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единството между не

мите 
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и покрайнините на 
ната на ще се стимулира набавката. 

на печки на твърдо гориво.
• За работното вре*ме: —' 

Съюзният изпълнителен съ 
вет препоръчва да се помес 
ти началото на започването 
на работното време през 
зимата. Раздвижена е и инл 
циатива Скупщината на 
Югославия, републиките и 
покрайнините да постигнат 
договор според който там, 
където е възможно, работно. 
то време се нагоди така, че 
да се разботи при дневна 
светлина.

Югославия 
седанието си на 14 и 15 ок 
томври прие
във връзка с 
то на Закона

заключени# 
осъществяване 

за плащане 
след това 

заключения по
ЧАСТНИЯТ ВНОС — С 

решение на Съюзния изпъл 
пов- нителен съвет

няване да се включват реф 
лектори по стадионите, осв
ен за международни мачове, 
забраняване да се включват 
дето има парно отопление, 
електрически печки там, къ 
намаляване на изразходва
нето на ток за светлинни ре 
клами и подобни. Разпоред 
бата е в сила вседокато не 
се приеме обществен догов
ор, който трябва да уреди 

въпрос. Договорът 
бва да бъде приет най-* 
до месец март идната

вносен нефт, • От изпълнителните съв 
ети на републиките и покра 
йнините Съюзният изпъл 
нителен съвет търси строго 
провеждане на 
обезпечаване 
набавка на нефт.

• С кредити ще се дести 
мулира набавката на нефтни . 
печки и котлове на мазут, а

на
прие значително

са изострени условията 
внасяне на стоки от чужбина. 
За временно заетите в чуж
бина при окончателно завр 
ъщане в страната всичко си

од провеждането на наЗаключенията на Съвета
°т юли тази закона за 

на валута за
година и

заключения за работата на 
организациите на сдруже
ни# труд в ПТТ.

Под председателство на 
Никола Кмезич

остава по старому.
.Не са променени правата 

чуждестранните и дома 
шни граждани на внос, вна
сяне и получаване на коле
ти с предмети, които могат 
да се внасят с международни 
те договори. Всеки, който в 
чужбина, е прекарал повече 
от три месеца може да вне
се в страната' предмети за 
лична употреба и дребни по 
даръЦи в обща стойност от 
1500 динара. Над тази сума 
нищо не може да се внася. 
За внесена валута стока мо 
же да се купи само в конси 
гнационните складове или 
посредством вносчиците. Пр

делегатите 
приеха няколко нови зако 
нопредпцсания.

на

този

СъЕетът констатира, че 
провеждането на закона за 
обезпечаването на валута 
за плашане на внос на нефт, 
нефтни деривати и въгли- 
ща за коксиране от кон
вертируемия пазар, както и 
закона за разполагане с кон 
вертируема валута, не да
де очакваните резултати и 
поради това че значителен 
брой субекти не изпълня
ваха със закона утвърдени 
те задължения. Поради то
ва съветът на републики
те и покрайнините, в прие
тите заключения» задължи 
Съюзния 
съвет занапред да пред
приема всички необходими 
мерки с цел по-ефикасно 
да се провеждат тези два 
зкона.

на.
• По-зисока тарифа: 

Съюзният изпълнителен 
вет прие заключение за 
веждане на таканареч' 
та блок - система за огрг 
чаване на прекомерното 
ребление наа енергия за 
опление. Практично, коз
превиши предписания Ра 
мер на киловати, всег 
пореди киловат ще се зап. 

значително по-скьпо.
едмети, получени на между 
народни спортни и други „ Ша 
манифестации не подлежат 
на това решение.

© За да се уЕеличи п 
зводството на въглища С 
прие заключение на ми 
рите извънредният труд 
се зачислява в пенсионния 
стаж, като така осъществени 
ят личен доход да влиза в 
пенсионната основа.

Основни средства за отва 
ряване например на занаят
чийски работилници, мог 
ат да внасят само работни
ци, завръщащи се от работа 
в чужбина, прекарали там 
две години 
или пък ония които три го-

изпълнителен

3. Маткович, изпълнителен секретар на ЦК на СКС в 
Ди митровград

непрекъснато, РАБОТНА ГРУПА НА ЦК НА СКС В ДИМИТРОВ 
ГРАД

От Съюзния изпълните 
лен съвет се търси, в нови
те заключения, най-енерги 
чно да провежда законо 
предписанията във връзка 
с изнасянето на динара и 
по съответен начин да се 
осуетява частния клиринг. 
Също така на всяка цена 
трябва да се попречи 
щането в страната с чужда 
валута, като последовтелно 
се провежда 
реалния курс 
Съюзният изпълнителен съ~ 
вет е задължен веднага да 

план

ф Решено е също да се 
внесат 200 000 тона въглища 
за широко потребление. С 
това мероприятие би се ма 
малило изразходването на 

произ- нефт за отопление, 
внасят __________________

последователна извън 
Югославия са 

най-малко 24 ме

дини 
границите на 
прекарали 
сеца. За по-голяма 

действеност 

в базата

Селскостопански 
водители могат да

за машини 
матери

резервни части 
и възпроизводствен 
ал в тяхната дейност.
• Спестяване на енергия:

изпълнителен

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЛАГА
пияпла

— Съюзният 
ст,вет прие разпоредба за от 
делиите услови# при достав 

на електрически

политика на 
на динара. скупщинскаВ редовна

процедура е внесем прокто 
за допълнителноток. 

значи:
законът 
данъчно облягаме. С него е 
предвидено в предстоящите 
три години постоянно да се 
увеличава цената на нефта 
за отопление и мазута. Сре
дствата, които по този нач
ин ще се наберат биха се 
вложили 
каменовъглените мини и за 
преориентирано на

ката
Това практическиконкретен

на енергия. По 
ще тряб- 

всички об 
ществено-политически общ 
ности и организации 
сдружния труд, 
га минат К7,м претворяване 
на същите в живота.

изготви потребление 
то в домакиствата най-мал 
ко за 5 процента в сравне- 

изразходваиата енер-

С цел па мястото да Ос запознае с идейната 
и акциоипа дееспособност на комунистите, през ми
налата седмица в Димитровград пребивава работна 
група на ЦК па СКС, оглавявана от Зоран МаткО- 
вич, изпълнителен секретар на ЦК на СКС. Разго
ворите, а те се водят във всички региони, ще бъдат 
от полза в подготвянето на заседание на ЦК на 
СКС на тази тема.

намаляване папо пестене 
добни програми 
ва да приемат и ние с

гия в същия период на изте 
клата година, ограничаване 
на ТВ-предаванията, забра

на
като ведна в развитието на

потреби
БОНОВЕ ЗА БЕНЗИН КЪМ ТВЪр-телите.от течни

До коя се степен кому- бота към Общинския ко 
пистите идейно и повити- митет на СК в Димитров

град.
В наистина откровените 

разговори, в които взеха 
участие и представители 
на МОК на СКС и Ниш, 
комунистите от тези орга 
низащТн критически обсъ
диха работата си. От осо 
бено значение бе въпро
сът откъде тръгват иници

ТРИ ОСНОВНИ ЦЕЛИ: РА
БОТА, СПЕСТЯВАНЕ, ИЗ
НОС

ди горива.всеки соб-От 20 октомври 
ственик на автомобил ще по 

40 литра бензин
камион се дават 

мотоциклет 10, за 
за та кс и метро 

бензин.

С отделна разпоредба се 
температурата на

чески са подготвени да из 
пълняват конгресните за
дачи и становища, работ
ната група се запозна с 
работата на комунистите 
от ООСТ „Димитровград", 
„Циле", „Свобода", оенов- 

учшпгще „Моша Пия

на намалява 
затопляване1 иа жилища и ха

лучава 
месеца, за
500, а за 
трактор 350,

кола 300 литра 
Чужденци, които' притежав
ат бонове на своите авто-мо 

прите-

сезоиът е малко съкрали,част от мерНай-голяма 
ките бяха посочени в тен, а през 1 деня радиатори

те не ще се нагряват както 
по-рани.
• Със заключение на Съ 

съвет

на
ваначалото на заседанието 

Скупщината в ескпозето иа 
Борислав Сребрич, член на 
Съюзния изпълнителен съ» 
ет. Повечето от съобщени
те мерки имат рестриктивен 

Ето основни изво:

НОТО
де", както и па съвмест
ното заседание ма Предее 

ОК па СКС

клубове или пък
бонове на АМСЮ щ® 

неограни 
бензин.

то
жават 
могат да получат 

количество
юзиия изпълнителен 
ограничена е употребата но 
луксозни автомобили.

даТелството на 
и комисията за идейна ра (На 4-та стр.)чено

характер.
ди;



НАС |И У-----Гп° СВЕТА
СВЕТОВНИЯТ ПЕЧАТ И АГЕНЦИИТЕ ЗА СТАБИЛИЗАЦИОННИТЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В ЮГОСЛАВИЯ К'ЬМ КРАЯ НА ОКТОМВРИ

Чаушеску ще посети 

Югославия
Насърчаване към икономии и износ

на дългосрочната програ- 
по икономическа ста

билизация, приета на 12 
конгрес на СЮК”.

ф БТ А (НР България) 
съобщи, че в Белград бяха 
приети
мероприятия и при 
изтъкна, че те ще смекчат 
трудностите, с които се 
бори югославското стопаи 
ство.

ф „ПИКОЛО" (Италия) 
коистантира, 
мерки по икономисваис — 
които са в съгласие е на 
соките, утвърдени на 12 
конгрес на СЮК и Тре
тия пленум па ЦК — тю 
менят фундаменталните от 
ношения, с които се уреж 
да механизмът на самоуп
равлението.

Стабилизационните коитомероприятия, 
прие Скупщината на Югославия по предложе
ние на Съюзния изпълнителен съвет предизви
каха виден интерес сред световната обществе
ност и получиха значително място в световния 
печат и останалите средства на масова Инфор

ма

I По покана на Председателството на СФРЮ 
и Председателството на ЦК на шъ, през 
дентът на СР Румъния и генерален секретар 
на РКП Николае Чаушеску ще пристигне към 

октомври на официално приятелско

стабилизационни
тов/мация.

Ф АПС (Алжир): „Юга- рационално изразходване 
правителство на бензина, 

меро-

края на 
посвещение в нашата страна.славското 

тъкмо взе редица 
приятия на икономическо
то поле за да осуети отри 
цателните въздействия на 

криза върху об 
становката в страната”.
• ХСИНХУА (НР Ки-

ф ПРЕНСА ЛАТИНА 
(Куба) посочва, че икоио 
мисването на енергия с 
приоритетна задача в Юго 
славил.

че новите
НАЙ-НОВОТО РЕЙГЪНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НА МОСКВАсветовната

ф РАДИО-ПАРИЖ: „В 
Югославия настъпват дни 

тай)': „От спешните мерки на икономии и лишения”, 
се очаква да насърчат из- Ф РАДИО - МОСКВА: 
носа, да подействуват за „Новите мерки ще допри

Пшеницата-избора каша
несат за осъществяването Американският президент Рейгън предложи 

на Съветския съюз 23 милиона тона пшеница 
под условие съветското правителство да вземе 
решението за купуване до края на ноември.

евентуална 1

по-рационално изразход- 
дване на валутните средст 
ва, икономисване на всич
ки видове енергия и заефи 
касно ограничаване на до 
машното потребление”.

Ф УПИ подчертава, че 
новите мерки имат за цел 
стабилизация на пазара и 
подобрение на икономиче
ската обстановка в стра
ната, и напомня, че това 
ще има отражение върху 
жизненото равнище на на
селението.

ф РОЙТЕР привежда ду 
мите на гувернера на На
родната банка Радован Ма 
кич: „Дълговете на Юго
славия в чужбина възли
зат на 19 милиарда дола 
ра. Югославия ще изпълни 
всички свои задължения

СИМВОЛ НА СЕДМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

Дърво на живота" н гълъб Условието в предложе
нието на Роналд Рейгън ве 
че се свръзва с конгресни 
те избори в САЩ, които

Следователно, 
та голяма сделка с жито 
то трябва да спечели гла 
совете на фермерите.

Н

Официален символ на Седмата конферен-
най-високоция на необвързаните страни на 

равнище, която ще се проведе от 7 до 11 март 
1983 година, ще бъде дърво с пет клони и гъ
лъб. Петте клони на „дървото на живота” сим
волизират принципите на активното мирно съв 
местно съществуване, а гълъбът е символ на 
силния глас на необвързаните страни за опаз-

ще се проведат през но
ември. Именно, преоблад- 

поради 
иконо-

Запознатите с обстоятел 
ствата обаче не са сигур 
ни, че това Рейгъново на
чинание ще се осъществи 
цялостно. Защото на СССР 
предлагат големи количес
тва жито и Канада, Ар
жентина, Австралия и стра 
ните от Западна Европа. 
Миналата година Съвет
ският съюз внесе 45 мили 
она тона жито, но само 
14 милиона тона бяха вне 
сени от САЩ. А американ
ското предложение беше 
също 23 милиона тона. С 
тазгодишния

ват оценките, че 
неблагоприятната 
мическа обстановка Репуб
ликанската партия има 
проблеми пред изборите.ване на мира в света.

ПРОЦЕСИТЕ В МЕЖДУНАРОДНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

Нормализацая ма отношенията между ФИП и ИНИ
съ< завършилите неот- 

Във връзка с връщането давна китайско-френски пар 
на чуждестранните креди- ™йни разговори на най ви 

* • - г г соко равнище се възобно-
ти и няма да търси те да виха отношенИяТа между
бъдат отложени . Китайската

ф АФП изтъква, че Ску ска партия и френската ко
тгтттннятя ня СФРЮ ттпие мунистическа партия, кои- пщината на СФгКЗ прие то 6яха прекъснати през

1965 година.
В съобщението за заклю

чителните разговори меж
ду генералните секретари 
на двете партии Ху Яобан 
и Жорж Марше ,се изтъква, 
че в искрена, откровена, 
приятелска и другарска ат
мосфера двете делегации 
са изложили теоретични ос 
нови за социалистическата 
революция и изграждане, 
както и за принципите на

външата и вътрешната пар
тийна политика.

Равноправие, независи
мост, взаимно уважение и 
ненамеса във вътрешните 
работи

търговски 
договор СССР се задължа 
ва да внесе от САЩ 6 ми 
лиона тона жито. Досега 
са реализирани 2 милиона 
тона. Но от Канада вече 
са внесени 7

комунистиче- това са принци
пите, върху които занапред 
ще се развиват приятелство 
то и сътрудничеството межмерки, които имат за цел 

по-големи икономии и по
ду двете партии.

милиона то- 
а в ход са преговори 

за купуване на големи ко 
личества жито от Аржен
тина. -* -:-

на.

НАКРАТКО СКОПИЕ

Наред с предложението 
за рекордна продажба на 
жито на СССР,Македонски артисти 

в Българин
Ф НИКОЗИЯ: Регионал 

ната конференция на ФАО
(Организация на ОН за посещението на Ясер Ара- 
прехрана и селско сто- фат в Ирак, е постигнато 
панство) за Близки Изток споразумение (за основа-' 
ще се проведе на, Кипър ване на палестинска ра- 
между 25 и 29 октомври, -дио—станция в Багдад. Кй 
На. конференцията ще уча 
ствуват представители на 
24 страни от Близкоизточ 
ния регион, наблюдатели 
от десетина страни от Ев
ропа и Африка, както и 
представители на 30 меж
дународни организации, 

ф ЛОНДОН: С намере-

шните сили.
ф АМАН: По време на американ 

окото правителство конфи 
скува първия 
от съоръжения, 
че ни за сибирския 
провод, който една 
анска фирма беше 
превзела от 
те си

контигейт 
предназна 

газо- 
итали 

вече
американски- 

партньори и коопе-

кто се узнава в добре ос 
ведомените източници, та 
зи станция би заместила 
„Глас на Палестина”, ко
ято до неотдавна излъчва 
ше емисиите си от Ливан.

ф ДЕЛХИ: Индийско
то Министерство на отбра 
ната е сключило договор 

ние да превърне Фолкленд с френската фирма „Мар 
ските .острови в своеобра сел Дасо” за купуване на 
зна крепост, Великобрита четиридесет самолети 
ния има там постоянен' раж 2000”. Както 
гарнизон, (преценява > се тява АФП, френските са 
че има три хиляди войни молети ще бъдат внесени 

в период' от октомври 
1984 до края на 1986 го
дина.

Драматичният ансамбъл на Македонския 
народен театър от Скопйе се намира на госту 
ване в НР България. Членовете на драмата на 
този театър ще 1се представят пред любители- 
те на театралното изкуство в Благоевград, Пе
трич, Разлог, Банско и Сандански (градове в 
пиринска Македония) с „Кенгуруов скок” от 

ивко Чинга и „Залезът'на слънцето”
Ьабел, в постановка на

ранци.

Тъй 
няма да

като тази постъпка 
помогне за реалй 

зацията на предложението 
на Рейгън заот Исак износ на 23 

тона житоБранко Ставрев.
Т°Ва госТУване> което започна на 16 и ще 

завърши на 23 октомври, се реализира, в рам- 
ките на културно-просветното 
между СФРЮ й НРБ 
ра за 
град.

милиона
СССР, американският Пре
зидент „обяснил”, че ,дтро 
дажбата на

в
„МИ-

оповес-
еътрудничество 

и въз основа на догово- 
сътрудничество между Скопйе и Благоев-

жито изчерп
ва съветските златни 
лутни резерви", а

ци), а неотдавна на остро 
вите се „настани” и една 
ескадрила на военно-възду

и ва 
съоръ

женията за газопровода ги 
увеличават.
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Председателството на СФРЮ
на заседания обсъди 

собност и кп0/1ити актУалните проблеми на енергетиката и външната платежоспо- 
РеДНтно-монетната политика в 1982 и 1983 година

. ЛРА ВЪРХУ СОБСТВЕНИ. СИЛИ
мостта от по-спешно 
приемане на 
ни .мерки по 

• ка политика

Както е
тези дни е провело^™61*0’ ПредсеДателството

ната политика в 1982 и 1983 
Дседателството 
седателството
стие

пред
допълнител- 
икономичес-

и Други кон 
кретнн активности, за да 
се обезпечи пълна външна
платежоспособност.

на СФРЮ 
актуални се надделеят дългогодиш

ното несъответствие 
ду създаването на нереал
на покупателна мощ и по
требление и реалните про 
изводствени

ф Отговорните органи 
в обществено-политически 
те общности би трябвало., 
при съответна подкрепа 
на обществено-политичес
ките организации, по-

межплате-
както и в кредитно-монет- 

ПППТ1„ година. В работата на Пре-

и :д
съюзник секретап„ ГНИНЦ' П0«преД«Да™л„те „а СИС, 
боти. финансиР вънп.»» Нар°дна отбрана, вътрешни ра- 
пански дейности ПРелгелРГ°ВИЯ " За пазар И общи сто 
енергетика и промишленостЛЯТ На Съюзния комитет за 
банка на Югославия Т ” гувернерът на Народната

възможнос
ти и предлагането на сго- 

Осъществяването на 
тези програми би трябва
ло да започне веднага, ка 
то при това с ефикасни 
мерки в действуването на 
кредитно-монетната 
ма и банките да 
прекомерното 
търсене.
9 Особено

енергично да се противопо 
ставят на натиска върху 
деловите банки >и органи
зациите на сдружения 
труд, и същевременно, да 
обезпечат възможно по- 
пълен обществен контрол 
на тяхната финансова ра
бота. Особено място и 
отговорност в това отноше 
ние има Службата по об
ществено счетоводство на 
Югославия. Председател
ството отделно посочи гол 
ямата отговорност на ра
ботниците и ръководители 
те във финансовите слу
жби в ООСТ, в органите 
на самоуправителните ор
ганизации и обществено- 
политическите общности, 
в деловите банки и народ 
ните банки, а особено в 
Народната банка на Юго 
славия

ф Пълна ки.
подкрепа на 

усилията на Съюзния 
пълнителен съвет в уреж
дането на финансирането 
на общественото 
изводство

из-

възпро- систе 
осуети 

платежноПредседателят ^ Приети 
на Съюзния 
съвет за
тояние

на Съю са оценките 
изпълнителен 

настоящето със-
на вънщата плате

носа и нестоковите 
тни приходи и за 
низирано излизане 
шето стопанство 
ди пазари. За тази цел би 
било необходимо и обще
ствено-политическите 
щнссти да оказват по-гол 
яма подкрепа на усилията 
за по-голям износ "на сто 

обезпечавайки 
приоритет в снабдяването 
с въ ^производствен 
риал и други необходими 
условия за

ния изпълнителен 
Милка Планинц, 
седателите и членовете на 
Съюзния

валу- 
по-орга 
на на-

съвет е подчерта 
на необходимостта от по- 
успешно функциониране 
на Народната банка на 
Югославия и народните 
банки на социалистически
те републики и социалие 
тическите автономни по
крайнини, съгласно кон
ституционните и законни
те им задължения като ин 
ституции на монетна 
власт. Изтъкната е необхо 
димостта от засилване на 
отговорността на народ
ните и деловите банки за 
уреждане на кредитно-мо 
нетните сделки в изисква 
нията на политиката по 
икономическа стабилиза
ция.

подпр ед
на чужжоспособностизпълнителен съ на страната

гувернерът на Народ и пР°ЦесиТе в тази област 
ната банка на Югославия Д°1по^ая на наст°яЩата и 
са запознали Председа 8 година. Подчертана

6 неооходимостта от 
спешно

вет и

телството с насоките и 
мерките и дейностите, ко 
ито се предприемат за 
ждане на състоянието 
областта на енергетиката и 

кредитно-монетната сис
тема, както и за

по-
предприемане на

допълнителни меропия- панството.уре тия в 
литика и 
действия

икономическата по-в
Други конкретни 
— включвайки

матев
и съгласуването наукрепва 

платежо 
на страната.

производство 
за износ. Същевременно е 
дадена пълна подкрепа на 

за ико- всички мерки за' пестене 
стабилизация на валута в

направи разходи, както и на реша 
ваща насока в увеличени- 

година, а ето на материалните и ва 
година, за лутните резерви на стра- 

обезпечат пълна 
платежоспособ-

системнитенето на външната 
способност

за зачитане на 
законността и осъществя
ването на поставените це 
ли на съвместно утвърде
ната икономическа 
тика.

решения • в
тази област 
ща на Комисията 
но.мическа

със станови-

нестоковите
ЗА ПО-ПЪЛЕН КОНТРОЛ 
НА ФИНАНСОВИТЕ 
СДЕЛКИ

с цел да се поли-
прелом в тази област още 
в настоящата 
особено в 1983

(Танюг)

ната.да се В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНПредседателството под
крепи действията и меро
приятията на Съюзния из

външна
Ф Председателството по 

дкрепи усилията на Съюз
ния изпълнителен съвет в 
уреждането на състояние
то в областта на финанси 
рането на общественото 
възпроизводство. За да се 
премахнат сериозните на
рушения във финансира
нето на възпроизводство 
то и в действуването на 
кредитно-монетната смете 
ма и за да се ограничат 
възможностите за дефици 
гното финансиране, е *необ 
ходимо във всички сре
ди и на всички равнища 
на обществена организи
раност — от основните ор 
гаиизации на 

■ труд до Федерацията — да 
се утвърди истинското 
положение в тази област

ност на страната и уредно 
изпълняване на задълже
нията на нашата СЕИТБАТА

-СЕРИОЗНА
ЗАДАЧА

пълнителен съвет, имащи 
за цел увеличение на спе 
стяването и по-организира 
но и по-рационално изпол 
зване на всички видове 
енергия. За тази цел Пред 
седателството ще се застъ 
пва, ведно с всички обще

страна 
чужбина. В бор- 
външна платежо

спрямо 
бата за 
способност на страната 
трябва още по-решително 
да ее насочим и да се 
облягаме Еърху собстве
ни сили, преди всичко с 
увеличението на валутен 
прилив по всички осно

ствено политически струк 
тури във Федерацията и в 
републиките и покрайни
ните да се осъществяват 
договори, необходими за 
приемането на тези меро 
приятия и за тяхното при 
емствено реализиране. Из 
тъкната е и необходимост 
та Съюзният изпълнителен 
съвет, заедно с югослав ПОДКРЕПА НА МЕРКИТЕ 
ското електростопанство, ЗА ГЮ-РАЦИОИАЛНО ИЗ- 
час по-скоро да уточни ПОЛЗУВАНЕ НА ЕИЕРГИ 
конкретни мерки, с които ЯТА 
въз основа на съвместно 
Утвърдените единни крите 
рии, ще се обезпечи ло-ви 
сока степен на солидар
ност в югославски размери 
в пестенето на електриче 
ска енергия.

ф Приета акционна програма по изпълнение 
плана за есенната и пролетната сеитба

на
ви и с тяхното по-рациона 
лно изразходване. За вчера в Лесковац се 

проведе четвърта сесия на 
Скупщината на Южномо 
равска междуобщинска об 

сдружения щност, кояго обсъди и 
прие акционна програма 
за есенната и пролетната 
сеитба за 1983 година. Съ 

и върху тези основи да се що така делегатите на 
направят дългосрочни про Скупщината обсъдиха ин- 
грами на уреждане ма фи формация па координаци

онния комитет по изпъл 
нението па проекта „Мо-

хектара, през 1980 
площи намаляват на 41 512 
хектара, докато през 1982 
година с есенница са би
ли засети общо 40 562 хе 
ктара от които 39 122 хек 
тара в частния и 1440 хе 
ктара в обществения сек-

тези

тор.Констатирайки, чс пови
шението на износа на ко- 
вертируеми пазари и не 
стоковите валутни при
ходи в конвертируема ва 

най-важната на
сока на действуоанс и за 
разрешаване на натрупали 
те се проблеми в платеж-' 
ния и валутния баланс

Изхождайки от общо
приетото определение да

нансовата дейност. се увеличава производст
вото на пшеница за прех 
рана на' населението, ще 
се настоява през тазгоди
шната есенна сеитба да 
се запази поне миналого

Председателството 
счита, че веднага трябва лута е 
да се раздвижи акция за 
по-рационално 
не на автомобилите в об 
ществена собственост, за

------------------------ ------------------ рава II", отчет за органи-
ДА СЕ КОНКРЕТИЗИРАТ зирамостта и подготвеност
УСЛОВИЯТА ЗА УВЕЛИ
ЧЕНИЕ НА ИЗНОСА

та но гражданска защита 
в региона и др. актуални 
въпроси и др. въпроси.

използва-

дишното равнище на пло
щите, като при това с при 

Както е известно, лрезл лагапето на агромероприя 
последните години се за- тия се съдейстоува средни 
белязва тенденция към те добиви да не останат 
намаляване на обработва изпод 3000 кг от един хе

ктар. , Също така ще се 
кредитира 50 па сто от об 

1983

на страната, е подчертано, 
че с необходимо час по- 

равнище на Фе- 
всички

строго спазване на предпи 
санията, както и техните 
евентуални изменения, за 
да се обезпечи намален 
обем на използване на 
обществените автомобили 
като същите сс ползват 
изключително за служеб
ни цели.

Тези програми би тряб
вало ма бъдат 
част на цялостни програ
ми но икономическа 
билизация и в предстоя
щия период трябва1 да 
обезпечат такива проме
ни в работата, с които ще

съставнаскоро на 
дерацията и па 
други равнища, да се ут
върдят
вия и мерки, които непос
редствено ще допринасят' 
към увеличението на

ста-
емитс площи в региона. 
Така например през 1976 
година в региона с пшеии 
ца са били засети 48 647

конкретни усло-

щата реколта през 
година.

из-
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ИА ОК ИА ССТН В БОСИ
ПРЕД ДА ИЗБОРИТЕ В ПОДРУЖНИЦИТЕ ИЗа по-голяма действеност 

в базата
ЛЕГРАД ЗА 
МК ПА ССТИ

Проявена безотговорност 

и бездействиеима и моралният лик на 
Често обаче

Председателството па ОК 
на СКС бе изтъкнато, че 
псе още има членове на 
СК, които не са разбрали 
сериозността на настоя
щия момент. Всред извест
но число комунисти съще 
ствува известна пасивност 
и ие винаги се залавят с 
проблемите. Така напри
мер, по-голямо интересова- 
ние за разрешаване па 
проблемите в селското сто 
панство проявяват непо 
средствениге производи
тели, отколкото комунис
тите в организациите, за
нимаващи се със селско
стопанска дейност.

В реализирането на. кои. 
гресните решения покрай 
другото особено място

(От 1-ва стр.) комунистите, 
при известно число кому
нисти този лик пе дава га- 

осъществяваис

ативите за раздвижване 
на акциите. Вместо да тръ 
гват от базата, същите че 
сто, както бе изтъкнато 
от комунистите в 
.Димировград” почти търг 
ват от ООСТ към трудови
те единици. Във всички ор 
ганизации пък събрания
та на първичните .органи
зации почти са само мяс
то за договаряне на кому 
ннетиге за определена ак 
ция, което е едно от ус 
ловията за по-успешна ра 
бота в самоуправителните 
и трудови организации на 
сдружения труд.

разговорите на съв
местното заседание на

Ш Наред с избирането на нови ръководства са 
ш местните ободно-раиция за 

на задачите. За осъществя 
ването пък на конгресии-

нроведени и избори в съветите на 
сти, помирителните съвети и в съветите на потре
бителите.

ООСТ
нате решения, както и 

всички задачи и станови- 
май-внешите партий' 

ни органи с необходимб 
да се изостри личната и 

отговорност.

местнитеНа проведеното през ми дружниците и
в Босиле- конференции на Социалис

в община-
ща па

нала седмица
град разширено заседание 
па П редседатслството на 
Общинската конференция нието бе направен договор

конкретни

тическия съюз 
та. Освен това, на заседа-

колективиа 
Особено значение в това 
трябва да имат, както бе 
изтъкнато, 
партийни организации, ко
ито в целокупната работа 
па Съюза на комунистите

и определени 
задачи за провеждане на 

заседа

па ССТН, на която ирис-;,
ствуваха и членовете
комисията по кадрови въ- отчетно-изборното 
проси към ок па ССТН и ние на Общинската конфе 

об/дс- ренция на ССТН.
Анализ за изборната дей 

ност в подружниците и 
местните конференции на 
Социалистическия съюз на-

и апървични^

представители на 
ствсно-политическитс орга 
мизации, бе обсъдена из-имат възлово място.

В
А. Т. борната активност в йо

направи председателят 
Председателството на ОК 
на ССТН ЛАЗАР СТАМЕН 

- КОВ. Той подчерта, че въ 
преки навреме започнали
те подлотовки и пълната 
мобилност на Общинската 
конференция, в 7 местни 
общности все още не са 
проведени изборни събра
ния, докато в останалите 
30 местни общности избор 
ната активност приключи, 
като са избрани нови ръ
ководства, и делегати за 
ОК-на ССТН. Като

В ОРГАНИЗАЦИЯ НА ССТН В СУРДУЛИШКА 
ОБЩИНА

БАБУШПИЦА: ПРОБЛЕМИ ПО ЗАЕМАНЕТО НА РАБО
ТА

Сдруженият труд не може да поеме 

търоещите работаИзборите приключиха 

успешно • Но затова пък в селскотостопанство съществуват го 
леми неизползувани ресурси.

Как в настоящите условия 
н& затруднено стопанисва-

тухларницата на „Комуна- 
лац” 40, в „Църни връх“ 40 
в „Балкан” във, Велико Бо 
нинци също 40 души и т. н.
Това обаче са места за пре на "за
димно квалифицирани и изборни
висококвалифицирани лица местните
В Бабушнишка община в ганица
момента всред търсещите Горна долна Лисна, Гор
работа има о89, полуквали на „ долна ръжана и р* 
фициран^и 236 и квалифици еен^ СПОред

Стаменков е,

Изборната дейност в Социалистическия съ
юз на Сурдулишка община успешно приключи. 
Трудовите хора и гражданите в предизборните 
й изброни събрания в

не да се намери работа за 
повече лица? Дали всички 
от търсещите 1193 души, тъ 
реещи работа в Бабушниш
ка община са действително 
незаети? Това са два основ 
ни въпроса, които бяха пред 
мет

причи-
непроведените 

събрания 
общности (До- 

Рикачево,

подружниците твърде 
сериозно разговаряха по жизненотрептящите въ
проси и посочиха проблемите в областта на 
снабдяването с дефицитни артикули, комунал
но-битовото строителство и т.н. В някои подру- 
жници са предложили за по-чести контакти на 
трудовите хора и гражданите с ръководни хо
ра във всички сфери на обществено-политиче
ския живот, за да бъдат навреме и най-добре

в

на обсъждане на съвме 
стно проведеното заседание 
на председателствата на Об . думите на 

че голямо чй 
сло от избирателите в те 
зи местни общностк са

щинския комитет на Съю
за на комунистите, Общин
ската конференция на Соци 
алистическия съюз, Общин 
ския съвет на синдикатите 
и Общинската конферен
ция на Съюза на социалист 
ическата младеж.

уводното изложение, 
което направи 
ят на

все още на сезонна рабо
та. Ако това може да бъ
де и някакво оправдание, 
съвсем го нямат някой об

осведомявани по текущите проблеми.

Макар че задълбочен 
анализ тепърва трябва да 
бъде направен, както сме 
осведомени в Общинската 
конференция на ССТН, _съ 
бранията са били успешно 
организирани.

Особено внимание 
зи дейност предизвика ре 
ализацията на акционната 
програма по есенната сеит 
ба и договаряне на селско 
стопанското производст
во. По този въпрос обстой 
но и сериозно се говори 
във всички среди в общи 
ната. На събранията при- 
съствуваха и 
от селското

и отчетът за четиригоди
шната дейност на Социали 
етическия съюз в община 
та, В отчета, който е при
ет на изборната конферен 
ция на 29 октомври, се 
изтъква, че Социалистиче-

ществено-политически ор 
ганизации (Общинският ко 
митет на СКС, ОК на 
ССМ, както

в
председател 

Общинския съвет на 
синдикатите Видойко ПЕТ- 
РОВИЧ той посочи, 
екът върху клона по заема 
не на работна ръка наисти

II НЯКОИ СДру
жепня И дружества, които 

|ц до провеждането на засе- 
■ данието

; V

че нати

не бяха избрали 
свои делегати за Общинска 
та конференция на ССТН).

в та- ският съюз е организирал 
плодотворна и твърде ин
тензивна 
литическа

на е все по-голям, 
това

но при 
не бива да се губи от 

предвид, че почти> половина 
та от търсещите работа в ор 
ганизациите на сдружения 
труд са напуснали

обществен о-по-
дейност при 

раздвижването и решава
нето на обществено-иконо 
мическите и политически
те въпроси от интерес за 
всички трудови хора и 
гражданите. Занимавайки

Загрижващ е и факта, 
каза Стаменков, 
чето местни общности те
зи изборни събрания са 
проведени без обстойни 
подготовки. В някои дори 
не е казана пито една 
ма за досегашната 
ност. Това показва, 
тези села Социалистичес
кият

че в пове
В. Петровичселото,

макар че и там съществув
ат добри условия за препи 
тание и развитие. Цстйна, 
селското

рани и висококвалифицира
ни'— 154 души. СЪс средно 
образование са 191,
— 14 и с полувисше 9 души. 
Трябва да се отбележи 
ва, че 54% от незаетите са 
жени, а над 50% девойки и 
младежи.

в
стопанство в общ 

ината съществуват и редица 
неразрешени въпроси — все 
още е открит въпроса около 
обединяването

спецалисти 
стопанство, 

които подробно разясниха 
какво трябва да се пред
приеме, за да бъде реали
зирана програмата по се
итбата, 
сред
производители е

се с конкретни 
подружниците, 
конференции и облиците 
на действуване, 
внимание са посветили на 
проблемите по снабдяваце 
то, опазване на жизнената 
среда на човека, тачене и 
задълбочаване на

с виешевъпроси,
местните

ду-
деи- 

че ви то
голямо на земеделс 

кооперации. По такъв 
начин би се увеличавал об 
щественият сектор. А 
закрепнал обществен 
тор в селското 
— не може да 
вира
на частия сектор — подчер 
та между другото Петрович.

ките
съюз бездействува'. \

Настроението
селскостопанските

в рацискванията се изне- 
без се, че трудострояването на 

работници в настоящата го 
дина не върви с предвидени 
те темпове поради застой в 
снабдяването на

На заседанието 
статира, че в някои мест 
ни общности не 
ни основните

се кон-
сек-

стопанството 
се интензи- 

седското стопанство и

високо
и имач изгледи програмата 
да се реализира. Опреде
лен интерес предизвика и 
при останалите субекти от 
селското стопанство. Досе 
га на територията на об
щината е договорено изку 
пуването на пшеницата от 
200 ха, а запланувано е тя 
да се откупи от 220 ха 
частна собственост и с 15 
ха обществени площи.

Трябва да посочим, че 
на събранията е разгледан

револю
ционните традиции, реали 
зацията на средствата от 

самооблагане, 
солидарните акции и на 
други въпроси.

На изборните събрания 
на 20 местни конферен
ции са предложени 32 
легати за новия състав на 
Общинската конферен
ция, която вместо досега 
шиите 97

са спазва- 
критерииНЯКОИ тру

дови организации с възпрои ПРИ избирането. Избирани 
зводствени

местното

материали и по 
ради редица други обектив- 

причини. Изъкнато беше 
също, че големи неизползу 
вани ресурси съществуват в 
селското

са лица които вече имат
НЕБЛАГОПРИЯТНА
СТРУКТУРА

по няколко функции, или 
пък лица които не изпъл
няват

НИ

де- морално-политичесВ идната година в Бабуш 
нишка община ще бъдат за 
ети к-ъм 270 души: Планира 
се в „Текстилколор”, който 
трябва да се пренесе 
производствени

стопанство, където 
хектара обработва 

еми площи в частния и 2753 
хектара в обществения

ките критерии. В тези ме 
етни общности

има 27111
както бе 

заключено на заседанието, 
изборите ще бъдат повто 
рени.

/
ще наброява 67 сектв нови ор. 

помещения, 
да постъпят на работа 158,

делегати.
С. Микич

М. А. М. Я.
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ОТ СЕСИЯТА НА общинската
СКУПЩИНА в :

ДИМИТРОВГРАДПриет БОСИЛЕГРАД: КАКВО ОЧАКВАТ ОТ СЕДМИЯ 
КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В СЪР
БИЯ

и пролетната сеитба
По време „а есенната------------------------- 1
сектор с пшеница
индивидуалния

по един

;

Не само всестранно 

съблюдаване, но н вре 

махване на проблемите

сеитба в обществе- 
бъдат

ния 
а в индивидуалните 

дители. Затова 
но бе

произво-
засети 150 

сектор 1200 ха. Очаква се 
® Индивидуалния

така о 3 В ®ОСТ ..Нишава” така ое очаква, че вме.-™ 
изкупени 540 тона, идващаш 
купят над 1000

категорич- 
отхвърлено предло 

жението ма „Нишава” гша 
кираният добив от 4000 да 

амали и дач възлиза на 
3500 по ха. Един

добивът
Да бъде 2500 
Също

сектор 
4000 кг.

кг,

тазгодишните 
година да се от уча

стниците в разискванията 
изтъкна, че общественият 
сектор не е старческо 
макинство, но 
че така се отнася.

В разискванията 
дума м за площите,, които 
никой не обработва, 
ито могат, да се засеяват 
И с пшеница. Не 
както

из-тона пшеница
И ТОЗИ Път 

ята, отнасящи 
на по сеитбата 
без да се

разисквани- 
се До пла предлагаха вместо 

годишните 120 
засеят Ю0—110 
вместо в борбата 
лямо производство 
на да увеличат 
имат 
сетина

до-минало 
ха сега да 

ха. Но 
за по-го

Каквоизглежда очакват от Кон- Чрез стимулативно - бъзна- 
греса на Съ«оза ма синди
катите, започнал с работа 
тези дни в Белград и кои 
въпроси трябва да бъдат 
в центъра на обсъждане, 
тези дни

не минаха 
нагажда колко граждаване на производ

ствените дейности, до 
значителна степен би се 
намалил натиска на учени 
ците към непроизводстве 

дейности, а биха се 
насочили към производст
вените- занятия, което би 

голямо значение 
в осъществяването на ре
формата на средното и ви 
соко образование и. възпи 
тание.

станаплощи ще бъдат 
колко ще бъде добивът от 
пшеницата, 
то, т.е. заселването 
обработваемите 
Но, планът

засеяни
на хра 

площите, а а ко
обработване- сигурно още триде-

хектара, които да 
пшеница, те 

едвам се, съгласиха 
ница да засеят 120 ха!

един обаче факт 
казва колко общественият 
сектор не се застъпва 
оправдае доверието си 
докато този

на не- е точно, 
подчерта председа

телят на ОК на СКС в 
Димитровград РАЙКО 
ЗАРКОВ, че собствениците 
на тези площи могат 
да се отнасят към обще
ствените изисквания. Ако 
точно и

непосредно пред нйте 
започването му с работа, 
беседвахме с няколко -тру 
женика от Босилеградска било от 
община:

площи .. се засеят с
за есенната и 

пролетната сеитба бе приет 
без съгласието на предста Още 
вители на ООСТ „Ниша- 
ва , както и с въздържа
ния глас на генералния ди 
ректор на ТО „Сточар”, в 
рамките на която се нами 
ра „Нишава”.

с пше

по така
• СТОЯН ВЕЛИЧКОВ, 

гимназиален учител в сре 
дношколския образовате
лен

да
без изключение 

се приложи закона за пол 
зуването на 
гурно е че собствениците 
им ще ги обработват.

сектор има аг 
рономи, механизация, 
куствена тор, т.е. 
условия за по-висок добив, 
вече няколко години същи 
ят е по-малък от този

център „Иван Карай 
ванов”: — Изхождайки от 
това, че производителност 
та па труда, рентабил
ността и

© ВАСИЛ ИВАНОВ, ви 
сококвалифицираниз- площите си- метавсички
лоработник в Автотранс
портната
Босилеград: — И 

на на такива и подобни най- 
висши събрания са се 

решител- приемали конкретни и яс 
ни решения и становища. 
Обаче там,
трябва да се реализират 
си върви по старому. Ед
но говорим, а друго в пра 
ктика провеждаме, което 
не е в унисон с нашите 
обществено-политически оп 
ределения. Мисля, че Кон
гресът веднаж завинаги 
трябва да пресече всички 

трябва прояви които по един или 
друг начин неблагоприятно 
въздействуват

В началото представите 
лите на тези организации организация в 

досега
икономичността 

се увеличават с по-бавен 
темп от планирания. 
Конгреса би трябвало да 
се предприеме 
на борба срещу безделие 
то и безотговорността. Все 
ки труд и задача във вся-

на А. Т.
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИС КЪМ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Електрификацията не върви
През миналата седмица 

бе проведено заседание 
на Изпълнителния съвет

с желан темп където те
на Републиканския закон 
за изменение и допълне- 
ние на Закона за съдеб- 

към Общинската скупщи Ни такси обнародван в 
на в Босилеград, на което „СЛ. гласник СРС” брой 
покрай другото членовете 65/81,
обсъдиха информацията, тел но мнение ще даде Об 
отнасяща се до осъществя щинската скупщина стой- 
ването на програмата по 
електрификация на нееле- 
ктрифицираните села в об 
щината. Въз основа на дан 
ните и разискванията об 
ща констатация е, че пла
нът по електрификация не 
връви с желан темп.

ността на таксите ще 
увеличи 100 на сто по от
ношение на досегашните. 
Всички средства, които се 
обезпечат по 
ще се отделят в общинския 
бюджет.

се ка среда да се мери и це 
ни, а личният доход да се 
заплаща в зависимост от 
трудовия принос на все
ки. Само така можетоя начин тру
дът да се отдели от безде 
лието. Със също револю- 
ционно-хуманистическо ос 
трие Конгресът 
да осъди и всички други 
безотговорни, несамоуп-
равителни и несоциалисти шето по-нататъшно 
чески прояви и тенденции, управително - социалисти- 
които не са в съзвучие с ческо общество, 
конституционните опреде 
ления и Закона на сдру
жения руд.

Накрая бих казал и то
ва, че на Конгреса тряб
ва да се обърне по-голя-

и за което заключи

М. Я.
Утре в Босилеград ще се проведе третата 

съвместна сесия на Общинската скупщина, 
която делегатите ще обсъдят няколко въпроси. 
Между другото ще бъде обсъдена и информа
цията, отнасяща се до компенсирането на бра
шно до шии 1983 година/отчета на общинска

на
върху на- 

само

та комисия за преценка на щетите от лошото 
време в общината и осъществяването на гра
доустройствения план и някои комунални про
блеми

© СТЕФАН НИКОЛОВ, 
водоинсталатер в комунал 
но-услужното 
тие „Услуга” в 
рад: — Основното което, 

мо внимание на материал аз като работник от непо 
ното производство, защо- средственото производст- 
то тук се създава дохода, во очаквам от Конгреса 

е. работникът напълно да 
овладее с общественото 
възпроизводство, при кое
то да се възаграждаваме 
според труда, а не за ра 
ботното място, което зае-

Именно, според съвме 
стната програма на Об
щинската скупщина, .Ре 
публиканският фонд по 
електрификация, Водоцен 
тралата „Власина” от Сур 
дулица и Електроразпре
делителното от Лесковац, 

о те

предприя-
Босилег:

изграждане на канализационна мре
жа и улици в града. Делегатите ще обсъдят 
и проекторешението за организирането и фун
кционирането на гражданската защита в об
щината.

ДИМИТРОВГРАДизготвена и приета 
през 1975 година, когато и 
започва акцията, до края 
на 1985 година трябва 

Босилег-
ЗАЩО НЕ СЕ ПРИЕМАТ СТАЖАНТИ?

маме.всички села в 
градска община да бъдат 
електрифицирани. Обаче 

досегашния темп 
където са

В Димитровградска община все още не с подпи
сано обществено споразумение за 
стажанти. Трудовите организации за сега приемат 
стажанти, според утвърдените си годишни планове. 
От началото на годината досега от 
130 стажанти са приети само 46 души.

това е нужно ио-голямо кдгип пагиттрп
ангажираме на инспекция- * ьаоил ВАСИЛЕВ, 

Обший незает с високо образова
ние: — От Конгреса оча
квам много. Защото той се 
провежда непосредствено

настаняване на
според 
на акцията, 
електрифицирани само 21 
село и че в 
настоялата година се про 

програми, които 
бъдат за 

1980 и

та по труда при 
ската скупщина. Само две 
заявки на тази служба (ми 
налата година само чети
ри) до съдията за наруше. след проведените партии 
пия не са достатъчно. Не 1111 конгреси, на конто 

ясно ояха посочени всич
ки отрицателни явления' 
които неблагоприятно се 
отразяват в нашето об
ществено-икономическо ра 
звитие. Все пак най-много 
очаквам: коренни изме
нения в политиката по за 

* емане на работа, да се 
премахнат всички връз
ки и приятелства. Да се 
спре така нареченото се 
мейио настаняване на ра
бота и всички свободни 
места да се обнародват 
в печата. Разбира се, и по- 
иататък да се у съвършен
ствува самоуправителната 
и делегатската практика.

заплануванитетечение на

веждат
е трябвало да 
вършени още през 
1981 година, най-вероятно 
е, че съшият няма да бъ" 

реализиран.

специалност. Досега обаче 
още пито един кандидат 
нс сс с обадил.

Една от обективните при 
чини за неизпълнението на 
плана е че па обявените 
конкурси нс са сс 
лица
специалности, 
търсени. Например в кау
чуковата 
„Тигър", 
тровград" е бил обявен 
конкурс за двадесет ста-

с в ред п това, че спо
менатите четири заявки 
миналата година нито еднаявили 

съответните 
които

ф В самоуправителната 
са общност за заемане ма 

работа ни осведомиха, че 
промишленост има много специалности, 

които се търсят, обаче те 
нямат па списъците си ли

трудова организация нс е 
наказана поради иаспазва- 
не ма закона за стажанти.

съсде цялостно 
С това ще се запознаят и 

Обшинска-делегатите на 
та скупщина, която на пър 
вото си заседание ще из
готви обстоен 
ще предприеме съответни 
мерки за по-бързо реали
зиране на програмата.

• Освен това на засе
данието бс обсъдена и 
приета информацията във ма 
връзка с увеличение це
ната на съдебните и адми
нистративни такси. Спо
ред предложеното реше
ше, което се обосновава

ООСТ „Дими- Все пак за да се реши 
проблема нужна е по-ши
рока обществено-полити
ческа акция, за да се под 
пише обществен договор 
за заемане на стажанти, 
който съществено «це из
мени сегашното положе
ние.

анализ и
ца с тези специалности.

жанти със специалност за 
производство. Но това не е единстве

ната причина, че стажан
ти нс се заемат на рабо-

каучуково
Конкурсът е пог/ълнеи са 

частично. В трудовата
„Услуга", в та. Има трудови организа 

цех „8 май" е ции които нс спазват при 
етия плам и законопредпм 

тази област. За

организация
тъкачния 
обявен конкурс за дваде
сет стажанти с текстилна

М. я.А. Т.саимята в
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ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН ЗАСЕДАНИЕ ПО ИНФОРМИРАНЕТОБОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА

По-голямо внимание на 

производствения труд
За всвотрашно осведомявана 

иа работиш
комитет 

в Ниш
на Координационния 

Стопанска камара
Съюза на синди- 

т.г. в Дими-

• По почин 
по информиране при 
и Междуобшинския съвет на 
катите от Ниш, на 21 октомври 

състоя разширено
и представители иа трудо- 

Димитровград.

Разбира се, най-малко жс 
лание е да се приложат сан 
кции за

приемат стихийно и ако се 
изработват от тесен кръг, хо 
ра които от името на работ 
циците" да кроят разпреде 
лението. Времето за това 
е кратко, до края на нас 
гоящата година всички ор 
га низан, и и на сдружени# 
труд, самоуправитслни общ 
пости и други сдружения 
и дружества, трябва да, сч, 
гласуват своите самоупра 
пителни договори с нови# 
обществен договр. Зато
ва Общински#т синдика
лен съвет прие заключс 
ние още веднага, 
ки организации, 
и сдружения в общината 

■да разгърнат дейност и ре 
цизно във всяка среда да 
се утвъРДят
то трябва да се извършат и 
да се определ#т сроковете и
носителите на акциите. _ ___

СЛЕД ПРОвЖкДАНЕ В ДЕЛО ЗАКЛЮЧЕНИЯТА

• На 15 октомври тази го 
дина в Босилеград се ррове 
де заседание на Общинския 
синдикален съвет, 
данието, от въпросите кои
то бяха на дневен ред, най- 
голямо внимание на, делега 
тите привлече въпросът във 
връзка със запознаването 
им с Обществени# договор 
за основите на самоупра»- 
вителното уреждане отно
шенията по създаване и 
разпределение на дохода, 
чистия доход и разпределе 
нието на средствата за лич 
ни доходи, съвместното и 
общото потребление, С ос 
новните насоки на тоя ва
жен за по-нататъшното ук
репване на възпроизвод- 
ствената способност на ор 
ганизациите на сдружения 
труд документ, и задачи 
те на синдикалнита органи
зации, делегатите запозна 
ЦВЕТАН БОРИСОВ, замест 
ник-председател на Предсе 
дателството на ОСС.

Между другото той П°Д_ 
черта. че, то# Обществен 
договор чийто проект е дал 
Републиканският синдика
лен съвет, е цялостно съ
гласуван със Закона за сдру 
жения труд и в него се 
съдържат есички измене 
ния и допълнения, които 
са потвърдени в самоупра- 
вителната ни практика. За
това съгласуването на само 
управителните актове, а 
преди всичко правилници 
те за разпределението на 
личните доходи и средста 
вата за съвмстно и общо по 
требление не е формален 
въпрос.

В новия Обществен дого 
вор много по-голямо зна 
чение се придава на възна- 
граждаването на 
те се от
материално производство. 
Ето защо малка ще бъде 
ползата, ако промените се

неизпълнените за
назаседание,дачи.На засе тровград се 

ксето присъегвуиаха 
виге организации от

иа заседа
нието членовете на Общин
ския синдикален съвет обсъ 
диха и разгледаха и дру
ги въпроси в негова ком- 
тенция, избраха трима де
легата . за Общинската кон 
ференци# на Социалисти- 

делегат за- 
скупщина

Освен това,

комитет иЧленовете на координационния
Междуобшинския съвет иа съ 

посетиха конфекция „Сво-
предстаиители на 
юза па синдикатите
бода”, където бяха запознати с развитието 

организация, а сетне в тури' 
„Балкан" („Градина') 

на ОСТ на територията

на
сти-тази трудова 

ческия комплекс ип 
запознаха с развитието 
па общината и информирането, като част 
задачите на Съюза на синдикатите.

честия съюз. се
учредителната

новоформиращото се кул 
турно-художествеио друже- 

трима членове в коор 
еле

на от.

до всиЧ- 
общности

ство,
динациоииия отбор за Представители на трудовите организации 

състоянието в оола-активпровеждането
организациите на

дене 
костта в от Димитровград изнесоха 

стта на информирането в техните трудови ор- 
Съшсврсменно директорът на изда 

телство „Братство” Борис Костадинов говори 
за информирането на територията на Дими
тровградска община, и за значението на ин
формирането изобщо, като направи обзор вър 
ху вестник „Братство” и приноса му за инфор 
мираието на трудещите се ог Димитровградска 
община.

труд във връз 
на новия

сдружения 
ка с изготвянето ганизации.задачите, кои
Обществен договор и други 
текущи въпроси на ОСС.

М.Я.I

Върви ли „Цш“ по пътя 

иа оздравяване?
посоченаВ изказванията и дискусиите е 

необходимостта от по-задълбочено и всестран
но информиране на работника, като важно ус 
ловие за задълбочаването на самоуправлениетоНа съвместното заседание на Председателство

то на общинския комитет и първичната организа
ция на СК в ТО „Циле” в Димитровград, бяха прие
ти ясни и конкретни заключения, които бяха доста
вени до всеки член на СК в „Циле”.

Според тези заключения, основното, което тряб
ва да се направи в тази трудова организация, е да 
се активира работата на обществено-политическите 
организации, особено на Съюза на комунистите. Ко
мунистите в тази трудова организация трябва да 
заемат челно място и с личен пример да действу
ват и върху останалите трудещи се в трудовата ор
ганизация.

и делегатските отношения у нас.
Ст. Н.

СУРДУЛИЦА

Минаване на твърди 

горива
Тази есен в Сурдулица се отделя сериозно 

внимание на въпроса за снабдяването на насе
лението и трудовите организации с горива за 
отопление през зимата. Направена е задълбо
чена подготовка, така че гражданите и трудо
вите хора със спокойствие могат да очакват 
зимните дни.

В на СК в „Циле”, е и из
даването на месечен ин
формативен билтен, в кой 
то се посочват постиженЛ 
ята на^ТО през месец сеп 
тември и след съвместно
то заседание.

* За първи път, благода 
рение на инициативата на 
комунистите и максимал
ните усилия на всички за, 
ети в организацията, физи 
ческият обем на продук
цията и финансовите пока 
затели сочат за реализация 
от над един милиард ста
ри динара. Това е с 80 
на сто повече от средно
то производство за първи 
те шест месеца тази го
дина.

® Ясно личи, че кому 
пистите в „Циле” са 
почнали с диференциация. 
,С пълно име и презиме са 
посочени онези, които без 
причинно са отсъстували, 
както и отказалите да 
пълняват ,задачите.
Против тези работници ще 
бъдат предприети 
ни решения, съгласно са- 
моуправителните 
а с цел занапред да
се повтарят подобни слу
чаи.

резултат на провежда 
нето на заключенията от 
съвместното заседание на 
Председателството на ОК 
на СКС в Димитровград и 
първичната организация

трудещи 
непосредственото

СТОПАНСКИ НОВИНИ • Именно, основната орга 
низация на сдружения труд 
„Звезда”, стопанисваща в 
състава на .„Власина-проду- 
кт” обезпечи за всички об 
екти необходимите колич 
ества въглища. Всъщност 
техният брой е сравнително

те чрез първичните органи 
зации на Съюза на синдика 
тите. По този начин са обез 
печени

# Власинските водоцентрали тази година 
ще постигнат своеобразен рекорд. Именно, до 
15 октомври т.г. произведоха 371 милиона ки 
ловатчаса електроенергия, което е за прибли
зително 100 милиона повече от плана. Очаква- 
се,. както ни осведоми Миодраг Ристич, пред
седател на деловия отбор на Власинските во
доцентрали, производство от 'около 400 мил иск- 
на киловатчаса електроенергия-

Власинската система сега работи по необ 
ходимост. Тъй като кризата от електроенергия 
е налице, включването им е по-често. Но по
неже се касае за връхна електроенергия, то 
цялата система пести за зимните дни, когато 
се очаква по-голямо потребление на електро
енергия.

Моменталната акумулация на водата е до
статъчна за производство, на още 50 милиона 
киловатчаса електроенергия.

всички работници 
от „Мачкатица”, Власински 
те водоцентрали/ „Галени 
ка”, комуналната .организа
ция „Власина”, основните уч 
илища в Сурдулица, както 
и някои други трудови орга 
низации. За около 400 работ 
ника Горската 
ставила 1474 кубически мет

малък, така че в това отно 
шение особени трудности 
не е имало. С нафта са оси 
гурени всички обществени 
обекти, а нафта секция е до

за отоплен
ие, за която е заплащан ав
анс, е обезпечена около - 100 
тона. Съществува 
.ст за още 45 тона, но затя- 
хната доставка според думи 
те на Раде Найданович, дир 
ектор за „Звезда”, няма да 
представляват

ра дърво за отопление, и то 
при твърде благоприятни ус 
ливия, понеже изплащането 
се въши на четири 
Инак продажната 
един кубически

потребно
за пъти, 

цена на 
метър дърв0 

възлиза на 1350 динара.
затруднение, 

понеже и за тях е, заплатен 
аванс.. Единствено 
хотел

Тъй като Горската 
върши експлоатация на 
ите в

секция 
гор 

преде 
които

зиме трудно могат да се до 
карат дърва, необходимо

* из- засега 
„Сърбия”, в Сурдули 

необезпечен,
Основната организация 

„Биле-продукт” тази година 
пуването на шипков плод. Изкупе 
на шипки. Най-голямо количество 
основните училища, а особено 
учениците на основното училище „25 май” от 
Божица. Цената 
ра за килограм.

планинските 
на общината, от

на сдружения труд 
организира изку

пи са 27 то 
_ са предали 

се изтъкнаха

лица е останал 
без мазут понежесъответ- не е зап
латил аванса. е

актове, докато траят хубавите 
за своите работници да обез 
печат дърво 
организации 
труд.

# ООСТ Горската 
не „Сурдулица"

днисекция 
тази есен има 

работа доста, понежена шипковия плод е 40 дина- и останалите 
на сдружения

мнози 
за пол 

за отоп 
ление. Тя снабди работници

на се пренастроихаС. М. зуването на дърва
А. Т. с. м.
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Врой 035 
Година Я 

22 октомври 1862 
Белград

СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Подкрепа
- ННЕНГ=3=1'г"п “ ~ ™ЦЯЛОСТ и политичрг^о ЦИЯ' ъс св°ята маляване на еЛшппт!^ авниловка , на прилагани в практиката. Принципът на со
известни ппгтмрим същност, насочват към нстео в оттечип пй,„_5та а цялото стопа- циалистическата солидарност остава като 
то и навиците т,8 начина на действуваме- щности които ясно . С1венополитическ|1 об една от основите на нашите обществени от- 
ват на отчетни V Т° В кРа™а линия улесня- големи затоупненио г озоваваха в още по- ношения, обаче крайно време е да се осво-
не би мпг-тп ‘ °Ра и колективи, за които литическитс' неволи Циалните, пък и по- бодим от псевдосоциалните резони и мани-
пе би могло да се каже, че работят и се ки стремежа гТ"!!™““' ВЪПре' ®РИ‘ откровено да кажем, че по-сигурна и

със стабилизацията. Имен- литмка да се птпиитт 1 е-а социалната по- по-благоприятна социална позиция може да
енепги<г Н вниманието и политическата линията нт тчкчР няп т ‘Мероприятията на се постигне само с по-голяма и по-добра ра- 
к-тшцЯч 3 лшож5ство форуми на Съюза на писващите^ Д.г‘ ччг,!кн” аСяване на стопа" бота, такава каквато може да се види в ня 
тимн ИСТИТе в обЩ”ните бяха насочени пре- твеното пиетитопе „ 0каза се’ че изкус‘ кои наши организации на сдружения труд, 
димно към онези организации на сдружения а о тпп„™ противопоставянето които вероятно
труд, които също така с години се отличава? и ”Т^ИЧеСМИТе кРитеРии би били от по-голяма
ноС с3опТниИсващС,1теаНИСВаНеТ°’ ДОКато уСПеш_ и за социалната политика” 33 ст0панств0т0 на обществото, доколкото получат подкре- 
но сопанисващите колективи бяха поето- 'Чптгиао ^ па и оъдат пощадени от несправедливо „от-
ставени сами на себе си и на капризите те политичеек-иД г-РГи^°ШЛИ недвосмиол®1,и“ рязаните" облагания и критериите на лъже
ца пазара и стихията, с изключение когато тото заседание на ЦК нТседГ^актГ^ня солидаРността и социалното опекунство, 
от тях се търсело и взимало така да се ка- кои политически ^ какт0 И Ня" От тази, икономически незавидна об-
же и с шепа и шиник, за да се „спасят” оне- потвърждават изправността нГгезГстанов™ станрвка> може да ни извлече само Работа‘ 

които лошо стопанисват, т.е. за да мо- зд. Да си припомним председателят на дисциплина и икономисвате, разпределение 
же \.акар и изкуствено да продължи „сво- Председателството на ЦК на СЮК Митя Ри- СП°РеД Резултатите на тРУда' следователно 
ята фабрика, или „своето” строително пред- бичич на Третото заседание каза че м една °Н°Ва К°еТ° отличава ' организациите на 
приятие, без оглед на реалните икономичес организация на сдружения труд институщ™ СДРуЖеН“я ТРУД и колективите, които не мо- 
ки перспективи и резони за едно такова на нашата система, самоуправителиа общ- 
продължаване. Многобройни партийни събра, ност на интересите и общественополитическа 
ния и заключения тъкмо къ-\г това бяха 
сочени. -

на най-добрите

отнасят в унисон 
но, с години

по-хубаво би работели и 
I полза и на себе си и

зи,

же винаги и всякаде да се похвалят с под
крепа и разбирателство от страна организаг 
циите и органите на обществено-политически 
те общности. Преломът, който се предвестя- 
ва, изглежда, е повече изнуден от тежестта 
на обстановката, отколкото е съзнателно въ
одушевен. Но все едно. Подтикването и под 
крепването на най-добрите, онези които тег-

съществуване на предприятия и цехове, мунистите в Белград, почти по същото вре- лят напред и поемат бремето на стабилиза- ' 
крито често и теоретически не може да съ- ме, заключи, че обобществяването на загуби- цията, без съмнение, 
ществуват, ние въвличахме цялото стопанст- те вече не може да се търпи 
во в огромни загуби и отслабвахме 
алната основа и моралната сила на онези ви

на- общност не може да търсим обезпечаване на 
социални и други права извън увеличението 

една такава ориента- дохода и критериите на политиката на иконо 
ция винаги са били евидентни и драстични, мическата стабилизация”. А Председателст- 
С нерационалното инвестиране и изкустве- вото на Градския комитет на Съюза на ко- 
ното

Последиците на

ще допринесат да по- 
и че Съюзът бедим в стабилизацията. Разбира се, при ус- 

матери- на комунистите трябва да се противопоста- ловие всички да разберем същината на 
разбиранията и практиката щото снова, което се сюгжестира и да се борим 

които икономически, • технологически, про- _^рез упражняване на натиск върху полити- за това .освободени от предразсъдъци и ре- 
фесионално и организационно са зрели за ческите фактори, извън организациите на зони, които —- както се показа на никого не 
включване в .международното разделение сдружения труд да правят финансови сдел- са от полза, а ма всички нанасят вреда,
па труда. С времето (паместа) благодарение кн за покритие на загубите”. ' Мирослав Кораксич

ма

У

НОВА РЕДАКТОРСКА ОРИЕНТАЦИЯ НА „КОМУНИСТ"
| От „Комунист" се търси да пише по-другояче. по-опресиител-| бо-Дщ^хора?комДХшаДио- от така "нар."горещи”темиДой™ 
, но и на по-критически начин. Колкото СК конкретно и смело оъ-, ята работа> а за които не се знае. можал да даде значителен принос 
I де търсил отговори на въпросите на момента, толкова тези изис- фс може да кажат много работи на акцията, която води Съюзът на
! квания ще бъдат осъществявани във вестника _____ I за морала, за отношението към комунистите, понеже имахме лош

работата и за привилегиите. Ко- опит, че в тази акция да се вк-
рач. освен това. предложи, кога- лючват други ревиални издания, 
то се касае за издателската лей- създавайки извратена кратина с 
пост, да се възобнови библиоте- повръхностно изследване и с

образование критическо оценяване, което не е 
чисто пяло първо издание е про- работа на журналиста, особено в

такива информативни средства — 
каза Йонан Лакнчевич.

Ц еотдавна новият Издателски по-опреснитслен и критически на- 
• * ст,вет на „Комунист”, издание- чин. В този смисъл във вестника 
то за СР Сърбия, оцени осъшест- би трябвало да

редак- място темите за всички
и ма привилегии, криза па морала 

прие ориентационна програма за силата 
до края на 1983 година. Подчер циалпо за класовата роля па Съю 
таяо бе, че „Комунист” трябва да за па комунистите, обществената 

редакторската позиция на младежта и 
всичко по отно- националните отношения, 

и в

изнамерят повече
облмцу ката по марксистковяването на досегашната 

торска политика на вестника
на личния пример, а сме- дадено.

Членовете на Съюза
пистите и читателите търсят к*уре- в заключение на разисквания- 
Ц™ П?КамСумпст|1,(а изтъкна''Сто" та председателят на Издателския

Д-р МИЛАДИН КОРАЧ подкре болан Йованопцч, така че вестни- съвет
“ кът да стане по-занимателен;* не подчертае че когато се говори за

в смисъл на „лек вестник \ ио писането па „Комунист”, ме се ка- 
по-малко орган, а повече осведо-

к -шума
между-направи прелом в 

политика, преди 
тенис на съдържанието, -но 
графическо отношение. Прсдложе 
но е откриване на няколко нови пи идеята повече място да се отде- 

на съществуващите ля на секретарите на първичните ор

БОГДАН ТРИФУНОВИЧ

и оживяване
рубрики, което 'Налага кадрово за ганизации, а същевременно сезастъ
силване на редакцията и разширя пи па страниците да има повече мителпо средство и повече
ване на мрежата на външните съ приложения за всичко, което се ,,а Съюза

раздвижва и обсъжда па събра- ~ се касас само д0 техни
нията на Първичните организации.
— За щото

сае само за вестника, но и 
Съюза ма комунистите. — Дълбо
ко съм убеден

за
вее г- 

на комунистите. заяви той,
т рудници. че в онази степен в която СК. тук 

ческн изисквания, но до по-мъдро в Сърбия, бъде действително търгподчерта Корач
има много теми и много хора, ко- разбираме па политическата прр-

Според мнението на ДРАГАН 
ГЛИГОРИЧ нс е важно вестникът 
само да открива пови рубрики и, ито раздвижват въпроси в пърипч паганда. Иовапович се застъпи 
раздвижва нови тематични съдъо ниге организации, а тези въпроси 
жания. За да направи прелом, по- не проникват в обществеността, 
важно е вестникът да привлече Партийните организации 
читателите, членовете на Съюза па възможност онова, за което разл 

обществеността, да екват да стигне до общсствепост-

нал в търсене на отговори па 
въпросите на настоящия момент, 
толкова по-бързо ще успее да се 
изяви чрез вестника.

за
„Комунист”, който не би 

останалите; не- би ча
та къв 
тичал следнямат
кал да бъдат разрешени въпроси 

дилемите в обществото шо
се обади. Вестникът, сле на редакторската

За ориеитациониата. програма 
политика на

комунистите,
бъде достатъчно критически към та. Това обикновено „се пренася” 
всички обществени събития и към, общинския комитет и завърша доватслио, трябва непременно да „Комунист” до края па октомври 
с°само “ГГсе откриват ио- па пякаде в чекмеджетата. бъде критически фактор п осъщс- ще разисква и Комисията по ин-

на формиране и Председателството 
на ЦК па СК в Сърбия.

те п 
гава да

Защо, поставя си въпроса Ко- ствявамето и разрешаването 
постника множество въпроси.

ви теми, по в това как се пише. 
а трябва да се пише на по-друг, рач, на страниците па

/



Ш Комунист__________
РАЗГРАНИЧАВАНЕТО В СК В КОСОВО

\

СЬПРОТИ
и

■МЪЛЧАЛ тг

' I ■ Л' - .
В училищата в община Печ идейно-политичес

кото разграничаване главно се свежда на изключа- 
ване от СК или на партийни предупреждения 
преподавателите и досега е обхванало 94 лица. Ня
кои от тях и занапред работят на същите си места 
и, по-малко или повече, имат голямо влияние в ко
лективите в които работят.

НАЗМИ МИСИНИ

па

15 училищата е необходима политическа акция

ни училища, както и в повечето ли” моментално има' по-малко, за- напред от комуни ^
ООСТ и в Средношколския цен- щото. наложените партийни наказа ната организация? Как трябва да
тър „Боро и Рамиз”. Съюзът на мия положително влияят на отдел- се гшотълкува учудването на ко
комунистите е оспособил първич- нн лица. Ко. тяхното действува- лектиза и на секретаря на пъР-

не чрез други лица (роднини и вичната организация на СК от
приятели) все още се чувствува в . предприетите мерки (които бяха

лизъм и опортюнизъм. но и от акция. Обаче идейно-политическо- самоуправителните органи и това необходими срещу онези, които -
лентяите Наистина в много учи- то разграничаване все пак не вър налага нужда за по-откровено и през изминалото лято са
лища идейно-политическото раз- ви -както трябва. В тези училища по-конкретно ангажираме в разо^ националистически песни? Изми-
граничаване не върви както тряб- съществуват доста силни съпроти- лиуаването на „тайните Форму- наха три .месеца от тази случка,
ва, макар че от друга страна об ви. В Основното училище в Гла- ли”, с които те всъщност реша- а субектите в училището нищо не

вичица, например, комунистите не ват както самите искат. узнаха във връзка с това! Това е
който_____ ^__________ и______ • чист опортюнизъм. Това е липса

на политическа бдителност на 
комунистите в тази среда. А тези 
преподаватели все още работят в 
това училище. Дори след станови
щето на Председателството на ОК

стите в първич-

О образователните
в община Печ постепенно, но 

сигурно се освобождават от хора, 
които’ са обременени с нацинао-

организации
ните организации на СК да раз
движат необходима политическа

пеели

надеждват ангажирането и реши
телността. на СК и останалите про успяха да открият врага, 
греейвни сили в разясняването на действуваше в редовете на колек 

' нещата да идат докрай. Тези дни тива. От първичната партийна ор 
Председателството на. ОК на СК ганизация в това село са изключе 
и .представителите на всички обше ни девет лица. В Раушич, както 
ствено-политически

НЕОСНОВАТЕЛНО УЧУДВАНЕ

Тъкмо поради това технпчес- 
структури се осведомихме, комунистите га- КИят център ..Шабан Спаиля’' със 

взеха решение, че дванадесет про ка да се каже фор.мално прове- само 20 членове на СК (от общо' на ОК, първичните организации 
светни работници не могат да ос- ждат събрания. Събранията завър- 60 заети лица) все още не успя- разбира се при неоснователно и 
танат на работните си места, за- шават с мълчание. Ако е така ка- ва да стабилизира 
щото са се занимавали с враже- кво е предприето? В Комитета из която, продължава да е 
ска. дейност. Има индикации, че тъкват: „Срещу тези организации това трябва та се признае, и сле-1 
вторият етап. както в Печ нари- ще предприемем конкретни мер- партийните мерки, наложени 
чат акцията която наскоро ще за- ки. някои дори ще разформира- единадесет членове на СК. Д 
почне, ще обхване още десетина ме”. Съдбата на разформиране, та на комунистите не се чува дс- 
преподаватели. Обаче, според ду- макар за кратко, доживея и пър- статъчно в -самоуправнтлннте оо- 
мите на председателя на Обшин- вичнатаорганизация на СК в гами. Отделни хора настояват 
ския комитет на СК Данило Ва- ООС-1 „Шабан Спаиля , към Сред запазят на всяка цена позициите 
сич по този повод ще се води раз- ношколския център за насочено си, да укрепват - фамилиарносгт 
говор с всички преподаватели с образование „Боро и Рамиз”. Тя която тук отдавна е пуснала дъ д- 
иел те по-сериозно да се посветят получи ново ръководство, от ре- .боки корени Сега е ясно”’че А- 
във възпитанието на младото по- ловете ои изключи единадесет чле- ществува още едно °
колени е и да действуват в духа нове и направи оптимистически страйеинте от СК __ и
на програмата на СЮК. Надяват подход към акцията за подобре
те, че това няма да бъде безре- нйе на междуличностните и между

" национални отношения, които бя
ха доста лоши.

обстановката л° краини предели учудващо закъс 
пение, ще предприемат- партийни 
мерки. За учудването и обяснение 
то на секретаря, а както той ка
за. н на колектива, че от Коми
тета уж не са получили никаква 
писмена информация — няма ни
какво оправдание.

сложна

за
уме

ла
и в Радавац (относно в Мала 

Ябланица) от разговора 
р.е на СК- получихме

с члено- 
почти същ

отговор. Според тях, нямат осно
вание греховете, които се приши 

и ват на някои членове йа колекти- 
о ва и организацията на СК. Ясно

явление: о!- 
в тази

както и в някои други среди, 
които опортюиизмът води хорото
— имат дълбоки корени. Изключ е> че -и тук става дума за нена- 
ванего от СК или партийните пое

• та, |“аГ

Някои преподаватели партийно ° който но во става дума. понеже „учудване-» зкьг е мя ага.г»-г:
ЦИИ на СК. главнр в някои учи- ТАНОЛИпачбпяхме ™ гово° със секретаря на тплвнч- овндетелствува за опортюнизъм, за
летца на село, не ги изключават - разорахме че изключе ната организация на СК МУ СА неподготвеност на организацията
из редовете си. С такава „твърда Гпо^нататък чрез друг^хоп^т п ЦАМАИ' Той ».н каза. че в деня « за обезсилване на идейно поли 
главост и опортюнистическо по- шат силно тйт, ■ в кяоито .посетихме училището, е тическата акция в тази. среда,
ведение се изтъкват в основните шат силно влияние върху работа- разбрал, че за двама преподава-
училища“ относно в първичните ор та 1,а само^правителните органи, тели в училището е предложено, 
ганизации на СК в Радавац Гла- Макаг> че вече нямат никакви фун °“‘ойа на становището на 
вичица. Раушич, Жач, Требович, кциив самоуправителните органи да бъдат отстпаТНе,,ма^°К Д‘а СК 
Ново Село, Търстеник, ДреляЙ тех™те становища в решаването им място. Прибави, че и^прашь 
Хаджай' след това в техническия П1зе°бладават. Личи че клубето е телят се намира на списъка на по
образователен център „Шабан толкова замърсено, че в момента сочените дванадесет лица. Обаче
Спаиля”, ооновното училище „Иво 1НИТ0 СК нит<* самоуправителните колективът и
Лола Рибар” в Печ. в Основното органи не са в състояние да го са обсъдили
училище в Озрим и в още някои сазмърсят. Знаят че в училището те качества на посочените поепо-

твърде добре даватели и не са оценили дали те 
знаят, че съществуват и „предво- могат да й, лч,- „ " ЛЗЛИ

Съюзът- на комунистите в тази дители" на тези групи. Обаче, (ос- младите поколенияъзпитатели 
община все повече се противопо- вен изключаването от СК) наисти што‘ общест ' В ЛУХЗ
ставя срещу онези които се от; на не са готови да предприемат комитет в Ново
насят по свое убеждеиие. Може някои други мерки'. Това е за учу пя гтйт^ -
-яоноо охзьзноц а зь -зжвя зо вд дйане. Наистина, такива „влияте- ки нГ двамата

зултатно.
ходчивост на комунистите в това

С ПОМОЩТА НА ДРУГИ

организация на СК н 
ден днешен 

'Идейно-политически-
не

има групировки.други.

на
на на 

во. Нима Общинският
трябваше 

постъп-
преподаватели :по- .

село
за вражеските
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ПЪТУВАИ СЪСП°СЛУХЕЕ^Н И11рГИ ДА СЕ

■ирДОМР**-ЛУКСОЗНИ КОЛА 0 ’ А ■НЕ САМ0 с

\

\чЗоран Йовановнч — Откривам заседанието на ТРУдовата единицат време на' време, 
лгоет ст равнището : 

ход, автомобилът —■' или 
използуването на 
шето Бнтшанне

най-често в зависи
ма националния 

по-добре
— привличаше на-

Т„Л Л час като икономически ' час :
ио^я^РаЛе" ИЛИ ПОЛИТич8ски проблем’ За почна ст времето, на възобновяване ката,

вс или в
; креело се"РГ> 3™ °б1“и И 
1 ис1и‘к°га изглеждаше: ксгато бихме на вси- 

ръ КС водители отнели автомобилите, 
всичко оп било както трябва.

Л сега: автомобилът е отново проблели ! 
автомобил, но нямаме бензин- С ча- |

-осе се чака в дълги опашки пред бензино- !
I станциите. Никой не

има автобус, влак, самолет,

до
казано

частни, днес представ
ляват значителна сума.

В днешните наши обстоятелства цифра
та ст 150 хиляди обществени автомобили,

I по което сме в самия връх на световната 
е голямо обременение за стопанство

то и обществото. Защото, те освен гориво ч 
и други средства за подържане (и те са съ
що така огромни) ангажират и хора — всь 
дачи, механици и други, които ги обслуж- 

1 ват, ксето се свежда на цифрата от
200 хиляди заети. Това е три пъти повече 
от броя на нашите миньори във всички ми
ни за въглйща. . '

съшия. чки

листана ст ! Имамекогато по улиците тътнеха малоброй- 
, съюзнически" джипкп. 
а автомобили имаше все 

по един, купувани бяха зара- . 
злички потреби, преди всичко за ръксвод-. 
ките хора как тоза днес привеждала 
сок-ината, покрайнината, републиката I. 
дерацията. Може би затова автомобилът 
началото бе

- ни камиони или
Времето минаваше, 
повече. Един може да см спомни че

въпреки че по
някога можем да се превезем по-бързо и за 
по-кратко време отколкото. е необходимо да 
прекараме вре.\;е в опашката за бензин. По 
шзи начин, както и на-хиляди други 
бцхме дали свой

около
в

и фе-
хора.

ио г,-, личен принос за намаля- Дали е потребно това? — е въпрос кой-
.4 ОТО Г- Р ,ТппКНИЯ дефицнт На страната- Зз- - ™ притежателите на обществените Р автомо-
:’то -пябва ? На машшшге- к0‘ 5или трябва да поставят днес. Нима не мо-*Рл апомм с.оензнн. I же същата работа да се завърши и по някой

1 ДРУГ начин?! Дали е нужно винаги да се 
; пъдува със служебна, кола, покрай влакове- 
! те, самолетите и автобусите? Може ли нещо 

да се завърши и с „фмчо”, вместо с луксоз
на кела. Съюзният изпълнителен 
давна обнародва мерки, които без 
ние, засегнаха-’и употребата на обществени- 
те автомобили. Обаче, още днес може да се 
съчинят програми по рационално ползуване 
ма автомобилите. Сигурно е, че ще 
крият големи възможности за икономисваме.

в
някакъв символ на обществе

ната мощ,, предизвикваше 
- тестл винаги завист, а и про- 

когато не се използувате 
съответен начин. Имаше моменти, 
томобилът бе изтъкван

по
когато ав-

като символ на бю- Според преброяването от 1981 
Югославия има 2 568 146 пътнически автомо- [ 
били, от което 2 430 084 
тели на коли. а 138 062 
сектор. Тази цифра днес е по голяма и счи
та се, че в обществения сектор 
повече от; 150 хиляди пътнически автомоби-

годипа 'врократическа отчужденост и се 
под удара на острата обществена критика. 
Вестниците радушно се вършаха на * обича
ната тема: 
има обшо

намираше
са частни притежа- 
са в общественияз -еди коя си страна държавата 

шест авто.мобила(!), лтинистър- 
председателят -на еди кое си правителство 
се вози на колело и т.н. (а нашето . прави
телство , а нашият министър председател . ..

съвет неот-
съмне-ссче има

ли.
В общата енергийна криза п’ в акцията, 

която водим по осъществяване на програма
та па икономическата стабилизация автомо- ■

се от-за това не пишеха, но въпросът се поставя
ше сам г;о себе си). В сатиричните тексто- , С. Кържавац

ЗАПИСАНО ПО ВРЕМЕ НА ПОЧИВКАТА Цените никак да се успокоят, а 
всички знаем, че само устойчиви 
цени осигуряват стабилно, прогре
сивно селско стопанство... Кога
то всичко се събере 
риск в селското стопанство глав
но падне върху селянина. А това 
преди ще изпъди, отколкото- да 
накара младия човек да работи 
па пивата.

Някъде се 

прекъсва веригата
целият

Колко младежи са останали в 
Стояновци?

ДРАГАН ИИНКОВИЧ: „КОГАТО' СЕ СЬБВРЕ ВСИЧКО, ЦЕЛИ- Нашата младежка организация 
ЯТ РИСК В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ГЛАВНО ПАДНЕ ВЪРХУ 1ша 142 членове. Има 
СЕЛЯНИНА'’ ' ти. ученици, работници. Тук сме

и ние десетина души селяни. Има
яколко „обши" обстоятелства А всички добре знаем действител- опио оепгуранпо. Сегашният па- ’и неколцина младежи, напуснали 

•* се -стекоха да беседваме с иага причина: на село трябва да чин на даване и износа на пек- Училище, обаче не искат да оста- 
Драгаи Нинкович, 23-годишен сел се работи, без разлика на съвре- спите на селските стопани, за мла 'Яат иа нивата: чакат във воиска- 
скостолансди производител от Сте мените магнили и съоръжения. На дни човек не представлява никак та да станат шофьори или нещо 
яновци край Рума. Горе — доле мен никой няма да ми изкара ва гаранция да остане в селското подооно. и после да намерят .ра- 
разбрахме, че ни трябва по-силно хляба, ако сам не го изкарам ... стопанство. Още една работа, ма К?1
по-модерно и от вноса по-незави Дали само тежката работа в която се малко говори. 1ова е „
симо селско стопанство, в което селското стопанство е причина за притежаването па земята, осенено “ т д е вър‘
своя жител смисъл и работа те бягането на младежта от селото? па младите селскостопански тру- ма -----
намерят възможно по-голям брой — Не .е! Яма още причини, женици. Има такива, които' би ис привлекло Помпи
млади хора. А те бягат от селото Например, използуването на сред- кали да обработват земята, обаче ° село? М д
без разлика на тракторите, ком- ствата от „зелевия план’: вестни- те са бедни. Имат малко, или нзоб н‘‘
байнитс, понито хубави кърпи. За- цитс пишат за неизползваемост- що нямат земя. А никои (пито
що, попитахме Драган Нинкович та па топи пари. а мис подаваме общината, вито предприятието) но
когото срещнахме на Конфсрсн искове вече три години — и на ом предлага под наем земя. коп
цията на Съюза па югославската това свърши работата. Или, и мО то е в плевел, която никои пе по

ето село са много заинтересовани работна... Кредитите заобаче ските обекти и оборудване пай- топ м'и говореше да остана, 
а често се дават <на онези, коиго едно да обработваме земята...

без кре- След войската окончателно роших 
да остана на земята. За мен е ва
жно да работя онова, което оби
чам. Въпреки всичко, за което ви

тук студен-

— Останах, защото обичам да 
се занимавам със земеделие. Моят 
баща има максимум земя и още 
като завърших основно ‘училищее.топан-соииалистичсска младеж.

— Е, за храната и значението за доходностно 
й слушаме по радиото, телевизи
ята, четем във вестниците. И 
селскостопанското

за-свързиане.
за това само много се говори,

за нищо по е направено. Конкретно имат нари да строят и
не се вижда какво е това, макар дитм. а когато и по-бедпияг сели-

специалмсти •ппн е получил кредит, не би мо 
жал редовно да го отплата по 
рали високата лихва.

От вестниците узнавам, че пя-
ще слушаме и ще се питаме за- окопромишлепии комбинат „Сир- ма достатъчно семена. минерални
п'о младежта не остава па село. мм ум". Пък и нерешеното мензи- торове, гориво,

производство
като значителен отрасъл в стопа- че имаме съответни 
писва пето. Обаче от приказките и чиято задача е това да оргапизп- 
хартиите до селото —- веригата рат на равнището на „Агрорума” 
няк а де се скъсала ... Оше повече и па равнището- ма Селскостопап- гоиорпх...

Д. Мицичрезервни части.
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Всичко е по-важно от културата
Между другото, самодейният теа 
тър към това дружество е поосди 

тазгодишния фестивал
самодейци в Кула.

лау 
82. С

култУР- тения за излагаме има, да кажем 
и помеще във Фоаето на Културния дом, ооа 

може да се види ня- 
изложба пора

_ тпп дн липса на възможността да 
туриня дом с повръхнмпа от 0бс:шсчат художествени лроизве-
кв. метра. Двете канцеларии, клу деМ1.1Я д художниците .. . ? Някои 
ба п малката зала ползуват лнтс от тяХ сгюрСд думите па самия 

в ратуриата. музикалната п изоора- |^||лан 'нинич. неговото изявление 
, зителната младеж с десетина про 11ПОКОМСнтирали с

с сШ| физически да се разплатят с нега

възловите проблеми наИ във Валево оценяват, че 
нця живот трябва да се търсят внедостига на средства нател на

драматичните
Артистът Веролюб Андрич е 

на Букова награда запрофесионални-

че никога не 
коя ‘ по-качественания

се
РАДМИЛА ТАМИНДЖИЧ_____ реатангажирането на 

те сътрудници-за режисура, сцено 
графия. костюмография, театърът 

стреми в своя ре
пертоар да внесе и произведения 
на съвременните драматични пи-

едостигът на средства н поме
щенията. впрочем 

много други градове в СР Сърбия, 
са основните проблеми на валев- 

Макар че някои

както и все повече сежеланието и
грамът цялости, в които 
в малка стенен 
възпитателната работа с младеж
та. Сблъскването през целия ден 
разбира се. е неизбежно.

е включенаската култура, 
официални личности твърдят, че 
към тези неволи никак не може 
да се приобщи неразбирателство 
то и индоленцнята от тяхна стра 
на, мнозина валевци не споделят 
това мнение. Защото. смятат 
някои други общини с много по- 
скромна сума пари постигат по-доб 
ри резултати. Казват, че тазгодп 
игната „жетва" от три милиарда и 
400 милиона, от които един ми
лиард и 200 милиона отишли 
Републиканската общност, дава 
възможност на общинската самоу- 
правителна общност на интереси
те във Валево да покрие по-раз 
членената и по-качествената прог
рама.

Във Валево, както казахме, ня 
списание, обаче има 

издателска дей
сатели.

ма постоянно 
няколко пункта ма

_ ност. Например, към Архива, към
— Поради много лошите усло- из,,аТелство „Напред . към Ра 

те пия за работа принудени сме да 'пио-Валево Графическа издател- 
' предложим на младежта повече * работна организация ,.Ми- 

разчленена отколкото качествена Ракич" Последната вече ня-
кдл ПРОП АНОВИЧ 7прзш,ителД н , колко години в рамките на изда 1\А ПРОДАНСВИЧ, управител на _ а програма „С поетска ръ
Центъра За съжаление, нашата писано" обявява стихотворения 

в младеж много повече е за и и те ре- да нашите известни поети Блаже 
сована за диско музика и заба- ^онсски Десанка Максимович и ви. отколкото за по-сериозни кул лонески, м 
турни съдържания. Сегиз-гогиз би др 
вахме принудени да се послужим 
и с измама. Хората дойдат на за 
бава. а ние организираме реци- 

Онова което е в компетенция тал или. концерт на сериозна му 
на самоуправнтелната общността ^“-р^т.^^Г^ое^^^нт^

. суват и остават докрай.

Фолклорната секция иа споме 
художественонатото културно 

дружество също така заслужава 
внимание. През последните две 
три години съставът гостуваше в 
различни страни на Европа и А.ме 
рика. Дали по примера на него 
или съвсем самостоятелно, в ня 
кои стопански организации във 
Валево все повече се създават кул 
турно художествени дружества с 
относително организирана програ-

.Културният дом във Валево е 
отделна история и търси специал
на ! статия.

ма.
От останалите активности 

Дома трябва да споменем 
кинозали, чийто репертоар успеш
но следи съвременните течения в 
кинематографията, отколкото 
ва правят другите градове в СР 
Сърбия. Да споменем и Училище 
то за основно музикално образо
вание, което работи напълно само
стоятелно.

на
двете

Със средствата на Самоуправи- 
телната общност по култура се фи 
лансират: гостувалия на професи 
онални театри, преглед на_ детски 
те хорове от валевски край, регио 

на драматичните 
излож-

интересите по култура във 
во, са професионалните учрежде
ния: Междуобщинският исторНче л _ _

з. Народният музей. Ме „ Т°® деяТКОсеатододЛ®®е^ пезултати налния преглед 
библиотека. Културният “ „бтСТТа на защита ма недвижя самодейци, художествени 

^,°теЛ културни33 богатства ДОсв1и би и настоява се аю» 
успешната работа на Архива и Му ЦИя *1а ^ нр ' г ргттта
зея. тачи се и грижата за защита ция рра*Т?1РЯРяи иЯ6 п.тяртни по 
на паметниците. Средновековни па л„^а5атя?а СЪ° Тметници в общината няма, но има мещения в селата), 
такива от 18 и 19 век, има мно
жество паметници от НОВ. Орга
низирано се пристъпва към възоб

то-

ски архив 
стната
дом и Младежкият център. Компе 
тентността. обаче, никак не е рав 
нопоавна. тъй като някои от тези 
институции, част, пък дори и най 
голяма част от средствата обезпе
чават със собствена работа.

Но. онова по което тази ин 
както казахме — еституция

отделна история, се отнася поч
ти до невъзможните условия за 
работа. Ако вярваме в думите на 
директора. Домът е буквално пред 
закриване. Открит преди повече 
от двадесет години, сега е прину
ден да работи с дотраяло оборуд 
ване. за чието подменяване нико
га нямало средства. Дървените 
столове, които ужасно скърцат от 
най-малко движение, практически 
липсата на отопляване, което по
сетителите кара да седят в балто 
ни, разбира се, не. са най-добра 
реклама за и без това оскъдната 
програма.

Извън средствата на самоупра- 
общност МладежкиятАрхивът и Музеят, казват, ра 

ботят добре. Библиотеката, обаче 
вече дълго време едвам търка с 
помещенията. Макар една от най- 
добрите в републиката, тя в тесни 
те помещения няма възможност 
за програмирано развитие. Кога- стари динара, 
то се въвежда самооблагане здра 
вното дело.. образованието, градо 
устройствените дейности.... вина не се гордеят освен недостига 
ги имат предимство. Макар че то-

вителната 
дом организира концерти естрад
на и нарнодна музика на по-извес 
тни състави и художници. Отноше 
нието между тези два вида прог

новяване на църквите, манастири 
те. старите училища. Работите по 
защита на паемтниците тази годи 

милиона200на струваха над рами. според думите на директо
ра на дома МИРКО БОЯНИЧ. е 
убедително в полза на културна
та програма, макар че публиката 
е очевидно заинтересована за ко 
мерчески представления. ' Обаче 
според думите на някои журнали 
сти в „Напред”. Домът все пове
че е представителство, а все (по- 

Ни- малко културна институция.

Онова с което валевци никак
на помещения за младите и лоши
те условия за работа на библио
теката

га постоянно годишно 
кретарят

ва и оправданата надежда, че с общност по култура Милан
изграждането на медици нЬки цен нич- твърди: въпреки че няма по Ин пртняпегетиня театпалнитъо библиотеката най-после да по стоянна галерия, в града имамно- инак петнадесетина театралнитър оиолиотеката най после да по го кътчета за изл0жби По-нататък представления годишно, особено

той твърди, че галерия досега във от Белград, само е част от сиенич
всеки случай би имали ако изоб ната програма на тази институ-

Има надежди, че някои от по- разителните художници бяха лока ция- Под покрива и. с по-малко
мещенията на това заведение, съ- зали повече организационна спо- или повече разбирателство, нами
що т'ака най-после, да станат иму собност и че същите, в крайна ли подслон КХД „Абрашевич
щество на Младежкия център. Та ния. не знаят какво искат. Вед- което е специално прочуто по динара, от което всичко отива за
зи институция понастоящем рабе нага. разбира се, се явяват про- двадесетгодишната успешна актив програмите,
ти в закупени помещения на Кул тивни мнения, дори и вик. Поме

ва, според мнозина, е на място 
излиза че културата е вечно „по
следна дупка на. свирката”. Се 
съществува възможността, а с то

е липсата на галерия и 
списание. Се 

на Самоуправнтелната

лучи някои от помещенията 
бившия детски диспанзер.

— Съвкупният приход на дома 
възлиза на около един милиард

а у нищо за подържа-
иост иа драматичната си секция, не на Дома- — казва директорът, 

на сградата изисква 
около пет милиарда динара, 
действително не 
Евентуално някое
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самооблагане, 
но знаете, времената са такива, че 
днес всичко е по-важно от кул-

Комунист
С указа на Президента на Републиката от 

22 декември 1964 година „Комунист” е отличен 
с Орден народно освобождение, а с Указа от 
30 декември 1974 година с Орден братство и 
единство със златен венец.
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колегия:

език.



ИЗ ДЕЙНОСТТА на МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ТОПЛИ ДОЛ

асфалтирането на пътя
НАЛЕЖАЩА задача

БОСИЛЕГРАД:

Селскостопански нооинн
И тази година, основна

та организация на сдруже 
труд „Напредък" 

Босилеград, 
се със

динара за килограм. Та
зи акция е 
шанс на селскостопански 
те производители, , които 

. вече приключват със сезо 
нната работа за осъщес
твяване на допълнителни 
приходи.

Ф Местната 
Сурдулишка 
Щности на 
красноречиво 
строителството
обекти.

извънредън
общност в нияпечен, местната общност е 

готова да даде доброволна 
работна

отсело Топли

ТериТоРИЯТ\г\бо:(ипн°а;даейг
ДОЛ,община занимаваща

об- селскостопанека 
дейност и изкупване на 
селскостопански и. други 
видове плодове и продук
ция върши

ръка —
председателят на 
Миленов.

Най-крупната , 
ято в тазгодишния 
набелязала

заяви 
МО В.това 

резултати в 
комунално-битови

говорят досегашните 
»а редица

акция, ко- 
план е изкупването 

на шипков плод. Досега 
тази организация (единст
вена от тоя вид в общи
ната) е,изкупили около 
70 000 килограма шипков 
плод. За един

* * *местната
Щиост е асфалтирането на 
пътя от местността „Сепа 
рация" до центъра 
лото в дължина

обДоста успешна е ак
цията по подменяне на 
електромрежата в селото 
— сподели Влада Милен
ков, председател 
ната общност, преизбран 
неотдавна. — Известно за 
труднение

ООСТ „Напредък." от 
Босилеград тези дни запо
чна и с изкупването на 
Ябълките, по цена от 3 дина 
ра за килограм. Наистина 
цената не е висока, но ка 
то се има качеството тази 
година приносът от ябъл
ките в . Босилеградска об 
шина е извънредно голям, 
според (специалистите прг 
ценяват над 200 тона), все 
пак е приемлива. Охраб 
яващ е фактът, че целОку 
пното количество ябълки, 
които се явяват като из 
лишък, е „Напредък" каз 
ват, че ще го изкупят. 
Ябълките ще се предадат 
на фабриката ,,Делишес" . 
Етв Владичин хан, за про 
мишлена преработка-.

на се- 
от около килогрампет километра.на мест- шипков плод. 

ята е заплащала по 30 до 
35 динара (за индивидуал 
ните селскостопански про 
изводители 
училищата по 35

организаци
— Ние сме прокарали

всички махленски пътища, 
така че остава Предприя
тието за пътища да асфал 
тира този

.представлява 
протакането от страна на
Електроразпределителното .

от Лесковац. Инак за под ШИНИ 
менянето на Дървените с 
оегонни стълбове 
та са

по 30, а за
динара 

килограм). Целокупното 
количество е

участък и Топ
ли дол най-сетне да 
лучи съвременна 
телна връзка с центъра на 
комуната. Отделени са 220 
хиляди динара да се 
карат още два 
пътя: до Доганови и до 
Стамболийски. Инак за 
асфалтирането 
стък средства

по предадено 
на фабриката за прерабо
тка на шипков 
видове
-Дрога" от 
На й-гол ям о

съобщисредства 
осигурени от репуб 

ликански източници 
ктрфикация на 
щите и приграничните об
щини

и други 
горски плодове 

Порторож. 
количество 

шипков плод е изкупено 
от Тлъминския район.

Да добавим, че „Напре
дък” все 
ков плод по цена от 30

за еле 
изостава- про- 

махалски
в размер 

милона динара. 
Стойността

от 7,7

на този уча 
също са 

обезпечени от републикан
ски

на това сгро 
ителство обаче е .много 
по-голяма, понеже

Ь. МиленоЕ още изкупва шип
членове

Социалистическия Преди 
съюз и младежта по почин 
на местната общност сами 
са поставяли 
така че Топли 
мснофазен ще получи 
фазен електрически 

-Освен това, населението от 
това село е дало и по 15

М. я.източници. Считаме, 
че до края на годината, 
а най-късно през пролет
та на идната година, и то 
зи обект ще бъде преда 
ден. на употреба, заключи 
Влада Миленов.

Да напомним

те на всичко предстои по 
правката на сградата на 
някогашния културен дом 

стълоовете, в който сега се поместват 
дол вместо селският магазин, свои по 

три мещения има и местната 
ток. общност, а в него има и 

голяма зала. Поправката 
на дома ще струва около 

хиляди динара, понеже тря ^,3 милиона динара, 
бва да се построят оше
два трафопоста. Засега да — Засега все още не е 
лекопроводът е готов, ин- уточнено кой е собстве- 
сталациите са поставени, иик на тази сграда. Тук 
остава Електроразпреде- имат свои помещения и 
лителното да изпълни пое 
тите задължения.

ТЮТЮНОПЕОШВОДНТЕЛИТЕ В ТЛЪМИНСКИКРАЙ

Ще предадат 4000 кг 

тютюн
накрая че 

в Топли дол водоснабдява
мето е решено и почти все 
ки дом има хубава планин 
ска питейна вода. Залесе
ни са обществените площи, 
а от кадастъра се очаква 
след новото премерване 
на имотите, да предоста
ви пови площи (от които 
досегашните собственици 
са се отказали) за залеся
ваме. Други належащи 
проблеми за разрешаване 
засега няма.

С произвгодство на тю
тюн се занимават, 15 сел
скостопански 
тели от Бистър, Долно и 
Горно Тлъмино (Босилег
радска община). Тази го 
дина те ще предадат на 
ДИВ от Враня — цех за 
ферментация във Влади

чин хан над 4000 кг, сухи 
тютюневи листа.

Вече години наред най- 
дсбър тютюнопроизводи
тел в този край еРадивой 
Милков от Долно Тлъми
но. Тази година той е про 
извел над 600 кг тютюн.

К. Г.

„Народна радиност", мест 
ната общност, търговската 
организация „Звезда" от 
Сурдулица. Основното е да 
се построи бетонна плоча 
над залата в размер 7x14 
метра. Материалът е обез-

производн-

Местната общност е раз 
гърнала инициатива и 
построяването на други ко 
мунално-битови

за

обекти. Ст. Н.

г лПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО '

РАБОТА БЕЗ КОМПАС ■ ■■

На няколко „вълни" мина прокарването © В акцията по ирокопване ма главния в скоро време ще могат да премахнат мно- 
на водопровода от Вучи дел до Звонци и канал помогнаха п армейците. Участвува и гобройните повреди по главната търба. 
Звонска баня в дължина от 5 километра. „Пироградпя" оА Пирот. При такъв случай и Звонци н Звонска
Първата „вълна" беше, да си припомним, че баня, ще почакат още дълго време на стигне
уж не бил правилно проведен референдумът, ф За търби и други материали, освен водата п до тях.
че имало недоразумения във връзка с кан- вложените трудодни, бяха изразходвани и А защо се е стигнало до такова положе-

над 3,2 милиона динара. ние? Ако навреме и щателно се извършваше
Търби те, които с години стояха в центъ- строежът, сигурно е, че така нямаше да 

Звонци, много от които „изчезна- стане. Сега, хем е трудно да се открие 
бяха положени в но-голямата част от всеки „дефект" хем, пък трудно се изв:,рш 

лен интерес да се доведе докрай тази благ о- водопровода. И тук започва вече лошата ис- ват поправки, защото пито теренът, ни го вре
мето отиват на ръка на работниците, които

^ Нали строежът е минал на няколко ги извършват,
всички сс увериха че водоснабдяването с на- „ъЛНИ>. ,)равс,, без сериозен контрол от стра Неминуемо възниква въпроса, защо не 
същна необходимост, а не нечия „воля , ак- специалисти оказа се че и в учас- с.с е воЧил° сметка за да не се стигне дотам,
дията с нов тласък трогна-напред. Обезпсче- е заиршен вода не може да Лко сс >,аботоше °"мв°Р»о « правилно ще-
ни бяха и средства от републикански и об- ,™а' ТърбщС Са положени некачествено. На ше да се спечел" много ТРУ« и “Рсме »,в°-зямгяг == » “ Чаа "5=,^-— г. я= «там?=

....
гала в Липот през 1980 година усърдно рабо Тези дни неколцина работници от ннрот- дансто на вода в Звонци и Звонска баня мо- 
тиха елин месен на този обект. Така трасето ския водопровод се опитват да поправят още >кс да се извлече голяма поука, че без „ком 
на главния водопровод от каптажа при незавършения водопровод, по работата не им „ас” не бива да се започва пито една акция. 
„Вража църква" до Звонци, а по-късно беше върви добре. Без достатъчно алатн и ирибо- 

^ продължен и към Звонска баня- ■ ри, при лоши климатически условия, едва ли я'

тирането на извора...
Акцията тръгна на добре, но не за дъл-

местиатаго. Промени се ръководството на 
обвшост и новото не прояви ио-забележите- ха

на селоР а

устройствеиа акция.
След няколкогодишно разтакано — когато

тория с водопровода.

У
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Защо попа библиотечни 

пунктове?
ПО ПОВОД „МЕСЕЦ НА 
КНИГАТА”

Градската библиотека в 
Димитровград 
с около 25 хиляди томо
ве. От тях към 15 хиляди 

сърбохърватски 
език, а десетина на бъл
гарски език. При това от 
отделни заглавия има 
тридесет и повече токове. 
Наистина един 
книжен фонд, който спо
ред мнението на библио- 

Момчило Андре- 
възможност с

разполага

ка че разполагат не само ти, младежките ор|аппза 
с хубави зали за представ ции в тези села и прочие 
ления, ио и с помещения „Месецът на книгата е 
в които биха могли да се хубав повод този належащ 
открият библиотечни пун* въпрос в развитието 
ктове. Още повече, че оп библиотечното дело в Ди 
ределен фонд книги най- . ммтровградрка община да 
вероятно разполагат и са-

са на

по ма

солиден

се разреши.
мите села.текаря 

вич, дава 
отделяне на част от тези 
книги да се открият 
не един или два библио-

Ст. И.
Според някои неофици

ални изчисления, , за да се 
открие един библиотечен 
пункт, необходими са око 
ло 10 милиона (стари) ди- 

— До неотдавна същес- нара. Сума, която не пред 
твуваха библиотечни пун ставлява особено затруд- 
ктове в Сенокос и Височ / нение да се- обезпечи, 
ки Одоровци. Обективно ' Културната , общност на 
в тези селища на Димит- интересите в общината, а 

, ровградска община броят и местните общности, би 
на читателите е минима- ха могли да обезпечат те 
лен и свободно може да зи средства. Още повече, 
се каже, че бяха „нераци че в градската библиоте- 
онални”. За разлика от ка един библиотекар ра 
тях, в близките села на боти със съкратено вре- 
Димитровград, като Жел ме (четири часа), който 
юша, Гоиндол, Лукавица, може да допълни това ра 
броят на жителите расте ботно време в някой от 
и в тях има голям брой библиотечните пунктове.

уче ' Като се има. предвид, че 
димитровградската библи 
отека преди няколко го 

ни читатели в тези пунк- дини имаше двама библи 
тове. За съжаление, сега 
те са принудени да идват 
в града, за да си вземат 
книга за прочит, констати 
ра М. Андреевич.

по-

Топла закуска 
за три хиляди 

ученика

течни пунктове в някои 
местни общности.

нови книги
За учениците от основ

ните училища, в Сурдули- 
шка община и през нас- 

учебна година е Тито за свободата и 

освобождението
тсящата 
обезпечена топла закуска. 
Именно, три хиляди уче- 

което представляваника,
95 на сто от обшия брой на

топ-учениците, ползуват По повод 90-годишната отрба и мирното развитие на 
рождението на Йосип Брознашите народи и народнос
тите и Деня на освобожден- ти, за урежденето на между 
ието на Ниш от фашизма - националните 
14 октомври, книгоиздателст върху 
во „Градина” от Ниш из изма 
даде книгата „Тито за свобо ързаната политика, като най 
дата и освобождението”. Из 
бор от изказвани# и речи 
на др. Тито е направил м-р 
Неделко Богданович.

Сборника авторът започ 
ва със заключителната реч 
на другаря Тито на Единаде 
сетия конгрес на СЮК, кое 
то представлява сполучливо 
авторство, понеже на опреде 
лен начин синтетизира мис 
лите на другар# Тито за сво 
бодата, като най-ценна при
добивка от НОБ.

Сборникът е разделен на и непреходност.
В поредицата на книгите,

Самоуправила закуска, 
телната общност на инте
ресите по' основно образо 
вание, както ни осведоми 

общността

младежи и девойки, 
ници и пионери, които би 
ха могли да станат редов

отношения 
основните на маркс 
ленинизма, за необвсекретарят на 

Душан Стойкович, е обез 
печила 70 на сто от стой-отекари,

градска библиотека 
ше половината от сегаш
ния книжен фонд, основа
ние да не се постъпи име 
нно така няма.

когато самата 
има- -широката основа за урежда 

нето по мирен начин на вси 
чки конфликти, за самоупра 
влението, като най-домекра 
тична форма, в което влас
тта напълно минава в РъД& 
те на работниците и прочие.

Като творец на концепци 
ята за всенародна 
всенародна 
та гениална мисъл за свобо 
дата и освобождението в та 
зи книга проличава с цяла 
то си

нсстта на закуската, а 
останалата сума (30 на 
сто) заплащат самите уче 
ници. Също така самоуп- 
равителната общност зап 

Очевидно, налице е лип лаща превоза на всички 
пътуващи ученици, кои
то живеят над 4 километ 
ра от училищата.

Тук бихме-посочили, че 
в споменатите села пре§ 
последните няколко годи сата на интерес не само 
ни беше извършен осно- при отговорните в съотве 
вен ремонт на някогашни- тните институции, но и 
те културни домове, т,а- на самие местни общнос-

борба и 
отбрана Титова

Б. К.

БЕЛЕЖКА историческо величие

Физкултурната функция на елин двор три части, които не предста 
вляват отделни цялости, а 
напротив: всестранно разк
риват историческата мисъл 
на др. Тито за сввбодата й 
освобождението. При това 
трябва да се изтъкне, че тези 
три дяла едновременно да 
ват цялостно мнение на др. 
Тито не само за свободата, 
но и за останалите същест 
вени' съставки на нашата ре 
волюция: за НОВ-а, като ве 
ковен стремеж на нашите 
народи за свободно развит
ие, раждането и развитието 
на Югославската 
армия, за СЮК, като пред
водител във въоръжената бо

които тематично разкриват 
богатата Титова мисъл, пра 
ктическо действие и теоре 

разработка, книгататична
„Тито за свободата и освобо 
ждението” в издание на „Гр 
адина" допълва тази темати 
чна разработка и предствля

Вече дълги години учи-, „на един кош”, 
лищният двор на цен- се, използуването на дво- 
тралното основно учили ра за една спортна игра 
ще ,,Васил Левски” в Го автоматично заличава ос 

Лисина изпълнява две

Разбира . се уреди като спортен 
комплекс. На няколко пъ 
ти се опитахме да разре 
шим този проблем, но не 

„възможнос успяхме по простата при
чина, че в селото не съ
ществува възможност за

таналите му 
ти”.

рна
функции: същевременно е 
място, където учениците

ва ценен принос за и цялос 
тно съблюдаване на личнос
тта и теоретично-практичес' 
кото дело на другаря Тито. Д0 
напомним накрая, че книга 
та е подредена с вкус, 
затуй топло я препоръчваме 
на всички наши читатели.

При това трябва да се това. 
има предвид, че ^ топката, Организираните социа- 

ния. която е най-действеният листически сили в нашето
В този доста тесен учи спортен реквизит, поето- самоуправителцо общес-

лищен двор в течение на янно застрашава стъклата тво не признават безизход
учебната година с*е про- на' многобройните учили- ност при
веждат по няколко стоти щни прозорци и фасадата
ци часа физическо възпи на училището. Но 
тание. А възможностите

прекарват почивките си, 
и физкултурни упражне-

па

народна
разрешаването 

на обществените пробле
ми. Затова не може да се 

ли приеме и отговора за без 
изходност във връзка с 
изнамиране спортен тереЯ 
за горнолисинското 
лище. Очевидно е, че 

часовете по този предмет лективът на училището не 
се провеждат в малкия

Ст. Н.
това

само е „техническото 
це” на проблема. Същност 
та е: какво е качеството

БОСИЛЕГРАДму за това предназначе
ние наистина са твърде 
малки. С големи импров^ на физическото 
зации от него се направи 
(не)подходящо игрище за 
футбол на малки врата 
или също така несъответ двор?
но на правилата игрище — Обучението по физи- та на местната 
за хандбал. И още две ческо възпитание прове и общината. Още 
„възможности : същата та ждаме в училищния двор че Горна Лисина 
зи площ може да се пре- по нужда — казва дирек ло, в което не може 
върне от футболно и ханд торът „а училището Алек се намери локация за 
бално игрище в терен за сандър Иовев. — Защото но спортно 
волейбол, или пък -да се училището не притежава 
използува за баскетбол

Филми през седмицата
През следващата седми 

ца любителите на филма 
в Босилеград ще имат въз 
можност да гледат два из 
въмредно добри филма, от 
които единият е кавбой- 
ски. -

Ето названията 
то на -------

• На 26

възпита
ние в това училище, ако учи-

ко- вни роли във филма иг
раят: Ф. Алмадо, И. Лоза 
но, П. Армендориз и др. 
Режисьор А. Марсел.

• На 28 октомври, чет 
Въртък: „СУПЕР—МЪЖ”, 
(открит е анонимният ба
ща на 837-те деца) итали
ански цветен филм. Глав 
ните роли изпълняват: 
Кристифор Мишел, Джу- 
лия Г-удмен и Хери X. Ко- 
рберт.

може да направи 
Оам. Необходима

много 
е помош 
общност 
повече,

не е се- и време 
прожектирането:

октомври,' вто
рник:, „ПРЕКАЛЕНО ГОЛ 
ЯМА ЖЕРТВА”

Да
ед-

игрище.

парцела, която може да мексикан
ски кавбойски филм. ГлаК. Георгиев

М. Я.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ОТ ТРИБУНАТА НА X КОНГРЕС НА ССМ НА БОСНАИ ХЕРЦЕГОВИНА

с ОПТИМИЗЪМ към
БЪДЕЩЕТО

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ГОРНА ЛГОБАТА

Успешни първи
'т-...—

На проведения към края 
на миналата седмица Десе 
ти конрес на Съюза „а со
циалистическата младеж на 
Босна и Херцеговина се из
яви единството, силата и 
готовността на 
от тази република 
ължи без колебание 
на другаря Тито и 
и развива придобивките и 
ценните

ежката организация 
република трябва 

решителна борба 
по-успешно

в тази" 
Да раздви „Млад работник самоуправ 

ител”, в която са участвува 
47 общински конферен

ции На ССМ и 250 000 млади 
работници, 
ници
работнически 
В акцията „Младите 
панството на БиХ” са съ 
брани 28 милиона 
ма вторични суровини, 
зи резултат са осъществили 
275 000 младежи и девойки.

жи за още 
обществено ор 

младите на 
на придобивките 

революцията и со

ли
При основното 

„29. ноември” в 
бата, освен 
нически 
ската

училище ски 
Горна Лю 

различните уче
секции и пионир- ки или пък не спазват дис 

организация ценен циплината в класа. Със за 
принос за качеството на об довалство мога да кажа, 

че критикуваните приемат 
отправените им забележки

критики към всички 
наши другари и другарки, 
които имат слаби бележ-

ганизиране на 
основите 
от НОБ, 
циалистическото
тво.

новатори и уче 
от училищата за 

специалности.
младежта 

да прод 
делото 

да пази
строителс на сто

разователно - възпитателния 
процес 
младежка 
учениците 
Нейните

в периода между Деветия 
и Десетия конгрес на 
на Босна и Херцеговина ус 
пешно е проведена

килогра- 
а то

дава и първичната 
организация на 
от осми 

21 членове

постижения на на 
социалистическо ССМшето и при тях вече се чувствува 

клас. по-високо трудолюбие при 
— П ученето на уроците, а също 

така се подобрява и поведе 
нието им.

Членовете на тази мла- 
на дежка организация знаят 

своя основен дълг: да ста 
способни и трудолюби 

ви строители на нашето 
социалистическо самоупра- 

— Борбата за добър успех вително общество. Затова 
поведение е в младежката си дейност 

първа и основна проявяват стремеж да се 
задача — заяви ' изграждат в духа на поло

са-
моуправително 
Изразена е

общество, 
решимостта на 

младото поколение да защи 
щава и- защити, 
тическото 
братството и

акцията
момчета и 10 момичета, ко
ито на 25 май 1982 година 
бяха
в ССМЮ —

Гсоциалис- 
самоуправление, 

единството на 
нашите народи и народнос
ти, свободата.

л тържествено приети
„ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ '82" с помощта 

своите преподавателите пра
вят първите си успешни нат 
крачки в младежката дей
ност.

независимо

По вълнитестта и социалистическото съ 
дружие.

Не липсваше 
съблюдаването на 
нито

оптимизъм в 
развой- 

перспективи. От вся- 
становище, 

критиче-

и прилежно 
нашата
младежка
СТАНКА АНДОНОВА, пред жителните качества на мла 
седател на 
ганизация.

— Успехът

ка дискусия и 
без оглед че бяха младежката ор дата социалистическа

ност у нас. Но • в това не 
и дисципли- се остава само на думи и 

теми на съвети. Обсъжда се дейно- ^ 
събра- стта на всеки младеж и 

а при обсъждането им девойка в свободните актив

лич-ски, лъхаше 
може

увереност, че 
и трябва да се разчи Рта на младежта и при по- 

трудни обстоятелства от се 
гашните. Изнесени бяха ред 
предложения и инициативи, 
Същността на които е: младе 
жта е готова да поеме грижа 
та за цялостта на обществе 
но-економическото и поли 
тическото развитие, за изхо 
да от моменталните трудно 
сти и за разширяване фрон 
та на борбата за по-нататъ 
шно развитие на социалист 
ическото самоуправление. 
Конгресът, в чиято работа уч 
аствуваха окло 1000 делегати 
и гости, призва поинерите, мл 
адежта, родителите, препод 
авателите, всички трудови 
хора и граждани да допри 

, несат с радетелство и себеот 
рицание за победа на все
народната борба за икономи 
ческа стабилизация. Деле

ната са редовни 
нашите младежки 
ния, 
винаги

оди се в мен една надежда, 
срамежлива искра, буйна мечта. 
Залюшка ме по вълните на любовта 
търсех опора, вяра, топлина!

изтъкваме всяко ности и секциите,
постижение и вите акции и в останалите

в трудо
положително
пример и отправяме другар конкретни дейности. М. Янев

ЗаВЧЕРА започна младежката политичес
КА ШКОЛА „ДУШАН ПЕТРОВИЧ ШАНЕ” НА В. 
„БОРБА"

Мислех, че това е Твойта обич. 
Дълго омайваше ме тя!

Довчера за радост, но днес за болка: 
с нея погребвам — любовта. Конгресите пътепоказатели 

за действиеЗа шастието не съм аз.

Другите — все са ми чужди: 
Намери щастието си с други! 
сърцето зове ТЕБ, а няма глас.

В сряда на 20 октомври 
започна XIV цикъл 
Младежката политическа 
школа „Душан Петро1 
Шане" на в. „Борба" нид 
название: „КОНГРЕСИТЕ 
— ПЪТЕПОКАЗАТЕЛИ

НА АКЦИЯТА". .
За този цикъл на Мла

дежката политическа шко 
записали 

младежи 
от всички краища на стра
ната.

на

ла са се 
14 000

над 
девойкиВанче Бойкоь'

гатите изразиха решително 
становище, че фабриките, уч 
илищата, факултетите, ниви 
те и местните общности тр 
ябва да станат площадки на

УV
ССМ В МАКЕДОНИЯ ПРЕД СВОЯ ЕДИНАДЕСЕ 

ТИ КОНГРЕССИЛАТА НА ЛИЧНИЯ ПРИМЕР
съзидателен труд, организи 
рани акции по икономии 
на електроенергия, горива, 
хартия и желязо, намалява 
не на бракуваните стоки, 

ползуване

За по-съществено влияние 

на младежката базаНормата на Бобанпо-пълноценно 
на средствата в обществения
транспорт. кар че беше „дължен" да 

набере 5 кг.
Разбира се, Бобан мо

жеше да продаде „излиш
ното" количество шипков

Всяка година, в рамки 
те на програмата по об
щественополезен

Единадесетият 
на Съюза на социалисти дежката 
ческата младеж в СР Ма 
кедоиия ще се проведе 
на 3 и 4 декември 1982 го 
дина. Очаква се на кон
греса да присъствуват 450 
делегата от всички краи
ща на Македония.

конгрес най-важна задача на мла- 
организация в 

тази република е да пови 
ши идейно-политическо
то си ангажиране и оспо 
собяваие. Особено е важ
но младежката база да 
оказва по-съществено вли

Във връзка със заемането 
на младите поколения е пр 
ието заключание да се пре 
разгледа институцията кон 
курс и да се премахнат 
велики облици на проверка 
на знанията.

От конгресната трибуна 
беше предупредено, че сред 
младите се разпостраняват 
отрицателни идейно - поли 
тически прояви, най-израз 
ителни от които са конфор 
мизмът, еснафщината, пот
ребителският 
алкохолизмът, 
на наркотици.

труд,
учениците на образовател 
ния център „Вук Карад- 
жич" в Бабушиица прове 
ждат еднодневна акция по 
събиране на шипков плод

плод и да осъществи печал 
ба от 2000 динара, 
не са малко за ученичес
кия джоб. Обаче той всич 
ко предаде на учшлището. 
— Това е моята норма. Аз 
вече с години преизпълня 

утвър-
училищна норма

които

И в тазгодишната акция 
се осъществиха добри. ре
зултати, а нееи герой без 
спорно беше БОБАН ДЖО 
РЦЖЕВИЧ, ученик в III 

, машинна спедиал- 
. Този ден той набра

яние върху политиката 
на организацията си, а ръ
ководствата на всички равам десетократно 

депата
— обяснява кратко бъде
щият металостругар.'

В проекта на акционна- впища да поддържат с 
изтъква» нея дейбтвени облици наклас 

пост.
60 кг шипков плод,

манталитет, 
употребата 

Затова млад

та програма се 
че в предстоящия период допитване.(М. А.)ма-
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ДИМИТРОВГРАД

Електрификацията на Димитров 

градска община успешно напредва
* та година ток ще получат

махалите „Пометковци в 
Драговита и една 
в Искровди, и

Горна Лукавица. Из
вестният вече надалеч По 

манастир

електрификация при 
тези

тяло поКоординационото
Социалистическия съюз в Димитровград

електрификация на иеелск 
община

ДНИ махала 
селата Граконстатира че плана по 

трифицираните селища в Димитровградска 
успешно сс осъществява.

Сурдулица

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА ОС

па и

същогановски 
ще получи ток през след
ващата година.

* С електрификацията 
на селата Лрача и Било на 
пълно ще се реши проб> 

електрификация

В село Искровци трябва 
да бъде построен още един 
трафопост, и да сс поста
вят' още двадесет стълба 
до една махала.

Именно, в течение на 
тази година ток са получи 
ли селата Врабча и Пета 
чинци. В момента приклш 
чват работите но спектри 
фмциране па селата Ис- 
кровцн и Драговита.

„Имаш къща - върни 

апартамента“ бе изтъкнато, 
очаква се електрическите 
крушки да светнат и в те
зи две села за Деня 
републиката.

На заседанието бе при
ет и плама ио електрифи
кация за следващата годи 
па. Според него следцтша

лемът за 
на селата в Димитровград 
ска община. Според пла
на това ще стане през
1984 година, относно до
1985 година електрифика
цията

* Както

Трябва да сс изтъкне 
също, че през тази годи
на са постигнати извъиред 
ни резултати в електрифн- 

общипата. 
най-от-

на

Жилищният въпрос винаги е бил в центъра на 
вниманието на обществеността. Без оглед дали се 
касае за кадрови, настанеш! нли с години празни 
жилища. Защото жилшцето, като обществена стой- 
ност, все по-често е предмет на различни манипу
лации и непозволени работи. Жилищата се сменя
ват, купуват и продават.

По всички тези въпроси 
и за 30 ненастанени жили 
ща на 14 октомври т.г. ра 
зговаряха членовете на Из 
пълнителния съвет на ОС, 
когато бе разгледана ин
формацията на обществе
ния правозащитннк за за 
белязаните явления в про 
веждането на определени 
закони, относно решения 
на Общинската скупщина 
в Сурдулица. На заседа
нието е изтъкнато, че тря 
бва час по-скоро да се 
преразгледа целокупното 
положение в жилищната 
политика и да се органи 
зИра акция под название 
„Имаш къща върни апар 
тамента”.

напълно ще приклю
цирането
Ток са получили 
далечените села. При то
па тези села са доста раз 
пръснати (село Драговита 

електрическа

на чи.
А. Т.

Електрическият ток не 

се пести достатъчно
иманапр.

мрежа, която е дълга кол 
кото и тази в Димитров
град
тра) и се простира в не
проходими планински ме
стности. Обаче това не е

Има и такива безотговор
ни, които не са заплатили 
кирия за няколко години. 
По този начин общността, 
относно 
та общност на интересите 
по жилищно дело 
по-бедна за около 500 хи
ляди динара.

цели 23 кил ом е-

самоуправителиа сметкамакинство води
’ кол кото е въз

останалите 
градове в СР Сърбия, и в 
Димитровград са предпри
ети определени мерки за 
пестене 
ток. Освен временно изкоп 
чаване на определени ча
сти от града 
мрежата за 
време,
улици без осветление. Яс
но е, че това е нужно, 
обаче, защо всеки ден ед
ни и същи улици остават 
без осветление? Нима не 
съществува някакъв ред в 
изкопчаването на улично
то осветление? И не е ли 
пестене също, ако гори 
всяка трета крушка по 
улиците, но всички да 
имат поне малко осветле
ние?

• Все пак най-големи 
спестявания могат да се 
осъществят ако всяко до

Както и в
да спести 
можно повече. А ако тръг

никаква пречка за група
та монтьори от електрораз 

орган иза-

остава
мете вечер по улиците ще 
видите, че почти във всич 
ки дворове гори външна 
та крушка, макар че в 
момента никой няма на
вън. Това сочи, че пред
приетите .мерки за песте
не на ток не се спазват. 
Че това е точно сочи и из 
разходваната електричес
ка енергия през послед
ните няколко дни, която е 
за около 30 на сто по-гол 
яма от предвиденото. За 
това електроразпредели
телната организация в 

Димитровград апелира 
към гражданите да пест-. 
ят колкото се може по
вече ток за да не се пред 
приемат нови и по-чести 
изпопчвания. 
мрежата.

пределителната 
ция в Димитровград на че 
ло с Никола Маноилов, а 
също и за числящите 
към ЮНА, които оказаха 
ценна помощ на местно
то население във всички 
села, които вече са полу 
чили ток.

на електически
Разбира се, „забравящи 

те” наематели не ще мо
гат да отбягнат заплащне- 
то на кирията. Обаче, по 
ставя се въпрос за тях 
ната морална отговорност, 
за което трябва повече да 
се поговори на събрания
та в домсъветите. Такава 
практика на отделни лица 
в Сурдулица трябва час 

На същото заседание е по-скоро да се пресече, да 
посочено, че голям брой се изостри личната отго- 
наематели, т.е. ползуващи ворност към обществените 
обществени жилища в Сур ния ред.

се
от електро- 
определено 

оставят се някои

В Драговита напълно са 
готови
нискотоковата мрежа в са 
мото село и трафопостове 
те. Остават още някои дре 
бни работи, като боядис
ване на стълбовете, зазе
мяване на мрежата й дру

далекопроводът,

С. Микич ги.дулица не плащат кирия.

ОТ СОИ ПО КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАД
от електро-

А. Т.може би еЛипсата на средства 
основен проблем

делегатите,
въвеждането на местно са- 

(доброволен 
труд и парични средства) БОСИЛЕГРАД 
в местните общности — 
акция; с която до преди 
няколко години се разре
шаваха значителни кому
нално-битови проблеми в 
селата. Разбира се СОИ

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ.,ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” вмооблагане

Акция за събирания на 

вторични суровини
На проведеното през миналата седмица в Боси

леград ' заседание на Скупщината на Самоуправител- 
ната общност на интересите по комунална дейност, 
делегатите обсъдиха досегашното реализиране на 
плана и програмата и приеха конкретни задачи и 
активности за по-нататъшна работа в комуналната 
дейност.

по комунална дейност и 
Общинската скупщина 
ще оказват помощ, но без

И доброволен по инициатива 
ската

Средствата обезпечени по 
този начин (около 2 милио 
на стари динара) ще бъдат 
използувани за ученически 
екскурзии и потреби на 
пионерската организация.

През миналата седмица 
на пионер- 

организация при ос
новното училище „Георги 
Димитров" в Босилеград се 
проведе акция за събиране 
на вторични 
стара хартия.

зи цел дълго време бе в 
дефект, проблемът става 
още по-актуален.

Изходът от положение
то, както посочи един от

средства 
труд на населението акци 
ите съвсеМ бавно ще се

След обстойно запознава 
не с проблемите и с въз
можностите за преодолява 
нето им, делегатите кон
статираха,. че занапред 
трябва още по-голямо вза 
имодействие между тази 
самоуправителна рбщност 
и местните общности. Ос
новен проблем поради ко 
ето и плана и програмата 
през настоящата година 
не се реализира с желан 
темп, както посочиха на 
заседанието е недостигът 
на средства. Именно, СОИ 
по комунална дейност раз 
полага само със 7 072 406 
динара, а потребите са мно 
го по-го леми. А ако се 
има предвид, че и булдо
зерът предназначен за та-

провеждат.
М. я.

суровини
Акцията все още не при 

клЮчила- Тя има дългосро 
чен характер, .т.е. ученици
те и занапред ще събират 
хартия която ще донасят 
в училището и след като 
съберат достатъчно коли- 

ще бъде предадена 
на посочената фабрика. Без 
съмнение, е че това е добра 
и полезна акция, а подобни 
трябва 
останалите 
сдружения 
та, понеже стара хртия има 
навсякъде.

ИЗ ООСТ „ТЪРГОКООП” в ДИМИТРОВГРАД
В акцията бяха включе 

ни всички ученици от пъР 
ви до осми клас на централ 
ното и учениците от под-Няма въгяища аа отопление
ведомственото училище в 

не село Райчиловци. Акцията, 
думите на директо

По всичко личи, че оне 
зи домакинства и общест 
вени заведения в Димит
ровград, които са разчи
тали да си отопляват по 
мещенията с

Димитровград засега 
разполата с този 
източник на топлина. Всъ-

чиство
ценен . според

ра на училището Лазар 
щност, както подчертават Стаменков, е твърде успеш 
тук, тази организация не на. Има ученици, които са 
е имала средства за аванс предали и над 50 килогра- 
за въглищата, а все 
няма отговори и от Бел
градската банка за отпус 
кане на. кредит за 
цел.

да организират
организации на 
труд в община

ивъглища, ня 
мат да имат възможност 
да се още ма хартия. По тоя начиц е 

3000 килогра-ппгт тНабдяТ с.. тях- В „1ъргокооп ,
то е почти

събрана надкоя-
единственият 

снабдител на въглища
ма. която е продадена на 
фабриката ‘за хартия „Целу 
лоза”

тази
А. Т.в от Владичин хан. м.я.
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Нощна оран“ по овесаФУТБОЛ

93

Поредно поражение Към края на лятото и 
в 1началото на .есенха ди
вите свине са предизвика-' 
ли големи щети на 
стопанските

на българска територия, 
а нощем минават гранична 
та линия и преорават ,нив 
ята и ливадите. Ловджии 
окото дружество не ‘ е' ор
ганизирало почти никаква 
борба срещу тези 
тели, а
те производители 
са могли да предприе
мат нещо.

селско 
прОизвоДите- 

от Бистър, Долно Тлъ 
мино и други села в този 

, край на Босилеградска об 
щина.

ли
вреди- 

селскостопански- 
едва ли

Ст . Зрители около 100 души 
Времето приятно за игоа в
Теренът тревнист, подход- ,®?"реки Добрата игра и
яш за игра. Съдия на сре- лони Г™ ГОЛЯМ бР°й го
щата Жарко Томович от положения, футболис
Ниш. Голмайстори: Джорд и пт ”а ”Асен Балкански" 
жевич в 2 м„ Анджелкович на” „ * Г°СТуване
V0 * Глишич в 82 м. за веднаж
25Ти V РаШа ТОДОР°В в отбор няма-25 М. И Синиша Иванов в Я
58 м. за „А, Балкански".

ксовТвТчВ' 7 И Новица Але .ксов 6 / Зоран Зарков - В продължение на играта 
,,А. Балкански” поведе с ре
зултат 2:1. с гол на Синиша 
Иванов 
Балкански” 
жността 
ки. За

/ . Най-много са пострадали 
нивите, засяти с овес. От 
25 ха площи, засяти 
зи култура, стопаните не 
са събрали нйто едно зър 
но. Дивите свине

Стопаните на унйщоже 
мата реколта не са довод 
ии от постъпката на коми 

са уни- сията за преценяване на
щожили напълно реколта- щетата. Тази 'комисия ^е 
та от 9 ха площи в маха- прегледала само една унй^ 
ла „Тъ-ки рид (с. Бистър), щожена нива и оценила,
9 ха в махала „Црешне- че щетата струва 2000 дй- 
В°" ^ ^ гта В махала »Еров нара. Някои са се отнес- 
ци (с. Долно Тлъмино). ли и до. компетентните об 

Дивите свине, които, се щински органи, но са по 
движат обикновено в су- лучили обяснение,
рии от по 20 И повече жи могат да получат обещете 
вотни, са намерили убе- ние.
жище в граничния пояс

от дузпа пред с та-„А.
се откри възмо 

да спечелят две точ 
съжаление, 

от Димитровград 
танаха,

‘гостите 
сякаш зае 

домакините
се завър 

Ръце. Още 
този

опит- Домакини 
те поведоха в самото начало 
на играта, когато

което
насърчи и най-напредпролича, че

изра
вниха, а в 82 м. постигнаха 
водещия гол и се наложиха 
с резултат 3:2, като по този 
начин спечелиха

централни 
ят нападател Джорджевич 
от няколко метра разстояние 
улучи вратата на „А. Балка 
нски

„А. Балкански”: Стоян
Анджелкович 6, Миленко 
Виданович 6, Драган Велич
ков 6, Мйлован

двете точки.
В че неследващия крЪг „А. Ба 

лкански" еУспя Дз изравни резу 
лтата с гол, който 
централният 
ша Тодоров. С 
се замина на почивка.

Тодорович 
7, Душан Мемич 6, Никола 
Найденов 6, Синиша Манов 
7, Борислав Манолов 6. Ра

домакин и ще
играе срещу отбора на „Ед
инство” от Бела Паланка на 
24 октомври т. г.

постигна 
нападател Ра К. Г.
този резултат Г "\д. с.

Препеченият хляб 

като лекарствоСигнал за тревога • В стари времена хляба никога не е 
хвърлян. Остатъците домакините • препичали и 
оставяли „за лек”. И наистина с тях се леку
ват редица заболявалия.

Ф Препеченият хляб е ефикасно средство 
за лечение на стомашни киселини, и подритва
не. С добра телешка супа, с разнообразни зе
ленчуци: магдоноз, моркови, целина и тн., пре
печеният хляб е изключителна диетална храна 
срещу редица стомашни заболявания. В така-

Стана практика Дали
отбора с нови, 
футболисти е 
та причина 'за слабия ус
пех? Може би, това е ед
на от причините, но сигур 

. но не е единствената. Още 
повече, че в сегашния съ 
став играят и няколко опи 
тни футболисти.

всяка
седмица на четем за поре 
дна загуба на „А. Балкан 
ски”. В досегашните

подменянето на 
неопитни

ва съпротива, 
сае се за безрезултатност.
С други думи, липсва . им 
заключителният удар, кой- , 
то да принуди и против
ника на капитулиране.

Въпросите са много: не 
е ли време нещо да се ме__ 
ни в тренировката, да се

Значи, ка

единствена-
ня-

колко кръга — 
та е само една 
Безспорно,

постигна 
победа, 

твърде малко 
за възможностите на фут 
бола в Димитровград.

ва супа, нашите стари хора са готвели говеж
ди, телешки и юнешки кости. Препеченият 
хляб, заедно с ястия от моркови помага при 
очни заболявания. Препеченият 
ефикасно и при хроничен запек. Онези, кои
то имат високо кръвно налягане трябва да 
употребяват препечен .хляб с ястия от кар
фиол и прясно зеле.

хляб спомага
Ако се има предвид ми

налогодишният хубав пла 
смент — в горната част 
на табелата, наистина се 
поставя въпрос: какво 
стана, та димитровград
ските футболисти след все 
ки кръг падат по-ниско?

търсят по-сполучливи ре
шения чрез въвеждане на 
нови играчи, разместване 
на сегашните, търсене на 

жи, че футболистите на най-удачни решения? Оче 
Балкански” играят

Внимателният наблюда
тел (и читател) ще забеле

видно е, че нещо трябва 
да се предприема и в ор- 
ганизационно отношение,

(Интерпреглед)„А.
удоста добре на терена, до 

ри на най-реномираните 
съперници оказват жила-

и по отношение на трени
ровките, и по отношение 
на тактиката. ТЪЖЕН ПОМЕН

Димитровград разпола
га с достатъчно кадри в 
тази област. Може би е 
необходимо отборът да 
се предостави на екип, ко 
йто ще поеме отговорно
стта да измъкне „А. Бал
кански” от сегашното не 
завидно положение. И да 
възвърне реномето на то
зи футболен отбор, на 
чиито срещи преди при- 
съегвуваха и около хиля
да посетители, а сега ед
ва се събират двеста до 
триста души. Качеството 
ма футболната игра, ре 
зул^атът, са онези фак
тори, които въздсйствуват 
да има повече или по-мал 
ко посетители.

ШАХМАТ На 6 ноември 1982 година навършиха 
ШЕСТ МЕСЕЦА

от трагичната смърт на нашата никога непре- 
жалимаСимултанка на 

Славолюб Маряжшч
ЗорицаДимитровград, 16 октомври 1982 г. В рам

ките „Шахматът в училищата’’ в Димитровград 
на 16 октомври т.г. гостува най-младият югос- 

гросмайстор двадесетгодишният Сла
волюб Марянович. В помещенията на основно
то училище „Моша Пияде” в Димитровград за 
шахматната игра изнесе беседа, а след това изи 
гра симултанка на 25 табла. Противници му 
бяха шахматисти от Димитровград, Пирот и Ва 
бушиица, както и пионери—шахматисти.

Накрая гросмайсторът победи с 24:1, тъй 
като успяха да ремизират Димитър Виронов от 
Димитровград и Чирич от Пирот.

Гещгиевалавски

Пера
Налице е едно: спешно 

нещо трябва да се пред
приеме. Това „нещо” най- 

• добре знаят спортните дей 
ци, които оглавяват фут
бола и водят футболния 
отбор. Време за протакане 
обаче няма.

от Димитровград
На този ден в 11 часа ще посетим гроба Й в 
димитровградските гробищаТази акция е успешен опит да се популя- 

тази част па Нишки 
голям ин-

и ще положим
ризира шахматна игра в 
регион. Самата акция предизвика 
терес и представлява настщченис за развитие
то на тази древна игра в Димитровград.

цветя.
Каним близки, приятели н роднини да присъс- 
твуват на помена.

Опечалени: баща Георги, 
майка Цена, сестра Тодор-- 

братя Тодор и ЗлаткоД. С. ка,
Ст. Н.
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БЕЗ УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Защо'й8 запасал спишНа всяка крачкабено учтиви към гостите.

— Навярно очаквате ва проличава вредното иъз
жни гости? действие на алкохола. Вае

— Не. но днеска месо- мете за пример ма)а-
Сложсто пред него

Джентълмен стои на ъгъ
ла на една мрачна улица 
попипва по гърба, а след 
това го прнтисква силно 
по лицето. В съшия мо
мент някой женски глас 
извика: — 0!

— Няма значение, гос- 
каза галантно

пише йедън нашиньц:Еве кикво ми .......
„От по-рано със синатога се видуешемо 

пути у годинуту и напишемо си иош 
у писма и ете тека знаешемо йдъи 

млого зарадува кигг, 
вамили»о(фала оогу и снаш 

висоНете щикле по овия на- 
беше ки-

рего.
съд с нимо, а в друг съд 
налейте пода. Какво мис 

лите, кой съд магарето ще 
избере?

— Този с водата — оба 
жда се гласът па публи-

то е твърде жилаво 
тата ми. Тя не е сапдъие 
за писма. дпа-три 

по две-три
Летоска сеза другога. 

синът дойде с целу 
ката да размръда
Ши лоши пу/ища), а йош по мило ми 
га ми казаше дека су на одмор. 
бабуту насаме у ижуту са че зоеремо сенцето 
раат а ти че поодмориш старе косИе. Ама на 
сабле на закускуту ми застану залък у гушу. 
Тона йе на йадове кажем на бабуту, а она ки- 

— снаата не йе дошла за

пожо!
джентълменът. — продъл
жете, само, 
се, не дръзвайте вече 
пускате писмата си в ус-

ЯСНО

че. моля ви
Някой въодушевен трез

веник държи предаване за 
щетното въздействие на 
алкохола, илюстрирайки т 
го с поучим примери.

ката
— Л за какво водата? 

— запита той.
— Затова защого е ма

да Кажем на

гара.

ко и свете свекръве 
арно. Ама испаде синът не дошъл за арно. 
Каже: тате ти знайеш дека у град съга йе 
криза греятьето, че мора да си откарам дърва. 
Ако сине, да поокосимо па че грабнемо се- 
Нируту и моторкуту и право у корию. Ама тате, 
каже синът, нийе само свърнумо да ти каже- 
мо за дръвата, па че идемо на одмор у Грчку.

Врънуше се оди одмораг и я кажем на 
айде да набере.мо дръва. Тате, зиме- 

то йе далеко, че идемо с йеднога приятеля да 
се прошетамо по Бугарию и да си понакупи.мо 
некойе евтине работе. После га окну по теле- 
вон да дойде у йедну суботу и неделю, а 
сикдракът че иде у Италию да поиакупи вар- 
мерице за дечрулиюту и некой делчък за

ДРАГОВИТСКИ ХУМОР

Изпит за шовера
жем не Ьу познаваш: с 
Цвету оди „Конярник”...

— Защо не промениш? 
— питал главният.

— Не могу бае, много 
ми се угодила...

Накраят главният казал:
— Дай ручну кочницу!
Драговичанинът изку- 

бал кочницуту и Бу подал 
на главниятога

— Еве, бае!

Драговичанин решил да 
полага за шовера. Улезла 
комисията и главният ка
зал:

синатога

— Айде, запали!
— А, бае, благодарим, 

я не пушим...
Пошъл с първу бързину 

и кико не Бу менял глав
ният помълчал, па решил 
да га подсети:

— С койу идеш?
— Е бае, и да ти ка-

он

ли-
музинуту.

Море гле си работу и не се сеБирай. Кому 
треба дръва че си набере. Ама йедън петък 
дооди телеграма: „Тате гледай да позбереш 
малко дръвца я не могу да дойдем идемо на 
синдикални излет”. У друг петък пай телегра
ма — не може да дойде йедън колега ним

СТАРОСТ И КРАСОТА

— Съжалявам, но никак 
не мога да сторя за 
да би подмладя! — ще ре
че козметика на една да
ма в напреднала възраст.

— Това и не е нужно, 
господине, на драго сър
це желая да бъда на въз
раст, само, че никой да не 
познае.

Мъдри испрача сина у войску та че биду на гоейе. 
У трет петък
дръвцата, овам нема бензин не могу да дой
дем ...МИСЛИ амън тате ега си понабрал

Йучера му испрати телеграму: „Сине, я 
набра дръва — ама за мене, ти кико знайеш и 
умей-еш”.

Знам да йе закасал — нема дърва, не стиза 
Бумур, исключую струюту, нема навта и ич 
ми нейе жал. Жал —
кико моят син що смазаше 
преодетье, що не знаю колко имаю и

• СЪВЕСТТА Е НАЙ ДОБ 
РАТА. НРАВОУЧИТЕЛНА 
КНИГА ОТ ВСИЧКИ, КОИ 
ТО ПРИТЕЖАВАМЕ, НЕЯ 
трябва ДА ПРЕЛИСТВА 
МЕ НАЙ-ЧЕСТО.

ПАСКАЛ

ум не ше преживееш. 
ГОРКИ

• Живей в съгласие със св 
одта Съвест и нека хората 
си говорят каквото им дойде 
на ум.СОБСТВЕНИК НА РЕСТО 

РАНТ
ми ие що заради теквия 

границуту оди 
колко

СЕРВАНТЕС
• Не прави нищо,
противоречи на твоята съве 
ст нито когато си с хора, ни 
то когато си сам.
• Пази се от всичко, което 
твоята съвест
• Често хората се гордеят 
с чистата си съвест затова, 
че имат къса памет.

което
• Нашата съвест е непогре 
шим съдия, когато не сме я 
убили!

потроше, що се уврзали с приятелсБе врзБе ки 
свинска црева, си испущимо убавото време па 

съга мора да затезамо и преко границу, и на 
пум-пете и у продавницете. Да .ме беоше мене 
прашували я тео да уведем овея нове мерБе 
йоще лани-полани, та верно тия силне парали- 
ие да се вату повече за работу а по-палко за 
дебелото Бесе кико що се клна събранията.

един
ресторант повика на раз
говор персонала.

— Моля ви се, днес от 
вас желая да бъдете осо-

Ссбственикът на ко
БАЛЗАК

• Гласът на чистата съвест 
е по-приятен от 
на славата.

не одобрява.
сто гласа

П. БОАСТ
• Хората никога не изпит 
ват угризения 
от постъпки, останали у тях 
навик.

л. толстой
• Не се сближавай .с хора, 
у които съвестта е твърде 
гъвкава.

на съвестта

V УВОЛТЕР
• Без съвест и при голям

|»СТНИК НА КЪЛГАД
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