
'БРШТйо С .указ на президента 
ма СФРЮ Йосип Броз 
Тмта от 14 февру
ари 197$ г. Издател
ство „Братство" е удо
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на
вита народи и наро
дности.

НДРОДНОС. В С<Х>Р югоСл:пи. '■
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ДИМИТРОВГРАД
БОСИЛЕГРАД: ДОСТОЙНО И ТРУДОВО ЧЕСТВУВА 
НЕ ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА — 8 СЕПТЕМВРИЗАВИДНИ РЕЗУЛТАТИ 

В СДРУЖАВАНЕТО Голяма помощ 

на по-широката?РГ^НИМНАТНОБщ“

5 ЧУЖДАТА ИСТОРИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИСВОЯВА.
0 НА ВТОРО МЯСТО В НИШКИ РЕГИОН ПО ЗАЕТОСТ И ПО УЧДГТИР нд пк 
ЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД УЧАСТИЕ НА ОБ

е ПО ПОВОД 8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ
НА ОТ ФАШИСТКО ИГО И 38 ГОДИНИ СВОБОД 
НО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ИЗГРАЖДАНЕ СЕЛАТА 
ПЛОЧА И ДОЛНА РЪЖАНА, КАКТО И МАХАЛИТЕ 
ЛИПА И ДОБРИ—ДОЛ, ПОЛУЧИХА ЕЛЕКТРИЧЕ 

СКИ ТОК.

По повод Деня 
прддеде съвместно на освооождението на Димитровград, на 8 септември се 

„„„ тържествено заседание на Общинската скупщина и на
Изпълнителните органи на обществено-политическите организации. След ка 
йойимеДНнгткУТНО мълчение беше почетена паметта на падналите и починали 
ооцр, в НОЬ. председателят на ОБщинСКата скупщина ПЕТЪР ТАСЕВ произ 
несе реч за зо-годишно свободно социалистическо развитие на общината.

— Димитровградска об 
изтъкна между 

другото Тасев, която се 
намира на важното меж
дународно шосе винаги е 
в центъра на събитията, в 
нея се преплитаха най-ра 
злични интереси, и при 
такива условия- сравни
телно рано в тази среда се 
явяват хора с революпион 
ни идеи. Така през 1901 го 
дина в тогавашния Цари
брод съществува органи
зация на социалдемократи 
ческата партия, която на 
общинските избори през 
1919 година и побеждава. 
Тук през 1924 година съ
ществува и пункт и орга
низация на Югославс ка

лим и и твърди, поради ко 
ето нашата история не 
може да се присвоява.

Непосредствено след во 
ината са работили само 
294 души, а 94 на сто от 
националния доход е осъ
ществяван от селското 
стопанство и занаятчийст
вото, когато национални 
ят доход на човек от на
селението възлизал. само 
на 168 долара.

Босилеградска община твено-политическите ' орга 
тържествено и делово че 
ствува 8 септември — Де
ня на освобождението от 
фашизма. Победата над 
фашизма и постигнатото в

щина
низации. Общинската скуп
щина и представители 
сдружения тРУД- За геро
ичното минало и за непо

от

самоуправцтелното социа- колебимостта на народите 
листическо общество с на самоулравителна соди 
помощта на по-широка-
та общност и останалите алистическа Югославия, а 
братски народи и народ
ности, с което Босилеград 
ска община от година на 
година мени своя лик и 
ежедневно се подобрява 
селският бит- Тържество
то всъщност започна ня 
колко дни преди 8 септем 
ври. На 5 септември по

съвместно с тях и населе 
нието от Босилеградски 
край в следенето полити
ката на Съюза на комуни 
стит.е и целокупното раз 
витие на общината гово
ри ЦОНЕ ТОДОРОВ, пред 
седател на Председателст 

тържествен начин в при- вото на ОК на СК в Боси 
съствие на представители леград. 
от Общинската скупщина 
и обществено-политичес
ките организации в село 
Долна Ръжана бе преда
дена на употреба нова ни 
юкотокова мрежа. На 

6 септември също по тър
жествен начин в село Пло

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА 
ОБЩИНАТА

Днес пък 84 на сто от 
обществения 
осъществява в промишле
ността на общината.

От общо 5200

продукт сеПетър Тасев, председател 
на ОС в Димитровград

пар- заети.
3600 са работници в мате

та комунистическа 
тия. през който водят кана 
лите на Коминтерна и ми-

с помощта на петима ду
ши от пиротския парти
зански отряд е създаден 
на 2 юни 1944 година в 
местността „Изворище" 

След влизането на фашист край село Сенокос. Отря
дите армии на нашите те
ритории, изтъкна Тасев, 
българската власт се опи 
та да се представи като 
национален освободител 
на българската народ
ност. живееща на тази те

риалното производство, а 
националният доход е 2050 
долара. Според участието 
на обществения сектор

Между другото той из
тъкна, че днес когато от
белязвам 38 години свобо 
дно 'изграждане на наше
то самоуправително соци
алистическо общество

нават множество комунис
ти.

в
дът си завоюва афирма- 
цид в действията в селата 
Каменица, Вълновия, Кри
водол и Комщица. Вече

националния доход и по 
броя на заетите, Димит
ровград е на второ място 
в Нишки регион.

в
рамките на което и Боси- 

ча бе пуснат електрнчес- леградска община постиг 
км ток и на 8 септември в 
двете иеелектрифициранн 
махали на Босилеград —
Липа и Добри—дол.

през месец август отрядът 
наброява 70 бойци и про
дължава да нараства. По 
заповед на Щаба на 13

Досегашните усилия — 
подчерта Тасев — към 
сдружаване и свързване 
на стопанството от общи
ната даде положителни ре 
зултати. С включаваието 
на стопанските оргаииза 
ции в деловите системи и 
общности, каквито са „Ти

(На 4-та стр.)

на забележителни резул 
татп във всички облас 
9-и на обществено-лолитиче

ритория.
Населението наскоро 

разбра истинските наме
рения на окупатора. Към 
края на 1943 година на
род оосвободителното дви
жение значително се раз
раства в Димитровградско 
под влиянието на ЮКП. Ко 
гато биват установени 
връзки с окръжното пар рибродска бригада, 
тийно ръководство в Пи
рот сред учащата се мла
деж се разраства ревохпо 
ционното настроение, а 
през април 1944 година.

/ група партизани от тази 
територия заминава в ли- 
ротския партизански отр
яд. В "резултат на . всичко 
това —е създаването 
Царибродския партизан
ски отряд ..Момчил Войво 
да".

Югославската 
вой

корпус на 
яародоосвободителна 
ска биват извършели всич 
ки подготовки за освобож 
дението на Димитров
град. който и бива освобо 
ден на 8 септември 1944 
година. Два дни 
но, се създава и Първа ца

ския и икономически жи
вот, празника на свобода

По повод празника ма 
свободата 8 септември, пата от рождението 
в Босилеград на 7 септем 
ври се проведе тържест
вено събрание на изпълни 
телшгге органи на общес-

та се съвпада с 90-годишни
на

Йосип Броз Тито. най-ве
ПО-К7>С-

ликия син на Югославия,
КОЯ

ТО по-късно влиза в съста 
на па Осма сръбска брига 
да и съвместно с другите 
части на Югославската 
иародоосвободителна вой 
ска, 
ното
страната.

(На 4-та стр.)

;
/

воюва до окончател 
освобождение на Ш '1!

л. Г;Фалшифицирането на ис 
торията на пашите 
ди и народности, дори и 
па Царибродския парти-

наистина е N

• 'X;на .иаро

НАШАТА ИСТОРИЯ НЕ 
МОЖЕ ДА СЕ ПРИСВО ЯЛзански отряд, 

сериозен опит да създаде 
по-инак-

■

шЯВА , , впечатление за
обанГфактите' са Теумо '‘ЕТ Тодоров докладна м I ■ ‘ • "1

заседание но повод 8 септемвритържественото



НАС |
\ ПО СВЕТА И У

НА ККПКОНГРЕСКИТАЙ СЛЕД ДВАНАДЕСЕТИЯПАК СЕ ИЗОСТРЯ 
ПОЛОЖЕНИЕТО В 
БЛИЗКИЯ ИЗТОК ПО НОВИ ПЪТИЩА

тъй като и двете страни, 
проявяват 
твърдост. Сирийската стра 
на нееднократно сочи, че 
Израел иска да 
свои решения в духа на 
Кемпдейвидскпте споразу 
мения. Съобщава сс също 
така н за присъствието на 
съветски военни специали
сти. които обикалят писта 
нациите и подготвят сирий 
цпте за решителна съпро-

След изтеглянето на бой 
Палестинската ос 

организация
третия свят".

Най-малко сс 
ви лансирания от 
опни тезис за подмладява 
не на партийното и дър
жавното ръководство. Из 
ключение е новият

комитет от 210 чле

изключителна на историческата проците на 
вободнтелна 
от Бейрут, както предвиж 

наблюдате 
в Близ

грес
мяиа". Всътност изжпре- 

разискванията и 
документите на 
бяха генерално гютвържде 
лис па становищата от из 
вссгпия Трети пленум на 
ЦК на ККП, от 1978 годи- 

който започна разпла 
грешки", 

генерална линия

неотдавнаПроведеният 
Дванадесети 
Китайската

осъщест- 
Дън Сяконгрес на 

комунистиче- 
остане за 

най-м пого по но*

п пята.натрапи конгресадаха мнозина 
ли. обстановката ска партия ще 

помпен I-.”''' 
вата. и за .китайските об
стоятелства нсоби киовеиа. 
практика в провеждането 
на партийните конгреси. 
Именно, досегашните кон
греси иа ККП продължава 
ха да работят над един 
месец и половина, а обще 
ствепостта беше ипформи 

време слсд 
Този

се нормализиракия не 
Нещо повече: то все по 
вече се 
израелската военщина про 
дължана с провокативните 
си действия.

* Най-невралгична точка 
долината Беко. в

концентрирани

Цен
трален
иове, половината от които 
са нови. В Секретариата, 

комисия

понежеизостря.
на, с
тата с. „левите 
Новата 
па китайската партия гла 

осъществено с единст
во в партията и 
връх, а основни задачи в 
предстоящите пет години 
са модернизация иа стра
ната и подобряване на 
икономическата 
ка. усъвършенствуване ра 
ботата на партията и стре 
меж към обединяване на 
Тайван със страната. На 
външен план това е бор 
бата за мир, против импе
риализма и хегелгонизма, 
за съвместно живеене и 
подкрепа на страните от

Съвстодателната 
и Политбюро на партията, 

всъщност водят итива.
Дрънченсто с оръжие и 

тази част на света е пай- 
обнкновеното явление. Из 
раел (според сирийците) 
подготвя нападение сре
щу самата Сирия, което 

Съвет-

коитодневната и дългосрочна по 
литика на партията

'е Джао Циянг

засега е си: нейниякоято са 
сирийски части. Израел на 
няколко пъти обстрелва то 

район, мотивирайки 
своите действия, като „на
рушаване на договореното 
от страна на Сирия". Спо
ред техни сведения тук 

три елитни сирийски

най-
рана дълго 
провеждането, си. 
кбигрес беше оповестен 
един месец по-раио, а об
ществеността беше редов
но информирана за рабо
тата му. Всичко премина 
в делова атмосфера, 
външни манифестации и

млад член
на 65 години, а най-възра 
стни Ли 
Джианинг на 85 години.

За генерален 
на ККП е избран Ху Яо- 
бан, а Дън Сяопин е из
бран във всички най-ви- 
ши фору\ш на партията и 
за председател на Съвето- 
дателната комисия и пред
седател на Военната коми

зй Хсинеин и йе-
обстановедва ли ще допусне 

ският съюз. чийто интерес 
с това „е засегнат". 

Новините, които присти-

секретар

има
дивизии, което е повод за 

нападения. Израел-
без

гат от тази част, свидетел 
ствуват за все по-остро кон 
фронтиране на силите и 
за нова заплаха на светов-

нови
ски самолети вече някол
ко пъти обстрелват инста- 

ракетите

спектакулярност.
Може би това с симво- 

скъсване с „лявотолично
минало” и едно от потвърналадиите

„Сам”.' ния мир.
* Отговор до коя сте

пен двете страни са гото- 
сгьлкнове-

сия.ждеиията, че това е „коч-
От друга страна, сирии- 

че Израел 
загоспо- 

Ливан. па затова 
кои-

ви за военно 
ние. или пък мирно да 
уредят въпроса, трябва да 
дадат предстоящите съби
тия. В сегашния 'момент 
трудно може да се опре
дели в коя насока те ще 
се развиват. Едно е ясно: 
Близкият изток и зана
пред е най-невралгичната 
точка на световния мир в

ците твърдят, 
иска напълно да 
дари с
и предприема акции, 
то все повече затрудняват 
търсенето на мирно реше 
ние на ливанския и изоб 
що палестинския проблем 

* Едно е ясно: долина 
та Беко става междунаро 
ден проблем, койтй труд 
но ще може да се уреди.

СИБИРСКИЯТ ГАЗОПРОВОД И ОТНОШЕНИЯТА ИЗТОК — ЗАПАД

ЕМБАРГО И РАЗДОР
женериАг", която изнесе в 
СССР 6 от всичко 21 тур 
бини за, газопровода. Ре
шението на Тачър се тъл
кува като един вид проти 
внаказание срещу 
конто се опитват да комен 
дуват целокупната попити 
ка на западните си съюз
ници. Както е известно, 
Рейгън прави това, защото 
се страхува западните му 
съюзници да не попаднат 
в икономическа зависи
мост от СССР. Наблюдате 
лите считат, че все по-мал 
ки са изгледите за среща 
на представители на чети
рите .заинтересовани за 
падноевропейски страни и 
на САЩ за преодоляване 
на несъгласието.

някои френски фирми, кс 
ито вече реализираха част 
от дзговорения 
съоръжения 
тези дни 
седателкага на Великобри 
тания Маргарет Тачър за
повяда на две компании 
да не се късаветят за 
американското ембарго. 
Тези компании имат до
говор със Съветския съ 
юз за износ на съоръже
ния. чиято СТОЙНОСТ възли 
за на 220 милиона фунти

Съществуват, ли изгледи 
заплануваният сибирски 
газопровод \да пристигне 
в Западна Европа?

Засега трудно може да 
се даде отговор на този 
въпрос, но е известно, че 
този газопровод, който 
трябва да обезпечи енер
гия за няколко западноев
ропейски страни, а повод 
за сериозни раздори в за
падния съюз. Съединените 
щати въведоха ембарго 
за износа на съоръжения 
за газопровода, според ко 
ето трябваше да се вла
деят и някои компании в 
Англия. Франция и дру
ги западни страни. Оба
че неотдавна ембаргото 
беше пренебрегнато

сегашния момент.
износ на 

в СССР, а 
ми ни с-^>р-пред-НАКРАТКО САЩ,

ф КОЛОМБО: прези- 
на Шри Ланка 

оповестил.

над един милиард жители 
— по-точно, в тази страна 
живеят милиард и 76 ми
лиона жители. Най-новите 
данни за броя на населе
нието са получени в пре
брояването, проведено на 
1 юли т.г.

ф ВИЕНА: С участие 
на 1200 научни работници 
от 52 страни в Хофбург 
на 13 септември т*г. започ 
на конференция за ползу- 
ването на ядрената енер
гия през последните ' три 
десетилетия. Всъщност то 
ва е техническа конферен 
ция, която ще даде необ
ходими сведения за разви 
тието и приложението на 
ядрената енергия в мирни 
цели. Конференцията ще 
трае докрая на седмицата, 
а в работата й участвуват 
и 18 югославски научни 
работници.

@ КАЙРО: Президентът 
на Египет Хосани Муба- 
рак, според в-к „Ал Ах; 
рам", към края на тази й 
началото на идващата го
дина ще направи две тур
нета. Според този каирски 
вестник Мубарак през но
ември ще посети Япония, 
Китай и ДНР Корея. Оча 
ква се през януари да по
сети Испания, Канада и 
САЩ.

дентът 
Джаявордене 
че Обединената национал
на партия вярва в своята 
си убедителна победа на

изобри,президентските 
насрочени за 20 октомври. 
Президентът Джаяворде
не също така подчертал, че 
парламентарните избори 
в страната ще се проведат 
наскоро след . президентс-

Американско-великобри 
танските отношения се 
изостриха след като Ва
шингтон предприе санк
ции срещу шотландската 

от фирма „Джон Браун ин-ките-
ф ЛУАНДА: Общите из

бори в малката африкан
ска страна Бурунди ще се 
проведат на 22 октомври 
т.г. Това ще бъдат втори 
избори откакто преди 20 
години Бурунди получи не 
зависимост.

® ВАШИНГТОН: В
края на миналата седмица 
двете камари на американ 
ския конгрес с мнозинство, 
от две трети отхвърлили 
ветото на президента на 
САЩ Роналд Рейгън, отна
сящо се до допълнителни
те бюджетни разходи от 
около 14,1 милиард до
лара, които частично ще 
се изразходват и за раз
лични социални програми, 
всред които за помощ на 
остарели лица, 
студенти и пр.

ф ПЕКИН: Китай има

ВОЕННИ УЧЕНИЯ НА БЛОКОВЕТЕ

Зачестиха игрите с оръжието
Тези дни на територията 

на Германската демокра
тическа република се про
веждат съвместни манев 
ри на военно-въздушните 
сили на тази страна и 
Полша. Същевременно на 
територията на Германска 
та федерална република 
започнаха въздушни мане
ври настраните на НАТО.

В момента, когато меж
дународната обстановка 
изобйлетвува с кризи и 
военни заплахи и когато 
необвързаните страни и 
целият миролюбив свят 
полага . усилия да се раз 
движи от мрътвата точка 
процесът на разоръжаване 
то, блоковете продължават 
военните си игри. Освен 
това, пристигат нови ин

формации за_ Надпревара
та във въоръжаването. 
В НАТО е съобщено, че 
продължават подготовки 
те за монтиране на 572 
американски ракети в За 
падна Европа. С седалище 
то на западния блок също 
е съобщено, че СССР е 
построил в западната си 
част още една база1 за лан 
сиране на ракети „СС—20”,

незаети,
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®т Предоедат< пството на ЦК на СКС _________________

Извънредното положение изнскв и извънредни мерки
• По естество, но са 

на неорганизираност, 
дисциплина, дори и спеку 
лативно поведение.

Като се сочат проблеми- 
на незаетостта, се изтък
ва, че трябва да се потър
си възможност за иконо
мически оправдано заема
не на млади, квалифицира 
ни кадри. Най-големи 
зерви за това нещо 
намират в премахването на 
лентяцството сред заетите.

резултат напред се инсистира за от го време и че днес, въпре 
не- говорността на Махмуд Ба ки акцията, която водеше 

кали и ,на др. хора от бив- и води СК, не е малък 
шето ръководство на СК в броят на средствата за ма 
Косово. Разпространено е сова информация и рубри- 
убеждението, че започна- ките в тях, в които прео(! 
тият процес на разграни- ладават групово-собстве- 
чаване трябва да се изос- нически поведения. Това 
три и утъврждаването на са, както беше изтъкнато, 
пълна отговорност ще до- ония средства, които ши- 
принесе към акцията на роко са отворени за анти- 

ре- СК в по-нататъшната бор самоуправителни поведе- 
се ба срещу албанския ире- ния- Това което отделни 

дентйзъм и национализъм, хора в тях изнасят- се гра
ничи с открита опозицион

но повод разискванията, на дейност- Не може вече 
съществуващи в последно да се счита за случайно 
време, във връзка с някои място да получават лично 
мемоарни трудове и исто
риографски изследвания,

Постепенно се стеснява е констатирано, между дру 
просторът за действуване гото, че не бива да се до- мо в ония теми* зарад ко' 
на албанските националис- Ьусне да се довежда под ито именно са дошли в 
ти и иредентисти, беше из въпрос несъмнените стой- стълкновение със СК. Под- 
тъкнато на заседанието ности и че някои от тези чеотано е, между друго- 
на Председателството на въпроси и въпроси от та- •^ то, че отделни лица в пе-къв характер, често тър

сят по-широка акция на 
на ^К, повече контакти, съ

трудничество и съгласува-

много неща, изглежда 
правени пред извънредно

че сме из- 
положение, а То изис 

преди всичко отква и извънредно поведение.
комунистите. Не може да чакаме събитията да
вървят изпред нас, главно да ги тълкуваме —
да потушаваме пожари. Налага 
се действува и да

се навреме да 
се открива най-широк фронт 

на идеина и политическа борба 
те на всички места, където

на комунисти- 
се води непосред- 
на откритите про-ствена борба за разрешаване 

блеми.

В уводното изложение 
членът на Председателст
вото на ЦК на СКС Жи- 
ка Радойлович

да се мисли се отделят 
средства за погасването 
им. В тази област трябва 1 
да се раздели субективно 
то от обективното и енер 
гично да се скъсва с ико
номически 
то производство.

ПОЛОЖЕНИЕТО В 
КОСОВО сти, които отдавна са в 

разрез 'със СК, и то тък-и в разис 
кванията- в които взеха 
участие Шпиро Галович, 
Вукое Булатович, Вукашин 
Лончар, Мирко Милов а но 
вич. Раденко Пузович, Мо 
мчило Валяк, Светислав 
Попович, Душан Глигори 
евич, Светомир Лалович, 
Синан Хасани, Драгослав 
Маркович, Иван Стамбо- 
лич, Живан Васил е вич и 
Душан Шкребич, повдиг-

нерационално

Съюз-ьт на комунистите ЦК на СКС. Организира- 
не бива да допуска който ните социалистически си- 
и да ^ило в нашето общес ли неперъкъснато действу 
тво да изразходда неза- ват, но интензитетът 
работено. Затова е дъл- активността и нейните ре-
жен да се бори за оконча зултати още не задовол^- не на становищата, 
телния успех на акцията ват. В този смисъл се тър 
личните доходи да се съг- си още по-енергично дей

ствуване за премахване на ОТГОВОРНОСТ ЗА ПУБ- 
за ЛИЧНО СЛОВО

чата се държат като ар
битри в обществените кон 
фликти и че издават при 
съди без съд за отделни- ^ 
те лица, дори и за отдел
ни среди.на множество въпроси, с 

които трябва да бъдат до: 
пълнени програмите за ра 
бота на централния коми
тет на СК в Сърбия и ос
таналите обществено-поли- 
тйческ^ организации.

ласуват с ръста на чистия
доход и производителност субективните причини

слабите стопански резулта • - 
ти в Косово. Сочи се необ 
ходимостта от по-бърза 

на промяна на състоянието в 
културния живот и реши- 

открито телно разкъсване с нацио-

Сред многото въпроси, 
които бяха изнесени на 

Със забележка, че тряб заседанието на Председа 
ва да се изостри отговор- телството на ЦК на СКС 
ността за публичното сло- са и въпросите за социално 
во, което еднакво е валид- тическата моралност, за- 
но. и за журналистите, и конността и отговорност-, 
за носителите на публич- та. Неколцина участници 
ни пълномощия, които се 
явяват в средствата за ма
сова информация, изнесе
на е критическата забеле
жка, че някои неблагопри

та.

На заседанието на Пред 
седателството на ЦК 
СКС е констатирано, че на 
трудещите се
трябва да се каже, че не нално-романтичните схва- 
може да се разчита със щания, за по-пълно идейно 
снабденост на пазара, ка разграничаване в ‘ култур- 
квато имахме преди две— ните и информативните 
три години, но положение институции, на университе 
то не сме обяснили това га в Прищина и в учебно- 
нещо, но проблемите тряб то дело. 
ва да се решават с прак
тична акция, още повече 
защото причините за лоша 
та снабдителност 
всичко не са от обективно

БОРБА ЗА ВИСОКА ПРО 
ИЗВОДИТЕЛНОСТ

Бобрата за повишение 
на производителността на 
труда, беше изтъкнато на 
заседанието, подразбира 
по—висока производител
ност на всяко конкретно 
работно място. Твърде 
дълго време се проявява 
търпимост към работата 
със загуби, и без много

в разискването 
мнение, че темата заслу
жава отделно обсъждане 
и че СК трябва по-ярко 
да изтъкне искането тези 
въпроси да се изучат на 
конкретни примери в оп
ределени среди.

изнесоха

Посочено е, между дру
гото. че в много първични 

преди и общински организации 
на СК в Републиката и за

ятни тенденции в средст
вата за масова информа
ция са присъщи от пб-дъл-

От заседанието на Междуобщинската конференция на СКС в Ниш

Стабилизацията търси много по-голяма отговорност
бшшзация и по-широките 
обществени проблеми за стабилизацията 
превземането на конкрет
на отговорност срещу вси-

жта, синдикатите и др,— 
за преодоляване на съще
ствуващите 
множеството 
писмени материали и др. 
трябва да се осъществяват 
на практика.

Затова нещо е необхо
дима конкретна 
ност
те и на ръководните орга-

чко онова, което спъва 
и развитие 

то на самоуправлението.
Б. К.

Ниш се 
Междуоб- ,

На 13 септември тази година в 
проведе разширено заседание на 
щинската конференция на СКС, на което взеха 
участие и Марица Стамеякович, член на пРеД- 
седатеяството на ЦК «а СКС и Томислав Мла- 
денович, изпълнителен секретар на ЦК на ^ 
на Сърбия*

На заседанието се разисква
по-нататъшните акции и

затруднения,
заключения,

НА 26 СЕПТЕМВРИ

Събор в Драгоманотговор- 
и на комунисти-за икономиче

ското положение и 
задачи на Съюза па комунистите в преодоля- 

икономическите затруднения-
ни. На 26 септември тази година в Драгоман, 

НР България, в рамките на крайграничното съ
трудничество между Димитровград, СФР Юго
славия и Драгоман, НР България, ще се про
веде събор ох^б до 18 часа, югославско време.

Отделно внимание беше 
посветено за недопустимо 
то поведение на някои тру 
дови организации ,във връ 
зка с превишенията в из
плащането на лич//и дохо
ди, които не са резултат 
на вложен труд. а което е 
в разрез с резолюцията и 
самоуправителните спора
зумения.

Изтъкнато беше, между 
другото, и това, че съще
ствуват оправдателни иска 
ния за идейна и органи
зационна подготвеност в 
провеждането на полити
ката по икономическа ста

ването на
Г

работа, прехвърляне от 
говорността върху други- 
го и така нататък.

Уводно изложение на за 
изнесе Свети-седанието 

слав Трайкович, 
телен секретар на Предсе
дателството на МОК на 
СКС, който посочвайки ос 

ха ра ктеристи к и 
стопанисва-

, На събора, между другото, ще бъде изнесе
на смесена културно-забавна програма, 
от наша страна ще участвува

изпълни-
В твърде оживените ра- 

станаха1
в която 

културно-худо
жественото дружество „Танец" от Скопие.

зисквания, които
основа на материали- 

състоянието в общи- 
някои трудови

въз
новните те и

ните и в 
колективи, беше изтъкна
та необходимостта от мно
го по-голяма активност на 

и останалите 
— Соци-

Наши граждани, които ще отиват на събо
ра са длъжни да имат личен паспорт, а про- 
пусквателии бележки могат да получат във 
всички секретариати на вътрешните работи в 
Нишки регион, в Общинската скупщина в Ди
митровград и на граничтщя ирелаз при Градини.

на сегашното 
не в Нишки регион под
черта, че в известно число 
основни организации на 
Съюза на комунистите все 
още е присъща интерност, 

форум на

комунистите 
субективни 
алистическия

сили
съюз, младс-

опортюнизъм,
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Голяма помощ 

на по-широката 

общност
Завидни резултати в сдружаването

и библиотеката 
около

влс//ия, а 
сс намират 
книги, от които //ад 
са на български език.

ЙЛ»"- ж яж г—УЖ «2 " ““ акякг
а очаквани-

25 000 
11 000

перспективи.
не само в матери

алните средства, но и пол 
опита и нрогра

ята
«а широкана помощта

та общност, а в унисон със 
срсдносрочпата развойна 
програма, тази година ще 
приключи 
на два пови стопански обе 
кта: фабриката за чорапи 
и фабриката за сушене на 
лековити билки и горски 
плодове, в които ще бъдат 
настанени над 270 нови ра 
бол ника, което е около 30 

сто от общия брой на

(От Ьиа стр.)зуване на 
мната насока в тези по-го 
леми стопански организа- иа самоуправитсл- 

осиовопотворец 
пата система ицин и пр. изгражданетона необвързанаталожи ик 
политика, активен и пос
ледователен борси за мир 
и миролюбива коегзистен- 

:за еднакви права па 
в света.

Говорейки за резултати 
те председателят на Об
щинската скупщина изтък 
на и известни проблеми.

обременяват ста- 
същото.

проб- 
ниската

производителност, което 
загрижава като се има пре 
двид увеличаването броя 
на заетите, 
на физическия 
производството. Тасев под 
черта особено субективни 
те слабости, които е не
обходимо . да се премахват, 
за да могат по-успешно 
да се реализират целите и 
развойната програма.

ция,
всички народикоито

билизацията на 
Като най-сериозен 
лем той посочи

— Стопанството на Боси 
община в след 

отбел яз- 
възход.

налеградска 
военния период сега заетите в стопанство 

то в общината.постоянен 
Днес в общината същ®с- 

две трудови ор- 
6 основни ор

ва
Значителни 

изтъкна 
ров,
стта на здравеопазването, 
образованието, електрифи- 

подобряване на 
мрежа и други 

кемунално-битови пости
жения.

— У унисон с политика 
та на СЮК, а във ръзка 
с осъществяването на при 
нципа на равноправността, 
братств^о и единството 
на народите и народнос
тите в Югославия, в Боси 
леградска община до 
голяма степен се осъщест 
вяват конституционните на 
чела за ползуването на 
езика на народностите и 
това както чрез средстваг 
та на масова информация, 
и училищата, така и в ор 
ганите на управлението 
и останалите учреждения 
— добави Тодоров.

По повод празника в 
училищата бе проведен 

% час по история, а пионе 
рите и учениците от бо 
силеградското основно 

. училище и представители 
на Съюза на бойците по 
ложиха цветя на падна
лите срещу фашистките 
злодеи.

Освен това в чест на

Димитровград: част от тържественото заседание резултати, 
по-нататък Тодо- 

са постигнати в обла-

намаляването 
обем на твуват

гапизации и 
ганизации па сдружения 

областта на гостил- 
комуналнага 

гор

П. Тасев подчерта и тяс 
иото сътрудничество па 

и населението в община та с 
ЮНА в резултат на което 

множество

област — е 
на някои

И третата 
експлоатацията труд всуровиниминерални
енергийни горива. При то 
ва е нужно по-ускорено са изградени 
развитие на инфраструкту инфраструктур/ш обекти, 
пата II на други належа- На тържествената сесия 
ши проблеми, с които се присъствуваха представите 
срещат трудещите се и ли па ЮНА, югославското 

в общината. посолство в НЬ Ьългария,

пичарство, 
дейност, земеделието, 
ското стопанство,

капията,
пътнатастрои

телството, транспорта и 
ветеринарството. Б тя* 
са настанени над 700 тру 
дещи се. Въпреки, че 
всичките стопанисват при

Дванадесетият 
на СЮК и Деветият кон
грес на СКС, изтъкнаха и 
определени цели и зада- 

като трябва ежеднев
но да проверяваме осъще 

по-енергично да 
изпълнението

конгрес
гражданите делегации на съседните 

общини и братски Алек- 
сандровац Жупски, ДЕ- 
СИМИР ЙОВИЧ, председа 
тел на Скупщината на

отусловия, 
па година те пос- 

резул

затруднени 
година
тигат положителни 
тати. Тази година на шес 
тмесечието нито една от 
тях нс е отчела загуба — 
каза Тодоров, 
посочи по-важните тру
дови победи в 38 годиш
ния период и на постигна 
тиге резултати Тодоров

Онова, което е най-цен- 
изтъкна Петър Тасев, 

е че българската народ
ност и другите народи и 
народности, които живеят Междуобщинската регио- 
тук, на дело осъществяват пална общност и мнозина 
братството и единството, друпг. От сесията беше 
а българската народност, 

представлява 
от населението 

възможност на ро- 
език да

чи, но.

ственото 
вървим в 
им. След като

ЯСНИ НАСОКИ НА ПО
НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ

изпратена и приветствена 
телеграма до Председател 
ствата на СФРЮ и на ЦК 
на СЮК.

мяо-КОЯТО 
ЗИНСТВО
има 
ден
своя култура и да се учи.

Извършената реконстру 
кция на почти всички про 
изводствени мощности 
общината в техническо и 
техноложко отношение, в 
следващия развоен етап из 
исква въвеждане на произ
водствени програми, кои
то ще изискват осъщест
вяване на по-висок доход.

изтъкна, че благодарениеБорис Костадиновразвива
в

С помощта на по-широ- 
общност годишно 

око-
Присъдени Септемврийски наградиката

тук се прожектират 
ло 900 филми, За извънредни резултати в социалистичес 

кото изграждане и развитие на самоуправлени
ето и тази година по повод 8 септември — 
Деня на освобождението бяха присъдени тради
ционните Септемврийски награди.

ЕМБЛЕМИ получиха: Общинският съвет 
на Съюза на запасните командири, общински
ят съвет на Съюза на бойците, Младен Дими- 
триевич, старшина в ЮНА, Борис Борисов, ди
ректор на Регионалния завод за планиране в 
Ниш, Михаил Иванов, директор на ООСТ „Ди
митровград".

организи- 
5—6 изложби, дерат се

сетина театрални предста

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
ДИМИТРОВГРАД

Венци на възпоменателните 
плочи празника учениците от 

средношколския образо
вателен център, в голяма . 
та зала на Културния 
дом изпълниха подбрана 
културно-забавна програ 
ма. В рамките на чествува 
нето на 7 септември те 
проведе и приятелска фут 
болна среща между боси- 
леградския отбор „Мла
дост" и „БСК1' Буяновац.
В добра и вълнуваща игра 
босилеградските футболи 
сти извоюваха победа от 
резултат 3:2.

По повод 8 септември — Деня на освооо 
ждението на Димитровград, представители на 
обществено-политическите организации, 
на бойците и гостите от сбратимения Алексан 
дровац Жупски положиха венци от цветя 
възпоменателните плочи на падналите за осво
бождението на Димитровград и цялата страна. 
Пионерите със свежи букети цветя окичиха бю-

от Димитров- 
А. Т.

С ДИПЛОМИ са удостоени: местната об
щност в с. Драговита, поделението по територи 
ална отбрана в Димитровград, Секцията на 

Образователния център

Съюза

на младите горани при 
„Йосип Броз Тито”, цехът за отглеждане на 
кози при ООСТ „Нишава” в Димитровград. 
Иван Иванов, директор на геодетското управ
ление, Александър Тошев, работник в ,.Сво 
бода”, Браиислав Велков, комбайнер в ООСТ 
„Кооперант”, Любомир Симонович, работник 
в ОСТ „Димитровград”.

ста на известния революционер 
град, Васил Иванов—Циле.

СУРДУЛИЦА

В Сурдулишка община, в която честву- 
ването на празника започна още на 3 септем
ври покрай останалите тържества бяха ознаме 
нувани и няколко трудови победи. Покрай дру
гите обекти по тържествен начин бе предадена 
на употреба новоизградената трафостанция и 
далекопровод в Алакинце, пътят Бело—Поле 
—Загужанье, йелашница—Ръждавица и новоиз
граденото основно училище в Данино село. 
В Чурковица бе предадена на употреба далеко 
проводна и низкотокова мрежа, на Власина—Ок 
руглица и Власина Стойковичева автоматична 
телефрнна централа, пътят Кострешевци — 
Паля. В Бело Поле бе предаден на употреба дис 
пансер за медицина по труда и започна изгра
ждането на модерна хлебопекара... Укрепва 
братство и единство и задруженоста.

ПОХВАЛНИ ГРАМОТИ получиха: младе 
жката организация в „Свобода”, Никола Йез 
димирович, старшина от ЮНА, Стоян Сто
янов, преподавател в основното училище „Мо
та Пияде”, Цветанка Станчева, работничка в 
„Свобода”, Александър Деянов, работник в 
„Циле", Тихомир Мадич, работник в ООСТ 
„Братство”, Драган Гюров, работник в ООСТ 
„Димитровград”, Цветанка Кирова, в ООСТ 
„Димитровград", Ванчо Асенов, магазинер 
ООСТ „Търгокооп”, Тодор Михалков и Мила
дин Георгев, работници в ООСТ „Димитров
град”, Спасен Виденов, селскостопански произ 
водител от Верзар, и Никола Тасев, Селскосто
пански производител от Смиловци.

М. Я.

в

Наградите на лауреатите връчи председ 
ателят на Общинската скупщина Петър Тасев. ШШ1Ш1\
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ПРЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ В СЪЮЗА НА
— СИНДИКАТИТЕ В СУРДУЛИЦА

Решаване на належащи въпроси Милан Драгович а „Лисца“
ф Милан Драрович, подпредседател 

Скупщината на СР Сърбия посети неотдавна 
ООСТ „Лисца” в Бабушница. Директорът на 
тази основна организация на сдружения труд, 
която работи ^ състава на „Лисца” в Севнице 
в СР Словений, Петър йончич, Янез Волант, 
председател на ОК на СК в Севнице и Попе- 
лар Макс, председател на ОК на ССТН в Сев
нице. запознаха Драгович и останалите гости с . 
резултатите на този примерен колектив.

Подчертана беше взаимната полза от 
папското сътрудничество между двете общини, 
намиращи се в две различни социалистически 
републики.

Работниците от бабушнишката основна ор
ганизация на „Лисца” са отделили значителна 
сума за изграждане на нова фабрика за про
изводство на суровини, които засега се внасят.

М. Янкович

на

от 11.3 процента общин
ската организация на Со
циалистическия съюз пред 
приема редица дейности за 
увеличаване особено 
продуктивната заестост. по 
иеже има възможности и 
с пълно натоварване на 
машините да се открият 
нови работни места.

Предконгресната дейност
в СуРДУЛишка община е приета ка

ца актоални раздвижване и решаване на реди- 
глеждаки и обсТСни ^Т " Д°СЕГа Са раз‘
Чии на първичните организа-
л ™ ” „ъюза на синдикатите. Сега обаче 
лице е засилена дейност 
на практика.

на Съюза на син-

на

сто-на-
те да се реализират

В Изхождайки от значение 
то на обществената прех
рана на работниците, Син
дикатът направи, аналкз 
на състоянието в тази об
ласт с цел да се разгърнат 
конкретни дейности на вси 
чки заети, особено в мате
риалното производство, дз 
се обезпечи топло ядене 
въ-прекп че за мнозинства ' 
такава се обезпечава.

разиоква-нията по кон 
гресните документи в пЪр 
вичните организации пре
ди всичко се откроиха ня
колко основни въпроса 
към чието решаване Съю
зът на синдикатите тряб
ва да пристъпи

налата година. Обаче има 
явления за препалено за
плащане в разпределение
то на дохода, относно за
плащане на лични 
извън договорената 
тика. Синдикатът 
порицава такива

доходи
поли-
остро 

явления 
и е решен такава практи
ка в отделни организаци.1 
на сдружения 
скоро да се премахне.

Заетостта и безработи
цата в момента е

СУРДУЛИЦАведнага.
Това са Подписани грамоти за 

побратимяване
преди всичко 

- трудо
вите организации за изтек 
лите шест месеца и раз
пределението на дохода, 
проблемите на заетостта, 
обществената прехрана на 
работниците, субсидиране 
то на годишните почивки 
и сдружаване на тези сред 
ства. както и редица дру
ги въпроси.

Стопанството на общи
ната за 6 
добри резултати, изхождай 
ки от обстоятелството, че 
само две ООСТ са показа 
ли загуби, чиято обща за
губа е значително ло-мал-

стопанисването на труд час по-

. Синдикатите и в предете
Местните общности .-Братство и един

ство” от Сурдулица- „Християн Тодоровски Кар 
пош” от Куманово и Пета местна общност от 
Прищина тачат революционните традиции от 
НОВ-а. Членовете на тази местни общности 
през май т-г. засадиха край чешмата—паметник 
на Власина в Титовия лес по 88 фиданки от 
благородни иглолистни дървета, а на тазгоди 
шната среща -Братство и единство” се побра
тимиха.

твърде
чувствителен обществено- 
икономически.

ящия период ще предприе
ма редица други мерки ) • 
акции, които възложи щ 
ктиката

социален и 
политически проблем на 
тази
ческа общност. Моментал
но на списъците на незае
тите се намират 1283 лу 

което
увеличение от около 10 на

за реализациятг 
на икономическата стабшобществено-полити-
лизация и становищата о; 
конгресните документи н 
Съюза на синдикатите 
Съюза
Във всички тези активно
сти синдикалната органи
зация. повече отколкот- 
досега, ще съгласува де' 
пастта си с други субек
ти. начело със СЮК.

цл- представлява на комуниститемесеца показа
сто по отношение на пре
дишната година.

На тазгодишния Ден на местните общно 
сти- на 5 септември, когато бе отпразнуван 
Денят на освобождението на Сурдулица, бяха 
подписани грамоти за побратимяване. Бе 
твърде тържествено. На побратимяването ку- 
мува Аезм Власи, член на Председателството 
на Покраинския комитет на СК на Косово. Той

Въпреки че заетостта 
през изтеклите -шест ме
сеца бележи увеличение

ше
ка за съшия период от ми Ст. Н.

и символично пусна в действие далекопровода 
и мрежата с низко напрежение в село Чурко- 
вица- край Сурдулица.

За изключителни

ДИМИТРОВГРАД

По-големи грижи за обществения 

стандарт на трудещите се
, резултати в укрепване
и задълбочаване на братството и единството 
на тези местни общности на тържественото за 
седание «а общинската скупщина в Сурдулица 
са им връчени петосептемврийска публични 
признания.

В МАСУРИЦА НА 13 СЕПТЕМВРИи добавъчните за годиш
ни почивки, както и дру
гите видове обцти потреб 
ления, които са изплатени 
през първите шест месеца 
миналата година. пряко 
са се отразили върху по
добряването на* жизнения 
стандарт на трудещите 
се в димитровградското 
стопанство.

Във въстаническото село Масурица край 
Сурдулица на 13 септември т*г* се прове
де комеморативно тържество — традицион
на среща на бойци, младежи, ученици, трудо
ви хора и граждани- което сеорганизира в спо 
мен

Че това е факт, можем да видим от анали 
за за разпределение на чистия доход и средст
вата за лични доходи и обществено изразход
ване в стопанството и обществените дейности 
в Димитровградска община. Това говорят и от 
делените средства за общо потребление през 
първите шест месеца тази година. Те възлизат 
на тридесет милиона динара, или за десет на 
сто повече в сравнение със същия период мина 
лата година. Същите са били предназначени за 
обществено хранене на трудещите се, за нужди 

жилищното строителство и за други об-

за падналите бойци и жертви на фашист
кия терор. Всъщност това е и денят когато по 
време на Народоосвободителната война 
село бе запалено от фашистите.

След полагането

това

на венци и свежи цветя 
пред паметника на падналите бойци и жертви 
на фашисткия терор беше 
талът „Масурица в огън”.

те на 
щи потреби.

изпълнен реци- 
С. МикичА. Т.

обществено жилищно стро 
ителство са намалени. 
Обаче за жилищното стро 
ителство в частна собстве
ност средствата са увели 
чени почти три пъти. То
ва увеличение е резултат 
на факта, че „Тигър” 
ООСТ „Димитровград” е 
изразходвал над два мили 
она динара строейки част 

жилища за своите рабо 
тници в работническия ква 
ртал.

От средствата 
потребление 
дови организации 
делили и за изплащане на 
дебат,чии за годишни по 

на своите работии-

За обществено хранене 
дванадесет милиона са от 
делени от средствата за

потребление, 
средствата за общо 

седем- 
хил-

ПО СЛЕДИТЕ НА НАШАТА КРИТИКА

Положението се подобряваматериално 
а от
потребление още 
стотин и тринадесет 
яди. Съвкупно е отделено 

милиона

Преди известно време писахме за 
нередностите по снабдяването и съобщс 
иията в село Вучи дел. Именно, в един 
разговор при председателя на Общин
ската скупщина в Бабушпица Станко 
Велкович делегация на Вучи дел изнесе 
по-дълъг „списък” от проблеми. Преди 
всичко, главната забележка се отна-с 
яше до нередовното снабдяване на Вучи 
дел със стоки от първа необходимост 
от страна на кооперация „Ерма” в Звон 
ци и неизпълняването На задълженията 
на само уп рав и телцата общност по ко
мунална дейност в Бабушпица В7,в 
връзка с поправката иа пътя Вучи дел — 
Ракита.

Изнесените забележки, настояване 
то на председателя на ОС, както и са- 
мокритичеокото отношение на дирек
тора на кооперация „Ерма” и СОИ за 
комунална дейност — не останаха глас 
в пустиня.

Мога да кажа, че положението 
значително се подобри — ни каза тези 
дни Илия Атанасов, секретар на мест
ната общност във Вучи дел. Така ка
кто се договорихме при председателя. 
Кооперацията докара стоки в селото 
Пристигна и валякът и поправи „тесни 
тс места . Истина е, нямаме достатъчно 
количества от търсените стоки, но това, 
което го има в Звонци и Бабушницл. го 
има и във Вучи дел...

Ние това

към тринадесет
В момента топла 

всич-
динара. 
закуска получават 
ки заети в ниДимитровград

илиското стопанство 
около 3400 работници. Ня 
кои трудови организации, 
като „Димитровград , 

„Свобода” и „Братство 
имат собствени, добре об
заведени столове, а оста
налите получават топла 
закуска посредством 
тилничарската организа
ция „Балкан”.

за общо 
някои тру

са от-
Сега оставаи търсехме.

кооперацията да пренесе склада 
щата на магазинера в помещение, ко- 
ето е обезпечила местната общност и 
да се работи още по-добре — 
Атанасов.

Забележихме думите му, за да изне 
този хубав пример, когато след на

правена критика е последвало и енер
гично действие. Пример, който могат 
да преследват и други. М. А.

от къ

изтъквачивкигос-
ци.

сом
Всичко това, платените 

топли закуски, средствата 
за жилищно строителство

които сеСредствата, 
отделят за нуждите иа
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ПО ПОВОД 8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА 
РОВГРАД В КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА Стопанство на чуждо 

странни пазар
а •

Основен камък за складове
ЧЕ ?ЕСвзж
ЩЕ БЪДЕ ОЩЕ ПО-ГОЛЯМА НАСОЧЕНОСТ НА СТО 
ПАПСКИТЕ ДЕЙЦИ

НЯМА УСПЕХ И ПРОГРЕС-ИЗТЪК 
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА* БЕЗ ТРУД И САМООТРИЦАНИЕ 

НА БРАНКО ПЕЙЧЕВ, ДИРЕКТОР 1НА
87 мище възлизат па над 

лмоиа динара, от които са 
МО 6 на сто са собствени 
средства, Основната банка 
Пирот 34 па сто и Фонда 
за насърчаване развитието 
на изоставащите общини 
60 иа сто. Приключването 
на този етап означава ва

на техпическо-тс-

На 8 септември — Деня иа освобождение 
то на Димитровград от фашизма, в конфекция 
Свобода” бе положен основен камък за изгра

ждането на Ш етап от реконструкцията и мо
дернизацията на тази трудова организация. Ос
новният камък положи в присъствието на 
представители на обществено-политическите 
организации от Димитровград, града—побра
тим Александровац Жупскн и Развойния цен
тър от Целе, както и трудещи се от тази сто
панска организация, дългогодишният работник, 
тазгодишен носител нл Диплома на септемврии 

награда, Александър Тошев.

Основната организация па сдружения труд 
,5 септембар”, намираща се в остава на ав
томобилните заводи .Дървена застава от Кра- 
гуснац, е уст~^Гт”°м<=а° п^ 
Рм=оГ,,вТз”ТтолКяа™а за -хе-отреено- 
еги през

35,5 милиона динара.

тваряис 
хиологическия цикъл в про 

процес. Съ
здават се по-добри усло
вия за работа и по-голяма 
производителност, подоб
рява се качеството, а с 
това и условията 
(„Свобода” изнася към 
на сто от своята продук
ция)- Въпреки че условия-

изводствения

микряомотори 
зирани саската

за износ. В ООСТ ,,Галеника” за 
на мине-

деля на дигитрониата сис 
тема: от последната фаза 
на дообработка до подго
товката на 'производеиия-

За значеш!Сто на обек
та и изобщо развитието 
на трудовата организа
ция говори директорът на 
конфекция „Свобода”, Бран та за транспортиране до 
ко Пейчев. Между друго-^
то ТОЙ
„Свобода" е израстнала 
съвременна модна конфек 
ция, известна

От износа на валутните 
пазари осъществени са 
през първото полугодие 20 
милиона динара. До края 
иа годината 
съюз ртябва да се изнесат 
още около 65 000 мотори 
за охладители „13 ГМ”. ко 
ето значително ще повли
яе върху общото стопан
исване в края на година
та. Освен това тази ООСТ 
ще достави в Италия 15 000 
микромотори за отоплите 
ли, чиято стойност ще 
възлезе на 93 милиона ли 

3.2 .милиона

70
производството 
рална вълна 
тересът- и рязко се увели 
чи нейното търсене, както 

така и на 
пазари.

нарасна ин-
та на стопанисване са за- в Съветския

на домашния, 
чуждестранните 
От 23 август т-г. започна

посочи, че днес
в

не само учрун 
нас. но и в чужбина, и че^< 
след приключване на пър 
вия и втория етап — тре- 

е логически завър-

доставката на минерална 
вълна във формата на яс- 
ТЬЦИ Върху 
белина 4 см за нуждите 
на Чехословакия.

картони с де
тият
шек на започналата модер 
низация и реконструкция 
на този обект.

До 25
страна

изнесат
септември в тази 
трябва да се 
123 000 квадрати .метра- ми

ри. относно 
динара.

Спирайки се върху раз 
витието на „Свобода” Пей 
чев изтъкна, че през

имало 319 рабо
1977 нерална вълна и да се 

осъществи реализация на 
стойност от около 9,5 ми

И трудовата единица на 
сдружения тРУД на иран
ската обувна фабрика „Ко 
щата” в Сурдулица произ

година е
тника, които са осъществ 
явали общ доход от около 
64,5 милиона динара. С то
гавашните мощности „Сво • _ „
бода” не е могла да следи крайния потребител. С въ 
и прилага постиженията в веждането й цикълът на 

конфекция незавършената продукция 
значително се съкращава. 
Общо от нея значително 
се очаква подобряване ка

::
А. Тошев полага основния камък лиона динара.

труднени, с повече и по- 
качествен труд. със себот- 
рицание и всестранно ан- 

. гажиране, очаква се и. та
зи фаза успешно да при

вежда обувки за чужде- 
За Шве-

Забележителен е и изно 
сът на произведения 
народно плетиво на ООСТ 
„Народна радиност", кой
то през изтеклия 
възлезе на около 
яди долара.

странни пазари, 
ция 204 работника от та-

от
съвременната 
и успешно да се включва 
в международното разде
ление на труда.

зи трудова единица са про 
извели 33 хиляди чифта 
изработват още 18 чифта 
обувки, а през септември 
за износ в Съветския съ-

период 
150 хилчеството на продукцията ключи 

и правилното й складира- директорът Бранко Пей
чев.

изтъкна накраяЕто защо в средносроч- 
ния период 1976—1980 за
почва реконструкция и мо 
дернизация на мощности
те. С програмата за раз
витие на стойност от око- ПРИЕМАНЕТО НА СТАЖАНТИ 
ло 50 милиона динара, от 
които 43 на сто са соб
ствени средства, а остана 
лото са средства на Бел
градската банка — Основ
на банка Пирот и Фонда 
за насърчаване на изоста
ващите общини, започва 
реализацията на -първия 
и втория етап на рекон
струкция. модернизация и 
разширяване на произвоц 
отвените мощности, по
строяване на обществени 
помещения и техническа 
подготовка, както и купу 
ване на ново оборудване.
След приключване на те
зи етапи броят на заетите 
се е увеличил на 627 ду
ши, а общият доход е на 
раснал 4,5 пъти.

не.
Според проектосметка

та, капиталовложенията С. М.А. Т. ЮЗ.

Все още недостатъчно
които най-добре ще съуме 
ят да прилагат съвремен
ната технология на труда, 
все повече проникваща в 
организациите на сдруже
ния труд.

* Широката акция, коя
то е разгъната след кон
гресите на СК по въпроси
те за решаване проблеми
те на незаетостта, подкре 
пата на Съюза на синдика
тите и останалите обще
ствено-политически 
иизации, както се очаква 
трябва да ускори решава
нето на този проблем. На
лице са и възможности, ко 
ито засега се неизползуват 
достатъчно. А това са: въ
веждане на втора и трета 
смяна в онези организа
ции, кои-го имат условия 
за това. А техният брой 
в , сурдулишкото стопанст
во наистина не е малък.

Ф В Сурдулишка община приемането иа 
стажанти представлява проблем, на който се 
отделя сериозно внимание. Организациите на 
сдружения труд. самоуправителните и трудови
те общности през настоящата година са дали 
заявка за приемане на 107 стажанти, което е 
<с 24,44 на сто повече в сравнение с предишна
та година. Според задължения, произтичащи от, 
Закона за трудовите отношения обаче органи
зациите на сдружения труд и останалите орга
низации са длъжни да приемат 117 стажанти, 
със 17 на сто повече от предишната година.

стопанските и 
ските дейности, 
съществува 
на съпротива при опреде
лен брой организации по 
отношение приемането на 
млади кадри. Приемането 
на стажанти се отбягва, 
търси се да бъдат освобо
дени от приемането им, на

нестопан- 
Все пак 

неосновател-

нася се вреда на сдруже
ния труд и обществото ка 
то цяло, понеже младите 
са най-жизнеспособната и 

законните си задължения най-продуктивната част от 
по отношение на стажанти 
те. Особено това са касае

орга-Данните за шестте месе
ца на настоящата година 
свидетелствуват, че само 
11 организации на сдруже

населението.
• Изтъква се, че реша

ването на този проблем е 
последователното прила

гане на законопредгтсани- 
ята в тази област, както 
и прилагането иа Обще
ствения договор за заето
стта. приет в Сурдулишка 

ста- община. Основно е — да 
се включат младите специ 

сли са неизчерпаем резерв алисти (школуовани и про
за професионални кадри в 4 фесионално

за онези организации, чи- 
ито седалища са извън те
риторията на Сурдулишка 
община

Основният камък е на- ния труд са приели ста
налото на третия етап в жанти. така че планът за 
средносрочната програма настоящата година по прие 
1981 1985 година. Този мане на стажанти е реа-
етап обхваща: реконструк лизиран само с 2.5,64 на 
ция на помещения за до- сто. Организациите като: 
обработка, контрол и скла Модната конфекция, стро 
дови помещения за гото
вата продукция. Особено 
място в този етап се от-

в

за тази годи
на нито една от тези ор
ганизации не е приела ни
то един стажант.

* Безспорно е, че
ителната организация ..Зи
дар”, „Симпо”, „Кощана” 
и други не са изпълнили

жантите във всички отра-

подготвени), Ст. Н.
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Плодове на по-добра организация
II аистина е приятно чувството да имаме ^ .

на сигурно място хлебно жито помт иитересование за договаряне на продукция Малка сме страна и не съществуват ни- 
толкова, колкото ни трябва и на своите н . овоите п°треби. Това е толкова сложна и какви възможности за разширяване на на
ви да виждаме изобилна реколта на пя е" °^емистл Работа, че търси висока степен на личните обработваеми площи и за увеличе- 
вица, соя, овощия, зеленчуци лол/г 4 Р . оргавизираност и политическа акция. Защо-/ Ние по този начин на производството на 
тури. Това не е само награда за тпш1яК^нч Т°’ абсолютно е ясно, че високи добиви не храна. Все по-очевидна е опасността, напро- 
работливите селскостопански ппоитолпм РГТ1 може Да се очакват доколкото вече на стар- ХИВ) новите селища, пътища, промишлени 

и най-очевидно доказателство че гя ммя. Та на пРоизв°Дств°то на храна няма съот- обекти да ни'отнасят все повече плодородна 
ли право всички онези кптш „ ветни решения за обезпечаване на достатъч- земя- Наша ^инствена възможност е налич-
черието на миналогодишната есенна сеитба “ „количества минерални торове, 
твърдеха, че с всяко зърно сейе започваме 3а'ЩИТа На раСтения™ Резервни 
организирано да създаваме 
икономическата стабилизация 
панство. Сега към

но

средства ии^е площи, колкото е възможно по-добре 
части и ефикасно да ползваме за получаваме на 

кредити, ■ сортови семена и предимства пр1% възможно по-изобилна реколта и най-голям 
мощни основи на снабдяване на горива за селскостопанската 

в нашето сто- Към тазивъзможен доход през годината.
механизация. цел Трябва да се насочат и съответните ико-

Успоредно с решаването на тези преки комически мероприятия на цялото ни обще- 
процента на гъвкчтт™™ г,™!,и,-,ПрЯКО задачи ТРЯ&» много организирано да се ство. Без това трудно може да се води

известйо е съ,„о така 'иГ ™ а разяснят и извлекат ясни определения относ- съответна политическа акция, защото са въз-
дина винаги по! АТ г°" но активностите с дългосрочен характер. МОж«и грешки, които като бумеранг би се
стабилни иеш и ™ ™Р п--та6ДЯВаНе' п0‘ КРаино е вРеме' например, да се постави връщаЛи и нанасяли 'големи щети на про 
тическа ста(^™^-т У обшествено-поли- въпросът: как е въз.можно повече от десет мзводството на храна. Не живеем с илюзии, 

гС теТ‘ години пред главните работи в земеделието че наличните отношения в
лен тян^л1е™°л,л?МаМе ИЗКЛЮЧИТелно изго винаги да говорим как няма резервни части може да се променят за един ден.

получим здрав двигател в сто- за механизацията? Нима междувременно на- м1юго от икономическите неволи се пречуп-
панисването, които може много да ни по.мо- шата машинна промишленост не е можала ват -пише върху аграра в най-остър облик 
гне в борбатаза икономическа стаоилиза- да се оспособи за производство на онова, и тук хрябва да се търсят по-добри реше 
ция. <-амо тряова да оъде.м съзнателни, че което ни недостига? Защо един път за по- НИя. дори и административната намеса, като 
Всичко не е още готово, че много от неща- дълъг срок, въз основа на баланса на по- се почне от решаване за цените, пък до на- 
та не са съвсем сигурни и че ни предстои требите и възможностите в производството ложилия се израз откуп, в този стопански 
още много работа и организираност за по- на храна, не се определим за стабилни отно- отрасъЛ с най-изразително. Административ- 
стиган е на поставената цел. Предстои ни щения между цените на основните земедел- Вс0 още ,,>кооим" плановете по сеитба, 
голяма офанзива на двумесечното приоира- ски произведения, при което утвърждаване- разделяне на горивото, обезпечаване на на
не на реколтата и сеитбата за предстоящата то на конкретните цени би било само техни- лута за рецподукционни материали, за за- 
година, която ще се завърши на около 6 ческа част на работата? Трябвало би съвсем щиха на стандарта, макар че ,всичко това 
милиона хектара и ще представлява една ясно да посочим всички причини, поради може и трябва да бъде в сферата на само- 
от решителните битки, които водим в твър- които високият генетически потенциал на управителното договаряне в цялата верига 
де сложни условия на стопанисване- растенията използуваме с по-малко от 30 на производителя до крайния потребител.

Целите са ясни. Трябва да се организи- сто, когато много страни в Европа от по- 
раме така за да посеем достатъчно площи, слаби сортове и хибриди извличат 40 до 45 Вече есенните работи в селското стопан- 
които следващата година ще ни дадат при- на сто от възможностите им. Ако вече по- С1Вр са удобен момент много <от тези неща 
нос от около 6 милиона тона. което би било вече години знаем, че причината за това е: да се променят в полза на по-съвременното 
абсолютно достатъчно за задоволяване на отстъпване от агротехническите мероприя- и по-орган изпраното приозводство на храна, 
нашите потреби. С промяна на отношението -тия. бягане на агрономите от нивите поради Защото сега не е въпрос щем ли или не 
ни към царевицата, която през последните уравниловката, при което трактористите ста- щем, но се намерихме в положение, че сме 
години ни причиняваше сериозни, трудности, ват носители на производството, след това принудени да произвеждаме повече храна, 
трябвало би да се създадат условия, в кои- почти най-ниска употреба на минерални то- Преди всичко защото с по-голямото и кале
то биха се откупили около 3,5 милиона то- рове в Европа, недостатъчната организира- схвено производство можем да обезпечим 
на „златно зърно", но да се създаде гаран- ност, неопитността на мнозинството труже- по-добро снабдяване на домашните пазари и 
ция,' че онези, които зачитат договорите ня- ници да боравят с все по-съвременната и да създадем мощна опора в борбата за ико- 
ма да останат с „къси ръкави" като преди- по-скъпа механизация, недостатъчно развито- номическа стабилизация. По-длъгосрочно гле
дните години. В отделни среди вече се то животновъдство, липсата на дългосрочни даио това би било част от съвсем конкрет- 
оазработват програми за откупуване на па- стабилни условия иа стопанисването и дру- ната подготовка за отбрана от предупреди
ла гтите излишъци на всички видове селско- го, — това става вече достатъчна причина телинте процеси в световното производство 
гтпттянпки произведения- а има индиции, че за раздвижваме на акция за съвсем по-инак- на храма. Според преценките на най-големи- 
и потребителекте центрове проявяват пове во стопанисване в производството на храма. хе оветовии специалисти, малки са възмож- 

р ' - 4^,'. постите за по-нататъшно увеличение на про-
^ . ' изводствого на храна, а наглото увеличение

г ‘■' на броя па населението иа машата планета
: ' ' предявява възможността, че до крал ма този

‘ ь .мШ&гшшшшйя век да има три пъти повече -гладни откол-
кото сега. В тази криза всеки срещу хра

на може да получи каквото си иска, а оне
зи които няд^ат храна ^ще се намерят в теж
ко положение.

Нашата страна е една от малкото таки
ва в света, която има така добри условия 
за голямо производство на храна, което мо
же да задоволи нашите потреби п остане 
за износ. ТрдбЬало би тези възможности да 
използуваме навреме. Вече тази есен 
да покаже че сме споообни за още по-голя- 
мо производство на храна, че можем успеш- 

Да се борим против много неволи в на
шето стопанство и в процесите в стопански 
и политически вълнуващия се свят-

Браико Кръстим

тази светла точка на на
шето стопанисване ще се приобщят 
43-те

стопанисването 
Обаче,

\
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2 Комунист
опити

чисто осъществяване ше секите,опитам да следиме:
■/

ОСНОВНОТО Е: ДА СЕ МОБИ
ЛИЗИРАТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА 
РАБОТАТА

нКогато комунистите „тръгнат
СМШГОСТ^ДА^^ЙЗТРАЯТ^ В^ОСьщЕСТВЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ЗАДАЧИ ^

МИЛИВОЕ ТОМАШЕВИЧ-----------^"""ГаГГггьщзични''из^с^о^° Аисло секретарии
«шката Фабрика .14 ок-;^ а пъ—

томври” вниманието на по-широка да сдружат трудя и сред- вирили акционно деиегвуване
та югославска общсственост прив; оизВОДСт1)ено.ф„гаансо» план за първичните■|"^"й.1?аики°^Г "енГси- за 
лече особено по време на изтек Г0Д111Ш Носител па задачата, за осуетяване на I „ и дрите
лите делегатски и партимни и - генералният директор. Срок: 15 цип... ,™а™ „„‘общинския ко- шш функции. След бори. Разместването на кадри в |979 година. дава препоръка до инск „цепка ако има нужда да се по-
Крушеваи тогава решително зави (На време и неОтсрочно да митет на СКС е първични и _си да бъдат заменени... Прип
ееше от оценките, които им дава- ^ юемат нужни решения отнася- тикни отговор- ципът па изменение на трудовата
ха комунистите от т03н “лептив. (пИ се до оеалпзиранс иа напита- утвърди полигическат ск“'които дреда с цел по-добре да се из- 
Листите на кадровите ко*"“-“”® ловложенията. Носител иа задача- пост на членовете едови фуи- пълняват задачите тряова да за-
ха „редактирани на ^бранията генералният директор н дирек са били носители на^ делови н „^йствУва- Носители на задачата:

. на първичните организации на ^ на 00СТ. кции и съответно тежестта на по партийни организации,
СК. а техните искове бяха после да се сдруЖат тРУДа и сред литичеоката 0™^н?с„и.КШ1и Но- комунистите в синдиката и в са-
дователно и успешно реализирани. а с трудови организации вър- си оставки иа тези Функц • ,,,п'уппавИтелните органи. Срок: 31

Колективът ..14 октомври ^ ^уч,7ито програми-се обосновава сители на задачата: секретариа
-“=Пр^| '“с^вГЙ^ до

ГЙГЕК “Гта В Секста'на пР=к^ Скои- |оаЯ=-режийните

™ Срок: .31 декември .979 година. то «"ЯК
1981 година. А през 1981 година здрднО С ВСИЧКИ на четири страници, в 12 гочки, да се елминира Ч1^€ ч_
са. изнесени дори осем пъти по- трудовИ ХОРА пак се наброяват задачи, носите- литика наСК_• ■ • и стЗДаване

. вече отколкото през 1980 годиш! ли и срокове. А накрая се кон- менение системата за създаване л.
Че се касае за трудолюбив ко- тт ВТОрата тематична конфе- стат^ра: , разпределяне на средетв

лектив потвърждава и тазгодиш- (14 20 и ^5 февруари 1981 Хъюзът на комунистите в ре- ните Доходи и чрез изнамиране
ният юни. В чест на 'конгресите ^лина) комунистите направиха шаването на тези проблеми и ре- на нови стимулативни меропр я 
на СК този месец е провъзгласен ■ това какво от това е ализирането на тези препоръки тия. Носител на зада т ■
за ударнически. Вместо 120 — кол 3 констатирали, че разчита на помошта на всички кистите на ръководните функции
кото е редовният среден месечен лоста слабости, от които пре трудови хора в промишлеността. „ в самоуправителните ор ан_
износ — през юни са завършени най-съшественнте: Без тази помопг ни Съюзът на ко- Срок: задачата е трайна, анализът
дори 260 строителни машини. .'*_ Непонемането на производ- мунистите неможе адекватно да тримесечен.

Тези резултати частично нама- ствено-финансовия план .. . което реши всичко това. СъДДО така, СК Как е изпълнена първата зада 
лява Фактът..че през 1979 година "предизвикало неизпълняване лла поради тази причина иска всички ча казанче в самото 
износът бе почти незначителен, че = на производството и ненавреме трудови хора да запознае с тези текста; СК наистина дейно се вклю 
през юни са завършени много ма- “ набавки на възпроизводстве материали. Осъществяването на часа в изоорите.
шини, които са били започнати 1атериали ' тези препоръки, след приемането Образложение за втората зада-
по-рано,. Не може да се мине и _ Неразрешеният въпрос със им в първичните организации на ча дава Миланко Лазович.. „Един 
въпроса — защо. макар прибли- сдружаването На труда и средст- СК, ше следят секретарите на. колектив може да напредва и ус-
зително като в юни не се работи домашните производители първичните партийни организации пешко да произвежда само ако
всеки месец. В отРицат<шшя сал- чиито програми се обосно- и комунистите на деловите, само- достатъчно се - мотивират хората,

/до трябва да се- приобщи и Фак- вава 14 октомври’’... управителни и обществено-полити- които организират и планират Ъа-
та, че ..14 октомври ’ понякога не _ Неприемането на решения за чески функции, които са и най; ботата. Осъществяването на плана
спазва сроковете нито пък цялост капиталовложенията, което е пое. отговорни за реализирането им.’ и увеличението на Дохода твърде 
но. задълженията дори и към ня- яязв’1^ало голямо закъснение в Така и стана: ръководителите, малко зависят от непосредствени- . 
кои свои най-значителни партньо- сроковете и превишаване на капи най-отговорни за посочените и дру те производители; те работят та-

таловложенията...” ги грешки и пропуски е трябва- ка както работата им се органи-
След такива оценки' следва ло да си поднесат оставки. Благо- зира.” 

предложение на акциията: дЬрейки на акцията, която водеха ' • „тпттптглптг
„Поради безотговорността на членовете на СК, по-голямото ан- ОЦЕНКА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ, 

носителите на деловите функции гажиране и по-добрата работа на 
в изпълняването на дефинираните органйзаторите на работата, а пре 
задачи във воденето на деловата ди всичко благодарейки на чувст- 

план е готов да извърши „тотал- политика е дошло до явления, ко- вото на работниците, че могат да
на мобилизация и че е способен ито са противоположни на развой менят онова и онзи, който не стру оалния директор е посветено го- 
за по-големи резултати, достатъч- ната политика на самоуправител- ва. „14 октомври" успя да се лямо внимание. Оценката се въР;

ните социалистически отношения, справи с'..всичко това’’, да увели- ши в ООСТ, а те избират по -кои 
при което не могат да се приемат чи износа, да завърши нови цехо- начин те правят това. 
оправданията, че до това е дошло ве, колективът да се стабилизира... В ООСТ „Шасийе , казва Дра- 
поради недостиг на знания или На третата тематична конфе- гиша Костич. за съвместното засе- 
затова, че трудовите хора на то- ренция (19 декември 1981) след Дойде на секретариатите на двете 
зи колектив'не са искали по-инак анализа иа деветмесечната рабо- първични партийни организации 
да работят, но изключително по- та, в която пак всичко не върве- разговаряхме с всеки майстор ръ- 
ради това, че генералният дирек- ше идеално. Съюзът на комунис- ководител и шеф, със директори 
тор с колегиума, а сега деловият т-ите приема препоръки, този път и- с директора на ООСТ.' Въпроси- 
отбор с деловия съвет е така на- на две страници, в 17 точки. Пре- те бяха: какво мнение имаш за 
сочвал и водил деловата попити- насямс три становища от орепоръ- с°бе си. да ли си в състояние да

ИН изпълняваш работата за която си 
задължен и как досега си я из- 

Н пълнявал, какво мислиш за всич- 
ШЩ ките останали от ръководния екип. 
■Н Четири души от този екип са по- 
ЯИ хвалени, |Дссет са оценени като 

..активни”, а към всички остана- 
ЩЦ ли е отправена критика.
' ^ На забележката, че секретариа

тът на първичната партийна ор
ганизация може би е превишил 

>* пълномощията си които му ла- 
М| ва Устава, Костич казва че това 
МИ може би не е. дсичко организащи- 
НК| онно най-добае.
ЕЯВ са сгрешили към- когото и да е. 
Л|| Казва че таква работа би могла 

отрицателни последици и, 
че 2,^?апвеД най-вероятно и в та
зи ООСТ ще работят подобно 
кто и останалите. А останалите са 
правили така:

— Избраната 
..Процесна
ководители е .дала оценка „задо
волява , казва Мирослав -Попадии 

Акцконната конференция (съчи- ’ 
няват я двама членове от всич
ките четири първични партийни 
организации и .координатор) не бе 
■доволна от работата 

(На 3-та стр.)

.Трябва да се даде оценка 
за работата на всички чг.е.юв^ иа

органи и 
органи

СК в органите на 
те, самоуправителните 
обшествено-политическите
зации. Съюзът на комунистите тРя 
бва активно да се включи в пред- 

и гтояити^е избори ... Носител на за* 
" първичните партийни ор-

комунисти.па дачата:
СК, кои ганизации и 
органи- ’ Срок: според

на борнатя дейност.».
.., Трябва да се ' даде оценка 
успешиостта на работата на 

на ръководещите и ръково 
направената

всички календарите на из-

ка-

начело на

ри.
Картината на „14 октомври 

значи, не може да се пренесе са
мо в светли тонове, макар че те 
все пак преобладават- Самият 
факт, че този колектив и на поли
тическия и на производствения

Поради това на оценката за 
работата на ръководителите, от 
майстор-ръководителите до гене-

но говори за неговите възмож
ности.
ТРИТЕ СЪДБОВНИ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Каква роля в »14 октомври” 
има Съюзът на комунистите и кол-

кое-ко е заслугата му за всичко 
то тук е добро и което н° е? 

След петчасовия разговор схва
щаме, че за какъвто и да е по- 
цялостен отговор е необходимо да 
се разясни работата на трите 1 те
матични конференции на СК, от 
които първата е проведена през 
юни 1978, втората през февруари 
1981 и третата през декември 1981 
година. Подготвена е вече и чет
върта тематична конференция и 
само е въпрос през коя седмица 
ше* се про-веде.

Тематичните конференции на 
СК за ,.14 октомври” имаха значе
ние на конгреси, защото на тях 
буквално бе решавано за съдбата 
на Фабриката. Съдбата, значи, бе 
в ръЦсте на комунистите, а ето 
как те с нея управляваха.

Най-добре е за това да говорят 
документите. В препоръките ’ от 
първата конференция (28 и 30 юни 
1978) на четири страници писани 
на пишеща машина, в 24 точки, 
са посочени задачите, техните ло- 

Макар че би

те

1_4-а
но че сигурно не&

да има

ка-

ООСТкомисия в
опрема” на всички ръ-сители и сроковете, 

било по\лшо препоръките да пре- Щ 
несем цялостно, решаваме се на 1 
къси извадки и това с^мо по ед- щ 
на „линия”. Вягшаме че и това ще Щ 
бъде достатъчно да се разбере т 
как тук партийно се живее. В От един цех в 14 октомвр 
препоръките на тематичната кон- през тазгодишният юни?

уцг |
и : защо всеки месец не се работи както на комисията



Комунист 3
(От 2-ра стр.)

и с Уа-кива оценки позволяват а?Ч^^^РУга ' ’' Не си тата на работническите съвети, ор Никак не би било добре ако
брзние с предсела^т^°Велохме 014 те Да бтдте 2а ганизади^ на синдиката и младе- Съюзът на комунистите в „14 ок-

обшественс>пп^?^е на вс^?* житията. к^^^и^ИСвач на съ' жта' Дисциплинарните комисии... томврц" продължи решенията да 
низации, лредсепях^пТИЧесК11 орга‘ ялов критик Г^с набЛюдател или че достатъчна не са се чули нито търси ,само на тематичните конФе- 
съвет и кадрова-гяна трУД°вия то раздвижва € сила’ КОя' ,^орито се бори/ги нито на сборо- ренции или цък ако мине в дру-
ва събрание пойп?^ОМИсИя' **а то чки, останали п ^Р^или3ира и вси вете на трудовия народ. га крайност ща. да позволи както
но заключение 2^ХЛТе «° °ъвмест Място !?а^?^вици- Поради това излежда, Съюзът преди 1980 година, когато очевид-
всички Ръкотю гт«тап т>аботата на разтакане нгр са^?дрвол-тво или на комунистите тук дойде в полог но не. са добре функционирали ни- 
ляваща и чеВ<т^™ЛИ € задово- вече че в няма‘ Още по- же^е и почти може ла ,се каже то самоуправителните органи ни-
оменят тря^ва да се тийни ак™™1°ВОРа с петима пар- въведе „временно управление” и то обществено-политическите ор-
кл на пт«гупТА,Т,а За даване оцен- чатление~Ти^И^^лч Подучи?ме впе- че всичко решава с тематични кон, ганизации, За това очевидно са съ- 
ка онак^°"Ителите прОДължа- настанали \,™'лОГ0 про^леми °а Ференции и с натйс\. който . нМ вестни и комунистите на *,14 ок- 
ния с? ктпгг?Н'КОетни предложе- комунис^т!ькмо заради това. че минаваше , изключително ПРЕЗ са- томври”: това, убедени сме, 
пп натри и ОМиСията и определени се логтялчии В един период не са моуправителните органи и обше- потвърди и четвъртата тематична 

р 1 и‘ т “Ьчно ангажирали в оабо ствено-политическите организации конференция на СК.

* .

ки

ше

1к,сляп°ВОп' ''частвл,ваха: Мя- рослав Попадич, Фпезис-г 
Миланко Лазович, програми- 
ровчик, Миодраг Милоевич 
иоещгзеи механик, Драгиша 
лостич, програмировчик, Ра
домир Вигньевич, машинбра- вар.

СЛЕД РАЗПУСКАНЕ НА ПЪРВИЧНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ В КОРИША КРАЙ ПРИЗРЕН

Последицата на едно мълчаниев
нява Миланко • Лазович 
ята са избрани 
(подпредседател

в комиси- 
петима членове 

на деловия отбор 
и по един член на кадровата и 
дисциплинарна комисии, секрета 
Риата на ПО на СК и работничес
кия съвет). Оценени гя 20
Един получи оценката изтъкв^ ^шже да С€ каже> чс политическо- 
се”, трима — много поГЙ.?^- си гуод осното положение в общи- жду Т™ и дирекът) И- ^ ”^Поизрен е добро'' - така, оче- 
доволява” и един (директор " на недоволен с активността на
сектора за‘план — Незадоволявя" ^°ТНИТе организа«™ на Съюза 
Важно е да -е каж! На Аотние™те в някои села, зая-■" каже, 1е дирек* ви Ск^ндео Гаши ппрдгрпятрп ня 
ТОР-,^ ка сектора за план ще тря- ОК та С? в Жзрен на неотдав 
сто т ИИ1Я6™ олботното си мя- на проведеното заседание на този
е лентяй^че Лр и?гт™($.ТИКеТ Че *р0™- Тази оценка важи не само побнп ИТр.й е неспособен и по- за тази община в Косово. Съби- 
оттрмкм н'? тляД^иЛИ РГЗВъРшваше тията от преди месец и половина 

н- работните места, къде- в Кориша. котато — според оФи- 
то добре работеше. Тук не се спра циалните информации — петдесе- 
ви. считаме че трябва ща работи тина левойки излезнали на улица 
онова за което е способен.

Лазович подчертава, че в тази 
ООСТ са решили за в бъдеше кри 
териите на оценка да изострят и
че по новите критерии мнозинст- на лозунги и разпространяването 
всгго от онези които ..задоволяват' на .афиши в селата Пиран, Кори- 
ои получили непреходна ^бележка, ща. Влашин, явяващите от време 

В ООСТ „Монтажа положе- на време националистически поку 
специфично — казва Ра- шещгя в Лютоглава, Кориша и 

— Още при прие Горна С> обица, бавната идейно-по 
мането на систематизацията на ра- дитическа диференциация в пъР- 
ботните места, акционната конфе- вичците организашш на СК в Пи- 
ренция (която представяват по два ран, Връмница и в средношкол-

затрудняват 
обста-

НАЗМИ МИСИНИ ключени 39 членове, а от работа ито повели хоро на флагрантеи» 
са суспендирани 11 души. опортюнизъм и необяснима пасив-

I , ност. Познато е, че в Кориша вра
В първичните организации на жеската еокала7,тая започнала опте 

СК в Пиран, Върмица и в средно- миналата година точно с избу- 
шк.олокия център, както и в още хване на демонстрациите в При2 
някои, цроцесът на диференциа- шина. От тогава са написани 115 
ция почти не е започнал. Това го вражески лозунга, междунационал 
казваме, изхождайки от Факта, че ните отношения са влошени пора- 
яловият вербализъм не решава про* ди -ще.ти по нивите, закани, на- 
блемите- И в анализа се подчер- съскванист и т.н. Мнозина в село- 
тава, че в тези среди диференци- то не плашат редовно електричес- 
ацията' текла много бавно и че ки ток, вода, данък, пречи се на 
оше се върши само вербално из- откупуване на селскостопанските

излишежг. Това говори, че опре
делен -брой хора по различни на
чини дава отпор срещу самоупра- 

та и активността на комунистите вителното 6бпге'Лгво в политичес- 
от Призрен представлява и осуе- ката му стабилизация- 
тяването на различни покушения 4 
на национална основа и изселване

„Все- докато врагът действува,

ясняване.

Значителна съставка на работа

та и извиквали вражески лозун
ги, крайно опортюнистическюто й 
пасивно отношение на комунисти
те в селото, след това писането

Каква поука можем да извле- 
на сърбите и черногорците от об- чем от всичко станало? Общин- 
щината. Това, че в споменатия пе- ският комитет на СК твърде енер- 
риод са забелязани 63 покушения гично реагйрал. Пооадц опортюни- 
между числящите към различните 
народности,, от които 
съоби и черногорци, говори че

етическото отношение и изпъкваща 
4Ъ срещу пасивност на членовете на СК в

нието е 
домир Вигневич.

селото, приел .решение да разггус- 
все пак е липсвало непосредетве- не ^човичната партийна организа- 
но и жино политическо реагиране пт в Кориша. Така постъпил и 
на комунистите в тези среди. В с първичните организации на СК 
13 случаи мировите съвети в мест в основното училище „Сезир Су- 
ните_ общности помирили скарани рои”, понеже оценил че и тя не 
семейства, а срещу останалите на- била активна, толкова повече, че 
рушители ще се предприемат съот 
встни административни мерки.
Най-чести покушения на междуна

ма представители от 
шест ПО на СК из тази 
даде конкретни забележки, 
пример: не трябват двама шефа 
иа .монтажа, достатъчен е един; не 
т.пябва шеф на монтажа на ремон- на СК отново разискваше за по
тния център, но това може да ра- литичес&осигурносното 
боти шефът на машинната обра- ние в обгтгината. Пред членовете 
ботка и демонтажа й т.н. Победи, на този Форум с уводно изложе- 
обаче логиката, че всички хора ние бе представено моменталното 
трябва да се „удомят” и че оно- положение. Бе казано, че врагът 

е добро да поправя- със своята перфидна дейност само 
”, От това „течение” потвърждава, че не е напълно уни-

Тук таме на село и в учи,-

всичките ския център, много 
ООСТ) политическо-сигуонюстната 

На норка в общината. в демонстрациите участвували ггре 
димно ученички от това училище. 
Ясно е. че просветните работници 

ционална основа имало в селата Н€ действували така и толкова 
Кориша, Лютоглава и Горна Сър- колкото .трябва, че не влияели до- 
р*ща' статъчна на учениците си. Обаче

„ и сега въпросът не е загубил ии-
Продължава и изслелраггето на 1п0 от актуалността си. Случаят с 

сърбите и черногорците. Тази го- първичните организации на СК в 
дина 12 семейства подали искове Кориша, ГЬцран, Лютоглава и мно- 
за изселване. Комисията, която >го други случаи в останал!ите об- 
разглеждадд тези искове, конста- (111гни в покоайнината, и не само 
тир ала че е имало и натиск от в нея, най-добре показва 
страна ^12 албанските националис- сл1е стигнали в действителното ос- 
ти и цредентисти. особено в сел- ггособявдде на първичеите органгт 
ските среди. зации на СК.

Тези дни Общинският комитет

положе

на, което не 
ме „в течение
както е обичаено не излезе нинго, щоя^ен.
освед проблеми. Вместо да орга- лишата лрагът оше пише лозунги,
низьа^а-т работата, измислените Успял дори ла зарази с ианиона-
шефове един на друг и на произ- листичесната си идеология и де-
волителите са пречили. Акционна войните в Ковиша. Следователно,
та конференция на СК на. първото в тези среди не само трябва по
ти заседание затова отново тряб- енергично да се действува, но тря-
ва да разисква. бва да се постави още един въ-

За изтьлняването на третата ггрос: Защо не са активни комуни
задача Миодраг Милоевич... каз- стИТе и останалите прогресивни юлското събитие в Котила 

— Първо е спряно отиването социалистически сили? Изречение- М1ГНТОК^ът^,тапОЛ1вТИЧелРо-ои- 
из производството в оежиятаслед то на ^^мекое^р ® гтойосна-га" стабилизация в общи- ледове има и такива, които кога-
това от ,режията » палата иманентгаст от тпайпа по- ма Призрен. Над 50-те де- то трябва да говорят — не реа-.
то са върнати около 50 чове а и р^аа™ р акция на организирани- пейки, които излезнали на улица- гират. правят си '
този пропее продължава, а ни1Р ™™ЧцРалистически сили в Косово та и .извиквали вражески лозум- ват „слегш” Когато не е погреб- ■
^Н^<д7 нГ п^ер ^ »а акция творческа ^тивтаст.
от ООСТ „Монтажа , в Драгите, нализъм и иред в деця на Байрама. Всс пак чудно те са най-гласви ооаторц. Случаят
ООСТ са минали 21) човека, които е че КОМу11ИС'|.,и1;с въобще не реа- в Кориша дава и други поуки

Г °Ае ЯЛОВШТ ВЕРБАЛИЗЪМ НЕ Е — ^^онЖиЖ поогреотвните си-
решшя в „14 октомври ше бъде ДИФЕРЕНЦИ Ц организации, макар че два дни пре лн д°бРе >пе ги айализират. До-
посвежна на трайаа^пя"3”^,Ни. в Призрен владее убеждение- ™, това — според официалните шло е време за опортюнистите да
ориентация. Такъв подават^^еми “е борбата' против врага оше информации - се знаело, че не- пе говорим вече обобщено, но кон
онни°промениГподобряванеТе е\еГена и, че =та пра- както тези дни по-

машините, категорично дължава. ^аД- я политическа ди- Как възкликвали лозунги „Косо- стши Общинският комитет в При-
и други за- тензивна вдейно-шлитиче^а & ди во _ пепубли1са.. и в тодн сДучаГ[ зрСн. разпускайки първичните ор-

?слени ми се провеждаше мно- не реагирала нито първичната //р- ганизацаи на СК в Кориша и ос-
“ тетъ^по всенародна* отбрана ^1°об: —е. С Убедени

,г комунистите, както на -^мунистите е насочена^ъм 1110Ствен& самозащт.а в сеЛото. аргументи Съ!0зъг на комуниети-
мож1т се вит и от .тези някоя- задоволяващи. Девойките, предимно ученички в те може'да свали платна от лице-
ко дашги в ..14 октомври зярл Опие лелей брой комунисти още селското основно училище, след то сц; опортюнистите, без разлика
в?таЛ държи положението в «ой Опредепи^м< «*, отрошение ™ва от ««тш» къдс се намират те Нашата по-

гПйЖ-' нС СИ ления С които п^мт1 на^стабилиза денти, повели всъщност без да им лнтачеока и обществена акция не
завладее безредие- ения. ’Р0И™тХтаТо в общината, се прсчи вражеско хоро в Кори- търпи такива хора в родовете иа

тТТж ю заДнаша лентяйсттото, такова опортюние-, На това., от друга страна ..въз- СК и обществото. А такива -
чииовштитщ Да живеят на сметка тиЧОоКО отношение, от СК са из- кл тепал и самите комунисти, ко- ва всекидневно, изтъкваме — има. 

производителите/ една и

докъде

Комунистите, покрити с плаша 
на опорткшиздоа не са комуниста. 
Това знае всеки 
който не е член на Съюза на ко
мунистите.. Ясно е. че в нашите

ВЪЗКЛИКВАЛИ И КОМУНИС
ТИТЕ В КОРИША невеж и онзи,

ва:

оглушки, оста-

вото на
слазнане на сроковете 
дължекия ... Търси, 
повече отговорност и по-доора 
бота/

ра

на \



/

V

А Комунист
ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА1

Как да се откупят пазарните излишъци
* ' .. ппрт- От СЪВКУПНОТО ГОДИШНО ИРОИЗ-

От два милиона и 240 хиляди За прибиране превоз и прера (юдс/|.в0 на царевица в нашата 
— хектара, засеяни през пролетта с ботка на остагташте селс гоп^н досега пазарните излишъ-

_ „ „ царевица!, а предстоящата жетва ски култури, трябва ем' „ ци въЗЛизат средно на 20 на сто 
Според преценките на слепна- “|рр™“ват ю милиона и 300 хи- да сс извърши обемиста Раоот ПрвястаВляват около два мили- листите, тази есен ,пе донесе бо- юочишп ш ми.лио добивът Захарно цвекло е засеяно на пг/ч и прдш с огдад на това, чс а 

гата реколта жито, зеленчуци, ово- ляди топа злат р 0 тИ НО хиляди хектара. До Фабри °н бъдат произведени 10
шия и грозде. Дали, обаче, есента »а царевица оъд , китс трдбва да сс превезаг около зи и 300 жляДИ т0на, оце-
■ттте бъде берекетна. ще завиотот Същевремеи,но ХОва с и знак. чс 6 милиона тона ..сладък корс ■ се_ че откупът ще оъде 25
това може ли навреме да прибе- _щевр™^ 0|,гаинзацйя и съот Прибирането на слънчоглед к.гара до 30 на сто. Обаче, за да може 
рем и запазим всички плодове. с ^5 , пе иа структу- извърши на 138 хиляди хектар. осъществят тези предвижде-
Пред селските стопани, коопера- ^ “Д™ изисквания- а па соя на 80 хиляди хектара, м ши банки би трябвало
циите, селскостопанските комбина Иа'домашния пазар, наскоро ам ппи. навреме да обезпечат пари за из-
ти и останалите трудови организа " д ^ доближим в произ- Освен всичко това, о4**®? *1“ ]пр ^ван6/ така Че пазарните изли
ШИ в обществения сектор на зе- “°^т^а0^01^ло 12 милиона то бира,.е иа зеленчуцио га големи шиш паоевица да-може да се из- 
меделието — очевидно се намир/т годишно. Това е условие да се. хиляди, хектара. Колко са о купуват и превозват оите от.ни-
големи задачи. 4ащото. в твърде стабилиаира състоянието иа паза- тези работи показва сведението. витс „онеже опитът говори, че 
кратък СРОК от' засетите площи ш на това произвеДение. а с това чс тазд ссси. Например, картофе- селскостопанските производители 
изработят огромни ’количества и цдлото животновъдно произвол- ната реколта ,„е възлиза на пове- гго^РУДВД^е^ешават^да^ продават 
селскостопански произведения. ство. че от три милиона тона. " ИТР(^а.мбари.

МИДУТИН ТИЯНИЧ

ЛИШАВАНЕ — ЗА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО ЦЕНАТА НА ДОБРОВОЛНИЯ 

ТРУД
АКЦЕНТИ

За да може в прибирането да 
машиненБюрощшнчеш ръжда И тази есен най-голяма част от 

работата около прибирането те 
парк от 450 хиляди трактора, кол- извършат самите селскостопански

труженици, работниците в селско
стопанските. трудови организации 
и вече по традиция, бригадите на 
сезонни работници. Обаче, в при-

сс включи огромният

кото имат селскостопанските тру 
женици и земеделието в обшесгве 
ния1 сектор, най-важно е навреме 
да се обезпечат достатъчни коли- бирането на есенните плодове го- 
чества гориво. Като се имат пред- ляма помощ може ла окажат гра- 

„ ^тхо« тх мопкитр жданите и потреоителите, младеж вид честите недостизи и малките та и СИКДИкалните организации в
резерви гориво при земеделците трудовите колективи. С участието 
и трудовите организации, при раз на синдикалните организации, мла 
пределението на наличните коли- дежта и членовете на Социалисти* 
чества .тази елен. трябва открове- ческия съюз в прибиране на пло- 
но да се каже: тракторите трябва довете, тази важна акция би мо
да имат предимство. Зашото само гла да се улесни, а което е мно- 
така прибирането на реколтата го важно било би завършено на
ше може да се завърши навреме време. С доброволната работа на 
и качествено. Сега, пред прибира- трудовите хора. младежта и граж- 

• нето и сеитбата, при преработва- даните големи количества от пло- 
нето на суровйя нефт в оаФинери довете би били спасени от пропа- 
ите предимство трябва да се даде дане. Могли би да се надгалят раз
на производството на лизел-гори- ходите на беритбата, 
во за селското стопанство. С цел

младежта и народа, пазете 
се от кариеризма, въобразяването. лидерстврто; властта може'да 
удари в главата. Бюрократическата ръжда може да начне чо
века. И нашето революционно движение не беше, нито е днес, 
имунно от тази болест, обаче успешно й се противопоставя. Слу
чва се, че човек на функция да почва функцията да разбира ка
то власт над народа, а не като длъжност в борбата на трудовия 

власт- Затова такива хора все по-малко обръ-

Пазете се да не се отделите от

човек и неговата 
щат внимание на мнението на средата, не търсят опора в народа, 

бюрократите подобни на тях, и така се създават групи, кои- 
стремят да иматмонопол в решаването и специална мощ, 

работническата класа, от онези на които трябва

но в 
то се 
отчуждена от 
да служат.

(Цвиетин Миятович, на тържество по 
повод приключването на ОРА „Палич—82”) складиране

то, товаренето, разтоварянето пък

Търсене на виновннка да се увеличи производството на и продажните цени на овощията 
храна и за по-успешен ход в при- и зеленчуците би били 
бирането и частните притежатели Не е без значение и това. че след 
на автомобили трябва за

по-ниски.

опреде- Тази есен не би се повтаряли кар-
лен период да хе лишат от возе- тините ох миналата година, ^сога- 
не и пътуване със своите коли. в

Явяват се и мнения, че само силна техно-бюрократическа 
структура, или мощни хора може успешно да водят трудовите 
организации и успешно да стопанисват. В Черна гора се явяват 
демогози, политиканти, които злоупотребяват моменталното по
ложение, които не предлагат решения, обаче „всичко” знаят, кои

то под снега се намериха големи 
неприбрана царевица 

и неизвадено захарно цвекло. С 
намаляването на продажните цени 
доброволният труд на гражданите, 
всъщност, би имал влияние че, 
през есента да бъде спряно реал
ното увеличение на цените на 
овощията и зеленчуците и да се 

стандарт на

името на общите обществени и количества 
. стопански интереси. Сушилните за 
царевица, би трябвало също така. 
да имат предимство. Зздюто, ако
със синхронизирана акция на всич 
ки обществени Фактори доприне
сем за успешното прибиране 
реколтата,

то само констатират и критикуват и да друго място търсят вино
вника. на

Селското стопанство(Доброслав Чулафич, на заседанието на 
ЦК на СК в Черна гора) те може да допринесе ща осъще

ствяването пелите на икономичес- запгат1И жизненият
трудовите хора.ката стабилизация.

Какво е значението от . спира
не на увеличението на цените, яс
но става ако си припомним, 
цените на овощията и зеленчуци- • 
те през първото полугодие бяха 
по-големи почти с 40 на сто откол- 
кото през съшия период миналата 
година, а в съвкупното увеличение 
на жизнените разходи дрез първи 
те’ шест месеца, разходите следст
вие увеличението 
селскостопанските 
участвуваха почти с 15 на сто-

тър Караянов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ 
длъжността (САП Войводица), Мирко Михале- 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор на изданието за ЮНА).

Адреси на редакцията на всички изда
ния на „Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 
11, телефонна централа 335-069, Белград- На 
Редакцията на изданията за СР Сърбия:. Нови 
Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.

Издава Издателска трудова организация 
„Комунист".

Комунист че

С указа на Президента на Републиката от 
21 декември 1964 година „Комунист" е отличен 
с Орден народно освобождение, а с Указа от 
30 декември 1974 година с Орден братсутю и 
единство със златен венец.

Директор и главен и отговорен редак
тор на всички издания на „Комунист”: Велко 
Миладинович.

на цените на
произведения

Затова, без съмнение, по-полез- 
■но е с организирана акция да се 
допринесе прибирането на рекол
тата да бъде навременно л успеш 
■ао, отколкото като потребители с 
интерес ла четем вестите за по
скъпване

Урежда Единна редакционна колегия:
Директор и главен и отговорен редактор 13ел 
ко Миладинович, заместник главен и отговорен 
редактор Джуро Джурашкович, главни и от то 
ворни редактори на изданията в републики-, ге 
и покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна \ 
и Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (С1Р език, а в съкратени издания на български, ун- 
Сърбия), Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Пе

Печата се в четвъртък на сърбохърват
ски, относно хърватско-уръбскн (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански

селскостопанските 
произведения и ялово да разисква
ме за причините на това явление.

нагарски, словашки, румънски и русински език.
л
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ЗАПИСКА ОТ СУХИ VДОЛ към по-хубави дни■ ■■

след няколко километр”^^*^*лчани когато 
от Клисура към Стррзимип асфалтирания път 
•безпътицата” за селп^ ° п“ отделяха по 

елементарно богатство на жим^" *“*'■ това 
всичко друго само не и нГ път Личеше 
валежите дупките задъпжа™ ' ~ ДЪЛГО средхТРдГ^аТс=2“ Н™ ~Е 
лое^е° I6 =^Г°^а ~
ностите, „о и с надеждата.че ще го изградят

танка Маринова подчерта 
ва, че е излишно да се го 
вори за това какво 
значи пътят. Просто каза 

— много, казва тя* Пре 
всяко

рение на тази помощ ве
че няколко години селото 
има ток. И сега бяхме убе 
дени, че няма да останем 
сами.

И не останаха. Самоуп- 
равителната общност на 
интересите по комунална 
дейност в Сурдулица, за 
изграждането на пътя, от 
Републиканския фонд за 
развитие 

мрежа 
ски

необходимите средства. Де 
сетина дена към Сухи 
дол бумтяха камиони и

по-малко остават в делото, 
по време на изграждането 
на пътя бяха, така да се 
каже, едно семейство, ед
на трудова бригада.

и м
нона
ци всичко, почти 
Еторо домакинство има 
лека кола, а и в селото ня 
маме магазин и по покуп 

Клисура.. А 
е необхо

— От всичките седам ма 
хали, колкото има в селото 
и в което има около 50 
домакинства- хората не 
повдигаха въпрос кой кол 
ко дена ще работи на пъ
тя — казва Мирча Маря- 
нов, а 20 годишната Кръс

(
ки отивам в 
за всичко това 
дим път, свързващ ни съсна пътна

Няколко десетилетните 
им трудности сега вече са 
„далечно минало. Непре
къснатото пламтящо жела
ние на това трудолюбиво 
население се осъществи — 
по повод•5

света.в полупланин- 
краища обезпечи— Имахме В. Б.големи труд

ности с пътя — казва 85- 
годишният Коста Колев, 
който макар че едва дър- КЛИСУРА

Отнрита възпоменателна чешмашашав.септември — 
Деня на освобождението 
на Сурдулишка община 
от фашизма. Получиха 
път- Наистина 
фалтиран, но е разширен 
с хубава чакълна 
на настилка. Улеснението 
на селския им бит е още 
по значително, понеже пъ

йЙ8
Това е новопостроената възпоменателна 

м по повод Деня на осбтг' с. Клисура. Всъщност 
бождението на общината ва е още един спомен на
предадена на употреба падналите бойци и жерт

ви на фашисткия терор 
по време на Народоосво- 
бодителната война в мест 
ните общности Драинци, 
Кострошевци и Клисура, 
още едно възпоменател
но място, което припомня 
на суровите дни под бъл
гарска окупация но и мяс 
то което още повече ук
репва братството и един 
ството и задружността ни.

Пред населението^* уче 
ниците от тези местни об
щности възпоменателната 
чешма откри и реч ^про
изнесе Градимир Нико- 
лич, член на Председател 
ството на 00 на СУБНОР 
в Сурдулица.

чешма в
;й|§! то-

не е ас-
Iки ПЯСЪЧ
0.

I! §1 
$ =

» V "• '• '

• - . ‘У*

тят е изграден в две по
соки: едната от местност
та Пладнище към Шугли- 
на махала, а втората 
Пладнище към 
на селото и Заведшгна ма 
хала. В две посоки дъл
жината на пътя е около 
5 км.

от
центъра

жеше лопатата в ръцете 
си, бе дошъл да даде своя 
принос. Някога, подчерта
ва той. нямаше средства, 
някога средства влагахме 
в други, по-важни комунал 
йи обекти. Но и сега не е 
късно.

Населението от Сухи 
дол не губеше доверие в 
помощта на по-широката 
общност — подчертва Ми
лица Стоядинова- Благо да

строителни машини, а теж 
кият валяк „газеше" по 
разхвърляния чакъл и пя
сък. Но й суходолчани не 
изостанаха в благородна
та акция. Знаеха че всяко 
забавяне може скъпо да 
се плаща и не бяха скъпер 
ници в дадените трудодни. 
Сплотени и единни и въз 
растните и младежите, 
вследствие м и грацията - 

особено младежите все 1

Безкрайна радост и удо- 
лъхаше от лицаволствие 

та на усърдните суходол
чани, когато ги посетихме 
на трасето. Всеки от при- 
съствуващите тук 
какво да каже. Никой не 
скриваше радостта си.

имаше

Г. Николич

У Брайковчани въвеждат вода по домовете си<ФОТОРЕПОРТАЖ

Местната общност на село Брайковци пред
прие акция за довеждане на вода в селото. За 
реализация на това начинание са събрани па
ри, една част, от местното' самооблагане, дока- 
то една част от необходимите средства дава ре
гионалната СОИ по комунална дейност. Дъл
жината на водопровода е 1400 метра, а стой
ността на целия обект около 700 хиляди динара.

Армейците са изкопали 
каналите за -гърбите 
то са изхвърлили 560 ме
тра кубически земя, 
жили търби и същите за
трупали. Остава още нез
начителна част където тър 
бите це са положени.

ка

ело-

На снимката № 1- - Кратък допжор ри 
каптажа между Никола Нацков и Гсрго Куку- 
динац от Брайковци с представителите на е 
щинската СОИ по комунална дейност а и вой
ниците.

об-

Сиимка № 3 'Гър
бите са вече докара-, 
ни. А тука е вече и 
раната за бъдещата 
баня-

< '■шТ
Снимка № 4 —Ста

рата чешма на сред- щш селото ще бъде пон-
9 равеяа и ще остане. 

Младият войник Иван 
Крачкович ще си спо 
мия това бръснене.

' Снимката № 2.' — Асим Хускич и Есад 
Ковачевич от Лукавац. Фарук Ушчуплич от Ту- 
зла. Изет Фиркич от Тешащ Милан Шафран ко 

Крапииа, Зоран Чулум от Баня Лука, Мом- 
Поздер от Бйеловар и Франц Хаснич от 

[ Рибница са между най-добрите, които са рабо- 
| тели в Брайковци. Но брайковчани ще помнят 

младия порутите Шияп, за^

.

1 ОТ
чило ио още повече госто 

приемните брайковча
1111.цялата единица на 

щото без тяхна помощ едва ли щеше да ус-
пеят. Текст и снимки А. Т.щш Г*'-.
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Титовата марксическа мисъл да бъде
„„2™??—21 а5^Е !си—-ит™™е”-»

всички други югославски 
народности. Но 

гор
на избораПо отношение 

от Тито нямаше никакви 
забележки. Кни-

контияенги, която
линският
полюлал.

ИМаЙКИ

ста-
догматизъм бе народи и

освен чувство-го на 
дост и достояние, че имах 
ме щастието като Титови 
съвременници да участву- 

велико де-

ТЕМАТИЧНАТА едиция Титови произвс- 
ления на български език заема централно място 
в книгоиздателската дейност на издателство 
„Братство”. Досега излезлите томове прсдстав 

най-високо достижение, а същсвре- 
потвържденне в областта на кни

сериозни 
гага бе посрещната раду 

както в нашата срспредвид тези 
съществени факти, изда
телство „Братство" се
човгтпува длъжно да нап- общественост, 
шши всичко от своя стра- потвърждение, че начина- 
на, щото Титовата марксп нието на издателство „Ьра 
ческа мисъл да стане по- гство е на прав път и 
достъпна на всички чига- трябва с още 
тели и на български език. вдъхновение да продължи 
Тъй като превеждането' издаването ;на 
на всички томове Титови та едиция Титови произве 
произведения изисква ог
ромни материални сред- 

по-голям и спосо-

шно
да, така и от по-широката 

Това бешепо* ваме в такова 
ло, това същевременно за 

представлява и задъл- 
— тези томове Ти 

произведения да на- 
изтъкнато място 
в библиотеките на

ляват наше 
менно и наше 
гоиздаването. нас 

жение 
говипо-гол ям она нашето време от-мите

вори онези двери на соци 
алистическата 
ва» които сталинският до
гмати зъм и етатизмът изо 
бщо бяха затворили и на 
сочили социализма 
задънена улица.

Идеята за издаване те 
едиция Титови мерят 

не само 
ОК на СКС, общинските 

във витрините 
библйоте 

библи

матична 
произведения на българ- 
ски език се роди преди 
няколко

тематична-перспекти-

скупщини, 
на централните 
ки и в училищните 
отеки, но и в - 
те на всички предприятия 
— да се намерят 
ки доМ/ в ръцете на всеки 
грамотен гражданин в гра
да и на село. По този 
начин Титовата мисъл и 

бъдат

делия-
И ето нашите читатели 

имат в ръцете си вече три 
тома от тематичната еди
ция Титови произведения.

Разбира се. че на „Брат 
ство” и неговата издател
ска дейност» като издател 
ство на българската яаро 
дност в Югославия, 
ви голяма чест когато ви 
ждаме, че

когато
дей-

години. 
книгоиздателската 

ност на 
оформяваше и

към 
Титова-, .Братство” се библиотекиства,

бен преводачески екип и 
капацитети.

получава-
печатарски 
което засега трудно бихме 
могли да обезпечим, 
се определихме за темати- 

едиция на Титови про 
изведения, с която да се 

възмож-

във все
мие

чна пра-
становища ще нидаде по-широка 

мост на
насока и ръко-постоянна

водство за действие в 
шето сложно време, кое
то изисква и готовност и 
знание, и умение за про- 

на Титовата

в редица по- 
библиотеки,дачитателите на-ои Титови- значителни 

както и в библиотеката на 
Титовите

имат в ръцете 
те дела на български език. 
За тематична Тито, покрай 

произведения на другите 
езици на югославските на

едиция се 
определихме и поради об
стоятелството, че темати- 
ческият избор допринася 
за по-гол ям а функционал

на книгата, т.е- дава

ви-карване
зия* С това още 
ще потвърдим на дело на 
шля завет пред Тито и 
без Тито с делото на Ти
то продължаваме да вър- 
вим по Титовия ПЪТ.
Миле Николов—Присойски

веднъжроди и народности се на
мират и томовете на тема 

Титовитичната едиция 
произведения на българ
ски език, което значи, че 
и на това особено важно 
поле вървим единно с

ност
възможност и отговори по-
цялостно да се проследи и 
проучи определена идея в 
дадена област от нейно
то начало до пълното й 
узряване. От друта страна 
тематичниях избор дава 
възможност по-леко и по- 
бързо човек да консулти
ра Титовите мисли и ста
новища по определен про
блем и да ги прилага в 
практиката и да се ръко
води от тях.

Трябва да кажем,

МЛАДИТЕ И САМОДЕЙНОСТТА

За опресняване 
на силите

$ КУЛТУРНАТА САМОДЕЙНОСТ В ПО-МАЛ
КИТЕ ГРАДОВЕ Е ОСНОВА НА ЦЕЛОКУПНАТА 
КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ. ЕТО ЗАЩО СА И СФОР- 

ч* МИРАНИ РЕДИЦА САМОДЕЙНИ КУЛТУРНО-ХУ- 
по това време в нито ед- ДОЖЕСТВЕНИ ДРУЖЕСТВА, 
но издателство нямаше
идеи за тематични едиций ° Димитровград главни 
на Титови произведения- носители в тази насока 
та се налагаше ние по-ця- са културно-художестве
но стно и по-пълно да об ното дружество ,,Георги 
разложим нашия проект, Димитров , в което члену 
който, разбира се, тряб- ват млади изпълнители на
ваше да получи съгласие- народни и забавни песни, най-често се премахваше 
то и на Тито като автор, танцьори. Също така тук с вляването на нови сили. 
В това отношение особено е и самодейният театър А те се набираха чрезобя

„Христо Ботев”, неедно- ва за набиране на само
дейци.

* Ето защо е необходи
мо час по-скоро такъв кон 
курс да се проведе и да 
се ангажират нови хора. 
Още повече, че при обра
зователния център са съз- 

т» дадени различни секции
Резултатите (рецитатори, литератори 

и. пр.), които чакат „свои
те пет минути” да бъдат 
ангажирани и приети в 
културно
те дружества, за да изя
вят там своите творчески 
залежи и талант.

давна е налице. Сякаш 
„по-старите” самодейци се 
позаситиха с културни из
яви. па затова се чувству
ва известна 
лост.

позаглъхна- 
Тази „заситеност”

Един том от тематичната едиция Титови произве
дения

много помогна на издател
ство „Братство” публицис
тът ТИХОМИР СТАНОЕ- 

та творческа мисъл про ВИЧ, дългогодишен Титов 
кара нов път на югослав секретао, е когото 
ската социалистическа ре написа последните страни

ци от своите незавършени 
непознати и неизпитани от мемоари. Освен помощта 
никого преди нас, .но есте за основния тематичен 

проект, който за начало 
вилно продължение в кон- предвиждаше пет книги, 
тинуитета на нашата ав- чрез . Тихомир Станоевич 
тентична Народоосвободи- „Братство” 
телна борба и социалисти 

Пос-

кратно се доказал като ка
чествен изпълнител на съв 
ременни спектакли в теа- 

Тито тралното изкуство.
ше своя основа. Чувству 
ваше се нужда богатата и 
от епохално значение Ти
това марксическа мисъл волюция през простори, 
все по-видимо и по-делот 
ворно да бъде постоянна
насока и ръководство в ствено и единствено пра- 
ежедневната ни разнород 
на практика в социалис
тическото изграждане.

Тито като марксист аяти
догматик намери решение чеока революция, 
за много възлови въпрб тигнатите грандиозни ре леда направения избор и

на да съдействува със свои
те евентуални забележки.

Изборът за първата кни 
га поД заглавие „По нацио 
налния въпрос” направи 

вия път и върнаха вярата АСЕН ЛАЗАРОВ и пюдгот- 
в социализма на всички ви ръкописа за печатане.

* Всяка есен (по тради
ция) се обявява конкурс за 
набиране на нови, млади 
самодейци.
обикновено бяха повече 
от добри: на десетки млаимаше тази

висока чест и щастие лич Дежи и девойки от уча- 
но другарят Тито да прег щата 'се ..и работническа художествени-

младеж проверяваха свои
те способности и обикно- 

редовете

си на социализма и откри зултати в развитието 
нови перспективи на соци социалистическа Югосла- 
алистическата система, с вия и нейният престиж в 
революционната си дално света потвърдиха невед- 

последовател- нъж правилността на Тито
творчески марксиче- 

към пробле-

вено попълваха 
на тези дружества.

Необходимостта да се 
проведе такъв конкурс от-

Надяваме се, че и тази 
година хубавата традиция 
няма да бъде изневерена.видност и

НИЯ 
ски подход Ст*
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАБОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ НА СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Винаги с първите...ВСЕ ПО-ГОЛЯМА АФИРМАЦИЯ 

______ НА МЛАДИТЕ Ако често пътувате с рейса от Ниш за 
Бабушница, вероятно ще забележите, че на спи 
рката в село Ресиик почти винаги за Бабушни- 
ца ще ви придружи едно мургаво, здраво и на
бито момче. Мнозина от пътниците го знаят и 
ако се включите в неговата компания, ще узна 
ете, че това е Миролюб Чирич. _____ ______

В 59-те първични девойки от Босилеградс- 
ка община водят публич
но обсъждане по проекто- 
-материалите за младежки 
те конгреси, които ще се 
проведат към края на го
дината.
® Обща констатация 
за Пенев, че 
период е направена крач
ка напред в организиране- 

съдържателна мла
дежка дейност. В

организации на Съюза 
на социалистическата младеж в Босилеградска 
община, от които 19 са в Средношколския обра 

петте основни училища, 
а. останалите в местните общности.
зователен център и 8 в

тези дни
приключи предизборната и започна изборната 
активност, която трябва да приключи 
на септември.

до края Този младеж неотдавна 
по случай Деня на осво 
бождението на Бабушниш съществува нищо 

• ка община — 6 септем
ври — беше удостоен със
VI; *

е, ка нически значки.
— Мога да кажа, че не 

по-ху
баво от бригадирския жи 
вот — изтъква Чирич. На 
трасето на дело се разви 

щ Щ ва братството и единство- 
|щ то между нашите народи 

и народности, а има се 
възможност и за трудови 
прояви. А какво по-хуба-

през отчетния
След това ще се прове

дат избори и в Общинска 
та конференция на ССМ в 
Босилеград, на която деле
гатите ще изберат Предсе образование, 
дателство на ОК на ССМ 
и делегати за • Междуоб- 
щинската и Републиканс
ката конференция. Също 
така ще бъдат избрани и 
делегати за републикан
ския и съюзния конгрес 
на Съюза на социалистиче 
ската младеж от Босилег
радска община.

% Предизборната и из
борна активност в орга
низациите на ССМ, според 
думите на РАДЕ ПЕНЕВ, 
председател на Председа
телството на ОК на ССМ 
в Босилеград, са шанс все 
странно да се обсъдят и 
анализират Досегашните 
резултати, критически и 
самокритически да се об 
съдят -допуснатите слабо
сти. а същевременно и да 
се определят насоките за 
по-нататъшната дейност 

на младите.
Изборите в Съюза на 

социалистическата младеж 
з общината същевременно 
са удобен момент и за об

Стойно ■ обсъждане актив
ността на всеки, 
отделно, за идейно-полити
ческото и

то намладеж
осъщес

твяването на целите на об 
ществено- и кономнческото 
развитие и общественото 
самоуправление, 
взимат все по-дейно

: :•. :
марксическото 

за активно
стта им в обществено-по
литическите II трудови ор 
ганнзации, както и в по
нататъшното развитие и 

♦ усъвършенс^вуване на са- 
моуправителната и деле
гатската система.

На предизборните събра 
ния. които всъщност при 
ключиха, почти във всич 
кн младежки организации 
бяха разгледани отчети
те за досегашната рабо
та и евидентирани канди 
дати за нови ръководства 
в организациите, както и 
за членове на Председател 
ството на ОК на ССМ в 
Босилеград. Ведно с това 
ча тези събрания са излъ 
чени делегати на предстоя 
щите конгреси, както и за 
делегати на Междуобщин- 
ската конференция на 
ССМ в Южноморавски ре 
гион и делегати за Репуб 
ликанската конференция 
на ССМ. Същевременно 
на предизборните събра
ния над 2000 младежи и

V

|:младите 
учас

тие. Над 350 младежи и 
девойки са членове ма Съ 
юза на комунистите, над 
20 са членове (делегати) в 
различни скупщини в об 
ществените и самоуправи- 
телните общности и пр.

во от това.
Да се завърнеш в къ*Ди 

?! с удариическа значка 
| гърд^хе. да изпитваш при- 
'! ятното чувство, че си един 

I ; I 1 сг хилядите млади сгрои- 
Щ I тели на родината — е ис 

I тинско удоволствие — спо 
Деля Чирич.

М. Чирич активно рабо 
ти в Общинската органи 
зация на Съюза на мла
дежта, но не оставя 
„заден" план ни младеж
ката организация в родно 
то си село — Ресник.

на“Г -V ::

На изборните заседания, 
които ще започнат от 15 
и ще траят до края на ме 
сеца ще бъдат избрани но 
ви ръководства и делега
ти за Общинската конфе
ренция. Според това кое
то ни осведоми Пенев, 
онези първични младеж
ки организации които на
брояват над 20 членове 
ще избират Председател
ство, а другите само пред
седател, секретар и каси
ер. На тези заседания 
във всички организации 
трябва да бъдат приети 
акционни планове за рабо 
та за следващия период.

М. я.

наМ. Чирич

Септемврийска награда 
„зарад активна дейност 
в младежката организа
ция и големи резултати в 
бригадирския труд."

— Надявам се, в скоро 
време да ми се изпълни 
още едно голямо желание 

Миролюб Чирич, досега — да си намеря постоянна 
пет пъти е бил на тру- работа. Инак безкрайно 
дова бригада, като три съм щастлив от получено- 
пъти е бил и командир то признание и ще се ста 
на бабушнишката младе рая и занапред да осъщес 
жка трудова бригада „До твявам още по-добри ре- 
бринка Богданович”. * До зултати — казва Миролюб 
сега е получил три удар- Чирич. М. А.

У по останаха нереализира-
МЛАДИТЕ В ДИМИТРОВГРАД И ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯНАШАТА АНКЕТА ни.ГЛ Зоран КОЛЕВ, ученик 

във II клас на средното 
училище:

— Очевидно беше, че 
липсваше организираност, 
затова липсваха и нови 
форми и съдържания. На
истина и възможностите 
ни не са завидни, но с 
почсче труд и находчивост 
можеше повече да се на
прави.

За по-пълна картина на 
младежкото лято в Дими
тровградска община ще до 
бавим, че бригадирите ра
ботеха в Сисъ-к, а млади
те от селата помагаха на 
родителите си в кърската 
работа. Но онези, които 
останаха в Димитровград 
иай-чссто се отбиваха . в 
Клуба на самодейците, на 
спортните терени и -в — 
кръчмите.
Обаче някои самокритиче- 
ски признаваха, че • липс
ваха организираност и ини 
циативи. Изглежда тези 
две причини, втората мал
ко повече, трябва да бъ
дат повод за .обстойно ра
зискване в Общинската 
конференция на ССМ.

Забава
Въпросът: как димитровградската младеж 

използува свободните си летни дни? — 
няколко години е- повод за оживени комента
ри. Най-често коментарите бяха проникнати с 
критически нотки- и със стремеж към почер-

по-целесъобразио

вече

пване на опити и поуки за 
използуване на следващата ваканция.

Как беше използувана изминалата вакан
ция? Подобриха ли се условията за по-пълно- 

свободното време? Доценно използуване на 
каква степен младежта, се стараеше да обога
ти своя културно-забавен и спортен живот?

вири. Но липсваха
щения.
на помещения
Аречка в културно-забав
ния живот на младежта в

ломе- 
Изобщо, липсата 

е гол»ма

Отговорите на тези въ
проси потърсихме от ня
колко младежи и девойки, 
които почти цялата вакан
ция са прекарали в Дими
тровград.

* Евлоги ГЛИГОРОВ, те 
хник в „Циле":

— Това лято мина поч
ти без истински съдържа
ния. Единствено бяха до
статъчни музикални заба
ви в Клуба на самодейци
те. В нашия град живеят 
много млади хора, които 
в свободното си време мо
же да изработят редица 
полезни предмета и суве-

нашия град.
* Сладжана СОКОЛОВА, 

ученичка в III клас па 
средното училище:

— И тази ваканция ми
на отегчително- Диско-ве- 
черитс в Клуба премина*

монотонна* Аз исках тересмо. Клубът е прият
но кътче. ' но. липсва съв
ременна музика.

• Федя КАМЕНОВ, пред
седател на средношколска 
та младежка организация:

Димитровградската младеж: нямаме свое помещение
— Дмско-всчермте, кино* 

представленията, една му
зикална вечер, една бри
гадирска вечер и спортни 
турнири — това беше вси 
чко. Бяха оформени пове
че музикални групи, по 
липсваха помещения, в 
които да упражняват. За
планувахме няколко три
буни, имаше и други идеи.'

* Светлана МАТИЕВИЧ, 
ученичка от Земун, прека 
рала известно време при 
баба си в Димитровград:

— На мен ми беше ми
ха в
да се занимавам с атлети
ка или хандбал, по не съ- 

организира-
този план* БсЗдей*

ществуваше 
мост на 
ствуваха и секциите. К. Г.
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КОМИСИЯ ЗА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБШИ

ДИМИТРОВГРАД

ПРИЗНАНИЕ И ОТ КЛИЕНТИТЕ
НА ДАВА

— Магазинът е свързан
с осъществяване па план, 
за всеки месец и годишно 
и зависи от осъществява- 

Миналата 
година средно съм зарабо 
тил около 9000 динара, по 

било над плана.

Ако ви е нужна някаква бурма, чешма.
колело или обикновена електри 
всеки от Обявапирони, част за 

ческа крушка, 
пред ще отиде в магазина 
ще ги дочака любезният магазинер 
АСЕНОВ, който тук работи доста отдавна. 11а- 

поместен в старо помеще- 
добре снаб-

Димитровград ияй-иа 
,,Железария". Тук 

ВАНЧО
пето па плана.

винаги е 
Тази година е по-трудно 
поради общата криза е ш< 
кои артикули. Все пак. 

които работим в то- 
магазин се стараем да 

повече от 
Миналия

на жи-истина, магазинът е молби за разрешаване 
получатели на пенсия.За подаване на 

лищпи въпроси на

Получателите на пенсия (по старост, 
„алиднипа или семейна пенсия) имат правото 
Га подават молба за разрешаване на жилищ
ния им въпрос и това:

ПОЛУЧАВАНЕ НА АПАРТАМЕНТИ

ние и е претрупан, но винаги е 
ден с най-нужните потребности. Заслуга за това 

магазинерът Ваичо. Повод за 
че той е един от носителите

ин-енгурно има и 
разговор с него е, 
на тазгодишната септемврийска награда.

ние
зи
осъществим
плана. месец 

били 19 на— Наградата ви е даде 
на за примерно отношение 
към клиентите. Трудно ли 
е да се работи с хора?

— Аз съм на таково ра
ботно място къдего всеки 
дневно се срещам с много 
хора. Всеки от тях идва 
в магазина със свои проб м - 
леми. Човек, който в къ- § *, А 
щи има майстор, а недос Ш Л 
тига му една дреболия дй ж Я 
завърши работата е ужас и Да 
но. Аз съм първият, с кЬ- 
тото той се среща, за да рИН 
реши своя проблем. На : 
мен най-трудно ми е, ко- 
гато не мога да задоволя Щ 
клиента.. Ж

па пример сме 
сто пад плана.

— „Търгокооп" е н сис- 
Вие

I. ЗА
Съотвегствува на 

домакинство (според броя 
на членовете)

едностаен апарта-

„Ипскс". 
магазииср каква кон 

полза имате от

Вид на апартаменттемата па 
като\ кретна 

. това?
— Разбира се че имам* 

Бодр/ост. магазинът и 
имат полза, 

голяма система

— гарсониера или
м еит

— едностаен или едностаен 
апартамент
— двустаен или двустаен 
апартамент

1 член

клиентите 
„Ииекс” е
и би трябвало снабдяване 

бъде много по-доб
ро. Обаче, тази година то
ва по-слабо се чувствува. 
Причината е може би в 
това че засега нямат пред 
ставител в този край*

и половина
2 членове

то да и половина

У 'V 5 !■ 
; ' ' :/■

3 членове

4 и повече чл.— тристаен апартамент
С молбата се представят следните доку-

Е В момента на какво 
недостиг 

кои

VОчаквали ли сте да 
общес-

менти:

1. Решение за пенсията (препис или фотокопия)

2. Удостоверение от СВР за местожителство

3. Протокол за ползуване ка апартамент ИЛИ 
решение за точките (заверен препис или фото
копия).

се чувствува 
във вашия магазин, 
стоки липсват?

— Общо взето същите

получите такова 
твено признание?

— Услужвайки своите 
клиенти не съм ни помис
лил такова нещо. 
съм доволен още повече, 
някой си е 
Смятам че това признание 
че моята работа все пак 
идва от клиентите и зате 

още по-скъпо. То

#'7 /1Ц 2 произведения, които липс- 
I ват на целия пазар в стра 

разни видове кабе- 
цветни

Затуй
ната:
ли, бяла техника, 
телевизори, хладилници за

голяма честзабележил. ва наистина е 
и ще се старая да я оправ
дая.

— Как сте наградени за 
своята работа?

4. Удостоверение за здравословното състояние, 
издадено от компетентна здравна организация 
(за болестите: акитвяа ТБЦ, парализ, слепило, 
душевни болести, рак или тежки заболявалия 
на сърцето).

II. ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЕМИ (КРЕДИТИ)

а) за купуване, изграждане, привръшване 
или доизграждане на жилища в частна собст
веност — ДО 200 000 динара.

С молбата се представят следните доку-

зармазяване...
А. Т.ва ми е

ДИМИТРОВГРАД

Занятие на изчезване
Преди години в Димитровград имаше млин за мелене на пше

нично и царевично зърно, за „премлина" и други фуражни смески. Мли
нът работеше в състава и сградата на някогашната електрическа центра 
ла. Млинът обслужваше града и околията, а идваха и от съседните близ
ки села от други обшили. менти:

ЖелаюЩите пък мливото им да се * 
смеле съвсем дребно (за качамак и 
под.) го отнасяха в съществуващите во- | 
деници в Строшена чешма. Млинът и с 
централата отдавна са спрели с работа- 
само една воденица в Строшена чешма | 
работи. И ако желае някой хубаво бра 
шно за качамак или баница — обезате 
лно отива там.

Собственикът на воденицата е Мла 
ден Андонов от с. Петърлаш. Баща му 
купил воденицата още през 1958 годи
на, но нито той, нито Младен, не знаят 
кога точно е построена.

1. Чек от последната пенсия

2. Документ за собственост (собственически 
лист или тапия, за оверен препис или фотоко
пия).

б) за поправка или адаптация на апарта
мент или сграда в частна собственост или на 
обществен апартамент — до 100 000 динара.

С молбите се представят следните доку
менти:

Е. Чек от последната пенсия.
2. Извод от копията на плана относно от када 
стралния лист, с който се потвърждава, че апар 
таментът—сградата са зарегистрирани под име
то на подателя на молбата или на неговия съд
ружник или пък протокол за ползуване на об
ществен апартамент (заверен препис или фото
копия).

Молбите се подават в Общинската конфе
ренция на Съюза на пенсионерите относно' на 
Съюза на инвалидите по труда, в срок от 30 
дни след публикуването на обявата.

Закъснелите молби няма да се разглеж-

— Дневно може да се смеле около 
400 кг зърно при условие да има пълно 
водие — посочва «рденичарят Младен 

По-на^атък изтъква, че водата вече 
става проблем.. Край нея през последни 
те години са построени много къщи. И 
от баните водата направо се изпуска 
във вадата, като я замърсяват- Отделен 
проблем е, че в нея се изхвърля бок
лука. Само през миналата година за по 
чистването на вадата Младен е запла
тил около три милиона стари динара 
А бй трябвало вадата да бъде и укра
шение и освежение на тази част 
града.

Младен Андонов —г единственият воде
ничар в Димитровградна

— Би трябвало да се запази воде
ницата, като паметник на миналото — 
с призвук на горчевина изтъква воде
ничарят Младен, събирайки при това 
брашно в чувалче.

Споделяме неговото мнение. Не са
мо като паметник, но и като обект, кой

Жалко 
нейното трака

не, както преди няколко години заглъх 
на воденицата на съседа му Георги. 
Дали пред похода на малките електри 
чни млинове („чекичари”) е на изчезва 
не оше. едно заиятие. а с него и истин 
оките воденичари? А. Т.

А мливари Младен има доста. Най- 
Градини,

Лукавица. По-малки коли-
мното са от Димитровград,
Паскашия, 
чества донасят и от други села, когато 
искат да изпратят хубаво брашно на си 
нове и дъщери във вътрешността 
страната: Ниш, 
та. А има и такива,. които от пиротски 
те села идват на пазар и ползуват слу
чая да донесат царевица, та да им се 
смеле хубаво за качамак, или пшени
ца за баница- „

Засега „наследници Младея няма. 
Синовете му не са заинтересовани, или 
учат, или работят друго.

дат.
Образецът за подаване на молбите се по

лучава в Общинската конференция на Съюза 
на пенсионерите относно Съюза на инвалидите 
по труда.

на
Белград и други мес

то има свое място в живота, 
ще бъде, ако заглъхне

ПЪРВОНАЧАЛНА ЖИЛИЩНА 
КОМИСИЯ ЗА ДИМИТРОВГРАДСКА 

ОБЩИНА

I
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ФУТБОЛФизическа култура„С, дуО/р\Т Гостите отнеха една точкаВ ЧЕСТ НА 8 СЕПТЕМВРИ 
ДИМИТРОВГРАД - ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА/

Реванш-среди между градове-побратими Димитровград, 12 септември 1982 г. Спор
тният център „Парк", зрители около 300 души. 
Времето слънчево, приятно за игра. Съдия Раду- 
лович от Бор.

„А. Балкански": Стоян Анджелкович 5, Зо 
ран Христов 6, Никола Найденов 5, Милован 
Тодорович 6, Златан Марков 7, Мия Васов 6, 
Новица Костов 6, Синиша Иванов 6 (Миленко 
Видалович — ), Борислав Манолов 5, Кръста 
Кръстев 6, Новица Алексов 6, (Тошко Тоцев —-).

ДимиП>овград. 8 септември 1982 г. Спорт 
за игпяНТКР ”ПарК ' теРе№ьт тревнист. идеален
около 300 гТ™ СЛЪНЧево' заДУшяо. Зрители 
ц , ™ ^ Съдията на срещата С. йованович от 
Димитровград. Голмайстори - за „А. Балкан 
ски . Борислав Манолов в 5. м. „ Синиша Ива-
ЛОВ в 13. М.

диграха гостите и през 
този период бяха отбеля
зани два гола. През вто
рото полувреме обаче го
стуващият отбор бе по- 
добъ.р и създадоха някол
ко голови положения, та
ка че смекчиха поражени 
ето на 2:1.

Накрая и двата отбора 
напуснаха терена доволни, 
за което свидетелствува 
обстоятелството, че футбо 

бяха прегърнати, 
само се задълбоча

ва сътрудничеството 
ду тези двд спортни кол е 
ктива.

Договорено е: 
дина на 10 август (Деня 

освобождението на 
фут- Димитровград) редовно да 

реванш-среща. Са се провеждат приятелски 
мата игра бе доста качес- футболни срещцР
300-те посете?1°™ °КОЛО %аЧИН Установят една ху-е посетители. ба*ва традиция.

Домакините

А. Балкански”: Стоян Анджелкович 
ша Тодорович, Зоран Христов, Никола Найде
нов, Мия Васов. Синиша Иванов. Новица Кос
тов Борислав Манолов, Кръста Кръстев, 
ца Алексов. През второто полувреме играха 
още: Кирил Ставров, Миленко Виданович, Но
вица Тодоров, Зоран Тошев, Раша Тодорович, 
Драган Величков, Драган Дончев 
цев.

Ра- И в третия кръг фут
болистите на „А. Балкан
ски" не 
възторг от победата в то
ва първенство. За разлика 
от предишните два кръга, 
те играха по-добре, но то 
ва не беше достатъчно да 
.спечелят две точки.

Началото обещаваше по 
беда. В 18 минута след 
прекрасно проникване на 
Кръстев — Иванов с ху
бав удар постигна гол. 
Радостта на домакините 
все още .не стихваше и го
стуващият Златанович из
равни резултата след 
ъглов удар, когато над
виши отбраната на „А, 
Балкански”.

В 65 м. същият играч 
доведе гостите в предим
ство — 2:1, главно пора
ди грешка на 
Анджелкович. 
мият
ви Костов в 75 м. от дузпа.

Общо, това бе интерес
на игра с доста изменения 
и хубави голове. Домаки
ните бяха по-добри, но не 
успяха да коронясат сво
ето теренно надмощие и 
по този начин останаха 
без една точка.

почувствуваха
Нови- вратаря 

Окончател- 
резултат* 2:2 поста

листите 
С това

меж
и Тошко То-

всяка го-
В рамките на чествува- 

нето на 8 
Деня на

града—побратим на Дими- На 
тровград, се състоя 
болна

септември — 
освобождението 

на Димитровград от фа
шизма, в приятелска фут 
болна среща между „А. 
Балкански" и „Жупа” от 
Александровац Жупски,

И ПО ТОЯ

д. С. В следващия кГръг футбо 
листите на „А. Балкански" 
гостуват в Княжевац сре 
щу отбора на ,,ИМТ".

Д. Ставров

през църви 
те 20 минути напълно на-

СКРЪБНА ВЕСТ

На 11 септември 
• 982 година, на 23 го 
дини, почина нашият 
мил и
син, брат и вуйчо

БОСИЛЕГРАД

Хандбаяен резултат 

край Драговищица
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 22 септември 1982 голина се навършаваг 
15 ТЪЖНИ ГОДИНИ

от трагичната смърт на нашия скъп баща, съп-' 
руг и дядо

непрежалим

„МЛАДОСТ” — „ЖЕЛЕЗНИЧАР” 10:1 (4:0)

Давид Герасимов
Босилеград, 12 септември. Стадион „Пес- 

кара". Зрители около 200. Голмайстори: 3. Мла 
денов в 43, 48, 76 и 81 минута, Г. Георгиев в 
9 мин. В. Тасев в 17. мин. и М. Цветков в 10, 61, 
70 и 72 минута, за „Младост" и Д. Манасиевич 
в 80 минута за „Железничар".

бивши учител от село Градини
Времето минава/ нб никога не ще може 

неговия благороден лик, който па
зим в нашите сърца-

Тежки са дните без него и болни са спо
мените по него. Няма утеха, нито забрава, за 
обичта и вниманието, с което ни обграждаше. 
В дома

Да отмине

В неделя, по хубаво и 
приятно време за игра, 
футболистите на 

„Младост" от Босилеград, 
а просто прегазиха футбо 
листите на ФК „Железни
чар" от Вранска баня. 
четвъртия кръг на тазго

дишното футболно пър
венство в „А„ групата на 
МФД Враня извоюваха 
висока победа от 10:1 и с 
това напълно се реванши
раха за поражението им 
от 7:1 в предишния кръг 
срещу МИВ от Враня.

Още с първият сигнал 
на съдията Б. Стошич от 
Сурдулица, който добре 
водеше мача, босилеград- 
ските футболисти заигра
ха силно, с тяхното добре1 
изпитано оръжие, бърза и 
колективна игра, която 
просто смути футболисти
те от Вранска баня. Реде 
ха се една след друга ата 
ка пред вратата на С. Ста- 
менкович и зрителите вся 
ка минута очакваха гол.
В 9 минута Г. Георгиев, 
калитенът на „Младост", 
след едно добро подаване 
на М. Цветков успя да 
улучи целта. И до като те 
още не се бяха успокоили, 
М. Цветков със силен и

До края на полувремето 
се играеше само пред вра 
та та на гостуващия от-’ 
бор. При такава игра най- 
напред в 17 минута В. Та
сев, а след това и 3. Мла

ни остана голяма празнота, която 
чувствуваме винаги.

На 22 септември 1982 г. ще посетим него
вия гроб в село Градини и ще положим цветя.

Опечелени: дъщери Аница и Ве
сна, съпруга Лепосава- зет Пав
ле и внучета Александър и Еле-

ще

ФК

В денов две минути пред 
края на първото полувре
ме поставиха резултата на 
първото полувреме от 4:0.

Във второто полувреме 
състоянието на терена не 
се промени, домашните 
футболисти атакуваха, съ 
здаваха голови положения 
и вече в 48 минута отно
во 3. Младенов, който се 
га игра на мястото на цен 
тралния нападател улучи 
целта 5:0 за „Младост".

До края на срещата М. 
Цветков д още три и 3. 
Младенов с два хубави го 
ла поставиха крайният ре 
зултат. Гол за гостснския 
(Зтбор в 80 минута отбел- 
яза Д. Младенович.

С ;гази победа босилег- 
радските футболисти с че 
тири точки в четири сре
щи заемат средата на таб 
лицата.

Футболистите па ФК 
„Младост" този път игра
ха в следния състав: М. 
Чипев, Владо Тасев, В. Ив 
кович, Б. Тасев, Васил Та
сев, Д. Златков, Г. Геогри 
св О&шитан) 3. Младенов, 
В. Захариев (С. .Спасов) и 
М, Цветков.

на.

Костакнев 
— Гошо ИН МЕМОРИАМ

15 ^ сСПтемвРи 1982 година се извършават

от ненадейната . и преждевременна смърт 
нашия мил син и брат

от Долна Любата, ап- 
солвеиг ла Педагоги
ческата академия в 
Скопие.

Смъртта престъп
но влезе в нашия 
Дом и откъсна най- 
милото ни цвете. Ос
танахме без нашия 
скъп Гошо, без него
вата умилна усмивка 
и умна дума, без 
примерното му тру
долюбие, без негова
та всеотдайна обич. 
Останахме вечно да 
го жалим, и да у те 
шавамс ранените си 
души и сърца, пазей
ки вечни спомени за 
него.

на

Навил Я. 
Герасимов

преподавател от село Градини

бремето минава, но спомените и благород
ния лик на скъпия ни покойник и по-нататък 
блестят в нациите сърца с непокътната чистота 
на неговата душа.

)ЕЧНО ОПЕЧАЛЕНИ: 
майка Стоименка, ба 
ща Кирил, брат Слав 
чо, сестра Миланка 
и останалата много- 
бройна фамилия.

точен удар устГя по втори 
път Да вкара топката зад 
гърба на
След тоя гол гостите, 
то че ли се

Опечалено семейство 
МАЙКА. БАЩА. СЕСТРА и БРАТ

Стаменкович.
ка-/

М. Я.предадоха.
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I ............................ .
ДОМАСЕМЕЙСТВО И 

КИНСТВОIШЕГОВИТА НАРОДНА ПЕСЕН

ЗНАЕМС коне баба 

врата запаша
Педи некою Исделу по покана на старият 

ми приятел, бай Вее бео у Босилеград и уба- 
но се порасоди и арнО гоейе искара. Бео и 
V повече колективи, видо кво раооге човеци, 
какви ппоблеми и.маю. Бео и на лрославе коие 

славешеа заради п^азникат на слободата 
обтинуту. Чу све убаве работс — те про

изводната увеличена, те при ход ат по-голем от 
лашейият, те за акумулация у привредуту се 

голем калабалък се прави 
нове друштвеие з град е, праве

Е—е—е, с кол»е баба врати зашивала
да не иде старец по меяни
да не пийе това руйно вино,
да не троши чаши полоЬи
да не зяпа по млади кръчмарГт,
да не иде старец на орото
да не играе оро до момите
да не Нине свинските опинци.

МЕ се
на

иатрулале ларе ... 
при лутайте на
се лРуЬе, планираш нове паре да улагаю- 
могу да си кривим уста, човеците постигнали 
доста. Малко срамежливо се орати за онея ма- 

! лечЬе фарме за краве и овце. ама мислим си:
I Манчо, дъртло, кига се празнуе, лошо се не 

орати. На свете тоя прославс, за успесите де, 
сс рече да су това успеси на работниците. _

Мислим си и не могу Да си разтълкуйем. 
Кико не каква чума да ме йе уватила за гушу 
те не мога никога да питам защо кига 
орате успесите да правили работниците не

II граде т ця човеци кико и при личи. Гледа*м у 
? друЬе огтщине, човеци си устроили награде и 
/I даваш на ония то дали све оди себе си у

социалистичкуту изградньу. Реко си у себе: Ман- 
| чо. доста си видел, чул, доста знаеш и мораш 

да извадиш истинуту из вречуту, да видиш 
защо се недаваю септемврийсЬе награде. Кос- 
ка ми запе у суву гушу но се сети за, онуя 
баба Ристенинуту „не предавай се лъко!"

— Е дедо, не знам ти я за туя работу — 
каже ми един. а кико га гледам личи ми на 
работник оди производн>уту. Прашай некога |||| 
другега. а да знайеш я лично мислим да требе .111 
да награЬуйемо ония то носе терет у изгра- 
дгьуту, у стабилизациюту. Йоще пет-шест 
четия ми рекоше кико овай човек.

У вати се за главу. Крпчето вече однемога 
да ми збира зноят. Но пак се сети за онуя 
баба Ристенину пословицу. Манчо, реко си, ис- 

I тинуту да тражиш у.общинуту и друЬете Дру- |1 
щтвено-политичйе организацийе. Кико дете на || 
иградку се зарадува кига видо зайедно два-три ||

| общинска функционера. Они знаю. мислим си,, 
и ко на шегу Ьи питуйем кой оди н>и че даде И 
почерпушка за полученуту йаграду. — Кико се I 

| усуЬуйеш да питуйеш за туя работу кига вече ] 
пет-шест годицке таквейе награде не се даваш II 
— одвратише ми сви у исти, мушки глас. Що I 
йе право признаше да имаш ар ни работници. I

Слего си с рамо, но за права клетва и не- й 
мога повече да питуйем. Оно пак се сети за П 
баба Ристенинуту. ама весник ко весник, сам I

Не

-е, с кол>е баба врати зашивала 
да не иде старец по седенКи 
да не гаси видела и ламби 
да не ломи баби кръндакул»н.

Е-

След всяко хранене зъ
бите задържат на себе си 
достатъчно остатъци от 
храна, които се разпадат 
и разяждат зъбите. Това 
преди всичко е и основ
ната причина за честите 
възпаления на венците и 
образуване на кариеса 
при зъбите, заболявания 
крито ежедневно измъчват 
милиони хора в света.

Миенето на зъбите ни
как не е лесно. Енергична 
та масажа на венците и 
зъбите причинява тъпа и 
продължителна болка, ко 
ято дислоцира човека и 
по.пречва му на мислене
то. Освен това, развалени 
те зъби са причина за 
много последователни . ре 
акции в целия организъм1 
възпаление на ставите, хро

Е—е- », ама старец баба не послуша 
расръди се дедо, раструка се 
па улови баба та натупа, 
па отиде старец на орото 
и поведе танец нашироко 
а до него млади булки рипат*

вече
на-.

Е ■е, баба плаче и се деди моли, 
леле старче, леле празна тикво. 
осгарело старче, оглупело, 
я си ела старче ти при баба 
та да кръкаш дробена попара. ‘

Записал: К. Георгиев

.1
мо.м- Iнична ангина- ревматизъм 

заболяване на бъбреците и 
пр. Поради тези причини 
доброто състояние на зъ
бите е твърде важно 
всеобщото

уРЕДАКЦИОННА БЕЛЕЖКА: Помествайки 
шеговитата народна песен -X кол>е баба врати 
зашивала” поправяме грешката, направена 
в един от миналите броеве, когато под същото 
заглавие беше печатана народната песен „Сес
тра брата кани на вечера” записана от проф. 
Вукица Стоименова от Ниш. Умоляваме чита
телите и другарката Стоименова да приемат 
нашето извинение.

за
здравословно 

състояние на целия органи
зъм.
ЖН»ФИ»»МФМФЖММФ«»»««

(В някой от следващите 
броеве четете за профилак 
тиката и защитата на зъ
бите).

МЪДРОСТИ
Ф Блажен е онзи, който умее да пожертвува 
за щастието на всички щастието на своя жи
вот.
Ф Свещта сама себе 
другите.
ф Любовта към хората е най-доброто богат
ство.

нищо не могу.
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