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ДЕНЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА НА РОДНА АРМИЯ

Поименно сътрудничество с населението
народи и наро

дности.
по ПОВОД 22 ДЕКЕМВРИ —

от граничните райониДвадесет и втори декември
година е изписан със златни 

на страниците на нашата 
история, не само като Ден 
ЮНА, но и

цР провежданст™”а’ маркпте^наент спестеви към 8 759 000 динара, а с ния в дължина от 20 километра.. 
шето° о&цество° зТ стабХзиоа-не намаляванет° на обема на влагане Общата стойност на работите 
на нашето стопанство ^ЗН Т° 'На парични средства при изгра- по изграждането и реконструкция

тт с ждането на запланираните обекти , та на телефонно-телекомужикаиио-и В настоящата година, в която към 60 978 000 динара телефонно гелекомуникацио
чествуваме 90-годишнината от рож Това са само някои данни ко

™ =;Д^=ятаСТГ гранич
теля на Нова Югославия и мира ласт са показали примерна актив- ното население, а мнозина гражда
в света, и визионера на нашето све ност и високо съзнание за необ- ни са получили телефони в своите
тло бъдеще и в Която проведох ходимостта от пестене и домакин жилища.
ме„ Дванадесетия конгрес на СкЖ ока работа с обществени средства Когато днес сумираме общите 
войниците от Нишка армейска об във воички области на живота и резултати, със задоволство можем 
ласт дадоха изключително голям труда. Същевременно, това сочи на да изтъкнем, че войниците И- ко

ката ге тт.гнр ПТ пнгта принос за изграждането на стра- факта, че с такъв елан ще се мандирите са осъществили при-
зимнп нтог, кпгатп Г ната- Тав? «апример. обЩ° са из продължи и в идната година. мерно сътрудничество с местното

° у ,п41 в гудо на градени 47 километра пътища, по- В настоящата година войниците население в граничните райони и
декември точт година оеше създа- правени са и реконструирани 50 и командирите; в Нишка армейска са постигнали твърде хубави ре
дена^ 1ърва пролетарска народо- километра пътища и прокарани 5 област осъществиха твърде забеле зултати «акто на военно-учебната 
освооодителна ударна^ оригада, на- километра трасета по твърде лош жителни резултати в областта - «а подготовка на населението за все 
шата армия чрез борба навред по терен, каптирани са 15 извора, из сътрудничеството с обществено-по- -народна отбрана и обществена са- 
страната разнасяше славата и до- копани 47 километра канал за во1 литическ-ите, обществените, трудо мозащита, така и на културно-за- 
стойнството на непокорените на- допровод. Освен това, като се взе- вите организации и местните об- бавното и спортното поле.
роди и народности и най-ярко на ме предвид участието в оказва- щности, и на -културно-забавното и Удобен случай е да изтъкнем
цял свят съобщаваше истината за нето на помощ на горан-ите, мла- спортното поле. Като плод на съв че жителите в тези селища се 
себе си, за бъдещето което ид- дежта и на местното население местни акции на армейците -и -на- гордеят с войниците-граничари — 
ваше, за Нова Югославия. Това е войниците от Нишка армейска об селението, -изникнаха множество своите съграждани и казват, . че 
истина за човека, който в най-с-ьд ласт засадиха 141 120 различни фи обекти, от които посочваме моста всяка среща с тях представлява 
бовните .Моменти беше начело на данки. Общата стойност на всички на р. Нишава за потребите на голяма радост. Съвместно работят 
нашата ПартИя и Народоосвободи- извършени работи възлиза на Извор, Църномасница, Корилово и успешно изпълняват множество 
телната войска и който поведе на 64 000 000 -динара. и Пърлит, канала в дължина от то задачи от взаимна изгода и прав.
шите народи и народности на бор Съшо така от особено значе- 2 километра в Димитровградска ят воичко, което е по силите «м, да
ба за свобода до окончателна по- ние е да се изтъкне, че войниците община, както и електрифициране създадат за себе си възмож-но 
беда. и командирите, провеждайки мер- то на множество села в граничния най-хубави условия за живот и

Днес положителна можем: -да ките п0 икономическа стабилиза- район. труд. Това е наи-хуоа-вото потвър-
твърдим, че нашите въоръжени си тя с прилагането на подходящи • Отделно искаме 'да изтъкнем, че жде-ние, че арменците са част от; 
ли за повече от четири десетите- на работа в обучението -и свързочните части от Нишка ар- народа, че живеят е живота «а
тия социалистическо самоуправи- ^Ганието са спестили 3 571 000 мейска област в сътрудничество с I'"™™ X"“ родвато^ 
телно развитие в Югославия изра д^на^а, а ,в областта -на опазване- ООСТ - ПТТ съобщения в Нш ПеХ нГ своято оабот^теока
стнаха в модерна въоръжена сила то на техниката 1 580 000 динара и Княжевац и Пирот, постигнаха за V - че с нея и СъС своя На
че са въоръжени с най-съвременно тм_ На военните стопанства, благо бележителни резултати - в развитие - то ни учеше другаря
въоръжение и боеви средства, ко- дарение собственото производство то на телефонната и Тито делят* общата съдба,
ито "са произведени п=о в на отдел™' п^и—я са опее- и=• с' ^ ,на безгр_ гор.
наши фабрики, със сооствени си- ,тени 23 722 000 дииара, а в прода °°шв,,аб'' дъРж„„а от 25 кило- доет, и по този повод, изтъкваме
ли и -средства и че са високо ооу водепвото "Щ -месо зел ™;т°в° за селата Равно бучйе, Яня че бяхме и рипаш оставаме Т«то-

напълно подготаени за ус- щИя и »р. 1р°ДУрТ“м “ 1)ОСМии- Атомна река, Въртовац, Балтаберн- ва армия. Титовото дело ще води 
изпълнение на боевите за- 4 623 000 динара Садо I а в А Р 1 Станевац. В Пи п вдъхновява нашата армия, ,въоръ

те <™стваса Гтона маст и 7 ротока община е поставена нова жените сили и цялата ни самоуп,
Нашата Армия изникна от наро -на свеже месо “ • кабелна линия в дължина от 6 ки- равителна

свърза-иа тона други произведения. ло-метра и о извършена -реконстру щпост във
В настоящата “"I ПТТ-линията -от Звонцидо битки -и победи.

Зпоиска баня в дължина от 2 ки 
Също така и 11 СурдулМ 

ПТТ-ли-

1941
букви

на
като символ на създа- 

на Нова Югославия. За 
вече от четири десетилетия Ю.НА 
растеше и се развиваше в прегръ
дките на нашите народи и народ
ности и в тяхната борба за свобо
да и независимост, за братство и 
единство, за самостоятелен път 

, социалистическото 
ние.

ване нната мрежа възлиза на 60 000 000 
динара. Благодарение на тази ак-

по-

самоуправле-

През четирите военни години

чели и
пешно
дачи.
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НАС 1де И УПО СВЕТА :

ОБСТАНОВКА В ПОЛША
ПОДГОТОВКИ ЗА СЕДМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СУСПЕНЗИЯ ПА ВИНИЛЗА КАМПУЧИЯ ЩЕ 

РЕШАВА САМНЕЪЕ
• АТИНА: Във

ш вторник тук започни 
кон-Единадесетия 

грес на Гръцката ко
мунистическа партия
(за чужбина), който 

Ш ше работи пяла сед-• СУСПЕНЗИЯТА НА ВОЕННОТО ПОЛОЖЬ- 
ЩЕ ВАЖИ ОТ 1 ЯНУАРИ ИДНАТА ГОДИНА

• ПРЕМАХВАНЕ НА ГОЛЯМ БРОЙ ОГРАНИЧЕНИ/)
• ВРЪЩАНЕ НА ПОЧТИ ВСИЧКИ ОТНЕТИ СВО
БОДИ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРАВОТО НА СТАЧКУ-

ПОЛОЖИТЕЛЕН ОТЛИК В ОБЩЕСТВЕ-

улица.НИЕ
• СУРИНАМ: За

участие в безуспеш
ния опит за държа
вен преврат са погу
бени 32 лица, сред 
които и двама бивши 
членове на правител
ството.

• СТОКХОЛМ: Та
Ш згодишните лауреати 

на Нобеловата награ
да Габриел Гарсия 
Маркес, Алва Мир- 
дал, Алфонсо Гарсия 
Роблес и шведския 
министър - председа
тел Улоф Палме от
правиха съвместно 
„послание на мира" 

Н до шефовете на шест 
страни от Централна 
Америка- В послание 
то се изтъква, че опа 
сността от избухване 
на война с широки 
размери в Централна 
Америка никога не е 
била по-голяма, но 
същевременно ни из
гледите за .мир не са 
бити по-големи.

• ИНДИЯ, КАТО ДОМАКИН НА СЪВЕ
ЩАНИЕТО ЩЕ ЗАЧИТА РЕШЕНИЕТО ОТ ХА
ВАНА ЗА „ПРАЗНИЯ СТОЛ” ВАНЕ • 

НОСТТА I

IПремиерът «а Индия 
Индира Банди, домакин на 

‘седмзия самит, по диплома
тически канали отправи 
покана за участие на Кон 
ференцията на най-високо 
равнище на необвързаните 
движение до шефовете ^иа 
държавите и правителства 
та на 95 страни. От пъл
ноправните членове на не
обвързаното движение, ко 
ито включително с Индия, 
наброяват 97 страни, един 
ствено не е отправена по
кана до Кампучия.

Представител по печата 
на индийското Министер
ство на външните работи 
е оповестил, че Индия ка
то домакин напълно ще за
чита решението на сами- 
та в Хавана за „празен 
стол” за представител на 
Кампучия. „Решение за то 
ва кой ще представлява 
Кампучия на делхийския 
самит може да приеме са 
мо самитът” — е изтъкнал 
представител на правител
ството, като е добавил, че 
индийското признаване на 
правителството на Хенг Са 
мрин е „билатерално не-

може дащо”, което не 
влияе
които приема самитът*

Подготовките за самита 
инак са ускорени. След ия 
колко дни ще бъдат отпра
вени покани до страните 
със статус на наблюдатели 
и гости, пак съгласно ре
шенията на Шестата кон
ференция в Хавана, на ко- 
'ято присъствуваха 19 стра
ни със статус на' наблюда 
тели и 26 като гости.

За евентуално разширя
ване на този списък, посо
чва индийският представи
тел, отново ще решава са
митът, след консултации 
в Кординационното бюро 
и след разглеждане молби 
те на страните, които же
лаят да се приобщят към 
необвързаното движение.

Представител на страна
та-домакин напомни за ве
че утвърдените термини: 
на 1 и 2 март ще заседа
ват високите функционе
ри, на 3 и 4 — министри
те на външните работи, а 
от 7 включително до 11 
март 1983 г. шефовете на 
държавите или правител
ствата.

ществото и гражданите ще 
бъде върнато всичко, кое- 

отнето на 13 декем 
ври миналата година, вклю 
чителио и правото на стач 
куванс и публични протес
ти. Предполага се, че всич 
ки тези мерки обществото 
конструктивно ще ползува 
и ще -използва дадения 
шанс. В противен случай 
властта си е 
правото отново 
военното положение.

Полша се вртЛца в нор
мални течения на живота* 
След поръчението на гене
рал Ярузелски от 12 декем 
ври до нацията, в което с 
оповестена суспензия на 
военното положение, на 13 

Сейм

върху решенията,
то им е

декември полският 
откри дебата но този въ
прос. Трябва да се приемат 
няколко проектозакона и 
предписания, с които прав 
но ще се регулира пери
одът на суспензия на воеи-

осигурила 
да върне

ното положение.
Предложенията на Яру

зелски срещнаха широк 
отклик в полската обще
ственост. След една годи
на стягане и ограничения 
поляците най-сетне ще мо 
гат да отдъхнат. Въпреки 
че суспензията не означа
ва напълно премахване на 
всички извънредни мерки 
и предвидяното сега значи 
телно ще улесни живота и 
ще обезпечи по-нормално 
функциониране на всички 
обществени устройства.

Освен някои изключе
ния, а те са малко, на об-

До голяма степен настро 
ението в обществото ше 
отрази и двудневната деба 
та в Сейма, която започна 
с експозето на Хенрих Яб 
лонски, председател на 
Държавния съвет на Пол
ша. Той поясни проектоза 
комите и предписанията, с 
които правно трябва да се 
регулира периодът след су 
спензията на военното по
ложение. Според неговото 
предложение суспензията 
на военното положение 
трябва да влезе в сила на 
1 януари 1983 година.

• БОН: Третата го
дишнина на така на
реченото ,двойно ре 
шение” на Северо- 
атлантическия пакт, 
според което амери
канците до 1983 годи 
на в Западна Европа 
ще 1шсталират ракети 
със среден радиус на 
действие в случай, 
ако дотогава СССР 
не изтегли ракетите 
си от източната част 
на континента, в ми
налата събота и неде 
ля в ГФР е ознаме- 
нуано с различни ан- 
ти военни демонстра
ции. Повече стотици, 
а някъде и повече хи 

1Г ляди противници на 
ядреното оръжие са 
обкръжили и блоки
рали повечето военни 
обекти, особено аме- 

= рикански казарми и 
командни центрове.

Чествуване на словенските пресел
ници в АвстралияСЛЕД ПРОНИКВАНЕ НАЮЖНОАФРИКАНСКИТЕ 

РАСИСТИ -*5
СИДНЕЙ.-— В словенска
та преселническа общ
ност в най-големия австра 
лийоки град Сидней мина
лата седмица е чествува- 
но откриването на нов об 
ществен дом на словен
ския клуб „Триглав”. На 
тържеството в помещения
та на новия дом в сидней 
ското предградие Ферфилд 
са се събрали повече от 
хиляда словенски пресел
ници и гости от много сло 
венски дружества и общ.

пости от Нови южен Веле, 
Виктория, па дори и 
Южна и Западна Австра
лия.Траур в Лесото от

Гости на словенските ав 
ст.ралийци този път са 
били и председателят на 
Матицата на преселници
те от Словения Стане Кол 
ман, секретарят на Маттща 
Марко Погачник, известни 
ят словенски поет Франце 
Фс-рстнерич, както и ансад: 
бълът Октавия Брайка от 
Любля-на.

• КРАЛ МОШУШУ ЛИЧНО ЩЕ ПОДАДЕ ЖАЛ 
БА ДО СЪВЕТА НА СИГУРНОСТТА НА ООН

В малкото княжество 
Лесото -в знак на траур 
знамената са на половин 
копие, тъй като южноаф
риканските расисти в 
дръзкото ри нападение оре 
щу столицата Масера на 
тази страна убили 42 лица

Кралят на Лесото Мошу 
шу лично ще поднесе жал 
ба до Съвета на сигурно
стта на Обединените нации.

Режимът в Претория в 
края на миналия месец об 
вини Лесото, че служи ка 
то трамплин за терористич 
ни нападения срещу Юж
на Африка. Правителство
то на Лесото отхвърли те
зи обвинения на мощния 
си съсед.

Режимът в Претория, ка 
кто се оценява в Луанда, 
ползува само изговори за 
нападение срещу Лесото 
както и срещу А-нгола. В 
първия случай този изго
вор е „присъствието на 
бойци от АНЦ", а в дру

гия убива анголско населе 
ние и намибийски бежан
ци под изговор за борба 
срещу герилците на Осво
бодителната организация 

>на народите на Югозапад
на Африка (СУАПО).

• ЛИСАБОН: В
борите за локални ор 
га-ни
Португалия, проведе 
ни на 12 т.лт., триум
фът на Демократичес 
кия съюз, «огато 
чиняват социалдемо
кратите, 
яните и монархистите 
не бе толкова убеди
телен, както преди 
три години. Разедине 
ната ■ левица, 
всичко

ОБСТАНОВКА В ЛИВАН из

Борби и жертви на властта в

съ-• В СТЪЛКНОВЕНИЯТА МЕЖДУ ФАЛАНГИСТИТЕ И ЛЕВИЧАРСКАТА 
МЮСЮЛМАНСКА МИЛИЦИЯ ЗАГИНАЛИ 19, А РАНЕНИ 27 ЛИЦА демохристи■ъ

Продължават стълюнове което израелските акула- те, в които за последните 
числящите ционни сили още преди са 24 часа (13 декември)

въвели полицейски час. загинали 19, а- ранени 27 
Двете страни — фаланги лица. 

стите и левичарската мю 
сюлманока милиция на 
друзите — взаимно се об-

нията между 
се към десните милиции и 
друзите в планинската об 
ласт източно от Бейрут. 
Пушечна и арлитерийна 
стрелба отеква постоянно.

са

преди 
социалисти-Лоради новите стълкно

вения е затворен за съоб- 
виняват, че първа другата щения автомобилния 
страна е започнала борби- Бейрут — Дамаск

те и комунистите и 
тозиа няколко гранати са попа 

днали в градчето Алей, в
път 

цената на
заплатиха 

раздора си.
път
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°Т тР*6Уната на Десетия 

алистнческата конгрес на Съюза 
младеж в Сърбия Т0ВРЕШКНИРР«?Л0ЖЕНИЕ НА уСТАВНО 

ТО РЕШЕНИЕ НА МОК НА СКС В НИШ
на соци-

Самоуправлението 

на днешното младо
Форум и облик па 

сътрудничествое майчин език 

поколение След заседанието')на Цен тавите на обществено-по- 
тралния комитет на СКС литическите организации 
от м ноември 1982 година, и органите на СКС и 
корато Уставът на СКС бе СЮК. 
ше съгласувай с Устава МОК ,на СКС в Ниш на- 
на СЮК, в организацията броява 70 членове, а 50 на 
на Съюза ата комунистите сто от тях са <непосредстве 
в Мишки регион е разгър- ни производители, 
ната широка активност вър Внесени са и изменения,
ху съгласуването на меж-‘ отнасящи се до ереметрае,- 
дуобщинокото и общии- мето на мандата в МОК. 
ските уставни решения с Мандатът на председателя 
Устава на СКС. Тези дни, е две години с възмож
на съвместно заседание на ност кандидатът да бъде 
1редседателството на МОК преизбран за още две го- 

на СКС, Комисията по ус- дини. Председателството и 
тавни въпроси и Комисия- председателят на МОК се 
та за организационно из- избират чрез тайно гласу- 
граждане «а СК, бешеут- ване. 
върдено предложение на За приети се считат ре- 
Уставното решение на Ме шения, становища и заклю- 
ждуобщинската конферен чения, за които са гласу- 
ция на СКС в Ниш. вали повече от половината

членове на МОК. Този 
С предложените измене- принцип ще се прилага и 

чия и допълнения по-пъл- в работата на Председател 
но се разработват мястото, ството на МОК. 
ролята и задачите на Меж Когат0 става дума за за 
дуобщинската конферен- дачите на Председателст 
ция на СКС и прилагане- вото на МОКг предлага се 
то на демократическия и една новина: в случаи, 
централизъм, като основен когато трябва да се пред- 
принцип в приемането и приемат спешни мерки, 
осъществяването на пар- Председателството може 
тийните решения. Между- самостоятелно да вземе ре 
общинската конференция шение с цел да се премах
на СК в Ниш се дефини- нат причини и последст- 
ра като форум и облик вия, засягащи основните 
на сътрудничество на об- обществени интереси. В 
щинските организации на тези случаи Председател- 
СК, които я образуват при ството навреме уведомява 
съгласие на Централния ко членовете на МОК и на 
митет на СК в Сърбия, първото следващо заседа- 
МОК и нейните органи и ние дава отчет пред МОК. 
тела работят и решават ко' Изостря се и въпросът 
лективно, а нейните члено за отговорността на члено
ве носят индивидуална и вете на МОК. / Член на 
колективна отговорност за МОК- може да подаде ос- 
реализацията на приетите тавка, но МОК няма да 
становища и решения. В оценява дали има или ня- 
изграждането на становн ма причини за това, но 
ща, които се приемат в ще утвърждава дали остав 
МОК, участвуват членове- - ката му се обосновава ,на 
те, първичните органнза- Устава на СКС и Устава 
ции и органите на СК в на СЮК. С други думи, 
общините. Становищата и член на МОК не (.може да 
решенията на МОК са за- подава оставка, за крупни 
Дължителни за всички об- грешки в работата си, за- 
щински комитети и те са щото в този случай ще бъ 
отговорни за осъществява- де сменен и наказан, 
нето им. Разширява се и , На посоченото заседание 
броят на субектите, конто беше оценено, че предло- 
могат да раздвижват агни- жшието на Уст 
цпапгва за свикване нд за- шение на МОК на СКС в 
ссданпя па МОК. От това Нищ е съглаоно с устави- 
право могат се възпол- те на "СЮК и СКС и че 
зуват членовете на първич може да се приеме като 
1ните организации и органи такова.1 
те та СК в общините, ор-

Младйте
Сърдиха, че 
свръзват

в СР Сърбия
със "ста“Т° СИ ^Щ^неразрив™

абилното обществено-икономи-

Дат по-добри 
младите, които 
село, за да ^се 
със 
ност.

условия' за 
остават на 
занимават 

селскостопанска дей-
ческо развитие 
ното з

само 
и единство- ССМ трябва да 

тъпва за
афирмация 1на младежката 
самодейност. Обществени 
те организации трябва. да 
разгърщат дейност, 
то ще се 
положителни

се зас- 
погсъществе н анародности

Занапред Съюзът 
Циалистическата младеж 
в Сърбия, В-место със ста 
новища и заключения, тря 
0ва да действува много по- 
зече с конкретни и ефпка 
сни акции и кЛто най-ши
рок фронт ; 
коления. Младите 
да поемат собствената 
част от

на со-

в коя- 
всичкиизяват

наклонности 
па младите. Системата на 
идейната и теоретичната 
работа и марксическото обна младите по

трябва разование трябва 
обогатят и

да се 
'приспособят 

обстоя-

С.1
отговорността и к ъ \т кон кр е тип тезадавите, като се включ- телства нават във средата, в която 

живеят младите. Грехцка 
е — се изтъкна на

всички
на салюуправителното ре
шаване.

процеси

конгре
са — ако увеличеното оп-Петар Дамнянович

с 35, а жените с 30 го
дини трудов стаж; да се 
раздвижи широка обще- 
те да заминават в пенсия

С това единодушно прие 
то определение за предсто 
ящата дейност на

ределяне <на младите за 
югославянство се отъждес
твява с опасността от упи 
таризъм, понеже по този

органи- 
в на- 

завърши
зацията на младите 
шата република

начин младите, възразяват 
срещу републиканските и 
покрайнйнските * затваря
ния и нацнонализмите. 
Младите и организацията 
им ще потвърждават само 
управителната си определе 
ност и ангажираност, ако 
заемат място в първите ре 
дини на борбата за интер.е 
сите на работническата 
класа. Защото тези интере 
си са и интереси на мла
дите поколения.

На второто пленарно за
седание не беше приет 
амапдман, според който в 
ССМ не трябва да члену
ват млади над 27-годишна 
възраст и да не, се изби
рат на ръководни постове 
в младежката организация-

Делегатите на Конгреса

Десетият конгрес на. Съю- 
социалистическата 

.младеж в Сърбия, 
се проведе от 10 до 12 де
кември 1982 година в Бед

ствена акция, в която жи
вущите в по-прос горни
апартаменти от необходи
мите да получат съответен 

сегашните

за на
който

апартамент, а 
да освободят; да се създа-град.

И на най-високото сгора 
младежта в наша-

<4
ние на 
та република се потвърди.

младежите и девойки
те приемат икономическа
та стабилизация като своя 

Трудът

Конгресни факти авното ре
че

на ССМнай-важна задача, 
и производителността ^ 
считат младите — тряова 
да бъдат истински основен 

остойностява-

• В работата на Десетия конгрес 
250 гости.участвуваха 560 делегати и

• В конгресните разисквания участвуваха 
250 делегати и гости.

К. Георгиев

критерий за 
не ил тружениците и тру
довите колективи. Подвеж 
дането под индивидуална 
отговорност за безделие 
низка производителност и 

пряка нсобходп 
момент.

Никола ОТ ДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА ССМ В ХЪРВАТСКО• Приветствени слова произнесоха 
Любииич, председател на Председателството 
СРС и Иван Козловачки, секретар на СК на

на

Младите са непоколебимиссмю.
• Встъпителен доклад „ССМ в Сърбия “ 

социалистическо самоуправление и 
на младите” изнесе Милан Обу- 

РК на ССМ.

ленне н укрепване властта 
на работническата класа, 
към развитие ,на братст 
,вото и единството на на
шите народи и народнос
ти, опазване независимост
та и териториалната ця
лост на нашата страна и 
към по-нататъшна афирма- 
цня на необвързаната по 
лнтика и активната борба 
за мир в света.

За председател на РК на 
ССМ в Хърватско \с из
бран Раде Шокулнца от 
Вуковар, а за секретар 
Младенка Дурас от Пула,

На 10, 1Г и 12 декември 
в Загреб се проведе Десе
тият конгрес на Съюза на 
социалистическата младеж 
в Хърватско, в чнято ра
бота участвуваха над 950 
делегати и гости.

лззчамие с 
мост в сегашния

борбата за 
творческа изява

досегашен, председател набеше до-Безработицата 
минираш . въпрос в контрр 
спите разисквания. Дслсга 
-гите подчертаха, че заема- 

на работа е оононен 
проблем на 
че разрешаването

задължение 
общество. Изказва- 

бяха обогатените^ре~

чина,
коми*инРш™ет‘Г де^осттГп^ССМ Гс1рби„

=ниГ„рГрам\тат&пето Според единодушното ко 
цгресно становище, дей
ността на ССМ в Хърват- 

зашаоред ще бъде на- 
по-нататъшно

■младожта и 
на този

кон• За председател на Република
ССМ е избран ПЕТАР ДАМШНЮ- 

в Бел-за ференция на 
виЧ, абсолвент на 
град-

Машинния факултетвъпрос е 
пялото око

сочена към 
изграждане на сдружения 

развитие на политц 
система па еоцп-

ния"0
дица предложения: 
които привцат повече от 
задължителното число ста
жанти да се освободяг о 

облагания! мъже

Съюзната конферен- 
ДРАГАН ИЛИЧ,• За председател на

труд, 
ческата 
алпетпчеокото садгоуирав-

кия на 
абсолвент на
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■ЙЙИ оввйКЖнЬсТЯ
ННТН ПРИЕ:

На войниците, военнослужещите и гражданите 
честитим ДЕНЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА НАРОДНА 

АРМИЯ — 22 ДЕКЕМВРИ
I

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
«гаииши *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

*
РЕДАКЦИЯТА ИЛ В-К „БРАТСТВО" * ■ \

жснЬ има възможности заиа СеПредседателството 
кретариита • за обществена 
дейност на жените а Боси 
легрздека 
дни прие програма за ра
бота. Според програмата, 
а изхождайки от фактът', 
че досегашната активност 
па жената в общината но 
е на желаното равнище, за 

че има

пълна изява.
В своята програма за ра 

бота тази организация пла 
по-съдържателна ден

оспособ .
Пред празнина на Югославската народна армияобщина, тези

нпра
ноет иа жената в

в всемародна-яването й 
та отбрана и обществената 
самозащита. В тази насока 
и занапред голяма помощ 

оказва Общинската ор 
на Червения

ДИМИТРОВГРАД

Награден конкурс за ученицитещекоето естествено, 
повече обективни, но и су 
бектцвни причини, 
пред се очаква по-оживе- 
на и по-съдържателна ак 
тивност по всички полета.

гашизацця
кръст с провеждането 
курсове по здравно просне 

на селското пасе-

посетят войници-назана- зоватеяняя център теподходяща , програма ще им чеДенят на Югослав
ската народна армия ще бъде ознаме
нувам тържествено. Според приета 1 а 
програма за ознаменувано на 21 декем 

организира тържествено съб- 
бодс изнесен 

на ЮНА и под-

И тази година те и с
ститят празника.

На 21 декември група 
■командири ще посетят трудовите органи 
зации „Свобода” и „Димитровград . На 
съшия Дон тържествено заседание ще 
проведе Съветът за народна оторана 
при Общинската скупщина, на което щс 
бъдат връчени признания и награди на 
най-добрите от териториалната °™Ранг 
и наградите от литературния конкурс

щаване
ление. войници и

заседа
ние иа Председателството 
на Секретариата за обще
ствена дейно&г на жените, 

изтъкнаха 
по-нататъшно

На проведеното
ври ще сеСъвкупната активност 

на тази обществено-поли
тическа организация набе
лязана в програмата за ра- 
бота ще се състои за по- 
масово включване на же
ните в обществено-полптп 
ческия и стопански живот 
в общината. Председател-

косто хцсранне, иа
доклад за значението

културно-забавна програма сходяща
рецитал. В програмата ще вземат у час- 

самодейците при Центъра за кул
тура, младежта и числящите 
ЮНА. Подходящи тържества ще бъдат 

п и основните училища и

участничките 
нуждите от 
сътрудничество с Центъра 

от Леска-
тце се къмно икономика 

вац, който проявява жела 
ние за провеждане 
курсове но кроене и шие
не в местните общности. 
Разбира се това дава въз
можност за по-бързо раз
решаване на проблема иа 
неквалифицираната и неза
етата женска работна ръ-

* ■ организирани
Търпеж и Одоро вци и Смиловци.

Ще бъдат обявени наградим конкур
си по повод Деня па ЮНА в основното 
училище, средното училище и в пър
вичните организации на социалистичес- 

младеж. Наградите обезпечава Съ
юза на запасните командири. На 20 де
кември в основното училище в Дими
тровград войниците ще проведат тради- 
ционалния войнишки час за учечниците 
от 1—VIII клас. На същия ден учени
ците от основното училище и от обра

на отбележи 
19 де-Съюзът на стрелците ще 

22 декември със състезание на
В състезанието ще вземат уча-

че иството констатира, 
при последните избори за 
делегати и делегации не 
са избрани достатъчно же
ни, съответно структурата 
на населението в обвита
та. Подобно е състоянието 
и със застъп©ността на 
жените в рамоуправителни 
те органи в организациите 
на сдружения труд, както 
и в обществено-политичес
ките организации. Като че 
ли все още се прави не- 
равноправие между мъжа 
и жената.

В предстоящия период 
Секретариатът за обще
ствена дейност на жените, 
съвместно със Социалисти 
чеокия съюз и останалите 
обществено - политически 
организации, преди всичко 
със Съюза на комунистите, 
по-голямо внимание ще 
обърне за подобряване на 
материалното и жизнено 
равнище на незаетата же
на. В това отношение го
лям шанс са новопострое
ните фабрики, които се 
очаква през идущата годи 
на да започнат с работа и 
където ще бъдат настане
ни повеЧето жени. Освен 
това ще се застъпи за ^не
организирано развитие на 
домашното ръкоделие, къ
дето също така незаетата

кември _ „„
стие отбори от всички ооществени стру-

К1УНа 22 декември, делегации на тру- 
обществено-тюли- 

.уестните об- 
войнишки

ката довите организации, 
тическите организации и 
щ.ности ще посетят различни 
колективи и ще честитят празника

ка.
Отделно място в -провра 

Агата на работа през след
ващия период от четири го 
дини заема включването 
на жената в различните 
тържества по случай праз 
ниците и други тържестве
ни манифестации, а преди 
всичко при празнуването 
на Осми март, Деня на 
младостта и пр. Секретари 

обществена дей

на
войниците. А. Т

БОСИЛЕГРАД 0

Посещения при граничарите
Босилеград. Следатът за Тазгодишният 22 декември — Ден 

на ЮНА в Босилеградска община ще 
бъде чествуван по тържествен 
Всъщност чествуването на 41-та годиш
нина от създаването иа Армията ни, съв 
падаща се с 90-та от рождението на дру 
гаря Тито ще започне на няколко дни 
пред празника, преди всичко чрез раз
лични спортни състезания, в които ще 

отборите на ЮНА, ФК

ниччото пооделение в 
това в продължение на тържеството ар- 
лгейците, средношколците и

ност на жената ще органи 
зира изложби на различни 
еспонати от домашно ръ
коделие. —«За осъществя
ването на целокупната ак 
тивност, която е залегнала 
в програмата от особено 
значение ще имат секции
те при местните общности 
в районните центрове в ов 
щината. Затова много по- 
го ля аю внимание ще обър- 

върху укрепването на 
същите - изтъкна председа
телят на Председателство
то на Секретариата за об
ществена дейност на жени
те Данка Стоянова.

учениците
от основното училище в Босилеград ще 
се представят с подбрана културно-за-' 
бавна програАга посветена на Армията 

Делегация, съставена от представите
ли на обществено-политическите орга
низации, Общинската скупщина и трудо 
вите организации на 22 декември ще 
посетят войниците в казармата, къдетс

начин

вземат участие 
„Младост”, градската младеж и труде
щите се в Секретариата по вътрешните 
работи.

В навечерието на празника в голя
лата зала на Културния дом ще се про
веде тържествено събрание, на което 
доклад за създаването и следвоенното 
развитие и издигане на ЮНА ще изнесе 
Борислав Павкович, командир на гра-

ще се проведе и централното тържест
во. На същия ден, делегации на трудо
ви организации от региона, патронинехМ

иа граничните застави съвместно с ме
стното население и пионерите ще по
сетят заставите, където също така ще 
се проведат скромни тържества.

М:яМ. Я.

ОК НА СКС % СУРДУЛИЦАОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА

Енергично срещу слабостите и несамоуправителното поведение
Съюза на комунистите.' за разпределението на чи- 
Още повече, добави той, за стия доход и в които се 
щото все още има нераз взима и незаработенотд. 

Маршжович, (тиране на сложността на През даветмесечието пре- 
иксномическата стабили- вишено заплатените лич- 
зацмя и трудностите, защо ни доходи в общината въз- 
то все още има комотио, лизат на около 8,14 мили

она динара. През този пе-

стряването на запланува
ните задачи.

В разискването стана ду 
ма и за слабостите в об
ластта на заемането, в да
нъчната политика, непо
следователността в изуча
ването потеклото на им\т-рално, а и опортюнистичес. риод изразходващите сред - *тг - ^ ^ ществото, недостатъчнатако поведеште в СК в об- ства са се увеличавали по,-к „ „ 1 работа на делегациите,бързо от общия доход, кое ’награждаванетото доведе до намаляване

на икономичността. Модна 3У*татите на тРУДа и пр. 
та конфекция в Бело поле “СИЧК° Т™а ИЗИ0ква- бе 
деветмесечието пък прик- -за1с™чено заседанието, 
лючи със загуба от 2,79 е^ргична и решителна ак- 
милионе. динара и има'го- Ц"я На членовете 1На СК. 
леми трудности

На проведеното на 9 т.м. 
заседание на ОК на СКС в 
Сурдулица, на което стана 
дума за осъществяване за
ключенията на Второто 'и 
Четвърто заседание на ЦК 
на СКС и Третото заседа
ние на ЦК на СЮК, осо
бено по-подробно се рази- 

укрепването 
конституционността, закон 
ността и спазването на со 
циалистическия морал.

ри на отделни организа
ции на сдружения труд, 
уводно изложение изнесе 
Славолюб 
председател на ОК наС!кС 

Сурдулица. Покрай оста-в
далото той изтъкна, че око 
ло 1900-те членове иа СК пасивно, неутрално либе 
е общината имат твърде ва
жни задачи в пеннататъш-

ищейно-политическо шината.
Че е необходимо по-от-

наеква за въз 
според реното

и марксистко издигане, в 
укрепване ролята на пър
вичната организация на 
СК, нейната цдейна и 
дееспособност, както и в

говорно поведение на чле
новете на СК потвържда
ват и трудностите, явява
щи се в стопанските орга 
кизации, в някои от кои
то не се спазват мерилата

На заседанието, на кое
то присьствуваха и секре 
тарите на първичните орга 
низации на СК и директо-

укрепването на личната и 
колективна отговорност в в осъще- С. Микич
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СУРДУЛИЦА

Започна с работа ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СЬЮ3 В БАБУШНИШКА ОБЩИНА ДО 1986 ГОДИ

политическата 

школа на ОК на СКС Нан-голямо внимание 

на селското 

стопанство
ГЙП^Г'1'13351 на миналия ме сец в Сурдулица в орга
зацията на Общинския ад- 
митет на Съюза на кол“ 
нистите започна школува- 

то яа четвъртото поко
ление курсисти на попити 
ческа школа.

За значението 
явното

беше, че такива облици на 
образование на младите ко 
мунисти е най-добрият на
чин за оспособяване за 
по-успешно действуваме 

орга
ни и тела, в Социалисти
ческия съюз. Съюза 
дикатите, Съ 
алистичеоката младеж в 
местната общност

■Политическата 
Общинския 
СКС, като

школа на 
комитет на 

постоянна фор
ма на идейно-политическо 
и марксичесюо образова
ние на младите,-която ра
боти вече 
Сурдулица, 
твърде успешна ои около 
стотина души, 
завършили вече 
работят като

в самоуправителвите
три . години ов 
се показа като Приемайки ■па син неотдавна нояшлитичеоки организа- 

програма за работа «а Об ции и сдружения в общи- 
щннската конференция на ната. Преди всичко 
Социалистическия съюз от ите му се изявяват

до 1 ->в6 година, деле- най-подходящи форми на 
гатите бяха единодушни в действуване. Недостатъчно 
определението си, че пре- активните, през следващия 
димство в следващите ня- четиригодишен период ще 
колко години трябва да трябва да се активизират, 
се даде .на развитието и 
подобрението на 
стопанство. Преди воичко,
Ще бъдат необходими 
енергични мерки и а!кции 
за създаване на

на поето- 
идейно - п оли тичес- 

ко и марксическо 
не на младите 
за изпълняване на 
дневните

юза на соци-
които са я 

успешно 
членове на 

много самоуправителни ор 
гани и тела.

Следва да се изтъкне и 
обстоятелството, че курси 
стите на около 120 учебни 
часа ще реализират твър
де съдържателната програ
ма, съставена от Марксиче 
окия център на ЦК на СК 
на Сърбия и ще бъдат под 
готвени за практическа ра
бота.

секци-
като

издига- 
комунисти 

всеки- 
самоуправител- 

по тоя по
вод говориха Милорад Та- 
сич, директор на 
чеоката школа и Стоян Пе 
ткович директор на регио- 
налната политическа шко
ла в Лесковац. Изтъкнато

и т.н.

За шест месеци школу
ване, колкото трае полити
ческата школа, около три
десетина курсисти ще бъ
дат запознати 
чено с нашата самоуправи 
телна практика и с

ни задължения

полпти- по-задълбо- По такъв начин ССТНселското все повече ще се превръ
ща в трибуна, от която се 
раздвижват най-актуални- 
те живототрептящи пробле 
ми и-

мно-
го конкретни явления в та 
зи практика.

по-

условия 
за по-интешивно производ 
ство, предимно животно- • 
въдство, за което в общи
ната
възможности, но 
поради недостатъчна 'орга
низираност, не се 
гат желаните 
Четирите
операции, все още плану
ват своето бъдещо разви
тие всяка поотделно, вме
сто това да става съгла-

акти визират субек
тивните сили в разрешава
нето им.

'Й?Й1?ЯСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Обсъден щштебюшнетм съществуват добриПОЛИТИЧЕСКАТА ШКО
ЛА И НА СЪЮЗА НА 
СИНДИКАТИТЕ

ДА СЕ ВНЕДРЯВА ДЕЛЕ
ГАТСКА СИСТЕМАзасега,

пости- Социалистическият 
юз е онази обществено-по 
литическа сила, която съ
ществено може да спомог
не за още г^о-успешно дей
ствуване на делегатската 
система и развитие на де 
легатските отношения във 
всяка местна общност, във 
всяка среда. При това 
ССТН трябва да се бори 
за пълно прилагане на ко
лективната работа й отго
ворност и приемствено про 
веждане на кадровата по
литика.

В програмата на Общин 
ската конференция на Со
циалистическия съюз 
Бабушнишка община до 
1986 година също е набе
лязано, че ССТН ще тряб
ва много повече, отколко- 
то досега да се бори за из 
днгане на обществената 
роля на жената, тъй като 
в Бабушнишка община же 
ните представляват и глав
на работна сила, а не са 
застъпени в достатъчна 
степен в делегациите, са- 
моуправителните и други
те органи.

•Действувайки по посока 
на по-тясно свързване на 
делегациите с делегатска- 

да се констатира, че съще- та база Социалисгичес- 
ствуват възможности и ус кият съюз ще спомогне к 
довия за увеличаване на за по-активна работа на 
селскостопанското пре^чз- всички части на ССТН, ка 
водство. От своя страна то обединяващ фронт. 
Републиканският фонд за 
насърчаваше развитцето 
на изоставащите краища 
на Социалистическа репуб 
;ммсч Сърбия вцнаш 
възможност и начини да

Съ-резултати. 
земеделски ко-На заседание на Пред

седателството на Съвета 
на Съюза на синдикатите в 
Сурдулица, състояло се >на 
1 декември т.г., е решено 
до края на годината в 
Сурдулица да започне с ра 
бота политическа школа 
на Съюза на синдикатите.

Договорено е школата 
да наброява 30 курсисти 
от сдружения труд, които 
за четири месеца школува 
не ще овладеят утвърдена 
програма, съставена от Ре
публиканския съвет на Съ
юза на синдикатите.

Избран е и съвет на 
школата от петима члено
ве, а за директор на съща
та е избран Бошко Петко- 
вич, професионален сътруд 
иик при Общинския синди 
кален съвет в Сурдулица.

С. Микич

Изпълнителният 
на Общинската скупщина в 
Босилеград, на заседанието 
си, състояло се на 9 декем 
ври т.г. обсъди няколко 
информации и даде съгла
сие на повече проекторе
шения и договора. Имен
но, на заседанието, на ко-

съвет почти всички предмети са 
професионално застъпени 
прн всички училища. По
добно е състоянието и в 
началото на настоящата 
учебна година, което е га 
ранция за добро и каче
ствено обучение на учени
ците.

Изпълнителният 
прие и няколко проектоза

сувано и съвместно.
Социалистичес

кият съюз, като обединя
ващ фронт ,на воички про 
гресивни сили на село, ще 
трябва посредством секци
ите и подружниците си, 
да се бори за по-пълно из
ползване на всяка педя об 
работваема земяа.

Затова

съветето присъствуваха и пред- 
обшествено-ставители

СЕКЦИИТЕ — МЯСТО ЗА 
ДОГОВОР И ДЕЙСТВУВА в-
НЕ

Социалистическият 
юз, от ден на ден, все по
вече трябва да поема и из
пълнява конституционната 
си роля на обединяващо 
звено ма всички обществе-

съ-

СЕЛСКОГО СТОПАНСТВО В ДИМИТРОВГРАДСКО
Босилеград

Може да разчита на Фонда за 

изоставащите краища
компенсация накона за 

брашно, изкуствен тор, оп
ределени видове 
но пшенично семе, соя и 
пр, както и проектозако
на за заплащане премии за 
соя, краве, козе и 
мляко- и премии за пшени-

гюлитическите оргз,1изз‘ 
общината, бе обсъ- 

отна-ции в
дена информацията, 
сяда се до работата на ос 
и опни те училища в Боси-

домат*

Тези д/пи в Димитров
град пребиваваха дирек
тор ьт на Републиканския 
фонд за -насърчаване раз

на изоставащите

общината през 
1981/82 година, 

информация, 
обсъди-

леградска 
учебната 
Освен
лрисъствуващите

информацията
подготвеността на 

училища за ра- 
настояжата Уче" 

двете ин- 
формации бяха изготвени 
от страна на Междуобщин 

институт за усъоър_ 
основно об 
■възпитание

овче

тази
ца. питието 

краища на Социалнстичсс- 
републмка Сърбия Мн- 

Филинсеич. и' гюд-

Не с по-малко внимание 
обсъди-

въвха и 
вр'ьзка с 
основните 
бота през 
бна година- И

Участвувайки всекиднев 
но в укрепването на всена 
родната отбрана и самоза
щита покрай останалите 
задачи, отнасящи се до 
мерките по провеждане на 
стопанската стабилизация 
у нас ССТН на дело ще 
допринася за претворява
нето в живата на Решения 
та на* Дванадесетия кон
грес на СЮК и Деветия 
конгрес на СКС.

лрисъствуващите
и проектобюджета 

Общинската скупщина 
1983 година. Същият по от 
ношение на бюджета в на

посо

кипаха лко
председателят на регионал
ната стопанска .камара от 
Ниш Михаило Лочманац.

за
има

стоялата година е 
ЛЯМ за .10 па сто, и възли- 
за ца 49 802 550 динара. 
Съшите ще бъдат обезпече 

25 658 550 от собствени 
24 144 000 дата

помогне развитието в тази 
област.

Една част от разговори
те бе посветена на пробле
мите, с .които се ореща 

бепната фабрика „Васил 
Иванов Циле”.

В разговорите взеха уча
отне ц представителите «а Социалистическият съ- 
обществепо - полшнгческп юз пе ще отлшие нито 

особено те' организации в Дими- един въпрос — от снабдя- 
Общинската тинето със стоки от пър

ва .необходимост — до из
пълнението на плановете 
по есенна и пролетна се
итба.

Това е второ посещение 
в Димитровград с цел по- 
обстоипо да се обсъди ре- 
алнзаиията на развойните 
програми ма Димитровград 
ска община, в чпято реа
лизация ст.с средства уча
ствува и Републиканският 
фонд.

В разговорите 
място бе дадино -на агро
ном млекса, както и на въз

окия
шенствуване иа

ите/ а и в разискванията 
се изтъкна, че въпреки за 

условия за ра 
всички ос- 

Босиле-

ни
източници и 
пя допълнителни средства 
от бюджета на СР Сърбия. 
Разбира се че заключител

но тоя и оста-

■

труднените 
бота почти във 
новии училища в 
градска Община, те ушеш 

изпълняват своята об
възнитателно-оо

Цяло- 
учеб

но мнение
налите проектозакони

Общинската окупщи- 
сооия ма

щ0
троп град,
скупщанна и представител и 

можисстите и мерките, ко на трудовите организации 
X ;,а ™ ..ред,.р,.,ома-г да „Сточар” и „Васил Иванов
со увеличи селскостоаиж- Цпле . А. Т.
сюото производство. Може

даде
на на съвместната 
делста7ИТС
та, която е насрочена за 
20' декември тази

но
на трите съие-ществена

разователиа задача.
Стно е реализиран
пия план и "Р°граМ0’ Г01 дишния фонд иа часовете 
съшо. с малки изключения

година.
М. А.

М. Я.
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ШЕ>ДвНИ«;0гг

а.‘в
ЗД ДЪЛГОГОДИШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

на „Балкан-Компас“ДИМИТРОВГРАД Грамота„Циле“ излиза от 
анонимност 25гк«яБ йвигпод Ге?о „яголипока „и- Компас" па граничния про 

во". По повод 130-годиш- пуоквателен пункт при Гра 
мината от производството дшш. Тов^,? качало, «а 
па Ягодиноката бира и сътрудничеството,

сътруд ше ДаДс по-добри резултат 
с гостилничар- ти от обикновените отно

шения на купуване и про-

Иа 9 декември тази го
дина в гостилиичароко-ту- 
ристнчеоката организация 
„Балкан-Компас", от Дими 
тровград се състоя 
и скромно тържество,

. което присъстоуваха пред*

отсъствие, мебелнатаСлед дългогодишно 
фабрика „Цдте” от Димитровград пак се пред- \ 
стави ма белградския панаир за мебели. Всеки 
панаир е удобен момент да се представи пред 
гашбнтпте иа най-новото производство, а също 

сключат нови договори за про-

малко 
на

тридесетгодишно 
ничествое и място да се 

.дажба на производството. Какво от това постн- 
„Циле" на този панаир?

За повечето участници на панаира 
ле" беше почти непознато, заяви директорът 
Карол Макюш. Сега е направен определен сон
даж, за да се види къде се намира в този мо
мент „Циле” и има ли възможности да се вклю 

разпределението на труда. Засега се чув- 
липса на свързаност с останалите де-

с ко-тур и етическата органи 
зация „Балкан", гостите даване. В подкрепа на то 
от Свстозарево връчиха па ' на са и думите на комер-

Яго-

гна
„Ци-

„Балкан" ческия директор
динската пивара Драган 
Стоилкович, че сътрудниче 
ството трябва да се обога 
ти с нови форми И СъДЪр- 

имайки предвид

надиректора на 
Илия Петров, грамота като 
признание за успешно съ
трудничество. Това сътруд 
ничество ис се състои са
мо в продажба на бира в 
обектите на „Балкан". Яго 
динската пивара е участву митровград 
вала в капиталовложения- „Балкан".

чи в
ствува
лови свят. Повечето от деловите партньори са 
изненадани от самия факт, че „Цшю” изобщо

Макюш. „С 22

жания,
местоположението на Ди- 

и обектите на
А. Т.участвува нацанаира, продължи 

трудови организации, водихме разговори. Пре 
дстои сключване на договори за продажба на 
нашите мебели, стойността на които ще^надми- 
не едногодишната продукция на „Циле".

Най-голям интерес на посетителите на па
наира е предизвикала детската стая „Денис". 
Със своята. функционалност и възможността да 
се помести в малки стаи, тя задоволява най- 
различни вкусове. Да напомним, че конструк
тор на тази детска стая е Евлогп Глигоров, те
хник по дървообработване.

Панаирът е показал, че „Циле" със свое
то производство се намира натравнището на тра
диционните производители на мебели, а с 
кои естетически ценности е и на по-високо ни
во. Ако трябва да се даде оценка за участието 
на „Циле" на белградския панаир за мебели 
може да се каже, според думите на Д1ректора, 
че това е било на солидно равнище-

В ООСТ „ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД"

Започна производство 

на гумени фолии
330 тона• Годишно ще се произвеждат 

гумени фолии, които ще се изнасят изключител-
Ил. Петров 

получава грамотата

синдикален съвет Саша 
Димитров, председателят 
иа Общинската конферен
ция на социалистическия 
съюз в Димитровград Мла 
ден Димов, представители 
на „Балкан" 
тели па фабриката за про
изводство на бира от Све- 
тозарево.

Тази година фабриката 
за- бира от Светозарево оз 
наменува 130 години. За 
първи път в нея през 
1852 родина известният тър 
говец от Ягодина Филип

ня- но на западните пазари 
Трудовите хора на 

тровград" постигнаха оше един 
производствен успех. На 7 деке.мври т.г. е пу
сната в редовно производство ротационна преса 
за вулканизация от типа „Кобърц" с годишна 
продукция 830 тона гумени фолии*

Производството на гумени фолии е значи
телна новина в производствената програма на 
ООСТ „Тигър — Димитровград" и е в пълно 
съгласие със стабилизационните цели. Именно, 
пресата ще ползува главно домашни суровини 
(70—80 на сто), а целокупната годишна продук
ция ще се изнася на конвертимуемите пазари, 
което ще осигури на трудовата организация зна
чителни валутни постъпвания.

ООСТ „Тигър — Дими- 
забележителен

А. Т.
У и представи-

Г Стопански новини 
от Сурдулишка 

община К. Г.

$ Основната организация на сдружения 
труд за производство на микро-мотори „5 сеп- 
те.мбар" в Сурдулица има дългосрочно делово 
сътрудничество с Волжките автомобилни заво
ди в Съветския съюз. За нуждите на тази авто-

ООСТ

Цех за техническа проверка на 
моторни превозни средствамобилна промишленост сурдулишката 

до края на ноември изнесе 101 хиляди микро- 
мотори за охладители „13 ГМ". Инак според 
плана се предвижда доставката на 132 717 ми
кро-мотори, а тъй като още 18 000 мотори ча
кат докомплектуването им с елиси и термопре- 
даватели, очаква се ’ планът за износ напълно

Всеки, който притежава 
моторно превозно средст
во дължен е един път го 
дишноч да направи техни
ческа проверка на също
то. За тази цел се отива в 
Пирот. До там и обратно

всеки трябва да мине око 
ло 50 километра и да из
харчи определено количес 
тво бензин, да не говорим 
за загубеното време. Има 
йки всичко това предвид, 
както и фактът, че в Ди

митровградска община си 
гурно има към 1400 мото
рни превозни средства 
(през 1980 г. са били 1170), 
„Градня” е предприела оп 
ределени 
говорните

да се реализира. краички при от 
органи да й се 

техниЗа идущата година е договорен износ на 
. нови 110 000 микро-мотори.

• Основната организация на сдружения 
труд «а Нишката модна конфекция „Бело гюле” 
в Сурдулица е договорила износ иа девет хи
ляди ветровки за Съветския съюз. От догово
реното количество са изнесени три хиляди, а в 
заключителен етап на изработка са още шест 
хиляди. Стойността на тази доставка възлиза 
на около 4,5 милиона динара.

разреши да върши 
ческа проверка на мотор- 

средства. 
Подходящи помещения ве 
че има в базата. Нужно е, 
компетентно лице или 
мисия да се съгласи, 
тези помещения изпълня- 

норми. 
съгласие се полу 

чи, „Градня" ще набави и 
необходимите съоръжения. 
За обезпечаване 
ходимите

Цел е заинтересован 
ЗОИЛ „Македония" който 
има свой пункт в Димит
ровград.

Откриването на подобен 
цех е от интерес не само 
за „Градня”, но и за всич 
ки граждани на Димитров 
градска община, особено в 
този момент, когато недос- 
тигат нефт и бензин.

СУРДУЛИЦА
ни превозниПревишено заплащана

През последните дни на 
територията на Сурдулиш
ка община доста се говори 
за превишеното заплащане 
па личните доходи за де
ветте месеца на т.г. Следо
вателно, проблема породи 
неспазването на самоупра- 
вителните споразумения, 
без да се държи сметка 
за разпределението на чи
стия доход и фондовете.

Съвета на сдружения труд 
при Общинската 
на,( които може да „отстъ
пи" в отделни случачи 
Закона за забрана 
полагане с част от обще
ствените средства за 
ни доходи.

На Съвета

ко
че чскушци-

ват предписаните 
Ако товаОТ

за раз-
® До орновната организация на сдруже

ния труд „Галеника" в Сурдулица пристигна 
нов иск за доставка на Чехословакия на 50

лич на необ- 
средства за та-на сдруже

ния труд при Общинската 
скупщина от такова „връ
щане” на средствата са ос
вободени редица

хиляди квадратни метра минерална вълна. 
Искът е приет, а доставката трябва да завър
ши до 15 декември т.г. Стойността на това ко
личество минерална вълна ще възлезе на 3,67 
милиона динара. Инак според стария договор 
на Чехословакия ще се доставят 20 хиляди кв 
метра минерална вълна, която ще се ползува 
за топлинна и звучна изолация.

трудови 
организации и трудови об
щности. Пълно 
не от 6309

Трудови организации, 
при които са били оонова- цревишава-

динара ще тряб 
ва да върне професионал
ната служба при самоупра 
вителните общности 
тересите в Сурдулица.

телтщ тези превишения, съ 
гласно законопредписания- 
та, са поднели иск до Об
щинския сцндикаЛен съ
вет, който обстойно разгле 
да и даде предложение на

С. Ми кич на им

С. М.
А. Т.
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КРМУЕЩ
комунисти и НА СЪЮЗА на комунистите НА СЪРБИЯ

С1

■ а-аа

врой 1341 
Година И 

10 декември 1882 
Белградг

ПРИЗНАЦИ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
Вя И самото предвестие, че Централ- сюк*121 На ТреТ0т° 

Ществяването нГ^ключеш^а ^ Третото

гьсгчздгг - » —стабилизацня — 
начинът на работа 
СК в обществото

спооел обтяга ^жедаиие на ЦК ма гани. Ще трябва много политически труд, а 
нашата обществтост в И време' да се разбеРе това- А времето ни еса приети катп тржкн ^ Д тРУдовите хоРа> по-ценно отколко  то когато и да било. Евенту-' 
тннГи Т^:1Те^уп^0баЧе неизбежни ис- алното изчакване щото суровата действител- 

■ чувствуват като гвогг ТппК°ИТ° Т63И хора ност' сама» яа влияе върху промяната на съз 
се масово яомлкптп 1!^ повече и по- панйето и поведението, скъпо би ни коства- 

икономическата носття ’т «.»«„„ С вУват последовател- ло. Необходимо е всички, всеки във своята 
свидетелствува за това, че ръководството, което ги е приело, организация на сдружения труд и в общест-
и схващането на ролята на Тяяи пгт>,иа 0 вено-политическата общност, в светлината на
се мени към добро. Ден- „ „ д ен моРален и политически Заключенията на Третото заседание на ЦК

капитал, които никак не бива да се прахо- на СКЖ и реалната международна и наша 
са в очакванията пазарлъци и разправянето обстановка, да оценим нашите възможности 
на действителните или изконструираните не- И потреби и веднага' без да чакаме резолю- 
доумения У 1 диите и „съпъствуващите ги документи , по-

решително да тръгнем насреща на онова, ко 
ето ни очаква.

тралният комитет на СЮК през септември,
както видяхме, утвърди задачите на кому
нистите в сдружения труд и в обществените 
и държавните организации и институции, а
сега пък аналитически се връща към своите Характерът и същността на Заключения- 
Заключения с цел од анализа да извлече по- та на Третото заседание на ЦК на СЮК са 
уки и насърчения за себе си и

Опората върху собствени сили пак ста- 
партийните такива, че не бе реално да се очаква тяхно-' ва лозУнг на момента. Като че ли историята

се повтаря- В битката, която понастоящем 
водим за стабилизиране на стопанството и 
изход от икономическите трудности участ 
вуват поколения, които така добре 'помнят

• организации и ръководства навред из стра- то бързо осъществяване. Те са едно полити- 
ната. Това, няма никакво съмнение, са при- чески важно и във всеки случай 
знаци на последователност към решенията „стъпало” в континуитета на поръките на 
на Дванадесетия конгрес на СЮК и на заве- Дванадесетия конгрес на СЮК, които се

преломно

как в първите следвоенни години изведнаж 
неочаквано се намериха сами, в разрушена
та страна, често без елементарни условия и 
средства за работа и живот. Все пак, излез 
нахме като победители; на самоуправителнда 
път на социалистическото изграждане. Днес, 
покрай тези, които помнят това се намират и 
нови, млади поколения, възмъжали и в го
лямо мнозинство готови да последват полити 
ката на Съюза на комунистите. Само, трябва 
за всичко, навреме и точно да ги осведомим 
и насърчим, с примера си преди всичко.

тите към покойния президент Тито, който в материализират, в дългосрочната програма 
такива затруднени обстоятелства умееше да по икономическата стабилизация, а сетне, 
охрабри и подтикне «е само комунистите, но °Ше по-определено, ще се материализират в 
и остайалите трудови хора, готови да се бор
ят за своето по-хубаво утре.

осъществяване. Обаче, множествонеговото
явления, нерационални процеси и тенденции 
в стопанисването е възможно (и нужно) вед- 

По-последователното отношение към по- пата да се променят. Претворяването 
ръките на Дванадесетия конгрес и на Тре- дело на идейните и политически, определе- 
тото заседание на ЦК на СЮК се забелязва ния, сюгжестирани ог Третото заседание на

в живо

и в практиката на останалите партиини ръ- ЦК на СЮК, се отразява вече в скиците на 
ководства и организации — ъ републиките резолюциите за икономическата политика в 
и покрайнините, обшинитб и организациите идващата година. Известно е, 
на сдружения труд. Почти навсякъде кому- без разлика на това, че резолюциите още не 
пистите се сепнаха и по-енергично се залови- са приети, че през 1983 година ще трябва да 
ха на работа. Олреснени са съществуващите работим повече и по-добре, а да харчим — 
и съчинени нови планове и програми за ра- по-малко. Защото, дълговете, с конто в ми- 
бота в чието осъществяване ще има работа палото осигурявахме привидно лесен живот 
за всеки наш човек. Разбира се, това е само и относително изобилие, трябва без отлага- 

важна, обаче нееравнителмо не да се* връщат, 
задача от онези, които ни очакват.

например,
И още нещо се повтаря. От организаци

ите на сдружения труд, от университетите и 
останалите училища, от местните общности 
и поделенията на нашата Армия пристигат 
предупреждения и искания за укрепване 
единството на Съюза на комунистите и общес 
твото, защото нашите хора безброй пъти се 
увериха в това, че единството е най-голямата 
ни гаранция за по-светло бъдеще. Пред тези 
предупреждения и изисквания комунистите 

бива да останат равнодушни. Осо-

първата, много 
по-лека Една такава икономическа и политичес-

членовете, организани- ка действителност, пред която сме наистина 
на Съюза, на комушис- изправени, още се съблюдава в Съюза на -ко

мунистите и останалите организации и ор-

Задълженията на 
ите и ръководствата 
тите са толкова ло-големи,

никак не 
бе по онези на ръководните места.колкого заклю-

когато упорито се бори та и технологическата - дисципли
на, трябва да се заключи, че поня
кога инатът представлява значи
телна бариера на 
самоуправление.

сдружения труд в Зайечар 
проведени две дела, оба- 

решение и прнсъ 
Всичко топа, на

ДУМИ И ДЕЛА. времето,
за осъществяване на производстве 

план и да намали отсъствията
да. на
досега са 
че окончателно ния 

ща заетите.
по-ефикасното 

За изпълняване-СКЪП ННАТ да още няма. 
глед, е нормално. Работникът пол 

своите -самоуправителпи пра Неофициално сс узнава, че пра то на трудовите задачи и да не 
Медната мина се опита се .говори, защото този случай до- 

спогодят с тази работни- статъчно предупреждава: къде би 
чка без разлика на това, че лети- . се намерило самоуправлението, 
пата е само една, с желание да се ако всички недоразумения от този 
намалят разходите. Ищецът огг. ц подобни видове биха се решава- 

Сънно, неофициално пра Лп пред Съда на сдружения труд? 
наблягали мри съдиите в

зува
ва и търси правдата. вницитс и

т да сс

та трдаота “организация, ? затова 
че но й платила два час“яра(^а' 
По-точно отговорникът на тази 
работничка „смалил" даа трудови 
’.га защото много тюрано “и
пуснала Ра^°™и:те сГзадачи изпълнила трудовию си

Решението на отговорника

■ГГГЛЛГ55ЯВ--
ЖЯ-даГЯГВсъвет, където съ-

В Съ-

друго. Да заис- 
косто е изгубено 
по обжалването 

организация, 
трудочаса

Изводът 
марим времето, 
около решаването

трудова

е в

бил топа.
в самата 
Нека пресметнем 
са изгубени в Съда на сдружения 

Зайечар. На заседанията на 
ООСТ редовно 

работничка/, 
отговорникът и други 

Всеки от тях изгуби 
часа работно време,

изгубени около сто- 
Разбира се,

иницитв
Съда- на сдружения труд за въз
можно по-бързо решаване на то
зи опичай, с мотивировка Да не се отдавна

разноски. Но, из- ла първоначалната

Паричният ИЗНОС за два, по вой- 
съдейки, незаработени часа 

с стотина пъти прешшш- 
, стойност. Об- 

о многократно ощетено

колко
чка

труд в 
този съд от тази 

спомената правят големи 
.глежда, ще 
заседание ма съда.

ществото
най-вече трудовата организация 
За щетите, които поради 

Без навлизане т във всички ас- ,СЛуЧаи цма нашето общество до- 
случай, ог възмож- цъЛ1Нител'Но трябва да се Размисли, 
върху взаимните от 

спазване на трудова

отиват: 
юристът, 
свидетели. 
то осем 1 
че досега са

се стигне и до трето
такивапе такак о-

110’К’ГН на този 
пото влияние 
мои гения до

въвтипа труд опаса- 
всичко тона иай-вече е ощетена 

и това по
И. Телескович

ботничка
Р^Тал“ била приета.

организациятрудовата
що



а Комунист

ОПАКОТО НА ПАСИВНОСТТА
—I до голяма част и 

иай-буквално сс оч©р-Л подобно е положението

ГЛГЖйГ- " ягпраиителните и делегатски тела и на факул- 
и » студентските домове.

мо се црношшахме в убеждението, не шш-

“ доп^-
110 ' ггреобладае беаидейност н обучеше

през, на общес- 
стенон' внасяните ид 
възгледи на рлета.

поколение на 
иай-голяма част оп 

конто сс борят

Активът на комунистите па студентите 
по медицина, конто квартируват в Стущонт- 
окня дом в Лашчина и Заареб анализира съ
стоянието в Дсша във връзка с национали
стическото действуване и проявата, станала 
на 23 н 24 октомври и утвърди задачите сн 

уреждане на положението в това заввде- 
Хазм вест, публикувана тези дни в

тетмте,
в тези телаОсобено загрижава, кегато 

н в акциите па обществено-политическите ор
ганизации изостава присъствието и деиству- , 
напето на членовете на Съюза на комунисти 
те и това не само студентите. Защото, за це- 
лоюугшата работа и живот във високите 

еднакво са отговорни всички кому- 
Студентския дом в Латн- 

на членс

ка,ъме да 
то, некритичеоки 
твото чужди, до голяма 

течения и
много по-образовано

минавахме
за
ние’.
средствата по масово информиране, дори е 
последна в редицата вести н статии за цро- 
явите на националистическите, клеропацио- 
налнстцчеокпте и шовинистичните прояви и 
действуване на малка група студенти в Сту
дентския дом „И. Л. Рибар" в Загреб, а 
преди -няколко месеци подобни статии бяха 
посветени на падобмц събития в студентския 
дом в Сплит. За двата случая вече са напи
сани повечето думи. Но, и покрай всичко 
и след всичко, все пак редица въпроси ос-

еологичеоки
Имаме
млади, в основата си и н

общество, школи
нисти. Събитията в 
чина са сериозно предупреждение 
пете на СК и ССМ, че врагът ползува всяка 
неактивност и небдителност, чс е нужно с 
младите и всред младите да се действува и 
конкретно., и непрекъснато, защото тези съ
ши врагове, но и враговете от всички, видо- 

които не отговаря самоупра- 
общсство и на-

Ежжгж'
дейстиунапето наизправят прояви на 

всред младите какаото е 
националистическата малка група в дома I

сигнал за >реЛпшчши. Нерядко вдигаме 
вога тъкмо, когато събитията ос разиламт- 
ят, 'когато количественю о необходимо да сс 

много повече сили в санирането
вс, всички па 
виталното социалистическо 
сок и те на развитието му,

тават открити.
Какво се случва с една част на младеж

та, особено студентската? Какво е това, кое
то отвежда отделни лица и малки групи 
млади във водите на враговете на общество
то ни? Дали става дума за опит на повторе
ние на събитията, чиито корени са в седем
десетте години? Къде са и какво правят чле 
ловете на СК и ССМ, как действуват самоуп- 
равителните тела и тези среди, до коя сте
лел това е резултат на липса на тяхното по
литическо действуване? Безсъмнено, въп
роси има много, а потребите изискват и на
време да се изнамират решения и несекваща 
акция-

паполагат
последиците, отколкото непрекъснато да се 
,е действувало. Без съмнение, касае за опити 
,на малки групи националистически насочени 
студенти (и техните идейни бащи в страна- 

чужбина), жители на студентски домо- 
конто от една страна чрез политическа 

акция се .застъпват да увеличат кръга на съ
мишлениците си, както и да се вмъкнат и 
да се натрапят в самоуправителпите тела, и 
активи на младежката 
друга, чрез физическо малтретиране да запла 

огромното мнозинство, което никога не 
им беше, нито ще им бъде склонно. Очевид
но, касае се за методите и облиците на вра- 

действуване от фашисткия арсе- 
години, от

винаги ще се зас-
празно пространство в"тъпияг да намерят

фронт. Административните и репре- 
мерки. безспорно са необходими, г: 

бъдат само камъчне в мозайката на
нашия 
си впи 
могат да 
целокупното наше действуване.

но

та и
ве, Организираните социалистически сили в

безтова имат особена роля, чиято основа 
трябва да бъде във вкоренена и 

обществено-политическа раоота
съмнение
дългосрочна 
с младите и всред младите, от основното учи 
лище и пошататък, защото на пръв поглед 
малките пропуски, това показва практиката, 

могат да се превърнат в сериоз-

организация, а от

111а г

след време 
пи последици.На пръв пЪглед може би изглежда, че 

на отделни лица и групици придаваме прека 
лено значение. Но с оглед на чувствителност
та на нашето общество към вражеските 
прояви от този вид и техните цели, на опи
тите, които имаме в това отношение, алар
мите никога не бяха нито са сега излишни, 
защото всяка проява на национализъм е — 
най-голяма опасност за нашето общество, 
за нашата общност.

жеското
нал, известен и от седемдесетте 
времето на проникването 
жение.

Напоследък, откакто и широката оощес- 
тведгост е осведовена за клеронационалисти- 
ческите прояви, в ход е интензивна активност 
в ръководните тела и в базата на Съюза на 
комунистите, чиито резултати вече се 1^в- 
ствуват. В този смисъл самозащитната акция 
на студентите по медицина, макар че дойде 
с известно закъснение, говори за консолиди
рането на нашите редове и може и трябва 
да бъде пътепоказател на останалите. Но 
най-висшият облик на самозащита ще бъдат 
онези обществени мероприятия, които до 
значителна степен, отколкото досега ще от- 

реални перспективи на онези общес-
в из-

на масовото дви-

Противоположно на все по-гласното при
съствие на вражеските групици и тяхното из 
лизане от’ подземието на явна сцена и проти- 

предупреждения, 
в преценката 
положение в

воположно на временните
покрай останалото бекакто

за политическо-сигурностното 
Студентския център в Загреб, наяве излезе 
опортюнизмът и несхващането на прави 1 е ди- 
мензии на тези явления в партийните и мла
дежки активи, а и в самоуправителните те- 

управленето на Дома. Защото, очевид- 
положение, в което, както бе но «е става дума за отделни изолирани на

силници и хулигански прояви в студентските 
домове, за случайности, които няма да се 
повтарят, но за организирано вражеско дей
ствуване. Безсъмненно, това е последица на 
опортюнизма, незасягашето, неактивността, 

на политическия сензибилитет, ба
венето на активите на обществено-политиче 
ските
сами със себе си,
тъчно действуване в студентската си база.

Факт е, че враговете от всички цветове 
действуват и че винаги ще търсят благопри
ятно време и място за своята дейност, осо
бено в ситуациите, когато има повече про- 

' блеми, а нашето общество е тъкмо в такова ла и в
затруднено
предупредено на Шестото заседание на ДК 
на СКХ, проблемите много по-остро се пре
чупват през младото поколение, в положение 
то, в което врагът се застъпва, по основа по
ложително, непримиряването 
наследеното положение да използува за себе, 
за свои цели, да насочи това несъгласие в 
своя полза. И безсъмненно.

кри ват
твени промени и процеси, в които — 
граждането на материалната основа на соци
алистическото общество — ще намери мяс
тото си целокупната наша младеж. С тези 
перспективи няма да имат място за действу
ване „идеите” и „акциите” на оня историчес 
ки баласт, който от време на време (по пра
вило тогава, когато ние не действуваме) пов

на младите с
липсата

една част на 
младите му попадат, а част на вината за то
ва понасяме и

организации в студентските домове 
във форумите без доста- дига своите усамотени глави с цел да. върне 

назад колелото на историята.ние^самите, защото доста вре-
ч

НА НАБЛЮДАТЕЛНИЦАТА гръцката историческа наука, ние във. всеки случай ще учуди меж-
също така не подценяваме нито дународната политическа и акаде
онези трезви сили, които в ця- мическа общественост и всички
лата тази националистическа еу- онези многочислени международ-
фория виждат сериозен недъг на ни катедри, на които македонски-
гръцката демокрация. Но без раз- ят език навред по света се изуча-
лика на това очевидно неблагопри ва. Очевидно е, че мотивът на та-
ятно съотношение на силите, все зи инициатива бил великонациона
пак учудва, че мнозинството на листически и шовинистичеоки, а
ПАС ОК в гърцкия парламент мо- в прилагането
жало да приеме един такъв за- и антиюгославоки. По-широко 
к.он, който изглежда никакъв друт по-малко международно признати 
омисъл не е имал, освен на една езици, като съвсем ненаучни пре
вътрешно-политическа шовинисти- изволни категории са измислени

ж - , че ока позиция да даде междунаро само затова, че след непризнава-
Слушайки тези дни ииформа- дна димвнзид. пето на македонския език в Гьр

циите, които гоуорят за. процеси- ция, същият на гърците, които са
те на еманципация в гръцкото об- Според този закон връщат се КОИто не са потекло македонци 
шества, за законите за които инШ- всички гръцки студенти, които да се забрани и извън гГцГ до
циатива дадоха гръцките социа- слеДват на чуждестранни универ- миниращите пол,пичедки
листи, с които коренно се промеия ситети, .на които обучението се гръцкия парламент ™я ио

македонски . идентитет на един положението «а гръцката жена, провежда „на по-широко межто Уа Д, "аРламвнт нима не же- 
брой свои граждани, преди всич- църква, може би трябвало да по- народно непризнати езици" I алш на^стото1'РпЪС^.чШТеЛеК^Р
ко е атрибут, но и риск и още ед кажем повече търпение, , че и въп един неотдавна приет декрет на Мйкрппш^ 1?Т°\В Скопие и в
на непреодоляна неовобода «а росът за гръцкото малцинство или гръцката държавна администра- езикгч ш Дтт™* уЗНаяТ> че този 
гръцкото общество. Това, разби- македонската народност в Гъ.р- ция, конкретизирайки закана ггое като жив език на
ра се, не значи известност на нито ция все още не е част от тези цизира че той сГотнася до македонския народ. Числото на

изхо- еманципиращи процеси. Не под- тите, които следват в Скопие ' на ля 3Д’ 1'0ИТ0 ще узнаят т°ва трябва
да: нито, че политиката на елини- ценявайки надмощието на нацио- университета „Кирил и Методий” Г ^ сведе на наи_малка Мярка
зация на македонското население налмстическите асили и политичес. В Гърция, следователно неприз Ръйките студенти трябва да се
ще. претърпи неуспех, нито, че кия климат, върху които позици- .натият македонски език с декпе “30лират от македонската дейст-
— как това историята досега по ите на десницата се проектират та на гръцкото правителство се ®ителност' заЩ°то ако се инфицн
каза — срещу асимилацията отпор като национално всеелинско изис категоризира в по-широко меж Рая ° Нея' Това може Да бъде па-
ния македонски дух ще надделее хване, при пълната подкрепа на иумародно непризнат език" „„„У гУ0но за някои националистически

, костс великогръцки митове.

Опъване на лъка
- над силите които го сомяват 

Има доста исторически доказател 
за ства, че е възможно да стане. иС тава преди всичко дума

отношението към гръцките едното и другото. Поставя се, оба- 
граждани. Дали те ще се че, въпросът: за какво и кому иа- 

чувствуват свободни, без оглед на блюдавано от едно цивилизациои- 
своето етническо потекло и при- но и демократично становище, е 
надлежност или ще станат жертви потребно това? 
на организирана и насилствена де
на ционализация, ще определи ако 
не винаги колективното а то ин
дивидуалното отношение

ан ти македонски
и

Iкъм дър
жавата и обществото, в които, жи 
веят. Това, че официална Гър
ция не признава македонски език в

един от двата възможни



Комунист 3
РАБОТНИЦИ И безделници „сметката” платиха онези край /ма 

шините.
С това, разбира се не трябва и 

да се помисли; че в „Петолетката” 
съществува какъвто и да е антато- - 
низъм” между работниците и 
ководителите и' администрацията. 
Никой това не споменава тук. Все 
пак, трябва да се забележи, 
мо поради определянето на харак
тера, а и радиуса досега в „Пето- . 
леткината” „разплата с безделни 
ците” се е останало на

си на промените* РЪ-

тък-

ботят над 
ботници,

скромниединадесет хиляди 
1М„ _т „ «много въодушеве. 

Тръстеник пристигнаха за разлределетадето^и"" С6 <ПИ111е 
Две вести: И даете шнена- Работници" Специално не яо пт

един неквалифициран работник работници, обаче товп 
може да заработи и шест милиона хора, които вече 
стари динара месечно, Втората бе 
също така необикновена: в „Пето- 
летка”

ра- опити.каквото и да е оправдание, така 
че уволненията били абсолютно 
логична последица.

не саОт СКРОМНИ опити
Такъв е случаят и с другата, 

Интереоно е, обаче, че са увол всъщност първата вест — за съ-
с ществените новини във възнагра 

ждаването. Докато при утвръждаг 
един чиновник (ако тук не ечи- в2.нето на трудовата дисциплина в 
таме пазачите, портиерите и т.н.) ” еТолетка „нападнали ' само ра
йе е уволнен, а от общо петстотинте °от1ГИЦите край машините, при 
ръководители в „Петолетка” (от ефектите на възнаграждаването 
бригадирите нагоре) никой не са. случаят е обратен. Пак, главно

— да не окажем единствено-произ
водствените работници са тези

уволнените
неин само работници работещи 
машините, ч Или, по-точно, нитои трима 

са главно
дълго време не

идват на работа. Някои 
че няколко

от тях ве-

нелист НеОТДавна Уволнили 23 Тръстеник и само""са'формално °в

звамвадсвпението на оезделието са дългото лагайки закона, 
дишни болки почти във всички ния за уволняване, но работничес 
наши колективи, Дакива вести оте ките съвети, като 
иснаха като същински експлозии.
Защото, добре е известно, че у 
нас с години напразно се говори 
за възнаграждаване и по-отговор
но отношение към работата като 
движещи сили на по-нататъшнотс • 
стопанско развитие. Тъй като за

мо, че ме е уволнен но дори и не 
е сменен от функцията, на която, се 
намира. ,

Живко Велкович, подпредседа
тел на деловия отбор на Сложна-

които в течение на един месец мо 
же да заработят шест пъти пове
че от средното в републиката. С 
останалите това не случай. Според 

та организация на сдружения труд сведенията от октомври тази годи 
потвърждава, че никой от ръково- па от единадесет 
дителите не е сменен, макар че ед- най-вече заработил 
но от заключенията на работниче- фИЦИран работник, 
окия съвет в „Петолетка гласи часове извънвременна работа и 
че успоредно с ригорозните мерки получил 58 380 динара. Следват 
към работниците (уволнения) тряб-

доставмл реше

второстепенни 
органи, ги върнали на работа с

хиляди заетиедногодишно условно 
Тъй 
дано

наказание, 
като мнозина от тях неоправ- 

отсъствували пет, шест, пък 
и десет дни поред — казва Ми- 
лисав Неделкович, секретар —

един квали- 
Имал много

ко- още някои негови колеги — КВ 
и ВКВ работници, та едвам на .де
сето място да се появи името на 
генералния директор.

И затова имаше причини да се 
вярва, че в „Петолетка” стават 
крупни промени в оценяването на 
индивидуалната работа. Обаче, 
ако по-близко погледнем списъка 
на петдесетте работника с най-го 
леми лични доходи, бие в очи, че

това досега е само разисквано на 
всички възможни заседания — от 
конгресите до събранията в мест
ните
кой нищо не е променил, тръсте-

ПЪРВИТЕ ДЕСЕТ

общности — и понеже ни- В октомври тази година най-вече заработили:
58377 динара 
49111 
42079 
41700 
41209 
40455 
39342 
39120 
38845 
38689

380 трудочасаКВ работник 
ВКВ работник

ВКВ работник

нишкият пример е приет като из
ненадващо охрабрение. 195

257колективи като• Ако и други 
„Петолетка” биха почнали да въз
награждават този, който раооти, 

наказват онзи, който не

176Директор 
ВКВ работник 
ВКВ работник

189
266 в същия почти изключително са 

КВ и ВКВ работници, от една, и 
директори, от друга страна. Меж
ду тях има разлика само в това., 
че работниците работят извън- 

главно с това

пък и да 
работи в обществото ои се стигна- 

Най-сетне
179ВКВ работник 

Директор 
33 КВ работник 

Директор

176ло до крупни промени 
би имало достатъчно мотиви

отношение
202
176по-отговорно временно, така че 

се обясняват техните високи лич
ни доходи. На списъка на най-доб 
ре платените няма техници, -мно 
го малко има инженери, а за ос- 

явява Велкович, са виновни защо таналите, особено административ- 
то са мълчали за толкова големи- :Ните работници, и да не говорим 
те отсъствия на своите работ- Добре е, разбира се, че тук като 
ници и затова че бяхме принудени рядко къде се фаворизира произ- 
чрез изчислителния център да тър всдствения труд (средношколците 
сим сведения, за които са компе в Тръстеник са масово на произ- 

директорите и бригадирите водотвеннте занятия), обаче трябва 
да се признае, че такава система 
На разпределение страда от нелоги 

В „Петолетка” и .‘.Хидравлн- ч,НОсти. Със заработеното напри- 
ка” някои работници са почти ог- л,гер не са доволни младите ра- 
орчети заради това,
по уволняване е „пресечена на по- специалистите — инженерите, пла 
ловни път”. Илия Янкович, член НОВИЦИТе, икономистите. Затова 
на дисциплинарната домиемя, дър- е и ясно, че така наречените 
жи в ръката си сноп покани, изпря цезс01ВИ инженери тук по-охотно се 
щани до „безделниците” и казва залавят за машините, а интереоно 
че по-голяма част от уволниггелни- е и .сведението че ВК работниците 
те актове били анулирани от работ 0редно заработвали тази година 
ническия съвет. Членовете на та- като и заетите с факултетски ди 

орган главно сс солндиралп със ПЛОМи (ВКВ — 17 233, виеше учи 
своите колеги, а при това се чул лщце _ 17 687 дин). Товане зна- 
въпросът „дали е пристигнал и ня- . чи н,ищо друго, но че в „Петолет- 
кой акт против ръководителите . |Кам липсват качествени критерии 

Въ-, основа на това — добавя и вероятно И достатъчно мотивиза 
Янкович но трябва да се мисли п0-добра работа на всички кат.еге 
че работниците се противят на то
на че' са раздадени няколко увол 

'нителни актове, защото се касае

1 лен не, не по-лош, обаче не и ^н0
го по-добър от тези в другите ко 

Дра- лектпни в страната.
Накрая затова остава да ка

жем, че двете тръстенишки „изне 
вести” — една за уволня

далеч
към работата, което осооено 
настоящите условия, би представ 
лявало добра основа за съвсем по- 
качествена работа на целокупното 
стопанство.

в

ва да се набляга и върху отговор, 
ността на ръководителите. Те, за-

СК — от комисиите 
очаква нищо друго

ординатор на 
не могло да се 
освен да

п^.*тттнтр Всъщност, обяонява РАБОТНИЦИТЕ И ОСТАНАЛИ I ь ^ цялата акцНя е организирана 
Но след разговора ни с ръко- така. че Синдикатът и Съюзът на

оппмтелите на „Петолетка”, всич комунистите на равнището 
водителите на осто _ „з- 00ст т.ьрси и от таканаречен-ия
ки тези препоставки пр „ис. (и^ислителеи цеНтър) да до.

Ч63По,,щза се, първо, чс хората в стави данни за 
гигант, в който рз- всички заети.

предложат уволняване.
Неделко-

на

те и тим 
във веоки цех.отсъствията из 

Въз основа на това 
цифрата от 150 ра-този стопански се стигнало до 

ботници, които отсъствували 
оправдателни причини, а за 
не били повикани на никаква

Тогава някои от тях на

без
ботници, а такъв е случаят и съсче акциятатова

напоследици
гръцкото правителство говарНОст.
пт „аучните, цивилиза- б ръка извадили лекарокки иза разлика от научни , ^ бързаш удостопсреН1ИЯ, така че

ционните и мора ' в дисциплинарните органи били
меко казано са и гротексни, са съ "^диц СТОТина работим-
сем сериозни. Този според декре- кръГ, въз основа на

международно не абоТата |1а комисиите, мно.ш
опо- дото получили уволнителни акто- 

е «с а сетно слея обжалването, ко
сато се водила сметка за „социал- 

момент" (касае се за работни- 
които нямат други приходи, ос 

заплатата) - списъкът бил

отПолитическите 
този акт на

та „по-широко зп
език” македонски,

СФРЮпризнати
Конституцията на 

език на
ред
официален 
съвсем широко 
но това, па призната 

ЯЬлкото и

Югославия, 
възмож ния

колко е ци,
държава, съ

републи сведен тта 23 имена. п
Гнихме Това трябва да се спомене з 

- ако биХМ ,-ази масова необикновена увол- 
на велико- ™иГетш процедура. Като се знас

пационалисти и астми- це „ „Петолетка” и инак’б ™™

_.««н.»
признатото начало Р Сет работника, тогава е яс
^ нашата югославска Л^сет^ ^ ^ ^

не би трябвало да признае ;,.,0ЦИОНни" промени по отноше- 
не би тряо такава , , К.||М безделниците. Защото
служебен език. ™то казаха в

г.м гмзез пърлите шест месеца нв

74,5 на сто, което 
весж/и четвърти 

число,

рии засети.вен
Оттам и швестно въздържане 

похвалните коментари 
„револющш” във 

Все пак то

натолкова
ка Гърция, на която

логиката

шо

после/шал и 
гръцките 
латори

.всичко 
наказване ма
шините.

Колегата «а Янкович, внеоко-родно 
ципрочност, металик

тона обясня-ква лпфици ран м ят 
га-н Газибарнч, всичко 
... „ просто. Когато стои ма-
цтипата, казва той, шга“а ^ л НаВ безделниците, а Друга за
че не сс работи. Онзи в ; апислар1; вай ^ ;шрабочч<и на добрите ра
ята може да седи безработен, « _ „ 1Ш са изнеднадва-иш
никой да не забележи ™ва. О пак; Петолетка” поне се
друга страна, работниците оме н промени нещо. ДРУ»^1
са в положение да контролират р °птва да Р
ботата на ръководителите, Зашии не нравя

страна 
нейния 
глупост 
какго нс
кедонокиге

не смеочевидно
сме готодаи 

тестове на
правителство да но 1,яз^*д на
стдтшнекото им име, с ”;1гИСоН с 
политиката, кояУО ^е т11И-ге
реалността, ниго със 
интереси на двете с грани.

нито аит,има 
гръцк°т°

С7,С часа впрудовм
адцзирани само 
ще рече, че средно

загубен. От товачас е 
243 459 часа не се безработело



Комунист
Еивер Хо-

ЯГХ джГСиТ-с олицетворение иа 
- конституционно устрой ТНОВИНИЗЪМ; 0мр83^и^1фажда^кт>м 

нашата социалистическа са- съЩес.)1вува никаква '
действителна основа за консгрук- 

югославско-албвноко сътрУЛ

наактуално *иродеитисткитв 
ннн елемента в

ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СПАЗВАНЕ 

НА ИЗВЕСТНИТЕ ПРИНЦИПИ
да нашето
отво,
дюугграпителна система от 
ка иа необоързване. До 
на се стигна — каза Видин въ- 

дългогодишпите стремежи

полити-
всичко то

тивно 
ничество.преки .

иа Югославия да нормализира от- Като изтъкна, че на такава по 
ношенията си с Албания и да раз- Лцтика на албанското ръководство 
нива двустранно сътрудничество се противопоставяме решително 

» Председателят на Председател- върху ОСНовите па истинско .до- Видич каза, чс тази политика е
\ бривое Видич, член на Пред- ството на СФРЮ и председателят брос-ьседство. , безотговорна по отношение съд а-

дателството на ЦК на СЮК. на Председателството па ЦК на Всички тези тренотърди, предан та ,|а албанския народ и аванпо-
говори (на 7 декември) на Полити СЮК Петар Стамболич и Митя ЮТ тистки интереси, противоположни рИСтич-на от аспект на юигурност-
чеокия актив на Градския комитет- бичич имаха твърде съдържателна )|а ЖМЗНените интереси на албан- та на Балканите.
-на Организацията на СК в Бел- и за наглите отношения важна от СК]И народ и на приятелското зъ- _ кпаЯ на
град във връзка с актуалви въпро всички аспекти среща и разговор грудниЧоство между нашите две с гославия, иодчер & 
сп от международните - отношения с генералния секретар на ЦК на с.факи конто се бориха съвместно изложението си Дооривое Д 
и работническото движение ивъв КПСС Юрий Андропов. Изявено е |( „ародооспободитсл-ната оорба желае добросъседско сътруднштес
връзка с - международното сътруд- взаимно желание и определение |{ КО0ТО ръководството на наша- <во с Албания, но ^асъ-^уд

Югославия и СЮК с да продължи, чрез взаимни уси- цоБ начело с другаря Тито да- ство тряова да се обосновава н
лпя, досегашното успешно развн- снеоевременио от албанското последователното спазване на прип 

югославско-съветс-котте от- п., ководство твърде често изтъква ципите за суверенитет, територи-
ношенпя, и на билатерален план, и “ це,ина ПОмощ иа шародоосвобо ална цялости ненамеса, и на пъл
на международната сцена. дителното движение на албанския но равноправие и взаимно уваже-

Резултатите -и целокупният народ> со изявиха в остра форма ние.
опит и практ-ика в развитието на ’
югославско-съветските отношения - • •

ЙЗ РЕЧТА На”ДОБРИВОЕ ВИДИЧ ПРЕД 
ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВ НА БЕЛГРАД

ничество на 
други страни и партии.

Като подчерта, че сегашните 
световни икономически обстоятел
ства се характеризират с кризисно 
състояние и дълбоки разрези, Ви
дич изтъкна, че изходът от обща
та криза не може да се намери 
без по-ускорено развитие на раз
виващите се страни. Известно е 
становището на Югославия, че е 
от интерес и самите развити стра 
ни да дават пълен принос за за 
почването и развитието на всички 
облици за глобално преговаряне в 
процеса на изграждане нов иконо
мически порядък.

Говорейки за подготовките за 
Седмата конференция на необвър
заните, която трябва да се прове
де през март идущата година в 
Ню Делхи, Видич заяви, че поли
тиката на необвързаността силно 
се изяви като исторически реална 
алтернатива на блоковата надпре
вара и борбата за сфери, на влия
ние, като политика, която прока
ра път към стабилен мир, незави
симост и сигурност на всички -на

ше на

основи МАЛВЕРЗАЦИИпоказват, че принципните 
на тези отношения и сътрудниче
ство, утвърдени с Белградската и 
Московската декларации и по-къс. 
но със съвместните документи, ко 
нто бяха приети по време на сре- Общинският комитет на СК в Смедеревска паланка е осведо-
щите Тито — Брежнев, пр'едстав- мен за нередностите в трудовата организация „Инос-Подунавлье” от 
лява-? траен фундамент за полата- работници, а не от самоунравителните органи и партийната

организация

Под плаща на съгласието
тъшно развитие на равноправни н 
взаимно полезни отношения и съ
трудничество между нашите две 
страни .и партии.

тък срок получава пълен преглед 
за състоянието в трудовата орга- 

ова че „изобретателността” ня низация „Инос-Подунавлье" и пре

ОЛИЦЕТВОРЕИЕ НА ШОВИНИЗ- свиде- мнението на това работно тяло
телствува и примерът от Смедерев. *^а да сеср^ааТ 
ска паланка. В трудовата органи- получените средства,

Спирайки се върху отношения- зация „Инос-Подунавлье” не било кат0 личен доход или дадени във 
та между нашата страна ,и Алба- нищо необикновено в това трудо- ВИД на жилищни кредити, 
ния, Добривое Ввдич заяви, че не- Ва или делова единица напълно Членът на работната група Сло- 
отдавнашната предизборна реч на да разполага с дохода, толкова са- бодан Анджелкович, инак секретар 
Еивер Ходжа представлява нов мостоятелно, че да го дели на до- на Председателството на ОК на 
елемент в антиюгославската поли- гото си ще и както си ще. Дело СК казва, че е повдигнат въпроса 
тика на албанското ръководство дата единица „Ясеница” в Наталии за благонадежността на директора 

Отношенията ни с Албания и цн, например, „поради __ -изключи- На трудовата организация Мило. 
без това сериозно са -нарушени телни делови резултати” награж- рад Миланович. На основната 
след агресивните покушения на дава директора и няколко служе-- ганизация на СК в този колектив 
албанските националисти и преден ши в общите служби със стимул 
тисти с цел да се предизвикат от сто и петдесет до двеста и пет 
контрареволюционен .бунт и метеж процента. Разбира се, покрай ре. 
в САП Косово миналата година довння им личен доход.
Всичко това открито е подтиквано

ДРАГАН СТОЯНОВИЧ

ГОВОРЪТ НА ЕНВЕР ХОДЖА:
незаконно
изплатениМА

I

роди.
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СФРЮ 
И СССР

Част от изложението ои пред 
членовете на Политическия актив 
-на Белград Добривое Видич по
свети иа югославско-съветските 
отношения и изтъкна, че въпреки 
определени разлики, па и крупни 
разминавания, както например 
във връзка с Чехословакия през 
1968 година, Кампучия и Аф^ни- 
стан, другарят Тито и ЦК на СЮК 
считаха, а и сега считаме, че под
държането и развитието на прия
телски отношения между СФРЮ и 
СССР, между СЮК и КПСС, имат 
«ай-голямо принципно значение 
не само за нашите две страни и 
партии, но и по-широко, за работ
ническото движение в света и за 
борбата на всички прогреоивни 
сили за мир и социализъм, за рав 
ноправно международно сътрудни- 
чество изобщо.

ор-

е възложено да изпита възмож
ността за по-нататъшното ангажи
ране на секретаря на първичната 
организация на СК Милан Венич 

Друт е въпросът с жилищни- а на трудовата организация да раз 
от Албания, каза Видич, като при те кредити. Делени са без какъвто мисли за последиците от работата 
бави, че на Осмия конгрес на Ал- и да е ред. По-точно: по листата иа финансовия директор Живадин 
банската -партия на труда минала- направена от комисията, извън за Мирянич и за сшравдаността за за 
та година албанокото ръководство конно предвидените самауправи- Държането функцията председател 
откровено показа, че подкрепва ак телни структури. Милиони се обръ на работническия съвет на Томи- 
тивността, насочена към разбива- щали като на томбола, без каква- слав Петрович. Предложени са и 
не на конституционното устройство то и да е възможност за »съблю- партийни наказания- 

цялост на Юго- дава законността в -работата.
Проблематични взаимни' отноше 

ния давели една група работници 
Албанокото ръководство в ОК на СК в Смедеревска палан- 

продължава да се намесва пряко ка. Реагирането от страна на Ко-, 
в -нашите вътрешни работи с цел митета било бързо. Формирана е 
-и за-напред да оказва подкрепа на работна група в ОК, -която

и териториалната 
Славия, че открито проявява тери 
ториал-ни претенции към -нашата 
страна.

Обаче първичната организация 
на, СК предупреждава директора _ 

■ и финансовия ръководител, а на 
своя секретар и на 
на работническия 
другарска критика. Комитетът пов 
торно реагира и търси по-остри на 
казан-ия- Междувременно 
ва и прокуратурата.

председателя 
съвет отправя

в кра-
се намес

тьр Каражнов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ 
длъжността (САП Войводина), Мнрко Михале 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Поносел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор ка изданието за ЮНА).

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

Есшувдют В „Инос-Подунавлье” атмосфе
рата е някъде между „искреното 
учудване" и „огорчението”. Поне 
когато се разговаря» с -директора 
М-илорад Мнлованович.С указа на Президента на Републиката от 

21 декември 1964 година „Комунист" е отличен 
с Орден народно освобождение, а с Указа от 
30 декември 1974 година с Орден братство и 
единство със златен венец-

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

— За мен икономичеоките ре
зултати са единствената мярка за 
Правилното стопа-ниоване. Цифри
те достатъчно говорят за работата 
ни. Съвестно работех, знаех, че ще 
бъда наказан. Не

На

се разкайвал! 
имал съм право. Трудещите това 
неотдавна и потвърдиха, повторно 
гласувайки доверието ми.

Какво обдче да се направи с 
непоказаното досега: първичната 
организация на СК е предупреде
на за нередностите от страна на 
група работници, а не от са-моуп- 
равигелните органи и партийната 
организация. Къде бяха те досега?

Надава Издателска трудова организация 
„Комунист”.

Печащ се в четвъртък

• Урежда Единна редакционна колегия: 
Директор ■ главен > отговорен редактор Вел 
ко Миладинович, заместник главен и отговорен 
редактор Джуро Джурашкович, главни и отго 
ворня редактора на изданията в републиките

сърбохърват
ски! относно хърватско-сръбски (кирилица и ' 
латиница), словенски, македонски и албански■ покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна

н Херцеговина) д-р Живорад Джордасевич (СР 
Сърбия), Раджси Хайруааху (САП Косово), Пе

•> ■ ■ съкратени издания иа български, ун
гарски, словашки, румъ! ■ Р1
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БЕЛЕЖКА

Може ли се без поляк? КАКТО ПОСЕЕШ. .
Както посееш, така 

Ще жънеш — казва
и какво се получа 

ва? Частните селско
стопански производи 
тели са оставени на 
милост и немилост 
на притежателите на 
селскостопански ма
шини.

Тук естествено, въз 
никва въпроса, защо 
земеделските

народната 
Ца. Приложена 
съществуващото по
ложение в

послови- 
към

Селскостопанският 
изводител К. Ц. 
кат притежава 
която минава 
карище. Едно 
те не

про- 
от с. Ду- 

ливада, до 
селското лро 

лято стопани 
Държали сметка как 

прокарват добитъка 'си, та
ка че К. Ц. държали оста- 

без добив от тази 
ливада. Потърсил обезще
тение, обаче никой от съ
селяните му не искал да 
признае вината си. ^

се отнася към съ
да и съдът изпраща лице 
да прецени щетата. Агро
номът установява, 
та възлиза на 250 
на стойност 1250 
Започва съдебният

селското 
стопанство в Бабуш- 
нишка община — тя 
получава призвук на 
упрек.

На неотдавна 
леденото 
на Общинската 
ференция на Соци
алистическия съюз 
Бабушнишка 
на беше изнесено, че 
в частния сектор има 
над 200 трактори, до- 
като в обществения 
общо 5—6. Частните 
селскостопански

но, този случай 
подценяване. Още 
че не е и 
готрайните

«е е за факта, че 
селско събрание се повди
га въпрос за полските ще
ти, относно не обходим ост- 
та да се назначава

почти ла всякоповече 
единствен. Дъл- 
и скъпи съдеб

ни дела за дребни и 
значителни полски щети са 
доста разширено явление в 
Ьосилеградска община, 
това с основание трябва да 
се питаме:

не- про- 
заседание

ПОЛЯК.
Някои местни общности 

правят опити да разрешат 
този въпрос. Но

коопе
рации не проявяват 
по-сериозен 
меж към обезпечава
не със селскостопан
ска механизация? За

вее^ още не се ре
да направят 

завой

кон- стре-За-нал опитите
рядко свършват с 
понеже се изпречват диле
ми във връзка с начина на 
възнаграждаването на по
ляците. Мнозина 
че предишният 
възнаграждаваме не е най- 
съответеи относно не 
привлекателен за 
които биха. могли да из
пълняват задачите на пол
ски пазач. Има

вуспехдали положеч 
тако-

в селата имаше 
полски пазачи 
шг, както ги

общикието щеше да бъде 
ва, ако що

шаватк. ц. или поля- 
. л наричат на

шенци? Сигурно не. И в 
посочения

изтъкват 
начин на

по-решителен
към интензивно 
скостопанско

сел
произ

водство и не „напус
нат” търговията (ко
ято наистина им но
си печалби). Днес ко- 
гато

случай щеше
да се намери много по-бла
гопелучно решение, или
щетата нямаше да бъде ма 
правена, или пък 
щта на

про
изводители са тегли-

ече щета 
кг сено 
динара.

хората
ли кредити от „зеле 
ния план”, докато се 
обезпечат с 
зация. По реда на не- 
така. Мнозина от соб

процес, 
и седмината подсъ

дими идват в съда 
33 пъти. Изказват 
тирима свидетели. Накрая 
ето и сметката:

механи*с помо- 
пъдар, селяните 

Щяха да се споразумеят за 
обезщетението.

К. Ц. и предло- производството 
на храна- е една от 
важните стратегичес

жения полякът да 
месечна парична принадле
жност, а при това да бъ
де и социално осигурен 
Но това не е толкова лес
но колкото изглежда, поне 
жс местните общности раз 
полагат с малко оредства 
с конто трябва да се раз
решават и много други ко 
м унал но-битови проблеми

приемаравно 
се и че- ствениците на тракто 

ри, както беше изне
сено на заседанието, 
по време на есенна
та сеитба са

ки задачи на разви
тието, с няколко тра 
ктера само, коопера
циите не могат много 
да допринесат. Добре 
е, че са помогнали 
частните

тъй като 
за косач се заплаща сред
но по 800

По-рано селяните 
си назначаваха поляк и са 

го заплащаха, главно 
в натура — с жито и дру
ги селскостопански произ
ведения- С малко давания 
се постигаше голяма пол
за — почти от всички ни- 

и ливади се събираше 
цялата реколта. Обаче 
през последните 
години
села са без поляци. И не 
може да се каже, че не 
се чувствува отсъствието 
им. Този извод правим от

сами
динара на ден, 

денгубата на тези дукатча- 
ни струва 29 600 

. плюс 3000

тръгна-ми
ли в „печалба — 
взимали са от 5 С00— 
7 000динара 

динара за авто
бусни билети. За да „хва
нат” рейса те са изминали 
пеша над 740 км. И всич
ко това за само 1250 ди
нара!?

сдружени 
срскостопански про
изводители да си на
бавят

динара за изора 
ване на един хектар. 
Имайки в предвид, 
че оранта с трактори 
днес е насъщна необ 
ходимост,

селскостопан
ски .машини, но 
глежда, че договори
те им за сътрудниче 
ство не са „твърди"'1 
и сметката плащат 
ония производители,

Струва ни се, че най-до
бре е въпроса да разреша
ват самите местни общно-

из-ви

защото 
през по-голямата част 
от годината, мъжете 
са на работа във въ
трешността на страна

десетина 
босилеградските

сти и то всяка според сво 
ите потребности и въз.мож 
>ности. Там, където

В условията на иконо
мическата стабилизация 
в която най-рационалното 
използуване на обработвае
мите площи е основно зве

възмо
жностите са твърде малки конто нямат тракто

ри и други машини.
М. А.

та.'необходимо е да помогне 
и общината. Иван Андонов

След едночасов ход от Босилеград на 
север, пред пътника се открива шир избра- ВМЕСТО РЕПОРТАЖ 
здена от две котловини, простиращи се в 
направление север — юг. В дълбините им 
лъкатушат две малки рекички, които в юж
ната част на селото се вливат една в друга.
За по-голямата от тях — Груинската река 
известният поет Емануил Попдимитров, ро
ден в Груинци, казва:

Груинци брои към .94 домакинства и щом 
надмине тази бройка започва да намалява.

— Нима не е жалко нивята да си стоят 
така нензорапп?... — започнахме да разсъж
даваме на глас с няколко селяни.

— Всичко си имаме и работата са вър
ви, обаче работна ръка няма — казва бай 
Раде от Милкашка махала.I?

*
„Аз съм дева, дева малка, 
нежна влюбчива русалка, 
мен роди ме в планина 
преспа — мраморна жена".

По баирите и всред тях са накацали ма
халите на село Груинци: Пърлюш, Попов 

Миленовци, Милева махала, Николакин- 
'Костадине, Милкаше, Бабастанкина маха. 

ла и Селище.
През тези зимни дни оголелите 

дървета-на буковите и дъбови горички се( 
останките на първите

боровите горички. По уни- 
и ливади стелят се

В разговор с председателя на местната 
общност Иван Тасев и секретаря Асен Ко
стадинов, стана дума за акциите през послед
ните някрлко г.одини н коя е най-новата ак
ция на селото. .

— Най-новата ни акция е довеждане на 
вода в гробищната постройка от 800 метра 
разстояние, каза Асен Костадинов. Между 
другото оправяме помещението и на училп- 
щпата сграда, предназначено за обществени 
цели па селото.

Съселяните на Тасев казват, че негова 
заслуга е да се поправят местните пътища и 
^|ътят от Босилеград до селото с булдозер.

— Преди четири ^години се говореше за 
изграждане на язовир над селото. Акция за
планувана в съдействие с Общността по во
доснабдяване от Ниш, но засега няма ннкак- 

■ вц резултати. Предвижда се, че с това би 
могло и бъдеще да се обезпечи достатъчно 
колмчестно\ вода за напояване на селото и 
да се полива една част от имотите па бо- 
сплеградчани.

— Със село Мидеици ще работим върху

дол
ЦИ,

черпи

снеговалеж и
сливат с 
и зеленината «а

нивилите, опустели
мъгли. погледа подведом-„ДЛГМГЯГ—• гт» ми-

от се-

със
менно с довеждането на

въвеждат вода по домовете.
Вследствие

електрическия ток,
захва-

груш/чани
глайки нови извори с вода.

е моГИда сс щадят

телевизори по и 'взелото'^'гГост^ос- 
домзкински уреди. В селото 1

частни електрическа
останали хора

на
акции, сега по

поправката на пътя, свързващ селата ни, а 
в последно време се повдига въпроса и за до 
вождапе ма телефон ...

Снабдяването На селото със стоки от 
първа необходимост засега с добро. Гру- 
агичанн най-много разчитат па добиви и при
ходи от по-голяма селскостопанска подрук- 
ция през следващата година. И усърдно сс 
готвят за пролетната сеитба.

НС
НЯКОИ
само 
нитс
па и една

В Груинци са

мелница.
на сродна

в-;,.')рзст, 
ците си 
Вследствие на
тана

солото по трети път угасва.

животновъди,

Никола Цветковбнч млади хора. оез мл^1б ';ят> Групичапираоогя!. > у защою сега сс.ло
казват

или
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ОБРАЗОВАНИЕТО В ДИМИТРОВГРАДМИЛАН ДРАГОВИЧ ЗА

За единни цени в образованието
—*---- -1 ,:У»( ^ дума пъкКогато ставаовладеятдакачественоПо време на дпудневно- 

пребиваватю в Дими за средното насочено обра 
лование Драгович лодчер-

ст.рбохърватски език, пора 
ди понататъшното школу
ване на децата в различни

ю сп
лодиредседате- 

Окунщината 1на СРС
трошрад та, че такива малки сре-
лит на дк, като Димитровград,ска-училища на средното ласо 

образование"в репуб-Мнлан Драгович се срещ- та, не трябва да школуватченона н разговаря и с «роеве- 
работници в общината

капри за бройни слециалликата.тим кости и че той лично еЗа средното образование 
говори директорът на обра

за работата, развитието и 
основното против различни бюротех-

нреблемите на нически, административнизоватолио - възпитателната 
организация „Й. Б. Гито 

. Милутин Цонков.

. С основиитообразование 
особености на 
образование Драгович 
запознат от директора

и бюрократични спедиал-оа киното напести, а за школуванебе средни изпълнителски кад 
ри за производството, кои
то след средното образо
вание направо ще се вклю 

производствения 
процес. Същевременно те
зи специалности ще дадат 
възможност на завършили 
те средношколци да про
дължат образованието си 
в полувисшите и висшите 
учебни заведения. Затова 
и обучението не бива да 
бъде обременено както до-

си под
председателят на Скупщи

на СРС изтъкна, чс е 
доволен от постигнатото в 

област. Спирайки се 
обаче върху проблемите 
Драгович подчерта, че об
разованието трябва да де
ли съдбата на сдружения 
труд, което обаче не оз
начава, че трябва да има и 
известни разлики в отдел
ни среди. Що се касае_ до 
образованието ’ Републи- 

образователна

В изказванетонаБиблиотеката в Божица предимно е затворена 
през седмицата ■ „Мо-оснооното училище

Пиядс" Васил Николов. 
В изложението оп В. Ни

паташа
СИГНАЛЙ чат в

тазиколоп изтъкна, чс учили
щето постига твърде добри 
резултати, лю едновремен
но се среща с редица труд
ности, особено от матери
ално естество.' Това пряко 
влияе и върху материал
ното положение па заети
те в образованието, а от
тук и върху качеството на 
образователния процес. В 
областта на двуезичното 
обучение е въведен специ
фичен
език се изучава само като 
предмет, докато останали
те предмети главно се ире 
подават на сърбохърватски 
език. Причината е: липса 
па качествено преведени 
учебници, но и желанието 
на родители и учениците

Библиотеката ле
навети

Библиотеката в с. Божица, която няколко
в селото бе

сега, а основното е да се 
развиват самоуправителни 
личности, всестранно под
готвени за обществените 
задачи, които им предсто 
ят, изтъкна накрая 
председателят на Скупщи
ната на СРС Милан Драго 
вич в разговора с просвет 

общност. . ните работници. «

канската 
общност следва да устано-годцни наред с основното училище 

носител на културната дейност, вече почти не 
работи. От средата на годината Народният уни
верситет от Сурдулица, в чийто рамки работе 
ше библиотечния пункт, е изтеглил библиоте
каря на работа в Сурдулица. Сега вече библио
теката работи само един ден седмично. Следо
вателно, това добре обзаведено и в новия учи
лищен обект поместено културно ведомство с 
6 хиляди книги (от които половината са на бъл
гарски език) е все по-малко достъпно на чита
телите. С такава постъпка на Народния уни 
верситет божичани са лишени и от някогашни
те филмови представления?!

Не само, че е недостатъчна еднодневната 
работа в билиотеката, но тази работа е и доста 
затруднена. И някогашната печка е закарона в 
Сурдулица, а в студеното помещение не може 
да се работи, заяви Любен Михайлов, председа
тел на местната общност и директор на основ
ното училище в Божица.

ви единни цени в това от
ношение. В среди, където 
обучението е двуезично, 
както в Димитровградска 
община, всички аргументи 
рани искове, отправени 
оттук до Републиканската 
образователна 
ще срещнат пълна подкре
па от негова страна.

българскивид:

под-

1\Ш#Ь А. Т.

За решаването на проблема са необходими 
свешни мерки. Още повече, ако се има предвид, 
че-културата не е и не може да бъде ничия 
„частна собственост”, без да решават по набо 
лелите въпроси всички заинтересовани.

В. Б.

разговора с просветните работници

ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА (НЕ)ГРАМОТНОСТТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
♦БОСИЛЕГРАД♦Постигат се добри резултати ♦♦ ♦♦ Шнлмн през седмицата!Една стара китайска мъдрост, на

станала още преди 26 столетия, твърде 
картинно изразява значението на образо 
ванието: „Ако мислиш за една година 
напред
десет години — засаждай дърво, ако 
мислиш за сто години напред —- шко 
лувай народа”. В Босилеградска общи
на, когато се касае за школуването та
зи мъдрост и днес е актуална.

Според статистическите данни от

♦последните десет години основните учи
лища оказваха помощ и организираха 
задочно завършаване на основното обра 
зоваиие за онези, които не са го

♦

I ♦
Малките любители на филма в Босилеград ♦ 

през следващата седмица пак ще имат възмож- 1 
пост да гледат фим от серията „Брус-Ли". ^

завър
шили. През това време, благодарейки 
преди всичко на материалната помощ 
па обществото, покрай останалите и 
2565, души са завършили осми клас.

Когато става дума за (неграмотно
стта в общината още един факт заслу
жава внимание ■— почти няма негра- 

преброяването през 1971 година в общи- мотни всред младите. Според една ин- 
пата имаше 3282 неграмотни лица. Ми- формация от СОИ по основно образо- 
налата година, когато в общината има- вание и възпитание до 14-годишна въз- 
ше над 14 хиляди жители това число раст само трима са неграмотни, а д,о 
■възлизаше на 2440 души. От целркуп- 19-годишна само 10 души. Днес свобод
ното число неграмотни 447 души са до но може да се каже (въпреки малкия 
50-годишна възраст. Да добавим и това 1 брой ученици в известно 
че до 50-годишна възраст има и около 
4500

сей жито, ако мислиш за

!
— На 21 декември, вторник: „Таксистка” ^ 

— италианска секс-комедия. Главните роли в ж. 
‘Него играят: Алщо Мачионе и Бдвига Фенеч X 
Режисьор Мишел Макоимо. X

:
♦
♦ ♦♦ — На 23 „Последен ♦ 

. хонг-кон- ^
декември, четвъртък: 

карате удар (Брус-Ли във филма) 
токи филм.

♦
♦ ♦♦ ♦♦ Ето в кратки' четри и 

Младежът Вой Лумг,
съдържанието му: ^ 

каратист има желание л 
да се прочуе по карате, като Бурс-Ли, в което А 
след голяма упоритост и успява. Но след това ♦ 
дохожда в конфликт с една банда, която го ♦ 
пребива от бой, а любовницата му убиват. Пре- ♦ 
дизвикан и озлобен Вой Лунг тръгва ж

♦
♦
♦число под

ведомствени училища и значително из
разходваните средства), че Босилеград
ска община в сред онези в СР Сърбия 
в която децата почти стопроцентно са 
обхванати с основното, а само няколко 
проценти по-малко и младежта в сред
ното образование.

♦
души, които са с непълно основ

но образование (със завършено образо
вание от първи до седми клас), а 
се ■числят към неграмотните.

Колко на въпроса за намаляване на 
неграмотността в общината се полагат 
усилия потвърждава и фактът, че през

♦
♦
♦не ♦♦ . _ в отмъще

ния, а неговият гняв пристига и самият Чин 
водача на бандата.

О♦ О♦ ♦♦ М. я. ♦В. Божилов ♦
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в СЪРБИЯ

§■:гатеамг*- КОНГРЕС НА ССМ

Голям Приносът на младите
„_ „на икономическите

между ико°номииа 39 ПО'ГОДЯМ ТРУ«. у икономии, за по-отговорно 
шение към воичко,

•заагжи,- -
билизация, това е фронтът из Ят,
бата за самоуправление братствоР г гЗ'Нес ,м^ад0То поколение 
и единство на нашите нгшопи Сърбпя наброява 1 800 000
РОДности. Във всичвд преломш', гюп “ девойки: 500 о0° заети, '380 и тежки моменти в нашето оазт г /ченици т 000 студенти. В През изтеклия 
тие младежта приоб^ад неадч^р кое™*“?? 3°6 °°0 Неза5™ «ВДи значите™“™ 
наемите си сили към усилията на на с™ от оби>ия брой Сърбия
оощността за разрешаване на ----- & веаае™те в Републиката,
сложните проблеми —

/

га?™ ™ »
СРС НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ80™ 
Другото изтъкна: » =ТЗ='„-1=‘Зг

отно. ЯТ ма младите в делегациите и де- 
легатоките скупщини е намален 
от 19Д на сто (през 1978 г.) на 
‘4,9 1на сто.

трудности
повече при 

: организа
цията не раздвижи, съгласно твор
ческите сили на младежта, разре
шаване на откритие младежки и 
обществени въпроси; ССМ не ус- 
пя винаги да забележи 
поколение

чини с общ знаемнател:
което имаме н 

което стремим, 
принос към тези

— Яоно е 
ни е необходим 
та и

на кои

АКЦЕНТИ ОТ ДОКЛАДИТЕ И 
ИЗЛОЖЕНИЯТА

у младото 
най-доброто, най-спо- 

сооното и най-творческото 
да го афирмират. и сетне

в СР МИЛАН ОБУЧИНА: ЧАСТИЧНО 
младе- ИЗПЪЛНЕНА РОЛЯ ДРАГАН КРЪСТИЧ:

Само чрез последователно 
спиране в Републиката могат да 
се освободят 30 000 работни 
оп" котато в Сърбия има
Уи 000 ха‘необработени площи аб-

пенсипериод, въпреки 
резултати, ССМ в 

изпълни общес мес-частично
твено-политическата и възпитател

политически и други. И^дн^на 
шата младеж осъзнава собствена

сурдно е да се хвалим с все 
йалкото число

по-
селското население

като с показател за стопанската

РЕПОРТАЖ ОТ ГРАНИЦАТА

ДРУГАРСТВО, КОЕТО СЕ КОВЕ В БУРИ
И ЛЮБОВ КЪМ РОДИНАТА

Тези дни, когато по повод 22 декември 
Ден на ЮНА попитахме Борислав

Труднонс сгреши, да не засегне някого.
Пав- се решава да изтъкне трудолюбието на Ми- 

кович, командир на граничното поделение в ран Тушак от Нова Горица, десетника Мило- 
Босилеград да ни каже коя гранична заета- рад Пуркович от Рогатица, Флорим Ход- 
ва е най-примерна в изпълняването на зада- жай от Джаковица, Сребре йовчевски от . 
чите, категорично каза: „Всички са пример- Скопие, Тибор Торнай от Хоргоша край Су-

Ако пък бстица, хлепобекаря Чедомир Кнежевични и изпълнителни, разлика няма. от
повече се работи и Чачак...искате да видите как

отбийте се на заставата „Суши Тези млади хора със силната си реше-икономисва,
ца”, при комендира й Будимир Кръстич”. ност да защитават граничната линия от пов

реда имат всички условия за безупречно 
...Минаваме край къщите на първите съ изпълняване на свещената си задача. Токът, 

седи на заставата. За да не сбъркаме попи- въведената вода и парното отбпление на дър 
тахме ги къде са граничарите. — Тук сме — ва са едни от условията, които им улесняват 
каза един средовечен човек, подчертавайки живота в свободните* часове. Наред с по- 
че всички са граничари. Обяснихме, че на- вишаването 
Зрението ни е да отидем на граничната за- пазене па границата, идейно-политическото 
става. След дълго изпитване и убеждаване, им издигане е един От централните въпроси 

групата пожелавайки ни добър път в работата им. Твърде добре са им известни
отношения и как-

на боеготовността и сигурното

един от сложни те ме ждународ! I ипосочи мястото, където се намира тя.
В твора на заставата, където високо и гор то подчертава Кръстич нищо -не може да ш

’ командирът изненада и евентуалната отбрана на гранило се вие знамето на родината, 
Кръстич със „свободните' войн 
се договаряше. След делово, но

Партийната и младежка организацияици за нещо цата.
гостолюбиво дават особен принос в това издигане, а по-

даме, че наистина е РУУ , УР. • - лорад Пуркович и добавя: — Неистина ДРУ хляба нерядко съм патрул,‘страж. Просто ка- Щ
спомняме за думже м посрещнем гаруваме с бури и снеговалежи, пек и мраз, ЗШ0 там, задето трябва. Другарите .ме пред- Щ

- Готвим се АШШНО ЯЯ ^ I ^ ^ »шц0 не може да „„ попречи в твърде от- л0Ж|1Ха „ бях на отпуск,
41-ия рожден ден па Армя ' ди0. Гоц0рната работа. Другарството, братството и 11СШ|0 _ «аЗва Княжевич.
другото възможно по-добре Да УРД единството и сплотеността ни в изпълнява- 3гточНахме разговора за сътрудничество
ра на заставата. В осега^'°™я Йсс&нето пето на задачите е сигурно доказателство за ^ ]Щ с месшата общност, с населението,
жданс положихме доста У ‘ т„ ни силата и 'иостояиността ни. ,. Войниците посочват имена на селяни, на
и икономисването станаха пое я‘ само в колектива, в тази едва от многоброи- рИ) на тез„ 0 конто са се сприятелили,
дача., Оградата на двора веч г ' ните първи живи крепости във всенародна ~ ъстид подчертава, че винаги помагат
жицата да се постави. В Та отбрХ и обществената самозащита вси* на селскостопански работи. На

добиването па бетонните стълбове и си с1.ОВорно се решават. - Прав - р пък дмш н колко населението цм по-
жицата ще спестим около ™ ъ ,тзва Милан Зърлич от Беи- ™ р 0пазването на границата, с усмивка

- Г!ЗПКва ^ юНА с кован! н с крайна отговорност се отнасяме * командирът, колкото да ни припо-
то подчертава, че до празника на ЮНА ще ко >'ях Всичко СМНателмо работим и по- ^ запита: „При идването, тук долу, срещ-

Ш бъде завършено игрището за футбол на ма - цакаме заповеди, понеже всички зна- ли Сдна жена? След като му отговорн-
I ка прата, волейбол и баскетбол. Той добавя, ^ си.. Хмс положително .. след като си припмш.^-
* своята овощна градина са набрали войницитс за успешно изпълня- ие, че т>, беше в >’РУпата селяни, кошто^сс

3 тона ябълки. задачите, за положените себеот.рица- разш1Твахме за пътя, вси гко

“ г зяйда-Згл яА»

страж

във втората ми

в

те,
поставянето иа 
300 хиляди динара -

че от 
около щ

— Винаги е така — с \щонрлстппо нзтък- 
Кръстнч. мва Васко Божилов

чки
лост да посочи
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ЛИСТ НИШКЕ 
армшске 
ОБЛАСТИВн'Й?г#г

ГРАНИЧАРИТЕ ОТ ЗАСТАВА

00 ПОВОЯ 22 ДЕКЕМВРИ 

ДЕНК НА ЮГОСЛАВСКАТА 

1АР0ДН АРМИИ, ГОСТУВАТ ИК
ПвШТПЙН Н»СТРАЖ В ПОСЕЩЕНИЕ НА 

ТА, „ИВАН КАРАИВАНОВ”

И НИСША ЧЕШ ЗАЕДНОгодина с общи сили с до
вършен пътят и построен 
мост на река р. Драговщци 
ца, а тази година най-озаж

нашата заста-Когато в граничното по- лектива на 
, дделение запитахме комат ва красят особености сре 

дира Борислав Павкович зрпвно свързани за името 
коя застава е най-добра- и ролята ма граничаря, о*

да интервенират или да 
окажат помощ — споделя 

Милкович.
„Добре доиш и" па заета 

„Иван Караиванов' 
„пожела” със 

„Лайка”, куче, с

вата командирът 
Граничарите твърде мно

го сътрудничат с жители
те от този край. Кореня
ците от съседните села на 
ричат 'неприкосновени па
зители па граничната 
жда. Това сътрудничество 
постоянно се потвърждава

първа ни 
своя лай 
което се гордеят на тази 
застава. Здрависахме се 

заставата

Любомир ва сата, командирът
ката креп кост иСопранич ни каза:

притнчат на помощ на се-. е командира на 
Драган Станкович и влязо 
хме в

и рибирайето наля пито при медвора, оазис от зе- 
цвеТя- Войници-

роколтата или донасяне на
вода. От своя страна жи лен и на и

които в момента не са 
па ‘длъжност, излязоха да

телите твърде добре сътру те, на дело.
— Двама контрабандис- 

опиати^ирански подай
дпичат е граничарите, осо
бено в информирането за се здрависат.

На посещение с нас са 
Томислев

ти с
ници, се опитали нелегал
но в нашата страна да вне 
сат 55 кг хашиш. Избрали 

ронейки под

появата на съмнителни ли
ца. Така например една и командирите 

Милкович, опитен грани
чар и бръснарят Радивос 
Живкови1* и Есад Дгич, 

ще оби-

старица от 80 години из
минава почти десет кило

за да обади за ие- чуден път: 
водата да минат границата. 
Забелязал ги нашият пръв 
съсед Санде Петров и вед- 

Патра- 
кучето /,Га- 
следите и 

контрабандисти

метра
познато лице. С оглед че
граничарите „покриват” и 
територията на един гра
нично - иропусквателон 
пункт сътрудничеството с- 
населението, милицията и 
митничеоката служба прбд 
ставлява важно условие за 
дрбро осигуряване на гра
ницата.

Сътрудничеството с ци
вилното население, особе
но с младежта е богато и 
на други полета. Чести са 
съвместните културно-за
бавни манифестации и

които освен тази 
колят и съседните застави 
на югославско-българската— Всяка година пред ното другарство и крайно 

края на състезанието „Из- отговорното изпълняване 
бираме най-добра застава” на сложните граничарски 

истински длъжности. Всички за един 
— един за всички: основ- 

колектив от ното условие, без което ис 
останалите, понеже има по е възможно да се отгово- 
вече застави, конто във ри на изискванията ша тру 
всяко отношение са безу- дния, но честен граничар- 
пречни. Тази година пре
димство държат „Пионер”,
„Кадиняча” и „Сима Пога- ква от стръмната пътека, 
чаревич”, а коя ще се оки въпреки че на някои от- 
чи с епитета на най-доб- сечки почти се пълзи, ни- 
рата, ще решат нюанси. то от студа и големия 

Между споменатите три сняг на тази височина, ко- 
решихме се да посетим ито още в ранна есен при- 
заставата „Сима Погачаре- стигат, нито от юлските 
вич”, водени между дру- горещини, когато само за 

една обиколка се пролива 
огромна пот. Срещат се 
от заставата: Както всич
ки войници, и граничари
те се трудят да разхубавя 
ват средата, в която живе 

със сребърни ят и работят. В кръга <на

нага ни осведоми, 
улът замина 
ци” намириса 
двамата 
набързо бяха хванати — 
разказва командирът Дра
ган Станкович.

Тази застава почти все-

граница.
се натъкнел! на 
мъки. Трудно ни е да от
делил! един

оки призив.
Никой никога не се опла- кидневно посещават учени 

ци, студенти, представите
ли на трудови организации 
от всички краища на на
шата страна. *Ид§ат да се 
запознаят с живота на за
ставата, а за спомен на гра 
ничарите подаряват книги, 
ръкоделни работи ...

— През миналата годи
на., нашата застава посети
ха над 7 хиляди души — 
с гордост и любов посоч
ват тези младежи.
. Започна събрание намла 
дежката организация, на 
което се 'утвърждават пред 
стоящите задачи, а 'ние с 
войниците Милош Стоич 
„най-ошгтния” граничар в 
този колектив и Зоран Ар 
сич, който тук е едва пет
надесетина дена, тръгнах- 
ме на обиколка по грани
цата.

— Дори и когато някой 
получи пиамо от къщи или 
от своето момиче, всички 
го четем заедно.

Миломир Глигориевич

спортни срещи.
Какво още да се каже 

за трудолюбивите и храб- 
заставатари младежи от 

„Сима Погачаревич”? Мо
же да се изтъкне твърде 
дейната работа -на младеж 
ката организация и пър
вичната организация на СК, 
както и да се споменат

гото от желанието да по
сетим колектив, който тра 
диционно постига отлични 
резултати. Още през 1974 
година тази застава полу
чи Ордена на братството и 
единството 
мечове, а миналата година 
колективът на заставата 
спечели преходното зна-

имената на- най-изтъкнаги
те отделни лица. За знач- 

заставата е уреден и гри- ,^ата „Примерен войник” е 
жливо отгледан своеобра-, предложен войникът Дар- 

ко Дувняк, а рамо до ра
мо с него по отношение 
на сериозното изпълнение 

необходимости. на задълженията са: десет 
нпкът Еифат Алимани и 
войниците
Илич; Драган Танасич, Ми 
лай Солдат, Слободан Фи

лето на сътрудничество с липовмч, Сава Дежаров и 
ко- населението от погранич- Гойко Суботич. 

ния район. През миналата

Зоркото око на граничаря
— Това е една от най- 

добрите застави. Отличена 
е с Ордена на заслугите 
със сребърни лъчи. Без
брой пъти тези младежи 
се проявиха на предния 
страж на родината. На 
тях нито едно движение 
не им изплъзва незабеля
зано. Самоотвержни

Воислав Лазнч и смели, готови всеки миг

зен парк, а със зеленчук 
менце, предназначено за от градината значителна 
наи-добрите в граничното част се задоволяват от соб 
подцеление на Борислав ствених€
Павкович. Върху какво се Членовете на колектива 
обосновават такива успехи на заставата „Сима Пога- 
узнахме от командира на чаревИч" се гордеят с ус- 
заставата Драган Иовано- пехите, постигнати на по-

Бранислав

вич:
— На първо място 

ност на колектива, огром- са

Войник
Радоица
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Шмаичеека «щура (С>н(о>|{Т)
*к „МЛАДОСТ" Н, КРА, „А ЕСЕ„НИЯ полтазон

Класиране нод възможностите
началото на тазгодиш- 
първенство в Между- 

общиноката футболна 
визия Враня — група ,А” 
треньорът на ФК „Мла- 
дост от Босилеград Геор
ги Георгиев оцени, че си
лите и възможностите на 
стоора са
класиране в горната 
на таблицата. Накрая на 
есенния

/I

Човекът и природата
СИГНАЛИ

«есен на 

петорните триони
в

класиране, но ако 
предвид условията- 
то се

ното „Пчиня"се имат загубихме в по
следните минути, макар че 
по време на цялата среща 
имахме превес в играта и 
положителен резултат. Ед 
на среща загубихме вслед
ствие необективното

в кои-
подготвяхме, девето

то място не е
Ди-

за подценя
вано, сподели Георгиев.

Треньорът; на „Младост” 
подкрепя мнението си с 
факта, че

«...
Горите са истинско богатство и резерв по- 

всяко време: и за период на динамичен про
мишлен възход, и за години на енергийни 'кри
зи. Богатство за всяка държава, богата или 
бедна, която ги има.

произ
насяне на футболната правпочти всички иг- 

рачц са ученици в Средно
школския център в Боси
леград или студенти в Око 
пйе, Ниш

достатъчни за
да.част

Ръководството па отбо
ра е доволно от факта, че 
през есенния полусезон се 
проявиха с добра игра ня
колко млади и перопектив 
ни футболисти: Владимир 
Тасев, Любен Захариев, Ве 
не Гонев, Пене Стоянов 
и други. С таланта, и усър 
дното си подготвяне те да
ват надежда, че през про
летната част на 
ството ФК „Младост 
Босилеград ще 
класирането си.

полусезон
оосилеградският отбор 
девето място с 10 точки и 
една отсрочена ореща с 
„Хайдук" от Прешево, коя 
то ще се играе напролет. 
Разбира се, 
то в група, в която 
тезават 14 отбора 
„класиране в горната част 
па таблицата''. Защо не се 
сбъдна прогнозата на тре
ньора?

— Аз и сега съм на мне-

обаче Тази азбучна истина е добре известна «а 
жителите в Босилеградска община, най-много 
на младите горани. Затова залесяването е една 
от най-интензивните обществени дейности и за
това Бооилеградока община днес има 20 000 
хектара гори. Площите под гори се увеличават 
ежедневно, увеличава се квантитетът, но съще- • 
временно се повишава и качеството на горите. 
На 5000 ха някогашни дерета, голини и ерозив
ни площи растат млади иглолистни гори. Изди
гат ръст и нови акациови, дъбови и букови 
гори.

и други градо
ве, така че много пъти се 
е случвало да не бъда^ 
взети в състава по обек
тивни причини. Това е по 
пречило на отбора да 
рае според добре утвърде
ната концепция на

зае

иг-
деветото мяс- 

се със 
не е

игра-
сигурна защита на соб- 

врата • и бързи
та:
ствената
контраатаки.

— Освен това, казва Ге-
първан-

от
оргиев, в няколко срещи 
ни изневери и спортното 
щастие. Така например,, 
срещите с „Башкими" и

В наличната енергийна криза обаче из бо- 
силеградоките гори почти -непрекъснато ехти 
злокобната песен на над 1500 моторни триони.
С тази съвременна машина за един час се изси- • 
чат количества, които някога се изсичаха за 
половин година. Отвличането на дървесинната 
суровина става с трактори, камиони ... Дневно 
гороките ресурси отъняват със стотици кубиче
ски метра. Разбира се, не -се опълчваме срещу 
въвеждането на съвременна технология в екс- 

богатство. Но тъкмо

попр^зи
ние, че нашият отбор има 
възможности за по-добро М. Янев

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИ ЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ 
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Приключиха два курса по здравна просвета плоатацията на горското 
в сложната енергийна обстановка «е смеем да 
си затваряме очи пред онова, което сериозно 
застрашава тази голяма придобивка: пред не
контролираното и все по-безмилостно унищо
жаване на горите, пред кражбите -и незаконните 
сделки с дървесината. Ежденевно и без по-се-

са формирани поделения 
на гражданската защита, 
които в случай на война 
или каквото и да е при
родно бедствие, веднага мо(' 
гат да се включат в акция 
по спасяване и оказване 
на първа помощ. Това е 
още една крачка напред в 
усъвършенствуваието 
всенародната 
обществената самозащита.

В рамките на плана и 
програмата на Общинска
та организация на Черве- 

кръст в Босилеград, а 
плана и програ-

оказване «а първа помощ.
Пред курсистите (а те 

бяха общо 62 — 34 в Би
стър и 28 в Бранковци)бя
ха изнесени над 50 сказки 
във връзка с домашното 
лечение и оказването на 
първа помощ на болни и 
ранени или повредени в 
различни природни бедст
вия или пък във 
Лектори и този път бяха 
здравни и просветни работ 

от Босилеградска об-

ния
съгласно 
мата на Червения кръст на 
СР Сърбия, през миналата 

местните об-

риозен обществен контрол, от общината се от
карват големи количества строителен материал 
и дърва за отопление в Скопйе, Враня, Ниш и 
много други градове. С една дума, ако за за
лесяването може да се каже, че е интензивна 
дейност, изоичането на горите и .многократно по- 
интензивна дейност. Без обществен контрол, то 
е и олаона дейност.

седмица в 
щности Бранковци и Би
стър успешно приключиха 
два курса по здравно про
свещение на селското на
селение. Именно, в

села, в организация на 
организация

на
отбрана ивоина.

Да кажем и това, че до 
- годината Общии- 

организация на Чер

тези
ници
шина. Накрая всеки посе
тител получи удостовере
ние за успешно завършен

края на 
ската
вения кръст ще организи
ра подобни курсове и в 
мсепиите общности Ради- 

Долно Тлъмино.

Затова считаме, че е време да се изостри 
общественият контрол над изсичането на. гори
те. По този въпрос не може да се чака край
но време.

две
Общинската 
на Червения кръст» Здрав
ният дом, гражданската за 

местната общност, 
се проведоха курсове 

лечение на 
курс

курс.
Да посочим -и това, чс

ЗЛ- В двегге местни общности м я у____________ _________________ ________ '
по от посетителите на курса
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦**

Стоян Евтимовщита и чевци ипо
домашно 
ни и ранени и

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Готови за посрещане на гости
овкестъР. а ше бъ ни»т пансион ще 3“™и{ 40 легла, а цената на днав

„ечен и оркестър. „0 390 А'«1аРа- ,тя пансион възлиза на
притежава и един 390 и 400 динара. Алар-

тман в този хотел възлиза 
460 динара, а в хотела 

край Власииско езеро —
500 динара.

„„^ТГтоСГкоятГсс

;;^рие-ма ва основната ор

.'рНуд3аЦВлЯасина" в Суряули 
!,а оаботеща в състава «а
хотелската трудова

3Т можГда СС констати
па че тазгодишният зимен
^Горган^-. За

хотел

30 на сто от стойността на 
пълния пансион.дат организирани

ни вечери. Резервации могат да се 
на телефонните 

(017) 85-400 — хо- 
„Сърбия" в Сурдушща, 

(017) 86-104 — хотел „Вла
синка" край Власпноко, езе 
ро, (017) 86-202 — мотел 
„Езеро” на Промая и (016) 
78-122 — хотел
луг" в Църна трала. Закн 
гереаоваиште трябва да по 
бързат и навреме да си 
обезпечат място за зиму
ване.

получат
номера

на

тел
очакваИ тази зима се 

голям брой индишщуацгнн 
почти от всички кра 

както и 
отбо

де гости
и ща на стра ната, 
голям брой спортни 
ри, на 'които прекрасните 

предели с благопри 
климат изключитсл-

„Бласина" 
” езеро ‘

„Внлинтът,
тите на

Я̂ГСХак
хотел с деяаданса^

е
този I 31 рМН II

• . ятния
I ио отговарят за пиехичес- 

кб-физпческа

мо

да приеме подготовка.Ше палГСи-д.НОВНИя :■1.Цената на 
он възлиза на 
динара.

420415 и За организирани групи, 
от основни С. Микнч

папо учечници
нейсаж на БласинаЗименмогат Да 

ски-лифта «а СТРАНИЦА ПщеГостите 
ползуват два
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Войнишни.
V

ПРИСТИГНАЛАВЕРЕН ПРИЯТЕЛПИСМО
— С след два часа ча" 

поява. Сърцето— Нали ти он ми най- 
верният приятел?
Марко Джого, докато се

кане тя се 
ми започна да бис усиле- 

Колко е 'Прекрасна, 
как е добра ... 
съм, че я виждам ...

Лазо на Богдан-

— Получих писмо от мо
мичето си...

— Е, и какво гише?
— Казва — намерила он движат в колоната.

друг!
— Забога човече, па за 

какво се радваш?
— Онзи трябва да 

мине войник точно, когато 
аз ще се върна в къщи.

— пита
но. И това ано 

йе улица
Щастлив

— Самият знаеш, че вси 
бих направил за теб! 

— Е добре, я вземи та 
понеси малко радиостан
цията.

разказва 
— Коя? Коя о гя, кажичко

ми. . .
— Смяната на стражата 

Лазо.
за- ■ ■ ■

— отговорц сериозно

околосин се ускукаПролетоска моят ,, _ и
мене да продадем йедну кГа^ ““Х лнтзи. 
да му дадем парете оти оче да купуие * 
пм па му требе йош некойе милионче. Я с 
отима, ама бабата иоче да кълне инема шде- 

дадо му. „Е, тате, какупим аутого има да те 
^Йкико министра”. Я си одма помислим

църкие оди му9I ка,
возим
кико Перча оди Горшу малу че 
ку кита ме види у лимузинуту.

Мину се евс много време, синът дооди за 
комиире, за васул., ама мене ме не пуща УНУ 
тра да му не укалям тепикат с опънцити. А 
Перча само се перчи. Затова се реши, чу ид 
у град, ели там нема кал кико при нас, да се 
провезем из чаршиюту. Ооу си кондурете 
Ьи чувам за добър Дън, та У град.

„Синко, две колетия сам я купил и очу да 
ме провезеш, ли знайеш...

Синът нема надека, съгласи се ама рече-

а□
що

Л-\Г -НВШ.О си ми \
' СЪМ Н ИТЕ ЛЕН . ПОСТО
ЯННО МИ ГО&О-РИШ ЬА 
ЗВЕЗДИ КАТО ЧЕ АИ СИ 
ЛЕТЕЦ, А НЕ , 

ГРАНИЧАР.
да се постъвни.

Най-после пойдомо. Я съм седъл напред, 
ели че минемо из чаршиюту, че ме види народ. 
Ама йок, оно увечер било забрашено да миную 
с лимузине, оти нема дека децата да се шетаю.

оно и там било 
що не

Синът свърте под линиюту, 
убаво, асвалт. И тамън ми мину ядат 
минуемо из чаршиюту, я удари с главу у ца- 
мат преди мене. СвитЬе ми излетеше. ^Истина, 
я увечер сам кико кокошка, недовшгуйем, ама 
това преди нас на путат йе куЬл . Сада що

ТЪГА

"ГОРЕЩА"— В кръга на казарма
та разговарят двама 
ника — Драган и Милорад.

— Милораде, защо днес 
си тъжен?

— Един мой земляк си 
отива в къщи.

— Заминава еи и мой, па 
какво от това?

— Да, но твоят не рабо
теше в кухнята.

невой- ЦЕЛУВКА смо целивали зидат.
— „А бре синко кой тури туя куБу тука. 

. Са куде че минемо”.
— „Има йош два метда оди путат, че 

минемо”, рече синат и поче да пцуйе и тогава 
що идеше отуд та он морал да кочи, и тогава 
що напрайил куБуту, и тия що не му Ьи бутну- 
ли. А мене главата ми търни оди цамат, та ми 
се свес върти. Кико ка ме цопил некой. с ов- 
чарску тоягу. Навози? се у лимузину за цел 
живот. Ем ме боли, ем си мислим: немаше ли 
да йе по-арно на тогова да су напрайшш йедну- 
ту собу що йе на путат, по навам. Ем путат че 
йе кико пут, а нейе стеснили га — кико закон 
за овце, ем тия че си седи у собуту. Оти я ми
слим он не смейе ни да седне там, а камоли, 
да простите, да легне със жену.

И това ако йе улица у град тъгай нашият 
сокак йе ауто пут, ако нема асвалт.

БРЪЗ ВЛАК

— Войниче с вашия би
лет можете да пътувате са 
мо в пътнически влак, 
този е бръз! —обръща се 
кондуктор към войник.

—• Добре, кажете на ма
шиниста да не бърза тол
кова.

а
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