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„Братство" е удо 
Орден братст 

во и единство със сре 
бърен венец за особе 
ни заслуги в областта 

информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството 
единството между на

шите народи и наро
дности.
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ПРОЕКТОДОКУ МЕН ТИТЕ ЗА ДВАНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕСЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СЮК ПРИЕ

ВЪЗВАНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ
ДАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ.

Работната 
изработка на Резолюция
та. е предложила Двана
десетият конгрес на/ СЮК 
да внесе отделен доку
мент от акционен и моби 
лизйращ характер, кой
то да позове трудещите 
се и гражданите към про 

икономичес-

Душан Чкребич счита, 
че когато се касае за по- 
съществено -влияние на ра 
ботнидите върху проце- 

общественото въ

ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СЮК на заседанието си от 7 юни, след дву 
месечни разисквания, обсъди и утвърди проектите на конгресните документи 

политическия доклад за работата между двата конгреса, Резолюцията, устав 
изменения и допълнения. Така фактически успешно приключи подготовката 

за Дванадесетия конгрес на СЮК, който ще се проведе от 26 до 29 юни в Ьел

група за

ните
сите на
зпроизводство, тРябва да 
бъде по-уточено и когато 
се говори за „господству 

влияние на работващото 
ническата класа/’ Чкре
бич добави, че в този до

трябва да се ка
же нещо повече и за из
селването на сърби и чер 
ногорци от Косово.

Милутин Балтич под
черта, че недостига по-яс 
на формулировка за рол 
ята на делегатската сис
тема в изграждането на 
нови отношения в сдру
жения труд и в осъществ 
яването на ролята на ра
ботническата класа.

веждане на 
ката стабилизация, и кой 
то както изтъкна Милош 
Минич, ще бъде основна 
задача между Дванадесе
тия и Тринадесетия кон
грес на СЮК.

Централният комитет 
прие предложението на 
работната група, като 
прие проекторезолюцията
и пое задължението до 
10 юни да бъде изпрате 
на на делегатите на Два 
надесетия конгрес.

‘ Стане Доланц, обосно- 
вайки доклада за работа 
га на ЦК н за основните 
характеристики на парти 
ината .дейност 
двата конгреса 
та, че

кумент

Той
счита, че становището за 
информирането, относно 
за борбата против невяр 
ното интерпретиране на 
информациите, затваряне
то на изворите и средст
вата за масова информа
ция, монопола и политиче 
ското партньорство, не е 
достатъчно изяснено.

Централният комитет 
обсъди и промените и до 
пълненията на Устава 
на СЮК (самият текст на 
Устава самостоятелно ут 
върждава Колшсията за 
уставни въпроси). Увод
ни забележки във връз-

между
подчер

Комисията не е 
забележки иполучила 

предложения за измене- 
ст.ществуващияния на 

текст-— Същевременно в ра
зискванията беше

въпроса за отговор
последователно

повди Стане Доланц изнесе уводното изложение във връзка с отчета за работата 
на ЦК и партийната дейност между XI и ХГ1 конгрес

то между народи и царо таиството. 
дности в Югославия, си- — Трудностите, които 

раз гурността и независимост обременяват нашето сто
та и необвързапостта на панство
нашата страна...

Мицич след това доба- недоимъкът на
ви, че в амаидманите за средства,
междунанионалните от* незаети,
ношения са посочени за електрическа енергия, въз
дачите на СК ме само в производствени материа

ли и суровини могат да 
имат големи последствия 
върху хода и стабилното 
развитие в 
период, изтъкна 
Убипарип.

йоже Смоле изнесе, че 
би трябвало да се подчер 
тае грижата за нашите 
малцинства в съседните 
сТрани като общ дъдг на 
цяла Югославия, както и 
да се уточнят нашите за 
дължендя към нашите ра 
ботиици на временна ра
бота в чужбина.

Спирайки се върху али
неята, отнасяща се до съ 
трудимчеството на СК с 
всички страни без оглед 
на обществена система

гнат
иостта и
стта в провеждането 
договорената 
решения и становища 
че твъпде редки са слу- 

подвеждане под 
отговорност

лите се проблеми в об
ществено-икономическо*

то и политическото 
витие на страната- 

Публичното обсъждане 
Минич е било

на
политика,

изплащането ка с този документ нап 
па дълговете в чужбина, рави Димитър Алексиев- 

валутни ски, председател на Ко- 
големнят брой мисията- Още в началото 
недоимъкът на той подчерта, че Комиси 

ята е получила 76 забе-

чаите за според
твърде критическо. Мно
зина са критикували по» 
тарянето йа принципните 
становищата и определе- 
„ията които са добре из борбата против иациома- 
пестни. в проекта са вие лизма и иредентизма в 
сени И общо 300 различни Косово, п0 и в останали 
изменения и допълнения, те среди, тоест за борба
изменения «п ичнОТо та против национализма

навсякъде. Така също е 
внесена алинея, че кому 

после

конкретна 
за състо*нието, въпреки 
че носителите на полити 

най-отговорност лежкн п предложения за 
изменения и допълнения.

■— Безрезервно е дадена 
подкрепа на основните на 

предстоящия со-кн на предложените 
Гойко промени н допълнения на 

Устава, но въд връзка е 
конкретните решения са 
дадени различни мнения. 
—■ каза Алексиевски.

Въз основа на изнесени 
те предложения, изтък
на Алексиевски, Комисия

ческа
често са известни 
черта Доланц.

Преди
проекторезолюцията 

конгрес,

под

обсъждането
на
за Дванадесетия така че 

му обсъждане една трета 
от текста е претърпяла 
промени.

— Имаше сериозни кри 
тики защо! от многото за 

и проблеми не са
приоритетни

изложение изнеуводно 
се Милош Минич,

— Изнесено е убежде- 
СК е готов и 

решен Да изпържи по
пътя на социалистическо
то самоуправително раз
витие на нашето о&щес- 

Минич. Изяве 
иска- 
кон-

нистите са длъжни 
дователцо да провеждат

от Платфор 
ЦК на СЮК в

нието, че становищата
мата на 
развитието на социалисти 
ческото самоуправление, 
братството и единството 
и задружлостта в Косово.

'Първият дискутант на 
на ЦК иа

дачи
подчертани 
те идейни, политически и 
практически дейстция иа 
СЮК, които да дават не 

на общата линия иа 
СЮК в пред- 

под-

та взе решение което гла 
си, че „по правило член 
иа СК не' може да се въз 
Държ3 от гласуване”, тъй 
като „всяко друго реше
ние би

тво — каза 
но е решителното 
не Дванадесетият 
грес на СЮК силно ла 
подчертае и конкретизира 
задачите на всички оР 
гани, организации
пове на СК и да ги оза
дачи последователно Да
се борят за осъществява
не на авангардната роля 
на СК като по такъв

чат
акциите на 
гтоящия период 
черта Минич. Остава ■ то- 
на да се направи на са- 

Конгрес, макар че и 
е яснЦ, чс оред

задачи са: ствогоствуващата

заседанието 
СЮК Светислав Симич се 

Резолюцията
отваряло врата за' 

опортюнизъм и пасивизи 
ране в СК.застъпи в 

по-яоно да се подчертаят 
за капита- 

в произвол 
на храна и сълът- 

промишле- 
посг, както и да се по

пови видове
със селско- 
производи- • 

се избягва сек-

и чле
Заключвайки разисква

нето във връзка с Уста- 
необвързване, иа на СюК предсеДателст 

Добрнвое Видич изтъкна, вуващлят д-р Алексан- 
че е необходимо да се дър Гърличкоп предложи 
внесе и принципа от Хар Комисията за Уставни 
тата на Обединените на
ции и Хслзиишките до

становищата
ловложеиия върху основите на поли

тиката на
мия 
досега 
най-важните

5ЙГГГЯ8»а
звитис на СОЦппр^е ук сдружаване кого самоупрашшщис, ук
единството, равноправие- тели като с

поли-
па па въ-търсятвсичкичин

трудещи се и граждани 
към
не в борбата за по-бързо 
разрешаване на натрупа*

подтикват проси д$1 държи сметка 
за сюгжестинте, дадени в 
разискванията.включва*активно кументи.



ХАВЛИЛ
ИЗРАЕЛСКО НАХЛУВАНЕ В ЮЖЕН ЛИВАН

АКТ НА ДЪРЖАВЕН ТЕРОРИЗЪМ ДА СЕ РЕАФИРМИРД РОЛЯТА 

НА НЕОБВЪРЗЙНОСТТАистина е крайно време 
международната 'общност 
да предприеме цай-реши* 
телци мерки, за 
спре израелската атресия; 
да се оттеглят израелски 
ге части от Ливан и осу 
ети разпалваме на военни 
пожари с широки разме
ри с несьблюдаеми 
.дици..."

•Израелската 
косвено порицана 
вета за сигурност 
ООН, състояща се в 
израелците да се оттег- 

от Ливан. За такава

ф ВСЕОБЩА СВЕТОВНА ОСъДА НА ИЗ
РАЕЛСКИЯ АГРЕСОР • НАЙ-ОСТРА ОСЪДА 
ОТ СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ • С 
ДВЕ РЕЗОЛЮЦИИ СЪВЕТЪТ ЗА СИГУРНОСТ 
ПРИ ООН ПОРИЦАВА ИЗРАЕЛСКОТО НА
ХЛУВАНЕ И ПРИЗОВАВА КЪМ ИЗТЕГЛЯНЕ 
НА ИЗРАЕЛ ОТ РАЙОНИТЕ, В КОИТО СЕ 
ВОДИ БОРБА МЕЖДУ ИЗРАЕЛСКИТЕ НА
ШЕСТВЕНИЦИ И ПАЛЕСТИНСКАТА ОСВО
БОДИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

да се
международна об-В сегашната критична

стаиовка необвързаните страни могат Да от
бранят независимостта и суверенитета си са- 

ако пазят и укрепват собственото си един- 
и солидарност и решително отхвърлят 

на необвързаното

!
,

мо
после СтвО

всеки опит за отдалечаване
неговите принципи и цели.агресия е 

и от Съ 
при 
иск

движение от
необвързаните?Най-новите действия на 

военщипа
Светът отново с огор

чение посрещна поредна- израелската 
та израелска агресия сре обаче срещнаха всеобща 
щу Южен Ливан. Израел световна осъда. Съюзният 
ската военщица десетиле- изпълнителен съвет също 
7-йя наред държи в налре най-остро осъди 
жение света с военните та, изразявайки по

начин огорчението и осъ, 
дата на обществеността у 
нас на израелската агре
сия. В изявлението .между 
другото се казва: „Безо
гледното израелско бом

Бейрут и 
други селища в Ливан, 
елед което последва пива 
зия с широки размери с 
цел да се ликвидира Па
лестинската освободител

лагат
Преди всичко, 

борбата 
мерки

изтъква в за- 
документ,Това се това е 

за колективни 
на световната об- 

които тРябва да

ключителения 
който беше приет на цеот 
давна състоялото се в Аа 

заседание на/ Коорди 
иационното бюро на необ 
вързаните страни.

Затова, повече от 
то и да е досега, е 
ходимо да се рсафирмира

необвързаното

лят
резолюция гласува и 
САЩ, верен съюзник 
Израел.

В останалите страни в 
света обаче в пц-голяма 
или по-малка острота се 
осъжда израелската агре 
сия и се настоява лезабав

щност, с
се гаоаитира правото 
всички
Да изграждат 
политическа, 
ска и социална система. 
След това, Да се премах
нат крепостите на 
ииализма и да се 
могне борбата на освобо 
дителните движения. Има 
йки предвид, че разведря 

може да се по

ванаагресия 
този

напа страни свободно 
собственаси акции срещу съседни

те арабски страни- 
Започналото преди ня

кога
необ икономиче-

колко дена израелско на 
падение срещу Южен Ли 
ван, подготвяно месеци на 
ред, е потвърждение, че барднраие на 
Израел не се отказва от 
силата, е която цели да

ролята на
движение като сила,

чужда блоковата
колона подлоиз-Iго двадесетхмлядпата 

раслска армия да спре на 
шествието си и да се от
тегли от Ливан- Засега Из 
раел си прави оглушки и 
продължава да избива не 
вмцното население в тази 
страна, проявявайки бру
талност в пълния смисъл

която е 
политика и като морална 

сила в бори политическа 
бата за опазване и укреп
ване на мира и сигурно
стта в света..

На заседанието на 
ординационното бюро бе
ше изразена сериозна за 
гриженост от непрекъсна
тото влошаване на между 
народните отношения- За 
силване на

хвърли на колене предим 
. но палестинците.

С предварително бом
бардиране на Бейрут и 
някои други градове Из 
раел оповести, че е готов 
към по-широки действия.
С този геноцид над мир 
ното ливанско и палестин 
ско население Израел до
каза, че се счита за „мо 
щен военен господар" в 
Близкия изток и че може 
безвъзмездно да предпри
ема военни действия сре- - най-дълбоко огорчение и

ваис не 
стигне чрез

силите" и натрупване 
оръжие, Координацио

нното бюро се застъпи за 
премахване' на военните 
блокове и чуждестранни
те военни бази на чужди 
територии.

„равновесие
Ко мана организация, изненад

ва с бруталността си ця 
лата международна общ 
ност и. още веднаж пот
върждава, че за израел
ската агресия и експанзи- 
онизъм няма никакви гра 
ници. Най-новите невинни 
жертви на ливанското и 
палестинското население 
предизвикват

на

на думата.
Ще смогне ли сили све

товната общественост 
спре агресията и каква 
ще бъде развръзката на 
тази тежка заблуда на 
израелската 
че със силата на рръжие 
то ще. може да унищожи 
един народ , отговор ще 
даде по-нататъшното раз
витие на събитията

надпреварата 
теж-във въоръжаването, 

ка криза на детанта, за
мах на студената война, 
употреба на сила и 
тически, икономически и 
други видове натиск, во
енни интервенции и оку 
пации, действия на плате 
ни терористи срещу суве 
рени страни, намеса във 
вътрешни работи — това 
са елементите на мрачна-

Тези алтернативи всъщ 
ност са и задачи на не
обвързаното движение в 
предстоящия период, 
шото, както изтъкна в 
речта си нашият съюзен 

Лазар Мойсов; 
движение

военщина
поли-нашето За-

арабски осъда.
Югославия счита, че на

щу съседните
страни. секретар 

необвързаното 
е единствената сила, коя 
то може да поведе света

ЗАПОЧНА ВТОРАТА СПЕЦИАЛНА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН ЗА 
РАЗОРЪЖА В АНЕТО

по път към мира, сигур
ността и
то сътрудничество-

международно-та картина на света. 
Какви алтернативи пред

Съдбовен въпрос за света НАКРАТКОв седалището на Организацията на обе
динените нации в Ню Йорк започна Втората 
специална сесия на Общото събрание за ра
зоръжаването, на която трябва Да бъде прие
та всеобхватна програма за този насъщно не
обходим процес- В работата на сесията ще уча 
ствуват 16 шефове на държави или правител
ства, всред които и председателят на Предсе
дателството на СФРЮ Петър Стамболич, 4 под 
председатели и заместник-председатели и над 
50 министри на външните работи.

че понастоя- двойно повече кризисни 
огнища, не намалява, а 

съществуват напротив увеличава значе

нието на сесията, на коя
то в продължение на пет 
седмици ще се разгледат 
всички аспекти иа този 
съдбовен за света въпрос. 
Защото Днес великите си 
ли разполагат с 50 000 ато 
мни бомби със силата на 
един милион бомби, как- 
вато беше бомбата, с коя 
то беше унищожена Хи
рошима.

ТЕХЕРАН—БАГДАД: Интензитетът на борби
те, които се водят на иракско-иранския фронт, 
отделно около Коремшехр и Абадан, е намал
ял през последните няколко дни — съобщават 
осведомителните агенции Ирна и ИНА. 
ПЕКИН: Откривайки конференция за чужде
странни капиталовложения в китайското сто
панство, която се провежда в Кантон, мини
стърът на търговията и отношенията с чуж
бина Чен Мухуа заявила, че отварянето на Ки
тай към света е дългосрочна политика на 
тази страна. От 1979 до 1981 година НР Китай 
е сключила 40 договора с чуждестранни фир
ми за съвместни капиталовложения.
РИМ: По време на блиц-посещението си в Ита 
лия, американският президент Роналд Рейгьн 
се срещнал с папата Иван Павле Пие итали
анския! президент Пертини. По време на крат
кия диалог Пертини — Рейгьн, италианският 
президент остро осъдил израелската агресия 
срещу Ливан.
ЦИРИХ: Швейцарските 
хвърлили закона за чуждестранните работни
ци, предложен от правителството с цел да се 
подобри ' тяхното положение. За закона са се 
определили 34,4 на сто от избирателите, а един 
процент повече са гласували против закона. 
Това значи, че правителството занапред ще 
прилага досегашните законни разпоредби, с 
които се доста ограничава действуването . и 
правата на чуждестранните поданици. 
ЛРИЩИНА: Делегация на Университета - 
Прищина тези дни пребивава в Рим като гост 
на Римския университет. Подписан

и културно сътрудничество между 
тези два университетски центрове. Осъществя 
ването на този договор ще „представлява кон
кретен принос към културното сътрудничест
во между СФРЮ и Италия.

Надпреварата 
във въоръжаването годиш 
но коства над 600 милиар 
да долара относно всяка 
минута се дават по мили
он долара за изработка 
на оръжие. От друга стра 
на всекидневно в свет» 
от глад умират над 40 00ТЗ 
деца и милиони възраст
ни. Всичко това ясно го
вори, че от проведената 
преди четири години Пъ.р 
ва специална сесия на Об 
щото съ.бращте на ООН 
за разоръжаването светът

Фактът, 
щем в света се водят пет 
войни и че

ЮГОСЛАВСКО-МЕКСИКАНСКИ ОТНОШЕНИЯ

Мойсов в Мексико
гласоподаватели от-

Съюзният секретар на външните работи 
Лазар Мойсов тази седмица пребивава на офи
циално приятелско посещение в Мексико, къ 
дето води плодовит диалог с шефа на мекси
канската дипломация Хорхе Кастанеда.

Мойсов и Кастанеда използуваха срешат^ 
си за изчерпателна размяна на мнения по реди
ца въпроси от международната обстановка, к° 
ято и в двете страни се оценява като, кризисна. 
Мойсов осведоми своя домакин

не стана по-сигурно мяс
то за живот.

По мнението на гене
ралния секретар на ООН 
Перес де Куеляр, светов
ната общественост има 
право да очаква нови на 

‘сърчения за процеса на 
разоръжаването, 
необходимо за 
ванието 'на човечеството.

за резултати
те От заседанието на Координационното бю
ро на необвързаните, което се състоя неотдав
на в Хавана.

Диалогът Мойсов — Кастанеда се оценява 
като принос за задълбочаването на приятел
ските отношения между СФРЮ и Мексико.

в

е договор
за научно

което е
същество-
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КАКВО ПОКАЗВА АНАЛИЗЪТ НА 
СТИТЕ В НИШКИ РЕГИОН?

са избраИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ нихе секретари
пръв път на тозиВ СЪЮЗА НА КОМУНИ парства на първичните

тийни организации са 
избрани 3464 работници 
и 1154 селскостопански 
производители или общо 
48,5 на сто от целокупния 

членовете

ни за 
пост.

Обща е оценката, не из 
борите в Съюза на комуни 

Нишки регионРЕШИТЕЛЕН СТРЕМЕЖ ЗД 

НДДДЕЛЕЯВАНЕ НА ТРУДНВСТНТЕ
стите в
преминаха в делова 
творческа атмосфера. За 
това свидетелствува и фа
ктът, че във всички 15 
общински организации н» 
СК изборите преминаха 
без ексцеси и

инаброй на 
ръководствата, 
чи, че в

Това зна-
ръководствата 

на ПО не е осъществено 
работническо мнозинст
во. Видимо е разширена 
кадровата база, тъй като 
77,3 на сто от новоизбра

• ^билизацията - централен въпрос 
на предизборните събрания « Критика за ко
мунистите в делегатските органи и тела • 
Стабилизацията и колективната работа и от 
говорност най-важни задачи занапред Щ В 
новоизбраните ръководства на първичните ор
ганизации на СК— 4168 (48,5»/») работници и 
селскостопански производители.

„случаи •
К. Георгиевно развитие на 

ската
бъде основца задача в раз 
витието на социалистичес 
ката самоуправителна си 
схема.

делегат 
система трябва да

НА 20 ЮНИ

Граничен събор на 

„Славче
Всъщност, почти не съ. 

ществува област на об
ществено-политическия, 

стопанския ц вътрешно
партийния живот, за коя 
то да не са утвърдени за 
Дачи на членовете и орга 
низачиите на СК. При 
това е изразена висока го 
товност за последовател
на реализация на утвърде 
ните задачи.

СС
В анализа на изборна

та дейност в организаци
ята на СКС в Нишки 
гион, който бе 
на завчерашното 
ние на Междуобщинска 
та конференция на СКС 
в Ниш се оценява, че ус
пешното провеждане "на 
изборната активност се 
дължи на . извършената 
навреме и систематично 
организационна, и идей
но-политическа подготов
ка. Но още повече този 
успех е резултат на съз 
нанието на комунистите 
в първичните организа
ции на СК че изборите 
са твърде важна и отго
ворна идейно-политичес
ка, кадрова и акционна 
задача. Изборният период 
от декември до май се 
характеризира с изключи
телно съдържателни ра 
зисквания върху осъ-щес 
твявените резултати, ко 
ито не са малки, но съ
що така и върху слабос
тите и трудностите в соци 
алистическото самоуправ- 
вление, при което се из
яви силен стремеж на ба
зата да се раздвижи реши 
телна акция за повишава 
не на общата и личната 
отговорност и дееспособ
ността на организирани
те социалистически сили.

докрай програмите фо 
икономисване, неефика
сно е снабдяването с въз 
производствен материал, 
недостатъчно е сътрудни 
чеството между прера- 
ботвителните договори и 
споразумения, голямо е 
увеличението на цените... 
Всичко това забавя раз
витието на самоуправител 
ните' обществено-иконо
мически отношения, осо 
бено в стопанските орга
низации. Във връзка с 
разпределението на дохо
да е константирано, че в 
малко среди е заживял 
принципът за възнаграж 
даване според резултати 
те от труда- Тази оценка 
особено се отнася до ор
ганизациите от обществе
ните дейности.

ре- В рамките на граничното сътрудничес
тво между СФР Югославия и НР България а 
въз основа на програмата по гранично сътруд 
ничество между Общинската скупщина в ьо- 
силеград и Общинския народен съвет на град 
Кюстендил, в неделя, на 20 юни на местност
та „Славче" край Босилеград ще се проведе 
граничен събор. Съборът ще бъде открит в 
6, а ще приключи в 17 часа- Нашите гражда
ни за отиване на събора трябва да имат личен

обсъден
заседа-

ИЗБИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА 
НА КРИТЕРИИТЕ.

паспорт.В анализа се изтъква, 
че при избирането на ор
ганите и телата на СК са 
спазвани критериите. В 
предизборната и изборна 
та активност са евиденти 
рани повече кандидати 
(към 20 000 членове на 
СК), а утвърждаването на 
кандидатските листи е . 
преминало при широки 
консултации. В ръковод

Стопански организации от двете страни 
хранителни стоки, различни пи- 

Представителите на двете 
уточнят

ще продават 
тиета и сувенири.
банки в навечерието на събора ще 
курса за обмяна на пари*

За съборяните ще бъде изпълнена съв- 
културип-забавна програма от култу 

СФР Югос-
местна
рно-художествени дружества от 
лавия и НР България.

М. я.

Една от причините за 
това състояние се 
ра в непровеждането на 
решенията и становища" 
та на първичните партии 
ни организации. Оценено 

известно число

нами-
В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ОРИЗАРЕ, КРАЙ КУМАНОВО

С епннопействие-до модерен водопроводе, че в 
организации на СК реше
нията и становищата ос 

слово на всички останали въпроси 
в селото.

ДЖЕМО НУХИЯ, пред 
седател на Координацион 
иото тяло за изграждане 
на водопровода покрай 
другото казва, че зад тях 
са останали много безсъ 
нни нощи и себеотрица
ния- Казва че особено 
трябва да се изтъкне ро
лята на съселянина им 
Ченан Селмани, който 
без парична награда из 
готви проекта и който 
бе главен надзирателен 
орган в изграждането

тават „мъртво 
хартия”. Обаче за това 
никой не е подведен под 
отговорност- 
критикувана 
на комунистите, 
райето на отрицателните 
прояви и техните носите- 

Критика е отправена 
и по адрес на комунисти 
те в делегатските органи 
и тела, които се проявяват 
с недостатъчна
ност.

Местната общност в с. Оризаре, край 
Куманово е една от по-дейните местни общно 
сти в общината. Самооблагането е една от 
главните характеристики на оризарчаци. Най- 
голяма трудова победа на трудолюбивото и 
сговорно население е изграждането на съвре
менен водопровод в дължина от 6,5 км. За пое 
тиженията и трудолюбието си тази местна об
щност миналата година е удостоена с Ноем
врийска награда на Куманово.

Остро е раз 
пасивността

толери

СТАБЛИЗАЦИЯТА НЕ 
СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА... ли.

В центъра на широки* 
кръг въпроси, които бяха 
обсъждани на предизбор
ните събрания, безспорно 
беше икономическата ста 
бйлизадяя. В голям брой 
първични организации на 
СК е оценено, че тази ва 
жна задача не се осъщес 
тява на задоволително ра 
внище. Не се реализират

актив-
додни и заплати по 10 000 
динара. Мнозина помага
ха и с трактори на доб
роволни начала, всред ко 
що особено се изтъкна 
Хаджи Невзат.

Изграждането на водо
провода, след 18—месечна 
работа, успешно приклю
чи и тези дни бе преда
ден на употреба- Този 
тържествен момент се 
чувствуваше в цялото се 
ло. На тържеството прм- 
съствуваха обществено- 
политически дейци от 
общината, както и пред
ставители па съседните 
местни общности. За да 
узнаем иевдо повече за 
тази акция, както и за 
останалите пости гнати 

резултати, попитахме не 
колцина обществеио-поли 
тически труженици в се

НАБЕЛЯЗАНИ СЪРИШ- 
НИ ЗАДАЧИ на водопровода, с което 

на селото е спестил око
ло 800 000 динара. Дава
ха 'хората и доброволни 
приложения, 
и Али Аци дадоха по 20

Изборната активност в 
СК в региона 
проведена в срокове. На 
изборните събрания са 
приети акционни програ 
ми, в които са набеляза
ни сериозни задачи. Осъ 
ществяването на Титова- 
та инициатива за колекти 
виа работа и решаване 
занапред трябва Да бъде 
едно от основните звена 
в борбата за по-нататъш- 
иа демократизация на 
социалистическите 
управителни 
и предпоставка

дееспособността на

главно е
Във връзка с изграж

дането на водопровода и 
получаването па Ноем
врийската награда на Ку хиляди динара и то в пър 

впте дни на акцията.
В разговора с МУ СА

БИЛЯЛ, секретар на пър 
винцата' организация на 
СК узнахме че сговорно 
то население чрез доб
роволен труд е спестило 
над 5 милиона динара — 
колкото са търсили ня
кои организации за изгра 
ждапето на водопровода. 
Казва че е имало дни ко 
гато на доброволните ак 
дии са участвували и по 
над 150 души, конто с 
песец, лозунги че работят 
за по-хубаво и по-щастлн 
во бъдеще в Титова Юг0 
славил, в която равнопраи 
но живеят с всички наро 
ди и народности, са рабо 
тили с пъден оптимизъм.

Богосав Янев

Афус Сами

маиово не крие удовол
ствието си и НАЗИФ ШЕ 
РИФИ, председател па 
местната организация на 
Социалистическия съюз.
— За всички акции пра 
вим договор с население 
то. През изминалите го 
дини чрез самооблагане 
участвувахме в изгражда 
мето н асфалтирането на 
пътя Куманово—Оризаре
— Матсйче, реконструи 
рахме селската електри 
чеока мрежа, кооперати 
впия дом, оградихме сел 
ските гробища, успешно 
организираме различни 
курсове и семинари, всцч 
ки сме включени във все 
народната акция „Всички 
в отбрана и защита", а 
съвместно решаваме и

ПОПРАВКА
В броя; 1059 на ве

стника на тази стра- 
статията „На-ница в 

шето освобождение е 
наше дело” е Д°пУсиа 
та грешка- I Във вто
рия абзац е отпечата 

Около 80 000 въо 
ръжени бойЦЦ на на: 
родоосвободително' 
то движение прико 

бойното 
50 000 вра

лото.
— Селото има 264 дома 

2300 жи-

само 
отношения 
за повиша кииства, с около 

тели, предимно албанци, 
В разрешаването ма об
ществените въпроси всич 
ки сме сговорни като 
един — казва ИМЕР ИБ- 
РАИМИ, председател на 

общност. В из

но:
ванеСК. Организациите на 
сдружения ТРУД са УТДЪР 

многобройни зада- 
областта на икоцо-

стабилизация,
най-гол

диливаваха на 
поле над чи в

мическата 
В този контекст

внимание се дава на 
сдру-

жески войници. местната 
граждането на водопрово 
да и селската 
водна мрежа чрез само
облагане 
кииство даде по 28 тру-

ямосамгоуправителпото
жаваце на ТРУД и средст 

Борбата за почита гъш

водопро-
Извиняваме се на 

читателите за допус 
натата грешка.

дома-всяко
ва.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ 

НА СКС В БОСИЛЕГРАДБавно се реализира договореното Курсист* за регионалната 
политическа шноластта се отделя от труда, 

неинформирацето иа 
работниците за стопански 
те процеси в организаци
ите, .какъвто е случаят в 
мебелната фабрика „Ва
сил Иванов Циле” и за
напред е една от спънки
те за предприемане 
съответни решения.

аИзхождайки от факта, че стопанисването 
е доста усложнено необходимо е да се тър-

Повечс

Общинският комитет иа СКС

Междуобщипската конференция иа Съюза на 
комунистите в Лесковаш На шестомесечно 
школуване в гази партийна школа ще бъдат 
изпратени СЛАВКО НАСЕВ, коадуктер в „Ав- 

ранопорта”, ЗВОНКО СЕРАФИМОВ, сел-

до°и°жЙвКО ВЛАДИМИРОВОТ техник в Гор-
оката секция. __

По решение на Общинския комитет 
СКС СТАНКА ДОНЧЕВА, ог Долна Лисинц ще 
бъде' курсист на Политическата школа „Йо- 
сип Броз Тито” в Кумровец.

Тези дни
сят спешни и навреме мероприятия, 
не смее и не може да се остава на апели и
заключения, понеже заключенията це липсват 
а под въпрос е осъществяването им.

па
изтъкна Иван Деичев, се 
кретар на Председателст
вото на ОК ца СКС е да 
се координират всички ак

На състоялото се на 4 
юни т-г. заседание на Об 
щинския комитет на СКС 
в Димитровград, на което 
присъ,ствуваха и предста
вители на стопанските ор 
ганизации в общината, бе 
обсъдена 
за деловите резултати на 
стопанските организации 
през първите три месеца 
на настоящата година, ка 
кто и задачите на комуни 

осъществяването 
иконо- 

стабилизация.

гот.Изхождайки от факта, 
че трудностите и зана-

ката стабилизация. Зато- ОДИ трябва да изиграят 
информацията иа е необходимо, подчер- ролята си

та той, от страна на Об- Имайки пък предвид Че 
щипската скупщина да икономическите ТРУД 
се формира координацио ти могат да се преодо 
нно тяло, а като главен ват само чрез по-нататъ.ш 
координатор да' бъде пред и°то развитие иа самоу 

ОС Петър равлеимето членовете иа 
СК, впрочем какта и всич 
ки трудещи се, в борбата 
за укрепване на самоуп- 
равителните

могат да- остават без 
Тези

Горно Тлъми-

иа
която имат-

М. Я,

ПРИЕМАНЕТО НА МЛАДИ В СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА

с.едателят на 
Тасев. Първичните пък ор 
ганизации на СК без от
лагане трябва да обсъдят 
положението в трудовите

стите в
мероприятията на 
мическата 
Обща е оценка, че стопа За последователна прила

гане на критериите
отношенияусло-цисването е доста 

жнено и че занапред не си организации 
може и не смее да се ос-

не
В разискванията бе из- конкретни решения.

пък на ръководните 
стове, както бе подчерта 
по, трябва да търсят ре 
тения на проблемите. В

по-тъкнато, че трудноститетава на заключенията за- 
щото, както подчерта Бра 
нко Пейчев директор 
конфекция „Свобода" 
не липсват, а под въпрос 
е осъществяването им. За
това,
нато, необходими са спе
шни и без отсрочване ме
роприятия.

Едни от мерките, които 
ще се предприемат, както

в стопанисването през пър 
на вите три месеца на годи
те ната се повлияли та 6 от

18-те топански организа- обратен случай, т-е. ако 
чии да изкажат загуба, не са ,в състояние за това 

бе изтък- Покрай обективните при- трябва откровено да ка- 
чини все още са налице жат, че не могат, а на 
и субективните слабости техните места да дойдат 
които’забавят хода на ико способни кадри, 

стабилиза-

Въпреки ясните критерии и становища за 
приемане в редовете на Съюза на комунисти
те, известно число първични 
низации в общината все още небрежно се от

към този твърде значителен въпрос. В

партийни орга-
както

насят
някои среди, поради неефикасността на пър
вичните партийни организации, младите дълго 
време чакат Да бъдат приети в СК, а някои 
първични организации на СК приемат и

номическата 
ция. Все още отговорно- А. Т. мла

ди, които не изпълняват критериите.
КОМЕНТАР мла- дат приети (въпреки пред 

ложенията на младежки 
- те организации) , от ДРУ 

га страна все още има 
първични партийни орга’ 

борба з;’. низации, които не спазват 
критери-ге за приемане и 

постигат приемат и такива хора, 
резултати които не са се засвиде- 

телствували с дела.
— През миналата годи

на в редовете на СК са 
приети 37 младежи и де
войки до 27-годишна въз 
раст. И през настоящата 
година този въпрос не е 
изтласкан на заден план- 
Например, неотдавна осем 
средношколци са приети 
в СК. Но младежката ор 
ганизация не е изцяло до 
волна от работата на мла 
дите комунисти. Извест
но чиедг) млади след при 
емането им в СК считат 
че са изпълнили задълже 
нията ои към ССМЮ и не 
проявяват интерес към ра 
ботата на младежките си 
организации —■ казва Ан 
донОв.

Сигурно е, че към орга 
низираното приемане на 
младите в СК трябва да 
се полагат още усилия- 
Сигурно е също така, че 
няма място за така наре 
ченото кампанийно прие
мане. При това, както поД 
чертана Андонов, особена 
сметка тряба да се водц 
и от една друга гледна 
точка — чувствува се, че 
младите, изхождайки от 
някакав си личен интерес 
вършат натиск за приема 
не в СК пред записване 
на факултет и преди тър 
сенето на работа.

За приемането на 
дите в редовете на Съю
за на комунистите в Ди
митровградска община се 
полагат усилия и в тази 
организирана 
подмладяване на партии- 
ише редове се 
положителни 
От 1300 младежи и девой 
ки, които понастоящем 
живеят в общината, 
са членове на СК. Имай
ки пък предвид, че в пър 
вичните партийни органи 
зации в общината дей- 
сгзувах около 1620 члено
ве това значи, че всеки 
шести член на СК е до 
27-годишна възраст, 
на ССМ и ОК на СКС, ра 
збира се в съдействие с 
първичните организации 
се застъпват чрез органи
зирана акция хози въпрос 
последователно и постоян 
по да раздвижват.

Взаимопомощ между две близки села
Желюша е единственото селище зуване на водата (поливане на гра- 

в Димитровград-, което през послед- дини), не може напълно да задово- 
ните няколко години удвои дори ут ли нуждите. Облагането му е също 
рои броя на населението. С 1300 жи от местно самооблагане. Вече са ус- 

тели това село се нала
га в късо време да реши много ко
мунално-битови проблеми. Свобод
на може да се" отчете, че доста въ 
проси са решени: Водоснабдяване, 
асфалтиране на улици и лр. Съ,с 
средствата на местно самооблагане 
— на 2 на сто от доходите на зае
тите и 5 на сто върху кадастрал
ния доход—успешно са реализирани 
редица мероприятия. Безспорно,
най-крупен успех представява асфал 
тирането на улици.

тановени контакти за решаване на 
този проблем в Белеш. 280'

Може Да се твърди ч§ взаимо
помощта между Белеш и Желюша 
е придобила постоянен характер. 
Именно след „заема” на Белеш, Жел 
юша също отпусна една такава по 
мощ—пак за асфалтиране на ули
ци. Между тези две селища впро
чем взаимопомощ съществува и при 
организиране на културно-забавни 
програми и други съвместни акции. 
При това никога не се поставял 

Въпреки високия процент сред- въпрос кой кому ще помогне, 
ствата недостигат. Оттук се роди 
нуждата за взаимопомощ между Же 
люша и новото селище Белеш. В кри 
тичнтгя момент Белеш отпусна на 
Желюша Ю милиона стари динара, 
за да асфалтира селските улици 
Всъщност тези пари са „взети на 
заем” и след услугата са върнати 
на местна общност Белеш.

ОК

Следователно, примерът на Жел
юша и Белеш би трябвало 
ледват и други селища в Димитров 
градска община, защото взаимо
помощта винаги има положителни 
ефекти. Изхождаме от народната 
поговорка че „Сговорна дружина 
планина повдига”, съдействието ко 
ето си оказват Желюша и Белеш, 
наистина потвърждава това в прак 
тиката.

да 1пос-
Председателят на ОК на 

ССМ в Димитровград Зо
ран Андонов изтъква, че 
младежката организация 
чрез различни активности 
върши подготовка на чле
новете си за приемане в 
СК. Покрай другото, вся
ка година по 40 младежи 

девойки 
Младежката

Инак Желюша в комунал
но—битовото строителство наи
стина заема едно от челни
те места в Димитровградска об
щина. Асфалтирани Ся улиците: 
„Маршал Тито” (400), „Геогри Ди
митров" (около 1000 м), Осми март 
(към 300 м.) и прочие- Една част 
от улиците са подготвени за асФал-

и завършават 
политическа 

школа и школата на в-к 
„Борба”. Но, както 
чертава Андонов, -в 
организирана борба 
стно число първични пар
тийни организации отстъ 
пват от критериите и ста

В заключение ще изтъкнем, че 
възможност за обединяване на сред 
ствата на месното самооблагане (с 
такова обединяване беше построен 
и районния водопровод за няколко 
"ела в Димитровградска община) и 
решаване на някои общи комунал- 

тиране, но поради липса на сред- но-битови проблеми. Да напомним 
ство, тяхното асфалтиране се отсро че Желюша и Белеш са две съсед

ни села и че къщите им почти са 
слети в едно село.

под-
тази

изве-

новищата за 
. на млади в СК. Докато 

на една страна поради не
ефикасността на тези ор
ганизации 
дълго време чакат Да бъ

приеманеточва.

. В селото има водопровод, който 
главно поради нецелесъобразно пол- Сузана Миленкович младите по-

В. Б
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СРЕЩА С ДЖУРО БОЖИЧ 
КОНГРЕС НА СЮК

ДИМИТРОВГРАДСКАОТ СУРДУЛИЦА, ДЕЛЕГАТ ОЦЕНКА НА ИЗБОРИТЕ В 
ОБЩИНА

НА ДВАНАДЕСЕТИЯ

31 1110111 тома Ш ТРУП
311141ДЖУРО БОЖИЧ вече дълги години изпъл- 

нява редица отговорни самоуправителни 
ществено-политически длъжности във Власин- 
ските водоцентрали, където работи като висо
коквалифициран електротехник, и в различни 
форуми в Сурдулишка община. Понастоящем 
е председател на Общинския 
вет. Тези факти ясно

и об-
актувлни въпроси. Те са 
предложени и избрани 
по-дейни и по-способни 
хора.

МАСОВО НА ИЗБОРИТЕ

В първите няколко ме
сеца на настоящата годи- 

Социалистическият 
съюз и Съюзът на синди
катите бяха поели и с ус 
пех изпълниха една твър
де отговорна политическа
задача — провеждането ,По време на провежда 
на третите по ред избори чето на изборите на 
за делегати и делегации. 18 и 19 март в организщ 
В този период на интензи циите на сдружения труд> 
вна дейност беше раздви и на 21 в местните общ- 
жена широка активност пости в Димитровград 
сред трудещите се и граж община беше 
даните в общината. Във празник, 
всяка организация на 
сдружения труд, въ,в вся 
ка местна общност, бя 
ха раздвижени всички 
субективни сили и резул щности 
татите са налице: Димит беше завършено за 
ровградска община меж 2 часа от откриването на 
ду първите в Нишки ре избирателните пунктове- 
гион завърши гласуване В ООСТ в 83 делегации 
то, а и процентът на гла са избрани 802 члена, 
сувалите е висок. Още ед В 44 избирателни коле
но потвърждение на ви- гии са изорани 75 делега- 
сокото политическо съз ции с 585 членове, от кои 
наиие на нашите гра>К- то 89 са членове на 6 де 
дани и трудещи се и дъл 
боката привързаност към 
делегатската система и го 
товност Да се продължи и 
развива Титовото револю 
ционно дело-

на

синдикален СЪ-
говорят, че става дума 

за човек с богат обществено-политически опит. 
Това беше и един от мотивите на сурдулиш- 
ките комунисти да го предложат 
на Дванадесетия конгрес на СЮК.

за делегат

Тези дни Божич се гот
ви да представлява до 
стойно своята партийна 
организация на най-голя- 
мата среща на югослав 

ските комунисти. Попита
хме го кои въпроси ще 
повдигне на Дванадесетия 
конгрес на СЮК.

— Ще се застъпя на

всестранно развитие
помощта па широката об Джуро Божич, делегат на 
щцост. Сурдулишка общи ХП конгрес на СЮК 
на е показателен пример
за това. Почти всички тру жащи, които са изпълни- 
дови организации са свъ.р ли условията, 
зани с организации от Божич очаква Дванаде 
развитите среди. И това сетият конгрес на СЮК 
даде добри резултати. да насърчи борбата заук 

Твърде актуален е и репване на задружността 
разгледа проблемът във връзка със братството и единството 
въпросът заемането на млади, кои- на нашите народи и на- 

то завръшват школуване- родности, и за по-нататъш 
то си. Считам, че е необ- на демократизация на со

циалистическите самоуп
равителни отношения.

С. Микич

СЪЩИНСКИ
Още 'от ранни

те утринни часове, с пе
сен на уста, се излизаше 
на избирателните 
тове. В някои местни об 

гласоподаването 
само

всички работници и слу-
пунк

конгреса - да се 
по-задълбочено 
за оживяване на процзво 
дството върху ползуване-
то на домашни суровини, ходимо със закон да се 
Считам, че с добри прог- уреди въпросът за обеза- 
рами и при домакинско телно пенсиониране на 
стопанисване ще обезпе
чим цялостно ползуване 
на съществуващите мощ
ности, даже и да ги раз- БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ 
ширим, с което ще се ос
вободим от вноса на сто
ки, които могат да се про 
изведат и в страната. За- - 
това ние, комунистите, тря 
бва да посветим изключи- 

този

легации на селскостопан
ските производители. От 
11 508 гласоподаватели в 
общината — гласували са 
11 007 души, или 95,6% 

Оценява се, че не е най- 
благоприятна класово-со
циалната структура на из 
браните делегати и деле 
гации, предимно на село. 
Но това преди всичко се 
дължи на неблагоприятна 
та възрастова структура 
в момента на село- 

0тзивът на гласувалите

ТА ЗА ИНФОРМИРАНЕ

АКТИВНО ОЩЕ ОТНАЧА 
ЛОТОВ служба на самоуправле- Още от предкандидаци 
оцните и кандидационни- 
те Събрания, в Димитров
градска община серазгър 
на оживена политическа 
дейност. На предкандйда за пръв път учащи се, на

пълнили 15—годишна въз 
раст е бнл отличен.

телно внимание на 
въпрос, който е от на“-, 
голямо значение за стаби- нивтолизаиията на пазара 
сподели Джуро Божич.

ционните събрания са 
били излъчени 1790 кац-Втор въпрос, който

служава вниманието, каз два въпроса бяха в 
ва Божич, е съответното центъра на вниманието 
възнаграждаваме на про- на неотдавна проведеното 

Ако заседание на комисията 
успеем да уредим този за инф0р.\шране към Об- 
въпрос относно произвол- щинския комитет на Същ 
ственият тРУД Да се Въ3' за на комунистите в 
награждава съответно на силеград. Именно, члецо- 
значението му, тогава мо вете на комисията 
же да очакваме по-качест ДИХа и приеХа плана

по-висо- програмата за работа пре/ 
и настоящата година и из*

за-
По отношение дейност

та на средствата за ма
сово информиране на 
майчин език се изтъкна, 
че пониженията са види- 
мии и че резултатите це 

Бо- изостават, но че все още 
са необходими нови уси- 

обсъ- лия за изпълняване на 
и тази твърде важна роля.

дидати за членове на де
легати и делегации и за 
най-отговорни постове в 
общината, при пълно за
читане на приетите кри
терии. С незначителни из 
ключения, във 
организации на 
ний- труд, както и в мест 
ните общности, не е има 
ло отсрочване на събра
нията 
Иванов 
III район в Димитров-
град).

ПОУКИ
Основна поука от про

ведените трети делегат
ски избори е, че е имало 
случаи на недобре устро 

всички ени ведомости. Затуй 600 
сдруже- души са гласували с ли

чен паспорт.
Оценено е, че подходът • 

в кадровата политика е 
бил правилен. Отчетено 
е, Димитровградска об 
щина е недостатъчно зае 
тъпена не само в региона 
лните с а моуп р а вите л ни
общности на интересите, 
но и в стопанството и 
инфраструктурните дей
ности. Инак, владеело е 
пълно единодействие при 
утвърждаването на канди 
дати за най-отговорни по 
стове в републиката и фе 
дерацията.

изводствения труд.

вена продукция, 
ка производителност 
повече нови работни мес
та. Въпросът е още 
лезнен ако се има пред
вид, че младежта масово 

за админи-

Необходимо е — беше (изключение: „В. 
— Циле" и П иизтъкнато на заседанието 

— информирането да об
хване всички области ма 
живота и още повече да 
има

пълняването ролята и за
дачите на средствата за 
мосва информация, 
сложиха ударение върху 
информирането на труде- 

стративни специалности, щИте се* и гражданите в 
а някои паралелки за про общината на майчин 

специалнос-

по-бо-
като

критическо-творчес
ки отношения и все пове 
чс да става трибуна 
сам оулравителните 
алистически сили, да да
ва възможност за изразя 
ване па възгледи и мне
ния, обосноваващи се вър 
ху идейната платформа 
па СК. Средствата за ма
сова информация трябва 
решително да се проти 
волоставяват срещу иаци 

догма-

КАКВИ ЗАБЕЛЕЖКИ Е 
ИМАЛО

се определя
на

соци- Огчитайки дейността 
ма делегациите и. делега 
тите през изтеклите чети 
ри години, общо взето, 
дадена е положителна 
оценка за ангажирането 
им в изпълняването на 
отговорната им и сложна 
задача.

изврдствени
ти трябва да се закрият. 
Особено ще се застъпя за 
по-добро

език.

Отделно внимание коми 
сията занапред ще посве
ти на усъвършенствуване- 
то и по-нататъшното раз
витие на вътрешнопартий
ното информиране на СК 

на както и върху организа- . 
конгреса на югославски- ционно-техническата 
те комунисти трябва да готовка за 
се обсъди по-задълбочено информатор иа Общин

ския комитет ма Съюза на 
комунистите в общината/

В'ьзнагра>кДава' 
миньорите, 

металиците И-дру
не труда 
леярите, 
ги, които работят при тру 
дни условия.

На мнение съм, че
Задача на задачите за 

напред е, да се извлекат 
поуки от досегашната де 
легатска практика и да 
се набележат задачи за 
преодоляване на допусна
тите слабости, при пълно 
внедряване и доразвитне 
па положителния опит. 
При това, естествено, ни 
как не може да се отми 
не всекидневното съдей
ствие на обществено-по
литическите организации 
от местната общност до 
общината.

под 
издаване па Имало е обаче н крити 

ческн тонове. Констатира 
ни са били напрмер и 
случаи на недостатъчна 
активност на отделни де 
легати, особено на таки 
па по местните общнос 
ти. Имало е случаи деле 
гати да не се допитват 
със своите делегации,. или 
пък да остават пасивни и 
безучастни, когато се ка 
сае за разрешаването на

оналистическите, 
тически, технобюрократи 
чии и други иеПрпемчмви 
схващания. Всъщност са
мо така те могат да осъ,-

съсвъпросът във връзка 
сдружаването на ТРУД и 
средства. На този въпрос 
беше отделено голямо 

Деветия 
СКС. Във връ-

ществяват основната си 
роля, която й налага на
шето дамоуправително об 

изпълняват

Освен това, тази к-оми- 
затшмава и снавнимание и 

конгрес на
зка с това трябва да ее 
актуализира въпросът за 
ускорено развитие на ико СКС, относно 
помически изостаналите 
краища. Защото някои оо 
щини не могат да поемат

по-интензивно

сия ще се
въпроси които произлизат 
от Деветия конгрес на щество и да

Дванадесе- задачите, които им поста 
СЮК, от- пя Съюзът па комуииети-тия конгрес на

се До нейна ком те.нася и ги
петепиия-

М. Я. М. А.
пъгя към

СТРАНИЦА 5
БРАТСТВО * И ЮНИ 1982



хчт\\\т\\\т\\т\\тштШШШ^ШИМШШШИЖЯИ»*ЙВо8«воЖ5тв<Г> ошттш^штстопанство •
ТУРИСТИЧЕСКО -ГОСТИЛНИЧАРСКИЯ КОМПЛЕКСДИМИТРОВГРАД: ОТКРИТСУРДУЛИЦА

Пример нв успешно сътрудничествоМОДЕРНА ФАБРИКА 

НА СТИЛОВ МЕБЕЛ ключ смие на Гърция и 
Албация- Предаването на 
употреба на този обект 
продължи Егон Конради 
ще бъде от голяма полза 
за „Балкан”, защото ва
лутният приход ще си ос 
тава за „Балкан”, а „Ком 
пас” от своя страна и 
занапред, ще влага сред
ства й опит в туристичес 
кото развитие на Дими 
тровградска община.

От този обект и от съ
трудничеството между 
„Компас" и „Балкан”, ка 
кто изтъкна председател 
ят на общинската скуп
щина Петар Тасев който 
откри обекта, стопанство
то на Димитровград очак 
ва по-нататъшно развитие 
на туризма и на цялото 
стопанство, което и 
бележи два и половина 
пъти по-бързо развитие 
отколкото в СР Сърбия.

Да споменем, че средст 
ва за изграждането на то 
зи комплекс обезпечиха: 

на’този обект за подобря Белградска банка —- осно
банка Пирот 

и 23 550 000, Фондът за ца-

директор на „Ком-изтъкна генералният 
пас” Егон Конради при предаването на упо
треба на туристическия комплекс на граийч 
ния преход „Градини” край ДимитровградВ рамките на своето динамично развойно раз

витие вранската мебелна фабрика „Симпо” напра
ви още един хубав ход, като прие в своя състав 
дървопреработвателния цех в Сурдулица и 
сдружаване на труда и средствата, откри 
аа стилови мебели в общината. Този цех в състава 

„Симпо” стопанисва от 1 април настоящата го
дина- Въпреки че това е кратък период за преценя
ване и оценки, може вече свободно да се каже, че 
целта е улучена стопроцентно, понеже в Сурдулица 
е активиран обект, който доскоро не даваше осо
бени ефекти.

В присъствието на пред 
ставмтели на обществено- 
политическия и стопански 

от СР Словения и 
■ СР Сърбия, Нишки регион 

и Димитровградска общи 
на, иа 3 юни т.г. ца тър 
жествсн начин бе преда 
ден па . употреба туристи 

гостил нич арс ки я 
комплекс на граничния 

„Градини” край

след 
свой цех

живот
на

ческо

Дърво-преработвателни- Новата производствена преход 
ят Цех започна с работа организация постави „Сим Димитровград, 
преди три, години в със- по” от Враня. Сега поло- 

Горската секция, женнето е съвсем по-ниа- 
от- ' кво: няма отсъствия от 

работа, както преди. За 
гри

В туристическо - гостил 
нпчарския обект се поме 

информационен 
пункт, поща, бюро за об 
меняие иа валута, самоус 
луга и ресторант за 180 

изграждането 
50 мили

тава на
но в инвестиционно 
ношение не бе закръглен,
поради което даваше мал производството^ се 
ки ефекти. Впрочем, за жат двама майстори, кои _ 
да се закръгли произвол -то в Сурдулица са дошли души. За 
ствения процес в този цех от „Симпо”. Придобиват са изразходвани 
са необходими инвести- се нови производствени ома динара- 1ози извъире 
ции от още около 50 ми- навици. Обемът на произ ден -архитектурен обект 
лиона динара. Половина- водството се увеличава, дава възможност на мото 
та от тях — 25 милиона макар и постепенно, а ра ризираните туристи на ед 
динара са обезпечени от стне и производителност- ‘З0 мяст0 да п°лучат ин 
Републиканския фонд за 1га на труда О?кпи? е ра- Ф°Рмации- ® ^менят ва
насърчаване развитието ботнически стол и лични- бегшии^и обядват 6 
на изоставащите райони те ДоХОДИ чувствително тържеството, което
още около 10 милиона от са увеличени. се съСТО” п0 повод преда

Създава се по-добро от- ването му на' употреба 
ношение към труда и сред говориха директорът 

на ще се обезпечат без ствата на труд?, трудова ООСТ „Балкан” от Дими
та дисциплина значител
но е подобрена. За късо

стват
сега

Петър Тасев пресича 
лентата ,

ба-ването на девизния 
СР Сърбия

вна
ланс на
страната изобщо, Егон Ко 
и пади подчерта, че този 
обект представлява успе- СР Сърбия 10 800 000, Стро 
шен пример на сългрудни .ителната организация
чество между републики- „Градня” от Димитров- 
те Словения и Сърбия в град 4 000 000, ЗОИЛ „Ма- 
ссъа*ествяването на иконо кедония" 2 000 000, Общин 
мическата стабилизация. ската склпццина в Дими- 
„Балкан” в рамките на тровград ‘ 1 000 000, „Джер- 
„Компас" представлява вин" от Княжевац 500 000
шестнадесетата ООСТ, а Ягодинската пивара —
новооткритият комплекс Светозарево 500 000, „Бал- 
един От обектите, които кан ' със собствени 
се намират на всички Ства 8 000 000. 
гранични преходи, с из- в изграждането са били

ангажирани „Градня” от 
Димитровград, като 

№§ вен строител, „Радник” и
Вщ „Пироград-н«1* от Пирот
Н „Металмонт" и „Билюр”

от Ниш. За вътрешно об
завеждане са ангажирани 
„Шипад" от Сараево, ПТТ 
от Пирот, ,",Електродистри 
буцията” от Димитров
град, и „Ковина строй” 
от Гросуплье край Любля-

сърчаване развитието на 
изоставащите краища в

Югобанка. Подчертава се 
че останалите 15 милио ни

■ тровград Илия Петров 
председателят на Общин- 

време откак тук присъс- ската скупщина Петър 
твува „Симпо” броят на Тасев и генералният ди 
заетите е увеличен от 70 ректор на туристическата 
на 90 души. Доколкото организация „Компас”, 
продължи същия темп Егон Конради. 

най-добре очаква се, че производст^. Изтъквайки значението 
па оттук и производител- вото значително ще се по 
ността на труда е била добри, а се предвижда 
доста ниска- За много не въвеждането на втора, па 
ща не се е . държала смет дори и трета смяна. То 
ка, така че дори и внос- ще даде възможност тази 
ните машини не са били в Сурдулишка община на 
ползувани както трябва, истина да стане една от 
Цели две години са лежа- най-доходните 
ли без да се създава до-

големи трудности.

Инак в този някогашен 
цех работниците главно
са произвеждали дъски и 
масивно дърво за мебели. 
Производството не е било 
организирано

сред-

гла-||§§!|
в а

организа
ции.

ход. С. М.

......... ______
Обектът на граничили преход „Градини’'

на.
А- Титопански новини

ООСТ „ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД”:В трудовата единица на вранската обувна 
фабрика „Кощана” в Сурдулица ни осведоми
ха, че този трудов колектив през настоящата 
година > често недостигат възпроизводствени 
материали, кауо кожа, конци и друго. Планът 
на производството обаче твърде ' успеш-но се 
изпълнява. Така например в пъ,рвия квартал,

на трудовата 
единица Предраг Стаменкович, физическият 
обем на производството е изпълнен с 101 про
цента. Произведени са около 56 хиляди чифта 
дамски обуща, главно за пазарите в страната-

ОБЕЗПЕЧЕНИ СРЕДСТВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НА ОБУВНИЯ ЦЕХ

Предвидената 
струкция на цеха за обув 
ки в ООСТ „Тигър — Ди
митровград” ще започне 
в най-скоро време. Необ
ходимите средства за та
зи реконструкция най-по
сле са обезпечени от стра 
на на Белградската банка 
— Основна банка ПироГ 
и фондът за насърчаване 
развитието на изоставащи 
те райони в Републиката. 
Казваме най-после, защо
то официалният иск да 
се обезпечат тези ■ сред
ства, до Основната банка 
Пирот е 
през октомври 
година, а и фондът за 
сърчаване развитието на

рекон- изоставащите краища 
Републиката беше 
отпуснал част от. средст
вата за

в ва и за реконструкция на 
металния цех, който 
пътствува 
то на обувки.

С това капиталовложе
ние ще се осъществи по- 
голдм физически обем на 
производството, както и 
износът, с което пък се 
осъществяват 
ни валутни средства и Ще 
се създаде възможност 
за настаняване на нова 
работна ръка.

На същото заседание
Белградската банка — 
Основна банка Пирот е 
дала гаранция за ползува
ме на кредити и на ме
белната фабрика „Васил 
Иванов — Циле”.

вече съ-както ни каза ръководителят
производство-

реконструкция, 
срещу които банката обе 
зпечава свои средства.

На неотдавна 
мото си проведе- 

Бел-
градската банка — Основ
на бамка Пирот 
чила 17,7 милиона 
ра, които ООСТ „„ 
тровград” ще ползва 
реконструкция на чехаза 
обувки и разширяване на 
съшия. Една част 
ствата на банката 
и на фонда за 
ване

* ★ заседание
В трудовата организаия „Мачкатица” в 

Сурдулица тези дни научихме добра вест: ра
ботниците на тази трудова организация 
правиха всички необходими алати

е обезпе- значител-
Дина-

Дими
на-

за произ
водството на висококачествени стоманени ла
гери. Освен това, пристигнаха най-сетне и не
обходимите пещи, па постоянното производст
во на стоманени лагери, както ни заяви ди
ректорът Момчило Гаджич, ще започне 
септември.

за

от сред 
както 

насърча- 
развитието на изо

ставащите краища на Ре
публиката ще се използу-

през изпратен още 
миналатаС. М. на-

А . Т.
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Белград

ДЕВЕТИЯТ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ

Опора в работническата 

класа и авангарда
разсипиичсство, по 

изнасяха и конструктивни 
повече п по-добре

тпкуоаха безделието и 
същевременно 
предложения за това как 
да работим, как по-отговорпо да се отнася
ме-

Стремежът към понататъшна демокра 
тизацня в Съюза на комунистите и общес 
твото цялостно бе непрестанно присъству- 
пащ. И новоизбраният председател на Це« 
тралиия комитет на СК в. Сърбия, Душан 

Чкребич подчерта в заключителната си реч: 
„Когато говорим за ‘по-нататъшната демокра 
тизацня, преди всичко мислим на максимал
ното реализиране на конституционните пра
ва и задължения* отнасящи се до работни
ческата класа и трудовите хора в сдруже 
ния труд, които трябва да решават по 
всички въпроси на общественото възпроиз
водство, за развитието на делегатската сис
тема* в която трябва да се изразяват най- 
широките интереси на трудовите хора и 
гражданите, за колективната работа и от
говорността, които ще представляват мощ
на бариера срещу всяко лично своеволие и 
присвояване на пост и власт- Следователно, 
касае се за развитието на работннческо-кла 
совите атрибути на по-нататъшната демокра 
тизацня, което се отразява в действително
то съединяване на икономическата, и поли- 
тмчеоката власт чрез самоуправлението в 
ръцете па работниците, а не чрез; тясно раз 
браното развитие на характеристиките на 
демокрацията п буржоазен смисъл. Ние не 
сме се отказали от класовия подход в уре
ждането на отношенията в -нашата страна 
и такива очаквания нямат реален шанс”.

тридневна работа и участие в ра- 
1 400 делегалед

на повече отзискванията 
ти и гости, завърши 

та- на Съюза на комунистите

основните искания „а комунистите 
партийно заседание.

Деветият коп- 
в Сърбия- 

.мно

Онова, което специално охрабрява във 
всичко това е значително по-голямото под 
чертаване на отговорността па Съюза па ко 
муиистите като идейна и двигателна сила 
за състоянието и по-иататъшвото 
на обществото. Опора трябва Да се намира 
— казано бе — в работническата класа и 
нейния авангард — Съюза на комунистите. 
Съюзът на комунистите ,це действува от 
зицията па властта, обаче не може ма бъде

функционира

па
на найг

висшето развитие
Силната ориентация кт-.м идейно, поли

тическо и посгоХо
в Деиствиеа Единсг ^ на Програ.
да се изгражда на Мнен„«, в
мата на С1°К и '„иалог — говореха делега- демократически диал 1 единни и

• Не0бХ°пИлМжаТва п^тоянно Да потвър-
НИ 3аДЪЛ,шМократически установено

цо

ка кравнодушен към това
— дали отговорно и последователновластта

се осъществява политиката на 
тическото самоуп-равително

предпоставка за -издигане иа 
на Съюза на комунистите за

тите 
силни 
ждаваме това 
определение-

социалис- 
развитие. Съ

ществена
к„ь,„иистите критически говореха за отговорността

—- - обществото — подчертаха 
— е засилване на отговорносттаделегатите 

ма вЬеки комунист
тири години, 
опити лч се отчита 
среда. Есе пак, 
нето към въпросите
кого б^е, къмтгрсеие н^ата
„и решения за и^^адСсКЗ '

на своята 
обттьша

близ- идейло-по.т итическ а
по-дъягосроч негови* морален лик. Без това членът

ме така нито Съюзът на комунистите цялостно.
да разчитат на действителен авто-

развитието
изглежда, надделя 

на развитието

отделно, на неговата 
оспособеиост, но и нав на

обстановка. 
за сери- 

кри
не може 
ритет в обществото.благоприятна 

Имаше и предупредителни 
на състоянието

тонове 
и делегатите

ОЗНОСТТЗ
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ледопателност и нерешителност. Фаворизи 
ра се чуждият ум, а игнорира собствената 
наука. Проявяваме търпимост към импрови 
зациите и лозунгите „сиамери се как уме 
еш" като стил на работа и стопанисване.

Тези и подобни забележки изказаха 
делегати. Почувствува се съзнание 

необходимостта, как в някои области

Време за същинска изява
Много думи бяха изказани за труднос

тите в стопанисването. Впрочем, почти ни
кой в света не е без трудности. Затова нав
сякъде, следователно и при нас се води 
ожесточена борба за стабилизацията и раз 

производстевиите сили, за нова 
технология ат несъгледаеми раз-

Най-висшите републикански и покрай 
нински събрания па комунистите, сега 
може да се каже, бяха и изминаха като съ
бития, като големи договори на комунисти? 
те, преглед на нашите определения, съдиа- 
ния и убеждения, нашата 
ускорен ход занапред- Но какво те наисти
на ще представляват в живота на хората за
виси от това, какво ще се случва във всяка 
община, местна общност, фабрика, учили
ще, болница, «а уииверзитетите, в общно 
стите на интересите; как ще работи всеки 

пазача във фабриката до

мнозинапече
то за
на производството и технологията така и в 
работата и стопанисването въобще, да 
направят силни нови пробиви. Няк°и, преди 
всичко технолозиюи пробиви вече се чув
ствуват Ако те на време и ефикасно се ре 
ализират би дали съвсем нови и качестве
но пенинакви димецзии на целокупното ра 

нашата общност-

се
готовност за по- витието на 

техника и
мери и мощ. ,

При нас материалното развитие е ооу 
развитието на обществено-ико

номическите отношения обосиование вър 
ху самоуправлението- И тъкмо в това е на
шият най-голям шанс и двигателната сила- 
Системата на самоуправлението последова
телно приложена удобствува на оспобожда 
ваието на творческата енергия на работни 
ческата класа, чиято действителна сила се 
кидцевно все повече се чувствува...

Доколкото освобозкдавацето на 
от натисците на държавата, цеитрите на фи 
нансовата мощ, технократските и бюрократи 

бъде по-бързо и по-ефикасно, по 
тенциалната оила на сдружения труд, която 
покрай останалото бе съпътствувана и от 
собственото незнание, неорганизираност га 
и цеефикасиостта ще бъде по-творчсска. 
Очевидно, Съюзът на комунистите -и раоог 

имат IVлеми и трудни зада-

словеио и от звитие на
Борбата за нещо ново в материалното 

развитие подразбира постоянно 
и задълбочаване на 
ществено-икоцомически отношения, по-ина- 
кво поведение на организациите, институци 
и-ге и отделните лица. Водещата роля на 
Съюза на комунистите в борбата за нови от 

всички клетки на нашето об- 
от Централния комитет, 
организация, от нейното

укрепване 
самоуправителните оботделен човек, от 

директора или член на делегация, без оглед 
■на това където и да се намира.

Всичко което трябваше с думи да се 
изкаже — казано е, а всичко което е каза
но, на най-висшите републикански и пок- 
райнински партийни събрания, може да има 
своя Цел и смисъл само като постижение.

Мнозина делегати преди партийните кон 
треси и конференции изтъкваха в печата и 
ТВ как са възбудени че дохаждат на тези 
най-висши събрания на комунистите, 
се готвят да кажа-]; онова, което им е на 

душата, как ще се стремят да оправдаят
са ги избрали.

труда ношеиия във 
щесто не започва 
но от първичната 
нареждане в редоветен а трудовите хора, чи 
ято съдба споделя. Само така могат да 
създават условия за надделяване на натрупа 
лите се,трудности.

чии сили
се

как

Необходимо е всеки от нас да се „пре- 
познае” и да се. отзове — пред съзнанието 
си, пред Съюза на комунистите, пред работ
ническата класа и цялото общество. Това 
„препознаваце” и този отзив са съществено 
условие на същинска стабилизация и за за
пазването на жизненото равнище, на което 
се бяхме привикнали в неговия постоянен 
възход. Най-краткно казано, време & за кон 
кретна, от всекиго изява на 
местно дело в изграждането на нови, соци
алистически

доверието на онези които
И — казаха каквото имаха Да кажат!
Броят на дискутантите зад трибуните 

на конгресите и конференциите бе наистина 
импозантен — над хиляда души. Сега, обаче, 
и те самите, но и тези конто ги избираха 
би трябвало да си поставят въпрос: Дали 
заключенията и резолюцията и резолюци
ите на конгресите и конференциите са на
писани „за история” или за непосредствена 

-практическа акция, да ли конгресите и кон
ференциите бяха само големи трибуни или 
нещо по-важно й по-трайно?

иическата клеа
Някои съществени въпроси стоят неог 

раничено открити и без прави решения. 
Портите на повечето фабрики и по-нататък 
се затварят след първата или втора смяна с 
цел машините да „преспият” нощ, докато 
същевременно на хиляди млади хора 
кат работа. Повтаря се рефренът за това 
как бавно се сдружават труда и средствата, 
как все още доминират купопродажните от 
иошения, как външната търговия все още 

има удобства на почвата на нашата непос-

чи.

ча-
великото съв-

самоуправителни отношения.

ПРЕД ДВАНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК

От различията към единение
Мирославгграва на отделенията си, според друг 

Устав
бира председател на Централния ко
митет. в друга председател на Предсе 
дателството на ЦК на СК. Първични 
те организации в една република мс 
гат да приемат решения с гласове 
мнозинство от присъствувашите чле
нове, в друга с гласове на мнозинство 
от целокупното число членове.. .

ука предупреждението на 
Джорджевич (на Конгреса на СК в 
Сърбия), че поколенията днес получа
ват впечатление, че Югославия е съз 
дадена като продукт на договори и 
споразумения между републиките и пс 
крайнините, а не, че -републиките и 
покрайнините като израз на братство

Последното от редица най-виши
партийни събрания в републиките и 
покрайнините, конгресът на СК в 
Сърбия завърши в събота (30 май). 
Серията се откри точно един месец и 
половина преди това (на 15 април) с 
конгреса на СК в Словения. Разисква
нията на конгресите и конференциите, 
общо взето, продължиха цели 25 дни 
Междувременно се 
заседания на Централния комитет на 
СЮК. и двете посветени на конгресни 
теми.

не. В една република се из-

на
то и единството на нашите народи и 
народности се създадоха в нова Югс 
лавия. и с борбата, с която се създаде 
нова Югославия.

Когато вече говорим за трудности
те и причините им изглежда, че 
днес е актуална Титовата 
„Обективните 
ците, с които се срещаме са резултат 
преди всичко на субективните грешки 
на наши ръководещи хора и на кому 
нистите изобщо” (Сплит, 1962). Тази 
оценка Тито потвърди и в известнотс 
му интервю на „Вйесник”, 1972 година 

За провеждането й и в 1982 година 
намираме и в -многобройните

проведоха и две
Интересно е, че огромно мнозин 

ство от „обикновените” членове на 
СК -в разискванията по 
конгресните документи, особено 
връзка с Устава, изтъкнаха, че всички 
въпроси в СЮК трябва да се уредят пс 
един и същ начин. „Основна грижа и 
стремеж на трудовите хора и граж
даните в момента — както изтъкна Дс 
брослав Чулафич — е съдбата на Югс 
славия, нейният интегритет, равнопра 
|вието на нейщите народи и народнос
ти, нейната самоуправителна 
на цел”.

Това е този втор процес — сбли 
жаването, към което стреми мнозин
ството. Съзнанието, че единствено в 
силна и сплотена Югославия може да 
се. обезпечи пълна самостоятелност 
на всяка нация и да се афирмира ра
ботническата класа се противопоста
вя срещу ..барикадирането в републи
кански и покрайнински становища.”

Обаче съществуват и мнозина, ко
ито са забравили поуките от старах» 
мъдра приказка за седемте пръчки. До 

между републиките и пок- 
във връзка с най-важните 

въпроси най-често се протакат, прие
мат се късно, в тях се вграждат ком
промиси. А когато тези договори 
рая се приемат — тогава не се реали 
зират. И това става — 
що.

проектите на 
въг иОценката на основните процеси, 

произнесена преди няколко седмици 
(на 26-то заседание на Централния 
комитет на СЮК от ЛазаР Моисов, 
напълно се потвърди на току-шо за- 
вършилите партийни събрания:

оценка: 
трудности, недостатъ

—1 воички народи и народности, 
всички наши общности са проникнати 
от процес, който притежава два нера
зделни вида: стремеж към самостоятел 
ност и сдружаване и свързване--. През 
последните години у нас автаркичци- 
те и дезинтеграционните тенденции 
се засилваха по-бъ,рзо от самоуправи 
телното-

развой- повод
пропуски, от контрареволюцията в Кс 
сово, до различните облици на затвар 
яне, прекалено задължаване и потреб 
ление, „задушеното" самоуправление 
безотговорността и вече посоченото 
„барикадиране в републикански и пок 
раинински становиша '. „Във връзка с 
основния въпрос — както каза Милка 
Планинц — управляването с обществе
ната акумулация, с разширеното 
производство — не 
мените, за които 

„Барикадиране

сдружаване и демократиче- 
обшествена интеграция, 

са израз на най-дълбоките демократи
чески} интереси на всеки народ и наро 
дност — каза Мойсов.

И двата процеса — различаването 
и сближаването —; продължиха и на 
конгресите и конференциите. Разлики 
те в начина на организация на СК се 
увеличцха:

Така например, мандатът на цен
тралния комитет на СК^в една репуб
лика трае една година и тази личност 
не може да бъде избрана отново на 
съшата функция, а в друга република 
времетраенето на мандата е две 
дини и председателят може Да бъде 
преизбран един път (всичко четири гс 
дини). В една република член на СК 
може да се въздържи от гласуване, в 
друга! — не. Според устава на СК в еД 
на република първичните организации 
на СК могат да отстъпят някои свои

коитсската

ВЪЗ
осъществихме пре 

се определихме".
•" имаше и на току- 

шо завършилите партийни събрания. Ьсе пак
говорите
Райнините всички оценки във връзка с 

отделни въпроси и проблеми ((от онзи 
„чии са валутните средства" до отно 
шенията в СР Сърбия) бяха видимо по- 
Умерени от онези, които се чуха прег 
последните месеци.

Ако се изхожда и от конгресните 
разисквания, а особено от заключител 
ните речи на сегашните председатели 
на централните и покрайнинските ко 
митети на СК. може да се каже, че 
все пак надделява съзнанието, че наши 
те „осем пръчки" трябва да правят 
„сноп . М. Томашевич

нак-

нормално него*
Ако продължат тенденциите 

различаване или ако Съюзът на кому 
нистите се отнася небрежно към тези 
прояви, различаването може да пре
мине и в раздяла. А тогава съдбата 
нашите осем „пътища" би била неиз
вестна- Не е без основание (и без

на

на
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от ТРИБУНАТА НА ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ

ОТ ОБОСНОВАНИЕТО НА

Сдружаването
ния въз основа на Конституция
та на СФРЮ. Конституцията на 
СР Сърбия и Конституциите на 

автономии посоциалистическите
краинини.

Специално внимание е посвете 
но на по-нататъшното 
на междунацио.налните

укрепването' на братството 
единството и равноправието 
народите и народностите в Соци 
ялистическа република Сърбия и 
страната изобщо. Революционни 
ят опит и практиката на Съюза 
на комунистите показват, че са
мо в единство, равноправие и

тт’ „ ч . единение успешно се пробива път
ягатп/ттмятяТ Проекторе- Чкребич изтъкна, че спецнал- Чкребич подчерта, че в Резо- на безпрепятствено и свободно 
мегечия На няКОЛКО но внимание е посветено на изно люцията е изтъкната политичес- социалистическо самоуправител-

комисията за са. като клк^ов Фактор на ста ката отговорност на комунистите но развитие. Постигната степен
На гезолюцИята> Душан билизацията както и в решаване-, и органите на Съюза на комунис на нашето общо развитие, а и

-т 4 каза’ че Са Дадени ре* т о на проблема на незаетостта тнте за благовременно реагиране на междунационалните отноше-
дица предложения за прецизиране среттт.У явленията на нарушаване ния. търси цроблемите на иконо
на задачите на СК в предстоя- По-нататък той каза. че разви на конституцията и законйте мическото развитие в бъдеще 
птия период. Комисията за изгот* тието на селското стопанство и Във връзка с това. отделна отго- много по-голяма степен да решава
вяне на Резолюцията се е потру- агропромишления комплекс в Ре ворност имат комунистите, рабо- свободният сдружен ТРУД.
дила. че задачите, определенията золюпията има специално място теши в правосъдните органи, в
и ориентацията на Съюза на ко конституционното правосъдие и Борбата за равноправие и все-
мунистите да се утвърдят ясно и Задачите на Съюза на комунис в изпълнителните и управителни странна национална афирмация 
определено, да се изключи обоб- тите в областта йа социалната те органи. е неразделна от борбата против
птеността, крето до голяма сте- политика и обезпечаването на национализма като реакционна
пен е-и постигнато. социалната стабилност на трудо* антисоциалистичес.ка и антисамо

ЯСНО РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ управителна идеология. която
НАЦИОНАЛНОТО И НАЦИОНА- произвежда тесногръдие и нацио
ЛИСТИЧЕСКОТО

развитие
отноше

ния. наегзистенциален въпрос
в

вите хора и гражданите в пред- 
В раздела на Резолюцията за стоящия период получават оше 

задачите на Съюза на комунис по-голямо значение- 
тите в Сърбия в развитието на 
социалистическите 
телни

нална ненавист,- Необходимо е рз 
зграничаване на националната 

Задачите на Съюза на комуни- афирмаци» и национализма и да 
обществено-икономически во все -гпябва да се предприеме стите в осъществяване на ролята сс води борба -за кла рвзта съд

и по-нататъшното изграждане и пост ня тезг. отношения, 
укрепване на единството и едине 
нието в Социалистическа репуб-

геля да станат главният канал и ЛиКа Съ.обия — заяви между дру насящ сс до задачите на Съюза 
място за решаване за обществе- готе Чкребич — имат специал- па комунистите в Сърбия в осв 

отно- ните рботи. Зя да се осъществи но значение. В Резолюцията по р.еелвявлне на концепцията на 
шения. материалното развитие и тсва Съюзът на комунистите ак- съответсн начин са залегнали зя всенародната отбрана и общество 
икономическата стабилизация са ь ключен.ията н? 18-то заседание ца чага самозащита специално‘ м^с-
единствен процес и пъ.Рвостепен- тивно' творчески и постоянно ще ЦК на СК в Сърбия, еднодушно ,о е отделено на идейпополитиче 
на задача. Задачите, разработени действува вътре в делегатската приети като задължителна осно; ската активност на Съюза на кг> 
в .Изходните основи па дълго- система, като вътрешна двигател ва зг. всички комунисти в реиуб му ни стите на Сърбия и па псич- 
срочната програма по икономи- „а сила. Комунистите ще се борят ликата. Това е крупна задача, ко- кн организирани соцдадистнчес 
чоска гтябилизяпия” приети от * п ЯТО ТЪРСИ отговорна И организи- ки СИЛИ в по-нататъшното оообше
Централния комитет на Съюза на поотив всеки опит иА облик на- Рана съвместна работа, специал- ствяване на тези работи, както 
югославските комунисти пред изоставяне на делегатската систе м0 на отговорните органи в репу и на изграждането, свързването 
ставляват съставна част на Резо ма и приемане на. решения из- бликата и покрайнините. Станопи и осъществяването на единната 
люцията. вън нея- Ще се изостри колектив- пвреРде~аГясна "шход^ о^н«телно-самозашит„а

основа и съвместна платформа 
и легатската система, а специално което дава възможност да се

Резолюцията утвърждава как-самоуправп
отношения, в материалното и со- та делегациите, делегатите, скуп 

изтъкнациалното развитие 
Чкребич — се подчертава, че днес шините и останалите делегатски В раздела на Резолюцията, от
повече от когато и да е по-рано 
Развитието на социалистическите 
обществено-икономически

сце
ната и личната отговорност в деВ Резолюцията се подчертава 

че сдружаването на трудасредствата е решаваш фактоР за в скущпините и техните изпълни преодоляват различията и творче ангажиране на организациите и
ски изграждат с^дместни реше- органите върху изграждането на

идеино-политическото единство 
I на СК и за това. че в значител-
! но по-голяма степен да се насъР-
; чава обществената критика. Чкре 
^ бич добави, че моралният лик на 

члена на СК е твърде актуална 
| тема, която в нашето общество

I с органически свързана с Рабо-
тата и борбата за социалистиче
ско самоуправление, за демокря 
тпчески характер на обществено
то Решаване. Борейки се за тези 
социалистически стойности — -за 
работа ангажиране и всекидне
вен напредък на новата, социа- 
лприческа обществена практика 
— СК трябва още по-решително 
да се противопоставя ср©шу вся
ко своеволие в решаването, про 
тип злоупотребите и привилеги
ите И Т-Н,

Застъпвайки се за по-голя\гс

по-нататъшното икономическо ра телни и управителни органи, 
звитие и укрепване на сопиалис- 

самоуправително еди- 
сдружаванетотическото 

нение. Ето защо, 
представлява егзистенциален 
прос и задача, а не моментална 
политическа ориентация. Неоохо- 
дима е енергична борба на Съю
за на комунистите за преодоля- 

автаркичяото

въ-

развитие
но обществено-взне на

кактр в рамките 
политическите общности, така и 

сдружения труд. Това, всъЩ* 
бороа за по- 

развитие на самоУппя
в
ност, представяна
влението. зашото затварянето из 
разява статистически отношения, 
дестабилизира стопанството и за
душава развитието на самоулра- 
вителните отношения.

ИЗОСТРИ ОТГОВОРНО Давайки детайлно обоснование 
на задачите но Съюза на кому 
чистите в образованието, наука- 

информативлпте 
средства и гпув външната 

ика и международното сътруд 
ннчество. Чкребич накрая подчеР 
та: Резолюцията Ня Деветия кон 
грес на Съюза на комунистите в 
Стрбня по

ДА СЕ 
СТТА

икономи чес- 
и пазара на 

стоково про- 
основните

та. културатаАфирмацията на
ките закономерности 
социалистическото

една от

поли-

изводство е разширяване
на икопо 

мотивираиост- И3'

напредгюставк и и а 
сдружаването .както и своето съдържание и 

акционно определение би трябва
ло дя послужи ца членовете и 
органите на Съюза на комунис
тите кято опора и източник на 
ангажирането в предстоящите го 
дими. С приетите амамдмани, Ре
золюцията изразява 
то и
които тези три дни бяха 
ясно. откровено и Решителнб из
явявани.

хо“йки оГтова, икономически 
сдрУ>каването

самоуправителли
единствените ос 

маши

те закономерности, 
и развитието на
те отношения са
нови за осъществяване
те дългосрочни задачи

хора

съдържакне-ма конгресните определенияовладя- 
над- 

въдироиз-
така

ваието на трудовите 
вкупиото обществено 
водство.

Милош МннцчНикола Любичич и



4 Комунист

КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯДЕВЕТИЯТ

просто стигат до съв
местната Цел, намират най'Деле- 

- съобразни пътища на съвместно 
гаружаване на дохода- Когато по 
един и съш въпрос Разискват р-ь 

„ ководни и техиоложки структу- 
прскъсвапе с ммогпто отрицател- кови* договарянето върви мис 
ни неща В практиката. Пречи то РИ. цо^яВИа _ има много медо
ва, че мие. комунистите, на всич ния СЛагат се "а първо
кн равнища, сс поставяме нчв^ място частични интереси, а всич. 
в ролята ма оценители, а по-мал мяс ^ работническата
ко като творци. На събранията го ко „,, 
порим за отрицателните прояви Работническата класа отговор
а забравяме че сме могли - ако ио с^т»* да *

се довери и правото да разполага 
с дохода. Съюзът на комунисти- 
- м идеияо-политичес

тогаваОТЗИВИ ЗА КОНГРЕСА
мо 'Хко пЖГ и пода™. й? рдЖи, ЯЯйЙ
КтТКиТцигшНтгК“ко 8в ОТГОВОРНОСТТА ” т 
ТЪКВАТ НАШИТЕ СЪБЕСЕДНИЦИ.

жеиия. че по-малко ще домини
рат монолози и че пснрешително 
ще се постави въпроса за отго- 

Конгресът потвърди решимост- ворността от първичната органи* 
членовете на СК и цяла-га запия До Централния комитет на 

СК в Република* СК.

ДРАГИША КЪРСМАНОВИЧ, 
ССТН КРАГУЕВАЦ

навреме сме се борили Да 
осуетим. Ние сега поставяме въ- 

освобождава-та на
организация на
та безпощадно да продължим по 
пътя на нашето социалистическо нията на 
саад*!№равителна развитие. За*- рим за 
рад опазването на придобивките на един от основните' коцститу

прос за лицензите, 
ме се от вноса 
технология- Нима

било известно?

-те като воден тя. 
чуждестранната ' сила трябва да се застъпва за

обшествено-икономичес-
в сдружения труд

Най-добре ше проведем и реше 
Конгреса, ако се избо- 

по-пълио осъществяване
по-рано това такива

ки отношения
ме ми е

М. Петрович: остава про- М. Урсулович: да работим 
блема за незаетостта повече и по-добре

МИОДРАГ УРСУЛОВИЧ, РТЬ, БОР Конгресът тази задача
като задача номер едно.

Р. Богданович: за по-голя- 
мо единство

С. Станкович: югославски 
Ьпроблеми

Д. Кърсманович: да се спа 
зват принципите

поставиот революцията, трябва да извър- ционни принципи: само трудът 
шим разгря.ничаване ида продъл и резултатите от труда да опре- 
жим с онова, което се потвърди делят материалното и обшестве- 
от практиката като прогресивно «ото положение на чоевка. 
и добро за всички народи и на-

Стопанството на нашата стра 
на се намира пред сериозни, 
не и " непреодолими трудности

родности. Имаме такъв потенциал, че в све Непосредствените производи-
Отделно качество на Конгреса СВЕТИСЛАВ СТАНКОВИЧ, товната. конкуренция можем да гели н самоупоавители очакват

е там. че на него се стигна до ЕИ, НИШ се съревноваваме с най-Развитите отговор на много въпроси- Отдел-
нзправяне -на комунистите прел промишлени страни. Необходи- );0 }харесаха борбата за един
трудностите и проблемите, с кои; Трудещите се обещават, че ше мо е в този смисъл по-дооре да стВО и заДружие. Ще пазим един 
то най-широкото партийно член се борят за по-висока произволи- се организираме и организирано -ството и ще имаме дсАтатъчно 
ство. пък и останалите трудещи телнбет на труда и за възможно да излизаме ня пазара. Това мо- гИЛИ да отбранявалГе придобивки 
се и граждани, не бяха достатъ.ч по-ниски производствени разходи же да се направи само чрез сдру - ' —
но запознати Съшо така беше а речта на д-р Тихомир Влашка жаване на труд и средства върху
крайна греме на така важно съб лич оценяват като основа за сво- доходен принцип, както беше
рание ясно и открито да се ка ята по-нататъшна работа. изтъкнато на Деветия конгрес,
же как тоябва да изглежда мо- Ако в предконгресната актив-
ргЙният лик на член на СК, кое- Комунистите в сдружения труд мост констатирахме, че самоупра 
то този път беше направено. За_ трябва да ..минат от думи къ.м де влението ни е в застой, сега тря 
щото, на практика имаше явления ла в . осъществяването на самоуп- бва да потеццираме необходимо-
на нарушаване на моралния лик равледието на практика- „Твър- стта самоупоавителните отноше-
на комуниста такъв какъвто бе де вр.жца част в рщ<та на Влаш ния и по-бързо и по-последовател
ше изграждан в нашата револю калич е тази. в която се гово- 1(с дя се развиват. Работниците
ция. РИ за ..всеюгославските -п-робле- лесно и бъ.рзо се споразумяват

ми”, тоест за това, че проблеми за съвместните интереси. Някои
С оглед на. това. че се стълкно те не могат да се решават час- опиги на минцо-леярния басейн

вяваме съг сериозни проблеми в тично и че те — в която и да Бор недвусмислено потвърждават Този Конгрес .в пълна степен
Стопанисването, с неспазване на било -1'аст на нашата страна — тода нещо Когато на минните изяви и готовността на членове-
договорите и споразуменията и са общи проблеми, а че силата певири или в халите ня леярна- те на СК енергично да се борят
със забавяне- в реализирането на на нашето общество е в заДРУж- та се срешнат бооскнте металур- против сънтествувантите слабос-
договореното, очаквах на Конгре- ността и единството зн сл-с свои колеги от преработ,- ти и трудности с много тсамо-

Решенията на Конгреса трябО! ката на мед — било в Светоза жертва.
борба за рево. в Севойно, или в Нови Сад

но РАДОМИР БОГДАНОВИЧ, 
МИН, НИШ

о-т революцията. Предимно с 
* това последователно ще зачитаме 
и и провеждаме в дело решенията 

на Деветия конгрес. Ние в база
та винаги вярвахме, и покрай то
ва. че имаше слабости в Съюза 
на комунистите, че СК е в нашия 
авангард не работническата кла
са и водеща идейно и политичес
ка сила в обществото.

МИЛОРАД ПЕТРОЗИЧ, МО. 
„ПАЛИЛУЛА”. КРАГУЕВАЦ

са да има повече полемика, по- 
конкретни разисквания и предло да ни подтикнат на И занапред си остава открит 

най-големият обществен проблем: 
незаетостта на младите, способни 
и образовани хора На Конгреса 
за това много се говори, дадени 
бяха редица предложения и реше 
ния. и сега остава всички соли
дарно да се ангажираме в разре
шаването на този пралив въпрос 
Отделно това е задължение на 
членовете на СК и на заетите р, 
сдружения ТРУД.

Остана недоизяснен въпроса 
за по-нататъшното обучение на 
младото поколение. Очаквах да 
стане повече дума за по-добро 
материално стимулиране на про
изводствения труд. а отделно там. 
където сме дефицитни 
средственото производство, сел
ското стопанство, минното дело 
и т.н.

Декларациите и нереализирани 
те заключения трябва да замес
тим с конкретни действия, с яс
ни задачи и задължения за всич 
ки членове на СК, при уточня
ване на санкции ако договорено 
то не се провежда в дело.
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Излиза в петък.

унгарски,
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АКТУАЛНА ТЕМА

ЗАГУБИ ПОРАДИ СУБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ
Когато една основна ор 

ганизация на сдружения
добреР л^на е Да° н“и чкГ^“п°к И ^ ВСИ 
те събеседник Но ,,,. 01 орс Пък- отговорни
* ™ тоНваКсГаа^0Лкое . 
по-трудно. Неприятно е 
и на вас да запитвате, а 
още по-неприятно е на от 
говорен ръководител 
изяснява причините 
несполуките. Обяснение 
защо . ООСТ „Нишава"
(СОСТ „Сточар") в Дими 
тровград

[ппа т°вар закарва| ии килограма.
само — Необходимо е да се

Нали' е направи коренен прелом 
в работата, в отношение
то към трудовите задачи

там под — споделя К. Величков.тракториста, чее закарал пълен товар? 
изтъква Величков. Наистина сега се поста

Или: вя в най-остър вид въпро 
са: как 222 работника в

трудовите групи, ра 
прибиране на 

сеното да не са извърши 
ли почти никаква работа, 
а отговорниците им пи- 
шат дневни, като чели са 
извършили някаква рабо

да ботещи по
за тази основна организа

ция да се справят с нап 
равената загуба от 3 489
000 динара, от която сума
1 600 000 динара се ечи 
та, че це е направена 
собствена

звонци

Строи се модерна здравна станцияе направил за 
губа в първото тримесе
чие на годината от 3 489 
000 динара получихме от 
финансовия

пота
Или в овчарството, кое 

то като отрасъл едва мо 
же да се „покрива” 
овцете не се дава храна 
според предвидената таб
лица?

— Търсена ли е отговор 
ност за подобни постъп 
ки?

защитаЗдравеопазването и здравната 
наскоро в Звонски район значително ще се 
подобри. Понастоящем' е в заключителен етап 
строежът «а модерна здравна станция, коя- 

създаде всички предпоставки за подо
бряване на, здравните услуги на населението* 

Новата здравна станция се строи ■ по 
почин на Здравния дом от Бабушница, а ней
ното изграждане съвместно финансират Здра 
вният дом от Бабушница и фондът за здравна 
защита. Новата станция в своя състав ще има: 
отдел обща практика и стоматологически от 
дел. Едновременно тук ще работят патронаж 
ни сестри и останалия среден медицински ка

вина.
Изготвената санационна 

програма, както ни уве
доми К. Величков, 
може да се проведе в де 
ло само ако изцяло се ан 

всички труде- 
щи се в „Нишава".

директор
Крум Величков. Този це 
нен специалист в Димит 
ровград с немалко горче 
вина ни уведоми, защо 
на „Нишава” не й върви.

— Причината преди вси
чко лежи в субективния — Отговорност се тър 
фактор — споделя Велич -си, но резултати пак ня- 
ков. Именно: касае се за ма. Ако зарад недисципли 
безотговорно отношение на или друго сериозно 
към изпълнението на тру провинение изключим ня 
довите задачи* Мнозина кой работник, той това 
от работещите в тази ос едва и чака ,за да си на

мери работа в някоя Дру 
га трудова организация,

на
ще

то ще

гажират

Ще добавим и това, че 
е необходимо да се заси 
ли дейността на обществе 
но-политическите органи 
зации там, защото се по
лучава впечатление, че 
малко активността е по 
затихнала, вместо да бъде 
обратно.

където ще получава по- за" и по-нататък ще се 
висок личен доход... Един стабилизира още дълго

време ако продължи сла- 
лагат нашите дисципли- бата организация на ра- 
нарни органи е намалява бота, разпиляване 
не на личния доход с 10 ■ труд и средства и безуча

стно отношение към нат 
рупалите се с години ела 

казва бости?. •.

дър.
За изграждането на хубавата постройка 

на здравната станция ще бъдат изразходвани 
над пет милиона динара. Предстои обаче пос
трояване на бетонен мост, който ще свързва 
здравната сташу^я с регионалния път Бабуш
ница — Звонци, а също така се налага да се

новна организация на 
сдружения труд проявяват 
своеволие, недисципли- 

на, бездействие. Има без 
брой примери на разпиля - ствената мярка, която на 
ване на средства, не се 
пази общественото иму 
щеерве и т.н. Може ли 
да не носи загуби напри процента, но и тази мяр 
мер ако един трактор да ка не дава по-чувствител 
речем от Димитровград ни резултати... 
до Липинци вместо 3—4 Величков.

Инак, „Ниша-

разшири достъпа до станцията-
В здравната станция, освен необходи 

мите служби, също са построени два апарта
мента — един двустаен и един едностаен, в 
които ще се настани медицинският персонал.

Построяването на това здравно заведе
ние в Звонски ра.йон значително ще улесни 
населението от този край. Счита се, че с обез 
печаване на линейка и съвременна медицин
ска апаратура качествено ще се издигнат и 
здравните услуги. Нуждата от едно такова за
ведение отдавна е налице.

Трябва да се напомни, че населението- от 
този край даде доброволни приложения по 
500 динара само час по-скоро обектът да се 
завърши и предаде на употреба. Според пла
на, през идущия месец обектът трябва да бъ
де преданен на употреба. Обекта строи „Ко- 
муналац" от Бабушница-

па

М. А.

ЛИЦЕТО И ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

Договорът се реализира девет години
разрешила въпроса, свър
зан с това къде да мине 
трасето. Сега когато този 
проблем е решен считам 
че трудности повече не 

има. Нашата

Пътят от Звонци до Берин Извор, в дъл
жина от 3 км, чието изграждане е започнало 
преди 9 години все още не е прокаран. Ч 
СОИ за местни и некатегоризирани пътища в 
Бабушница изтъкват, че проблемът ще . бъде 
разрешен през настоящата година. „Цеха " за
плати местната общност

Ст. Н.
трябва да 
СОИ през настоящата го 
дина е запланувала да 
прокара пътя, но все още 
мс е известно колко сред

ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ПОЛЗУВАНЕ НА ПЛОЩИТЕ

ДА НЕ СЕ ЗАЛЕСЯВАТ НИВИТЕ
НАПОСЛЕДЪК 

редица села в Боси-

—”ЕЕгНН“’:
площи, години за пронз- * пРостранствен
водството ма селскосто- ™а1Г, относ-
папска продукция. С дру- "костопан^те"® ^ 
ги думи, залесяват се ни- с ^5ГаНСКПте' 
ви, ливади и пасища, без 1тши ТъГ™» И ДРг™ 
да се държи сметка, че „„Пр Т0Ва трябва
същите могат да се пол- даСе РегУлира к°и площи 

по-пелрс-1 пбпззмо могат да бъдат залесени,
Главно така постъпват хо а да се п°лзУват за 

доходно селскостопанско 
производство. Място за 
дейност тук могат да на
мерят Съюзът на комуни 
стите,' Социалистическият 
съюз, младежката органи 
запия, специалисти по сел 
ското стопанство и лесо
въдството и други.

В общината се чувству
ва необходимост от съз
даване на агрокомплексн, 
което ще допринесе за 

ползува-

Стоимен Милошев, 
седател на
ност -
в Съвета па местните об
щности при Общинската 
скупщина в Бабушница.

впред- 
местнцта общ 

в селото и делегат

те животни унищожават 
новосъздадените гори.

— През 1973 година в 
местната общност 
движихме инициатива за 
изграждането на пътя от 
Звонци до селото ни. Ск
лючихме договор с Об 
щинската скупщина в 
бушница и една част ог 

обезпечихме 
общност* 0

необходими застла сараз-

да пробиемзер изцяло 
път** а сигурно е че пред 
местната общност? стои заБа

Каква е по-нататъшната 
Милошев

горскн-1К-оказвадължецие да 
мощ в работата".

съдба на пътя 
не знае* Това не знаят ни 
станалите жители в 

лото* А търсихме помощ 
казва той, изпращахме де 

Общинската

средствата 
в местната 
доброволец тРУД подпома
гахме пробиването му, ио 
изграждането ло вина иа 
ОС спря. Наистина и ние 
имахме проблем за 
къде да мине трасето, 
когато н това разреших 

старому. През 
1980 година булдозерът на 
Общинската скупщина ра 
боти 15 /дена, но как ра
боти толкова и напрали- 
Същият пак 
прокарал* Даже и тов?, 
което бе направено сега 

Пътят ни с

се-( Колко смс близо до ис
тината ще покаже наето- 

годица. 
но обаче би било ако и 

ч селскостопаи-

зуват
Труд-легации в 

скупщина *. •
ящата рата, които са отселеип 

от. общината и живеят във 
вътрешността, или пък 
стари и изнемощели, ко
ито це са способни да 
обработват земята.

Дори има. случаи . да со 
засаждат с гори места, в 
непосредствена близост 
па домовете.

Отчита се че 
за житни
значително намалени.
Още по-зло е, че тези по- целесъобразно 

не па площите.

това
но занапредлотър

в Самоул- ските производители от 
Берин Извор до 

и селскостопанския

На този въпрос
сихме отговор 
равителната 
интересите за
некатегоризирани пъти
ща в. Бабушница. Божи 
даР Стаиоевич 
Проблемът с изграждане 

" този ПЪТ е известен
и наистина дълго време е плащат с по-голяма 

прокарване- от тази в Звонци.

Звонциме пак ло общност на
местни изли-

шек носят на ръце и ако 
до магазина стоките 
пристигат с доста трудно 
сти,

имказва:
остана не"

площите 
растения саи око същите зато на

Цена
е затрупано, 
основен проблем и същи
ят забавя хода на селско- 

казва

отсрочаваио
то му. Но местната общ 
ност Дълго време не бе

восъздадеми гори не се 
запазват: често домашнц-П. Б. е. е

то стопанство
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ДОЛНА ЛЮБАТА: ЧЕСТВУВАН ДЕНЯТ НА УЧИЛИЩЕТО

Светли страници в свободна Югославия
славил- В тоя. период,

каза Миленов, са из- 
38 поколения- Мио

ка-
Основното училище „Христо Ботев’' в с. кто

Долна Любата, вече 122 години е извор на лезли
от тях, днес е раз-зииавъзпитание на подраствалитеписменост и лични специалисти са нав 

и дават свой лри- 
обще

то»а и други села. Понастоящемпоколения от сякъдесе обучават 239 ученика в 12 паралелки. нос за всеобщотов него
разствено-икономическо

витие па страната ни.ролята и значението в са 
моуправителиото ни обще

На 2 юни т-т. училище
то, което носи името на — Ръководейки се от 

НОБ иство на това културно- 
просветцо ведомство. Той

известния български рево придобивките иа 
революцията, а изхождай-люниоцер, поет и интерна 

Иионалист Христо Ботев, изтъкна, че това училище
е едно от най-старите в 

община-
ки от определенията, при

патронния си
122-годишнина Босилеградска

Открито е още през 1860 
година. От тогава насам

и становищатачествува мципите
празник и иа СЮК, постоянно се
та от съществуването си. да почерпваместремимПо този повод бе прове- Титовотонасърчения оттози край заживява 

Миле-дено тържество, в което 
участвуваха учениците,

и в дело, като влагам усилияпросветното дело; от младите поколения Данов, особено подчерта реродителите и трудещите 
се в тоя4 колектив. Натър звитието и постиженията 

Евтцм Миленов, на училището, през после 
дните 38 години в свобод 

Юго-

създаваме' всестранно раз
закърменавита личност,жеството с югославския социалистдиректор на училището чески патриотизъм/ каза 

между другото Миленов.на социалистическаразвитието,докладва за

ДИМИТРОВГРАД: РЕАЛИЗИРА СЕ ГРАНИЧ 
НОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА

В продължение на тър-
бе изпълненажеството

КУЛТУРАТА културно-забавна и спорт
В спортна-на програма, 

та част от програмата уча-„Госпожа министерша“ в 
Годен и Драгоман (НРБ) ствуваха и ученици от ос 

ловните училища от Гор
на Любата и Босилеград.
След товаВ рамките на крайграничното сътрудни 

чество между Димитровградска община и об 
щините Годеч и Драгоман от НРБ в областта

бе устроена
другарска среща-

Да добавим, че в рам-на културата, на 11 юни т.г. самодейният теа
тър „Христо Ботев" от Димитровград ще 
представи пред публиката от Годеч — НРБ с 
комедията на Бранислав Нушич „Госпожа ми 
нистерша”. Със същата комедията на 26 юни

се ките на това училище ра
ботят и по две подведом
ствени училища в селата
Дукат и Църнощица и че
от преди 13самодейците от Димитровград ще се представ- години при

ят ив Драгоман.
Драгоманчани ще гостуват в Димитров

град на 25 юни с драмата „Клопка", а годеча- 
ни ще изнесат своя програма в Димитровград 
през ноември тази година.

това училище работи ин
тернат, в който кварти 
руват ученици, учащи се 
тук.

Младен Йотов: Момиче

А. Т. М. я. ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ 
ТРУДБОСИЛЕГРАД: ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ КЛАС

РАДИО НИШПриключи практическото обучение/
обявява

След четириседмична 
професионална практика 
в трудовите организации 
в Босилеград, Сурдулица 
и Лесковац, 153-те учени
ка (93 от четвърти и 60 
от трети клас.(на средно 
школския образователен 
Центъ,Р „Иван Караива
нов” от Босилеград ус
пешно приключиха. Имен

част в лабораториите на 
училището си. Учениците 
от машинната 
ност също проведоха 
„Мачкатица” в Сурдули- 
ца" а една част в подоб
ни организации в Босилег 
рад. Учениците пък 
юридическия 
учениците от дървообрабо 

отдел цялото

но, според закона за. сред 
ното-профилирано обра
зование и възпитание и 
учебната програма уче
ниците бт природно-техни 
ческата насока

Конкурсспециал
в

ЗАхими
ЖУРНАЛИСТ—ГОВОРИТЕЛ В ПРЕДАВАНЕТО 
ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФРЮ 
за работа на определено време.

Освен предвидените със закона условия, 
кандидатите трябва да изпълняват и следните 
специални условия:

чески отдел, една част 
от практическото обуче- 
проведоха във фабрика 
та за лекарства ,Здрав 
лье,’ в Лесковац, а една • твателния
-------------------------------------- . практическо, обучение про

ведоха в Босилеград.
— Обща оценка, както 

за практическото обуче 
ние, така и във връзка 
с дисциплината на учени 
ците по време на обуче
нието, е задоволяваща — 
изтъкна директорът на 
училището Асен Стоев.

В продължение на нас

от
отдел и

— да са завършили више училище,
Да притежават влечение и способност 

за този вид работа,
Да познават отлично българския и сър 

бохърватския книжовен

УЧЕНИЦИ ОТ ВТОРИ КЛАС НА ОБРАЗОВА 
. ТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР ОТ БОСИЛЕГРАД

На посещение в Цветния дом тт еЗИК’Да знаят качествено да превеждат о1* 
сърбохърватски на български

Да притежават способност за професи 
онално говорене по микрофона.

Молбите се представят в срок от 15 дни 
след публикуването на конкурса.

Кандидатите подлежат на проверка на 
знанията и способностите.

С молбата -трябва да

На 5 юни, тази година 105 ученика от вто 
ри клас на средношколския образователен 
център „Иван Караиванов” в Босилеград, на
правиха еднодневна екскурзия в Белград. 
Тук те посетиха Мемориалния комплекс „йо- 
сип Броз Тито”, където почетоха паметта на 
своя любим вожд и учител — другаря Тито. 
Освен това, те посетиха Калемегдан и Авала.

Всеки участник в екскурзията е запла 
тил по 180 динара, а допълнатата цена е суб
сидирало училището от свои средства, пред
назначени за тази цел.

език и

тодщата седмица ученици 
те от четвърти клас и уче 
ници от трети клас дър- 
вообработвателната и ма
шинна специалност, пред 
тричленна комисия (двама 
преподаватели и един от бр 
ганизациите, където са би 
ли на професионална пра 
ктика), ще държат изпит.м. я.

.......... се представят до
кументи, с които се потвърждава, че кандида
тът изпълнява условията. Молби 
тувани документи няма да се разглеждат, 
-ртс................. ~е изпРаЩат на следния адрес:
К1 77 _оост Радио Ниш, Ниш, ул. Лола Рибар № 7а.

с некомплек-

М. я.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ПРЕД ЮНСКИЯ СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ В НИШКИТЕ ФАКУЛТЕТИ

Знанието се връща на сцената
# Ако при Записването конкурират пове 

че от предвидения брой кандидати 
се полага класификационен 
тическият и икономическият 
предвиждат това условие.

успех могат да се спече
лят от 0 до 20 точки. Въ
преки големите навалици 
в предишните няколко го 
дини, юридическият и ико 
НОМИЧеСКИЯТ
не предвиждат полагане 
на класификационен 
пит. Това значи, че

тогава ще 
изпит © Юридис- 

факултети не
факултети

ната^/83^0 На УЧеб‘ °т 28 юни До Ю юли.
Приеманетогодина в де

ветте факултета на Ниш- 
кИя университет ще се за 
пишат 2860 редовни и 
1835 задочни студенти. За 
едно с тях

на начина- записването в тези 
ющ студенти ще се реа- факултета ще решават бе 

групилизира върху три групи 
критерии. От 8 до 20 точ
ки кандидатите могат да 
спечелят с успеха си в 
средното насечено учили
ще. Също така от 8 до 
20 точки се получават въз 
основа на успеха, по че
тири предмета, имащи осо 
бено значение за специ-

лежките на кандидатите 
И тази година се пред 

виждат известни предим 
ства. Носителите на 
мота „Вук Караджич' 
па други, съотвени на нея 
грамоти ще получат до 
пълнителни 2 точки. Уча 
ствуващите в република1 
ски и съюзи съревно-ва 

алността, която се след- ния по отделни предмет* 
ва. Третият критерий за • също Ще получат допъл 
записване в нишките фа нигелни точки — 
култети е знанието, по- спечелен опърво място, 2 
точно успехът, постигнат за второ и 1 за трето мя- 
на класификационния из сто в класирането, 
пит- Въз основа на този

студентска 
книжка на тоя универси
тет ще получат и 144 сту
денти от чужбина.

Завършилите средно об 
разование, които кандида 
тствуват за следване 
строителство, 
ка- медицина и 
гия ще трябва да 
ставят документите си в 
срок от 21 до 30 юни. На 
останалите факултети за
писването ще се проведе

гра
' I-

на
електрони-

психоло-
3пред- за

К. Г.

НЕБОИША ИВАНОВ, 
правно-бюротехническа 

специалност: — Въпреки 
че сдруженият труд е оп 
ределил на известен на. 
чин кои специалности да 
има в образователния цен 
тър, все пак твърде мал 
ки са възможностите за 
настаняване ма работа. 
Аз считам, че насоченото 
профилирано образова
ние дава възможност да

ДИМИТРОВГРАД
В НЕДЕЛЯ, НА 13 ЮНИ ЗАПОЧВА БРИГАДИРСКО 
ТО ЛЯТОПолезна среща Братство, труд и песен

Тези дни, в организация на Общинския 
Синдикален съвет и Общинската конференция 
на Съюза на социалистическата младеж се сът 
стоя среща между завършилите ученици от IV 
клас на средното профилирано училище „И. 
Б. Тито" в Димитровград, и ръководителите на 
трудовите организации в общината-

В неделя, на 13 юни започва първата, смяна на 
тазгодишното бригадирско лято. На 46 съюзни мла 
дежки трудови акции отново ще ехти гордата бри
гадирска песен, придружавана от звънките удари 
на търнокопите, лопатите и останалия бригадирски 
алата. Ще започне още едно лято на усилен младеж 
ки труд, лято на братско другаруване и сплотеност 
между младежи и девойки от всички краища на на
шата страна, лято на нови скъпи приятелства.

се получават кадри от 
определен профил, кой
то с професионалната пра 
ктика се формира цялост 
НО. Но Много малко уче ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ МЛАДЕЖИ ИДЕВОИ 

за КИ ПРЕЗ НАСТЪПВАЩОТО БРИГАДИРСКО 
ЛЯТО

цици се определят 
производствени насоки, 
защото производственият 
труд все още не се награ 
ждава достатъчно. Мое С високо съзнание към 

трудовите акции
го поколение е между 
първиге по успех и сигу 
рпо много ще изгубим 
ако не продължим школу 
паното си.
СЛОБОДАИ СИМЕОНОВ, 

природно-техническа спе
циалност —

— ( игурио ще продъл
жа школуването си на

Младите от Димитров
градска община се готвят 
през настъпващото брига 
дирско лято да завоюват 
пови трудови победи. С 
довроволиия си труд па 
младежките трудови 
щ-ги те в годината ца 
юбилеите, всред кон

то и 90—годишнината 
от рождението ца другаря 
Тито, ще дадат свой 
стоицствеи принос в из
граждането па страната.

бригадата в Сисак 
обходим и 50 души,
Р?с са проявили 
150 младежи и пионери.

Понастоящем, казва Зо 
Раи Андонов, председател 
ма ОК на ССМ в Дими
тровград, в вършим под
готовка за залесяване на 
голини в местността Коза 
рпца и всички онези ко
нто не получат място в 
съюзната трудова 
ще проведат 
ция по залесяване. При 
това, запланувано е око
ло 200 младежи и девой
ки от общината и числя- ч 
щи се към ЮНА да про 
ведат еднодневна

са не
ин ге- 

ОКОЛОфизика:
Абитуриентите внимателно изслушаха изложенията 

Г ца директорите

фил са твърде 
Имайки в предвид това, 
както и желанието ми, 
вероятно ще 
школуването си. 
за шша в 
(факултет.

полувисшото училище по 
електроника в Ниш, за
щото иесъществува въз
можност да намеря рабо 
та като лабораторен тех 
пик по физика.

ак-малки.В един обикновен и не 
разговор, 

узнаха от ка
протоколарен 
учениците 
кви кадри се нуждае сто 

Димитров- 
ВЪЗ ос

продължа 
Ще се 

юридическия
впанството 

градска община, 
нова на
развойни програми, 
ниците се запознаха и с
възможностите за 
чаване на стипендии от 
организациите на сДРУже 
ния труд, както и стипен 
дии От Титовия фонд.

А. Т. до-
акццясредносрочните 

Уче трудова ак-
Младежите и девойките 

от трудовата бригада 
„Братство-едицство", сфо 
рмпрана през 1977 
Дина зад която остана
ха успешно проведени съ 
юзцм трудови акции в Па 
пич, Ясецовац, Шабац н 
Козара през настъпващо
то лято ще работят във това, че в богатия добро-' 
втората смяна на СМТА 
„Сисак — 82". Подготов-

БОСИЛЕГРАД
полу-

Двудневна трудова акция то-
НА 1 и 2 ;о<ги т.г. трудещите се и орга
на Общинската скупщина в Босилеград, 

общата служба в Комбината, учени
ците от образователния Ие>т.Р „Иван Караи
ванов” и войниците от граничното поделение, 
проведоха двудневна трудова акиия. Те из
копаха канал В дължина от над 500 метра, в 
който поставиха 10-то киловолтен подземем 
кабел.

трудо
ва акция в изграждането 
на пътя Димитровград —- 
Градинье. Да добавим и

ните 
заетите вЕто какво след разгово

ра споделиха някои уче
ници:

ДРАГАН ПЕЙЧЕВ, пра-
вно-бюротехническа
циалност: в тази 
както чухме, сИДествува 

възмож

волен младежки труд се 
очаква младите от общи- 

ката успешно се провеж- . мата да проведат и едно
дневна трудова акция в 
уреждането на новостро- 
ещия се хотел в Звонска
баня.

спе-
област,

да и ниторесоваиието 
всред младите селскосто
пански производители, ра 
ботпцци, а особено всред 
средношколците е 
голямо

Няма съмнение, че тази акция и други 
които занапред ще бъдат про- 

дадат голям принос в осъществя 
и стопанската ста 

М. Я.

твърде малка 
носг за настанявани 
работа, защото

на подобни на нея, 
веждани ше 
ването 
билизания-

ВЪ-ЗМОЖ-
Димитровгра 

община за заемане 
такъв про

пи икономическата доста 
макар че за

постите на 
дека 
на кадри от

В. Б.
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ИНИЦИАТИВИ ДИМИТРОВГРАД\

СКАЗКИ ЗА КОМАНДИРИТЕ 

ОТ ЗАПАСАто работят иа терена и 
училищата па своите ра 
ботници да компенси
рат тона парично.

Безсъмнемие е че ини- 
ОСС е до-

Сьюзът на синдикатите, като мобилизи
раш фактор на трудещите се, не само, че по
лага усилця за по-нататъшно задълбочаване и 

обществено-политичес-
отношеция в орга-

конференция на Съюза на 
командирите от запаса в Димитровград,

осъществява програмата си по идеоло- 
образование и общо 

на военните ко-

Обишцската па по
чна да
гическо и политическо

ус7^вьршенствува,,е
Ма,,ЯТз„ОщГсаеапроведоха първите сказки 

идейно-политически теми, на които присъс- 
ствуваха болишиството командири в оощина- 
та На същите бяха прожектирани и специал- 
ни филми.

усъвършенствуване на 
кнте и самоуправнтелни 
низанцннте 11а сдружеия тРУД, но проявява и 
постоянна грижа за опазване и защита на жи
зненото равнище на работниците. Изхождай
ки от това, а въз основа на иска на Общинска 
та скупщина и Самоуправителната общност на 
интересите по здравна защита, Общинският 
синдикален съвет в Босилеград, неотдавна на
прави обстоен анализ, как и по кой начин се 
използуват средствата, предназначени за топла 
закуска.

циативата на 
бра и че трябва всички 
да се заложат за реализи 
райето й- Всъщност това е 
важна крачка в опазване 
то и защитата на жизне
ното равните на труде
щите сс..

военно

иа

А. Т.
М. Я.

БОСИЛЕГРАД:
След обстойно обсъжда на сдружения труд „Сло- 

не бе констатирано, че те 
зи средства, през 1981 го 
дина> по отношение на да организира 
1980 са увеличени с 32,3 на прехрана за трудещи- 
на сто, но в много орга те се от: ТО „Босдаег- 
низации и общности неце рад”, службите иа

щинската скупщина, Об 
щннекия съд, обществе
но-политическите органи 
зации, Службата по об 
ществело счетоводство, 
комуналната банка, и ос 
таналите сдружения и об 
щности, конто сами не 
са в състояние да органи

га” е поела задължение- Учредени още три Скупщини иа самоуправителиите
общноети

то в срок от един месен 
обществе

Об- совъд в Горската секция. 
За делегат в Републикан
ската СОЙ по 
строителство е 
Иван Василев, милицио
нер по движението.

Още три самоуправнтелни общности на 
интересите в Босилеград (по култура, 
щио строителство и общността по заемане иа 
работа) през миналата седмица учредиха сво
ите скупщини и избраха органи, тела и коми
сии на същите.

лесъобразно се използу
ват. В повече организа
ции те се изплащат пари 
чно, в някои във вид на 
бонове. В Автотранспорт
ната организация въоб
ще не се изплащат- Са
мо Горската секЦц* и 
ООСТ „Изградня” са ор
ганизирали обществено зират 
хранене за своите работ
ници. Имайки предвид, тази организация ще 
че общественото хране- сключи самоуправнтелни

за договор с тези които ще скупщината, а за замест- 
ползуват услугите й- цнк-преДседател Рада На-

Оовен това ОСС предла

жили- жилищно
избран

На учредителното засе- 
на СОИ по заема-

I

За председател иа Скуп 
СОИ по жили 

която

дание
не на работа за председа 
тел на Скупщината бе из 
бран Раде Стойков, зает 
в отдела по народна от
брана при ОС в Босиле
град, а за заместник На 
да Иванова, служащ във 
Ветеринарната станция. 
За председател на изпъл 
нителния отбор, който 
има 5 члена е избран Ки
рил Костадинов, книжар 
а за заместник Дивна 
Крумова, заета в Служба- 

обществено счето
водство в Босилеград.

Новоизбраните 23 деле
гата на Скупщината на 

обществено хра- СОИ по култура избраха 
нене. В това отношение

шината на 
щно строителство, 
наброява 23 делегата е из 
бран Ризе Василев, 
лектор по строителство 
при ОС в Босилеград, а за 
заместник-председател Ол 
га Александрова, зъболе
кар в Здравния дом в 
Босилеград. За председа
тел на изпълнителния от

Доситей Спасов, първона
чален учител в с. Млеко- 
минци за председател

йе
на

не е важно условие 
нормално производство, 
Общинският синдикален 
съвет раздвижи инициа
тива за целесъобразно из 
ползуване на тези сред
ства, тоест всички орга
низации, които имат по
мещения и възможност, 
да организират общест
вено хранене за своите 
работници.

Основната организация

техник-фармацевт.кева.
За председател па изпъл-га за тази цел да се въ

ведат бонове, с които япс 
пето да бъде субсидира
но с Ю на сто, от пълна броява 7 членове е избра

на Анка Вукотнч, библио

нителния отбор, който на
бор, наброяващ 7 члено
ве, бе избран Иван Лаза 
ров, изпълняващ длъжно-

оост
а за заместник 

Тодор Стойков техник-ле

та цена.
За всички организации, текарка в Босилеград, а 

за заместник-председател та покоито не са в състояние 
да ползуват обществено 
хранене в обществения 
стол, тоест — онези, кои Тлъмино.

тт стта директор 
Радивое Иванов от Д- „Слога”, ‘ —

на

М. я.

РЕПОРТАЖ

Звонци вчера, днес и утре
Автобусът се движеше по асфалтния 

път, ловко взимайки острите завои по хъл
мистите предели на питома Лужница. От 
Бабушница до Звонци се стига за около 
един час, въпреки че разстоянието! е 25—26 
километра. Острите завои .ненадейното стре 
мглаво спускане на пътя или изкачване 
му под десет градуса наклон, не позволява
ха да се развие по-голяма скорост от триде
сетина километра на час. Затова се и пъ
тува толкова дълго.

Преди беше още по-трудно, защото пъ
тят не бе асфалтиран, изрован и постоянно 
го застрашаваха свлачища- За -този период 
напомня отсечката на пътя минаваща през 
селото, която и днес не е асфалтирана.

Село Звонци се е прикротило на брего
вете на Блатъшница. Преди освен няколко 
механи, старо училище и няколко дюкянче
та почти друго и нямаше. Днес селото се раз 
хубавява. Преди две—три години извиси ръст 
модерно основно училище. Между старин
ните къщи, запазили красотата на народното 
строителство, се изправят модерни къщи. 
Минаващият през селото поток, впослед
ствие на силната ерозия, с пороища не са 
мо е отнесъл и засипал с чакъл ливадите 
в долчинката, но и част от минаващия път. 
Сега Водостопанската общност е издигнала 
защитна стена. Всъщност уредена е една 
част, а предстои да се уреди още и Ракит- 
ския поток.

В селото днес се прокарва водопровод, 
наистина с доста закъснение. Наскоро оба
че ще бъде предадена на употреба модер
на здравна станция. А предвижда се изгра 
ждане на бетонен мост, който ще води

те местности, с които нзобилствува този 
красив край.

Броят. на жителите през последните де 
сет години (от 1971 до 1981 година) е намал 
ял за 88 души — от 439 на 351 жители. В 
местната общност обаче изтъкват, че ед
но число живее във вътрешността само вре 
менно и при пръв удобен случай биха се 
завърнали. А този „удобен случай” всъщ
ност трябва да бъде обезпечаване на ра
бота.

В Звонския край значително полагат 
на развитието на 
специално на овцевъдството. Засега земедел 
ската кооперация има овцеферма от около 
800 овце, а се очаква да удвои и утрои 
стадото си. С, това и с откриване на модер
ния хотел в Звонска баня значително може 
да се развие туризмът, като стопански от 
Расъл. А това създава предпоставки за нас 
тяваце на работа на по-голям брой хора.

Правят се планове и в други насоки:
производствено-услуж 

ковашки, дървопреработвателен, 
сервизи и прочие. За всичко това се гово- 
ки, като за недалечно бъдеще.

Оптимизмът

животновъдството, по-

към здравната станция.
Звончани най-много полагат надежди 

на развитието на туризма, относно Звонска 
баня- Сега туристите от Звонци до банята 
отиват пеш, защото пътят е разровен, из
копан, на места1, засипан. Вярват, че до глав 
пия туристически сезон ще го поуредят, за 
Да бъде годен за автобуси и леки коли. А 
се надяват, че най-сетне регионалната път 
на общност ще намери средства и тази от 
сечка да асфалтира-

До коя степен звончани

откриване на малки 
ни цехове:

на звончани има основа- ' 
ние. Налице е решаването на редица кому
нално-битови, обекти на инфраструктурата 
и стопански обекти. Хубавият климат, бис, 
трите планински потоци, изобилието да ДИ 
веч и риби, балнеолечебният курорт Звон
ска баня, всичко това трябва Да доприне‘ 
се за развитието на Звонци и банята, за но
ви потоци туристи (наши и чуждестранни), 
които ще идват тук, за да доживеят наисти 
на прекрасни моменти в своя живот.Ст. Н.

разчитат на 
туризма свицетелствува обстоятелството* 
че към земеделската кооперация „Ерма” е 
създадена трудова 
селския туризъм. Тук се смята, че местното

единица за развитие на

население може да приеме значителен брой 
• туристи, които ежедневно могат да се раз

ходят до банята, Асецово кале и прекрасни
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ОБРАЗОВАТЕЛрзичеши ттЩ(й^а)
ФУТБОЛ 4—

СЪСТЕЗАНИЕ В 
БОСИЛЕГРАД

В последния кръг на 
първенството в Междуре- 
гцоналната лига — гру
па „Север", футболисти
те на „Асен Балкански" 
рутинирано

„работата си", като по
бедиха отбора на „Рудна 
глава" от 
селище.

Футболистите на 
Балкански" през течение 
на целия мач държаха иг 
рата в свои ръце, създа 
доха доста голови поло
жения, но реализираха са 
мо едно. В. 46 минута М. 
Алексов се решава на удар 
от двадесетина метра и 
вратарят на домакините 
не успя Да спре удара. 
От останалите голови по 
ложенця трябва да се 
спомене едното през пър
вото полувреме, в което 
се озовава Александър 
Станков, но не го реали
зира и най-тгзгодното по
ложение на М. Алексов.. 
който от няколко метра 
разстояние стреля право 
във вратаря.

С тази победа „Асен 
Балкански" се класира 
високо в инак доста ка
чествена футболна лига.

Д. Ставров

ШАХМАТНО 
НИЯ ЦЕНТЪР В

ПОБЕДИТЕЛ-НОВИНА БОЖИЛОВ
по шахмат, ор 

което беше
конфереи-„Рудна глава"-„Асен Бмкшки* 

0:1 (0:0)
изпълниха ревнование 

ганизатор на 
Училищната

на Съюза на социали 
младеж. Съ

стезанието беше масово, 
финалния тУРниР 

участвуваха 32 ученика.
най-добър 
Божилов, 

П клас. На вто

~уедноименното цкяетическата
Рудна глава, 6 ЮНИ 1982 гГтеренът тпе„- 

ииет, но твърд. Зрители около 300 
майстори: Н. Алексов в 46
ТОНИ

„А. а във
Души. 1'ол-

отДР3^йча*РИСТ°В' Съд"*НСреч^МилошеР

„Асен Балкански”: Кирил Ставров 7, 
Тодоров 7, Зоран Христов 7, Милован 

дорович 7, Здравко Христов 8, Никола 
денов (Драгиша Голубов 7), Александър „ 
ков 7, Димитър Каменов 7, Новица Костов 
Кръста Кръстев 7, Новица Алексов 8.

Убедително 
беше Новицавич ученик от 
ро, трето и четвърто мя 
сто се класираха Саша 
Митов, Пене Стоянов и 
Зоран Йосифов- На пър- 
вокласиралите се 10 съ,с 
тезатели 
подходящи 
моти и шахматна литера 
тура- След връчването на 

победителят Но 
игра си-

! 17, Ра- Iша
1-0*

Най-
Стан* т бдха връчени 

награди: гра
7,

ТАБЕЛКАТА Новица Божилов (вдясно) 
със спечелените призна
ния

1. Яма
2. Озрен
3. X. Велко
4. Раднички
5. А. БАЛКАНСКИ
6. Свърлиг .
7. Бродо ремоот
8. Лужница
9. Йединство 

10. Рудар

26 15 
26 15 
26 14

26 13
26 13
26 11 
26 9
26 9
26 7
26 9
26 7
26 8 
26 6 

26 5

6 5 49:26
59:33
58:34
46:27
42:33
38:34
36:26
33:49
40:43
38:48
22:44
30:39
24:51
33:62

36 наградите 
вица Божилов 
мултанен мач на 15 таола 
и отбеляза висока победа 
— 9:4 и два нерешени ре 

Раде Стоянов

5 6 35 Неотдавна в образова
телния центъ.р „Иван Ка 
раиванов” в Босилеград 
се проведе училищно съ,

84 32
4 9 30
3 10 29
7 7 29 зултата.
8 8 26 В КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” В ДИМИТРОВГРАД

\/
да**

5 12 23
8 10 '' 'А22
4 13 22 I <:11. 12 фебруар

12. Рътань
13. Рудна
14. Турист

4 15 20
5 13 19
7 13 17,глава
6 14 16 I В»

АФУТБОЛ: А»
г-„МЛАДОСТ“ - „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ 8:1 (5:0) р

7 Шт
МАСОВ ОТЗИВ ПА 

КРЪВОДАРИТЕЛИТЕ

мов и останалите, показа 
ха в нападенията 
ко майсторски фини тех 
нически изпълнения. Опи 
тваха се да им подража
ват и другите. Особено в 
това се изтъкваше ицици 
атора на повечето атаки, 
неуморимият М. Цветков 
който бе и най-добър на 
терена и който до края 
иа играта успя още два 
пъти да вкара 
В листата на

! &Босилеград: 6 юни 1982 г. Стадион „Пес- 
кара' край Драговищица* Времето слънчево и 
подходящо за игра. Зрители около 300 души. 
Голмайстори: В. Тасев в 14 и 16 мин., В. За
хариев в 31 м., А. Васев в 33 мин , М. Цветков 
в 41, 75 и 87 мин., Б- Тасев в 70 мин. и 3. 
Младенов в 83 мин. ?.а домакините и С. Ми- 
ленкович в 77 м. за гостуващия отбор. Съдия 
М. Савич от Сурдулица. Оценка на играта 
го добра. _____

някол-

!
На 4 юни т г. в конфекция „Свобода” 

Димитровград бе организирана акция по кръво 
даряване. Кръводарителите от тази

в
:

трудова
организация масово се отзоваха, към тази твър 
де хуманна акция. С отзива си и дългата ре
дица работниците и на практика показаха при 
вързаността си към акцията, желанието и го 
товността да помогнат на нуждаещи се от

мно- •

топката-
голмайсто-дост". Но В. Тасев, като 

че ли не се задоволи с 
това, след две минути пов 
торно вкара топката зад 
гъпба на С. Стаменкович 
—'2:0.

До края на първото по 
лувреме, най-напред В. За 
хариев в 31 м., а след 
р.а А. Васев в 33 и М. 
Цветков в 41 минута за
люляха мрежата на 
тите и резултата 1 
„Младост”.

През второто полувре-
ме нападателите М. Цвет
ков, Георгиев, Ж. Евти-

Футболната среща меж 
ду отборите на ФК „Мла
дост” от 
„Железничар" от Вранска 
баня, която се игра в рам 

тазгодишното

рите до края на срещата 
се вписаха още Б. Тасев, 
п 3. Младенов за „Мла- 

и С. Миленкович за

тази течност-
За подаряване на кръвната плазма се 

бяха отзовали цад 100 души. Обаче поради 
здравословното си състояние неколцина съща 
та не дадоха, докато над 90 работници и ра
ботнички, т.е- всеки трет трудещ се на дело 
показаха хуманната си цел. При това с този 
твърде голям отзив е надминат и миналогоди
шният рекорд в тази организация- Да доба
вим, че всред тези, конто за пръви път даря-

Босилеград и

ДОСТ 
„Железничар”-ките на

футболно първенство 
гоупата „А" на Междуоб- 
щинската футболна диви
зия Враня, още
ПОТВЪРДИ,
игра е красива, когато е 
резултатна и наситена с 
драматични голови ситуа
ции. Изразителната побе
да на домакините с 9:1, 

5:0 показа, че

в В тази среща, която 
всъшност бе предпослед- 

„Младост” игра в слел 
състав: М. Чипев, 13 

>г, В. Тасков, А. Ва- 
3. Младенов.
В. Тасев, Ж. Евтимов,- 

Г. Георгиев, В. Захариев 
и М. Цветков.

то
таведнъж 

че футболната пия 
11 * к с 
сев

гос- 
бе 5:0 за Б. Та- ваха кръвта имаше и доста носители на злат

ни емблеми, значки и други признания за пос
тигнати резултати в тази област-

сев

А Т.
М. Я

полувреме 
зранскобанските

бяха неравностоен
състеза ГЬЖЕН ПОМЕН

ТЪЖЕН ПОМЕНтели
противник на босилеград 
ските футболисти.

Иа 19 юц11 сс нъвръшват 
40 тъжни дни от деня, в кой
то почина нашата мила

На 13 юни 1982 година се

ДВЕ* ТЪЖНИ ГОДИНИ
на нашата ци 

майка

Още след първия съдий 
ски сигнал пролича, че 
„Младост” ще воюва с из 

оръжие — Зорица Георгиева Пеневаот смъртта 
кога непрежалима 
и съпругапитаното си

б-ьрза и колективна игра,
и досега РУше IПетрана Стояновас която те 

ха съперниците 
игеището край Драгови
щица. Вече в шестата ми 
пета М. Цветков добре 
центрира, но В. Тасев от 
няколко метра изпрати
топката над напречната 
греда - Колкото играта

толкова 
домашните футбо-

От Димитровградиаси

Съобщаваме
' РОДЦЦЦИ II

Юни в П часа
[ гроба на милата ни поко”нн- 
) Ца в димитровградските гробн- 
, ща.

на близки 
познати, че на 19 

ще посетим
от Димитровграддомакиня

::1
вече не си между 

ни като най-сви* 
незаменима обич.

Наша скъпа и най-мила,
живееш в сърЦата * -нас, но

Затова поклон пред ве *
помен ОПЕЧАЛЕНИ: баща Геор

ги; майка Цена; братя 
Тодор и Влатко; сестра 
Тодорка н множество блв 
ЗКИ, роднини II познати.

ден с
Твоето 
с радост

продължаваше,
и гордост.

„,Т2т т.г. те положим Иветя »а
,„.гр„«™гйв„.

повече
листи превзимаха превес 
в ггея. И вече в 14 минута

..
цата ги

подаване на нейния гроб вслед еДно 
Г Георгиев, В. Тасев 01 ~ 

1:0 за „Млагри резултата,
СТРАНИЦА И
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ЛЮБОПИТНО

ПАМЕТНИК, 
ЕДИНСТВЕН 

НА СВЕТА

мъдри мисли

Добър материал - 

за добри майстори Сч,цта сс, че италианци 
те необикновено обичат 
депата, а особено, ново- 

Това твърде 
докаже

родените, 
ние е искал да 
един работник от Мила
но по име Антонио Гери 
балдини, по този начин, 
като с построил на свое 
го си парче земя, необик 
повеи паметник.

Преди да действуваш, обсъди, изучи, обмисли.
ПИТАГОР

Лошо начало — лош край.
ЕВРИПИДДа не прегору когото 

„Зора на живо-Умен е не този, който правя много, а онзи, 
който прави това, което ^трябва^

нарекъл
та”. Паметникът е висок 
10 метра, във формата 
на кула- На върха му се 
намират три големи кам 
бами, които звънят

когато се роди, 
неговото село Кве

нравете сеВсяка дума е нищожна и празна* ако не 
съпътствува от дела- само

ДЕМОСТЕН тогава, 
дете в

У оную суботу и неделю пЗДОйдоше 
Ниш унуците и од зедно улазезье питуйу за 
кравете. я и Стания се поцзгледамо, дойде ни 
малко чудно що тая градска дечурлия йош пра 
гат не прескочила се интересуйу за стокуту- 
Млого пути су доодила и прво добре си поспу, 
па после ядну, па одморе и тъгай ако се сете 
нещо да помогну. А съга...

Бабата кико баба, растужила се за УИУ" 
ци, па ву омиле що се децата интересую оди 
пол>опривредуту, та Би целива, та Би гали, 
„а да су ми жива и здрава дечурлията, това 
су бабини додръжници”- Децата све се из- 
мъцаю оди бабиното галеше и сал потупую 
пай да Бу прашую за кравете. Гледам дечур- 
лиюту и видим дека Би йе некикъв зор напел, 
ама се малко уврте. Реко си баща им и май- 
Ба им су активш! у политикуту и може вер- 
но да су сватили дека без якога селяка нема 
стабилизация и съга су и децата 
идейно-политически та еве и она сакаю да по
могну селскуту производшу...

Кига я и бабата се поначудимо и по из- 
прашамо за синатога и снауту децата 
увъртеше около бабуту Да ньим казуйе за кра
вете. По-старечкото каже, бабо, музе ли кра
вете. Измузо Би бабин, съгд че требе малко 
да Би пущимо да се понапасу, та 
пай да музнемо малко млекце. Стания учав- 
чила очи у йедното, па у другото, и гледа ко- 

• йе че се я»и доброволно Да Би пасе. Ама ма- 
лецкото се изъпе: говедар че йе де да. И децата 
узрипаше оди радос та не може да Би смири* 
мо. Ура, кажу и двете у глас, че има йогурт... 
и Бисело млеко... ура-аа-а’- Нема кико у Ниш 
без йогурт да ни застаю Бифлете у гърло.

Ура-аа-а/ — узрипамо я и бабата. Нема 
да смо си сами летоска! Само ега кравете не 
прегору.

ро.Ако правиш нещо, направи го.
ПЛАВТ Сто удари в камбани оз 

пачават, че се е родило 
мъжко дете, а за новоро 
децо момиче се чуват 21 

(Личи си, че Анто-
Добрият материал трябва да се обработва от 
добри майстори.

ПУБЛИЙ СИР удари.
нио изразява неравенство 
то .още при раждането)!

Жителите па Кверо и 
околността му много се 
гордеят с този единствен 

който на шу

По-добре късно, отколкото^^ттжога^^

паметник,
-------" мен начин означава Ражд
------- ането на всеки техен .по

томък-

— Ти си най-хубавото 
момиче на света — казва 
младеж.

— Наистина така мис
лиш?

ХУМОР ИЗ НАШИТЕ КРАИЩАиздигнули

БАРУТ И СОЛ
пай се — Не мисля само аз. 

Същото мислиш и ти.
В едно босилеградско село живеело бед

но семейство. Домакинът се увличал много от 
лова. Един ден жена му го укорясала: човече, 
да купиш малко сол, децата не искат да ядат 
хляба несолен. А бе женб, разсърдил се мъ
жът, аз нямам пари да си купя барут, а 
ми разказваш някакви- несолени приказки за 
сол.

довечера
Откакто те 

не мога вече пито да ям, 
нито да пия, цито да пу
ша-

познавам, ти

Един нашенец се върнал от лов късно 
вечерта. От ходенето през деня много се из
потил, а освен това и малко повечко си пий
нал. Жена му го обкържила с внимание, дала 
му дрехи да се преоблече, а измокрената от 
пот риза опрала и я простряла върху плота да 
се суши. По едно време през нощта мъжът из 
лезнал навън и — видял „бяла мечка”, гдето 
се изправила край плота. Върнал се в къщи, 
грабнал пушката и стрелял. „Мечката” не мръ 
днала, но ловецът се върнал и спокойно зас
пал. На сутринта жената отишла да прибере 
ризата и когато видяла, че е скъсана, започ
нала да плаче. Мъжът започнал да я утешава:

— Не плачи! Страшното щеше да бъде 
ако и аз бях в ризата, в момента, когато стре
лях.

— Ох, драги, да лп на 
истина толкова ме оби
чали?

— Не, но нямам вече па
РИ-

— Много ме интересу
ва какво по-рацо жените 

V са намирали у мъжете — 
казва Дара.

— Кога по-рано — пита 
я приятелката.
'— Ами, докато още не 

са били изнамерени па- 
риТе-

ЧОВЕК, КОЙТО ТЪР 
СИ МЪДРОСТ,
ЖЕ ДА СЕ НАРЕЧЕ 
УМЕН, НО АКО МИ 
СЛИ, ЧЕ Я Е НАМЕ 
РИЛ, Е БЕЗУМЕН.

МОшшг, Записал: Стоян Евтимов
дестник КД БЪЛГАР
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