 
вим ако художникът избяга през струваше, тази вечер само нему шо знаеш за жените. Повярва на

му пееше. По-късно се сети. че черНите й дяволити очи. А тя 
Мирко е неен приятел. Той оигур виж ка1КВ0 направи... 
но й е дошепнал нещо.

мина през 
границата. Впрочем, още през ля 
тото трябваше да замина, когато 
Младен си замина ... Но тогава 
възникнаха някои трудности и не 
ме поведоха със себе си.

— Аз реших. Ще

Мира почувствува, че се впле 
ла в лошо хоро. Дали да. отстъ
пи, или да върви и по-нататък. 
Мълчеше. Учителката продължи:

— Утре отивам в града. Пока 
«и ме художникът. Беше изпра
тил железничаря при мене. След 
вашата нощ минавам границата, вс 
ичко е договорено. Тръгни с нас.

— Как ще минем 
страх ме е 
лашено говореше Мира.

— Не се безпокой, ше ни пре 
веде някой ... Впрочем, да тръг
нем заедно1в града и за всичко 
ше се договорим.

границата-
— Може би това би било до

бре — смело заяви Драган. Сте
ван би останал да го замести 
бихме имали цялата група в ръ- Белград, 
цете си. Художникът вече го 1 
запознал с един от 1рупата, же
лезничар в Скопие, 
ще му предаде и останалите от 
групата за свръзка.

писмотоПомести поглед от 
доволен от въпросително загледа колегата, ка 

. то чели трябваше да му обясни 
нещо. Тъй като 
процеди през зъби:

Драган се върнаи
той мълчеше,6 ПРЕДИ ДА ИЗБЯГА, ИЗПРАТИ

ЛА ПИСМОТОВярвам.. че тт „ „ — Избягала .отишла през граВ канцеларията Драган очаква та 
голяма изненада. Писмото, ко ИИЦс“ • 

ето намери на масата, отваряше — Нека бяга който ше, не ще 
незаинтересовано. То носеше пе- бъде ни пръв ни последен. 1 ра-

ше^Г^кгГв^треш: пи°Га, пГил°и и %% ^Р^цата -
^емГв^Р сГпГа

се спешно да попречим на това веха опити някой да бъде на1^™ — Мира избягала, онази родни
^ ТЛе на на Стеван. Оставила ми писмо.

границата
сега наистина уп-ше

Майорът се мръщеше. изле-

(В следващия брой: 
ДАЛИ ИЗБЯГАХА?)

фалното земетресение в 
Черна Гора аматерите от 
радио клуба узнали (също 
от радио любители) само 
три минути след това. От 
каква полза те могат да 
бъдат във военни услови- 
я, е съвсем ясно. Тъкмо 
затова, на отчетното съб
рание се чуха думите че, 
радио клубът трябва да 
намери свое място във все 
народната отбрана. Също 
така стана дума че, броят 
на членовете на клуба е 
доста' скромен, 
трябва да работи

Успешна дейност на 

радио - клуба
БОСИЛЕГРАД

КЛУБ ЗА МАРКСИ- 

ЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕНА 2 МАРТ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОТЧЕТ 
НО СЪБРАНИЕ НА РАДИО КЛУБ „ДИМИТ 
РОВГРАД" ОТ ДИМИТРОВГРАД

От началото на март в ОбразователнияМалцина знаят, че в градове. Тук са доказател 
Димитровград същестзу- ствата че, операторите от 
ва и успешно работи ра- радио клуба „Димитров- 
дио клуб. Оформихме го град" са имали радио 
преди четири години ня- връзка с оператори от 
колко страстни любители Сидней в Австралия и сто 
на електронната техника, тици други градове от вой 
В началото работеха със чките шест континента, 
собствени станции, купе- Горди са. че са успели да 
ни, или пък самостоятел- се - свържат с изкуствен 
но направени. След това телекомуникационен спъ- 
получават апаратура от тник, че са възобновили 
отдела по всенародна от- връзка с помощта "на Ме- 
брана, с която и днес ра- . сеца. Благодарение на ра
ботят.

цен
тър „Иван Караиванов" в Босилеград започна 
да работи Клуб за идейно-политическотака че 

доста
на омасовяването му и на 
подмладяването му. Нуж
но е, колкото се може по
вече млади членове да се * 
научат да работят с ра
дио станцията, защото то
ва е от интерес за цялото 
общество. '

За нов председател на 
клуба е избран Георги 
Алексов. Най-ак

и марк-
сическо образование и възпитание 
школци. Организатор на този вид политическа 
школа е Училищната конференция на Съюза 
на социалистическата младеж, а съдействуват 
й първичната партийна организация в Образо
вателния център и Общинската конференция 
на ССМ в Босилеград.

на средно-

дио вълните, които излъч
ват от радио станцията 
името на Димитровград 
стана известно всред ама 
терите по цял свят.

тивните ентусиасти на 
димитровградския радио ' 
клуб на чиято инициати-

В Клуба за марксическо образование 
нуват над 150 ученици,

Ако надникнете в поме
щенията на клуба, една 
скромно подредена стаич- 

‘ ка в центъра на града., 
над някогашната сладкар
ница „САДИ", ще се уве
рите че, тези ентусиазис- 
ти със слушалки на уши 
наистина има какво да се 
похвалят. Безброй дипло
ми похвали, специални ка 
ртички за доказана връзка 
в етъра с най-далечни

чле-
които в течение на два 

темите са за 
в действува- 

организаци# и няколко

ва е и основан преди че
тири години са: Райко 
Иванов, служащ в ,,Сто- 
чар", сега секретар на 
Соколович, сервитьор в 
клуба, Мирослав-Мики 
„Балкан", Владимир Цве 
тков, ПТТ
ко Алексов, служещ 
ОНО.

месеца ще изслушат 16 лекции. С
Обаче, това не е единст 

веното ценно в съществу
ването на този клуб. Как
во значение има той в 
нашата система по всена 
родна отбрана и общест
вена самозащита, лесно 
можем да се уверим ако 
споменем че, за катастро-

сегнати всички основни въпроси 
нето на младежката 
най-актуални проблеми в нашето социалисти
ческо самоуправително общество.

техник и Цен-
в

Р. САлекса Ташков
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Шнзическз ВДтуоз;1/пуО/р(г; Турски източници за 

селищатаПРЕКЪСНАТА УСПЕШНА
„СВЪРЛИГ — ,,АСЕН БАЛКАНСКИ” 1:0

тя (БЛАГОДАРЕНИЕ НА ИЗВЕСТНИ ИСТОРИ
ЦИ И УЧЕНИ, КОИТО СА ПРОУЧАВАЛИ ТУРСКИ 
АРХИВИ В ИНСТАМБУЛ И АНКАРА, ДО НАС СА 
СТИГНАЛИ ЦЕННИ ЗАПИСИ ЗА НАШИТЕ КРА
ИЩА, СЕЛАТА, ХОРАТА, ПОМИНЪКА ИМ И 
ПРОЧИЕ)

(0:0)

Свърлиг, 4 април 1982 година. Игрището
чево, ноР ветровито^ЗритХ8 около е200Т°д^ЪиН

СЪ : 3 Ставров*"^, р. НтХрИ”в

3. Христов 6, 3. Марков 6, 3. МарковТп 
Димитров 7 Здравко Христов 6, А. Станков 6, 
Д. Каменов 6, Н. Алексов 7, К. Кръстев 
Костов), М. Тодорович 6.

ФУТБОЛНИ СРЕЩИ НА 
МЛАДЕЖКИТЕ И ПИО
НЕРИТЕ

Турчите окончателно за МОИНЦИ: Данните за 
владяват наши* край през това село датират от 1478 
1433 година. Оттогава до година, в която се говоои. 
днес са изминали около че селото било 
550 години. Въпреки това Само на година преди това 
благодарение на запазените- ('според други източници) 
списъци и документи оре селото имало 31 къщи с три 
ща ме данни за почти вой- вдовици и общ до хд от 1208 
чки наши села (сведения анчи. Счита се, че селото е 
няма за Бачево, Парча, Не ооновал някой ои Моо, Мо 
<ВЛ'Я и Трънски Одоровци). ина, Моисе. Оттук и назва- 
Оттук може да се заключи, нието Моинци. 
че останалите

В събота и неделя в
спортния център „Парк" 
в Димитровград се 
граха мачове от 
ството на

6,
пусто.изи-6 (Н. първен- 

междуобщин- 
ската лига за пионери и 
младежи. В събота млад е 
жите на „А. Балкански" 
играха наравно 0:0 с връ 
стипците 
от Пирот.

В неделя

в
След твърде успешна 

рия в продължението 
първенството (когато 
6 възможни бяха

се прави забележка, че бе то 
на лерантен, като тюзволява- 
от ше доста разправии и не-

всичките 6 точки), футбо 70°Ги“м 
листите на „А. Балкан- идеален шанс да 
ски" доживяха минимал жи гол за „А. Балкански", 
но, но заслужено пораже но от 20 метра не улучи 
ние„ от домашния „Свър- празния гол. Веднага след 
лиг . Домашните футбо- това Л. Станкович 
листи

спечели
на ,,Раднички"

селища са МЪЗГОШ (МАЗГОШ, МО
съществували и преди идва ЗГОШ): Селото е съществу 
нето на трупите.

Ето някои данни за села 
та от Забърдието:

ПЕТЪРЛАШ: Иемто на се

отбеле- на турнира на 
пионерските отбори на ме 
ждуобщинския съюз Пи
рот — Димитровград — 
Бабушница пионерите на 
,,А. Балкански" загубиха 
от пионерите на „Раднич- 
ки" (Пирот) с 
2:0.

вало и преди 'Идването на 
турците. Турски • източници 
за пръв път го регистрират 
през 1576 година под назва 
ние Мозгош, в което имало

от око 
гол 

за до-
лото се среща в четири ту' 
реки документа и първона 
чално е записано като 
Петрилаш в сипсъна на Зне 
полската -нахия през 1447
година като имот на Мусо дполага се. че името ноои 
Баздар. В селото имало 35 от определени свойства на 
нъ.щи с приход от 2158 ак 
ч-и (турски пари). Названи

през цялата играбя ло 10 метра постигна 
ха надмощни, но не съз- и донесе победата 
даваха голови положения- машния отбор.
Игра се доста твърдо, не В осмия кръг, който ще 
рвно, така че играта не бе се състои на 11 април 1982

г., футболистите на „А. 
Балкански" са домакини 
на отбора „Турист" от Ни 
шка баня-

три домакинства, които има 
ли повече от 25 овце. Спо 
менава се врезултат 

Следващата неделя 
първенството на пионери
те и младежите 
жава.

турски -изво 
ри и през 1606 година. Пре

на високо равнище. Съди 
ята добре изпълни ролята 
си, но може да му се на-

продъл- локалитета. Това селище е 
богато с дървета с мъзга 

ето на селото най-вероятно . (селото е подводен район с 
произхожда от влашно-ру 
мънско съчетание на ду мъзга.)
М!ите пиетра и лаш (камени 
сто място).

РАДЕЙНА: Турските из
точн-ици
през 1576 година, като Ра 
дейне, а по-кърно през 1606 
година в списъка на отома 
■нските войници в Пирот.
-Името на селото се обясява 
с името на някой ои Раде. 
заселил се тук и че земята 
принадлежала на него Раде 

селото съ.ше 
ствува предание, че то се 
-наричало Аметов чифлик.

СМИЛОВЦИ: За пръ.в път 
се ореща в турските архи
ви през 1606 година и е за 
писано като Исмцпофче. Се 
лото тогава имало 11 праз- 

домове.
Исмолфча (Смиловци) най
-веровятно
личното име Смил (о)„ или 
от думата смил, която оз 

храст. Следовател

Д. Ставров много въ.рби, които пускат

БОСИЛЕГРАД: „МЛАДОСТ" — „БАШКИМИ" (ПРЕШЕВО) 3:1 (1:0) БЕРБЕВНИЦА: забележе 
но в турските документи 
през 1447 година под назва 
ние Бребитинци с 23 дома
кинства и общ селски до 
ход от 1635 анчи. Селото 
управявал някой се Райко, 
който могъл да учествува 
във войните, а на главата 
си да носи турска чалма. 
По-късно селото се среща 
под название Бребевниче 
или Бребовниче, и то през 
1576 и 1606 година. Името 
му се свързва с думата 
бръ.в или боъвно (греда за 
преминаване през 
или поток), или пък идва от 
думата бръв което означа 
ва място, където има лист 
ници и много храна за до 
битък.

Добра и резултатна игра на „Младост“ бележат селото

Босилеград: 4 април. — Стадион ,,Пескара" 
край Драговищица. Зрители околс- 150. времето 
слънчво, теренът добър за игра. Съдията Дра
ган Станкович от Сурдулица. Голмайстори: Б. 
Тасев в 35 мин. Георгиев в 65 мин. и Ефтимов 
в 80 мин. за „Младост" и И. Черима в 70 мин 
за „Башкими"

тимов, който Във. второто 
полувреме влезе вместо И. 
Кирилов, успг още един път 
да вкара топката зад 
ба на 
ми ".

гъо-
вратаря на „Башк-и

Ви на-..
Непосоедствено пред ма 

ча между _ „Младост,, и 
,, Башкими" в рамките на 
пролетната част на тазгоди
шното първенство се среща 
наха младежките отбори на 
„Младост" от Босилеград и 
В добра 
домашните футболисти на 
„Младост" от Бооилеград 
„Младост" от Сувойница. 
се наладжиха с резултат от 
3:1. Голмай-стори: И. Ран 
гелов 2 гола и В. Глигоров, 
а за гостите Л. Петрович.

След две нерешени игри, ло-организирано атакуваха...
в 35 минута Б. Тасев р уд 
ар от-онолб 18 Метара дои е 
се резултатно предимство 
на босил вградения отбор 
— 1:0. До края на първото 
полувреме, -въпреки че дома 
шните футболисти имаха 
още две голови положения 
резултатът не се промени, 
■ни.

Във второто полувреме 
играта до значителна степен 
се промени. Футболистите 
на „Башкими" отвориха -иг
рата и тогова можеше да 
се наблюдава 'равноправна 
и интересна игра. Малната 
теренена превест на босилс 
градските футболисти, гости 
те наваксваха с физическа 
та се подготовеност.

В 20 минута във второто 
полувреме с извънредно ху 
бав гол на Г. Георгиев дома 
кипите повисиха резултата 
на 2:0. След тоя гол, футбо 
листите на „Младост" като 
че ли се задоволиха с резу 
лтата, и И- Черими използу 

невнимателността на 
защитниците на „Младост" 
и намали резулатата 
До края на срещата Ж. Бв

рекапролетната част от тазгоди 
шнето първенство, в ... . 
групата на МеждVо5щинск 
ата футболна дивизия Вр 
аня, в неделя футболисти 

ФК „Младост" се 
представиха пред любите 
лите на футболната игра в 
Босилеград с добра и резу 
лтатна игра. По хубаво вре 
ме за игра те извюваха по 
беда от 3:1 срещу футболи 

„Башкими» от Пре 
12 точки се нами

„А"-

и интересна иг-ра Названиетони
те на

произтича от ГУЛЕНОВЦИ: турските из 
вори бележат през 1606 го 
дина, като село под назва 
ние Голунофче и принадле 
жащо към Пиротска нахия 
(Шекирчойна хаза). П-ри 
това има цял списък на сел 
яни от това село, които лла 
щали данък или пък имали 
някои облаги. В един друг 
списък за селото се казва 
че било подчинено на ня 
кой ои турчин Хасан Чери- 
баши. Счита се, че селото 
е заселил няной си Гул 
Гулен и по личното му -име 
селото прлучило днешното 
название.

начава
но може да се протълкува 
като село с храсти.

стите на 
щево и с 
рат в горната част на табли 
цата.

Още в началото на мача, 
с бърза и динамична игра 
домашните 
воюваха терена, редеха се 
се атана след атака, но топ 
ката никак да намери пътя 
до мрежат^.

За купата на др. 
Тито по шахматфутболисти за-

В неделя на 4 април т г. шахматистите 
па шахматния клуб „Димитровград" след пет- 
часова трудна игра елиминираха отбора на 
шахматния клуб от Долевац във втория кръг 
на Купата на маршал Тито по шахмат и по то 
зи начин се класираха за третия кръг на споме 
натата купа.

Борбата се води на четири шахматни дъс 
ки, а общият резултат е 2:2. Тъй като шахмати 
стът Дробняк от Димитровград спечели цяла 
точка на първото шахматно табло, а според 
правилата на състезанието е посочено, че при 
равен резултат, решава първото табло, това от 
кри пътя на шахматистите от Димитровград за 
третия кръг на състезания.

Ето и резултатите:
1. Д. Петров — М. Дробняк
2. В. Стаменкович и Б. Спасич
3. Ж. Митич — С. Митов
4. Д. Петкович — М. Алексов

В 20 минута след една 
добре изведеш акция на 
3. Младенов, Б. Тасев се 
намери са-м преД 
кия вратар и когато воичк-и 
очакваха гол, топката 
летя над напоечната гре

ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ:
в турските документи е за 
писано като село Хсдоро 
вче и принадлежащо към 
Ше-киоочойната хаза (Пир 
от). За пръв път името 
му се сроща през 1606 го 
дина, вълреии че има ин 
д-иции да е съществувало 
и преди идването на турци 
те. При пъцОв-ия запис в се 
лото е имало 14 'домаминст 
ва с челяд и 10 празни 
нъ-щ^. но какво е станало с 
обитателите им не е извее 
тно. Предполага се. че име 
то му е свързано с наяной 
си (X) с\цор, или с думите 
одор. одирати (грабеж, пл 
ячна), или пък с изчезнала
та старинна дума одър (го 
ведарн-ин).

гости-нс

пре

вада-
В продължение на игра

та в която гостите защита 
с повече играчи овоя

на 2:1
ваха
та врата, а домакините все

Отборите на ФК „Младост” играха в със-

ьг-..* л
Младежкият отбор: в- ^Тонев, И. захаРйев 
Алексов, 3. Стойков, П. С™яНов, Л Захариев, 
И. Рангелов, В. Глигоров, Б. Воинови I, П. Г 
торов и Н. Стойнев.

0:1
1:0

Д. С. Кирил Тодоровм. я.
СТРАНИЦА И
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Карикатурен екран
ИчЛМс/ггс/С Г*(Ц/*и

• й,7*щ< ла #ос г и
\щ С < / « лс
ь-пви, иП Л и •'< сг«./.'

г

Пай па оди мекото? ПРОЛЕТНИ
РАЗМИСЛИ

и

Онядън смо се насъбрали у задругуту и 
: « лъка-полъка почемо да бистримо политику, не- 
:ли и нийе само делегатска база. Едни почеше 
!Й, да завикую що нема искуствени торове, дру- м 

Ви що су скула семената, трети що йе мален- 3! 
ЩЙ ка цената на япьшцата, четвръти за овова, пе- 
'г* ти за онова и тека отворнмо конгрес за по- 
1л>опривредуту. По йедно време сват Гога под- 
;,„у викну. Човеци, кво смо се ватили за туя 

гамьопривреду и сал млатимо празну сламу. 
г* Да не съм чул некога да ми спомшьа семе-
Ш на, цене и теквия дрангулийе, малко ли ми
! йе що оди туя муку постадо месечар. Но я И
: ви друго пращуйем. Кво би работил порез- вя

' джията из общинуту да ни затече съга?
Сви се спогледамо. Ко налабише порезйе- ||[||| 

те порезджию не мож да видиш у наше село. ЩШ 
А и да ни затече овака,че каже тия су мло- Щ 
го активна база. йок — врти главу сват Го- [йа 
га. Че ни испитуйе „порекло на имовинуту", ШИ 

Г нели донесомо тикъв закон и туя работу тре- пм 
5 - бе да връше порезджийете.

Некойи почеше да се смею и .да праве на да? 
вй лудога сват Гогу. Па тай закон не

нийе немамо ни куле, ни виле, ни луде лиму- |ир 
зине, никой не ни подмувуйе модри пликове,

- не правимо по четристотин дневнице на годи- 
ну, не препродавамо каве, прашак и кво ли 

никой нщдо не ни дава, а свак гледа 
№ оди нас да узне ...

Ама сват Гога не се збуни. Нели се се-
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Ш оее дошеинеШ
Във внедряването на ко 

лективната работа най-до 
бри постижения изглеж
да се постигат в Бабуш- 
нйшка община.

шне,

&чате преди године докуде стигомо с туя ра- 
^ боту. Поогулшпе некойе „ситне рибе”, а .кига 

Ш дойдоше до едрете, поче абре-убре на коми- 
Ш,- сиюту и си остаде кой си имал да си има, кой 

си немал нека работи та да има. А знайете 
Еа и. нашете порезджийе, данъкът не може уба- 

. во да зберу, а са су Би натоварили с туя го- 
0: * лему работу. Й кво че праве човеците — че 

почну там куде йе най-меко. Че дойде, че ви
ди седимо, залудни, а дома — да чукнем у 
дрвце — све си имамо и за яден>е и за пиен>е 
и че почне: у млекото си водусипувал, сто- 
куту на матрапазйе си продавал, едно, друго, 

^5 и че ти оцепи квитанцию.
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за секретар на Общин- 
— Ькид комитет на СКС, а 

след година-две Общин-
Там мандатът вече не е 

едногодишен, но — едно
окият комитет й ги връ- месечен. Само един месец 
ща — за председател на след избиранто му запре

дседатед на Общинския 
комитет на СК, Станко Ве

Общината и Комитетът 
в Димитровград имат из
вънредно сътрудничест-

1$ В
во.

Общинската скупщина.
Общината дава кадри

лкович е предложен за 
председател на Общин
ската скупщина.

Ш
ЧЕТИРИ СТИХА ЗА ЕДНО СЕЛОш УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИКАРАМАНИЦАар*

Ш СБЪДВА СЕ ЕДНА ОТ ДВЕТЕ МЕЧТИ 
НА СЕЛЯНИТЕ В ТОВА СЕЛО:
НАСКОРО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КРУШКА ЩЕ 
БЛЕСТИ.
НО КАКВО СТАВА С МИННОТО ДЕЛО?

83 В Босилеградска общи
на. за ръководители най- 
много се избират учители-

% шш
те.

Значи ли това, че от де 
легатите се търси да бъ
дат ,,послушни ученици"?

Кирил Георгиев
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