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НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВ ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК 
НА ССТН В ДИМИТРОВГРАД

р СЕ УВЕЛИЧИ ОРОИЗВОЛИТЕЛИОВТТА 

НА ТРУДАПО АВТЕНТИЧНИЯ 

ТНТОВ ПЪТ • Това е основна задача на всички ни — 
изтъкна Радмило Чирич, секретар на МОК на 
ССТН в Нишки регион, приветствувайки деле
гатите на заседанието. За нов председател на 
ОКна ССТН е избран Младен Димов

На 13 ноември т.м. в 
Белград със звукове- 

на „Интернацио
нала" и песента „Юго 
славийо" приключи с 
работа Деветият 
грес на Съюза на син

• Делегатите единодушно 
е Титовият път, опиращ 
ДИ всичко на

поръчиха: нашият път 
се на собствените сили, пре- 

огромните, но все още недостатъчно 
възможности на нашата ра- 

класа; за нас това е единственият път да 
останем свои, самостоятелни, независими, пеобвърза- 
ни • Конгресът прие отчетитц за работата на седем 
комисии и Резолюция за предстоящите задачи на 
Съюза на синдикатите • За председател на Съвета на 
СЮС е избран Боголюб Неделкович, който тази 
жност пое през май т.г. и която ще изпълнява до май 
1983

те
делно, на всички органи- 
срганизациц и институции. 
В тази насока Социалисти 
ческият съюз има особена 
задача. Защото непозволи- 
ми са отделни прояви на 
безотговорност, даже и на 
хора, намиращи се на от 
говорни обществени по
стове. А пропуски и злоу
потреби има доста. Да 
напомня само за -обществе 
ните квартири, „забравяне
то" да се плати ток, вода 
и пр.

Имайки предвид роля
та на ССТН във внедрява
нето на делегатските от
ношения бе подчертано, че 
фронтът на самоуправител 
ните социалистически си
ли трябва последователно 
да следи и подтиква 
ботата на делегатите и де
легациите — да бъде двига 
тел на техните активнос
ти. Особено място в това 
трябва да имат местните 
конференции и подружни- 
цитс на ССТН. Досегашната 
недостатъчна организира
ност и активност на мест
ната общност в Димит
ровград , занапред не смее 
да се повтори. Още по 
вече ако се има пред
вид, че тук живее и рабо
ти половината от населе
нието в общината.

раздвижените творчески 
ботническакон

дикатите в 
вия. По

Югосла- 
време на 

трите конгресни дни 
делегатите работиха 
в пленуми и в седем 
комисии.

дль-

година.

с изразен стремеж и готов 
ност на трудещите се без 
компромиси и последова
телно да се осъществява 
социалистическото самоу 
правление и върху тези ос 
нови по-решително и по- 
ускорено да се преодоля
ват основните причини и 
сложните последици на

дствата и затова това е 
една от главните цели на 
икономическата стабили
зация. Говорейки пък за 
необходимостта от по-ната 
тъшното политическо-орга
низационно изграждане 
на Съюза на синдикатите 
тей подчерта: — Работ
ниците очакват и с оправ
дание търсят Съюзът на

На този най-висш тру
дов договор на работниче 
ската класа на страната 
присъствуваха 1187 делега
ти, над 400 гости, сред ко 
ито и 80 ветерани на син
дикалното движение и 
около 80 делегации и син Новоизбраният пре

дседател на Предсе
дателството на ОК 
на ССТН Младен Ди
МОВ, ИКОНОМИСТ с ви
сше образование е 
роден през 1942 годи 
на в с Невля. Бил е 
началник по стопан 
ство в Общинската 
скупщина, комерци- 
ален директор на кон 
фекция 
Член е на МОК на 
СКС в Ниш, а член 
на СЮК е от 
година. _

дикални организации и 
движения от целия свят.
При откриването на Кон
греса присъствуваха и деле 
гации на Председателство
то на СФРЮ, Председател ' 
ството на ЦК на СЮК, Л 
Скупщината на СФРЮ, Съ 
юзния изпълнителен съвет,
СК на ССТНЮ, делегации

Ра-

на други съюзни ерганиза- ^ " 
ци и институции и деле |Д.; 
гации на

„Свобода".
обществено-по

литически организации и щ 
общности от републиките щ 
и покрайнините. Присъст- Щ 
вувалщте на Конгреса с ед Щ 
номинутно мълчание по
четоха паметта на другаря 
Тито и Едвард Кардел, ка 11 
кто и на починалите син- 
дикални дейци между два 
та конгреса. За историчес
ката роля и принос на йо 
ситт Броз Тито за синди
калното движение и осъ
ществяване целите на ра 
ботническата класа в Юго 

начало

1970

На състоялото се в ми- 
отчетно-избо-

налия петък 
рпо заседание на ОК 
ССТН и Димитровград до 
клад за по-нататъшната ра 
бота на тази обществено- 
политическа организация 
в общината изнесе 
ко Костов, досегашен пред 
седател на ОК на ССТН. 
Гой изтъкна и главните мо

ИНФОРМИРАНЕТО Е ВА 
ЖНО ЗВЕНО В СТАВИ 
ЛИЗАЦИЯТА

За трудностите, с които 
се среща нашето общес- 
тво говори п Райко Зар
ков, председател на ОК на 
СКС в Димитровград. Тон 
заяви, че трудещите й гра 
жданите в общината са 
разбрали с кои и пред как 
ви трудности .сме изпра
вени. Обаче те са наясно и 
с факта, че е нужна пъл
на мобилност на всички 
субекти. Зарков подчер
та, че е крайно време да 
се премахнат субективните 
слабости, които са повече 
и ио-бройни от обективни
те трудности. Затова, как- 
то тон подчерта. Социално 
тическият съюз трябва 
да бъде място за борба 
срещу недпецигошната, за 
бавянето на акциите и по
сегателството към общест 
нено имущество.

Имайки предвид каква 
роля има информирането 
всред трудещите ц гражда

на

Силна и единна е работническата класа

по-решител- 
техчнте

синдикатите 
но да изразява

труднос- 
търсят

всички, без изключение, с 
пълна отговорност да осъ
ществяваме дългосрочна
та програма по икономичен 
ка стабилизация, 
но да се справяме с анти- 
самоуправителните тенден 
ции и носителите им; тру
да и резултатите 
повече да афирмираме и яс 
но да разделим работата 
от лентяйство; във всяка 

която се живее, 
деж-

Цан-икомомическите
Работницитети. класови инторс-едмппи 

си- За целта трябва епер 
гич1Ю да се борим ,ерещу 
всички слабости, които 
довеждат до непринцилно 
и опортюнистическо пове
дение па членовете и орга 
ните на Съюза на синдика-

менти в изтеклата четири
годишна работа, като по
сочи значителните резулта 
ти в развитието на брат
ството и единството и ме 

отноше-

славия в самото 
на Конгреса говори- пред

на Съвета на 
СЮС Боголюб Неделко
вич. Неделкович изнесе и 
доклад „Съюзът на синди
катите в борбата за ло-на- 

развитие на со- 
самоул-

еиергичседателят

ждунационалните 
вия. Костов подчерта усн 
лнята, които ССТН е пола
гал и полага в развитието 
както и тазгодишните ре
зултати, постигнати в ак
цията за увеличаване

площи, прпбира-

тите, до чакане и нереша 
нане на нещата, компро
миси, неспазване и 
пълняване на договорено
то, което отслабва нашата 
акция и не дава принос 
за осъществяването на не
посредствените 
па работническата

по-нататъшното раз-

от него

неизтатъшно 
циалистическото

осъществява- 
икономическата ста 

билизация" .След това де
легатите и гостите на Кон 
грсса ириветствува предсе 
дателят на Председателст- 
вото на ЦК иа СЮК Митя те средства. 
Рибичич.

равлеиие и 
не на среда, в

работи и стопанисва 
рай да се търси отговор- 
пост за изразходването и 
ползването на обществени

на
засетите 
нето иа реколтата и пазар 
ните излишъци.

интереси
класа

и в
витие на самоуправление- ЗА ИЗОСТРЯНЕ НА ОТГО 

ВОРНОСТТА 
— Личната и колектив

на отговорност трябва «а 
всички об 

Костов.

Според думите иа Иедел 
кович основният път 
развитието на самоуправ
лението и иреодолеяването

то'.а
ЕДИННИ СА ИНТЕРЕСИ 
ТЕ НА ЮГОСЛАВСКАТА 
РАБОТНИЧЕСКАТА КЛА

подчерта
лентяйство-

Неделкович 
причините за 
то, а особено 
сложи върху

(Иа 3-та стр.)

се изостри във 
ударение листи, подчерта 

необходимо Трябиа да са преразгледа 
отговорността на всеки от-

на икономическите труд
ности е самоулравитолпото 
сдружаваме на труда и оре

СА
(На 5-а стр.)— На Конгреса дойдох

ме, подчерта Неделкович,



нас]И УПО СВЕТА
СМЪРТТА ИЛ ЛЕОНИД ИЛИЧ БРЕЖНЕВСЛЕД

Юрий Андропов-генерале» секретар и КПСС
ИЗ МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ЮГОСЛА
ВИЯ

Стамболич и Рибнчич при Андропов
ретарят на ЦК на КПСС 
Константин Русаков.

В разговора бяха разме 
неин мнения по някои пн.- 
прссм на югославско-съвет 
ските отношения, както и 
по актуалните междуна
родни проблеми. Изразена 
беше взаимна готовност за 
по-нататъшното 
и задълбочаване иа все
странното и равноправно съ 
трудничество 
СФРЮ и СССР и СЮК и 
КПСС.

Председателите на Пред
седателствата на СФРЮ и 
ЦК на СЮК Петар Стам
болич II Мнтя РнбНЧИЧ сс 
срещнаха на 16 ноември в 
Москва с генералния сек
ретар на ЦК на КПСС 
Юрий Андропов. В разго
вора, който мина в сърдеч 
на и приятелска атмосфе
ра участвуваха съюзйият 
секретар за външни рабо
ти Лазар Мойсов и юго
славският 
СССР Милойко Друлович, 
а от съветска страна сек-

седател на Президиума на 
Върховния съвет па ССС1 . 
Смъртта сиря сърцето му 
на 10 ноември 1982 г., а 
пет дни по-късно тленните 

бяха ггогреба- 
Червония площад в

От световната политиче- 
сцена замина Леонид 

Илнч Брсжнеи, генерален 
КПСС

ска

и предсекретар на
му останки 
ни на
Москва, край мавзолея на 
Ленин.

Като най-висш ръководи 
тел на една от великите си 
ли, Брсжнсв изигра важна 
роля в историята иа съвре 
менния свят през послед
ните 18 години. Застъпва
нето за мирно съвместно 
съществуване, разведрява
ме и сътрудничество в Ев
ропа и света беше смисъл 
на много инициативи на 
Л. И. Брежнев. Тези ини
циативи му обезпечиха

развитие

междупосланик в

Две важни посещения
В континуитета на интен 

зивната дейност на наша
та страна, имаща за цел 
укрепване и задълбочаване 
на сътрудничеството с вси 
чки страни и народи в 
света, посещенията на Мил 
ка Планинц в Чехослова
кия и на Лазар Мойсов в 
Иран се оценяват като твъ 
рде важни и резултатни.

„Руде право” пише, че 
диалогът Щроугал — Пла
нинц ще допринесе за по-на

нататъшното развитие 
приятелското сътрудничес 
тво между ЧССР и СФРЮ 
във всички области.

Срещите на Мойсскв с 
външния министър Акбар 
Велаяти, президента Али 
Хамнеи, председателя на 
парламента Хашеми Раф- 
санджани и премиера Ху 
сеин Мусави в Техеран се 
счита за насърчение в по
литическото сътрудничес
тво между двете необвър
зани страни.

Юрий АндроповНа погребението на 
Брежнев в Москва 

над широко международно при 
знание и голям авторитет. 
Високо се цени и прино
сът му за развитието и а 
отношенията в междунаро 
дното работническо и ко
мунистическо 
който особено се изяви на 
Берлинската 
ция-

На извънреден пленум, 
състоял се два дни след 
смъртта на Брежнев, Цен
тралният комитет на КПСС 
е избрал Юрий Андропов 
(68), досегашен член на По

присъствуваха 
100 чуждестранни де- 

коитолегации, сред 
делегация 

СФРЮ: Петър Стам 
болич, Митя Риби- 
чич, Лазар Мойсов и 
Милойко Друлович.

наи

движение,

конферен-

ПОЛША: ВОЕННОТО ПОЛОЖЕНИЕ И НАЦИОНАЛНОТО СПОРАЗУМЯВАНЕ »
сключени през 1980 годи 
на, и че ще действува с 
мирни средства в духа на 
разбирателството.

Най-вероятно, Полша тря литбюро й секретар на 
бва да измине дълг път ЦК, за генерален секретар 
до нормализацията, защо- на КПСС; Прощавайки се 
то все още съществуват от починалия шеф на съ- 
многобройни обществени ветската партия и държа- 
и политически противоре- ва, Андропов изтъкнал, че 
чия, защото са открити по „Партията и ЦК са здраво 
чти всички основни въп- решени да провеждат по- 
роси на демокрацията и следователно стратегичес- 
социализма. Но обнадежд ката линия във вътрешна- 
ва фактът, че конфронти- та и външната политика 
ращите страни постепенно на страната, разработена 
се отказват от непримири- под. благотворното влия- 
мите становища. ние на Леонид Брежнев.”

Валенса е свободен
Лех Валенса, бивш 

дач на сега вече „несъще
ствуващите” синдикати „Со 
лидарност” е освободен от 
мнтернацията, в която пре 
кара 11

националното споразумя
ване и съгласие ще изтлас 
кат конфронтацията.

И в Полша, както и в 
целия свят, се поставят 
многобройни въпроси във 
връзка с това събитие. Не 
е ли вече време да се пре 
махне военното положе
ние? Как ще действува съ 
щ^ствуващата система и 
структура без легално из 
браните синдикати? Впро

чем, освобождането на Ва 
ленса може да се счита 
за важно събитие само ако 
е крачка към нормализаци 
ята, предвестник на нов 
опит за възстановяване 
на прекъснатия национа
лен диалог като най-до 
бър път за преодоляване 
на кризата. Веднага след 
излизането си от интерна- 
ция, Валенса заявил, че ос 
тава верен на духа на 
Гданските споразумения,

во-

Тазимесеца, 
вест е не само съобще
ние за едно първостепенно 
събитие от полското все
кидневие в условията на 
военното положение. То
ва е асоциация за утреш
ния полски ден, в който
г.

N.
КЪМ 40-ГОДИШНИНАТА ОТ ПЪРВОТО ЗА 
СЕДАНИЕ НА АВНОЮ В БИХАЧ

(2) на окупираната територия. Те вее повече се 
превръщаха в истинска народна власт, коя
то освен оказването на помощ на нашите ча
сти, разрешаваше и множество друГи зада
чи. Затуй през есента на 1942 година 
за като необходимо за цялата страна 
създаде едно общо политическо тяло,
Да свързва всички усилия на нашите наро
ди ..

* СВОБОДНАТА ТЕРИТОРИЯ СЕ ПРО
СТИРАШЕ НА ОКОЛО 48 000 КВ. КИЛОМЕ 
ТРА, ПРОСТРАНСТВО ПО-ГОЛЯМО ОТ 
ДНЕШНА ШВЕЙЦАРИЯ ИЛИ БЕЛГИЯ

КЪМ КРАЯ НА ВОЕННАТА 1942 
Народоосвободителната борба навред по на
шата страна беше в пълен размах. Главната 
оперативна група бригади на Народоосвободи 
телната войска, под командуването на Вър
ховния щаб осъществи големи военни успе
хи. Вратът беше изтласнат, а Босненска кра
йна стана център На НОД. Това нещо осъ
ществиха другарят Тито, Върховният щаб 
ЦК н ЮКП и СКОю. Животът потече орга
низирано. В Дриничи работеше печатница. В 
Бооненоки Петровац се проведе Конгрес на 
партизанските лекари, действуваха младежта 
и жените, създаваха се Народоосвободителни 
отбори и тилови команди. Спомняйки 
тези дни другарят Тито каза:

„Народоосвободителните отбори, 
спечелиха народното доверие, започнаха да 
се създават и на полуосвободената,

се ока- 
да се 
което

година

И през последните дни на октомври 1942 
година на едно съвещание във Върховния 
щаб е решено да се разшири свободната 
територия, да се освободи град Бихач и в
него да се създаде централно 
народно представителство, 
страна да обединява и насочва дейността на 
органите^на новата власт в борбата 
чателно освобождение и да осведомяват

политическо 
в цялатакоето

за окон-
„ све
та за истинското положение в Югославия.си за

Към Бихач се устремиха Първа, Втора 
Трета, Пета и Шеста краишка и Осма хър. 
ватска бригада под командуването на Коста 
Надж. Щурмът на ( шражеския

Върховният комендант Йосйп Броз Тито говори 
на тържественото събрание на Първото заседа
ние на АВНОЮ, на 26 ноември 1942

които

дори и годинагарнизон, в
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пя АВТЕНТИЧНИЯ ТНТОВ ПИ
(От 1-ва стр.)

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МОК 
В НИШКИ РЕГИОН

НА СКС

№пштгИИЗА11ИЯТА —Л™НЕ Н° И БЕЗ °Т бота в чужбина). Покрай 
другите конгресни доку
менти приета е и Резолю
цията за

ПО-БЪРЗО ДА СЕ 

ОТКРИВАТ НОВИ 

РАБОТНИ МЕСТА

стта от по-ускороно заема- 
не на незаетите 
начините за 
този 
то той

лица и 
решаването на 

проблем, който, 
подчерта, има 

номически, социални и по 
литически димензии. . Спи
райки се върху разпреде- шения и развитие,

моулравително

Конгресът
те за раоота на седемте ко 
мисии (Комисия за общес?
вено-икономически

предстоящите за 
синдикалната ор 

в борбата за
прие. отчети- дачи на 

ганизации
как-
ико-

по-нататъшното развитие 
на социалистическото са-

отно- 
за- са- 

решаванелението на 
тъкна, че

моуправление, за укрепва
не на материалното 
ално

Дохода, той из
досегашният-опит и политическа 

не задоволя- 
заналред в акция- 
ще се води тряб

ва да се включат и други 
субекти - с цел да се 
премахне убеждането, че 
разпределението 
„синдикален

и соци
положение на труде 

за щите се в осъществяване 
политиката на

система, за 
сдружаване и развитие на 
Доходните

На проведеното заседание на Междуобщин 
ската конференция иа Съюза на комунистите е 
Ниш, в работата на което взеха участие и чле
новете ,на Председателствата на МОК на ССТН 
синдикатите, Междуобщинската конференцш 
на Съюза на социалистическата младеж и Скуп 
шината на Междуобщинската регионална общ 
ност, проведено на 15 ноември се разисква за 
някои актуални идейно-политически въпроси 
по политиката на заемане на работна ръка. В 
уводното изложение, което изнесе ПЕТ,ЪР ВИ- 
ДАНОВИЧ, изпълнителен секретар при Пред
седателството на МОК на СКС, бяха посочени 
множество проблеми и отрицателни прояви * 
които досега в Нишки регион се явяваха при 
заемане на работна ръка, като и възможности-, 
те. за една динамичност в тази област. В реги
она 37 000

в тази област 
ва и че
та, която отношения, 

равнище и социа 
лна политика, за политиче
ско-организационно и

жизнено икономиче
ската стабилизация.

В този основен 
покрай останалото

кад-
изграждане на Съю 

синдикатите, за ме-

документ 
се из-

е само рово 
за навъпрос".

тъква, ме укрепването на 
самоуправлението и 
дователното

послс- 
осъществява-решенията и последиците

Съюзът
едни

не политиката на икономи 
ческата стабилизация 
ществемо
билно и съгласувано 
витие, за 
принципа

на синдикатите
да взимат

няма повече да 
погрешни решения, 

поемат последиците на такива 
на синдикатите,

интерес на работническата класа 
' политическа акция та самоуправителнс
катГи^Не На РабОТННЦИТе Да « осъществява 
като цялостна система — от основната 
зация на сдружения труд, чрез общините 
пуоликите, до федерацията.

позволи
а работниците да 
решения. Съюзът 
от единния

е съ
условие за ста-

изхождайкн * раз-
души тръсят раоота и това са пре

димно млади хора и подготвени кадри, които 
за пръв път

осъществяване 
за разпределе

нието според труда и ре-
търсят работа. А това нещо пра

ви много сериозен икономически, политически 
и социален проблем. Възможности са

органи 
и ре зултатите му, за продук

тивно заемане, запазване
то на_жизненото равнище, 
за укрепване материалната

открива
не на нови работни места има в увеличението 
на производителността на труда, по-пълното 
ползване на работното време и производстве
ните

из-

Изхождайки мощности, с въвеждането на повече сме
ни, развитието на селското стопанство и дреб
ното стопанство, премахването на допълнителна
та работа, извънредния и хонорарния труд, как- 
то и работата на пенсионери. При това трябва 

,да се върши съгласуване на образователната си
стема с нуждите.

от нарастна 
икономически труд 

ности на Конгреса особе 
но внимание бе

ждународна 
дейност и комисия 
проси на 
ботници

синдикална 
за въ- 

югославските ра 
на временна ра-

и социална сигурност на 
работниците и за техното 
овладяване с обществено
то възпроизводство.

ли те

посветено 
на по-нататъшното осъщес
твяване
та стабилизация-

на икономическа 
Както

подчерта в поздравителна
та реч председателят на 
ЦК на СЮК Митя Риби- 
чич, не жертвувайки ни- 
то едно наше основно оп

За да мотат тези задачи да се реализират 
необходима е пълна отговорност и законност. 
Организациите- на сдружения труд относно ко
мунистите в тях, още веднага трябва да изу
чат възможностите за приемане на нови работ
ници. Само в настоящата година е трябвало да 
бъдат приети 3 600 стажанти, но досега са при 
ети само 1 143 души. До края на годината ор
ганизациите на сдружения труд трябва да из
пълнят законните си задължения във връзка с 
приемането на стажанти. В началото на идна
та година всички общински комитети в реги
она ще анализират 'как се провеждат задачите е 
тази област.

В разискванията взеха участие Здравке 
Косовац, Кръста Потим, , Горан Митич, Стани 
мир Стаменкович, Димитър Манов, Радица Ми 
ятович, Милан Костич и Александър Йованович. 
председател на МОК на СКС в Ниш.

ь. к.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА СЮС

К-онгресът верифицира избора на 114 нови 
членове на Съвета на СЮС, който на първото си 
заседание избра 22 члена на новото си Предсе 
дателство: Алия Авдич, Стоянка Лисдяк, Кемал 
Карачич (Босна и Херцеговина), Лазар Джорд 
жич, Вукадин Ракович, Милутин Вукашиновш 
(Черна Гора), Йосип Франич, Ясна Майдак, Мла
ден Херцег (Хърватско), Стоян Стойчевски, Ми- 
хайло Джуровски, Александър Донев (Македо
ния), Лойзе Фортуна, Франц Хумар, Марян 
Орожен (Словения), Милун Тадич, Миланка 
Станкович, Радисав Йованович (Сърбия) Бого 
люб Неделкович, Милош Вуйкович (Косово) 
Душан Богданов и Стйепан Шишич (Войводи- 
на). За председател на Председателството е из 
бран Боголюб Неделкович.

ределение и не позволя
вайки, на когото и да е
отстрани с натисци и из
нудване, които стават все 
по-изразителни, да ни пос
тави. да клечим, в ЦК на 
СЮК сме дълбоко убеде
ни, че можем с гордо вдиг 

излеземнатата глава да 
от тази трудна и сложна 
ситуация.

ЦЕНТЪР НА ПАРТИЗАНСКАТА РЕПУБЛИКА
п материално, но и в политическо отноше
ние, защото даваше' възможност за силно 
военно и политическо влияние, придобиваше 
се голямо доверие на народа към народната 
власт и Народоосвободителната борба.

Беше твърде развит и динамичен и кул
турният живот. Театърът на народното осво
бождение даде двадесет представления в гре
да и околността. Беше създаден и първият 
Народен университет па свободната терито
рия.

ватско Загорие. Така бяха приключени всич
ки догадки и приказки, конто разгласяваше 
вражеската пропаганда във връзка с лично
стта на Върховния комендант и водач на ре
волюцията.

Бихачката република просъществува спо
койно всичко 86 дни. През това време беше 
разписан Заем на народното освобождение 
приети напътствия и решения за дълговете и 
наемите, за заплащането на чиновниците, раз
пределението иа земята па бедните селяни 
събиранто на доброволни дарения за войска- 

даване па приют на военните сирачета. 
Раздвижена беше инициатива за откривано 
на основни училища, премахване па неща- 
мотността, организиране на културния живот 
на свободната територия и др.

Свободата в Бихач се чувствуваше 
• всяка крачка. От всички страни в града се 
стичаха хора, които се чувствуваха като у 
дома си, В тези празнични дни в Бихач при 
стигаха хора дрри от Имотски, Посушие и 
Ливио, от Далмация. Донасяха сол, олио 
тютюн, текстил и други произведения и 
разменяха за жито. Размяната беше твърде 

беше от голямо значение не само

който се намираха над 5 000 устати, жандар- 
и домобрани, започна па 2 ноември. След 

42 часа ожесточени боеве градът беше осво
боден През следващите дни бяха освободе
ни- Цазии, Велика Кладуша, Печиград, Цс- 

Слунь. Свободната партизанска
около 48 000 ква- 

беше по-голяма Ог дне- 
Белгия. Народът, съюз- 

Бихачка

ми

тс-тинград и
ритория се простираше на 
дратни километра и 
шиа Швейцария или

враговете я нарекоха —нишите и
партизанска република.

, В Бихач веднага 
пристигнаха: другарят 
Въоховния шаб, Централния 
ЮКП и СКОЮ й мнозина други видни лич- 

НОВ Идваха и си заминаваха ко 
интензивни

Със създаването на просторна слободна 
територия, Народоосвободителната войска и 
широко и добре организираните мрежи на 
Народоосвободителните. отбори по селата, об
щините и околиите, бяха създадени благо- , 
приятни условия за следващата крачка. С 
подписа на др. Тито, от името на Върховния 
щаб, бяха отправени покани към 
заседатели. Тържествено събрание на\Първо- 
вото Антифашистко вече на народното 
бождение на Югославия беше насрочцно 
26 ноември 1942 година в Бихач.

Подготви: Д. РАДОВАНОВИЧ 
(В следващия брой: „ПРОКАРАН Е Пь- 
ТЯТ НА НОВА ЮГОСЛАВИЯ”)

освобождението 
членовете па 

комитет на

след 
Тито и га за

ности на 
менданти на 
приготовления
Антифашисткото лече па «арод оо 
дение на Югославия, на което трябваше д 
се съберат представители от цялата р<

Започнахачасти, 
за свикване

пана заседание на 
освобож

бъдещите

осво-
за ^

В тези ма11ифсста1ши и договори^ забе
лежително място има и наР?Л е
в Цазин. На него другарят Гито '<аза' '® 
казва йосип Брод и че е работник ог Х„р

ги

развита и
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ОТ ОБЩИНСКАТА ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ССТН В БАБУШНИЦАОБЩИН СКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ИЛ СС1 ИОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

В БОСИЛЕГРАД ; ПРЕТВОРЯВАНЕТО В ЖИВОТ 

НА НАЙ-НОВИТЕ МЕРНИ 

-ОСНОВНА ЗАДАЧА
В местната общност, 

сред живота • За нои председател с едногодишен мандат е из
ВСЕКИДНЕВНО УКРЕП
ВАНЕ НА ДЕЛЕГАТСКА
ТА СИСТЕМА че всеки трудещ се в об

щината ще трябва да по
лага максимални усилия за 
постоянно повишение 
производителността на тру 
да при икономисвано 
средства и материали, 
гола отношение е незаме
нима фронтовата роля 
Социалистическия съюз ка 
то сбединяваадо звено 
всички обществен ситол ит и- 
чески сили.

На състоялото се на 10 ноември т.г. отче
тно-изборно заседание на Общинската конфе
ренция на ССТЙ в Босилеград беше оценено/ 
че Социалистическия съюз, като най-широк 
фронт на обществено-политическите сили в об
щината е направил крепка крачка наред в осъ-

стабилизацня 
и по-нататъшното обществено-икономическо ра
звитие на Босилеградска община. Обаче деле
гатите, особено тези от местните общности 
остро разкритикуваха и проявените слабости и 
пропуски в досегашната дейност.

Едни от основните въ
проси, който постоянно ще 
бъде във фокуса па 
нататъшното действуваме 
на Социалистическия съ
юз с тю-иататъшното внед
ряване и задълбочавано на 
делегатската 
идейно-политическото из
дигане па делегациите и 
делегатите.

И занапред ССРII ще се 
бори за гю-иататъшното ук 
репване и общвствяваие на 
всенародната отбрана и 
обнЕсствен ата сам озащ и та 
за таченето и 
на революционните тради
ции — братството, единст
вото и задружността меж
ду пашите народи и народ 
пости.

На заседанието делега-» 
тате дадоха пълна подкре
па на мерките на Съюзния 
изпълнителен съвет, с об
ща констатация, че всич
ки трябва да се застъпим 
за пълното им прилагане.

В продължение на засег 
данието делегатите избра
ха ново Председателство 
от 11 членове. За предсе
дател на Председателство
то бе избран Иван Лаза
ров, за заместник предсе
дател Славе Божилов, а за 
секретар Раде Пенев. За де 
легати в Между общинска- 
та конференция на ССТН 
в Южноморавски регион 
са избрани: Борис Хри
стов, Пене Найденов, Дан- 
ка Стоянова и Иван Лаза
ров, а за делегат в Репуб
ликанската конференция 
ма Социалистическия съ 
юз в СР Сърбия бе избран 
Лазар Стаменков.

Освен това на заседание 
то бяха избрани и учре
дени и секретарияти на 
секциите, комисиите и ко
ординационните отбори, ко
ито действуват при ОК на 
ССТН. За председател на 
Секретарията за обществе

на
по па

Вществяването на икономическата

па
система и

на

Социалистическият съ
юз и занапред ще трябва 
да полага още по-големи 
усилия щото набелязаните 
мероприятия в подобрение 
то на селското стопан
ство в общината да се пре 
творяват в живота. Изтъ
кна се, че в Бабушнишка 
община съществуват

Социалистическият съ- дица неизползвани ресур- 
юз в Бабушнишка общи- си в селското стопанство, 
на през изтеклите четири които предимно поради ’ 
години все повече се и^- слаба организираност и 
явява като истински обе- недостатъчно ангажиране 
диняващ фронт на всички на земеделските коопера- 
прогресивни сили. Каго ции не се използват, 
най-масова обществено-по

В твърде обстойна и съ- ло със Съюза на комунис- 
държателна дискусия, в тите трябва да насочи сво- 
която взеха участие Бора ята активност към осъще- 
Йовановнч, член на Пред- ствявансто на задачите, 
седателството на МОК на протичащи от заключения 
ССТН в Лесковац, Радко та на XII конгрес на 
Иванчев, Стоичко Якимов, СЮК, Третото заседание 
Атанас Малинов, Иван Ми- на ДК па СЮК, становп- 
трев, Стойне Иванов, Лю- щата и заключенията па 
бен Ранрелов, Цоне Тодо- ОК на СК и ОК на ССТН 
ров, Рангел Богданов и др. в Босилеград. Една от ло- 
бяха изнесени „сериозни за стоявннте задачи на Соци- 
бележки във връзка с ра алистцческня съюз е раз- 
ботата на отделни органи, витието на селското стопан 
както и известни нередно
сти в снабдяването, жили 
щната политика, сдружа
ването на селскостопански 
те производители, изкупва 
нето на селскостопански 
излишъци и други ежеднев 
ни въпроси, от жизнеад 
значение за хората.

Не изостанаха и забеле 
жки за бездействуването 
на някои местни организа 
ции и подружници, и на 
някои съвети на местни
те общности. А тъкмо те 
трябва да откриват неред
ностите и да раздвижват 
инициативи за премахване 
на; същите.

развитието

Славолюб Миладинович
ре-

литическа организация все 
по-дълбоко навлиза във 
всички пори на живота и 
нишки, водещи към осъ-

ПРЕУСТРОЙСТВО В дви 
ЖЕНИЕ

Социалистичският съюз 
ще трябва пос

тоянно да усъвършенству- 
ва и обогатява своите ме 
юди на работа. Преди 
всичко ще трябва да дой
де до размах на секцион
ния начин на действува
ме, който може да задви- 

най-широк кръг от 
хора в изпълнение на пос
тавените задачи. ССТН ще 

През изтеклия четириго- трябва да се преустроява 
дишен период, беше изтъ- в движение, като от ден 
кнато в отчета на Конфе- на Ден дава все 
ренцията, в Бабушнишка подкрепа 
община са постигнати на 
истина завидни 
ти. Броят на заетите е на- 
растал с около 2 пъти, 
общият доход в 1981 го
дина наприхмер, приравнен 
към 1977

ществяване на .мерките на 
Скупщината на СФРЮ и .а?напред 
Съюзния изпълнителен съ
вет в осъществяването на 
задачите по стопанска ста 
билизация. Това беше ос 
новен извод от проведено
то на 15 новхмври заседа
ние на Общинската конфе 
ренция на ССТН в Бабуш- 
'Ница.

жи

ЗАНАПРЕД ПО-ГОЛ ЯМА 
ДЕЙНОСТ НА МЕСТНИ
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Иван Лазаров
по-пълна

на развитието и 
внедряването на делегатс
ката система.

В известна 
трябва да се

ство чрез сдружаване на 
селскостопанските произ- 

през следващия четириго- водители, за цялостно ре- 
дишен период й програма- ализиране на плана по 
та за работа през следва- есенна и пролетна сеитба 
щата година на ОК на и за повишаване жизнено 
ССТН в Босилеград, Лазар то равнище на хората. В 

това отношение проектът 
„Морава П”, е шанс, за 
чиею реализиране трябва

В доклада за задачите резулта-
степен, 
съдействува 

и за изостряне на отговор
ността на всички 
ща, като се дава пълна 
крепа на мерките, 
ствуващи за осъществтява 
не на задачите по 
ска стабилизация

ще

равни-
година е нарас-

иа активност на жените е доходът64*; ОТт4'4пПЪТИ' а 
избрана Данка Стоянова, с / и' ПРИ
преподавателка в Образо- мат™.3™..!3 
вания център в Босиле- , атаград М Я сДРУ>кения труд са нарас-

РВД нали с над 9 пъти. В

под 
съдей-

Стаменков, 
председател -на Председа
телството на ОК на ССТН

досегашен
това

укрепване 
основа на

да се застъпят всички, ка
за между другото Стамен
ков.

стопан- 
У нас.

изтъкна, че демократичес
кото сътрудничество на Со 
циалистическия 
всички останали обществе 
но-политически сили е ед
на от основните предпо
ставки за широка и пло
дотворна 
ССТН.

Основни субекти на тази 
дейност, подчерта Стамен
ков, трябва да бъдат ор
ганизациите на ССТН в 
местната общност. В мест
ните организации на ССТН 
трябва занапред да се изна 
мират по-ефикасни форми 
на работа, с които ще се 
обезпечи всеки трудещ се 
и гражданин да участвува 
дейно в разрешаването на 
проблемите в своята сре
да. Социалистическият съ
юз съвместно .с останалите 
социалистически сили наче

съюз с За нов председател с ед- 
период, нито една стопан- ногодишен мандат бе из- • 
ска. организация на сдруже бРа'н СЛАВОЛЮБ МИЛА- 

работила ДИНОВИЧ, избрано е но
во Председателство от 13 
души. За членове в Между 
общинската конференция 
на ССТН бяха избрани: 
Драган Соколович, Драго- 
слав Димитриевич, Любим
ка Ранчич, 

и С

този
СУРДУЛИЦА

мия труд не е 
със загуба.На ВЕЦ „Власина” 

присъдена грамота
дейност на

ВРЕМЕ ЗА СЕРИОЗЕН 
ПРЕЛОМ

Власинските водоцентрали в Сурдулица 
твърде плодотворно сътрудничат с воички осно 
внй организации на сдружения труд и общест- 
веиотполитически организации, както и с об- 
ществежнполитическата общност в Сурдули- . 
ца. От осоебно значение е сътрудничеството 
им с общинската организация на СУБНОР в- 
реконструирането и изграждането на възпоме
нателни места в общината.

За всестранния принос в таченето на ре
волюционните традиции Съюзният отбор на 
СУБНОР на- Югославия на Власинските водоцен 
трали присъди грамота.

Новица Стан- 
ветомир Нико- 

лич, а за делегат в Репуб- 
™“а конференция 
РИСТИ -! 0 ИЗбраН ДУшанристич. за председател на 
Конференцията за общест
вена дейност на жената 
бе изорана Любинка Ран 
чич. От заседанието беше 

възпроизводст- изпратена приветствена 
вени материали и настъпи
лата световна криза.

Затуй беше

В последно време, 
беше както

изтъкнато -и ,в отче
та и в изчерпателните ра 

и про

кович,

зисквания по Отчета 
грамата за 
ССТН до 1986 
се работи при .затруднени 
условия поради все по-изо

дейност на
година

сгрените условия за полу
чаване на те

леграма да председателст 
вата на СФРЮ и ЦК на 
Сюк- М. А.

С. М.
подчертано,
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Дз се увеличи производителносттана труда
КОГАТО НЕ СЕ МИСЛИ НАВРЕМЕ

„Пъпни връх“ търси
СЪДРУЖНИКннте. Ангел Димитров под 

черта,^ че информативна- 
а дейност в общината 

стоянно се разраства и 
ооогатява. Средствата за 
масова информация на
тгтнГп”СКИ език (в'к -Бра•ство , детският 

„Другарче",
„Мост”

телгтиг» „Зас^аниет” е избРано ново Председа- 
Дреев Момчи ”а Сд™ от 13 члена: Найден Ан- 
Е и!,Г „ Андреевич, Младен Димов
лов Лил « и Симе0н Кост°8, Стефан Нико- 
Гт'™! и Николова, Радован Пешич, Бора
ТодсГо,"ИгИфОР С"°в- Таса Тасев’ Павле 
на ГГТН Г??дана Томова- За делегати в МОК 
Р нгп Г„ % "'!~Са избрани: Евдокия Герова, 
и Ь1«,1тп°В’ Си™он Костов, Костадин Стоев 
I лленко Тодоров. За делегат в РК на ССТН в
ърбий е избран Димитър Веселинов.

■ ■ш
ПО

Стана обичай дата. Водата от „Вража 
по-голям празник да осве- църква” още не е приети 
домяваме читателите 
„ще бъде предаден на упо 
треба” новият хотел на 
„Църни връх” 
баня.

за всеки

че гиала, сетне „Църни връх”
вестник 

списанието 
, радио и ТВ—

не разполага с подготвени 
кадри и сега се търси ре
шение. Друг избор 
и когато се касае за отпла

в Звонска 
Този път решихме 

да потърсим отговор от 
председателя на Изпълни
телния съвет при Общин
ската скупщина в Бабуш- 
ница йован Джокич, за 
щото научихме, че иеог-

нямажур 
истинска 

тРУДещите м
нала) станаха 
трибуна на щането на ануитетите за 

получените банкови креди
ти. „Църни връх” трудно 
ще може сам да отплата 
годишно 6 милиона дина
ра за ануитети (и то без 

давиа този въпрос бил об лихвите!) — изтъкна Джо- 
съждан на съвместно засе кич. Инак досега 
дание на Изпълнителния 
съвет и Работническия съ
вет в „Църни връх”.

гражданите, числящи се 
към българската народ
ност в СФР10. Заслуга за 
този успех покрай труде
щите се в тези средства 
има и ССТН. Ву предстоя
щия период обаче е необ 
ходимо по-пълно информи
ране в рамките на ССТН 
на социалистическите са- 
моуправителни отношения 
и делегатската система, 
и в сдружения труд. Са
мо по този начин каза Ди 
митров, могат да се очак
ват още по-успешни ре
зултати в самоуправитслно 
то и обществено-икономи
ческо развитие.

сумата
за хотела „нарастна 
74 милиона динара.

на

ТЪРСИ СЕ СЪДРУЖНИК
— Не е известно кога 

хотелът ще бъде пуснат, 
макар че се строи повече 
от 3 години — сподели 
Джокич. Строителната част
на обекта е завършена, 
обаче има редица причи
ни, поради които не може 
да бъде предаден на упо
треба. Една от тях е — во

Ако „Църни връх” не 
намери някоя по-силна ту 
ристическо-хотелиерска ор 
ганизация, с която да се 
сдружи

Засега
нс е намерен 
Джокич. Имало е разгово
ри със „Сърбия-турист” в 
Ниш, но резултати няма, 
а момента „Църни връх” 
се е обърнал към повече 
туристическо- хотелиерски 
организации в страната и 
вероятно ще си намери пар 
тньор.

Кой' е виновен за разта 
кането със завръшването 
на хотела? — питаме Джо
кич.

ще се удави, 
такъв още

казва

От отчетно-изборното ССТН
1 Димитровградв

ИЗ ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН ЗА 1983 ГОДИНА НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ПРЕДСТОИ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
Изхождайки от степента 

на осъщественото равнище 
и съществуващите обще
ствено-икономически ус
ловия за развитие в наето 
ящата година, вече е изго
твена проекторезолюция за 
обществения план на раз
витие на Сурдулишка об
щина през идущата 1983 
година. - В условията на 
икономическа стабилиза
ция и изострени условия 
на стопанисване, необхо
димостта от реално съблю 
даване на действителните 
възможности и всестранно 
разискване по основните 
показатели за идущата 
дина, е налице. Его защо 
проекторезолюцията е из
готвена и понастоящем по 
нея ше разискват всички 
субекти на общественото 
развитие.

Сурдулишка 
през идущата година ще 
се развива със следните" ос
новни показатели: обще
ственият продукт 
увеличи с 4,8 на сто (п об 
ществения сектор с 5,1 на 
сто), доходът — с 7 йа сто, 

произвол 
7,5, сслскостопан 

ското производство с 4,6, 
а заетостта с 8,2 па сто. 
Предвиденият ръст трябва 
да обезпечи по-ускорен ра 
стеж от средното увеличе
ние в република Сърбия■

За отбелязване е, че уве 
личепието на промишлено
то производство трябва да 
се осъществи при по-пъл
но провеждане мерките и а 
икономическата стабили
зация. С други думи, през 
идушата година значително 
повече следва да се ползу
ват вътрешните резерви, 
като се разчита, на домаш-

нието на всички субекти.
, За осъществяване поли

тиката на икономическа 
стабилизация следва да се 
предприемат мерки за по- 
рационално и по-ефикасно 
стопанисване в организа
циите на сдружения труд 
във всички области: необ
ходимо е да се приемат 
програми на работа, върху

ни суровини и възпроиз- 
водствени материали, въве 
ждане на всички видове 
икономии, 
приключване на инвестици 
и те и тяхното въвеждане 
в експлоатация- Субектив
ните организирани сили 
през идущата година зна
чително място ще отделят 
на подобряване качеството

ват според труда и резул
татите на труда. Реализа
цията на целите на иконо 
мическата политика през 
1983 година ще се обосно
вава върху засилване инте 
реса на сдружения труд 
за увеличение на дохода и 
укрепване на материални
те основи на труда, с кое
то ще се увеличава лич
ния и обществения стан
дарт. Награждаването спо 
ред труда, стимулиране на 
производителния труд ще 
допринесат за по-голяма 
изява на инициативите и 
творческия труд на заети
те в общината.

по-ефикасно

— Всички по малко. И 
нвеститорът, „Църни връх”, 
и строителят „Градня” от 
Димитровград с множест
вото изпълнители на отдел 
ни занаятчийски услуги.

Ако към всичко това до 
бавим и несполучливото 
решение за отопление с ма 
зут, вместо на твърдо топ
ливо, тогава трудно \ДО 
следващия туристически се 
зон хотелът в Звонска баня 
ще може да отворите вра 
та на гостите си. Да се 
надяваме, че зимата и про 
летта „Църни връх” ще из 
ползва за да намери из
ход от затрудненото поло
жение в което се е озо-

УЯНВЙ&ау ,

Е
и г •:■ш *

§1 "А
Щ- Средствата за задоволя

ване
чрез самоуправителните об 
щности на интересите от 
обществените дейности ра 
злично ще раснат за отдел 
ни цели. Средствата с.ъссо 
циален характер, каквито 
са: детските добавъчни, 
постоянните социални по
мощи, боледуванията, ком 

иа незаетите

потребноститеЩ на
><

ЯШ
Панорама на Сурдулица

община чисто реализиране да се 
ангажират всички разпола 
гасми резерви.

Тъй като енергията м 
1983 година ще пред

на продукцията, на увели
чението на производител
ността па труда и засилва 
не на качествените сломен 
ти в процеса на производ
ството.

Производството на хра
на съшо 1це има първосте
пенно значение през 1983 
година. Значително по-го 
лямо увеличение трябва да 
има производството па 

селскостопан-

ще се през
ставлява един от лимити
ращите фактори на ръстта 

дейност,

иепсираието 
лица, през 1983 година ще 
раснат по-бързо от ръстта 
па съвкупните средства, но 
не повече от ръстта на об 
ществения продукт, относ
но най-много до заплану- 

ръст в СР Сърбия 
(21,2 ма сто). Останалите 

за общо потреб- 
рамките на общин 

само 
общности на

стопанската 
налага се организациите ма 
сдружения труд да усво
ят програми за рационал-

и най-целесъобразно
ползувано на енергията. 

1983 година в истинския 
следва

папромишленото 
ство с

но ванмя
основните 
ски изделия: пшеница, ца 

мляко. Ус-
срсдсгвасмисъл на думатарепица, месо и 

кореното реализиране 
програмата „Морава 
трябва да допринесе за 
I го-гол я м ото про изводутво 
па храна в общината и Ше 

значение

лепне в 
ските и регионалнитема пълнода стане година 

съгласуване на всички ви
дове потребление с реални 
тс възможности на Оурду 

община. За

па
IX" управителни 

интересите ще могат да се 
увеличат идущата година 
до 8 на сто по отношение
н.ч договорения размер за 

па тези по- , 
1982 г.

целталишка
ръстът на съвкуп-ните сред 
стна за финално потребле- 

бъдс значително 
иа об-

има решаващо 
за стабилизацията 
нопните стопански 
си. Затова през

па ос- 
цроце- 

Е 983 го-

зпдоволявапе 
тробиости презпие ще

по-малък от ръстта 
ществения продукт, като ли 
чнпте доходи се упелича-

Ст. II.щепрограмадина тази 
бъде в центъра на вНима-
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СИНДИКАИНИЦИАТИВИ НА ОБГДИНСКИЯ 
ЛЕИ. СЪВЕТ В СУРДУЛИЦАСУРДУЛИШКОТО СТОП 

АНСТВО НА ДЕВЕТМЕСЕ 
ЧИЕТО Работа за най-беднитеПоходът 

даете, а ико
номичността 

намалява

зи *„ГГиттаодеа
ческиЕПоАрганизацииИ /сдружения Т™д '

ее напрали опит извънред
но да се настанят в сдру
жения труд е тяхната со
циална угроза 
месечен доход под 1000 ди 
нара и чакащи работа над 
пет години.

Иницативата на Общин
ския синдикален съвет и 

обществено-

синдика-Общинскнят
С7>лет съвместно с ос- 

общсствсно-поли 
организации в Сур

лен
таналите 
тичсски 
дулишка община е раздай 
жил инициатива да се 
обезпечи работа на онези 

най-пеоб-

с

Изглед от Сурдулица лица, на които е 
ходима. А такива 
един изготвен списък 
Самоунравителиата 
пост по настаняване на ра
бота в Сурдулишка обши- 

главно

Съотношението в разпре 
делението за деветте месе
ца за цялата община е око 
ло 71 към 29 па сто. Ако 
обаче се изключат Власин 
ските водоцеитрали това 
съотношение е 84,07 към 
15,93, което свидетелству- 
ва за неблагоприятна тен
денция, тъй като с Резо
люцията е предвидено съ
отношение в разпределе
нието да бъде 78:22.

Общият брой на заетите 
в стопанството на община
та през деветте месеца ма 
текущата година възлиза 
на 3169 работника 
представлява за 
повече. С оглед че в осъ
ществяването на дохода 
средно са участвували 
3085 работника, произли
за, че значително е на
раснал броя на отсъствува 
щите работници от работа. 
Броят на 84 души, постоя
нно отсъствуващи, е срав
нително висок и в тази на-

според• ВСЕ ОЩЕ ВИСОК СТЕПЕН НА ИЗРАЗХОД
ВАНИТЕ СРЕДСТВА, КОИТО БЕЛЕЖАТ УВЕЛИ
ЧЕНИЕ ОТ 40 НА СТО

останалите
политически

от организации 
срещна пълна подкрепа в 
сдружения труд, който по 
лага усилия 
вътрешни резерви и обез
печи необходимите места 

най-за-

общ-

валн 3085 работника сре
щу 2761 души през същия 
период на миналата годи
на. Доходът по работник в 
стопанството възлиза • на 
228 635 динара, което е за 
около 22 на сто повече от 
лани. Това свидетелству- 
ва, че производителността 
на труда през дейетмесе- 
чието на текущата година 
е подобрена.

Изразходваните средст
ва от страна на стопански
те организации достигат 
обща сума от 1 467 542 хи 
ляди динара, което е за 40 
на сто повече. Тъй като из 
разходваните средства бе 
лежат по-ускорен ръст от 
общия доход за 1,2 пункта, 
това означава, че икономи 
чността е намаляла в срав 
нение със същия период на 
.миналата година. За раз
ширяване на материални
те 1 основи на труда и ре
зерви е отделена обща су
ма от 142 432 хиляди дина 
ра, или за 48,05 на сто по
вече. В осъществената аку 
мулация най-голямо учас
тие имат Власинските во- 
централи. Тази организа
ция е отделила повече сре 
дства за 58,27 на сто и уча 
ствува в общата сума с 
50,11 на сто. С други ду
ми половината от Цялата 
акумулация в стопанство
то на общината дават Вла 
синските водоцентрали.

Въпреки неблагоприятни 
те условия на стопанисва
не, изостряне проблемите, 
по снабдяването с възпро 
изводствени материали и 
суровини, стопанските ор
ганизации в Срудулишка 

. община на деветмесечпето 
отчитат положителни фи
нансови резултати. Общи
ят доход за този период е 
достигнал сума от 2 157 444 
хиляди динара, което е 
за. 602 942 -хиляди динара 
повече в сравнение със 
същия период на миналата 
година, или общият доход 
бележи увеличение от 
38,79 на сто. За такова 
увеличение на общия до
ход най-голямо влияние 
имат приходите, осъществе 
ни с продажба на домаш
ния пазар. Приходите от 
износа възлизат 122458 хи 
ляди динара и са по-висо
ки за 51 на сто от лани. 
При това следва да се из
тъкне, че тези приходи осъ 
ществяват две стопански 
организации: ООСТ „5 сеп 
тембар" и фабриката за 
химически произведения 
„25 май”.

Чистият пък доход беле
жи увеличение от около 
40 на сто, а дялът на чи
стия доход за разширява
не материалните основи на 
труда и резерви 48,05 на 
сто. В осъществяването на 
дохода средно са участву-

да разкриеима 142 души, 
среднисти, 24 с полувисшо 
образование и 12 души с 
пиеше образование.

Обезпечаването на рабо-

на

за тези социално 
страшени лица. Понастоя
щем в няколко основни ор 
ганизации на сдружения 
труд вече са обнародвали 
конкурс и след обаждане
то на кандидатите ще се

та за тези лица е допълни
телно, относно извън рам
ките ма редовното увели
чение броят на заетите в 
м ате р иалиото п р оизводст
ва. С тази инициатива не 

обезателното
срещи-догово- 

посочва кои
провеждат 
ри, като се 
лица (със търсената специ 
алност) са социално най-

се отменява 
приемане на стажанти, ре
довното настаняване на ра
бота или попълването

което 
на сто14

застрашени.
Безспорно, инициатива 

за всяка похвала.

на
вакантните .места на зами
налите в пенсия.

Основните критерии да 
се отделят тези лица и да
.......................... .......... ....................... ..

Ст. Н.

В СТОЛА ПО ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ НА „ЦъР 
НИ ВРЪХ” В БАБУШНИЦА

Търсн се увеличение 

на цената
сока следва да се предпри 
смат спешни мерки, за да 
се осуетят неоснователни
те отсъствия от работа.

За лични доходи през 
деветте месеца е заплате
на надвишена сума от 3157 
хиляди динара, и то в три 
организации, 
спазвали мерилата

Трудовите организации ни връх” може да увеличи 
и обществено-политичес- цената, да ли само тя е 
ките сили в Бабушнишка компетентна във формира- 
община вече няколко го- нето й, и дали, разбира се 
дини полагат усилия и вла ако се приеме увеличение- 
гат средства всички заети то, тези организации могат 
в общината да получават да обезпечат допълнителни 
топло ядене. В тази обше средства, 
ствена акция, с която по
край другото се запазвай 
жизненото равнцще на ра
ботниците, са постигнати 
твърде добри резултати.
Почти всички от 2600-те за 
ети в общцната получа
ват същото. Известно чи
сло трудови организаци и 
общности на работниците 
я компенсират парично, ня 
колко организации топло
то ядене получават в сто
ла по обществено хранене 
на гостилничарската орга
низация „Църни връх”.

които не са 
от са- 

общи ак-моуправителните 
тове. Инак сумата 
ни доходи е по-голяма за 
38,68 на сто

за лич-

и средният 
възлиза наличен доход 

9105 динара, което бележи 
увеличение за 24,13 Според мнението на Ви- 

дойко Петрович, председа
тел на Общинския синдика 
лен съвет в Бабушница, 
в самоупраснтелното- спо
разумение за .формиране 
па трудовата единица за

на сто
по отношение на същия пе 
риод от миналата година.

Да напомнимДИМИТРОВГРАД накрая, 
че за деветте месеца сто
панството в общината отчи 
та загуба .от 2795»ЦИ!Е« ОТНОВО НА ПАНАИРА 

ЗА МЕБЕЛИ В БЕЛГРАД
хиляди

динара, което е за 11,42 
па сто по-малко в сравне
ние със същия период на 
миналата година. Загуба е 
отчела само една трудова 
организация — модната 
конфекция „Бело поле”.

Общо, стопанската дей
ност в Сурдулишка общи-

• готвене на топло ядене в 
„Църнц връх” е уточнено, 
че цената съвместно фор
мират работническият 
вет на „Църни връх” и 
Съвета на ползуващите ус- 
лугите. В случая Съветът 
на потребителите 
приел

съ-
Тези дни в мебелната фабрика „Циле” в 

Димитровград усилено се привършват няколко 
нови типове мебели, които ще бъдат изложени 
на белградския панаир за мебели.

Касае се за няколко нови секции: една дет
ска стая, която за първи път ще бъде предста
вена на клиентите. Между другото ще бъде из
ложена и една масичка за дневна стая, която 
може да се сложи в 14 различни комби

не е 
а фор-решението, 

мира комисия, 
изучи (не)оправдателно 
та на становището на „Цър 
ни връх”. — Въпросът все 
още не е решен, сподели 
Петрович, но на становище 
сме, че топлото ядене обе
зателно трябва да 
лучава, да се намери 
истина икономическата це 
на и което е най-важно да 
се запази жизненото 
нище на трудещите се.

Но, преди известно вре
ме тази трудова- организа
ция е взела решение, це
ната на топлото ядене да 
увеличи от 40 на 50 дина- 

онните мероприятия с най- ра. Сега трудещите се от 
новите . мерки на Съюзния „Лужница”, „Комуналац" 
изпълнителен съвет и Скуп „Таламбас”, Общинската 
шината на СФРЮ, за пълно скупщина, „Текстилно- 

лор”, „Будучност” и още 
от някои други организа
ции са изправени пред въ
проса: дали сега, 
са замразени цените „Цър-

която дана според показателите за 
деветте месеца, е положи- 

.телна. Предстои обаче съ
гласуване на стабилизаци-

ст-

нации.
Масата е дело на техническия отдел на „Циле”. 
Това сочи, че мерките в тази трудова органи
зация веч започват да дават резултати. В мо
мента се правят усилия да се върнат клиенти
те и да се намерят нови. С новите произведения 
се надяваме, че ще се постигне очаквания успех.

се по-
на-разкриваие на вътрешните 

резерви и интензивираие 
на общата стопанска дей
ност, особено на

А. Т.
рав-износа.

€т. Н. когато
В. Б.
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ИКОНОМИИТЕ КАТО НАЧИН НА ЖИВОТ
ДИтелиосттаСПсиеЛкоятоП°сСе1е»Н,Р Време "д убе‘
себе си. Зашото пи? “ наложЧ сама по 
за стабилизация по-лесно"Съ.ка на бо,рбата 
край с недомакиксх-отоп Д Се излиза на 
нането с управля-

ТО за тази „истинска мярка” 
колко прониква 
Оттам

имаме нерационално
югославска иконсмика^Свеленият-Г*1 „ цялата всенародната активност. Това, покрай -друго- 
че множество производс?вениНкапацитетиРЯ в п°' "Т СВОеобРаз"а стРогост към всеки 
нашата страна се ишптотт в разх°Д. бил0 Д'а се касае, за застой.в произ-
сто, а има примери, когато‘ се използват об* вОДСТВОТО' неДИ°1ИГО1Ина на работното място, 
ЩО с 50 па сто Ако н оечмпт^ б" неоправдано изплатен динар извън критери-
реното производство и Д °В°' те На Д0ХОДа' ИЛи 33 който 31 да е облик на™‘<а степента°наИзползуването^н^капаците: ?а“в.
1п1е Се увеличи с 5-процента, обезпечава се Намаляването на 
увеличение иа производството с осем на сто, ходи, увеличението 
а също за толкова и увеличението на заето
стта и на производителността 

Битката

във
съзнание- 

преобладава, 
във всички пори на живото

социално “Гс^п, ~ съГс^оГ""
комунистите, да вложат 3
лия че на всеки 
доближат

производителните раз
на производителността на 

труда оправдано се намират във фокуса 
рт^птг.бмм Н3 труда' борбата за стабилизация, включително 

план се печели поели пгичкп^36 С°' На Т°ЗИ ки. сблици на икономии, но не трябва да се 
въпроси — ърху ва>к,ните за-орави, че обществеността е особено чув-
ване от невеллнит^ г,™ ЗНачат 0ТСТъл' ствителна керато се касае за различните ви
то допринасят зп п гззг , И прсграми’ кои‘ Дпве обществена режия и представителни раз 
ТО потребление V ,™е„иУ На целокупн0' Х°ДН- На стабилизационните усилия, напри- 
което ВОЛИ кзм том™™ ИеТ° На дохода и мер' д0 голяма степен започва да пречи голя-, 
ногтта нз Т.ГЧ.У У, ' 1ение на производител- мото число на вече вкоренените „стандарти” 
нисването Лостзт* рационалнсСтта на стопа- в областта на представителните разходи. ОУ 
че само с ^гоп Гппп,,^ “ припомним’ там с право се поставя въпросът трябва ли 
еъкк\;пнмте П \ КО ПР0ЦеНТа икоиомии на почти всеко събрание или тържество да се ” пкупните производителни разходи може с финансира с.т обществената каса 
повече от една пета да увеличим обществе- Било би абсолютнб неубедително да се 

я доход, а пропорционално на теза да по- набляга трудовите хора 
ДГ™» °°щИ>‘ стандарт на живота. Обаче, всяко място и на всяка крачка, а сътцевре- 
°ез наи-широко ангажиране на хората и на менно да останат всички съществуващи 
всички ооществени сили всеки от тези ценни „стандарти” на обществената режия и пред- 
проценти ще остане само неизползувана въз- ставителните разходи. Всяка крачка и приме- 
можност. ^ Рите на свеждане на тези „стандарти” в по-

1ъкмо това с фактът, които на преден скромни рамки ще означават за всенародна- 
план изтъква всекидневната битка за без- та мобилизация върху стабилизационните за- 
оропните големи и малки икономии които в дачи много повече от обобщените 
обшата сума дават големи резултати. Затова към рационално поведение 
с право се казва, че борбата за стабилиза
ция ще се спечели само ако стане част от

на на
необходимите усн-

гражданин ка Югославия да 
схващането, че под 

недши в настоящия актуален момент 
та разуд:ното поведение. Това 
тална кампания, но 
за който няма

всич-

пенятието ико- 
се счи- 

не е момеп- 
е императив на времето, 

.никакви алтернативи, в което 
икономисваното трябва да
чин на живот.

Понеже
се схване като па

се касае за общото определение 
на югославската икономика - 
поведение, не е вече достатъчно 
ни субекти да имат рационално 
съшото има обществен характер, и като. та
кова се изгражда дългосрочно и трябва 
стане дълг на всички. Казано 
просто това би значило,

към рационално 
само отдел- 

пезедение, да икономисват на
да

картинно и
_ че ако са ни по-

треони 20 апартамента, а имаме средства са
мо за 19, не трябва да започваме 25 и пора
ди недостига на средства да бъдат завърше
ни само петнадесет. Или ако се продължи с 
политиката на изграждане на нови капаците
ти, а капацитетите, които вече се 
с производството, работят в една смяна, ще

призиви
и икономии.занимават
Борислав Вучетич

У
От седмица в седмица

Кой ще спусне бариерата?
В неотдавнашния бюлетин па нишката 

Служба по обществено счетоводство за ин
вестиционно потребление, бяха представени 
данни за изразходването па инвестиционния 
динар. През първите осем месеца на тази го
дина нишките инвеститори са изразходвали-

С в повече дори седем милиарда динара, кое
то с 50 на сто е повече по отношение на 
миналата година. Да напомним, че в Съюз
ната резолюция е договорено и записано, че 
инвестиционното потребление тази година 
трябва да бъде по-малко с 6 на сто откол- 
кото през 1981 година. Нишките инвеститори 
се отнасят така като чели резолюцията не 
се отнася до тдх. С изключение на селското 
стопанство п занаятчийството, където инвес
тициите пак са намалени радикално, във вси
чки останали области се изразходват безпо
щадно и своите, а — това особено загрижа- 
ва —‘ и чужди пари; Затова Нишки регион, 
според размера на инвестиционното потреб
ление, е пръв в СР Сърбия и в СФРЮ.

Необходимо е да се напомни, че цело
купната реализация в стопанството на Ниш
ки регион е увеличена с 24,5 на сто и е си
гурно, че такива мамутски капиталовложения 
не се подкрепят пито от акумулация, нито 
от доход. Положението е още по-сериозно, 
ако се знае, че в голям брой нови обекти са 
вложени и значителни валутни средства, 
Службата по обществено счетоводство не 
разполага с даннц за големината на тези чу
ждестранни кредити. '

За тези и подобни прояви Службата по 
обществено счетоводство предупреждава на 
няколко пъти. Няма да е на добро, ако се 
остане само на предупреждения. Ако никой 
друг, поне партийните организации трябвала 
раздвижат псьрешителна акция, с която ще 
се спусне бариера пред инвестиционните вла
кове, за да пе летят, по релсите на деста- 
бил тапията.

лед двегодишен относително благелрия- | 
тен процес, в СР Сърбия отново е отбеляза
но прекадено увеличение 
Данните за това все още не се съобщават, 
но се отправят многоброни и предупреждения, 

много места не се спазват договорите

на инвестициите.

че на
и заключенията за стихвала на инвестицион
ното потребление. Например, 
пият съвет на Скупщината 
приема ммогобройни искания от 
циите на сдружения труд, с които се търси 
да бъде позволено на банките да им дават 

кредити за обекти, в чисто изграждаме 
са превишени заплануваните капиталовложе- 

Тсзи искания се отправят, въпреки яс- 
становиша, че инвестиционните средства

оИзпълнител
на СР Сърбия

ерганиза-

нови

пия-
н и'ге
трябва да се дават само за обекти с лреди-м- 

и това само за онези, които вече до 
голяма част са изградени. Така например, 
неотдавна пред членовете иа Изпълнителния 
съвет се намери искане за допълнително фи- 

ггострояването. на фабрика за про- 
напитки в Луново се

ка кто и

ство,

нансиране
извод,егво па алкохолни 
ло край Титово Ужице. Разбира се, 
други мпогобройпи подобни искания 
не беше приет. За това решение съществу
ваха много причини, а най-очевидна, е че 

може да получи предимство.

но

&&3и това

ракията не
Естествено, приоритет ме можеше да по- 

стадиона иа ФКлупат нито помещенията на 
„Цървона звезда”, но все пак в тази година 
приключи изграждането им, въпреки че тази 
работа мржеше (и трябваше) да почака още Чертеж: Богдан йопанопич
НЯКОЛКО ГОДИНИ.
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И1■ задържанеПродължителното
реалния свят на производ- 
създаването и решаването 

създава чувство на , второстепен- 
нност, излишност и ненужност. Мла 
ипс се намират в положение по 
време на ученето и интелектуално 

и узряване да се превърнат в гърч 
следствие дълго и безрезултатно 

собствено място в оо- 
Жените

да акумулация във вид на креди
ти и извънПърва на удара заеми ни доведе в позиция

подчиненост ството,технологическа 
със-заплаха да ни превърне в ре
зерват на духовна пронмнциалност 

нп остави па маргипите с:г

па

наи дасъществените развойни процеси 
При такива условия са резки

стесняване на об
разователните, културните и идеи търсене на 
ни те комуникации. Стагнирането ществото. 
и тста на производството, лама- популация .много 

- диването на жизненото равнище чувствували застоя в заемането на 
високата инфлация и ръста на не- работа. Макар че. средно ге са по- 
заетостта като характерна черта ооразовани от мъжете от 
ма дълбоки икономически сътресе възраст, все по-често се чувствува 

манифести- половата дискриминация при
станяване на работа. Това явление 
грубо нарушава конституционните 
права на жената и хвърля тъмно 

Младежта е първа на удара на петно върху социалистическия ко
декс на поведение и върху ху.ман- 

що свидетелствуват данните за не ния характер на обществото, 
незаетостта в света и у нас Не
възможността да се влезе в света

МЛАДЕЖТА Е ПЪРВА НА УДАРА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА 
КРИЗА. ЗА ТОВА СВИДЕТЕЛСТВУВАТ И ДАННИТЕ ЗА НЕЗАЕ
ТОСТТА В СВЕТА И У НАС. НЕВЪЗМОЖНОСТТА НА ВЛИЗАШ'.

СВЕТА НА ТРУДА И ПОЕМАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ПРЕ- 
ДСТАВЯВА ОСНОВНОТО ПРОТИВОРЕЧИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ
ТО НА МЛАДИЯ ЧОВЕК ДНЕС. ВСЕ ПО-БЪРЗА БИОЛОЖКА ЗРЯ
ЛОСТ ИМА ПРОТИВОВЕС В ПРОДЪЛЖЕНАТА „ОБЩЕСТВЕ
НА НЕПЪЛНОЗРЕЛОСТ".

МИЛА КОРУГИЧ

тенденциите на
в младежката 

по-силно са по-В

своята

напия отделно остро се 
рат в обществено-икономическото 
положение на младите.

мата необходимост от търсене за 
смисъл, за осмисляне па света 
собствената съдба в него. Нараст- 

самоиденти-.
:
Е) ечта си за младежта най-чес- 
* то се свежда на развижване 
на вечни теми на осмисляне, ос
тойностяване и овладяване на све
та и обществото от страна на но-

ват желанията и за 
фикация придружени от ностал- икономическата криза. За това не 
гия к#ьм миналото и опиянено по- 
ниране в традицията — касае се 
за бягство от реалността и за не
възможността да се намерят дей- Стълкновението в самото поко- 

на труда и поеме отговорност за Ление е засилено с факта, че за- 
собствен по-нататъшен професио- емането е обременено с най-различ 
пален и човешки развой представ
ляват основното противоречие в 
положението на младия човек

вите поколения.
Осмислянето на ролята и пер- ствени отговори на повика на иа- 

спективите на младежта неминуе- стоящия миг. 
мо носи печат на обществено-исто
рическите рамки на 80-те години, а 
това е положение на криза. При 
такова обществено положение 
необходим анализ на нейното по
ложение и възможности за разре
шаване на тези противоречия, ка- 
кто и изнамиране на отговори 
предйзвикателите на кризата.

ни видове на приватизация, моно
пол, връзки и протежиране. Бор
бата за място в производството по

предпазливост, за да не се попад- днес.'Все по-ранната биоложка зря ТОЗи начин е определена преди ма- 
не в капан, в който са хванати от- лост има противовес в удължената термалния статус и общественото

„обществена непълнозрелост . Не- влияние на семейството, но от спо 
възможността на икономическо^оо собността и квалификацията на

Сблъсъкът с реалността изис
ква обективност. Необходима е

делни средства за масова информа
ция, обременени от призрака на

на пропаст и безизходица от кризис- себяване, основаване на семейство младия човек който търси работа 
ното положение. Мнозина искат и разрешаването на жилищните Фактът, че някои професии и ра- 
да зашеметя и обезсмислят всяка проблеми представляват бъдещето ботни места глав8° са ..запазени”

и за определени ооществени слоеведо голяма степен неизвестно.Средата на 70-те години донесе надежда в революционния път 
на света паниката на енергийната коренната промяна. Чувството на 
криза. Сетне последва кулминация апокалипса така става част от 
на икономическата криза, която идеологическия багаж на нашето 
дълбоко разтърси света на прага време, 
на деветото десетилетие на 20 век 
Производствените модели и акуму
лацията както в източните така и 
в западните страни се оказват все 
по-неделотворни в изнамирането

иритира младите в условията на 
голяма незаетост и чувство на 
обезправеност и обществено без 

. силие.
БЮРОКРАТИЧЕСКА
РИГИДНОСТ

Кризисните процеси в световен 
размер оставят дълбоки следи. Ме 
ждузависимостта на световното 
стопанство е механизъм, с

положение11 Става'ясн^че^наруше в™^номии^и^бщества.™ «ай.голям в Европа. ' Макар
™ = Нкери“;аКРпоТКто0зРиОЧна. ^о^^^ПГс^й което е свързан с подялбата на до
чин г-тяна вгрктнриир ня мтрп- Те Дават възможност развитият алисти с полувисше и виеше обра хода и ооезпечаването на жилище 
ното време Р свят Чялото бреме на собствената зоваиие, сега тяхната незаетост Преооладаващото

криза да прехвърли върху (плещи- става по-голяма, дори достига авторитарно '-възпитание в нашетс
'Предпоставка на всяка акция те на малките страни. При такова 5,5% от незаетите в СР Сърбия семейство, при не

върху промяната на съществуващо положение действителността на об- представляват завършили акаде- на възможност
то положение е познаване на съ- щественото положение в Югосла- мия млади хора: Изострянето на обособяване, имат за последствие
ществуващоТо положение и .нейни- вия в началото на 80-те години е проблема по заемането на млади патерналистическо отношение на
те причини. Усилието да се раз- действителност на икономическа х°Ра на работа открито на дневен самото сбщество сггоямо

’ гърне воала на облиците на криза криза. Автаркията в икономичес- РеД поставя групово-собственичес- Ако къ.м това се - ж Д
и схващането на причините на из- кото развитие, затварянето в тесни к0 поведение, егоизъм и несолн- г _ ‘ е Д°оави и фактът
ходните основи за да се търсят из- граници на обществено-политичес- Дарност на поколението на заети- 16 8 °°Ществ°то младите все още
ходи. Кризата поставя и други ките общности, при подчертани те- 'При положение когато пред вт>в всички сфери - от образова-
многобройни изкушения. Тя създа- тенденции на автоматизация иа входа на фабриките стоят с хиля- нието и културата до
ва простори за аналитично и кри- сдружения труд и скъсването на Ди млади квалифицирани хора
тично мислене, но е същевремен- жизнените връзки между големи- проблемът на незаетостта се
но и време на дешперати и цини- те производствени системи и реп- явява. дори и в начален облик
ци. Наред с потребата от критиче редукционните цялости, заблокир- стълкновението между поколения- полУнава истинска картина
ско изследване на съществуващо- ват развойните процеси. Върху та- Става ясно, че незаетостта не възможността от
то, се засилва конформизмът и за тези основи укрепват най-различ- е предимно нарушен биологически днццонното
тварянето на очите пред истински. ни облици на монопол и групово- РеД на нещата (работата на
те_проблеми. Откриват се просто- собственическо поведение. Подчер пионери и под.),' но начален

етатизъм и все по-силното да дълбоки нарушения
администриране реално стесняват 
материалната основа на самоупра
влението. В край сметка, се стига

ОтлаганетоРазмерите на незаетостта срел 
младите приемат драматични 

който лици. Размерът на незаетостта 
млади в Югославия е 26% и

на „срещата с тру- 
0б. да” продълженото образование и 
на неизвестното чакане на работа „ох 

е рабряват” опекунството над млади- 
че те хора. Младият човек 

опеката на своето
остава под 

семейство, за

патриархално и

съществуване 
за икономическо

възнагражда 
ването и разпределението — е при 
същ принципът на сениоритет, се 

за не-
излизане от тра- 

„младежко положе- 
потиснатост на 

младите на. ивиците на обществе
ните събития.

пен-
вид,' 

в производ
ние” и обективната

таниятри за промени, но укрепват и кон 
сервативните сили и носителите- 
на авторитаризъм.

ството, недостатъчна 
нарушени междуличностни отноше

акумулация
В степен,

та ригадност д статичност в обще- 
мя -ството, етатизма

ИКОНОМИЧЕСКА
НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ отношения. УкрепванетоУдребнеността на 

кия простор е засилена и
ществуващата структура на стопан сто заема някой друг а не те 

отчита и в разклатената система ството, която е много чувствител- самите; без о ле наискът върху младото
на стойността. Обезсмислят се на- на към нестабилността .на светов- зултатите от учен ^ ТрУДа И ре‘ ,це :Се засилва,
уката и изкуството, и културата и -ния пазар.. Развойният модел, пре- ята и дипломата °™’ 1свали<рикаци Делена
вероизповеданието. Празнините ко димно се облягаше върху вносен силва чувството на
ито настават се изпълват с голя- ум и върху използването на чуж- млади-стари

икономичес- 
от съ-

на съзна
нието сред младите, че тяхнотоОбщият характер на кризата се и затварянето — 

поколение 
а тя ще бъде раз- 

протнвопоставе- 
за своя истнн- 

интерес и собственото сй би-

и взаимно 
иа без да е наясно 
ски

неминуемо за 
стълкновение

тие.
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Силата и отговорността на публичната дума
ЗИЯ везНпвднаСпублицнпгтЕЛЕН печат, радио и телеви '
ВЕДОМЯВАНЕТО ТМ<А кТкТО «РАБОТАТА И СВОБодГв ОС

таДА преГС«ов
С№Ета0тадичУПРАВИТЕЛН0 ™ществоМ разви™е™ НА НА

сигурно, че публичната дума има вилно да с;
огромна обществена сила. Това й ограничаване на тяхното място 
налага и отделнни отговорности във всестраното осведомяване, тво 
1ова е видимо и от самото обсто- рческата критичност 
ятелство, че информирането е про и да е друго, което би допринас- 
1вьзгласено за дейност с особено яло на ограничаването на осведо- 
важен общствен интерес. менсстта на трудовия човек и гра

„Изключително голяма роля в жданина. Напротив. Точно поради 
ооществения живот има системата сериозността на момента трябва да 
на общественото информиране и се иде към тяхното непрестанно 
общуване, тоест печата, радиото разширяване. Само с укрепването 
и телевизията и останалите инфор- на • самостоятелността и отго- 
мативни средства, относно — как ворността на информативните 
обикновено се казва — медиуми- средства и на журналистите в тях 
те на обществения живот" — пи- може да се влияе върху създава
ше другарят Кардел в известната пето на такова обществено мне- 
си студия „Насоки в развитието ние и необходим политически кли 
на политическата система на соци мат, които най-добре ще помогнат 
алистическото самоуправление", в реализацията на политиката на 
Но това не са само медиуми, но Съюза на комунистите и на всич- 
и политическа сила, която може ки конкретни мероприятия за об- 
да действува върху общественото 
съзнание и - твърде прогресивно и билност. 
твърде реакционно. В днешно вре
ме тези медиуми в ръцете на ка- ПОД ПЛАЩА НА САМОУПРАВИ- 
гшталистическите компании и по- ТЕЛНА СВОБОДА

се посяга към някакво

или каквото

шетс)16 преломН11 значения за на-
О Ажого засилен съвк’Упно развитие, слага спе

изпъкна през после-тн1Г-г ИТСТ ^шлно УДарение върху работите 
информирането ^ " СЕД' ™ инфоРм,1Рането. Факт е, че ог- 

план- на обществено„„™ ”1Р™ ?омна част на печата, радиото и 
теми. Това Р ”е телевизията и радетелите в тях с
то и от различни гтп^ ’ К°ЛК° Г°ЛЯМа пР°ФеРи°нална умелост и 
лични обстоятелства Рбп вяИ В ра3’ ВИС0К0 познаване на материята тепкзиоянп г Яо бивало харзк дава сериозен принос към жела- 
н"шната г°°язливос™ аа по- ните обществени и икономически 
диото п тет™,™ На П6ЧаТа' Ра Прсщесм' Този принос се манифес ч° и повизчята. гира по различни начин — от раз-
тпествен мЛ^1РаМ- В Такъв об' ясняване « афирмация на положи пея ™“". момент, които на дневен телното, до крайно критическото 
ре_ постави мното неща, за конто и за деформациите разорителното 
до неотдавна и не размисляхме представяне на читателя, слушате- 
изправени пред огромните икоко- лк или зрителя. Тази критика 
мически затруднения, които имат че по самото естество на нещата 
видимо отражение върху всички ,трява и занапред да остане като 
области, включително и общия по съществен елемент на информира- 
лнтически климат, подгряван от кето, защото обществото, което би 
различните недостизи и разоблича си страхувало от постоянно оценя
ването на

мици

ществената и икономическото ста-
ве-

литическите картели представляват 
в много страни по-голяма полити
ческа сила, отколкото политиче- свети и много повече 
ските партии и често пъти повече на възможните и вече наличните 
влияят въ~рху съзнанието на хора- девияции в света на информира- 
та отколкото .от която да е поли- нето. За такива отношения и прак
тическа партия- Те са в състояние тика които под лозунга на само- 
да организират цели международ- стоятелност на публичната дума 
ни кампании в интерес на полити- действуват противно на интереси- 
чСските сили, които се намират те на обществото и трудовия човек

не може да има никакво разбира*- 
не нито колебание.

Има тук всевъзможни неща. В

Точно затова трябва да се по- 
вниманиередица утвърдени отри- ване и проверяване на собствени- 

цателни явления -през изтеклия пе те процеси трудно може да има 
риод, ние се опрделихме като ор- шанс за напредък. От това никой 
гачнзирано самоуправително обще не може да бъде изключение, 
ство за множество Основно е при това, непрестанригорозни ме
роприятия, с цел да бъдат спря ни ното определение за тези самоуп- 
отрлцателните процеси. Този по-ре равителни процеси и развитие, за 
шптелен курс към оправяне на не- което гражданите на югославската 
щата — със сигурност може да социалистическа общност досега 
се Каже —- най-широко е приет, безброй пъти плебисцитно се из- 
Нормално е, обаче, и изключител- ясниха. Не е, обаче, трудно и все-

зад тях.
• В нашето общество средствата 

на общественото 'Информиране и 
общуване представляват голяма по една вече помалко настъпила об- 
литическа сила. Но, нашият печат ща атмосфера на неясности и не- 
не е в позиция Да бъде нито оръ- дефинираност, където изглежда че 
жие на политическата борба за всичко може, но и не е обезател

но, атмосфера която позволява що- 
В условия- то нещо да се каже да се елече

та на социалистическото самоуп- ли точка за себе, обаче без троха 
равление той всъщност, изразява отговорност за дестабилизиращото 

самоуправителни въздействие на казаното, свидете- 
на ли сме на всевъзможни проявле-

на ки ден като че ли все по-лесно, 
в отделни публични речи да се за
бележат и такива критически то- 

жду които отделно място и зада- нове, които в никой случай не би
чи има Съюзът на комунистите ха могли да се отъждествяват с 
за всестранното следене на реали- борбата за самоуправление и об

щата стабилизация на състояние
то. Вместо към конструктивност 
критиката върви към деградация 
към разбиване, съмняване във вси 
чко което се предприема, пък 
в самата самоуправителна систе- 

поставя

но засиленото интересование 
всеки трудов човек и гражданин 
на всички сили в обществото, ме-

власт нито средство на някакъв 
политически монопол.

зацията на всички процеси на за
почнатата акция- Така биваше ви 
наги в подобни обстановки, и за
що би било другояче сега.

Всичко това предпоставя твър 
де сложна работа в информиране
то, в която най-голям дял се пада 
на печата, радиото и телевизията 
Не само когато се касае за осве- 

може би и много 
насърчител-

множеството
интереси, както и състоянието 

и общественото съзнание в съблюда- ния- Цъфтят всички цветове, ма- 
ваието на съвместните обществени кар че плодовете на някои от 
интереси. Като политическа сила тях до крайнен предел биха за- 
на социализма тя същевременно е горчили живота и на трудовия чо-

Има
ма, дори до там, че се 
под въпросителен знак и възмож
ността на Съюза на комунистите 
и занапред да бъде водеща идей
на сила в обществото. В шума. на 
една такава „критичност” тук та- 
ме изпъват и простата професио
нална неукосг и несправяне, които 
в крайна линия са в курса на ня
кои контрасхеми. Какво друго би 
могло и да се каже за, например, 
широките анкетирания на трудови- 

Има ли на този път други въз- те Хора с въпроса как минават се- 
можнаеги за максимално очаква га в тсзи недостизи. Разбира 
ния обществен принос отколкото Н(, очаква никой нито ръкопляска- 

по-нататъшното

част и средство на изследването век и на самоуправлението, 
на най-прогресивните сили на об- тук и левица и десница и деструи 

ране на личности и лични разпла
ти под фирмата на принципцад-

домяването, но 
повече действувайки 
но, критически и ангажирано, та- 

ефектите на стабилизацията 
да бъдат по-успешни.

щественото съзнание.
В практиката, разбира се, не е 

винаги така. Тук нашето общест- 
явления каквито

ност и свеждане на стари. сметки, 
и още понещо. Не се касае само 
за журналистите. И мнозина дру
ги в голямата арена на публично-

ка че
во се среща с
са: едностранчиво, непроверено и 
неточно осведомяване, занемаряла сгта настъпват по начин, който не 
не на общите обществени пнтере- би могъл да се похвали с прино- 

влияннето на са си на атмосферата на обществе 
кри- ната стабилност. Не останаха неза

СЪЩЕСТВЕНО условие за 
самоуправлението

си, подпадане под 
сензациоиализма, нехуманно
■ликуваме аа хора и учреждения и белязани и последвани с искрени 
подобно, пък дори и с влиянието лични възбуждения текстовете и 

ния и въодушевление от факта, ||а соииаЛизма, самоуправлението изявленията на отделни изтъкнат;! 
че може нето да купи значител- и щщноиалното равноправие на вра членове на форуми на Съюза на 
но по-малко отколкото гш-рано жсските Сплц. Срещу такива явле комунистите със становища преко 
или вт.обже пе може да купи, или ния нашето общество трябва упо- директно противни на заключения- 

някой да запее от удоволст- ,.0 да се противопоставя, обаче та на тези форуми. И никому ни- 
поради поскьпванията. Хората начнн който няма да застраши що. 

както ис-

се,

това представлява 
наблягане върху с Конституцията 
утвърдените и в практиката ясно 
потвърдените определения за^ пъл- 

публичност, веродостойност, 
всестранност и навременност на ин 
Формирането? Без съмн/иие, не.
През пелия революционен път на
шето общество и Съюзът на кому
нистите точно се застъпваха за
такова отношение, подчертавайки __
че няма масово участие на най- НИТО ОРЪДИЕ НИТО СЪЗНА- 
широките слоеве в управляването НИЕ НА ОБЩЕСТВОТО 
ако не разполагат със действител
на и точна информация- Това с

пък 
вие
говорят истината, така 
крено изнасят своите надежди 
подкрепата мероприятията да да- 
дат резултати.

на
Всичко това в крайна линия,, опази свобода на 

1 кмя печ^т, без код то не може да пада на сметка на информативнн- 
безпрепятствеиото изра те средства, защото чрез техните 

колонки и емисии се влияе върху

социалистпчес-

се замисли
зяпаме нито на множеството само
управителни интереси, нито обще- формирането на определена общо 
ствената критика, нито социалис- стаена атмосфера на всевъзможно 
тическата борба на менил. Обаче, отричане. Създава се по този на- 

още нямаме разработена ясна чин своеобразен фронт на укрити- 
"п карство, в който няма нито педя 

област на място за инак наличните твърдо
съ- ниеРазлични са мненията за

етно от съществените условия на щинското мяс]°^си^ ^ лвижат изключително
питггмпто общество. Съ- мативните средства. Те се Движ® обществения живот, което в прак светлите обществени процеси.— ~г=, зггалг=•т-а-

революционните завоювания рязко оис ; равнището па един при Лк^; Геленпето па общото и телевизията, в конто най-голямо'
излиза от онова, което може да - Д -щес^.вви арбитър, критик пропит с попе;сми. аод. числ0 от членовете последовател-
й човек ‘
И ГКГГв който се намираме, е°Г, ГГГк^Г Г?р Гира-’ (На 4 та ............ а)

на отношенията в-тази 
важна

концепция

всички други подобни покакто и



А Комунист
■ЧАППСАИО В'1>Н НУЧ1П1Ч-11 повече като предсмъртен вопъл, от 

ковкото като някаква действител 
подкрепвана сила. За углавно 

12 лицана и
дело досега са наказани 
а 60 лица са наказани за паруше- 

Ло-силна от това е народна- 
Убиецът на Да

Продължават акциите на прогресивните сили
мия.
та осъда на врага.

Милинчич Фсрат Муя, освен 
беитесъюзът НА КОМУНИСТИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ ПРОГРЕСИВНИ СИЛИ ВМ‘ ПОЛИТИЧЕСКА

ЛЕМИ УСИЛИЯ С ЦЕЛ ВЪЗМОЖНО ПО-РАНО И ПО-ГПЛНО ДА С1А1ШЛИЗША1 < ВРАЖЕСКИ 
СИГУРНОСТНАТА ОБСТАНОВКА В ТАЗИ ОБЩИНА, НО В“ О“1®. п лчят ИА“всяКА ГЦЕНА№ИСЪ&
СИЛИ КОИТО С КОВАРНИ И ДРЪЗКИ АКЦИИ НАСТОЯВАТ ДА ЗАПАЗЯТ НА ВСЯКА ЦЕНА
ТВИЕТО СИ И КОНТИНУИТЕТА НА ДЕЙСТВУВА ПЕТО СИ.

Живорад Ж. Игич

НИЛО
че от органите на властта 
осъден на смърт, беше осъден и 
от гражданите на цялата община 
а семейството му, осъдено и бой- 

жители на Са-котирано от всичкиобщности, бла* 
които някои семейст

опрат в местните 
годарсние на . 
па се

Според написаното в исканията 
за изселване на онези, които се из 

които искат да

Ливоч в Гниланска община, както 
по-раншното върлуваме 

други гробища в Покрайнината, 
по досега само по православните 
показва, че врагът и тук не се от 
казва от мрачните си намерения*, 
внасяме ма несигурност, неспокой
ство и недоверие

изсели от селото.модрежа се
Разобличаването па врага про

дължава с разясняване на национа 
лирическите. и. иредентистичмите 
му намерения. Продължава и иде
йно-политическото разграничаване 
Поради вражеско действуваме и 

от Съюза на комуни 
изключени 52 чле

по11 С отказаха от изселване.ГЯ олитическо-сигурностната об 
* " становка във Вучитрънска 

община се подобрява, но още 
не е такава, каквато трябва да 
бъде.

солиха и онези, 
се изселят, стига сс до изведа, че 
„натиск не е имало". Причините 

„икономическо-социално ес
тество, приобщаване към ссмейс- 

пране по-добри усло
вия за живот". Обаче в Общинс- 

коммтет па СК и Общинска
та конференция на ССТИ се знае

при

между иароди- 
този край

опортюнизъм 
стите досега са 
нс,вс, а поради лошите междулич- 

отиошения е разформирана 
на СК в

Това неизбежно изречение, ко
ето вече стана политически реф- са отте и народностите в 

Народ със счупените 
врагът остави и десетина лозунги: 
„К. Р ", „Косово република" и „Ко 
сово република —^ Енвер Ходжа 
с които отбележи злодеянието си

паметницирен и което над една година е „ак- 
туално" за повечето среди в Ко
сово, не е нито въчитръноко, пи
то невучитрънско. Всъщност това е 
„картината” на една реална обета 
новка, в която изгарят в изпълне
ние на задачите си всички прог
ресивни сили в Покрайнината, сле 
дователно и във Вучитърн, но- и 
на обстановка, в която врагът все 
още има свои „радиуси" на дей
ствие,, наистина сега много по-ог- 
раничени, но още съществуващи.

тпетр, изнам постни
първичната организация 
село Ослян.

Доверието, което сред хората 
печелят акциите на Съюза на кому 
пистите, Социалистическия съюз и 
останалите обществено-политичес 
ки структури, допринесе и за връ 
гцането на преселниците. Наисти
на, числото на върналите се е оше 
малко, само няколко лица, съшо 
така е мако и числото на онези, 
които изразиха намерението си да 
се върнат, само три семейства и 
четири индивидуални лица, но чие 
лото на онези, които желаят да се 
върнат е много по-голямо. Колци
на ще се върнат 
види. Част от отговора на въпро
са все пак е известна: ще се за
връщат в онази степен, в която 
прогресивните сили в общината из 
пълнят задачите си за стабилизира 
не на политическо-сигурностната и 
икономическата обстановка, с 
други думи, в степен, в която ще 
бъде по-благоприятна атмосфера 
та- за връщане на изселилите се.

кпи

че това не са единствените 
чини за напускане територията на 
общината, дотолкова повече, 
миграционните течения винаги во 
дят извън Косово, а не например 
към някой от промишлените цен
трове в Покрайнината, 
телно, съществуват и други причи
ни, които са много по-силни 
социално-икономическите: 
вуването на врага, особено негови
те провокации и изобщо неспокой
ството от целокупната политическа 
обстановка в Покрайнината, коя
то бе сериозно нарушена с мина
логодишните вражески събития-

му даде и политическа „оккато
раска ,

Последните вражески прояви 
във Вучитрън са още един опит 
да се провали успехът па прог
ресивните сили начело със Съюза 
ма комунистите, които ежедневно

че

Слсдова-
полагат усилия с цел възмож
но по-напред да се стабилизира 
политическо-сигурностната обста
новка. Най-голям проблем по то
зи път е изселването на сърбите и 
черногорците, което най-много 
нарушава междуцационалните от
ношения и разпалва болните апети 
ти на врага.

от
дейст-ИНАТЪТ НА ВРАГА

Наистина, Вучитрън не беше 
център на иредентистичната еуфо
рия в Косово, но тук врагът се 
явяваше от време на време по- 
дръзко и по-интензивно отколко- 
то в останалите среди в Покрай
нината. Някои от тези вражески 
прояви, каквито например бяха 
случаят в Гойбулйе и убийството 

. на Давило Милинчич в Самодре- 
жа, възбудиха цялата югослав
ска общественост. Безспорно, то
ва създаде голе.ми главоболим 
на обществено-политическите стру 
ктури в общината и ангажира го
ляма част от обществено-политиче 
ските работници.

Активността си срещу нашето 
общество врагът във Вучитрън до 
пълва с „дребни кавги”. Освен 
че правеше полски щети на сръб 
ските и черногорските семейства, 
предизвикваше пожари и провоки 
раше, през последните месеци вра 
П>т се явяваше и с вражески" ло
зунги. Писани бяха в Пантина, 
на железопътната гара в Самодре 
жа, в Дървар, Смрековица й Ново 
селр. Най-новото му явяване 
белязано в самия Вучитрън. Те
рен му бяха мюсюлманските гро 
бища, а цел паметниците над — 
ските гробове. Вандалското вра
жеско върлуване по гробищата 
във Вучитрън, което стои в пряка 
антинародна и антихуманна връз
ка с неотдавнашното върлуване 
на неговите съмишленици по гро
бищата в селата Пасиян и Долни

остава да се

ОЕНАДЕЖДВАЩИ РЕЗУЛТАТИ

Настоянията на прогресивните 
сили да се заздрави обстановката 
в общината дадоха резултати. Вра 
гъ'г е сирен, ограничено му е прос
транството за действуване, а ко
варното му лвяване тук се оценява

ИЗСЕЛВАНЕТО НАЙ-ГОЛЯМ 
ПРОБЛЕМ

Изхождайки рт броя на онези, 
които се изселиха през тази годи-" 
на, може да се каже, че изселва
нето намалява, но продължава, та
ка че и за Вучитрън, както и за Ко 
сово, може да се каже, че „изсел 
ването е намалено, но не е прек
ратено".

Миналата година от вучитрън
ска община се изселиха извън Ко
сово 23 сръбски и черногорски се
мейства с 92 членове и още 37 ин
дивидуални лица. Тази година чие

Силата и отговорността 

на публичната дума
(От 3-та страница)

тите. Какво всъщност и може да
бъде откриване на пространство за 
много неща от друго естество 
под воала на застъпването за сво
бода на самоуправителната публич 
на дума.

Не по-малко място във всичко 
това имат организираните сили на 
обществото. Доколкото тяхната 
връзка с информирането не бъде 
изчерпавана с периодични разис
квания върху тази област или с

лото на изселилите се е по-малко 
Официално са се изселили три се
мейства с 11 членове и 19 индивиду

означава все още присъствуващи- 
ят тезис, че за положителните не- 

ални лица, а неофициално още три ща трябва да пишат режимските 
семейства и две индивидуални ли
ца. Последните не са търсили

общинската комисия

вестници, а свободният и незави
сим печат радиото и телевизиясъ-

е за- гласие от имат за задача да критикуват, раз 
откриват, променят и сменяват 
За каква друга свобода може да 
се касае, когато се знае, че в ос
новата на редактирането на всич
ки информативни средства (освен 
верските) е програмата и полити
ката па Съюза на

за прекратяване на изселването. 
Просто са продали имота 
ли най-ос новните 
ли. Но въпреки че се пренебрегва 
комисията, нейните членове 
още доста работа. Защото

си, взе- 
неща и замина-тур

различните видове влияние чрез 
издаделските и някои други съве 
ти нередно с формално, верифика- 
ционен характер, но с постоянни 
контакти с редакцията да бъде в 
непрекъсната функция с реализи
рането на редакторската 
ция и резултатите ще бъдат 
делотворни. Само така може да 
се предотврати вечно присъствува 
щото чувство за двата противопо
ставени полюса — печата и обще
ството

имат
само та

зи година до нея са представени 
72 ^искания за изселване — 16 се
мейни и 56 индивидуални — 
реки разговорите, които се

комунистите, за 
щото основателите им са Социалц 
етическият съюз и отделни негови 

органи членове. Няма
въп-

Л'И тогава това да концеп- 
по-

ДР 5арая1,ов (СР Македония), Янез Корошен 
Словения), Андраш Мадарас изпълнява;,, 

длъжността (САП Войводнна), Мирно Михаяе- 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор ка изданието за ЮНА).

Комунист
а те всъщност са едно 

и също, само на различни задачи. 
Също така

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

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 

редактори на изданията в републиките 
и покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна 
■ Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърбия), Реджел Хайрулаху (САП Косово), Пе

не може да се очак 
ва само журналистическо реагира- 
не срещу отделни идейни стано
вища и политически гледища на 
отделни хора, публикувани във 
стоиците, радиото и телевизията 
или в списанията. Необходимо е 
много по-голямо, полемическо или 
някое друго, присъствие също та
ка на изтъкнатите политици, кул
турните, научните и други работ
ници, конто с публичната си дума 
биха се борили за становищата на 
Мьюза. на комунистите 
те или в емисиите

информативни 
или в списания. Без 
де много трудно.

Адреси на редакцията на всички изда- 
„Комунвст”: Площад Маркс и Енгелс 

И, телефонна централа 335-069, Белград. 
Редакцията

ния на

На ве
на изданията за СР Сърбия: Нови 

Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.
Издава Издателск 

„Комунист".
Печата се в четвъртък па сърбохърват

ски, относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански 
език, а в съкратени издания на български ун
гарски, словашки, румънски н русински език.

а трудова организация

на колонки 
на тези обще- 

средства 
това ще бъ-

ствени

\
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ПОГАНОВО

е реализацията 

на плана
Анция за 

довеждане 

на вода
• От заплануваните

преди една 
са за 

ха § В обще
ствения сектор вместо за 
плануваните 4 
8 ха.

3456 СТО -Няма да се 
защото същият

ха, до 
седмица с пшеница 
сеяни 2360

реализира 
не е в съ- 

глаеноет с възможностите, 
"о този въпрос през мина 
лата седмица при предсе- 
дателя на Общинската ску
пщина е - - у

се добив от 220 кг от един 
ха р индивидуалния и 3 
Хиляди кг в обществения 
сектор. Също така 
ва, че от целокупното за
планувано производство, 
което трябва да възлезне 
на 7548 тона, поне 3280 то
на да се изкупят. Имайки 
предвид, че за прехрана на 
населението в общината са 
необходими около 500 то
на брашно, необходими са 
не само нови 
но и много по-големл от- 
колкото досега усилия да 
се изкупи заплануваната 
пшеница в общината.

се очак
Местната 

Поганово 
една 
атива.

са засеяни общност в 
поде тези дни 

полезна 
Организира 

прокарване на водопровод 
07 извора ,,Чела" в подно
жието на .. 
то. И досега 
не бяха без вода. На мяс-

динци и някои др. махали, 
но и там едно поради, не
доимък на вода, а пък и 

се поради нерационално изпол 
зване на водата от извора 
в „Киташов извор” съще

проведен 
пор, на които 
таналите

разго ни ици-
С есенната сеитба, покрай ос 

са участвувавали 
и директорите на земедел
ските

коя
то е в приключителен етап 
бабушничани са 
Задоволствието е

доволни, 
още по 

голямо ако се има пред
вид, че през тази есен 
изорали и засеяли повече

кооперации. На съ
щия е взето решение, Басара до село-

Да се
използуват всички възмож
ности и положат 
за изорване на повече
Щ11.

погановчани се чувствува недоимък на 
вода.

Водата в „Чела”, която 
трябва да се каптира, ка- 
кто считат специалистите 
в Хигиенния завод в Пи
рот ще бъде достатъчна за 
нуждите на Поганово, оба 
че за довеждането й щс 
бъдат и значителни мате
риални средства, защото 
изворът е отдалечен от се
лото към 3 километра, а 
трасето 1 на
трябва да се прокара през 
скалист терен. Очаква се

са
усилия 

пло
тото на някогашните кла
денци, които имаше във

количества,
площи от миналогодишни
те. Но всеки двор, се прокараха 

малки, махленски водопро 
води, които се оказаха без 
силни пред все по-голяма- 
та нужда от вода. Така ма 
халите Ковачевци, ДунГе
ровци, Матеинци, Везенков 
ци и Сърбиновци, които 
се снабдяваха от „Градина 
шума”, през летните горе
щини имаха проблеми с во 
даснабдяването. Почти съ
щата участ сполетява и .ма 
халите Петковци, Войчинци 
и Кьосинци, които се сна
бдяват от извора в „Дубра 
ин дол”. Малко по-добре 
са Обложила, Лоля, Клюн-

същото им е нама
лено., защото според акццо 
нната програма е трябва- Според досегашните 

говори и планове
до- 

очаква В. Б.ло да засеят площи колко 
то и миналата година. Про 
сто казано, измамили ги 
неточните миналогодишни Наред с есенната сеитба в Бабушнишка об

щина се полагат усилия за изкупуване излише- 
ка на пшеница и се върши подготовка за про
летната сеитба. Вукадин Тодорович изтъква, че 
според плана, за който се казва, че е „нереа- 

трябва да се изкупят 1236 тона пшени
ца. Досега са предадени 565 тона, а в най-ско
ро време ще бъдат предадени още 108 тона. 
По време на пролетната сеитба с различни сел 
скостопански култури ще бъдат засеяни 6575 ха., 
от които 3120 ха с царевица. От целокупните 
тези площи 7 ха ще бъдат засеяни в обществе
ния сектор. Очаква се добивът от царевицата 
в индивидуалния сектор да възлезе на 2400 кг, 
а в обществения на 3750 кг по хектар.

статистически данни.

От заплануваните 
ха, които да засеят с пше-"~ 
ница до преди една сед
мица са засеяли 2360 ха. 
Както подчертава Вукадин 
Тодорович, референт и 
инспектор по селскосто
панска дейност към Об
щинската скупщина в Ба- 
бушница, сеитбата продъл
жава. Сигурно е обаче, ка 
зва той, че планът с 20 на

3456

лен водопровода

и тази акция, както всич
ки други досега, поганов
чани на увенчаят с успех.

М. А.

НАШИ СЕЛА

ГОИН ДОЛ ДНЕС
Гоиндолчани са добре 

подготвени и по всенарод
ната отбрана и граждан
ска самозащита. В течение 
на приключителните актив
ности на акцията „Нищо 
не бива да ни изненада” 
всички са били на опреде
лените пунктове в рекорд
но късо време. Селото оба 
че се нуждае от телефо
нен пост.

В Гонн дол активно ра
боти и КХД „Борис Ива
нов”. ТанЦовият състав е

на местната общност, (а та 
ка мислят и почти всички 
гоиндолчани), ангажиране 
то на „Кооперант” би тряб 
вало да се почувствува в 
тяхното село. Не е в ред 
да са тук само когато има 
да взимат наем за комбай 
ните и прочее.

Изглед от 
Гоин дол

местната общност, пър Когато става дума за об
работваемите площи тряб
ва да се отбележи п това, 
че са се договорили за 
строеж на частни къщи да 
не се ползват обработвае- най-активен и постига за

бележителни резултати. 
Културният дом, където те 
правят упражнения, 
стото, където са събира 
младежта. Активно учас
твуват и в „Срещите на се
лата” и винаги се класи
рат високо.

но с
алчната организация с раз 
движила инициативата вси 
чки обработваеми 
да се използват и 
В резултат на извънредно 
сътрудничество между н'ьР 

организация г-

п лоши 
засеят.

Желю/па където то- 
особено се чувствува).

които 
от града 

тях е и

Заедно със Желюша, Го 
ин дол се числи към ония 
селища
ска община които 
жат увеличаване 
ленисто.

кто и
Защото ако 

след войната Гоин дол е 
бил на един километър от 
шосето, сега новите къщи 
са само на десетина мет- 

от него. А тук преди

ва ми площи.паИма доста и тези,в Д им и гров град- 
бел е-

вичпата 
Съюза на комунистите, ме 

Социа-
е мяса се завърнали 

па село. Едип от стната общност ипак
Драголюб Атанасов, мит
ничар който преди шест 

' освободил обще- 
в Дими-

на насс- съюз е и уве-Л! готическия 
личавалето на обработвае- 

площи за около два- 
сто. Вероятно в 

това сътруд-

равойната Го 
със

Веднага след
е било село

годими мито бяха само ниви.
ин дол 
70—80 къщи разположени 
на около един километър
вляво от шосето Димитров 
град — Пирот. I лавеи по
минък на жителите е било 
земеделието. Гоин дол е би 
ло и село, от което в Дими 

община е има

ствено жилище 
тровград, тук см направил 

къща и останал да 
родното си село.

десет на 
резублтат 
ничество е и фактът, че вси 

притежаващи на трак 
били ангажирани 

сеитба без съ- 
в ня-

Гоин дол е село с пет 
водопровода. Не затова, че 
гоиндолчани не са сговор-

заради конфигурацн- криват много училища по- 
1 ' - в ради малък брои деца, в

Гоин дол нма мнения да 
се открие отново учили
ще, зачда не отиват деца- 

Днмнтровград. Нане* 
това не е толкова тру

По време когато в Дими 
тровградска община се за-

н а
нова 
живее в 
Той е един от многото, ко-

чкп
пи, а
ята на терена, 
ход акция петте водопрово 

се дадат на местна-

тори са 
в есенната 
протива която

други райони.

Сега е
жи-ито работят л града,

село и покрай ре- 
служба активно 

земеде-

има
веят ма Обаче, да да

та общност която да се гри 
най-рацио-

коидовиата
се занимават със 
лие. Ма кър чс няма 

собствен

тровградска 
ло най-много железничари. 

Днес Гоин дол има 
120 къщи с четиристо- 
жители. В строеж 
около десетина къщи.

Гоин

са доволни 
трактористи, 

толкова са недоволни от 
ичеството с „Коо-

та в 
тнна
дно, защото до сегото има 
шосе и редовни съобще-

колкото и да 
от частните

жи за тях, задо ма водата, 
за от

ок о- налпо ползване 
а търси се -решение

имот.статъчно 
Атанасов взима земяло под

обработва. Секрс 
е па първичната орга-

сч» труди 
перамт". Според думите

са нпя.ти» 
още
Интересно с, че и 
дол започва да 
жители от други

на нечистата повеждаме нанаем и я
А. Г.Мита р

низация -на Съюза <на кому 
Гоин дол. Засд-

Да.Драголюб Атанасов и
Колев, председателполучава 

села (ка- хаилпистите в
СТРАНИЦА 7
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ОПАКОТО НА ВЪПРОСА
КомпозицияМИ 1

НО ЗА КАКВИ ЦЕЛИ?
залата що бъде вече от-Стана практика от стра- оплсна. Действителните раЦНСТ11-на на културните Зходн би били следователДимитровград,туции от но изразходваната електро 
енергия за осветление. И

Сурдулица иБосилеград,
тоБабушница, ако не са нищо повече.

Този договор е бил едно
търсяторганизатори, да

наеми за културните пред следстранчиво нарушенсъответнияставления от писмо-иск за .обешщете- 
ползуване на зала-При това наорганизатор.

ние приемите имат „икономичес- та. Не се касае за реална” цена. С други думи в иереалиосттаността илицената на наема се внасят на сумата. Касае се за по- 
„свършен фа-личните доходи и на прис-

ведение на
кт", относно или ще зап-

лужниците, амортизацнон
отоплените отчисления, сума,търсенаталатигение, осветление и други или не може да се ползуили обществениразходи, ва залата.облагания. Като че ли ако

не се състои предвиденото Безспорно редколегня- 
та на „Другарче" е наме-представление няма да се

амортизационнитеплащат виктори-рпла решение:отчисления или пък прис- състои в Босище се 
леград! Но остават да
ната-лужниците не ще получат ви-лнчни доходи. ни-сят няколко въпроса: Веселин
ма устният договор няма 
силата на писан договор?

ДеиковИзвестно е обаче, че за
лите са строени с общест От чие име Културниятвени средства. За тях и са център лишава Димитров-мите граждани са отделя град да бъде домакин нали значителни суми от сво едно традиционно култу 

рно събитие? И накрая: 
„по-доходно" ли е залата 
да не се ползува?

Директорът на тази кул 
турна институция дълги 
години е бил просветен ра 
ботник, организатор и ини 
циатор на такива начина
ния и самият знае какво 
значи да се организира ви 
кторина. Или пък: едно 
мислим, когато ние тряб-

ите доходи с една-единст- 
вена цел: културните съби 
тия да станат и тяхно до 
стояние. Сега обаче пълни

ДИМИТРОВГРАД

господари са заетите в те 
зи институции, или по-точ
но директорите им.

В рамките на култур- улеснени, понеже Центъ- 
ио-художественото друже-.- ра за култура вече има 
ство „Георги Димитров" в парно отопление. Единстве- 
Димитро.вград, най-успеш- ната, но не и непреодоли
мо и най-активно работи ма пречка в работата е, че 
танцовият състав. От тази дсста от членовете на пър 
година, след проведената 
аудиция, оформени са два 
танцови състава. В първия 
са застъпени главно по- 
старите и по-олитни тан
цьори, докато в другия са 
по-младите, заинтересова 
ни за танци и игри. Те 
главно идват от танцовия 
състав на Основното учи
лище „Моша Пияде" в Ди 
митровград, а сега са уче 
ници в средношколско об
разователно 
ната организация.

вия състав са заети в раз
лични смени- Обаче, кога
то дойде време да се из- 

почтиНай-свеж пример е от
казът на Културния цен
тър в Димитровград да да
де залата за провеждане 
на викторината на детския 
вестник „Другарче". Пър
воначалният договор е бил 
— злата да бъде отстъпе 
на безплатно, понеже и 
пред провеждане на викто 
рината и след нея ще има 
филми. С други думи —

пълни програмата, 
всички са на своите места.

А. Т.

БОСИЛЕГРАДва да сме организатори, а 
друго, когато това са дру-

ФИЛМИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА 

СЕДМИЦА
ГИ.

И най-накрая: за какви 
цели служат залите, ако 
не за културни?

Ст. Н.

Босилеград, презЛюбителите на филма в 
следващата седмица ще имат възможност 
гледат два извънредно добри филма, от които 
единият е проивзодство на родното киноизку
ство, с тематика от Народоосвободителната бор-

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ '82 да

ТЕАТЪР възпитател-
ба.

© На 23 ноември във вторник: „Ужасно 
прежпвление" американски научно-фантастичен 
филм. Главните "роли във филма играят: Мо- 
рое Гортнер, Помела Франклин и Ида Лупида. 
Режисьор Берг И. Гордън.

® На 25 ноември в четвъртък: „Сутйеска",- 
наш домашен филм с тематика от НОБ. Глав
ните роли в тоя филм изпълняват: Ричард Бар- 
тън, Люба Тадич, Бата Живоинович, Милена 
Дравнч, Борис Дворник и др. Режисьор 
филма е Стипе Делич.

За значението

Танцовият състав е най- 
кного ангажиран във вси 
чки програми, които кул
турно-художественото дру 
жество изнася пред дими 
тровградската публика и 
настрана. За илюстрация 
ще кажем, че за период 
от почти две години (от 
едно до друго отчетно съ 
брание), този състав се е 
поставил около тридесет 
пъти. Същия е забележит 
участник на много състеза 
ния и прегледи на танцо
ви състави, от които има ре 
дица признания и грамоти.

В момента и двата със
тава усилено подготвят 
програми за предстоящи 
те празници. Репетициите 
се провеждат два 
седмично под 
ството на някогашния ак
тивен танцьор на танцовия 
състав, Шпира Тричков. 
От скоро репетициите са

— На Слободан Алексич

На сцената хаос. Декора не струва. 
Зрителите вече си заемат местата. 
Режисьора нещо на глас негодува 
с голяма, черна шапка на главата.

Прожекторите унило, чакат ли, чакат. 
Единият суфльор си текста забравил,
Всички наоколо надигат и краякат, 
„пияният" наистина това е направил.
И пак отнякъде глъч, смях и завист 
падат върху сцената в пороен дъжд.
Всички се къпят ,в смешната ненавист, 
макар че сценарият останал е същ.
Повдига се завесата. Циганите пеят.
В дясната ложа критиката седи.
Излизат чергарите, с песен лелеят 
— още една алюзия на щастливи беди.
Богатият син до Есма умира, 
на земята паднал за любов я моли, 
зад кулисите режисьора актьорите събира, 
за новата драма раздава роли.

* на

и съдържанието на тоя филм 
не трябва да се говори много. Достатъчно е да
кажем, че в него се отразява една от най-оже- 
сточените битки в НОБ, когато в студените во
ди на Сутйеска течеше кръвта на синове и дъ
щери на нашите народи и народности. И кога
то в огъня на денонощни борби се ковеше брат
ството и единство, велика придобивка 
жената борба и революцията.

Оо
$

от въоръ-

Да посочим и това, че филмът освен 
гражданите, ще се прожектира и за учениците 
от основното училище и средношколския обра
зователен център в Босилеград, а може би и за 
у епиците от основното училище „Велко Влахо- 
желание К°ТЪР’ Д0К0ЛК10ТО Училището изрази

за
пъти

ръковод-

ЗДЕНКА ТОДОРОВА
М. Я.
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ИЗБОРНОТО
ЗАСЕДАНИЕ'гда из ДЕЙНОСТТА НА 

КА ОБЩИНА ТИТОВИЯ ФОНД Б СУРДУЛИШс Укепва материалната
Борбата за 

основна задача 
община 
ние

ката организация сигурно 
ще има предвид тези 
бости 
да се».Т.^ГГ"Г”р”лД""К“

И енергия, да се увепмияпо СТяТ суровини 
на труда. Затопя п,,,, Ва ПРл°изводителносттазтаЗгКЪйгтяк?„*т лжгг ™ ~:
™ пК~^, “м ' .

Съветът Титовия фонд 
за стипендиране на работни 
ци и работиичски 
ос мото

сла-
и няма да позволи 
повтарят. Защото со

циалистическата 
трябва активно 
ва навсякъде,

Понастоящем 
се очакват

в тази на- 
още по- 

резултати, понеже 
ще се увеличи броят на 
членовете на Титовия фонд 
от редовете 
се младеж 
и студенти), 
село и от

сока
деца за • добри 

поколение стипен 
1982/83

е отпуснал четири

значе-

'младеж 
да действу 

_ където се
обсъжда обществена проб 
лематика. Независимо от 
това дали се

дианти за учебната 
година

на, учащата 
(средношколци 
младежта от

.стипендии 
мическия и по една 
нологическия 
ия факлулет.

две на иконо
на тех

и електрони 
Съвет7,т е 

възможности и соед 
отпусне и повече 

но отзивът на 
.за стипендии

организациите 
труд. СЪщо 

в Титовия фонд ще 
и децата от 

възраст, от 
от детска 

та градинка, определено
число частни занаятчии,

щината ■ Засега

касае за сдру 
жения труд, местната 
щност,
та общност на

на сдружения 
така 
се зачленят 
предучилищна 
носно 200 деца

имал 
ства да 
стипендии, 
кандидадите
е бил малък, въ.преки че 
листата на професии, от ко
ито се нуждае об 
обхваща 24 професии от 
трета, четвърта,

. седма степен 
вание.

об-
самоуправителна-

интересите, 
скупщините -на обществе
но-политическите 
зации. Само

..органи-
по този на- в сравнително скро 

мно число членуват сел
скостопанските

За да се чин младежтта 
бъде в

включи успеш* 
1 процеси на 
живот и да 

пълен принос, 
организация 

трябва да бъде идейно-по
литически и

може да 
Центъра на борба

та за осъществяване на не 
посредствените 
на работническата 

. обществото.

•щ;
но във всички 
обществения 
даде свой

шеста и 
на образо

производи 
тели — над 100 , души. За 
това и занапред една от 

които задачите на Съвета на Ти
са дадени товия фонд е да разгърне 

за набиране- по-широка мобилизаторска 
на кандидати-стипенди акция и Да се зачлени по 

през следващата го- вече селскостопански прои 
очаква да зводители в тази твърде 

важна Институция, подпо- 
и студенти- магаща и следването на 

деца от селскостопански 
в листата семейства.

интереси 
класа и Затова средствата, 

тази години не 
ще останат

младежката
#

томарксически 
. образована. Част от пьр^ 
вичните организации са ре 
ализирали свои 
по идейно-политическо об 
разование. През

ИЗБРАНО НОВО 
РЪКОВОДСТВО

анти:
дина, когато се 
нарасне интересът сред сре 
дношколците 
те. При това ще бъде вне
сено изменение, 
на професиите, според изи
скванията

ш
програми На изборното заседание 

бе избрано и ново Предсе 
дателство от 11 члена на 
Общинската конференция 
на социалистическата мла
деж. Избрани са: Зоран 
Тричков, Драгица Зарко
ва, Цана Милева, Иван Ян 
ков, Иван Божилов, Асен

изтеклия
период успешно е работе- * 
ла политическа школа при 
образователно - възпита- 
телната организация „йо- 
сип Броз Тито” в Дими
тровград, където за шест 
.месеци са се 
38 младежки 
За по-успешно марксичес- 
кс. образование е оформе
на и една паралелка на 
политическата школа „Ду 
шан Петрович Шане". в ор 
ганизация на вестник „Бор 
бг” в която са били 40 
души. Няколко младежи 
успешно са завършили по 
литическите школи' на ме 
ждуобщинската конферен 
ция на СКС в Ниш, на 
Междуобщинския 
кален съвет, и 
скид комитет >на 
Димитровград. 14 бригади
ри също успешно са завър 
шили политическата шко
ла «а младежката трудова 
акция „Сисак 82”.

1 Дслкото се касае за чле
нуването на работниците 
от организациите на сдру
жения труд, тук резулта 
тите наистина са внушител 
ни : всички работници чле
нуват в този фонд и ре
довно изпълняват задъл 
женията си към него. Опре 
делен проблем представля 
ват организации, чиито се 
далища са извън община 
та, които главно членския 
си влог дават в мястото

щ ка сдружения.•
&3 труд-

По отношние на омасов 
яването на членството и 
укрепването на материал
ната база на Титозия фонд. 
Съветът на този фонд кон

Зоран Тричков

школували : 
активисти.

§ статира. че се постигат из 
ключително добри 
ти. за

резулта- 
което свидетелству-

ват и минологодишните ре 
зултати. Втлреки че Сур-
дулишка община според
степента на развитиито си
се намира на 80-то място в цията, за което
република Сърбия, според сведение при Съвета на

Титовия фонд в Сурдули
шка община. Инак в Ти-

Л;
-ига жар] на седалището на организа- 

липсва

шт рзултатите в активността 
на Титовия фонд тя заема 
осмо място. Съветът оценя- товия фонд от общината 
ва, че дейността в тази членуват над 4500 работни 
насока е на задоволяващо 
равнище.

ци.
Ш Ст. И-

СИНДи- 
на Обшин- 

СКС в
г

НАШИТЕ СЪТРУДНИЦИ СЪОБЩАВАТ
Момент от заседанието

Изборите в младежката 

организация на средношколците
Рангелов, Небойша Марко 
вич, Саша Панайотов, Ста
на Манчева, Светлана Вел
кова н Тодор Николов.

За председател па Пред
седателството с едногоди
шен мандат е избран Зо
ран Тричков, икономичес
ки техник, роден 1959 го
дина
Член на , ССМ от 1974, на 
СЮК от 1981 година! Бил 
е председател на първич
ната организация „Град
ил". Завършил е регио
нално политическо учили
ще на МОК 1на ССТН в 
Ниш и младежка полити
ческа школа. Участвувал 
е -в младежката трудова 
акция „Козара” 81”.

ки значки, 28 похвали, а 
четирма са предложени да 
бъдат приети в Съюза на 
комунистите. Не може да 
не споменем и успешната, 
извънредно организирана 
и още по-добре приета ак 
ция по прибирането на ца 
репицата. Над двеста мла-. 
дежи са помогнали па ста
рите домакинства в Сми- 
левци, Мъзгош, Пъртоло- 
пинци, Бребевнкца и Вие. 
Одсровци да приберат ца
ревицата.

УСЪРДЕН БРИГАДИРСКИ 
ТРУД В рамките па настоящата изборна дейност в 

общинската организация на Съюза'на социалис
тическата младеж в Димитровград, всички пър
вични младежки организации и Училищната 
конференция на ССМ в средношколския обра
зователен център „Йосип Броз Тито” обсъдиха 
срочно и критически досегашното си действува- 
пе, утвърдиха нови задачи и избраха нови ръ
ководства. ................

Най-голяма 
младите са проявили в ор 
ганизирания младежки до 
броволеи труд. От 
април, Деня на добровол
ния младежки труд, до 
есента, младите в Дими
тровград са дали много 
трудсчасове. Работели са 
на уреждането на кому
нално-битови обекти в гра

активност

Димитровград.впърви

:'
За председател на Училищната конферен- 

бе избран Сашко 
Панайотов е

Въпреки тези видни ре
зултати, .не може да 
се каже- че Общинската

цията на ССМ единдушно 
Панайотов, ученик от Ш клас. 
един от най-добрите ученици в училището, при- 
.мерен п деен младеж. Усърдно участвува във 
всички акции, които провежда средношколска
та младеж н Димитровград. Кати Димитрова, 
ученика от II клас, бе избрана за секретар. В 
новото Председателство на седношколската мла 
дежка организация са избрани и Сладжана Ран- 

Борис Петров, Камелия Воииовнч, Соня

не
■на канала

Дими- конференция между двете 
Градини изборни заседания не е 

провела нито едно заседа
ние. Сигурно е, че 
и въпроси за разискване е

да, копаенето 
край 
тровград

шосето

го-залесяване на 
липи. В залесяването заед 
но са участвали ученичес
ката и работническата мла 
деж, бригадата „Братство- 
единство" и числящите се 
към ЮНА. 60 младежи и

с набрана«а За оекретар 
Драгица Заркова, делегат 
от първичната оргаииза- 

ССМ в конфек-

теми

имало.
В реализирането 

локтивната работа стдио не 
са. забележеии очакваните 

в резултати защото почти по 
младежката акция „Сисак ловилата от членовете на 
82" и „Подриньо — Колу- Председателството са бел- 
бара 82". От акциите са действували. Новоизбрано 
се върнали с 12 ударничес то ръководство на младеж

Братство * 19 ноември 1982

ция на 
ция „Свобода”, където е 
била и председател. Деле- 
гаг е в обществено-полити 
ческця съвет на ОС. Ро
дена през 1961,
ССМ от 1975, а на СЮК 

А. Т.

на ко-
гелова,
Димитрова, Горан Петрович й Федя Каменов.

девойки са участвали Зоран Колев, II кл. 
Димитровградчлен на

Уч_.от 1982 година.
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Рейс и % Поганово Строят се
мечта па погановчани

сбъдва! Тези дии „Ниш-експрес установи ре _ 
дойно разписание на рейсовете за това село. ^ 
някогашен център на Бурела. Рейсът о> Д>« д 
тровград за Поганово тръгна всеки ден в о.з = 

Ш часа и към 7,30 пристига там. След «Дадне в 
— Поганово пристига рейсът от Трънско Одорои- 
= ци около 6 часа, и след няколкомипутеи нре- 
И стоп, продължава към Димитровград.

пъпа
Прокарпапе на новото 
трасе на пътя Долна 
Невля — Барйеза По- 

този
Пускането на редовна рейсова линия 

ганово- е голямо улеснение на хората в 
край. е новото трасе Порабито

ди твърдата основа не е 
необходимо насипването му 
с чакъл.

I булдозер и 
валяк. С мс
разолалагат

и един

ляга с един 
един паренТези дни трибвд да при 

вършат земните работи по 
прокарването ма новото тра 

П'|,тя Долна Невля — 
Трасето е дълго 

километра и засега
Засега от по-голймнте села в южната чрет Щ остава само дм се варният 

Димитровградска община без съобщения е щ каменистите места. За та 
единствено село Драговита, но се^очаква след щ ™гнаР“ “„еЦиална

Пошново ДР1 » —- на , която прави дупки за
взрив.

Тези дни ще бъде пусната редовна рейсова 
Петачинцн, който да обслужва химизацияталиния и за село 

селата Искровцц и Петачинцн. Рейсът ще 01,1‘ 
ва в Петачинцн в петък и неделя-

р-аботници
техник- В пс- 
1979 до сега по 

са 48 км локални 
Поганов

трима 
строителен 
риода от 
строени
пътища. Това са: 
ски манастир —
Поганово — Драговита, Тръ 
нски, Одоровци —- Искров 

Боров- 
Било, Долна

се на Долна Невля — Барйе — 
както вече казахме прока 
рано е ново трасе на дъл 
жина, от шест км. Остават 
около двеста метра 4 за 
взривяване, така че за се
га пътя е непроходим. Сред 
ства за настилка е обезпе-

Бпрйс.
шест

Поганово,на вече е прис-
М111ЛИ

построяването на пътя 
линията до Поганово да бъде продължена и до 
село Драговита, от което наистина има голяма

ПетачИнци,ци
чила местната общност на 
Барйе.

Зарине 
на Невля

ски ханове 
Невля — Барйе, Долна Лев 
ля — Скървеница, Зарине

Горна Невля,
Разговаряхме с П. Тодоров 

за местни и мекатегоризи- 
рани пътища в Димритров 
градска община, за които 
се грижи посочената СОИ.

Дължината на тези пъти 
ща възлиза на 107 км. 
Според Тодоров, с оформ
янето на самоуправител- 

общност на интсре 
са създадени по-доб 

ри условия за поправка 
на съществ11ващите и изгра 
ждане на нови локални 
пътища. За тези нужди 
СОИ обезпечава средства 
от таксите върху продаден 
ия бензин 
ри и от регистрирането на 
моторни превозни средства 
— 1000000 динара. Самоупра 
вителната общност разпо-

нужда.
Горводени це

— тук е разши
рено съществуващото тра
се на дължина от 2,5 км. 
Остава час по-скоро от 
средствата на местната об
щност да се сложи настил 
ка, защото с първите дъ 
ждове трасето ще стане 
непроходимо.

воденице 
Желщша — Грапа и парал 

Димитровграделния път 
— Градини.

С посочените средства 
общинската СОИ не е в със
тояние да направи 
Но с тях са обединени и 
средствата на местните об
щности, 
доха
та да се работи на след
ните местни пътища:

много-
ната 
си те

Зарине воденице — СкъР 
веница
шени основните работи въР 
ху разширяването 
рото, и прокарване на 
во трасе на 
седем км. Местната обшност 
със свои
жи натилка от чакъл.

Тези средства да 
възможност в момен и тук са завър

на ста_ 
\ю-

дължина ' отЖелюша — Грапа — за- 
вършно е разширяванто на 
трасето и взривяването, Ос
тава да се насипе чакъл.

Боровски ханове 
— в дължина от 4 км, про

600000 дина-
средства ще сло

Било
А. Т.

БОСИЛЕГРАД: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УЧЕНИЯ В АКЦИЯТА „НИЩО НЕ БИВА ДА
НИ ИЗНЕНАДА” ............. ...

ПЪЛНА МОБИЛНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Изглед от новостроещия обект Заключителните учения 

в тазгодишната акция „Ни
що не бива да ни изнена
да” в Босилеградска общи 
на се проведоха на 13 и 14. 
ноември- И тази година, 
като и досега, трудовите 
хора, гражданите, учени
ците и младежта .се изя
виха с висока съзнател
ност и 'отговоронст в из
П7,лняването на Задачите,

Въпреки че събота и не
деля за мнозина бяха по 
чивни, дни, още в ранни* 
те утринни часове те се озо 
ваха на работните си мес
™ "■ с„ ™л™° усърдие и3' • Тези дни координации*Пълняваха, трудовите и оста V ^
налите задачи. С това още ното тяло за редукция на
веднъж потвърдиха рещи електрическия ток напра- зависимост от кой трафо- 
мостта и готовността си да ви план който е доставен пост получава ток. Някои 
се борят срещу всеки враг, на всички трудови органи- потребители не се изключ-
чесКо™ШТаГу;р\0влИеГеС™„ Гое^лениГ °'бщН0СТИ И ?аТ И30бЩ'° каТ<> б°л™«а-
политиката на Съ,юза на УчРеждения- 1а, училището и още ня-
югославските комунисти и Макър, че знаят за труд- кои които са от общ ин- 
да укрепват всенародната ностите в снабдяването с терес. С цел да се пести

доорят здравните, услуги отбрана и обществената са- ток, гражданите оправдано повече ток осветлението по
мозащита като предпостав негодуваха орещу електро- улиците е значително на- 
заво^ванияана Н& всички дистрибуцията. Защото ни малено, а общинския из-

Твърде успешно беше уче ^^ожеше Да се знае
нието в основно училище шет от града и колко
„Георги Димитров” в Бо време ще оъде изключена, учреждения 
силеград. Учениците бдха Случваше се ндкои райо- 
храбри куриери, 
ваха се през „временно за 
етата”. територия и успеш 
но занасяха писма до „ща
ба”. Освен това беще про
ведено и- обучение по оказ 
ване на

общината.
среднощ

ни училища в 
Босилеградските 
колци и техните препода
ватели бързо реагираха на 
дадения сигнал за тревога. 
Тъй като в тяхнотр . за
ведение „беше избухнал по- 

‘жар”, те веднага се вклю

чиха 
тушаването му.

И жителите на село Ду
кат също така успешно се 
справиха с „огнената” сти
хия-

в локазирането и по
В СЕЛО НАЗЪРИЦА

Амбулаторията 

под покрив
М. Янев

ДИМИТРОВГРАД

Най-после план на 

рестрикцията
Работата по изграждане- от Самоуправителната об- 

то на здравна амбулатория щност на интересите по 
в село Назърциа е в за- здравна защита, а инв^сти 
ключителен етап. Строител тор е Здравнижт дом от 

Босилеград.

но. Цялата община е раз
делена на четири района в

ната организация „Изград- 
ня” от Босилеград, която 
изгражда обекта ще го

С предаването на употре 
ба и оборудването й, до 

предаде готов до края на значителна степен ще се по 
този месец. В амбулатори
ята, която има около 80 на жителите от Назърица, 
квадратни метра ползвае- Доганица и Ярешник. Още « пълнителен съвет е взел ре 

шение всички обществени
ма площ ще има една стая повече ако се има пред- 
за обща медицина —г орди вид, че според плана тук 
нация, чакалня, лекарска , ще има постоянна медицин 
ординация, стая за оказва- ска сестра, а лекаря кой- 
не на първа помощ. то работи, в здравната стан

ция в Долно Тлъмино 
един път седмично ще ид
ва тук.

трудо
вите общности в организа 
циитег на сдружения труд 

и да започват работа рт се
дем часа. Някои обаче 

г °ще не са почнали да про
бега обаче, според прие веждат в дело 

тия план исключванията 
ще стават на .шест часа й 
ще се прилагат равномер-

и

промък ни ежедневно да се изклю 
чват, а някои не. Пък 
времето не беше бпределе

• За изграждането на то
зи здравен обект са израз
ходвани над 2 милиона ди
нара, които са обезпечени

но.
решението 

на Изпълнителния съвет.първа
- „повредени” лица. Подобно 

М. Я. беше и в останалите основ
помощ на

А. Т.

СТРАНИЦА 10
Братство * 19 ноември 1982



1

БОСИЛЕГРАД:

Инициатива аа обединяване 

самвупдзвителните общности
Човекът и природатан

сиетлншеI
През миналата 

Босилеград 
Местно

-седмица в 
се проведе съв

нител„^~е„аНао^Г
ата скупщина и изпъл-

за обединение на всички об
щински самоуправителни 
общности в една 
административна 
Това

Няма съмнение, 
ложението

че пред 
е съвсем оправ 

дателно и в духа, на стабили 
зацията, защото трудещи
те се в отделните СОИ, а 
те не са малко

Козарица над Димитров
град не е официално обяве 
на за вилна зона на града, 
но все повече са хората, ко 
йто
изключително красива пла
нина. Ежегодно тук се. ра
зорават 
ши, 
строят 
пулярно
те уютни сградички, които 
изникват там. За това бла- 
гоприятствуват дъбовите го
рички , тучните ливади, за 
пуснатите
дъхави греви ниви.
— всичко е наред-

съвместна 
служба, 

решение до края на 
месц ноември ще бъде на 
публично обсъждане 

общности

нали домашни 
и птици. И наистина ли 
няма кой Да поведе смет
ка боклукът да се изхвъР 
ля на строго определеното 
място за това?

животни
нителните 
общностите 
Главна

органи
на интересите.

на разисква- 
възможностите 

обединение на същите.

на
на4 броц, строят вили в тазитема

бяха не са целесъобразно анга
жирани, 
страна за тях 
значитлни 
дават излишъци.

в мест 
и органи- 

на сдружения труд, 
а след това и на отделни 
те скупини на СОИ За 
ключителна дума по' този 
въпрос ще даде Общинска 
та скупщина.

нето ни те 
зациите

докато от друга 
се отделят, 

средства и С7,з

за
изоставените пло- Преди години < много мъ 

ка и след намеса на вис
ши санитарни институции, 
градското сметлище бе за 
творено и потърсено ново 
място, което според нас 
също • не е най-подходящо 
Защото достатъчно е да 
се хвърли поглед и да се 
види как на връх Коза 
рица дими, сякаш изригва 
вулкан-

засаждат се лозя и 
„колиби”, както по 

наричат .хубави
След 
разисквания 
ния
седанието

ДЪЛГИ И обстойни 
и предложе- 

участвуващите на
приеха решение

за-
М.Я.

ПОЛЕЗНО НАЧИНАНИЕНА „ГАЛЕНИКА” но обраснали с 
Дотук

Доходни оранжерии 

от пластина
Лошото е обаче, че Ко

зарица е станала сметли- в града пък има коми
те за димитровградчани. тет по опазване жизнена 
Не само, че боклукът от та среда 
града се извозва в една от <1е направи 
красивите местности. Смет ка из Козарица 
лиша те Срещнете по дя- „къндина бара”, 
лото протежение 
Димитровград —
Веднага след последни
те кънти, над стопанския 
двор на земеделската коо 
перация „Сточар”, до са
ми градския резервоар нав
сякъде боклук.

на човека. Ако 
една разход 

или към
наисти

на пътя на ше се срещне печална 
Раде'ина. картина. Дори плодородни

те площи са засипани с 
боклуци. Струва ни. се, че 
е крайно време по вълро 
са да вземат отношение 
компетентните в община
та и да забранят извозва- 
нто на боклука на всич
ки страни.

Доскоро в сурдулишка- 
та химическа фабрика „Га 
леника"

осъществен доход от 357 хи 
ляди динара. В оранжери
ите работят общо шест 
души
тна работа, а трима се взи 
мат от непосредственото 
производство за определе
но време. —'

В оранжериите сега са 
засадени и се отглеждат 
каранфили на около два 
декара. Общо ще бъдат 
предадени около 150 хил
яди цветове. Карамфилите 
ще се берат в течение на 
две и половина години, а 
ще се реализират чрез 
„Власинатурс" и „Цвете” 
от Вранска баня. Засаде
ни са още 
един декар ранни дома
ти, които ще пристигнат 
за бране към Нова годи

на. Също така на един де 
кар е засадена салата, ко 
ято се ползува от работни 
ческия стол към фабрика-

значително коли
чество топла вода оттича
ше без да бъде оползотво 
рена докрай. След пос
трояването на оранжерии 
от пластика на площ от 
4 декара, тази вода напъл
но се оползотворява и фа
бриката (въпреки че не се 
заниамва със земеделие) 
вече произвежда дс.мати и 
други зленчуци, а понасто

трима са на ща
та.

С животинска тяга се из
карва сметта от града и 
безразборно се разхавърля 
под и над пътя- Всичко, 
считано за негодно за упо
треба се извозва там: с 
отпадъци е осеяна цялата 
околност. Никой не оспор
ва на гражданите, че тряб 
ва да изхвърлят боклуци
те от своите дворове 
къши- Но нима това тряб
ва да се прави безразбор 
но, без всякакъв ред и по
рядък?

Както ни осведоми дире
кторът на химическата про 
мишленост Миле Стайко 
вич, с незначителни капи
таловложения и главно с 
топлата вода, която досе
га не е ползувана изцяло, 
към фабриката е открита 
трудова единица, която съ 
здава сравнително високи 
доходи. Освен това изгот
вен е проект за пълното 
кръжно движенде на вода 
та, която повече няма да 
оттича. По тоя начин -сел
скостопанската продук

ция от оранжерите ще бъ
де още по-доходна.

Местоположението и окол 
ността на града дават въз 
можност за активна почив
ка в природата. Но хора
та или не искат да видят 
това, или пък „така им е 
по-лесно”. Нима никой не 
може да пресече тази проя- 

и ва на примитивизъм, а сре
щу нарушителите да пред
приеме санкции. Продъл- • • 
жим ли така, свободно мо
же да очакваме един ден ди 
митровградчани да няма къ 

санитар- де да излязат на разходка,
бездец- да подишат свеж въздух и

да се полюбуват на прелее 
тите на тази действително 
красива планина.

у.щем на около два декара 
. са засадени каранфили.

Още в началото на наето 
ящата година с домати бя
ха засадени към 2,5 дека
ра. От тази площ са наб
рани 10 тона и 200 кг до
мати и са продадени 
средна цена 35 динара за 
килограм. По тс,я начин е

Очевидно е, че 
ната 
ствува. 
да се
ството че целият път се е 
превърнал в едно сметли- 
ще , вместо да бъде място . 
за разходка 
Цената
дък е: загрозени 
сти , купища боклуци, па 
дори и „гробища” за заги

на около
инспекция 

Как иначе може 
приеме обстоятел-

по

Думата имат най-отговор 
ните, за да се пресече пътя 
на това нелепо явление.

из планината, 
на такъв безпоря- 

местно-Физическа иу*тура^СМ5т1 Ст. н.

ТЪЖЕН ПОМЕНФУТБОЛ

Най-сетне На 21 ноември 1982 година се навършват

ПЕТ ГОДИНИ
„РУДАР” (АЛЕКСИНАЧКИ РУДНИЦИ) „А. БАЛ КАНСКИ” 0:0 (0:0)

мат контраатаки и на ня
колко пъти сериозно зас
трашат вратата па „Рудар”. 
Общо — резултатът е ре
ален и отразява реалното 
съотношение на силите на 
терена.

от Смъртта на нашия мил и никога незабравим
Алексиначки рудници, 14 ноември 1982 г. Игри- 
...етп на Рудар" — Теренът твърд, времето олъ”

Божидар Стаменович от Пирот.
Балкански": Кирил Ставров 7, Миленко Ви- 

данович 7, Драган Величков 7, Никола Найде
нов 8, Здравко Христов 8, Миша Васов 7, Зоран 
Тошев 6 (Драган Дончев - ), Мшюваи Тодоро- 
ВИЧ 7, Сиииша Иванов7, Кръста Кръстев 8 и 
Новица Алексов 7. 1 ___________________

1

Д-р Милорад 

Геров
<

„А.
С тази точка футболисти 

Балкански" й
те ма „Асен 
до известна степен „изку

си" за попиха греховете 
ражепието, претърпяно _ми- 

седмица на свой теналата 
рей.

В, последния кръг фут
болистите на „Асен Балкан 
ски" ще се срещнат с от 
бора на „Рудна глава” ма 
21 ноември т.г. 
терен в Димитровград.

Д. Ставров

На 'последната среща
димитровградските 4 футбо 
листи се бореха като лъ
вове и заслужено спечели 
ха една точка, която при 
сегашното положение

важна. До-

Едва в дванадесетия кръг 
полусезон фут- 

Бал-
успяха да доне

сат една точка, като го
стувал: отбор. В миналато 
първенство често сс случ
ваше да се завърнат и ка
то победители, но отборът 
тогава беше далеч по-си- 
лен.

зъболекар от Димитровград
посетим неговия вечен дом и

на есенния 
болистите на „Асен 
кански”

' На този ден ще 
ще положим цветя.

Опечалено семейство 
ГеровтяХ о твърде 

мамините 
чение па цялата игра, но го 
стите отстоявха на тези на
падения, за да предприе-

на свойатакуваха в те-
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лг
ХУМОР-САТИРА - ЗАБАВА

6с__ При топлина всички предмети
студено сс събират. 
каже някои пример

ДОКАЗАТЕЛСТВО

— Любо, защо прислушваш на врата- 
Казна бащата.

— Кой, аз ли? Не може да бъде! 
ключа от

разширяват, а при 
Кой от вас ще ми 
за това?та?

— Например, лятна ваканция! иде 
рече един от учениците.

ХРАБРОСТ

Мъж и жена се скарват жестоко.

И „ЦШГ НДЕ 

НА САЯМ
— Добре, тогава извади 

ухото си!

ОПИСМЕНЯВАНЕ

малолетния 
интимни неща?

— Докторе, смея ли с 
си син да разговарям за

— Как да «е! Можете да научите 
достатъчно.

само откъде ти смелост 
в лице! — изкрещя

— Не зная
да ме погледнеш

Тува онядън изока ме бая-Риста непрем 
да дойдем ио-обед при шега на рабогуту у 
„Циле”. Я га гледа, гледа, па не мого да му 
се начудим. Нейе пиян, мислим дека и е 
акълът си йс добре, ама ми не йе ясно защо 
ме ока за пообед. Йедио време га тражео 
цел иредобед у вабрикуту и нигде га немаше. 
Ни капуту ие си оставяше на чивилъкат да се 
знайс берем дека йе бил и дека „йе тува не- 
где”. А са гледай чудо — каже и пообед сам 
у вабрикуту.

Добре де, реко си че идем да видим и то
на чудо. Надиго се, айде, айде 
А там ми ударише „стоп”. Портирът ми одсе- 
че: „Ти не работиш тува и нема кво да тра- 
жиш". Излезе лоша работа — бая-Риста 
окнул а не договорил се с чуваратога. Ама чо- 

разбра та ме иекико пугци. Идем пре- 
ко дворат и кико понапред гледам да видим 

оди мойте приятел>е да йе излезал на 
оно живо пиле нема. Тражим бая-

тя.

— Знаеш ли, с течение на време ю 
човек се навиква на 
той.

ФИЗИКА
всичко! — отвърна

Учител обяснява на децата си един 
природен закон и казва: по

«Приятелството 

в циментът на 

живота»
ш оео дошеццоV

та на капиюту

меМОЖЕ ПО-ИНАК

Трудещите в ООСТ „Напредък" в Босиле
град през идващата година ще заплануват уве
личение на личните доходи с няколко про
центи.

векат се

(Ж. АМИО) некога 
шеташе, а
Ристу, де тува че га намерим, де ондева, 
Риста не йе ни тува ни ондева но у — мензу* 
ту. Е и това ми било чудо — останул пообед 
затова що йе надушил некву мандру у мензу- 
ту. Ка улезо там, само що си не глътну ези- 
кат. Ко да не съм улезъл у мензу, а у „Сим- 
по" у Вран>е. Наредили регали, кой од кога 
поубав, додуше йедни завръшени, а йедни неза- 
връщени. Бая-Риста с йош петина тура врате 
на йедън регал. Щом ме виде изока ме и све- 
чано ми тури руку на рамо и йош по-свечано 
рече: „Видиш ли Манчо, дека и ни умейе.мода 
правимо убаве работе, овия регали су ко непи
сани. После 13 године „Циле" пак че иде на 
саям у Белград".

Видим, видим, кажем я на бая-Ристу. Алал 
ви вера, що йе право право йе, регалите су 
млого уб ави, убаво йе що идете на саймат. 
нека свет види дека и у овай наш 
град имамо модерну вабрику за намещай.

А у себе си мислили море да йе жив и 
здрав маджарът що ви притеже шравчетията 
та се сетисте дека требе и да се работи а не 
само да се излежавате на сунджерат. А млого 
време стеше да пройде додека да заслужите да 

рече алал вера. Но притезаньето 
могну у производн,уту, са да може некико да 
се размръда и тръговнята та да изпродаду то
ва Що су направили да не остану човеците без 
леоъц.

По-добре да бъдеш ар
битър между врагове, 
колкото между приятели; 
в първия случай един от 
враговете ще стане 
приятел, а във втория 
един от приятелите 
враг.

а
— Как ако цената на добитъка не се съ

впадне с надеждите им?
от-

— Лесно: първо, агнетата и телците можат 
да бъдат по-леки от действителното си тегло и

боговете
твой

„когато цифрите говорят ивторо,
Мълчат.

БИАНТ
Когато гърнето ври, ня

ма недостиг на приятели.
ТЕОГНИД

Мразя закъснелите прия-

НЕДОУМЕНИЕ

В Димитровград се раздвижва, но все още 
няма резултати акцията „Имаш къща върни 
апартамента".

Възможено е. Известно число хора все още 
не знаят кой апартамент да върнат.

тели.
ЕВРИПИД

Да отхвърлиш приятеля 
си е все едно да отхвър
лиш живота си.

СОФОКЪЛ
Ще получим приятелст- малечък

вото на някого, ако разви- 
това яре шило у градину- ваме у себе си онези ка- 
ту на комшиюту та бръстц чества, които той уважава 
ло сливе. Доядило на ком- у себе СИш 
шиюту и един дън подо- 
кнул старцатога:

— Бае, ели си брани 
ярето, али че доведем 
шумаратога!

■— А баин — рекъл му 
старцът — не мора да га 
доводиш.-Он си сам доо- 
ди кита те тебе нема до-

ДЕРЕКУЛСНЕ ШЕБЕ

Старц, Яре 
и комшия

СОКРАТ
Да ме пази бог от прия

телите, а с вратовете сам 
ще се справя.

НАПОЛЕОН
Преди да туриш пари в 

джоба си, провери дали е 
здрав; преди да се осла
няш на приятел, провери 
дали е искрен.

ви се ви по
Един старц у Ясенов дел 

си чувал яре. Млого често

т пН'А ма.« V. УВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД- 
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