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РАзвитието °наЦаг3рокоАмплекса НА СЪЮЗА на комунис

АКТУАЛНОДО ПОВЕЧЕ ХРАНА 

СЪС СЪВМЕСТНИ СИЛ НА |ЦГ И ЧЕСТ
С приемането на октом

врийските пакети меро
приятия ст страна на Скуп 
шината на СФРЮ и Съюз 
ния изпълнителен съвет е 
отворена нова страница в 
борбата за провеждане на 
стопанската стабилизация 
у нас. Най-новите меро
приятия, над всичко, ще 
съдействуват по-ускорено 
да се осъществяват ста
билизационните мерки, за- 
щото имат на прицел „най- 
болните" точки в досега
шното ни поведение. С 
девалвирането на динара 
се дава нов импулс на из 
носа, а с въвеждането на 
депозит се подсичат коре 
ните па инфлация от чуж 
чина, в която съдействува 
ха мнозина наши гражда
ни, пътуващи прекомерно 
в чужбина, където изнася 
ха и нашата валута, която 
след това обезценена се 
връщаше обратно.

Задача над задачите се 
га е да се положат уси
лия за повишение на про 
изводителността ма труда 
за пестене и икономисва- 
не на средства и материали 
за подобрение на техно- 
ложката дисциплина. Ве

че е по.ведена борба про
тив лентяйството и безот 
говорното отношение към 
труда.

В този смисъл вече се 
действува. Налице са и 
първите резултати. Най- 
напред са извикани на от
говорност комунистите. И 
ония, които не проявяват 
готс.зност да приемат на 
сърце най-новите мерки, 
се разобличават, а получа 
ват и заслужени наказания. 
Защото отговорността е 
морал — а другото, безот 
говорността, най-меко кд 
занс., е аморално деяние.

Отговорността е повик 
на нашия ден, на гласа на 
Съюза на комунистите. Тя 
вече влиза в открит сблъ. 
сък с всички, които нару 
шават дисциплината, неза
висимо от поста, мястото 
което заемат.

В този смисъл са насо
чени и решенията на не
отдавна проведените Тре 
то заседание на ЦК на 
СЮК и Второ заседание 
на ЦК на СКС. В тях кри .. 
стадно' ясно е подчертано 
че членовете на Съюза на 
комунистите преди всич
ко трябва да бъдат в чел 
ните редици на борбата за 
промяна на отношението 
към труда и трудовите за 
дачи, като по този начин 
се дава широк път на твор 
ческня труд, а се подсичат 
корените на лентяйството 
и посегателството вър
ху обществено имущес
тво. На комунисти, които 
са натрупали нетрудови 
доходи и не е място в ре 
ловете на авангарда на ра
ботническата класа. Тряб 
ва да отдаваме всички си
ли за по-качествена, пр- 
отгопорна п по-доходна ра
бота. -

А какво е дисциплината 
ако не самият труд и от
ношението към него, сама 
та отговорност. Първото ли 
це на отговорността е в 
нашето съзнание, Друго- 
то наричаме взискател
ност, самоконтрол. Ако 
сме доста строги към се- 
към себе си, ако сме прин

ствуват 
трудности. Причините за 
това преди всичко, се на
мират във все още недо- 

организпра- 
ност и икономическа свър 
заност на производители
те, преработвателите и 
оборотчиците на селскосто 
ланските стоки, 
още неразвитото 
стопанско производство и 
низката му материална ба 
за и неблагоприятната ка 
дрова структура в тази об 
чувствуват слабости в 
ласт. При това особено се 

чувствуват слабости в 
сдружаването на частни 
производители с общес
твения сектор и в сдружа 
ването на селскостопански 
те организации в по-големи 
и мощни икономически ця 
лости.

Сдруженият труд в аг- 
рокомплекса и по-нататък 
е организиран в 52 орга
низации, от които 23 рабо 
тят самостоятелно, несвърза 
но и всред които бавно се 
установяват производство 
НИ II ДОХОДНИ връзки.

доста слабости иОсновно условие за по-ускорено и по- 
развитие на селскостопанското про

изводство и целокупното стопанство в региона 
а особено за успешно реализиране на проекта 
„Морава П”, е сдружаването на труда и сред
ствата и самоуправителното организиране на 
сдружения труд в агрокомплекса.

стабилно

статъчната

В борбата за. увеличено 
производство на храна Съ
юзът на комунистите в 
Южноморавски регион съ 
вместно с останалите об
ществено-политически си
ли полага усилия за по- 
ускорено развитие на аг
рокомплекса. Тази борба 
е сце по-значителна ако 
се имат предвид разпола
гаемите, а все оше неиз
ползувани възможности

ченията на Третото заседа 
ние на ЦК на СЮК и Ак- 
ционната 
в Сърбия, приета минала 
та година, а които стано
вища ясно показват насо
ките в развитието на сел 
скостопанското 
ство, през‘ миналата 
мица в Лесксвац 
ваха и делегатите на МОК 
на СКС в Южноморавски 
регион.

във все 
селско-

програма на СК

производ- 
сед-

разиск-

за производство на храна 
икономическа НЕОБХОДИМ Е ПО-УСКС 

РЕН ПРОЦЕС НА СДРУ
ЖАВАНЕТО

и трайната 
стабилизация, която изис
ква постоянни, по-задълбст- 
чени и качествени пром&

В уводното изложение 
на Живко Младенович, се 
кретар на Председател
ството на 
в плодотворните разисква 
ния се изтъкна, че в досе 
гашното развитие на сел
ското стопанство се чув-

ни в развитието на селско 
стопанското производство
в региона.

До коя степен се осъще 
задачите в тази 

пре-

МОК на СКС и
ствяват
област, изхождайки 
ди всичко от приетите кон 

документи, заклю- (Следва на 3 стр.)г-ресни

ОТ АКЦИЯТА „НИЩО НЕ БИВА ДА НИ ИЗНЕНАДА’

въздушно нападение
неделя в Нишки регион с 

название „Ии-
През миналата събота и

показни учение подуспех се проведоха 
що не бива да ни изненада".

манифестации можеше да се ви- 
гражданска защита,В тези двудневни

подготвени частите по
първа помощ, действуването при 
сгради; как действува противпо-

: ди колко са 
| екипите по оказване на 
5 спасяване от руинирани

жарната защита. в Ниш научение се състояпоказноЦентрално
„Освобождение”. 

В Ю часа тревогата
X площад нападение”, 

са-
навести „въздушно

появиха „вражески”! на небето сеи веднага след това 
I молети, които

знак за „престанала „въздушна
гражданска защита.

частите по

На„бомбардираха” града, 
опасност” започнаха да 

Екипите по 
РБХ оз-

Ц11ПНИ и неотстъпни към 
другите, ще стигнем до 
желаната цел. Ведно С 
топа ще допринасяме и 
към укрепването на само 
управлението като общес 
тнена система. В настоя
щия момент отговорност 
та става въпрос на дълг 
и чест на всскиго.

Па няколко пъти
I

действуват частите по 
бърза помощ „спасяваха" ранените,

контаминираните територии .. •: начаваха успех: действуваше семинаха с голямУченията 
бързо, навреме, съгласувано.

Ни снимката; Спасяване ,ш „ранен" от многоетажно 
сдаиие в цснт/,ра на град Ниш Матся Андонов



НАСи аПО СВЕТА
ТИТОВОТО ИМЕ И ДЕЛОМЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ЮГОСЛАВИЯ ОТБЕЛЯЗВАНЕ НАИЗ

Паметник на ТнтоПодкрепа на справедливата 

борба на Палестинците
РАЗГОВОРИ НА АРАФАТ СЪС СТАМБОЛИЧ И РИБИЧИЧ

ъя&т
__ Палестинският народ се гордее с отношенията сн с Югослапин, основите

на които положи президентът Тнто — заяви Ясср Арафат.

справедливата борба па 
палестинския народ.

Наи-висшите югосвав-

съвета на ГрадскатаДелегатите на трите
Загреб неотдавна ^дштодушио при^

Йосип Броз Тито.
скупщина на 
еха решение в главния град 
се построи паметник наоказват постоянна и пълна 

подкрепа на палестинци-
В края на миналата сед 

мина на двудневно офици 
ално приятелско посеще
ние в нашата страна пре
бивава председателят на 
Палестинската освободи
телна организация Ясер 
Арафат. Това беше първо 
то посещение на Арафат в 
една неарабска страна 
след изтеглянето на палес
тинските бойци от Бейрут

бьде издигнат в знак на

ча и героя на нашата Народоосвооодителна оор 
ба и социалистическа революция, осиовополо 
жника и строителя на необвързаността и непо-

света — другаря

Паметникът те на

колебимия борец за мир в 
Тито.

СЛЕД ТРИУМФАЛНАТА ПОБЕДА НА СОЦИАЛИСТИТЕ 
Р, ИСПАНИЯВ твърде сърдечни и при 

ятелски разговори Ара
фат запозна Стамболич и 
Рибичич с обстановката в 
Близкия Изток, активност1- 

ПОО в борбата й за

Конструктивна и 
спокойна смяната на

осъществяване неотчужди 
мите права на палестин
ския народ на самоопреде 
ление и собствена държа
ва и с положението на па 
лестинския народ след 
най-новата израелска аг
ресия. Арафат ' топло бла
годари на домакините си 
за разбирателството и под 
крепата, която СЮК, 

останалите обществено-по 
литически организации, 

югославските народи и 
народности оказват на

След триумфа на Социали 
етическа партия на общите 
избори в които ПСОЕ спе
чели гласовете на 9 836 579 
испанци и получи 201 депу 
татски места в парламента в 
Испания се вършат подготов 
ките за смяна на властта. 
Водачът на социалистите и 
кандидат за нов премиер 
Фелипе Гонзалес се срещнал 
с досегашния премиер Калво 
Сотело с цел смяната да бъ
де „конструктивна и спокой 
на”.

От посещението на Арафат в Югославия

И този път беше подчер 
тано., че не може да се на 
мери решение за кризата 
в Близкия Изток без пра
вилното разрешаване 
палестинския въпрос.

ски ръководители изра
зиха най-големи симпа
тии и пълна солидарност 
с героичната борба на па
лестинския народ начело 
със ПОО. Югославските 
народи и народности, кои 
то извървяха тежък път в 
народоосвободителната си 
борба и социалистическа 
революция, и занапред иде

на

Ясер Арафат посети Ме 
мориалнпя комплекс „Йо
сип Броз Тито" и положи 
цветя на Титовия гроб.

„Вторият човек” на Социа 
листическата партия (ПСОЕ) 
Алфонсо Гера заявил, че де
визът на социалистите ,,3а 
промени” ще се осъществява 
веднага след смяната на пра 
вителството. 
не се страхуват от властта и 
са готови за извънредни уси 
лия” — прибавил тощ 
кални централи — „Работни 

Двете най-големи синди- 
ческата комисия" и Генерал

АКЦЕНТИ ОТ РАЗГОВОРИТЕ МЕНГИСТУ — СТАМОБЛИЧ „Социалистите

Традиционни приятелски връзки нага изразили готовност да 
съдействуват на новото 
циалистическо правителство.

со-По. покана от председателя зира 
на Временния военен' админи 
стративен съвет на Етиопия 
Менгисту Хаиле Марям, пред 
седателят на Председателство 
то на СФРЮ направи офици 
ално приятелско посещение 
в Социалистическа Етиопия 
от 29 октомври до 1 ноември 
1982 година. Югославеко-ети 
опеките разговори на най- 
високо равнище се състояха 
в атмосфера на взаимно раз 
бирателство и доверие и пот 
върдиха, че народите на две 
те страни са свързани с дъл 
готрайно традиционно прия
телство. Двете делегации раз 
говаряха задълбочено за по
нататъшното развитие на 
двустранното сътрудничество 
и застанаха на индентични 
становища във връзка с най 
важните световни проблеми.

* Оценено е, че се пости- ' 
гнат значителни резултати в 
стопанското сътрудничество, 
но съществуват неизползу
вани възможности в тази об 
ласт. Търговският оборот мо 
же да бъде^по-стабилен и по- 
уравновесен. Усъвършенству 
ването на стопанското сътруд 
ничество трябва да се реали

чрез смесни предприя- всички окупирани арабски 
промишлено, научно, територии.тия,

техническо и инвестиционно 
сътрудничество. Накратко номически ако бъде безрезул 

татна и най-новата алжирска 
мисия
иранско-иракската война.

Ж Югославия и Етиопия
, оказват безрезервна подкре-
* Двете страни се застъл- па на акцията на необвърза 

ват за стабилен мир на афри 
канския рог въз основа на 
решенията на Африканска
та конференция в Найроби, 
принципите от Хартата 
ООН

за прекъсване на
ните и други страни за про
веждане на глобални прего
вори за световното икономи 
ческо сътрудничество. Под
чертано е значението на пред 
стоящата Седма конферен
ция, която ще допринесе за 
укрепването на единството и 
дееспособността на движени-

* АКРА:
* КУВЕЙТ:

Границите на Гана вече 
един месец са закрити пора 
ди застъпването на правител 
ството на капитан Джери Ро 
лингс да се разплати с кон 
трабандирането и корупция
та, девиации вследствие на 
които повече от едно десети 
летие.и половина е под удар 
домашната икономия и на
ционалната валута.

на Както оповестява КУНА, 
правителство на Израел е 
обсъдило възможностите * за 
провеждане на среща между 
президента на Египет Хосни 
Мубарак и министър-предсе
дателя на Израел Менахем 
Бегин. На

и решенията на необ
вързаното движение за зачи 
тане на суверенитета, тери
ториалната цялост, ненаме
сата във вътрешните работи 
и отказването от териториал 
ни претенции. ето и за разрешаването на 

световните проблеми. сюещата би се 
разговаряло за подобрението 
на отношенията

-Ж Остро е осъден расист
кият режим в Южна Афри- между две

те страни, които се влошиха 
след израелската инвазия на 
Ливан.Жариович във 

Финландия
ка поради нелегалната оку
пация на Намибия 
сията срещу Ангола, Мозам 
бик и други страни.

* ДЕЛХИ:и агре-

Раджив Ганди, син на Ин- 
дира Ганди, отново е канди 
датиран за 
управляващата 
партия в Индия.

* ПАРИЖ:Ж Изразявайки загриже
ност от опасното развитие на 
обстановката в Близкия Из

председател на 
КонгреснаЧленът на' Председа 

телството 
Видое Жаркович преби 
вава от 3 до 5 ноевмри 
на официално приятел
ско
Финландия.

От началото на този месец 
жителите на Бразил, Арген 
тина, Колумбия и Мексико, 
с които френското

на СФРЮ
ток, двете делегации остро 
осъдиха агресорската поли
тика

* РИАД:

Според водещия саудитски 
ежедневник „Ал Риад”, араб 
ските страни ще бойкотират 
Иран и политически

прави
телство бе сключило договор 
за премахване на туристиче

на Израел и подчерта
ха, че за правилното посещение въвреше
ние на кризата е необходи
мо изтегляне на Израел от

ски визи, занапред няма да 
бъдат .пускани във Фран
ция без този документ.и ико-
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До повече храна-със 

съвместни сили
Съвместна акция на ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" И РАДИО НИШ

Да пазим границите на 

родината - свещен дълг(От 1 стр.)
и средствата, 
рат тази
ществено-икономическа задача.

Да реализи- 
значителнаПроцесите на сдружаване

то оавно минават общин- 
цнициа-

об-

По повод 90-годишни на- 
та от рождението на йо- 
сип Броз Тито и 40-годиш- 
нммата от 
Съюза

ито обучението се провеж 
да на български език, в 
духа на братството, един
ството, 
югославския 
чески
чрез насърчаване към твор 
чество в областта на пиО 
ната реч на роден българ 
ски език.

Акцията ще се провеж
да сред учениците от гор
ните класове (пети до ос-

ските граници, а 
тивата за формиране 
две сложни

ми) на основните учили
ща на българската народ 
ност в Югославия. Те ще

на От целокупните капита
ловложения, ;
5 403 543 000 
ред цените от юли 
юд. и без зачисляване на 
интеркаларната лихва) до 
сега са изразходвани 2 971 
826 000

организации 
в региона все още не е 
намерила подкрепа. При 
това и числото на сдруже 
ните селскостопански про
изводители е твърде малко 
— салто 961, от

имат пенсионна

създаването на 
на югославските пи 

онери, Издателство „Брат
ство" и „Радио—Нищ"

възлизащи на 
' динара (спс 

1980

задружността и 
социалисти- 

патриотизъм, а

пишат стихотворения, съ
чинения и статии, посвете
ни на нашите граничари и 
взаимното сътрудничество 
между граничарите, мест* 
ното население и пионери

раз 
тема:движват акция на 

„Да пазим границите на 
родината — Съвещен дълг". 

Целта
които динара, т.е. 19,73

“ “ “ Е.“““ ЙЛ"Г, Г
сектор. Покрай това пло- предвид §„ ^ект^н.ГТру 
щите са разхвърляни „ все днссти, са проявени „ дос 
още не е извършена кома та субективни слабости С 
сация, а повечето от същи оглед на закъснението, как 
те в индивидуалния сек- то бе подчертано, 
тор се ооработват на екс- димо е спешно предприема 
тензивен начин. Обаче не на мерки. В това трябва 
над, 19 иляди ха все още да се ангажират всички су 
изоощо не се обработват, бекти в региона — от мест 
а все още не се прилага и ните общности, трудовите 
Закона за землишния мак организации, общините до 
симум. На заседанието бе Кооперативния съюз и Ре 
изтъкнато, че почти 2/3 от

едвам 77 те.
Литературните секции в 

в училищата, ръководени 
от преподаватели по език 
и литература, ще изберат 
по три най-добри творби 
на училищното състезание 
от всеки жанр или общо 
девет. Тези творби трябва 
да се изпратят на редколе- 
гиите на „Братство", „Дру 
гарче" и емисията за бъл
гарската народност при 
Радио—Ниш, които ще ги 
публикуват. С тях те учас 
твуват на общинско със
тезание и журито, съставе 
но от по един представи
тел на всяко училище и 
един представител на орга 
низаторите на акцията ще 
излъчи по три най-добри 
творби от всеки жанр на 
общинско равнище. Раз
носките на учениците и 
преподавателите на об
щинско съревнование пое
мат училищата.

Журито, съставено от 
представители на органи
заторите на акцията ще 
излъчи финалистите, а 
„Другарче”, „Мост", „Брат
ство”, Радио—Ниш и ТВ 
журналът за българската 
народност ще публикуват 
имената на авторите и тех 
ните творби.

Средства за награди на 
излъчените победители на 
общинските и Финалното 
състезание ще обезпечат 
инициаторите относно ор
ганизаторите на акцията 
„Другарче", „Братство" и 
„Мост” ще поместват на 
страниците си най-добри 
творби от трите кръга на 
състезанието, а Радио— 
Ниш в неделните емисии 
за българската народност 
ще въведе десетминутна 
рубрика, в която по радио 
—вълните ще предава най-
добри творби, а ТВ жур
налът ще ги сними и заед 
но с авторите им ще ш 
представи на зрителите.

иа акцията е да 
учениците от 

училища, в ко

в
възпитават
основните

на плана

необхо-

гионалната стопанска кама
ра. При това е необходима 
и пълна мобилност на чле 
новете на Съюза на кому
нистите.

площите са в полупланин 
ските краища и че като 
причина за неизползуване- 
то им, т.е. за малките до 
биви се подчертават кли
матичните условия. Факт 
е обаче, а това подчерта ОТ РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУОБ 
ха и няколко разискващи ЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В НИШ 
че с прилагането на науч 
ните и агротехнически по
стижения и в тези кранта

Пионери на посещение при граничарите

Отговорно и мобнлнзаторскн 

във всяко среда
могат да виреят и пшени
ца и царевица. Още пове
че ако се има предвид, че 
обшииите сами трябва да 
си обезпечават прехрана.

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА 
„МОРАВА II" ЗАКЪСНЯВА

жантн. Според Закона за 
трудови отношения, в ре
гиона през настоящ 
дина трябва да бъдат за 
етн общо 3 600 стажанти 
а в Самоуправителната об 
щност по заемана не рабо 
тна ръка са заявени само 

I 823, места, от които са 
попълнени до септември 
общо 1 143.

В подготовка па скоро
шното заседание на Ме- 
ждуобщинската конфереп 
ция на Съюза на комунис 
тите в Нишки регион те
зи дни сс проведе разши- 

Пред- 
МОК на

ски, по-дейно.
Прието беше заключе

ние Общинските комите
ти във всяка община в ре 
гиона да изготвят в най- 
скоро време -конкретни 
програми във връзка с 
прилагането па мерките 
на Скупщината па, СФРЮ 
и Съюзния изпълнителен 
съвет. Всяка партийна ор 
ганизация, всеки член на 
СК трябва да даде своя пъ 
лен принос в изпълнението 
на тази важна стопанска 
и политическа задача.

ата го
Изхождайки от това, чс 

перспективите в региона п 
областта на агрокомплек-

са рено заседание на 
ссдатслството на

са, и не само в него, 
в реализирането на проек 
та „Морава П", делегати- СКС, 
те обсъдиха

преде едател ств у ва- 
но от Александър Йовапо 

Откривайки зассда- 
Иовамович, изтък-

досегашнотс
като по-осъществяване, 

сочиха по-нататъшните за- 
и но

пич. 
ни сто

Изтъкнато беше, че до 
края па годината би тряб 
вало да се подемат реди
ца мероприятия та органи 
запийте на сдружения труд 
по-широко да отворят вра 
1-ата си за стажантите. Ма 
кар че до края на година 
та остава още малко вре 
ме, положението може до 
известна стопен да се по
прави ако в основните ор
ганизации на сдружения 
труд се ангажират всич
ки субективни сили за нз- 
рълнението ма това закон 
по задължение.

дачи на комунистите 
сителите

Да посочим, че в проек

па, че комунистите в реги 
ома трябва повече от ко
сато и да било досега, да 

та на обществения сектор, проявят активност в бор- 
съз*

на инвестициите

е предвидено да се
3052 ха овошни 

600 ха с лозя, 965

бата за претворяване в жи 
вота на най-новите 
приятия, приети от Скун- 

СФРЮ и Съюз

ДА СЕ ПРИЕМАТ ПОВЕ 
ЧЕ СТАЖАНТИ

меро-дадат
градини,
ферми за производство на
мляко, 475 олдеферми, 211 Ния изпълнителен съвет, 
ферми за овце и крави. Уводни думи във връзка 
200 свинеферми, 96 за уго с провеждането ма стаби- 

120 птице

шината на Разисквайки във връз 
ка със заемането на рабо
та беше изтъкнато, че оТ 
37 000 търсещи работа в 
региона, до 27-годишна въ 
зраст са 25 941, или 71,4"/». 
При това, касае се предим 
но щколувани кадри. Из
тъкнато беше, че сс чув- 

забавл-

Организаторите ще сс 
обърнат към Нишка армей 
ска област с цел те да 
бъдат покровители на ак
цията н по повод Деня 
на армията на традицио
нна прием да приемат фи 
налпетите — победители и 
да ги наградят с но една 
книга.

мерки в 15 
регион

яване на юнци,
ферми и 120* домакинства , сбщинм в Нишки

специализи- даде Светислав Трайкови ч 
отглеждане на изпълнителен секретар в

па Ме-

лизационнмте

които да се
рат за
пчели. В проекта е пред- Председателството 
видяно изграждане на три >;<д у общинската конферен известноствува

не в 1982 година в приеманапоителни системи 
щинитс Бойник, Прсшсво 
и Сурдулйша), както и на 

обе

на Съюза на комунисция
титс. Трайкович изтъкна,^ 
че след приемането на най- 
новите мерки

на пър с провеждането ма 
с лизационмите

гиона се чувствува ^ 
вена стопанска дейност, 

сс износа, оба- 
е необ-

В разискванията ло зае 
мането нанови 
сурси се крият в по-пълно 
то изпълзване ма мощнос
тите и 
се изтъкна че известни ре 
па втора и трета 
там където не са въведе-

нето на работа. До среда 
та на годината са приети 
към 3 500 души, повечето 
от които са си намерили 
работно място в нестопан 
ските организации.

работници

десет преработвателни във връзка 
стаби Акцията ще се завърши 

до Деня иа ЮНА. Подкан
ваме учениците от пети до 
ос ми клас в основните учи 
лища па българската наро 
дност в Югославия дейно 
да участвуват в пея, като 
им пожелаваме успех 
работата.

кта. В програмата
производство

във въвеждането
мерки в ре 

по-ожмпичното
смяназапланувано да се органи 

10 хиляди ин-
сслскостоиан- увеличава сслское чс и занапред Ще

комунистите да

зират над 
дивидуални 
ски ироизв(|ДИтели, които 
съвместно с организации- 
разбира се на принципи
те на сдружаване на труда

ни.Остро беше порицано мв 
леиието, че много органи
зации па сдружения труд 
избягват да приемат

М. А. входимо 
действуват дъи всяка-оре 

по-м обил ияато р-. ста
да оше
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ок НА СКС В ДИМИТРОВГРАДот ЗАСЕДАНИЕТО НА

Износът - дългосрочна
насока

•Ж Ако се има предвид, че 84 па сто от износа 
и Димитровградската община е на клиринговия па
зар, а
пазар, става #спо, че такъв износ не може да 
доволи нуждите на димитровградското стопанство

78 на сто от вноса идва от конвертируемия
за-

ване на сегашното положе
ние в стопанството и увели
чаването на износа са в 
сдружаването на труда и 
средствата и в солидарността 

на в рамките на общината, про 
дължи Драган Анджелкович. 
Тук най-много се има пред
вид на сдружено излизане 
на западния пазар, а още по
вече големите и главно не 
използвани възможности за 
износ, които дава земедели
ето. Защото за селското сто 
панство не са нужни вносни 
суровини, но затова с износ 
на земеделски произведения 
могат да се получат валутни 
средства, които са нужни на 
останалото стопанство. По
сочвайки това имаме пред
вид „Сточар", като най-стар 
износчик. Обаче, в тази тру 
дова организация трябва да 
бъдат направени сериозни

Според материалите, изго
твени от работна група на 
Общинския комитет на СКС 
в Димитровград и според ди
скусиите на повечето учас
тници на заседаанието 
Общинския комитет, основна 
причина за това са високи- 
ти цени на произведенията, 
които предлага Димитровград 
ското стопанство. Обаче, ос
вен че западният пазар тър
си и иск и цени, той търси и 
качествено производство, ко
ето засега димитровградско
то стопанство не е в състоя
ние } да даде. Продуктивнос
тта е Също на ниско равни
ще, което поскъпва продук
цията и отнема конкурентно 
способността й на западните 
пазари. Затова и борбата за 
по-голяма продуктивност по
лучава особено място в бор
бата за икономическата ста
билизация.

Изглед от СурАудица

ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 1! СУГДУЛПЦА

Енергично срещу незаконността
На проведената на 26 ок

томврн т.г. съвместна се- папския криминал, след 
еня на трите съвета на това Службата по вътре!и 
Общинската скупщина в ните работи и инспекцп- 
Сурдулица, делегатите по пте на органите на управ- 
светиха особено внимание леиието да предприемат 
на обществено вредните мерки срещу всички ви- 
явления и по-нататъшннте дове нарушения в дви- 
задачи на държавните ор жението, обществения ред 
гани в общината. и спокойство и съдебните

ВИДОСАВ ДИМИТРИ- н следствени органи да 
ЕВИЧ, председател на Об бъдат по-ефикасни в ра

ботата си. Органите по на
рушения и прокуратурата 
трябва да преизучат нака
зателната политиката в 
наказването, казва се в 
заключенията, защото се

чувствува увеличение 
углавните дела. Покрай 
това, че трябва да сс за
сили контрола във всички 
области, в които се чув
ствуват нарушения и не
законни явления едно от 
заключенита е и: без отла 
гане да се приложи Зако
на за изследваме потеклото 
на имуществото и да се из 
върши анализ на стопаиис 
ването в самоуправителни- 
те общности на интересите 
по детска защита, комунал 
на дейност и жилищно 
строителство.

стола и виновниците на

крачки за премахването на 
насъбралите се субективни 

— Да се изнася на конвер слабости, за увеличаване на 
тируемия пазар, както каза производството и подоброя- 
Драган Анджелкович, изпъл ване на качеството на' сел- 
нителен секретар на МОК скостопанската продукция- 
на СКС в Ниш, е задълже
ние на стопанството към 
собственото производство. За 
щото ако не се изнася сла
га се под въпрос набавката 
на суровини за производство.
Възможностите за преодоял-

щинската скупщина в увод 
ните бележки изтъкна, че 
покрай определените по
стигнати резултати в ра
ботата на държавните *ор 
гани и органите на управ
лението все още същест
вуват явления, които пора
ди некачествената рабо НА ГРАНИЧНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ ПУНКТ „ГРАДИНИ" НА ЮГОСЛАВ 
та и недостатъчната анга СКО-БъЛГАРСКАТА ГРАНИЦА 
жираност на тези органи 
могат отрицателно да вли 
яят върху политическото 
и икономическо положе
ние в общината.

Да кажем, ч1е и валутният 
прилив от транзитния тури
зъм все още не е на очаква 
ното ниво. Но имайки пред
вид началните крачки на съ
щия, има изгледи да се по
добри.

С. Микич

ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
ПРЕДЛАГА РАБОТАСпазва се разпоредбата за депозита

Общинският комитет рази
сква и върху въпроса за за
емане на работа. Характер- 

в но за Димитровградска обт»ш 
мероприя- на е: голямо число незаети 

изпъл-

В първата седмица от 
влизането в сила на ново
то мероприятие на Съюз
ния изпълнителен съвет, 
положението при премина 
ването на границата за пе 
риод до 27 октомври е сле 
дното:

В посочения период юго 
славско-българската гра
ница на пролусквателния 
пункт „Градини" край 
Димитровград са минали 
1073 наши граждани. Сре 
но всеки ден са минавали 
134 лица. Бройката не е 
малка и в сравнение с 

жилища, жилищ- първата половина на окто 
мври, т.е. преди мероприя 

чи тието на Съюзния изпъл
нителен съвет, е по-малка 
за 83 на сто. В оравнение 

тока с минаванията през юли, 
август и септември е с 89 
на сто по-малка.

но шофьори, превозващи 
различни стоки.

Че няма излкючения 
прилагането на 
тието на Съюзния 
нителен съвет свидетелст- 
вува и факта, че са върна 
ти пълни рейсове със сват 
бари 
България.

граждани които са пътува 
ли служебно и са освобо 
дени от полагане на депо 
зит. Между тях има и 83 
случая които са освободе
ни от кешпетеитните с удо 
стоверения, а 92 души са 
ползвали пропуските за 
крайграничен оборот на 
лица. Останалите са глав-

На сесията бе изтъкна
то, че има явления на на
рушаване на законността, 
явления на мито, коруп
ция, посегателство върху 
общественото имущество 
необосновано обогатява
не, злоупотреба на самоу
правлението. Бяха посоче
ни и конкретни вредни яв 
ления: незаконно повиша

по отношение броя на жите
лите (около 1000 незаети на 
15 000 жители). От друга 
страна характерно е' и то-отиващи в съседна
ва, че на 15 000 жители има 
5000 заети или всеки трети.

НАСРОЧЕНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД

От година 
брод на незаетите 
но образование. Има

на година расте 
със сред- 

много

ване на цените, подкрад- 
ване в търговията, „проби 
ране" на купувачите, в об 
ластта на жилищното стро 
ителство се строят некаче 
ствени

ДОГОВОР ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ незаети гимназисти, а и насо 
ченото образование вече да
ва излишък, който стопан
ството не можеЗАДАЧИните кредити не се ползу 

ват за целта, известно 
сло хора не плащат редов 

наеми

да поеме.

По проблемите 
стта трябва да се

Отчетно-изборното заседание на Общинската 
конференция на Социалистическия съюз в Босиле
град е насрочено в сряда, на 10 октомври 1982 
дина.

на незаето-но жилищните си 
изразходването на 
съществува безправно при
ключване на токовата мре 
жа (цял един квартал от 
100 домакинства в долна
та ча-л на

разисква
с незаетите. Откровено 
бва да се

го- тря-
каже, че за след

ващите няколко години най-„ На заседанието ще бъде обсъден отчета за 
дейност а на общинската 
през изтеклия четиригодишен 
1978

В посочения период 261 
лице са внесли

Сурдулица е Касае се за лица,
пътували по здравослоцни 
причини, семейни и други 
нужди или като

организация на ССТН 
период (октомври 

015Т0МВРИ 1982 година) и ще се утвърдят 
р дстоящите задачи на тази обществено-полити

ческа организация. Ще бЪде приет 
ността до октомври 1983 година.

големи възможности 
мане

депозит, 
които са

за зае-
дава земеделието. А 

проблемът нанезаконно 
тези
плащат изразходвания ток)

приключено и 
домакинства не за- незаетите е 

- Дългосрочен въпрос, който 
търси правилна

и план на дей~
туристи 

които отиват за Турция в 
посещение на роднини.

насоченост
на младото поколение и 
тивно ангажиране на всички 
най-напред на комунистите.

В рамките на учредяването на Обшниската 
конференция „а ССТН ше ее избере Председател-
па8ССТНДСппелге’ подпредсеДател * секретар на ОК на ССТН, председатели на облиците на действуване 
и секретариата на Конференцията Д иствуване 
дейност на жената. Също 
легати в МОК на ССТН

в Републиканската

В заключенията бе изтъ
кнато, че трябва да се 
спазват началата на зако
нността и на време да се 
откриват и осуетяват об 
ществено вредните явле
ния. За целта всички ор
гани са длъжни да пови
шат активността си в от
криването на углавните де

ак-

При съдията за наруше
ния в Димитровград са за
явени 29 лица които не са 
изпълнили
за полагане на депозит. 

Най-голямо

за обществена 
така ше се излъчат де- 

в ГОжноморавски
конференция

И то комунистите 
Ттата среда, в трудовите ор
ганизации които трябва 
имат собствени 
приемане на работници.

в конкретзадължението региони делегати 
ССТН на Сърбия. на дачисло от ми 

през 
период са тези

планове занаватците границата 
изтеклия К, Г.

А. Т.
СТРАНИЦА 4
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ИЗБОРНО заседание на
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

Период
НА ССТИ В СУРДУЛИЦА

на широко действие
довито хора иЛ гражданитеПдГотРДИХа готовн°стта на тру

За делегати в Междуобщинската конференция 
на Социалистическия с-ъю3 3 Южноморавски регион 
бяха избрани: Митко Маринков, преподавател в с. 
Клисура, Дивна Ивкович, селскостопанска произво
дителка от с. Мачкатица, Сава Милованович, ра
ботник във фабриката за машини и стоманолея
рната в „Мачкатица” в Сурдулица и Томислав Мар- 
кович.

на ико
це- 

съю3
„ _ предсе-
преизбран Томислав

На изборното заседание ня 
ОБц,ниската конференция 
СС1Н, състояло се на 29 ок- 
томври т. г. в Сурдулица. е 
направен анализ на изтекли- 
те изборни активности

по-чести 
вите контакти на трудо 

гражданите с 
„„ хора във всич-

I сфери на обществено-по
литическия -кивот,
-добре биха

За делегат в Републиканската конференция 
ма Социалистическия съю3 3 Сърбия бе избран 
Младен Петрович, селскостопански производител от 
с. Сувайница.

на хора и 
Ръководните Тш. щдайкоито най 

могли да ги 
текущите пробле

делени са по-нататъшните за 
дачи и избрано 
ство.

осведомят за 
ми.ново Ръковод

■ ССТИ в Южноморавски ре- 
I гион бе изказано доверието, 
В ттте бъдат надделяни вси- 
Щ чки трудности със съвместно
■ ангажиране и изостряне на 
В отговорността.
Ц Делегатите в разисквания 
В та подкрепиха мерките на 
и Съюзния изпълнителен съ- 
® вет, а стана дума и за насър 

чаване развитието на селско 
то стопанство, снабдяването, 
ускореното настаняване на ра 
бота на младите хора и др.

Борбата срещу всички за
бавящи акциите на Социали 
етическия съюз е задача за 
всеки трудов човек и граж
данин, а Социалистическият 
съю3 е правото място те да 
се посочат, а не да се зани 
маваме с общи теми и обоб

щени разисквания, в които 
не се споменават имена 'но 
само „отделни лица” и „оп-= 
ределени явления”, бе каза
но в разискванията. В това 
отношение трябва да се пра 
ви коренен прелом, трябва 
да се ангажират субективни 
те сили в решаването на все 
кидневните проблеми на все;- . 
ки трудов човек, всяка обще 
ствена организация 
щност.

Почти УКРЕПВА ФРОНТЪТ НА 
ОРГАНИЗИРАНИТЕ СИЛИ

два месеца в орга
низациите на ССТН 
интензивна

е водена 
обществено-по

литическа дейност. Това бе 
удобен случай, освен избира 
нето на делегати за местните 
и общинската конференция, 
да се проследи четиригодиш
ния извървян път. На събра 
нията в

Говорейки за предстоящите 
задачи на Социалистическия 
съюз в общината, Томислав 
Маркович, - 
ОК на ССТН,' 
пред

шшттшпредседател на
подчерта, че 

тази организация се 
намират твърде 
обемни

Томислав Маркович
важни и I

от жизнен другото Маркович. — В бъ
деще трябва повече да се 

трудовите хора и чувствува личната отговор
ност на делегатите в изпъл
няването на своите задълже 
ниу, трябва да се посочват 
конкретно всички делегации 
и делегати, които не работят 
както трябва.

подужниците и ме- 
конференции на 

ССТН, главно преобладаваха 
въпроси, които се намират 
центъра на вниманието на 
конкретната среда. Посочва
ни бяха проблемите

и -об-стните въпроси 
интерес за живота и работа-

За председател на Общин
ската конференция делегати 
те отново преизбраха Томи.т 
слав Маркович, а за . секре
тар Сърболюб Микич, редак 
тор на „Сурдулишки нови-

та на::
гражданите. Отделно Марко
вич подчерта задачите в ре
ализацидта на селскостопан 
ската програма „Морава II'’, 
осъществяването на плана по 
есенната и пролетна сеитба, 
по-нататъшното развитие на 
делегатската система, 
това в областта на информи 
рането, всенародната отбра
на и обществената самозащи 
та. в акциите на солидарно
ст и т. н.

и тяхно 
то преодоляване в областта 
на комунално-битовото стро
ителство, снабдяването с де
фицитни стоки за широко по 
треблекие и друго. Изнесо- 
ъа се сериозни забележки 
върху работата на Електро- 
дистрибуцията, понеже в мно 
го села са започнали работи 
те по електрификация, но не 
се привеждат към края име 
нно поради бездействие на 
Електродистрибуцията. Има 
до-та запланувани, а все 
отне незапочнали работи по 
електрификацията. В някои 
подружници са предложени

ни”.
С. М.след РАЗИСКВАНИЯТА

В твъ.рде съдъРжателната 
дискусия, в която взеха уча
стие: Василие Маринкович, 
Джура Василевич, Любиша 
Ристич, Видосав Димитрие- 
вич, Джура Божич, Боривое 
Аризанович, Славко Марин
кович, Сретен Петкович, Йо 
ван Петрович и Драгодраг 
Митрович, секретаря на Пред 
седателството на МОК на

БЕЛЕЖКА
IV ' .»Недопустимо

затваряне
— Твърде важна задача за. 

напред е задълбочаването на 
делегатската система и оспо- 
собяването на делегациите и 
делегатите за успешно изпъл 
пяване на функциите, които 
са им доверени, каза между

ма съответни мерки сре 
щу ония организации ко 
ито не спазват договора 
по приемането на стажан

Обсъждайки тези 
проблемите по заемане на 
нс,ви работници в Бабушни 
шка община беше изтъкна 
то, че не се прилага За
конът за приемане на ста 
жанти и това явление бе
ше отчетено като 
вид затваряне на трудови
те организации.
Според
рии ма 30 заети да се при 

1 стажант, в Бабу

дни

ти.
До края на годината ос

тават броени дни и малко 
е вероятно, че още 40 ста 
жанти ще постъпят на ра 
бота, както е било предви 
депо.

Налице ст наистина го
леми проблеми в обезпеча 
ването на възпроизводстве 
ни материали и суровини 
в някои от организациите 
на сдружения труд, но съ 
що така е налице и недо 
статъчната 
излиза на среща на млади 
те специалисти, които чу 
кат на вратата и\г. Ако се 
вземе в предвид и факта, 
че има напоследък случаи 
па неоправдателни отпус
ки по болест, тогава ня 
ма място за неизпълнение 
на законното задължение 
във връзка с приемането 
на стажанти.

Трябва да се изнамират 
начини за по-пълно изцол 
зуване на производствени
те мощности, за уплътнява 
не на работното време и 
организиране на втора, 
или трета смяна там къде 
то не са въведени. По та
къв начин се откриват но 
ви, възможности за повече 
производство и по-гсшяма 
акумулация, като ведно се 
създават и перспективи за 
приемане на нови работ
ници.

един

Именно
приетите крите

ема по 
шиишка община през на 
стоящата година е трябжва 

бъдат приети 62, а 
всичко 22 ста-

ло да 
приети са 
жанти.

По основни 
иип па сдружения

грижа да сеорганнза-
труд 

следното:положението е 
трябвало да трябвало е да 
приеме 2, а приет е 1, „Та 
ламбас” 3, приет 1, Здрав 

дом 3, приет I и т.н.

СЕКЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА ЖЕНАТА ВИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
ДИМИТРОВГРАД

НАРАВНО С МЪЖЕТЕ пият
В „Тигър” е трябвало да 
постъпят на работа 14, в 
земеделска кооперация 
„Слога" във В. Бонинци 1, 
„Текстилколор” 3, „Лиоца" 
5, електроразпределително 
то и Ветеринарната стай

но 1 — а не оа прие

Тито, които са разказвали онези другарки, 
имали възможност непосредствено 

- него. Също така са орга- 
сказки па различни теми, свър

На годишно отчетно събрание на сек
цията за обществена дейност на жената в

ботата на разни самоуправителни органи, в ботата на Р^олитическитс организации и

активност е проявена по 
па 8

които са
да се срещнат с 
ииаирами и 1

главно С'ьс здравеопазването, възпита
на децата, хигиената и т. н. ция

ли нито един — и т.н.
Трябва да се отбележи, 

че зсмеделека 
ция
всичките 
хпала
ти, докато заслужава 
ко Бонинци, който вместо 
4 — приел 8 стажаити1 

Отчетено е също 
че инспекцията по труда 
не действува достатъчно 
енергично и ис предприе-

зани
ването

Особена активност е проявена по вре 
миналогодишнината акция „Нищо не 

изненада”, където голям брой
коопера.-- 

„Будучнрст” е приела 
четири стажан- 

„Балкан" във Вели

ме наобщест вено- 
проче. бива да ни 

жени е включен в щабовете на цивилна 
зашита и активно участвуват във всички 
акции. Така напр. екипът на „Сточар се 
е класирал за републиканско състезание. 

За нов председател на секцията за 
жената в Димитров

Най-голяма
време на подготовките ^ “^„изи- 
март, деня на “наградим кон-рани тържествени събрания,
курси сред уч®”“”ИцаботниЦИ,° изложби ствено-лолитически ра 
домашно ръкоделие.

Отделен вид 
са били изнасянето

по

па
граГ «"избрана ^ Мария Димитрови, заета п 
Здравния дом.

така,

на секцията А. Т.активности
спомени за срещи с М. А.Уна
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правление
„СВОБОДА" ПРИКЛЮЧИ АКЦИВ КОНФЕКЦИЯ

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ИЗНОСНИ (НЕ)ВЪЗМОЖИОСТИ ята

МЛАД РАБОТНИК 

САМОУПРАВИТЕЛ
НА ИЗНОСА 

ПРЕДИМСТВО
сто 300, а за трето 200 ди 
нара. Парите обезпечава 

организа- 
слеци 
коми-

Втора годила воче в кон 
„Свобода" в Ди- 

провежда

дава своята (или кооперира
на) продукция и услуги.

Понастоящем п стопански
те организации в Димитров 
градска община плановете за 
износ се преразглеждат и се 
търсят начини да се увеличи 
обема на износната продук
ция- Към това ги задължават 
най-новите мерки на югосла 
вското правителство и пар
тийните форуми от Федера
цията до общината.

Новите мерки, които срещнаха всестранна подкре 
па от всички трудещи се и граждани, целят главно уве

------ платежоспособност. При това в про
икономическата стабилизация на износа се 

място. Необходимостта от увеличе- 
две причини: да сс обезпечи ва-

фекция
митровград се 
акцията „Млад работник 
само управител", която ор 
ганизира и води организа 
цията ла Съюза на социа
листическата младеж. Ак

синдикалната 
ция. Оценки дава 
ална четиричлена 
сия. В нея 
ворииците от всяка брига 
да, началниците на смени 
те и по един работник от 
бригадата.

Фактът, че първо място 
не е присъдено свидетел- 
ствува за това, че критери 
ите са изострени, от една 
страна, а от друга страна 
говори и за известно на
маляване на интереса за 
акцията. Намалява и тех
ническо- технологическата 
дисциплина. Това налага 
на организаторите на акци 
ята да търсят нови обли
ци и възможности, с кои 
то ше заинтересуват мла 
дите работници по-активно 
и по-сериозно да взимат 
участие всъщата. Това е 
една. от задачите на мла-

личенис на нашата 
грамата на 
отделя твърде важно 
нието на износа е по 
лута за заплащане на дълговете и за внос на възпроиз 
водствени материали, резервни части и поддържапе на 
нормално производство

влизат и отго

цията има контиггуиран ха 
рактер и продължава от 
месец в месец. Оценка се 
дава за всеки месец. Та
зи година критериите са 
малко по-строги и нагоде
ни към производствената 
структура и условията за 
работа. Всеки участник н 
акцията получава опреде
лен брой точки за: качес
тво, количество, отноше 
ние към средствата за про 
изводство, техническо-тех 
нологическа дисциплина, 
отношение към сътрудни 
ците и отговорниците и ак 
тивност в младежката ор 
ганизация.

Разбира се най-много 
точки се получават за ка
чествено производство, из 
пълняване на нормата и 
активността в младежката 
организация. Приключено 
е сумирането на резултати 
те за месец август. Те 
са следните: първо място 
не е присъдено. На второ 
място са се класирали 
ДРАГАН МИТОВ и ИВАН 
ТОШЕВ, а на трето ГОР- 
ДАНА ИЛИЕВА и ДЕСАН 
КА ЧИРИЧ. Наградите са 
парични и то за второ мя

може да се изнася в чужби
на, а валутата да разделя 
стопанска организация коя
то да не може да реализира 
валутни приливи като про-

Димитровградското стопан 
ство, в което „ТигъР-Дими- 
тровград” заема централно 
място и ползуващ предимно 
вносни суровини, безспорно 
трябва да 
внимание на 
носа не бива да се гледа, 
като на временна необходи
мост, с оглед на зависимо
стта на стопанството на об-

Ст. Н.
отдели особено 
износа. На из В СУРДУЛИШКА „МАЧКАТИЦА"

Нова продукциящината от вносни възпроиз- 
носът трябва да се планира 
водствени материали.
Дългосрочно. Засега обаче 
това не е правено със задъл 
боченост.

През настоящата годидна е 
заплануван износ от общо 
449,3 милиона инара, което 
представлява 21 на сто от 
зпланувания общ доход в 
стопанството. При това само 
три стопански организации 
имат съгласувани планове на 
износ в самоуправителната 
общност на интересите за 
икономически отношения с ви продукция и за идуща 
чужбина.

Из-
ботят около 200 топа сто
манени отливки. Стойност-

Фабриката за машини и 
ца” в Сурд улица, стопани
сваща в състава на сложна 
на организация >на сдруже 

,Мачкати-

та на тази сделка ще въз 
40 милио-лезе на около 

на динара. Освен тела за 
потребите на „Минел” от 
Белград сурдулишката фа
брика ще приготви армату 
ра от 1000 тона, чиято стой 
пост ще възлезе на около 
90 милиона динара. Склю
чени са договори и с Ин-

стоманолеярна
труд (СОСТ) „Иво Ло 

Железник
ния
ла Рибар" от 
има обезпечена работа, 
до края. на годината. Въп 
реки това, постоянно се 
сключват договори за но-

дежката организация, кс 
ято след изборите еорга- 
низирана по смени, а на 
равнището на трудовата 
организация е създадена 
акционна конференция. За 
председател на същата е 
избрана Весна Иванова, 
а за председатели на пър
вичните организации на 
смените са избрани: за 
първа Милчо Милев, а за 
втора Тодор Николов.

мотори
Раковица, със „Змай" 
Белград, циментовата фа
брика от Нашица и други 
стопански организации от 
областта на металната про 
мишлеиост.

вдустрията ната година, понеже планът 
на производството е обе- от

Неблагоприятно при това Гтпябвя гта се осъщес-е, че 84 на сто от износа е мист (тряова да се о ъщ
насочен към клиринговите тви общо доход в размер 
пазари, а само 16 на сто към от един милиард динара) 
конвертируемите, относно за По този начин металици- 
падноевропейските пазари. бриката на автомобили в 
Обратно: вносът от Запада те На „Мачкатица" за фа 
възлиза на 78 на сто. Още Марибор (ТАМ) 
по-зле е, че за осем месеца
на текущата тодина износът —— 
е реализиран с 72 на сто, а ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА МЕЖДУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ТРУДНОСТИТЕ
на западните пазари едва с 
49 на сто. Преценява се, че 
планът до края на годината 
ще бъде релизиран общо с 
98, а на конвертимуемите па
зари за 89 на сто.

с. м. А. Т.ще изра-

общината помещения за работа. Но 
за развитието на -дребно
то стопанство в общината 
все още няма програма, в 
която да се запланира: 
през средносрочния план 
или през тази година ще 
се открият толкова ра
ботилници, от тази и та
зи специалност и в тях ще 
бъдат заети толкова и 
толкова нови работници.

За „аребоиий“ — извън
в данъчната политика. За 
наятчиите, например, през 
първата година след откри 
ването на работилницата 
под условие личният им 

надминава 
динара, в запла

щането на данъчните обла 
гания имат 50 на сто обЗГек 
чение, през втората — 25 
и през третата — 15 на 
сто. Но същите имат и дру 
ги облекчения. С цел да 
се подтиква заемането на 
незаетите, например, ако 
в работилницата работят 
още два работника те 
имат облекчения от 15 на 
сто, за три — 20, за чети
ри — 2.5 и за пет работни
ка — 30 на сто.

Въпреки облекченията 
положението трудно се 
мени. Едни от 
са липетта на лични сред
ства, които да се вложат 
в производството, 
та на дефицитни кадри и

ф Въпреки различните стимули и облекчения, ко
ито се предлагат все още няма програма за развитие, в 
която да се запланува: през тази година ще се открият 
толкова и такива занаятчийски работилници, в тях ще 
намерят работа (?) души ...

За дребното стопанство 
говорим като за една от 
големите възможности за 
по-ускорено заемане на 
незаетите, като възмож
ност услугите да се добли 
жат до потребителите и ка 
то шанс за развитието на 
общините. Сигурно е, че в 
тази широка обществена 
активност има резултати.
Обаче те съвсем не оа та 
кива каквито условия пре 
длагат реалните възмож
ности.

В Босилеградска общи 
на например, има извест 
ни постижения в тази об
ласт. Но резултатите ни 
как не могат да се приоб 
щят само с откриването 
отвреме — навреме по ня 
кое кафене или с увели
чаването броя на занаят
чиите в строителната дей-

Тези данни красноречиво 
показват, че не са положе
ни достатъчно усилия изно
сът да заеме онова място, ко 
сто му принадлежи в стопан 
ската дейност на Димитров 
градските трудови организа
ции. Според обща оценка, на 
лице са реални възможности 
и по количествени, и по ка
чествени показатели износът 
да се увеличи. Димитровград 
ското стопанство разполага с 
достатъчно производствени 
мощности и съвременно обо 
рудване, за да се произведе 
продукция, която ще намери 
пласмент на западните паза-

доход да не 
230 000ност. Тези последните 

представляват най-голямо 
то чило от около 250-те за 
наятчийски работилници 
за поправка на часовници, 
радио и ТВ—апарати, за 
електрически уреди в до 
макинството, автомехани- 
чарски работилници и пр. 
Общественият сектор ос
вен в ООСТ „Услуга" 
що така не предлага 
какви услуги от областта 
на дребното стопанство.

В областта на осъществя 
ването на самоуправителни 
те права и задължения на 
работниците в дремното 
щото им организиране е 
направен почин с форми 
стопанство, т.е. във всеоб- 
рането на занаятчийска

ри. съ-
Засега сво* продукция из

насят само „Тигър-Димитров 
трад", конфекция „Свобода” 
и земеделската кооперация 
„Сточар”. Има възможности

ни-

кооперация. В нея засега 
са обхванати само около 
30 души. Очаква се, че с 
това начинание и с откри 
ването на 
тър в Босилеград 
първото полугодие на ид
ната година), дребното сто 
панство да получи извест 
но място в обществените 
изисквания.

Както подчертава Симе
он Григоров, началник 
Секретариата 
во, финанси 
дейност към Общинската

част от своята продукция да 
реализират на западните па 
зари и мебелната фабрика 
„Васил Иванов — Циле” и 
кожообработвателната трудо 
ва организация „Братство”. 
Още повече, че техните из
делия са търсена стока на 
тези пазари.

Налице са и неизползвани 
те възможности за коопери
ране продукция с други сто
пански организации,

на
по стопан ст- услужен цен- 

(през
и комунална

скупщина в общината се 
влагат причините

усилия за разраст 
стопанство 

преди всичко чрез различ 
ни стимули и облекчения

ване на това

липса-която
В. Б.
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Досези на мероприятията
О глежпя »В цаст°яшия момент,
^ та на с^,ТПОРН°- « че «ероприятия- 

изпълнителен съвет са приети. Това, не без

Етоиз- заШ°, трябва откровено да се каже, че обрат съзнателно цГе вървим към затруднения 
сегашните мероприятия на Съюзния изпълни- 

голяма при- телен съвет ще имат
на по-дълъг срок без край, защото съвсем е 

желаното въздействие ако очевидно, че рафинериите и нататък ше трупат 
подчертава. Защото не последователно се осъществят някои основни и загуби, а цените на бензина ще се увеличават без

и Да е предназ^Гк^—е но"! ГмГс™иГа "" КРаЙ™' 6 * ‘ ™ °™ —
то демократично, самоуправително, 
ческо общество

плебисцитно
чина, много често се
съществува

прекалено рани, нерационални мощности, с несполучливи
те инвестиции, с всичко, което ни води към го
леми стопански затруднения. Да си признаем, 
малко — освен словесните признания — показах
ме готовност за по-сериозни преломи в скъсва
нето с всички онова, което ни влече в оже по- 
големи трудности.

социалисти- МНОГо конкретни въпроси с дългосрочен харак- 
може да има благоприятни тер’ които трябва да решим ако не искаме за- 

народът не го приеме. Прие- напРеД Да възпроизвеждаме сегашните проблеми 
мането на нещо от народа — опитът ни учи за и начини на тясното решаване, каквито се пред- 
това

ефекти, доколкото

е основното условие 
А пък, мероприятията 
лен съвет са приети, 
че наистина в последен 
акт, който нещо променя 
га. Дълго, дълго време 
то ни не е добро, как не струва това, 
онова. Говореха така и работниците,

лагат сега.да се и осъществи. 
на Съюзния изпълните- Преди всичко, ако не скъсаме с практиката 

да харчи ме онова, което не заработваме, трудно 
ще може да открием перспектива на излизане и най-конкретната дългосрочна развойна про- 
от затрудненията за по-дълъг срок. Взимането и грама не може да отмине необходимостта от 
задължаването без задължението да се връща в 
такава степен е погубено, че с това трябва да ния и непослучиви решения. Трябва съвсем кон

кретно да кажем в кои случаи сме грешили - и 
много по-решително да се освобождаваме от сво
ите несполучливи стопански рожби. Само по-' 
край такива действителни начинания може да 
успеят и другите стратегически определения, тол
кова необходими в настоящия момент. Защото 
— казахме вече — сегашните мероприятия тна 
Съюзния изпълнителен съвет са приети от на-

защото дойдоха — макар 
като конкретен 

и определено предла-
Очевидно е, следователно, че и най-добратачас

говорехме как състояние- 
не струва 

теоретици-

скъсване с всички досегашни погрешни начина-

се престане.
те и политиците, и онези, които бяха 
и онези които бяха повече отговорни

по-малко
Трудно е да се очаква, например, когато се 

такова състояние, говореха така и онези, които касае за енергията, по-видим напредък в снаб- 
трябваше повече да работят върху промяна на Диването с бензин и намаляването на разходи- 
състоянието вместо в името на някакъв анализ те за внос на нефт, доколкото не направим по
да го оплакват. И ясно е, че първото по-значи- сериозем прелом и всичко онова, което ползува _
телно и по-изпъкващо конкретно мероприятие мазут като двигателна енергия не преориентира

ме — колкото е това възможно — на въглища.

за едно

да бъде прието.
рода, защото хората съзнават тяхната нужност.

Не съществуват такива спешни проблеми, Дълго за жал не можехме да приемем 
които може ефикасно да се решават с рестрик- закон за забраняване изграждането на електро- Обаче, не трябва да се самозалъгваме, че съшият 
тивни мероприятия, о„,е по-малко върху тях Централи на мазут. Можем ли, следователно, да този народ, с години свикнал - за своите_об- 
може да се основава дългосрочното развитие на 
обществото. Икономисването като рационален на
чин на живеене според действителните възможно ща, се строи топлоцентрала на мазут. Обдсне-

за това: не знаят какво ще правят сегаш
ните рафинерии за преработка на нефт, като 

да бъде се знае, че работят с половин капацитет,
на бензин отива

накараме някого да мине на въглища? И днес стоятелства — на висок стандарт, ще бъде и 
в Белград, само 14 километра от мината за въгли очарован от тези рестриктивни мероприятия-

Със задълбочена и достатъчно конкретна дълго
срочна програма трябва ясно да се каже как и 
кога пт® излезнем от сегашните неволи, ясна
та перспектива, особено в тежки времена, не би
ва никак да изостане.

сти може и трябва да бъде дългосрочно опреде- ние
ление, обаче рестриктивното икономисване, на-

а зна-„стягане на ремъка", не можеречено
основа и перспектива на развитието на общество чителна част от поскъпванията

за покритие на техните загуби поради неизпол-то Рестрикцията е само начин на смекчаване, а 
в НИКОЙ случай на решаване на проблемите. Живорад Джорджевичмощности? Не направим ли и тукзваните им

.Л

АВТОБУСИ НА СТАБИЛИЗАЦИЯТАБеле>кка

над „автобусите на стабилизация” 
наистина трябва да се замислим. По
неже, докато пред зимата на 1982 
година, на таксистите даваме точно 
толкова гориво да могат да напрвят 
шест курса дневно й докато белград- 
чани с дни чакат по някой литър 
нафта за отопление, отдавна е ми
нало времето да посочваме как ня
кой прекъсва да се вози с луксозни 
автомобили за сметка на общество-

забележи. Обаче ако се знае, че тези 
делови хора довчера са пътували (па 
и занапред пътуват) с полупразни 
автомобили и същевременно произ
насят речища стабилизацията, тога
ва над тясното изобретение за колек
тивно возене, все пак остава горчив 
вкус. Понеже-се знае, че поради не
достиг на нафта ме само от тази 
есен, но отдавна селскостопанските 
производители с мъка извършват пол 
ските работи, че юг°славският авто
транспорт няма керозин, а гражда
ните нафта за отопление.

Тези новини неотдавна са обна
родвани в печата. Туй като в 
се изнася само една част от онова, ко 
ето действително става, предполага
ме, че и в други градове се прсдлага 
нещо подобно.

мини-авто-От Копаоник тръгва 
6ус с двадесетина седалища и стю
ардеса която поднася плодови соко- 
ве ^ Това специално возило се движи 
всеки работен ден по реисойата 
ниа Брус — Александровац —

я РУобратно. Превозът е по-скъп

печата

ли-
Бел-

град и
само 100 динара, отколкото на редо- 

в белградския
„стабилизационниС тези нови 

рейсови линии’ ще се возят до Вел- 
двадесет, тридесет общински

вните рейсови линии, а
Славия” е открита кантора, 

могат да обез- 
самолетни биле-

град по
функционери, директори и други де- 

Всичките следователно

хотел
чрез която пътниците 
печат нощуване или

пътуват по-далече.

то.

Автобусите, не само стабилиза
ционните, но и онези редовните, се 
движат без проблеми, па няма при
чина до и идни времена да не се 
сложи катинар на почти всички де
лови автомобили. Ако това се напра
ви — това не представлява особена 
новина. Народът би казал, че е за
старяла.

лови хора.
утрин в също време ще тръгнат с 
мощността на един мотор, за да се 

време в следобед-

ти, ако
на Общинсъвет 

Валево в рам-
Изпълнителният 

ската скупщина във 
ките на разискванията
енергия, е предложил

съобщение делови
се употре-

върнат по също
часове, което значи, че ще се Ако това следователно се знае, 

а същевременно едва тези дни, след 
въвеждане на бонове, под микроскоп 
търсим първите вести за това, че 
т.н. делови хора намират за сходно 
да съгласуват своите навици с въз
можностите на обществото, тогава

ните
спестят няколко десетки, па и стоти-

по пестене на 
от 1 ноември 

ав- бензин, много дневни заци литра 
шофьори и т.н.

да се пусне в

я е отдалечено Начинанието е значи за похва- 
печатът е побързал да ги 13. РидивоцшистолицатаВалево от 

непълни сто километра.
ло, па и

*



Ж Комунист

ОТ СЪДМИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА 
НА СИНДИКАТИТЕ В СЪРБИЯ

КРИТИЧЕСКАТА ДУМА НА РАБОТНИЦИТЕ
на сдружениячрез делегатската система да се осъществи властта 

труд, нито едно решение със значение за работниците не може да се 
приеме ако не е действително и по съДъРжание и по Ф°Рма раоотни-

жеазвивайки самоуправителните обществено-икономически отио- 
шР шения Съюзът на синдикатите в Сърбия ще се бори работни

ците да овладеят над цялостта на дохода, да се осуетяват явле
нията на получаване на доход без труд и резултати на тру-

отношение,
ческо.

В богатите разисквания на Седмия конгрес на Съюза на синдика- 
Сърбия взеха участие над 230 работнически представители, почти 

Конгреса. Доклад изнесе Милун Т^дич, председа-
да, след това явленията на затваряне, груповособственическо 
прекадено администриране, движениена инвестиционното, общото, съвмес
тното и личното потребление извън наличния доход и разпределението на 
средствата за лични доходи, които не са резултат на измерването на тру
да и резултатите на труда.

тите в
всеки трети делегат на 
тел на Съвета на Съюза на синдикатите в Сърбия, а Конгреса поздрави
ха Стойне Стойчевски, от името на Съюза на югославските синдикати 
и Душан Чкребич, председател на ЦК на СК в Сърбия — от името на 
обществено-политическите организации в републиката. Конгресът покрай 
Акционна програма, прие изменения и допълнения на Статута на Съюза 

Сърбия. Бе избран нов Съвет на Съюза на синдикати
те в Сърбия от 139 и ново Председателство то 25 члена. За председател 
бе избран Радисав Йовянович, а за секретар Добросав Петровия.

....«'1ЛКЛА2ЙЙЙИ6Я*?: *
С тази поръка от Акционната програма, след тридневна работа (от 

21 до 23 октомври)', бе завършен Седмия конгрес на Съюза на синдика
тите в Сърбия, в който над 780 делегати на работническата класа на СР 
Сърбия изразиха единодушното си искане конгресните поръки да се пре
върнат в акция. А поръката на делегатите е недвусмислена: за да мо-

на синдикатите в

„Времето, в което живеем и ра- теми-съдъРжания- Освен доминира езика на политическото ежедневие, 
ботим” — подчерта в заключителната шия въпрос по осъществяване на ико се отдалечаваха със своята обобще- 

Радисав Йованович, новият номическата стабилизация, енергични ност от автентичните искания на ра
са и изискванията за потребите от ботниците. От време на време жива- 
нови пътища на по-нататъшното раз та работническа реч от трибуната 
витие на доъодните отношения, тру- привличаше спонтанни аплодисменти 
довите и жизнени условия на работ^ на делегатите.

роведен по време на подчер 
I I тана стопанска дисхармо- 

ния, в дните когато бяха 
приети и предвестените но

ви мероприятия на Скупщината и 
Съюзния изпълнителен съвет, Сед- 
мият конгрес на Съюза на синдика
тите в Сърбия ясно се определи към 
тях. Бе изявена висока степен на ра 
ботническата готовност да се изтрае 
ж провеждането на тези мероприя
тия. Същевременно от конгресната 
трибуна бе подчертавано, че работни
ците искат да понесат част от сегаш
ните трудности, но при това търсят 
мероприятията на Съюзния изпълни
телен съвет решително да се провеж 
дат в цялата страна, както и всеки 
да поеме своя дял. на отговорност 
към задълженията, които има.

си реч
председател на Съвета на Съюза на 
синдикатите в Сърбия — „наложи 
борбата за по-добра и качествена ра
бота, за по-поляма отговорност, сдру 
жаване, самозшравително споразумя
ване и обществено договаряне и ре
шаване на работниците по тези въпро 
си, като задачи с преломно значение 
за нашето по-нататъшно обществено- 
икономическо и самоуправително раз 
витие. Без това, мероприята които 
предпиемаме няма да имат потребни

ническата класа, самоуправителното 
преобразование на образованието, на
уката и културата и на организаци-' ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ОБЛЕКЧЕНИЯ

ТА И ПРИВИЛЕГИИТЕонно-кадровото изграждане и действу 
ване на Съюза на синдикатите в по
литическата система на социалисти- Най-голямо внимание и този път 

привлекоха разискванията, които при 
зиваха на отговорност за всички оне

ческото самоуправление.
Проличаваше, обаче, че болшин

те икономически и самоуправителни ството делегати и гости на Конгреса зи, които не изпълняват своите за-
„изнасяха отчети” за своите „среди” дължения, които се обогатяват без 

Разискванията на пленарните за — трудовите организации и общински резултатите на труда си, спечелвай- 
седания и в петте конгресни комисии те организации на Съюза на синди- 
се движеха около няколко актуални катите. Тези „отчети”, обременени с

досези”.

(На 3 стр.)

Кон бави процесите на 

сдружаването
тка на общите, от субективизма и 
волунтаризма до затваряне върху 
териториални основи и в органи
зациите на сдружения труд.

Не поставяйки под въпросите 
лен знак нашите основни консти
туционни определения, отделно 
концепта на основната организа
ция на сдружения труд й отговор 
ността на републиките, покрай
нините и общините за собствено
то им

панисване, които допринасят по- 
силните
делови партньори и да им нала
гат съдържанието на „самоуправи 
телното споразумение”.

да изнудват по-слабите

Синдикатът трябва да тръгне 
от това, че пазарът е едно от усло 
вията за развитие на системата 
на социалистическото самоуправ“ 
ленце и че в пазара се изявява 
взаимозависимостта на сдружени 
труд. Свободното движение на тру 
да, знанията и обществените сред 
ства на единния югославски па
зар е икономическа и обществена 
предпоставка на рационалното сто 
панисване. Обаче, 
може да се очаква само ако сдру 
женият труд за самостоятелно при 
етите решения поема икономиче-

Ог доклада на Милун Тадич, досегашен председ^ел на Съве
та на Съюза на синдикатите в Сърбия

и общото развитие, трябва - 
ло би да утвърдим колко този 
стой е резултат
въздействие на мероприятията на 
икономическата политика, а кол
ко на субективните желания да се 
запази изгодната позиция в реша
ването. Очигледно е,

- и другото съществуват, 
отразява в практиката, че за сред 
ствата и • нататък до голяма сте- 
фен решават други, така че на 
ботниците и не остава много за 
сдружаване на базата 
мическите им интереси.

ействителното самоупра 
вително сдружаване ви
наги изхожда от основ
ната организация на 

сдружения труд, но не се, изчерпва 
и не завършава нито в нея нито 
в сложната организация. Без та
кова сдружаване няма трайно ре
шаване на застоите в самоуправ
лението на множество точки в об
щественото възпроизводство, няма 
премахване на причините на ико
номическата нестабилност.

Практиката вече потвържда
ва, че организациите, които са вър 
вели по този самоуправителен път 
на сдружаване на труда и сред-

за-сТвата са по-отпорни срещу труд 
ностите, по-добре са самоуправител 
но организирани, по-непосредстве 
но Изразяват и задоволяват потре 
бите на работниците в сдружения 
труд. Ето защо не е добре, че в 
сдружаването на труда и средства 
та върху основите на съвместния 
приход и доход имаме голям за
стой. Трябвало би да утвърдим ка 
кво и кой бави и пречи на тези 
процеси и въз основа на операти
вен анализ да премахваме забеля 
заните слабости. Ние знаем 
го от причините на тези застои: 
от препаления стремеж да 
ложат частичните интереси за сме

д на обективното

че и едното 
което се

рационалност

ра
ска отговорност. Ето защо трябва 
да се променя 
състояние в което

на иконо- съществуващото
мно- решенията при

емат други, а последиците на те- 
зи решения падат върху гърба на 
работниците

Голяма пречка за сдружава
нето на труда и средствата пред
ставляват и онези услови

се на
ет на сто в сдружения труд.

\



Комунист 3
(От 2 стр.)

разнообразни облекчат
легии. Голям брой Д ия и привн 
бе погветен на Р°,зкл^ разискванията 
щата тема" — злоV^^ЧИТяЛНО ”горе- 
лищната политика уЛ°тре6ите в жи-

тич^че на
ние да нзнесРееГа°ндП^арНО 
поддържа акцидта на Сътзт 
Дикатите в Призрен Дма“ 
върни апартамента-' 
шири на цяла Ст обм Юд Да Се ра?"

=';ггягг~~
гат от Земун, с което се 
нията за

ки
трябва да върви по предварително 
съчинени програми -за сътрудничес
тво, .така че сдружения труд да знае, 
че дава пари за онова, което действи 
телно желае и което му е потребно.

Смисълът на работническите ис
кания, изнесени пред Конгреса и к^м 
по-последователно . изграждане 
обществената роля на работническата 
организация — Съюза на синдикати
те. Тъй както самоуправлението е 
вътрешната сила на нашата система, 
същото от там трябва да има под
крепа, при което активността на Син 
диката би трябвало да почива върху 
конкретните акции. Затова бе специ 
ално подчертана необходимостта от 
укрепване на първичната организа
ция на Съюза на синдикатите като 
непосредствена обществено-политиче
ска сила на работниците в борбата

Защо това позволяват работниците
€*% нова което ме наДвече боли като човек и като работник е, 

1Иг кат0 работници позволихме да се затваряме в основ
ните организации на сдружения труд, в регионите. Аз не съм 

зя официалното

Де-
Р Пу-

заседат 
с който се 

на син-
на

намаление стойността на динара с 20 на сто. 
е стлтприлСПеЦИаЛШ’ подчертавам това, обаче как разбрах ООСТ не 
труда Д*яДчпвр!а затваряне в черупка. ООСТ е най-основнята клетка на 
цялост» -.а т, В Нвя тря^ва Да се чувствува като част на една трудова 
на оснопнч-?а Може А* съгледа и по-широките проблеми и проблемите 
жш °баче* ние от ООСТ направихме държава в дър-
улипитр гр,, кХМе' ®ез малко» Да измисляме такива рботи, че изпадна и 
ГТКуп,,м ря ва Да имат някои свои закони и предписания- Аз се чув- 
Ниш ипмЮк°СЛаВЯНИИ И ВСе едио ми е дали работя в Земун, Суботица, 
ор езразлично къде — за мене е успех само тогава, когато това
се касае за цялото ни общество.

къща —

деле-

телно да поиеТо4™ занарреД обета-
предложителите’‘даТпоУеДмаГе Х°Ра’ 3
говорноет за несполучливите 
ции.

Живоин Исаилович, делегат от Земунпълна от- 
- инвести

за осъществяване на решаващата 
роля на работническата класа в об
ществото. В този смисъл трябва да

_ всички съществени 
общественото 
витието на

предстоящи^ период 
безделието

да се изкоренят 
и недисциплината и по

сектори на 
възпроизводство и раз

самоуправителните отно" ТОЗИ начин творчеектвото 
шения е забелязано изоставане по от ТОЗИ иачин творчеството 
ношение на поставените 
предимно се

на криещите се зад безделието, раз- 
сипничеството и безотговорността.

Синдикатът в бъдеще би трябва- се разбират задачите, които се отна
сят до укрепване и на ролята на об
щинските, междуобщинскитц и ре- 

по пълноценно ползуване на специ- публиканските организации на Съкг 
изтькнаха, че не е алистите, за разтоваряване на учеб- за на синдикатите, върху които и за- 

приемливо спечелването на дохода ните програми и за по-активно уча- напред остава голямо бреме на акци 
да се разрешава изключително или стие на субектите в образованието, онното свързване и изграждане на 
предимно чрез увеличение на цените Подчертано бе, обаче, и това, че с единството на работническата класа 
и решенията да се търсят извън мероприята за ограничаване на потре в осъществяване на нейната класова

позиция в самоуправителното обще 
ство. О. Кович

Й. Маркович

окончател
но да получи обществена - афирма- 
ция*'.

ло по-остро да се застъпва за рацио
нализация на училищната мрежа, зазадачи. Това 

отнася на изоставане/ в Делегатитепроизводството, ниската производител 
ност на труда, неизпълняване 
мата по износа, 
увеличение на всички

програ 
прекомерното 

видове потреб 
ление. Поради всичко това — бе из
тъкнато на Конгреса — НКономичес- сдРУжения труд, предимно в рамките блението не бива да се застрашат да 
ката нестабилност и инфлацията най- на °б1пествено-политическите общно" ванията за образовнието, науката и

сти. Необходимо е също така да се културата, но размяната в бъдеще 
премахне автоматизмът, който дове- '
жда обществено-политиЧеските и са
моуправителните общности на инте 
ресите в позиция, че от работнически 
те средства да формират отделни фон 
дове, а после да ги „въРщат” на оне
зи. които създават дохода.

при

вече засягат
класа и трудовите хора. които жи 

веят изключително от своя труд. Дълг 
е на Синдиката специално да се за
стъпи за увеличение на производство 
то и производителността на труда, за 
самоуправително свързване и сдру
жаване на организациите на сдру
жения труд върху доходни основи, 
за по-качествена работа и по-ефикас 
но ползуване на мощностите и обще-

тъкмо работническата

Евтино проиаводвтво, а нв евтин динар
РАДИВОИ ДАВИДОВИЧ:

— Девалвацията само привидно, подобрява- конкурентната спосоо- 
ност на нашето износно стопанство — каза Давидович и това подкрепи 

с лошите последици. Първо, в размяната с 
за съшата» Д°РИ и 

хме да постигнем с 
с намаление на цените

СВЪРЗВАНЕ, А НЕ РАЗДЕЛЯНЕ — според мнението му —
чужбина даваме по-големи количества продукция 
за по-малка сума валутни средства, а това може 
по-малки сътресения на нашето стопанство — 
на износните стоки. Второ, девалвацията намалява реалната стойност 
на фондовете за амортизация и разширено възпроизводство. Трето, не
избежно е увеличението на цените и това е подготовка за нова девал
вация- Четвърто, гражданите ще атакуват банките час 
вземат своите спестовни вноски и да ги превърнат в материални стой
ности. Пето, ще се намали реалната стойност на личните доходи и 
пенсиите. А това което следва може да бъДе нов фактор на инфлация.

Говорейки за възможните решения на стопанските проблеми, Да-
— с години е говорил. А

Търсено е, че Синдикатът с по
литическото си действуване и непо-ствените средства, по-решителна ре 

стрикция на инвестиционното потреб средствена активност да осъществя- 
ление и за изнамиране на възможно на свързване не само между дохо

да, труда и личните доходи 
да създава условия за по-бързо на
станяване на работа, за по-бързо ре 
шаване на жилищните потреби, кол- 
кото е възможно повече работници

но ипо-големи възможности за увеличе
ние на износа. дапо-скоро

Единодушно се изяви убеждение
то, че икономическите затруднения
може да се' преодолеят. Трудностите да бъдат обхванати с редицата меро 

обезхрабриха работническата кла- приятия ^ на бсо^а^на^аху'°^еобъо

усилияТиНиконо^исванГвИтоезНи си- дарноот, ^решителното 
съл бе потръсено да се върнем към 7рР°„Тц™а
икономическата мотивация по-ви- подРформа- -
сок доход, което търси по ка^ств солидарност се отчуждава до-

оценяване на производствения на трудРвите Хора, които добре

по?ч™но Т-У%,и™ият път В работят и рационално хрчат. в полза

на както казавидович повтори, онова което — 
това е:

соли- 
искане Син- Необходимостта от 

да не бъдем принудени конкурентната способност на чуждия пазар да 
осъществяване с евтинията на динара... Ето, виждате стигнахме в по
ложение, че трябва да осакатяваме нашия динаар, а като се приложи 
девалвация като стабилизационно мероприятие е сЪщо като когато на 
човек, който куца бихме счупили крака за да стои по-добре.

по-икономично и качествено производство за

но

всички икономически процесиНезаменимо влияние върху
митс на самоуправителното свърз 
ване п сдружения труд навред на 
единния югославски пазар. Сто
панските несполучливи решения, 
затварянето и другите последици 
всъщност са последица на отделя 
пето на работника от решаването 
за дохода. Тук, в самия корен, е 
пълна отговорност трябва да се 
пресичат онези явления, които са 
израз на груповособственически и 
мсстничсски отношения, 
източници на бюрократическо сво 
еполис, сгатизъм и национализъм, 
които възникват върху отчужда
ването на работника от резултати 
те на труда.

за обществено-икономическата 
ниция ня работниците, върху 
чки икономически процеси, които 
имат влияние върху създяването и 
разполагането с дохода и съвкуп 

Политичс-

по-
всиДушан Чкрсбич, прсдссда- 

комуниетите в Ст,рбияОт поздрявителна реч на Конгреса 
комитет на Съюза ,1а

на

тел на Централния
„ предстоящите години трябва да 
вложи изключителни усилия, ирс 
ди всичко, зя обезпечаване на сд- 

равнище на производството ко 
Социалистическа република 

сто ще й спомогне 
износ и НО -

к най-широкя ор 
кла

ното възпроизводство, 
ските задачи на Синдиката не мо 

просто да се свеждат ня един 
вид социялня грижа за работни
ците. Ето защо комунистите в Син 

задачата дя се борят

ато единна и
ганизация на работническата 
са и фактор по интеграция на 
ьи н самоупра

по жс

ГтеГ„иШДОхоДНДосниЬР^оше„ня -
Синдикатът, по естеството на своя 
та “ъвкупиа роля,
но да се бори, че резултатите на 
техническия и научния прогрес да 
се ползуват в най-голяма възмо
гна степен, постоянно да сс п д 
?п!ват трудовите и жизнените ус-лГвГя--работническата

трудовите хора, да ^
ра разпределението споредРчсУис

наТ*производитслнггстта на труда 
да укрепва нзносната позицня 
НЙШото сигурност

да увеличи 
този начин дасвоа 

обезпечавя
дикатт имат

същинското място на Синдика 
нашятя система и з осъя/с"

па неговата коиституцмо-

освен редовните от 
плащани,, на чуждестранните кре 
„ити _ значителни срсдстиа и за 
внос на необходимите иъзпроизво 

материали и горива. 
Трябва да ее вложи голямо 

усилие и огромна творческа енер 
гия да бихме ожииотиорили един 
значително изменен и, казал бих, 
по» подьод к-ьм съвкупната странов по-нататъшно

всички
за
та в 
ствявне 
ина позиция.

детвени Като самостоятелен и отгово- 
в политическата си-рсн фактор 

стемя, Синдикат/,т със становища 
трябва да нрисъ^твува вся 

КъДсто се приемат дсмокра 
политически решения- 

начин той може да

Искам особено дя подйертяя. 
че нашата основна цел в общсстве 

’ но-икономичсското 
ОС'ЬШсствяв^ме 
върху непрестанното лишение на 
носителите и тиорците на товя ряз

тя синя развитие не 
пито основаваме

каде,
тичсски и 
Само по този 
обезпечи своето влияние върху рс 
тенията за обществено-икономи
ческото положение ня работници
те яфирмирайки предимно сямоу 
нравителните права на работници 
те и преломната им рол^

дохода, кой'1’0 създяоат.
много важно и

нашетотегия ня
икономическо развитие. „л,г„п
“ ^ГтГгГ%”б^ въз

да увеличй
обществените нро 

отговорен и як- 
нолитичсската си

на
витие. Напротив, сегашните меро
приятия и решения, някои от ко
ито са временни, трябва да бъдлт 
разбрани и приети само като пъР 
вя крачка и подтик в създявянс- 

условия,

грижат за 
я своите членове. 

Съюзът "а
навина

ги "^ОЧВа",ео.;щша7"рсзултатиР и 
промени -Р-.Г(°ГотоЪстаИвдСПДа
Ги"’пГатГ„а ,, орга
низирана обществена акция__
ба на работническата класа ^
хУ основните ^^""/“гослав- 
литиката на Съю— " Ю 
ските комунисти. Така « 
тгге бъде и занапред,
Оърбид, включително Д» „
крайнини. които в неяиия

своетокомунистите процеси 
влияние В'/,рху

и това като

в реша
ването за 
Мисля, че това е
за изграждането

цеси 
тилен фактор п пто на- по-п-ьлноцешш 

които точно създателите на дохо-
и осъществяване

"“"сигурно е, че съ,„сетпуват тен 
ясиции за направляване на Син
диката само към въпросите» 
жалната защита. 0йа',С’ <уи"' 
ктът трябва д оастане „ърхуглав 

курс на дейетвуването си - 
у| незаменимата

ВЪРХУ решенията

политика, 
се опира пъРхУ

икономическатато на всичко неносредстве- 
производители, своето обще-

ДЯ, а преди 
пито
ствено и мятериално положение 
ше оеновавят на труда и резулта
тите на трудя.

която пряко 1НС
интересите и
пия труд, зя

самоуправителното едружапа-
средстпата и фор-

потребито в сдружс
ояоилваие процесите

нани а
ДЯ ОС7,ЩССТПяП,1

И влияние
си не на трудя и

роля



А Комунист
зина са разкрити и наказани), акци
ята на СК не спира.Покрай тона у Вуяиовац са при

ети 11 такива програми, които кога- 
бъдат повъртени трябва да дадат 

заемат Към 2000

РАЗВОЙНИТЕ ПРОГРАМИ В ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ
то На развитието на селското сто- 

тук се придава особено зна-Шансът се нарича 

сдружаване
възможност да се 
работници. Общите средства за из
граждане на нови цехове възлизат на 
стойност от 2,5 милиарда динара и 
са обезпечени.

панство
чение, не само във връзка със сеит
бата, жългвата и откупа на пазарни
те излищеци, но и във връзка с ра
ционалното, използване на обработва
емата земя. Досега са откупени над 
13 000 тона пшеница, което обещава, 
че планът по откупуването на пше- 

от 15 000 тона ще бъде изпъл- 
на октомври. За лред- 

сеитба в тези общи- 
обезпе-

За най-голяма част от тези це
хове е характерно, че за разлика от 
ония които са построени в предиш
ния период, са .планирани на базата иица 
па домашни, или още по-точно, ме- нен до

суровини. Ще преработва, сел- ~
са достатъчни количества се- 

а полагат се усилия да се обез-
НЕРАЗВИТИТЕ ОБЩИНИ В ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ СВОЯ ШАНС 

ЗА ПО-ВЪГЗО РАЗВИТИЕ ВИЖДАТ В СДРУЖАВАНЕТО С РАЗВИТИ
ТЕ И В НАСЪРЧАВАНЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

__ Велимир ФИЛИПОВИЧ

скостопански произведения, 
овощия и зеленчуци, ще се разширя- чени 

изворите на минерална вода, ще ме,ват
се преработва дърво и ще се изпол- печат и достатъчни количества торо- 

било договорено по-големите трудови зпат минералните блага на този край- 
организации в региона, когато за то- Значи, изостаналата Югоизточна С'/Ур-

значиче Ги^ческадт обем напро- ™". Тюленовата промишленост във „ия да се-привлекат специалисти и Р , половината от които
’__ л „папттооатг „„«м Враня, „Зеле Велкович , „Делишес , да се попречи заминаването на ония лиард д р

оп- Аизичегкият обем в Ре- „Ябланица”, „Здраве" и Памучният ,ху КОито албанските иредентисти средства ше се вложат в първичното
публиката обттчют поход е по-голям комбинат във Враня. Сред това „ме- В1ршат натиск да сс изселят. Това производство на селскостопански лро-
от миналогодишния с 35 процентен «но сдружаване” на ред са дошли отделно е забележено в Прешсво и
осъществен Де ^шет доход с ^9 про- организации от други краища на СЪ;Р Вуяиовац. Тези усилия оше не са

останалите показатели в ’'ДьРве™ а“™ва''„ ;Гал™“„’ Дш,и очакваните резултати, защото„Навил”, МИН, „Иво Лола Рибар , тридесетина стопански ръководители 
„Кристал” от Зайчар. Тази практика 
ще продължи и занапред, и се очавка 
твърде бързо да приключат разгово-
рите с Електронна промишленост в те е започнал решително да се раз- обезпечат суровини не само за Съше- 
Буяновац да построи фабрика на ка- плаща с врага. Въпреки че резулта- ствуващите, но и за новострояшите

акции са налице (мно- се преработвателни мощности.

ве. Обаче истински резултати могат 
очакват когато се реализира

изведения, а останалата част в пре
работвателните мощности. С тази про 
грама ще бъдат обхванати над 10 000 
селскостопански семейства, които за-

Ицента.
стопанисването в Югоизточна Сърбия 
са подобни на тези, което сочи, че 
тук не престава битката за по-бързо 
преодоляване на изостаналостта.

Трябва да кажем, че тук усло
вията за стопанисване, в сравниние с 
останалите части на Републиката, са 
още по-усложнени, преди всичко по
ради това, че всички общини се чи
слят към „клуба” на нискодоходна, 
че в досегашните развойни планове

и специалисти вече искат да си за
минат. Затуй Съю37>т на комунисти- едно с обществения сектор требва да

тезитите отлеми.

КОМЕНТАР
СТОПАНСКА ПРЕСТЪПНОСТ

природните възможности на този 
край бяха занемарени и, най-сетне, 
защото три общини в региона, в ко
ито заедно живеят сърби и албанци, 
е захванала контрареволюДионната 
вълна. Обаче тъкмо тези три общи
ни (Прешево, Буяновац и Медвежда) 
в настоящата година най-бързо се 
развиваха.

Например, от тринадесет органи
зации на сдружения труд в Преше
во нито една не е работила със за
губа, а в по-раншния период това бе
ше редовно явление. Подобно е по
ложението и в Буяновац, а в Медве- се 
жда само една организация е имала 
загуби. От отделно значение. е това, 
че насоката към износ стана правило 
на поведение и така да речем само 
стопанството в Буяновашка община 
е износло стоки на стойност от 20 
милиарда. (стари) динара и то пре
димно на конвертируемите пазари.

Тук трябва да отбележим, че и 
в трите общини са постигнали таки
ва резултати благодарение помощта 
на Републиканския фонд за насърча

Не само принуда
Стопанската престъпност расте, дачи на тези органи за борба за за- 

въпреки многобройните мерки на дъР конност и защита на общественната 
жавните органи за защита на обще- собстваност. 
стаеното имущество. Очевидно е, че 
репресивните мерки не са достатъ
чни, па се поставя въпросът: как да за твърдението, че нито силните на- 

борим срещу безотговорността, стоявания на държавните органи не 
двуличието, крадците

Чуприя, съдия от Кучево, ръководи
тели на магазини от Шабац. Все
общата ерозия на морала потвържда 
ва и контролът на Службата на об
щественото счетоводство, осъществен 
в средата на текущата година, кога
то в една от общините е утвръдено, 
че гражданите дължат 15 милиарди 
стари динара за данък, 
електроенергия, ползуване на градски 
площи и пр.

Съществуват безброй аргументи

могат да изкоренят стопанската пре
стъпност. При нас защитата на об- 

Поради изкупуване на валута от щественото имущество в стопанско- 
граждани, за себе си двама работни- то и финансово стопанисване е уре
ка от Люблянска банка в Неготин са дено с 200 предписания и повече от 
наказани със затвор, докато в Ниш 3000 възможни инкриминации. Съще 
група банкарски служещи са освобо ствува към това и мрежа от органи 
дени от наказателна отговорност, въ- за откриване, преследване и наказва 
преки, че за свой джоб са купували не на престъпниците, но престъпно- 
много валута. Също така на техните стта от този вид винаги расте. 06- 
акции пречи натиска при наказател-

отопление,

Всичко това, според оценката, из 
казана на тазгодишното съвещание 
на правниците в Югославия, е гибел
но последствие за морала, който на
ложиха первенютата. Техният идеал 
е: хубаво да се живее, а малко да се 
работи.

ществената собственост е сериозно 
застрашена.ни преследвания на ръководители иване развитието на недостатъчно раз

витите общини. Дори 15 процента от „видни”. Известно е, че някои влия- 
общите средства от този фонд досе- телни лица са се намесвали в ка-

на шите около
около Меденица, председателя на об- ската престъпност придобива харак-

Срещу този морал не могат да се 
противопоставят социалистическите 
двуличници. Те са, както показа най- 
прясният жилищен пример от Земун, 
търсели от трудещите да се лишавал1, 
а за себе си обезпечавали разнообраз 
ни привилегии. Техните злоупотреби 
компрометират социалистическия мо
рал.

За девет месеца на т. г. в Сър- 
„Белград-инжинеринг”, бия са открити 324 кражби. Стопан-га са ангажирани в развитието 

стопанството в Югоизточна Сърбия- 
С оглед на изостаналостта
край и на неговите многобройни спе шината и секретаря на Комитета в теР на масово явление. Това особено 
цифичности Фондът и занапред ще Крупан, директора на „Гоша”, дру- тревожи. Моралът отслабва, а гордо- 
подпомага развитието му. жеството на публицистите и т. н. стта постепенно затъва. Морални пре-

Тези общини очакват много 
повече от сдружаването на тяхното 
стопанство с трудовите организации 
от други градове. Резултатите, които 
досега са постигнати показват, че то
ва е пътят, по който трябва по-смело правосъдни органи от територията на 
да се върви напред. В Лесковац е

на този

стъпления се чувствуват във всички 
слоеве. Между другото, за приемане 

сени на неотдавнашното съвещание На мито са обвинени някои 
на представителите на държавните и

Представените факти бяха изне
Необходима е по-силна защита 

на общественото имущество, но дър
жавната принуда не е в състояние да 
го запази. Трябва да се издига съзна
нието за законна работа, за да се 
прилагат по-малко репресивни мерки. 
Днес на нашето общество не са не
обходими отстъпвания пред еснаф- 
ския, первенюшки и лъжлив морал, 
но връщане към трайни морални 
мтойности. Преди всички членовете 
на СК имат задължението да се бо
рят за честност, правдивост 
правие.

лекари
от девет градове в Сърбия, инспекто 
ри по доходи от Пожаревац и Ниш, 

СР Сърбия, на което се утвърдени за референтът по народна отбрана в

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

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

Издава Издателска трудова организация 
„Комунист".

Печата се в четвъртък 
ски, относно хърватско сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански 
езнк’ а в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и русинскн

Комуь п.

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

и равно-

на всички изда- Т. Кузманович

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

Урежда Единна редакционна колегия: 
Директор и главен и отговорен редактор Вел 
ко Миладинович, заместник главен и отговорен 
редактор Джуро Джурашкович, главни и отго 
вории редактори на изданията в републиките 
и покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна 
и Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърби»), Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Пе

на сърбохърват-
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Бразда на всяна нива
в приетите оперативни за- 

страна на ОК на око в Димитровград по 
развитие на селското стопа 
нство в Димитровградска об 
шина твърде важно 
се отделя за 
зуване на

ности за увеличаване 
сетите площи и непосредст
вен контакт 
ланските

на за- Очевидно, в Димитровград 
ска община се полагат сери 
озни грижи селското стопан 
ство да заеме онова място 
стопанския живот на общи
ната, което му и принадле
жи. Произвеждането и пла- 
смантът на селскостопанска 
продукция са почти неогра 
ничени, тъй като производ
ството на храна е една от 
основните задачи на стаби
лизацията.

със селскосто- 
производители, кой 

то дава възможност да се 
улеснаят условията, при 
то те произвеждат и пласират 
своята продукция.

в
място 

правилно пол 
разполагаемите 

селскостопански площи. При 
това се посочва, че на тери 
торията на общината има 
69 250 декара необработени 
площи, а 15 500 дка са об
ществена собственост.

кои

След всички съзнания и 
реалното съблюдаване на 
състоянието Общинската 
скупщина до края на годи
ната трябва да разгледа при 
лагането на Закона за За да се реализира всичко 

това обаче е необходимо все 
ки декар обработваема или 
изоставена площ да бъде за 
сета.

Посочват се и обективните 
тази област: 

и главно с 
напреднала възраст селско
стопанско население. Но има 
и редица субективни слабо
сти: неспазване на Закона 
за ползуване на селскостопа 
нските площи, напускане на 
районизираното 
ство,
тина и повече години, неза
интересованост на обществе 
ния сектор правилно да сто
панисва разполагаемите пло 
щи и да търси начини за 
кооператвно сътрудничество 
Със селскостопанските 
изводители.

пол
зуване на селскостопанските 
площи и да приеме Програ
ма по уреждане на селско
стопанските имоти.

трудности в 
удребнени имоти Мотив от Долно Тлъмино

ПРИМЕР НА ДОБРИ КООПЕРАТИВНИ ОТНОШЕ 
НИЯСт. Н.

Сигурен пьт на 

тлъминския тютюн
БАБУШНИЦА

Борба за изпълнение 

на плана
производ- 

залочнало преди десе

Цели 25 години тютюнопроизводителите от Тлъ- 
мински край произвеждат за познат купувач от об
ществения сектор, участвуват в договарянето във 
връзка с условията за продаване на продукцията, 
имат сигурен начин за обезпечаване на изкуствени 
торове и защитни вещества. Кооперативните отноше
ния са техният сигурен пьт до дохода.

За успешно реализиране 
на плана по есенна и пролет 
ната сеитба в Бабушнишка 
община са необходими 4 200 
тона изкуствени торове, ко
ито количества все още не 
са обезпечени изцяло. Обез
печени са към 1 200 тона, а 
сключен е договор за още 
1 420 тона, което количество 
ще бъде достатъчно само за 
есенната сеитба.

Известни проблеми създава 
нередовното снабдяване с го
риво и части за селскосто
панските машини. В общи
ната има към 200 трактори, 
но липсват някои части за 
прикачните машини и това 
до известна степен затрудня 
ва работата в полето.

За да се използва по-пълно 
съществуващата

панска механизация за из
пълнение на плана по про
летна и есенна сеитба.

Борбата за хляб, т. е. за 
по-високи добиви е в пъден 
разгар. Очаква се от идната 
реколта да бъдат получени 
700 вагона пшеница, от ко
ито да бъдат изкупени 330 
вагона. Това количество пше 
ница се счита, че ще бъде 
съвсем достатъчно да задо-

про

Налице са и конкретни 
дейности селскостопанските 
площи да бъдат ползувани 
целесъобразно. Службата по 
селско стопанство при Об
щинската скупщина и чле
нове на политическия актив 
при ОК на ССТН са посе
тили огромно мнозинство сел 
скостопански производители 
и са водили разговори за 
правилното ползуване на раз 
полагаемите площи, относно 
тяхното есенно и пролетно 
засяване.

Тютюнопроизводството почти и не се споменава в 
общинските документи, от 
пасящи се до развитието 
на селското стопанство. 
Този вид производство 
просто „живурка” като 
грижа и интерес на 15 до
макинства от Долно Тлъ
мино, Бистър и Горно Тлъ 
мино, конто тази година 
са произвели над 4000 кг 
тютюн.

не заема значително мяс 
селскостопанскатато в

дейност на населението в 
Босилеградска община, не 
е перспективен отрасъл..

воли нуждите на население
то в общината.

М. Я.
♦♦«ИМ...............

РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
„ИНВЕСТБАНКА”

За „Морава II"—128,2 

милиона динара
Ползата от тези разговори 

«многостранна: съблюда
ване на истинските въ-змож

Обаче всичко това не е, 
нито е било, пречка за под 
държането на дългогодиш 
ни взаимноизгодни ко
оперативни отношения ме 
жду индивидуалните тю 
тюнопронзводители и об
ществения сектор. Цели 25 
години тези семейства до 
товарят производството си 
с ДИВ от Враня — ООСТ 
за ферментация във Вла- 
дичнн хан и винаги досе
га двете страни са изпълня 
вали задълженията си от 
сключените договори.

Благодарение на това 
ползотворно сътрудничес
тво, тютюнопроизводство
то ни е сигурен път до 
значителен доход — казва 
Радивой Милков от Долно 
Тлъмино, безспорен ре
кордьор в този вид про
изводство, който тази го 
дина ще предаде над 600 

кг. сухи тютюневи лис
та. — ДИВ от Враня е до 
волен от качеството на на
шия тютюн, а ние сме до 
волни от помощта, която 
ни оказва Комбинатът. 
Обезпечава ни изкуственЙ 
тор, и защитни вещества, 
откупува цялата ни про
дукция, навреме нн дава 
осъществения доход. До 
волни сме и от цената. Та-

е селскосто-

ф Тези средства ще получат 
рите на програмите в рамките на проекта „Мо
рава П” за реализация на задачи, предвидени 
за тази година.

инвестито-

За развитие на селското 
стопанство и изграждане 
на преработвателни цехо
ве в икономически изоста 
палите общини в Югонзто 
чиа Сърбия тази година 
ще се изразходват 128,2 ми 
лиоиа динара. Решение за 
отпускаме па тези средст 
ва е взел Изпълнителният 

„Инпсстбанка” от 
чрез която се 

финансира целокупната 
реализация на проекта.

Както е известно, до зае 
финансирането

сред основните приорите
ти в Обществения план на 
СР Сърбия, се стигна по
ради известните предписа
ния за стихваме на инвес 
тициите. Тъй като „Инвест 
банка” е обезпечила дъл
госрочни източници на 
средства, създадена е въз
можност за по-динамич- 
по изпълняване на запла
нуваните задачи. Най-голя 
ма част от средствата ще 
се изразходват за изграж 
дане на животновъдни фе 
рми и засаждане на ово
щни градини в собстве
ност на сдружени селско 
стопански производители.

съвет па 
Белград,

той във 
па този обемист развоен 
проект в селското стопан 
ство, който се

Винаги готови!
нареждаВ акцията „Нищо не бива да ни изненада в 

село Желюша беше показано как при „извънред
ни” обстоятелства се събира крърна плазма. Без 

предварителна подготовка, иена/щйио, щеш беше 
съобщено, че е нужно доброволно даване на кръв 
— желюшани масово се отзоваха.

С това те показаха, че са готови да се отзо- 
на помощ по всяко време.

А. Т.
На снимката: Събиране на пр/,в в един пункт о 

село Жслщша

година, когато трябва да 
приключи реализацията на „Морава П”, ТО „Бо
силеград” трябва да създаде 65 кравеферми, 71 
овцеферми и 106 смесени ферми, на стойност 
103,2 милиона динара.

„Власииапродукт" в Сурдулица ще съз
на 400 ха площ. За целта

До края на 1984

ват и да се притекат зи година ще продадем 
тютюна по 160 динара за 
един килограм.даде овощни плантажи 

ще се изразходват 64,4 милиона динара. К. ГеоргиевУ
СТРАНИЦА 7

БРАТСТВО * 5 НОЕМВРИ 1982



гРкаЛТУРА ^|Гпро СВЕТА# ИЗКУСТВО
—т_~

“ "' . I'- л -
В НИШКИ И ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ ПО ИНФОРМИРАНЕ

Да се намерят съответни решения
лес с обществената зада
ча на тези съвети. Също 
така, каза Б. Ранкович, ос 
пователите 
дълбочено да обсъждат, и 
да изламират адекватни 
решения на проблемите, с 
които средствата за масо
ва информация се срещат 
Това не е случай салто с 
„Братство" — продължи 
той — с подобни пробле
ми се срещат и други сред 
ства за масова информа
ция у нас и това нещо на 
лага коренно да меним 
отношението си занап-

комисии по инфор-Актуалнн въпроси от 
дейността и организация
та на издателство „Брат
ство" бяха основна тема 
на състоялото се на 28 ок 
томври съвместно заседа
ние на комисиите за ин
формиране при Между- 
общиноките конференции 
на Социалистическия съ
юз в Южноморавски и 
Нишки регион, на което 
присъствува и Богдан Ра 
нкович, председател на 
комисията за информира
не при Републиканската 
конференция на Седнали 
етическия съюз и редица 
обществени и културни 
дейци от двата региона.

Запознавайки присъству 
ващите с проблелште на 
издателството директорът 
на издателство „Братство" 
и гл. и отговорен редак
тор на в. „Братство" Борис 
Костадинов изтъкна, че и 
„Братство", и детския вее 
тник „Другарче”, както и 
сп. „Мост” с издателската 
дейност активно са се 
включили във всенарод
ната акция по провеждане 
то на най-новите меропри 
ятия на Скупщината на 
СФРЮ и Съюзния изпъл 
нителен съвет в претворя
ването в живота на мерки 
те по стопанска стабили 
зация. В тази насока изда 
нията на „Братство" да
ват простор и афирмират 
положителните резултати 
а подлагат на критика и 
порицание опущенията и 
слабостите. Читателската 
аудитория и занапред ще 
бъде най-верния бароме
тър до колко се успява в 
това начинание. Естестве
но, в това отношение мо 
же още много да се напра 
ви и това остава като за 
дача на задачите занапред. 
Б. Костадинов също изне-

днете
миране, че е необходимо да 
се даде по-пълна картина 

информирането чрез 
„Братство", „Другарче" и 

„Мост" па населението 
народност

ране на изданията на 
„Братство". Беше взето за 
ключение председателства 
та на Междуобщинските 
конференции ма Нишки 
и Южноморавски реги
он, като основатели в най- 
скоро време да обсъдят то 
:ш въпрос, като ичлезнат 
съответно предложение.

Ведно с тона беше 11:1110-

недоимък
довежда

се, че поради 
на средства се 
под въпрос излизането на 
в. „Братство" до края на 
настоящата 
но средствата на Скупщи
ната на СР Сърбия, пред
назначени 
не на „Братство" 3 476 419

трябва ло-за-на
година. Имен

сп.
от българската 
в Югославия.
НЕДОСТАТЪЧНА ГРИЖА 
НА ИЗДАТЕЛСКИТЕ СЪ 
ВЕТИ

за финансира-

динара са преведени на 
общините Димитровград

ред.
ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА КА 
ДРОВАТА БАЗА

И покрай това, че от 
създаването . на „Братст
во" са изтекли две над 
десетилетия, издателство
то се среша със сериозни 
кадрови проблеми. Не е 
водена постоянна и еже- 
годишна грижа за подгото 
вка на кадри, които да ра
ботят в изданията. Затова 
тъкнато в разискванията, 
занапред, както беше из- 
с общините в Нишки и 
Южноморавски 
които живее население от 
българската народност тряб 
ва, съвместно да се пола-

регион, в

гат усилия за подготовка 
на кадри. Трябва да 
тръгне от основното учи
лище и проявяващите към 
тази дейност да се 
ват и

се

по-голямо съдействие на средствата за масова информация
насоч-Босилеград, Сурдулица и сей и иск да се разшири Взимайки думата в рази 

^уУшница. Димитровград предложената на обсъж скванията Богдан Ранко- 
2ЬЬ 1ЯЮ и Сурдулица 220 дане информация за дей вич, председател на Коми 

не са превели на изда ността на издателството, смята за информиране при 
телството, така че то се като се внесат по-подроб- Републиканската 
озова в твърде затруднено ни данни, отнасящи се до 
финансово положение.
ДА СЕ УРЕДИ ВЪПРОСА 
С ФИНАНСИРАНЕТО 

Мнозина от участниците 
в разискванията, подчерта
ха, че неотложно тряб
ва да се намери най-под
ходящ начин за финанси

стипендират.
И по отношение на пе- 

база бяха изне-чатаната
сени редица 
Все още 
съответна 
Естествено,

проблеми, 
създадена 

база.
конфе

ренция на ССТН изтъкна не е 
печатнаписанията на всяко изда

ние поотделно. И покрай занапред ще трябва много 
това, че през изтеклия пе 
риод не е имало идейни

че издателските съвети този въпрос 
издателството не .може да 
разреши безповече да живеят о проб 

лемите на своите по-широко 
участие на основателите— 
Междуобщинските конфе 
ренции в Лесковац и Ниш 
ц републиката. -

„ издания
и др. отклонения от поли- Често случва, изтъкна той 
тиката на Съюза на кому проблемите, 

беше с които те се 
те да поизпуснат от ръце 
срещат, което е в

пистите, все пак, 
оценено на заседанието иа протнво М. А.

БОСИЛЕГРАД
В РАМКИТЕ НА „МЕСЕЦА НА КНИГАТА”

Опресннтелен семинар по български език Литературна вечер в Босилеград
В миналия петък (на 29

октомври) в основно учи 
лище „Георги Димитров” 
в Босилеград се проведе 
опресннтелен семинар по 
български език за учители 
те в долните класове и 
преподавателите по българ 
ски език на основните учи 
лища, в Босилеградска об 
щипа.

Учителите и преподава
телите изслушаха 
жения на няколко 
Д-р МАРИН МЛАДЕНОВ, 
професор от Белград гово
ри за символизма в българ 
ската поезия и за стилис
тиката и граматиката в 
обучението по български 
език, ВАНЧЕ БОГОЕВ, жу 
рналист от Ниш, за Йор
дан Йовков, като разказ

вач, ДАНКА СТОЯНОВА 
гимназиална преподавател 
ка от Босилеград, направи 
разбор върху стихотворе 
нието „Тихият пролетен 
дъжд", от Николай Лили- 
ев, ПЕНЕ ДИМИТРОВ, ги 
мназиален преподавател от 
Босилеград, изнесе сказка 
за падежните форми на 
личните местоимения. Из 
ложение за българските и 
сръбските фразеологични 
словосъчетания бяха лодго 
твили РАНКО КАРАМФИ
ЛОВ, преподавател в Основ 
иото училище „Васил Лев 
ски” в Горна Лисина, и 
РАДИСЛАВ ДОНЧЕВ, пре
подавател по български 
език в Основно училище 
„29 ноември" в Горна Лю 
бата. Семинарът приключи

с разисквания във връзка 
с изнесените изложения. © Забележително пред 

ставяне на литературни 
творци от българската на 
родност.

® Средношколците — 
най-многобройни в публи 
ката.

Марин Младенов, Миле 
Николов— Присойски, Сто 
ине Янков, Харалампи Ива 
нов и Ванче Богоев.

И тази 
Радските

Трябва да се отбележи 
че качеството иа лекциите 
беше на завидно равнище 
и допринесе за осъществя 
ване изцяло целите на се 
мииара. Отзивът на прос
ветните работници беше 
добър, а Републикански
ят завод за развитие и усъ 
вършенотвуване на обуче 
вание и този път се проя- 
нието в основното образо 
ви като успешен

Със семинара 
ководи Анка Будимлид от 
Републиканския 
развитие и

среща на босилег 
поклонници 

литературата с автори 
»ската народност в 
СФРЮ не изневери на ху 
бавата традиция. С една 
дума. това беше топла и 
ползотворна среща, 
та тържествуваше 
Дата литература на 
та народност.

на
от

В рамките на традици
онната манифестация „Ме 
сец на книгата”, общин
ската самоуправителна об 
щнос-г на интересите в кул 
турата и редакцията на 
™сание „Мост” от Ниш 
организираха на 29 
ври т.г.

изло-
теми. в коя 

мла- 
наша-органи

затор. ръ:
октом- Още веднъж се показалитературна 

чер в Босилеград. ве-завод за 
усъвършенст- 

вуване на обучението 
новното образование.

колко много културният 
живот на жителите в Бо
силеградска община се ну 
ждае от *Пред многобройна лика в 

Дома на 
вени

в ос
пуб

малката зала на 
културата собст- 

творби четоха д-,р

такива и подоб- 
НИ култтурни събития.К. Г.
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Младежка трибуна * Младежка трибунаКАКВО 
НА ссм ВПОКАЗАХА ПУ 

СЪРБИЯ? * л^иокВА НИя ЗА
ИЗМЕНЕНИЯТА НА УСТАВА

ДА СЕ ПРЕМАХНАТ „СПИРАЧКИТЕ”
Младите 

мененията и 
допринесат за 
ряне

™иГссмТа

И кариодзмГ^м™ ** форумнот° затаа- 
* Едногодишен млндат . пдежката организация 
•■Збори чрез тайно ?^суев3аи’еПТнРеЯНе" ® Всячки
нове на ССМ да се ичк1 , ' Неактивните чле-
месеца ' Ю^ват от ССМ след шест

де възможност 
пане на 
интереси" на

за изразя - 
„специфичните

младежта от 
покрайнините. Обаче об 
«ките конференции на 
ССМ в Републиката, извън 
териториите на САП, пред 
лагат Републиканската 
иференцим 
с,т. Делегати на общински 
те организации от 
Република.

Едно

кон
да се състоиОт всички документи, ко 

ито се подготвят 
стоящия 
за на 
леч

младежта във връзка с Ус 
тава на младежката 
ганизация. Тези 
ния са

за пред- 
Съю ор-конгрес на 

социалистическата 
най-голям

младеж в СР Сърбия, 
предизвика

цялата
предложе- 

създалц възмож
ност много решения, пре 
дложени като алтернати
ви, да се приемат като ос 
нов ни

от централните ме- 
разисква 

въпросът за вре- 
мандата.

интерес
_ста в публичните 
ния заеда-

проектът на 
измененията и допълнени
ята в Устава

трудовата акция „Пирот 82"метраенето на 
Въз основастановища в проек- на изнесените 
становища решеио е 
тавът да предвижда 
годишен

на младежка КЪМ ПРЕДСТОЯЩЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НАтодокумента.та организация. Ус-
Едва от едно-

мандат за пред- 
и секретарите' 

на всички организационни 
равнища, без възможност 
за преизбиране за още ед 
на година. „Виза" са полу
чили и становищата и пре 
дложенията, според 
то делегатите и изпълни
телно-политическите орга- 
ннда се избират чрез тай 
но гласуване, член на ССМ

основните про- 
мени се отнася до „моде- 
ла на

Този голям 
разбираем, защото 
добряването на Устава 
дежката

интерес е 
1 от по- седателите

организационното 
устройство на ССМ. По то 
311 въпрос мненията на ба 
зата се различават от пред 
ложенията, приети в най- 
в шиите

мла
организация оча 

ква да даде стимул 
по-висока дейност* на „мла 
дежката

към младите-проблеми на 

цялото общество
база", а младе

жите и девойките се надя 
ват с проАтените на „пра
вилата” да се 
фсрумното

Агладежки фору 
аш. Именно, Републикан
ската конференция на 
ССМ във Войводи на пред
лага Републиканската ко
нференция да се учреди от 
делегати на общинските 
младежки организации, ка 
то при това се изберат по 
пет „отделни" покрайнин- 
ски делегати от Войводи- 
на и Косово. Счита се, че 
по този начин ще се съз-

кои-

премахнат 
затваряне, ка 
вербализмът,

КЪА1
потреби 

на младите поколения. То

риеризмът, 
а ССМ да се изключва след шест 

месечно бездействуване и 
да се взима младежката 
книжка на всеки член па 
ССМ, който не внася член

В разгар е интензивна 
подготовка на младежка
та организация, като се 
тръгне от активите на Съ 
юза на социалистическата 
Ашадеж в местната общ
ност, училището, трудова 
та организация; в общини
те и по-широко, за Конгре 
са на Социалистическата 
лшадеж в Сърбия, в кой
то момент Агладежката ор 
ганизация обсъжда пери
ода между двата конгреса 
и осъществяването на за
дачите през него. Също та 
ка, в настоящия обществен 
момент е подчертана не
обходимостта от всестра
нен критически анализ на 
актуалните проблеми на 
младежта и задачите на 
Съюза на комунистите в 
насърчаването на младото 
поколение зарад укрепва
не на материалната основа 
на социалистическото са-

да се насочи 
действителните

странчивост в тълкуването 
и ивращаване на нейното 
еква не обобщаване, 
значение, а това нещо изи 
ефикасност в разрешаване
то им.

но
ва е и основният сашсъл 
на над 80 предложения, из 
несени в общинските кон 
ференции на Съюза на

ския си внос в период от 
една година. Делегатската система 

предлага широки възмож 
ности за адекватно анга
жиране на младите в осъ 
ществяване на тяхното вли 
яние съответно на броя им 
в организациите на сдру
жения труд и местните об 
щности, приноса им в 
производствено -творческия 
труд, в тяхното знание и 
способност, където иници
ативите на младите тряб
ва да идват до израз, съг 
ласно готовността за анга 
жиране върху материална 
та основа на обществото, 
развитието на образование
то, науката п културата и 
самоуправителната полнти 
чеъха система, където Съ 
юзът на социалистическа
та младеж трябва да се 
изявява и утвърждава ка
то истински субект и със
тавна част па системата.

(Д. с.)

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССМ ВСУРДУЛИЦА

Самокритично съблюдаване на слабостите
— С постигнатите резултати не можем да бъдем до_ 

волни, понеже в дейността на нашата младежка органи
зация се проявиха известни слабости и непоследовател
ности, които занапред трябва да се премахват по-навреме 
и по-енергично. Затова наша най-важна днешна зада
ча е да определим най-ефикасен метод за премахване 
на тези слабости и за обогатяване на дейността — заяви 
НЕНАД ЯНЕВ, председател на ОК на ССМ в Сурдули- 
ца, на състоялото се на 30 октомври отчетно-изборно за
седание най-вишия младежки форум в общината

дежки труд, който напос
ледък отчита твърде доб 
ри резултати. Изтъкнати 
са изключителните резул 
тати на местната трудова 
акция в Сурдулмца, в коя 
то' тази година участвува 
ха и млади от Кумаиово и 
Прищина.

Занапред ще сс посвети 
по-голямо внимание на ра 
ботата на комисиите на 
ОК. Защото през изтеклия моуправление. 
период те ле са намерили Ь.кмо на това поле се 
мястото си и ме са пзпъл- развива оживена дем-
пявали докрай ролята см |10СТ на Съюза на комунпс 

За председател па Об- тнте в осъществяването на 
шииската конференция становищата па Дванаде.

на ССМ в Сурдулмца с ед сетия конгрес на СЮК и В тази дейност на мла- 
ногоднпюм мандат бе из- Деветия конгрес на С1СС. дежката организация пред 
бран МИОДРАГ МАРКО- бега е удобен момент да изборите, там дето още не 
ПИЧ, абсолвент на факул сс стигне до по-точна пред са приключили, и в подго 
тета на политическите на става за битието на младо товката нт Конгреса, се на 
укн в Белград, а за секре то поколение днес, за ак- лага да се разгърне ожи- 
тар на Председателството туалпнте младежки про- вена обществено-политиче 
н иа ССМ ДРАГОС блемп, както и за пътища ска дейност за анализ изу
ЛА13 ЦЕЛ И НОВИ Ч, ниже та за тяхното разрешава- чаване на проблемите и из 

Сурдулмца. За дело не. Обществено-икоиомп- намиране на съответни ре 
МОК па ССМ па ческото положение и роля шепня, както и първични 

на младежта, условията те организаци на Съюза на 
на нейното участие в са 
моуиравптелната, общест
вената и културната 
ва са и предмет на снстем

внимание на Съюза на на предстоящето заседание 
комунистите. Тезисите, че и па Централния комитет 
младежките проблеми са „а Съюза на комунистите 
,, обществени, относно, че в Сърбия за актуалните 
обществените проблеми са проблеми на младежта н 
и младежки, която дойде идейно-политическите за- 
до пълна изява на Третата дачи на Съюза на комунпс 
конференция иа СЮК, гря тнте в Сърбия в тази об- 
биа да намери същинско 
разбирателство, без една-

Активността на младеж
ката организация в Сурду 
лишка община в отчетния 

изтъкнатопериод, беше 
на заседанието, е била на 
сочена към реализация на 
задачи от средносрочната 

на об-развойна програма 
щината, последователно при 
лагане на Закона за сдру
жения труд, развитие 
социалистическите самоу- 
лравителни отношения, та 
чене иразвитие на тради
циите от НОБ, подобрява 
не жизнените 
младите и ускорено заема
не на младите хора. 
що така, младежката ор 
ганизация се е занимавала 
с разрешаването иа въпро
си във връзка с трудовите 
активности, идейната рабо 

обра

на

пер от 
гати в
Южпоморавски регион са 
избрани ВАЛЕНТИНА СТА 
МИШЕВА, МИОДРАГ МА 

„РКОВИЧ, НЕНАД ЯНЕВ 
ЙОВИЦА СТАНКОВИЧ, и 
ИЛИНКА ХАМОВИЧ, а за 
делегати п РК на ССМ в 
Сърбия МИОДРАГ МАР- 
КОВИЧ. НЕНАД ЯНЕВ ще 

младежката

условия на

Миодраг Маркович

ремениото, обективното и 
информира-

Съ- комунистите, тези актуал 
ни въпроси да раздвижват 
което ще бъде значителен 
принос към подготовката

изя-
всестрапното 
нието и целите па акции- поне на члеповете за значе
те, които е раздвижвала 

ССМ. Обаче това 
било

та и марксическото 
зованис на членовете 
ССМ, реализацията па про 
грамите по икономическа 
стабилизация и пр.

Изтъкна се, че масовост 
та и качеството на дейно
стта до голяма степен са 
били в зависимост от нан-

ОК
информиране не е 
винаги на желаното равин

напа

представлява 
организация от Сурдулиш- 
ка община на предстоящия 
конгрес на Съюза на социа 
листическата 
СР Сърбия.

щс.
в твърде съдържатслни- 

особено 
значе-

ласт.те разисквания 
беше подчерта по 
нието па доброволния мла

младеж в
С. Микич

Б. К.
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АКЦИЯТА „НИЩО НЕ ВИВ А ДА НИ ИЗНЕНАДА"
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ДИМИТРОВГРАДОТ РАБОТАТА НА СЪВЕТА НА

Висока степен на 

готовност
За по-редовно снабдяване 

на населението
ва" предлага да се ограничи 
продажбата до три килограма 
наведнаж. Как ще реагират 

в СР Словения, а Дубровник потребителите и Общинската 
и други места. Но едновре
менно се констатира, че це
ната в Димитровград е до-: 
ста ниска и на определени 
видове месо трудовата орга
низация има загуби. Члено
вете на съвета заеха едино
душно становище: да се об
езпечат необходимите коли
чества за Димитровград 
да се спазват договорите за

Ж Месо — и има, и няма, въглища няма, а браш
но ще бъде обезпечено

ва помощ и спасяване на 
хора и имущества при елен 
туални бедствия.

В заключителните актив
ности особено ще б'ьде анга 
жирането на трудовите хора 
и гражданите в акциите на 
солидарност: за С7,биране на 
средства за помощ на пале- - 
атинския народ, доброволно
то кръводаряване, грижата 
за стари и изнемощели ли
ца, понеже тези дни е и 
със стари и изнемощели ли-

В края на октомври т. г. 
в Димитровград се проведе 
акцията „Нищо 
ни изненада", 
включени всички структури 
и субекти на всенародната 
отбрана — от основните орга 
иизации на сдружения труд 
до месните общности, обще
ствено-политическите 
иизации, дружества и сдру
жени я на гражданите.

В тази заключителна ак
тивност, в която особено са 
активирани органите, телата 
и организациите в областта 
на здравеопазването, детска
та и социалната защита 
организациите със социално- 
хуманно зУгачеиие.

Основен носител на актив
ностите са обществените ор
ганизации начело с общин
ската организация на Чер
вения кръст, частите за пъ.р 
ва помощ, цивилната защи
та и пр.

Целта на проверката е го
товността за оказване на п/>р

Съветът на потребителите 
в Димитровград се съгласи 
с предложението 
ва” да се ограничи количе
ството месо, което може ед
нократно да се вземе. Ако 
това становище подкрепи и 
Общинската скупщина, за
напред гражданите тпе мо- 
гат да взимат наведнаж до 
три килограма. Дадено е съг 
ласие еднократно гржданите

ще се види. не бива да 
В нея бяха

скупщина
на „Ниша

За 9-те месеца на т. г. е 
продадено за 14 на сто 
че брашно. Тук трудностите 
изникват от обстоятелството, 
че брашното се купува във 

и Войводина, където е по-сък- 
по, поради компенсацията. 
При това заплащането с 
предварително. Следва да се 
обезпечат около 200 тона бра 
шио за район Бурел, поне
же през зимата е трудно да 
се доставя-

пове

орга-

ца.
не бива 

показа ви-
Акцията „Нищо 

да ни изненада” г 
сока степен на готовност на 
гражданите и трудещите се 
от Димитровград и на вси
чки части, поделения, орга 
иизации, органи, дружества 
и сдружения в изпълняване 
то на основната цел: при 
евентуални бедствия да се 
запазят човешките

и

Обезпечаването на въгли- 
ща с доста трудно. Мините 
търсят аванс и осрочване на 
средствата за 12 години. То
ва не дава възможност да 
се съберат средства от граж
даните. Банката е направила 
безуспешен опит, така че из 
гледите за въглища са ми 
нимални. Нафта за отопле
ние може да се вземе с раз
писка от Отдел стопанство 
при ОС, и то в ограничени 
количества. Оттук и тази го 
дина дървото изглежда ще 
бъде най-достъпно за ото- 

Ст. Н.

животи
и имуществата.

Ст. Н.

Изглед от Димитровград

доставката на други пазари. 
Поради ниската цена има 
явления да идват хора от дру 
ги градове и наведнаж да 
взимат големи количества. 
Именно поради това „Ниша-

да взимат един тон въгли- 
ща. Разбира се, ако изобщо 
въглища има, понеже снаб
дяването с тях е трудно.

Според сведения на инспек 
тора по пазара за 9-те месе 
ца на т. г. продажба на свин 
ско месо е намаляла за 54 
на сто. Причината е — та
кова месо няма. Продажба 
та на говеждо месо е нама
ляла за 32 на сто, на овче и 
агнешко с 5 на сто. Само по 
вече е продадено юнешко за 
5 на сто. Дали не се касае 
за „полезна малверзация" 
подкрепи и инспекторът, кой 
то изнесе, че около 200 кг 
говеждо месо е продадено 
на една организация като 
юнешко. По този начин не
законно са заработени 8230 
дин. Срещу организацията, 
която продава месото са пред 
приети съответни мерки. 
Значи касае се за прекате- 
горизация (дали от самия 
продавач, или трудовата ор
ганизация) на месото.

пление.

ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

Имат огромна роля в 

местните общности
По тази така важна темаВ Сурдулица на 23 октом

ври т. г. се състоя съвеща- говориха д-р Влада Недел- 
ние на тема: „Методите, об- кович,' член на Председател- 
лиците и съДЪРжаниет° на ството на Междуобщинската 
дейност на Червения кръст организация на СК, Вукашин 
в местната общност.” Това Стаменкович, председател на 
съвещание организира Пред- Председателството на МО на 
седателството и Комисията СК и Тихомир Попович, се- 
за организация и развитие на кретар на общинската орга- 
Междуобщинската организа низация на Червения кръст 
ция на Червения кръст в във Враня- 
Южноморавски регион

От показните упражнения на цивилната защита в 
„Свобода’’

Готови за отбранаНа съвещанието между 
Освен активистите на Чер- другото се говори за значе- 

вения кръст от местните об нието от постоянна масовост 
щности в Сурдулишка общи- на тази хумана организация, 

и защитата на жизнента иа 
трудовата среда на човека и 
включване в акции по со
лидарност и в други хума
нни традиционни акции, по
мощ на остарели и изнемо
щели лица, здравно-възпита 
телната работа, опазването 
на комуналната хигиена, 
съдействия въ-в всенародна
та отбрана и обществената 
самозащита.

В разискванията се изтъ
кна, че месо и има, но и 
няма. При това е твърде не
качествено. Сравнително го
леми количества се доставят

В Димитровградска об- 
нколко годи 

ни успешно се осъществя 
ва акцията „Нищо не бпва 
да ни изненада". И тази 
година

на, на съвещанието присъс- 
твуваха и представителите 
на местните общности от Бо 
силеградска община и общи 
на Владичин хан.

ция трудещите се единоду 
шно приели решение до 
края на годината да работ 
ят и всяка събота без 
възмездие. Сигурно е, че 
в широката акция на все 
народната отбрана и само 
защита, това ще бъде един 
конкретен принос към ико 
нОхМическата стабилизация.

В заключителните 
тивности 
ние бе

щипа вече

във всички среди 
в общината, обществено- 
политически органи и ор
ганизации, 
ни и

УЧЕНИЧЕСКИ АКЦИИ

Прибиране на реколтата трудови, мест 
самоуправителни об 

щности бяха раздвижени 
разни видове активности, 
които даваха особен

ак-
особено внима-Първичната организация 

на Червения кръст в местна 
та общност, за да осъществя 
ва тези значителни акции, 
трябва непосредствено да 
сътрудничи с ПО на СК, по- 
дружниците на ССТН и оста 
налите обществено-политиче 
ски организации, след това 
със здравните организации, 
Центъра за социална дейно
ст, съответните общности на 
интересите и под., се конста 
тира на съвещанието.

Тези дни учениците 
„Братство” в Звонци проведоха

от основното училище 
еднодневна трудо

ва акция по прибиране на тазгодишната реколта. 
Именно, те се приключиха във ваденето 
фите и брането на

при
нос - към всеобщата репуб 
ликанска акция.

отделено на подго
товката на 
от областта на здравеопаз
ването, социалните и оста 
налите служби, в които ху 
манността
на изява. Във всички 
дови
деля бяха

организациите
на карто-

царевица на имотите на земе
делската кооперация „Ерма” от Звонци. В заключителните таз

годишни активности на 
акцията, проведени на 30 
и 31

-дойде до пъл-Учениците едновременно разгледаха и овце- 
фермата в Църни връх, където им бе подготвена 
закуска.

тру-
организации в не-октомври т.г. в пове. 

чето трудови организа
ции ояха обявени ударни 
дни. В конфекция „Свобо
да , например цялата сед
мица ^(от 25 до 31 октом
ври) бе провъзгласена за 
ударна. В тази

проведени и 
показни упражнения от 
областта на 
щита. В тези

Акцията беше успешна и добре организира
на, за което допринесе и хубавото слънчево

Й. М.

цивилната за- 
упражнения 

се потвърди високата сте
пен на отговорност.

време

С. М. органнза- А. Т.
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културни ПРОЯВИ в ДИМИТРОВГРАД

ОТ НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО 
НАРОДНА ПЕСЕНно шопската поезия

Отбелязвайки „Месеца на 
книгата" К ц а
тър „25 май

Ботев”. Театърът 
започва и тези дни

подготовката на 
комедията Сборен пункт" 
от Душан Ковачевич. В ко 
медията ще бъдат ангажи 
рани всички членове на 
театъра.

ултурният цен- 
гпя„ „„ Димитровград подготвя „Вечер
Щ0ПнСаКиТа ПОезия”’ посвете 
на на известния автор от
пип мСКаТа наР°Дност Ма рин Младенов. Освен 
ра в програмата тце 
мат участие и

тен поет и Художник ще 
бъдат запознати, 
телите иа Море каква 

мома видох
в освен жи 

Димитровград 
и населението на някои 
стни

на
ме

общности в Димит
ровградска община.

С приближаването 
предстоящите празници, 29 
ноември, Деня на репуб
ликата и 22 
Деня на ЮНА, 
подготовката за тържест
ва, които по тези поводи 
се организират.

авто
взе-

на
По( повод „Месеца на 

гата Културният 
подготвя

кни 
център 

и литераУурен 
час, посветен -на 150-годи 
шнината от рождението на 
Джура Якшич. С

членовете
културно-художествено

то дружество
Море каква мома видох 
снощи на чешмата.
Море разчешляла руси коси 
от рамо до рамо.
Море претръгнала църни ми веджи, 
църни веджи — морски пиявици.
Ой иди ми я искай мале.
Ако ти я дадат постой почекай, 
ако ти я не дадат по-скоро се върни.

декември.
„Георги Дц 

митров" от Димитровград, 
а също и

в ход е и

членовете на са 
театър „Христомодейния творчес- 

този наш извес-твото на А. Т.

>>георги Димитр
СИ

Тези дни 
ключиха

Разказал: Евтим Спасов от Д. Любата 
Записал: К. Георгиевуспешно при- 

набирането, 
културно-худо 

жественото дружество „Ге 
орги Димитров' за пслъл- 
ване и омасовяване не сво 
ите редове. В

подчертано, 
ността

че самодеи- 
в Димитровград 

има дълбоки корени. Ди
митровградските

разписани аудициии за 
всички секции. За отбеляз 
ване е, че е оформена хо 
рова секция, в която чле 
нуват домакини, прода
вачки, заети в стопанските 
цехове, младежи и девой
ки, които не са ученици. 
Това е опит хоровото пе 
ене да получи място ' ме 
жду другите талантливи 
и заинтересовани лица, а 
не само сред - ученическа
та младеж. Хорът при кул 
турно-художественото дру 
жество „Г. Димитров" ще 
ръководи преподавателят 
по музика в основното 
училище МИША КИРОВ. 
Фолклористите оглавява 

ШПИРА ТРИЧКОВ, а ор
кестърът е под ръковод
ството на АСЕН КОЦЕВ.

което проведе

самодей 
ци винаги са получавали 
признания не само в род
ния си град, но и на мно 
го състезания и прегледи, 
в които са взимали актив 
но участие. За тяхната ак 
тивност

момента 
дружеството наброява око 
ло седемдесет члена, 
пределени във Съобщение на 

редакция „Мост“
раз 

фолклор
на, хорова и 
секция и та.мбурашки ор
кестър.

Преди един

-музикална красноречиво го
вори И фактът, че от май 
месец 1981 
1982

до септември 
година, самодейцитемесец кул- 

ДРУ
жество, на годишното си 

събиране, се

- турнс-художественото са устроили 
сет концерта, 
ва нито

около триде 
Не мина- 

една забележите-
Реддкцията на списание „Мост” на заседа

нието си от 21 октомври т. г. взе решение да 
ПРОДЪЛЖИ СРОКА ЗА ДОСТАВЯНЕ РЪКОПИСИ 
НА ТРАДИЦИОННИЯ ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН 
КОНКУРС до 15 ноември 1982 година.

отчетно 
устрои 
телни 
статут
избрани са и съответните 
органи и тела. За председа 
тел на дружеството е из
бран ВАСКО 
На отчетното събрание бе

на са.моуправи- 
основи. Приет е 
на дружеството, а

лна дата, тържество или 
празник, в чието честву- 
ване да не взимат участие 
самодейците.

Тези дни е направен 
пешен опит дружеството 
да се омасови с нови чле
нове и нови секции. Бяха

Както е известно на читателите, традицио
нният творчески награден конкурс предвижда при
съждане по три награди за СТИХОТВОРЕНИЕ, 
РАЗКАЗ, НОВЕЛА, ЕСЕ, НАУЧНА СТАТИЯ, ПУ- 
БЛИСТИЧНА СТАТИЯ. Предложените ръкописи ще 
бъДДт съобщени в навечерието на Деня на Репуб
ликата.

ус

АЛЕКСОВ.
А. Т.

ШизичесКа култура С С/п >Д/р>1 РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ„МОСТ"

ФУТБОЛ

Катастрофално поражение ТЪЖЕН ПОМЕН
На 29 октомври тази година нашата мила иникога 

непрежалима майка, съпруга, баба и тъща, 
на 86-годишна възраст

„ЛУЖНИЦА" (Бабушница) — „АСЕН БАЛКАНСКИ” 5:0 (3:0) 
Бабушница, 31 октомври 1982 г. Игрище на „Лужни 

ца” Зрители 300. Теренът — твърд и неравен. Времето 
слънчево. Съдия: Лазич (Алексинац). Голмайстори: Стоя- 
динович в 1, 19 и 80, Грозданович в 10 и Златанович в 
55 минута. Жълто картонче: Манолов (А. Балкански).

„ЛУЖНИЦА”: Джокич 6, Стоянович 6, Златанович 
7, Виданович 7, Грозданович 7, Пей**ич 8, Кръстич 7,
Илич 7, Стоядинович 8, Танчич 7, Филипович 8.

„А. БАЛКАНСКИ”: Анджелкович 5, Виданович 5,
Найденов 5, Голубов 6, Ненич 5, Зарков 5, Иванов 6, Ма
нолов 5, Кръстев 6, Алексов 5.

Още една слаба игра на 
„Асен Балкански” и ката
строфално поражение от 5:0 
(3:0). С добра и ефикасна 
игра футболистите на „Лу- 
жница” от Бабушница раз
пра,снаха надеждите на ди
митровградските любители 
на футбола, че „А. Балкан
ски”, след добрата си игра 
срещу „Единство” 
паланка, ще осъществи „се
рия" от добри резултати, с 
които да поправи незавидно 

положение на табли-

почина

от Бела

то си
дата. Обаче още веднъж сеВ ООСТ „ТИГЪР”
показа, че защитата 
„Балкански" е „способна” да 
прави катастрофални грешки 
в наказателното си. поле, а 
нападателите твърде трудно 
намират път Д° вратата на 
противника.

па

Спортна състезания 

в чест на юбилея
Костадннка Величкова

Кока
След десетия кръг ди

митровградските футболисти 
заемат последното място на 
таблицата със 7 точки.

В единадесетия кърг (на 7 
октомври) „А. Балкански” 
ще играе на свой терен с 
„Бродоремонт” от Кладово.

Д. Стявров

ческият отбор — второ мя
сто. Изненада е слабото кла 
сирана на отбора по теглене 
на въже, който беше изхвъР 
лен от състезанията още в 
първия кърг.

Състезанията в останалите 
спортни дисциплини все още 
не са завършени.

По повод 20-годишнината 
на Сложната организация, 
на сдружения труд „ТигъР" 
в Пирот започнаха „Спор
тните игри на „Тигър" в ко“ 
ито се състезават и отбори на 
ООСТ „Тигър-Димитровград”.

На турнира по футбол на 
малки врата отбор'/.,т на ди
митровградската ООСТ зае 
четвърто място, а стрел-

от Димитр9вград

Опечалени:

съпруг Крум, дъщери Вене
та и
Васил и многолюдно семей
ство.

Люба, синове Асен и

>

д. с.
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ХУМОР—САТИРА—ЗАБАВА 

Мешалица на бутан>е ХУМОР и;» НАШИТ!1! 
КРАИЩА *|

N V<Пукал Ьк
оишъЛ кико се топп пран у 
големият град. Вийе че бу
тате, я че се качим и че 
Ьу упалимо.

Бутали драговичаше 
до Поганово, и — не могли 
да Ьу.упале.

У Драговиту докарали ме- 
шалицу за бетон. Опитали се 
да ЬУ упале, ама кико не 
могли,
що се преселил у Белград 
им казал:

— Я станете бре, я съм

йедън драговичанин
чак

За све 

има лек
мукуПролетошньо

Ткала сиашка цръЬс. Не-
— питал йсдън- 

— Ту бре бае, не видиш ли, 
това требе да йе пролето- 
ШНаО!

Ка прекарували гредете за 
, електривикацийуту драгови- 

чаше се качили на камион. 
По путат Ьи настигьл джип.

що зашумолило у цареви- 
цуту. Уплашила се сиашка 

гювикие бата—Манисла- 
Узел

па
бата—Маниславва.

дльгуту пушку с дванссетс 
гривгье. Пуче пушка — по
падаше кокошимци. Утепаше 
голему зверку.
•)У — девет педе сос опашку, 
а без опашку — дваиайесе! 
Расръди се бата—Манислав 
що йс зверката девет поде 
сос опашку, а дваиайесе без 
опашку, па се иадиже та 
отиде на „здравец" на Света 
Петку, наеде се Жежак леб 
и напи се студену воду и — 
од муку пуче да га порази.

Записал: Ст. И.— А бре бае, кикво йс то
ва малечкото що ни стидза? • ф фПремерите

Имаше доскоро човеци на кои им беше широ
ко окол шик): ако чую да се говори дека требе 
повечко да се работи, да се односимо домакински 
кт,м средствата що разполагаме, да спроводимо ста
билизация опи се ум7,рджуц). Нашли беоше ///о се 
каже на леба мекото и на работата лекото,,

оез шдчвипе
Нафталин

Беоше научили, мине се дън-два — они те ти 
Ьи иду по странство, продаван), преподаван), на- 
беру мед, а мене ме праве на улавога. Лете док се 
я купем по „Гърцину баню”, они се напичаю по 
Гърцин).

Говори се, че в Босилеград ще бъде дока
рано известно количество нафталин.

Има ли много молци?
Не. Да извадят от него един 

на младежта.

Записал: К. Георгиев

председател

Девизи И тека неколко године. За работу много не 
мисле, а само уждивадо натам-навам. Понаберу оди 
странску валуту, и си накриве капуту.„Доселват се“

Елем, лъг а баба долъга. Съга се тури 
Кой оче да иде за странство, първо требе 
испърси с 500 старе илядаръе за първи пут, па 700 
са друъи и тека натам — по две за свако

ред. 
да сеЗнаете ли, че депозитът за излизане от стра

ната е лекарство против — миграцията.
Заради пет минавания през 

депозит, мнозина нашинци най-вероятно ше се 
„доселят" в (евиденцията на)' родния си край-

следващо
путуване. Границата не^е затворена кико некойи 
си криве уста та говоре: у странство се пай може 
иде, ама че иде кой стварно има работу службено, 
а разне але и невене що извлачеоше динари и кон- 
трабанду — е за ни прогонът йе затворен.

границата без .,Без бързане и без почив-
Гьоте

смелост да разсъжда 
Кант 

- надявай 
Ламартин 

„Правете добро, каквото и да 
говорят!"
„Подхвърляй всичко на съм 
нение!”
„Побеждавай 
та!”
„Нищо без мяра!”
„Длъжен

ка!”
„Имай
ваш!”Причина и старци »До
се!”

като дишаш

И съга вечи гледам, мнозина оди тия що не 
бакареоше много за работу, що им радиото место 
повече служеше за радни стаж — да видите кико 
съга 
они

Мария ЛеранНеотдавна на сесия на Общинската скупщина 
представител на земеделската кооперация „Сточар” 
се застъпил да се засяват по-малко площи и да 
се намалят добивите от декар.

пригърнули работу па им уши мърдак). Са и 
питаю кво требе да се уработи, траже 

работу да би заработили

Карл Маркс
повече

повече, защо зависе само 
сд онова 7/^0 заработе и кико га уработе. Нема 
леветье у мутно и надлатеше кой по-голему япию 
че заправи, кой по-убава кола че набави, кой по- 
голему свадбу че направи и повече странско пийене 
че изнесе...

чрез истина- 
Сен Виктор 

Солон 
значи мога!”

Най-вероятно считат, че щом има по-малко 
— Ше бъде и по-скъпо!

На с-ущата сесия един селянин казал, че зе
меделската кооперация не е старческо домакин
ство.

више

Суворов
..За мен животът започва 
всяка сутрин!” Съгя ми лъкну малко и на мене, само мислим 

си дека требе Лош да се на,-,де лек и на тия 1по 
отоде без потребу на боловаае, та и они да завърну 
рукаве и да работе. Нека иде на боловаае кой йе 
оолън, ама да не излази дека болан здравога 
а има Ьи йош таквия...

Ама полък, полък, мислим 
лек и за това.

По това колко напускат топлите канцеларии 
и колко Рядко излизат на полето — може би са и 
старци.

Морис Шевалне 
„Да посрещнем времето ка- 
кто, то ни търси!”УV, носи,Шекспир

дека че се найде

„ОТ ЖИВОТО СЪЗЕРЦАНИЕ, КЪМ АП- 
СТРАКТНОТО МИСЛЕНЕ И ОТ ТАМ 
ПРАКТИКАТА; ТОВА Е ПЪТЯ НА ПОЗНАНИ
ЕТО.”

Вечи видим дека свакому йе 
се простира само според цържлето

ясно да може да
КЪМ
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