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НШШБЪДШШШШ$ **ОК НА СКС в НИШ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПО- 
а ЛИТИКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИ- 
« ЗАЦИЯ И ПО-НАТАТЪШНИТЕ ЗАДАЧИ НА СК
♦

~пТОВАПТТЖИЗНЕНИяТКРИНТЕРЕСР НА П° ТИТ0ВСКИ НАЛРЕД| КОМУНИСТИТЕ П06Д ОЩВ

задължения
ТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО Е^ПРПГЧД НАЦИОНАЛИЗМА е РЕФОРМА- ♦
МЛАДИТЕ • В ЗАЕТИТЕ ГР НДМиРд ?ЛГА^ ЖИЗНЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ♦
ЕТОСТТА НАМИРА КЛЮЧЪТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕЗА-

— Застъпвам се за ангажиран Съюз на кому- 
ф нистите, идейно и акционно единен, в който няма
♦ място за случайни спътници, наблюдатели,
♦ тизианти

симпа-
и опортюнисти — подчерта председателят 

^ на ДК на СКС Душан Чкребич.

^ Актуалните 
ф осъществяване политиката 
ф на икономическата стаби- 
ф лизация и по-нататъшните 
ф задачи на членовете на СК 
<> в Нишки регион бяха ос- 

^ новна тема на проведено- 
X то на 20 декември т.г. за 
ф седание на МОК на СКС 
ф в Ниш. Всъщиност, 
ф на заседанието,
♦ взе участие и председател 
т ят на ЦК на СКС Душан 
Т Чкребич, бе
ф г1н как се осъществяват за 
ф ключенията и становищата 
ф на Второто заседание на 
' ЦК на СКС и Третото за-
♦ седание на ЦК на СЮК,
Т както и да се интензивира 
ф ис-нататъшната активност.
X в тази област.
♦ Когато се касае за осъ-

♦

въпроси в на конвертируемия пазар 
с 25,4 на сто. Същевремен 
но, вносът значително е 
намален и възлиза на са
мо 67,6 на сто по отноше
ние на същия миналогоди
шен период. Досегашните 
резултати потвърждават, 
че икономическата стаби
лизация последователно се 
осъществява само в онези 
среди, в които са разви
ти самсуправителните от
ношения и в които се осъ
ществява пълна демокра
тичност в работата. Вся
как, почерта Йованович, 
че и в тези среди има труг 
дности и че те се манифе
стират остро, както и във 
всичките други. Обаче бла 
годарение на съвкупните 
активности на СК и оста
налите субективни сили те 
зи проблеми се решават 
по-бързо и по-ефикасно.

И в уводното изложе
ние, и в разискванията по
край обективните труднос
ти особено бяха подчерта
но субективните слабости 
преди всичко лентяйство- 
то, разсипничеството и не
рационалното стопанисва
не, което затруднява и 
така сложните условия на 
стопанисване.

❖

целта 
на което

да се преце-

: щест-вяването на иконодш- 
ж ческата стабилизация тря 
Т бва Да се подчертае, че в 
ф СК в региона и в оргц- 
ф организациите и органите 

учат, какви трудови и жиз ф йИЗациите на сдружения 
неин перспективи ще имат.
В разрешаването па тези 
въпроси трябва да се дей
ствува и по-бързо и по-ре 
шително от досега. Преди 
всичко трябва да се ранно 
шализмра мрежата на вис
шото образование.

конгрес наакциите: Делегатите следят наЗа единодействие в
ят как и за какво ще сеи действуват младите хо

ра, изискват още по-висо
ка мобилизация на младс 

съставна 
работническата 

има особен интерес 
иконом ичес-

В момента, когато наше
то общество се стълкиовя- 
ва със сериозни труднос
ти и

труд са раздвижени пове 
чето активности. В повечежта, която като 

част на
редица обществено- 

проблеми, то среди се предприемаха 
и предприемат различни 

начинания.
икономически 
младите в Югославия осъз 
нават условията в 
действуват и отговорност- 
та си за просперитета на 

обшност. Затова

класа 
обществено практически 

Обаче резултатите не еа 
еднакви.
БЕЗ САМОУПРАВИТЕЛ- 
НИТЕ ОТНОШЕНИЯ НЕ 
СР. МОЖЕ

които
ките отношения да се ме
нят и уреждат според но 
требите 
труд. За/лото през между- 
конгреония период се изо- 

проблеми, 
жизнените

сдруженияпанашата 
младежката 
занапред трябва да се объР 
не повече към живота и 

мла->

ЗД КОЛЕБАНИЕ НЯМА 
МЯСТО

организация • Идейното п акционно 
то единодействие па ссм 
и Съюза па комунистите,
Съюза на синдикатите и 
Съюза ма бойците в ССТН, ♦ ят на 
като фронт на организира- \ Ллексаодар Йованович бе 

• .пито сили и досега и за- Т подчертано, че увели тенис 
напред що бъде от най- Т то па промишленото про- 
голямо значение за успеш- X изводство през юли, автус , 
Хп осъществяване роля X септември п октомври е 

задачите на младеж- X повлияло това пропзводст- 
к-па организация. Съюзът ♦ во от януари до октомври 
па комунисти^ влияеше и* Да бъде малко по-голямо 
нлиясе върху правилното Т от миналогодишното рез

С отношение на^ла- - > идните задачи. Причини- 
отношение ма X * а главио се све-

КЬВ мнргоССеДиепар:до ЩУД— в 
В много оред I + обезпечава,юто на сурови-

Ни и възпроизводственн ма 
от внос, но и от

повечестриха
които засягат 
интереси па младите поко 

увеличена

В уводното изложение, 
кс.ето изнесе прсдседател- 

МОК на СКС в Ниш
Когато се касае за зада

чите на СК в идващата го
дина бе подчертано, че бит 
ката за стабилизация мо- 
гату и трябва да понесат 
само способните и тези.

към проблемите 
дежта. ССМЮ трябва да 

най-широк фронт на 
,, да говори с ези

ка на своите връстници, 
да пулсира с . младежки 
живот и с темп на произ
водството.

на
незае-лсния:

между обра-стане 
младите

тост, разрез 
зователпия профил на каД 
риге и потребностите 
сдружения труд, несъответ
но възнаграждаваме на мро 
изводствения ТРУД,( затруд
нено разрешаване па жи
лищния въпрос и пр.

• Ключът за ускорено 
на младите се на

каза Бо

ма
които са готови за само- 
отрицания. — Трябва от 
пешо и да се отречем, но 
и ясно да кажем на всич
ки, че сме достатъчно го
тови, за .да можем успеш
но да преодолеем труднос
тите и 'проблемите. За ко
лебание няма място. Имах 

по-трудни ситуации

та и

С тези решителни опре- 
младите от иа- 
завърши Еди- 

С-ь»
деления на 
шата страна 
-надесетият конгрес на

социалистическата
кег

заемане 
мира в заетите 
гичевич. Затова е историче 

класовата отговорност 
работническата 

да разширява материална- 
па сдружения

предпоставка 
заемане

то на 
атионо 
дите 
проси.
тайните организации прая- + 
виха
жа и допринесоха 
пеш пата работа на 
ките организащА1. 
белязва сс, че в някои сре - 
дм отношението иа млади 0 
дежката организация нс е<> 
винаги задоволително.

юза на
на Югославия,

18 и 19младеж

Младите в Югославия по 
срещнаха най-високата си 
среща със завидни ро-»Уя 
тати в творческата си ра
бота и с тях се гордеят,
’° във вегътштел-

Богич Богиче-

МС и
н от тя* винаги излизах
ме по-силни н по-организи 

Нашият път е изве- 
изтъкна Йовано-

ска . класана
I рани. 

стон — 
пич.

ча основа 
труд,

непосрадство!ш гри- ^ ►
за ус-отермали

младеж < ► домашния пазар, както и 
Ноза-^иа иовечето субсктишш

като
по-бързо

квалифицирани
на на ЦК наПредседателят

СКС Душан Чкребич под- 
трябеа да се'Яма* 

предвид, че идущата ''Ран
на няма Да бъде въобще 
по-лесна от настоящата и 

(На 3 стр.)

за ки-млади
яри. Т слабости.

II [пноса, а 
терпативна задача, са пола 

со полагат усилия.

черта, четази безал-
• За младите реформа- 

с въ-
подчерта 
ния доклад

л«».шГс(Ж5«;

обсто

<, ганп и 
оПре този период съшият е 
♦ увеличен с 17,6 на сто, а

та па образованието 
прос, засягащ 'Най-ж,илш- 
нитс им проблеми. Млади
те цокат и трябва да л'я

тел на
г^ективните трудни

в които живеят
(Ма 9 стр.)

ятелства,



СКУПЩИНА ОЦЕНЕНА ВЪНШНА.В СЪЮЗНАТА 
ТА ПОЛИТИКА НА СФРЮ

Барба за ма а габпктЮбилей па шегата държава
Югославия разгърна широка ак- 

които сеИ тази година 
тивност в 
разисква за актуалните

международните форуми, в __
въпроси на съвременносттас „изострил международ

ното
граници", намесвайки сс 

вътрешни работи иа

• Делегация на СФРЮ начело е Лазар Колн-
шсвски прнсъствува на тъ ржеството

• Признание на двнже ннето на необвързаните

С тържествено съвмест
но заседание на Централ
ния комитет на КПСС,
Връховтшя съвет на СССР 
и Върховния съвет на Рус
ката федерация в Кремъл 
на 21 декември беше отбе
лязана 60-годишнината от 
създаването на съветската 
държава.

На заседанието присъс- 
твуваха 134 делегации от 
над 100 страни, а делега
цията на СФРЮ съчинява 
ха: Лазар Колишевски
член на Председателството 
на СФРЮ, Никола Стояно 
вич, секретар на Предсе
дателството на 
СЮК н Милойко Друло- 
вич, югославски посланик 
в СССР. На тържеството 
прнсъствува и делегация 
на обществено-политичес
ките организации на Юго
славия в състав: Боголюб 
Неделковцч, председател 
на Съюза на синдикатите 
в Югославия, Владимир 
Шчекич, председател на 
Съюза на синдикатите в 
Югославия, Владимир Шче

положение до опасни
България- Юго-чество с 

славия настоява, беше из- 
на заседанието на

Това беше изтъкнато в 
Отбора за външна полити- 

на Съюзния съвет 
Скупщината на СФРЮ, чи- 
ито членове разискваха за 
външната политика на па
шата страна през 1982 го
дина.

Нашата страна положи 
изключителни усилия :,а 
преодоляване на кризата 
вт,и връзка с провеждане 
то на Седмата конферен
ция иа необвързаните в 
Багдад и за добра и всес
транна подготовка на сре
щата в Делхи.

■във
социалистическите страни 
и опитвайки сс да постиг
не превес във военно от
ношение пад СССР и „стра 

социалистическа
та общност". Ашдропон е 

че той ме се 
Съветският

на Съюзакич, председател 
на бойците, Бройка Лазим, 
председател на Конферсн- 

общестаена ден- 
Славко 

Парач, член па Председа
телството на Съюза на со
циалистическата младеж в 
Югославия.

В едночасовата си реч, 
генералният секретар па 
ЦК на КПСС Юрий Лндро- 
пов след като е нзнел да- 

развцтнето на съ-

тъкнато 
Отбера, да развива отноше 

с Албания иа из
вестните принципи за ува 
жапане суверенитета 
намеса. Но тези настоява

ла нашата страна сре- 
все по-големи труинос

Албания-

иа

нията си
цпята за 
ност па жената и ните от и не-

подчертал, 
заканва, и че 
съюз е готов за преговори, 
като е дал ново предло
жение във връзка е нама
ляването на ракетите от 

в Европа.

ния
щат
ти, създавани от 
По отношение на подкрепа 

«амесана иредеитата и 
във вътрешното конститу
ционно устройство, албан
ската политика 
още повече. В говора на 
Енвер Ходжа и изявления 
та на сътрудниците му се 
изразяват открити терито
риални претенции към на
шата страна. Тази албан
ска политика затруднява 
стабилизацията на между
държавните отношения и 

обстановката

среден досег 
„Ние сме готови в Европа 

тол кова ранни за 
ветската държава през из 
теклите 60 години, егово 

■насо-

ескалирада задържим 
кети, с колкото разполагат 
Англия И Франция”, е из
тъкнал между другото Ан- 
дропов. Това ще рече, 
СССР би намалил броя на

рил и за основните 
ки на съветската и вътре- 

политика.
През изтеклия 

Югославия посвети голямо 
внимание на развитието на 
равноправни отношения и 
сътрудничество с велики 
те сили. Отделно е под
чертано 
срещата между председате 
ля иа Председателството 
на СФРЮ Петар Стамбо- 
лич и генералния секретар 
на ЦК йа КПСС Юрий Ан
дропов.

Общо взето, югославска 
та политика на добросъсед 
ство дава добри резулта
ти. Благоприятно и всес
транно развитие отбеляз
ват отношенията ни с Ита 
лия, Унгария, Румъния и 
Австрия, а също така и 
отношенията ни с Гърция 
и стопанското ни сътрудни

период
чешна и външна 

Така Андропов между дру 
гото е подчертал, че маци- 

въпрос е от из-

ЦК на
своите ракети «а стотина, 
а в това число и най-съвре 
меатните ракети „СС-20".

оналният 
ключително 
икономическото и полити
ческото развитие на СССР.

значение за
значението на

Говорейки за движение
то на необвързаните, Юрий 
Андропов е 
СССР с уважение се отна
ся към това движение, за- 
щото неговата миролюби
ва политика има голямо 
значение за международно 
то положение.

застрашава 
в региона. Ние решително 
ще отхвърляме всеки опит 
за намеса във вътрешния

заявил, чеСпирайки се върху вън
шнополитическата обста
новка в света той е изтък
нал, че от САЩ се чуват 
нови полемични тонове. 
Преди воичко Андропов е 
подчертал, че Вашингтон

ни живот и неуморно ще 
посочваме вредата и опас
ността от този албански 
авантюризъм.

Югославия се застъпва 
за глобални международ
ни преговори по проблеми 
те на икономическото раз
витие. Започването на тези 
преговори би било важна 
крачка напред към изхода 
от застоя-

ПОДГОТОВКИТЕ ЗА СЕДМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

Нови опити на натиск ПОЛСКИЯТ ПЕЧАТ ЗА НОВИТЕ ЗАКОНИ

Боязън от бюродантеИндийските привърже
ници, (някои малки опо
зиционни КП), на тезиса 
за „природно съюзничест- 
во” на необвързаното дви 
жение със страните на 
социалистическата общ
ност тези дни отново раз' 
духват кампания, подобна 
«а натиска, който се вър
ши пред всяка конферен
ция на необвързаните. В 
случая инспирация им е 
посещението на 
ския външен министър 
Нгуен Ко Тач в Индия. 
Злоупотребявайки с госто
приемството на домакина, 

~ Тач използувал трибуната 
на Индийския център за 
проучване* на Индокитай, 
за да възобнови старите 
тези си и методи на натиск 
за пренасочване на необ
вързаното движение. При 
това Нгуен Ко Тач остро 
нападнал Югославия, като 
си служил със спекули и 
инсинуации.

Югославия. На междуна
родната общност, а особе
но на необвързаното дви- ципно

намокия народ, но и исти 
пата за югославското прин 

противопоставяне 
на натиска и опитите за 
пренасочване на необвърза 
ното движение с помощта 
на блоковата теория за 
„природно съюзиичество”.

жение, е известна истина
та за Югославия и за ней 

на оовобо-

Законът, утвърждаващ 
„правилата на поведение”

да се създадат условия за 
връщане към стария на
чин на ръководене.по време на суспенсирано- 

то военно положение и ре
шението на Държавния съ 
вет, според което този за
конен акт влиза в сила 
на 31 декември, в полския 
печат се оценява като „зна 
чителна крачка 
към пълна нормализация”. 
В закона за правовото уре 
ждане по време на суспен- 
сираното военно положе
ние, който тези дни беше 
публикуван, се забелязват 
и разпоредби, които осуе
тяват намесата на властта 
в стопанската дейност и

ната подкрепа 
дителната и антиимпериа
листическа борба на виет- За да се обезпечат усло

вия за „по-нататъшно уре
ждане на положението 
страната”.

вГъ о н л гласувани са 
предписания, които и по- 
нататък обезпечават 
ние на военните власти в 
обществения и стопанския 
живот на страната. Това 
неш.о е изнел в Сейма и 
представителят,
Военния съвет на 
лното

Неочакван успех на 

социалдемократите
ви^тнам- по ПЪТЯ влия-

член на
национаНа изборите, проведени тези дни за Град

ския сенат на Хамбург, Социалдемократическа
та партия е получила 51,3 на сто бюлетини, 
Християнската уния само 38,6 на сто. Либерал
ната партия, която е получила само 2,8 на сто 
бюлетини, окончателно е свалена от политичес
ката сцена, докато „зелените” с 6,8 на сто бю
летини още са останали <на сцената.

И покрай признанието, че е претърпяла те
жко поражение в Хамбург, Християнската уния 
подчертава, че тези резултати, не представляват 
„тест за Бон”, като се съобщава, че досега не 
е имало време гражданите на Хамбург да се 
уверят в правилната насока 'на правителството 
на Кол, а до парламентарните избори са оста
нали около два месеца.

„ спасение, генерал 
Флсриан Сивицки. Той е 
подчертал, че пътят до пъл 
но нормализиране на живо , 
та в Полшаа дм ин истр ац ия т а. е „още дълъг 
и труден” и ■ че тю него има

Изтъква 
разпоредби 
„бариера против

се, че с тези още много 
подчертал между другото 
Сивицки.

Счита се, че без анга
жиране на цялото 
ство, не може 
преодоляна политическата 
и стопанската криза в Пол 
ша.

препятствия, е
е създадена

връщане
на Предишното положе
ние, отпреди декември ми
налата година”, но обще-

съще-
ствува и известна доза бо Да бъдеНе е трудно да се отгат- 

ЯЬ защо Тач отправя на
падките СИ ТЪКМО

язън, че с някои разпоред 
би на новиясрещу закон могат

СТРАНИЦА 2
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°т ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА сстн в ЛЕСКОВАЦ

малко ферумна работа КомУнист"те пред още 

повече акции по-големн задължения
~ (От 1 стр.) -

Но г“г подчерта, че пред 
всички субекти на общест 
вото предстои 
отговорност в изпълняване 
то на

задача на^ички 'обще^"334“" С най вая'ната 
ганизации, Но вм ™ено'политически ор-
обобщено, вместо всеки субект едн00бРазн° и 
наи-оперативен Ппптл ^ кт ^а изнамира 
своите задачи. И на ССТН™ реаЛизацията 
сока оперативност к”” 6 Не°бхОДНМа 1 
ферумна работа, а повече 
на конкретни проблеми

че не може да са прием- 
ливи схващанията, че труд 
постите ще надделеем 
'но и за късо време. — Ко- 
гато се касае за 
където

същите задачи: икономиче 
ската стабилизация, 
родна отбрана,

всена по-голямаI лесделегатска 
система. Това вече е доб 
ре известен път на плани
рането. Онова, което тряб 
ва да бъде ново и да до
принесе за резултатите в 
дейността, е приспособява 
нето на метода на дей&т.1у 
нането към изискванията 
па времето. В разисквания 
тд, в които участвуваха 
ьорисав Тасич, Никола Ка 
чаревич, Борис Костади
нов и Драгослав Танчич 
беше

задачите на обще
ствено-икономическата ста 
билизация, както 
това е най-голямата задача 
пред целокупната органи
зация на СК. — Но, поли
тически би било твърде 
късогледо, ако СК погьл- 

с проблемите на ико
номическата стабилиза
ция би пренебрегнал идей 
но-политическите въпроси 
в осъществяването на зада 
чите във всички области. 
Застъпвам 
ран Съюз на комунистите, 
идейно и

износа, 
конкуренцията е 

изключително голяма, необ 
ходимо е всички подготов
ки да се извършат в стра

нната, с цел да не се случ
ва в битката за

на и това чепо-ви
ще рече: по-малко 

акции за разрешаване 
в живота на хората.

валути на
шите стоки да даваме по- 
низко

Ако това е наттгпмч- основната
критика на общо взето ус
пе™ата Дейност на ССТН
в Южноморавоки 
през изтеклия 
дишен период, - 
туалният обществен 
мент налага 
същностна

с което се създава 
впечатление, че 

•пастта е широка и ннтензи

от действителните 
им цени. Съюзът 
ф! истите

привид
активно на кому 

не може да поз
воли с тези въпроси да се 
занимават само производ
ствените структури, ио за 
това трябва да водят гри
жа всички комунисти и 
заети — каза Чкребич.

регион 
четири го- 

тогава ак- изтъкнато, че отново 
се откроява като
лен въпросът за акционно- 
то укрепване на Социали 
етически^ съюз. Стреме
жът ,„по-малко форумна 
работа — повече акции" 
трябва да се оползотвори 
чрез укрепване на местна
та конференция като осно
вен носител на политичес-

се за ангажи.центра-мо-
това да бъде 

черта на пред
стоящата активност.

Това, беше изтъкнато на 
отчетно-изборното заседа
ние на Междуобщинската 
конференция на ССТН 
Лесковац, 
приет отчет за дейността 
на МОК на ССТН в перио 
да 1978 — 1982 година и 
акдионна програма за пе
риода 1982

акционно еди
нен, в който няма място 
за случайни спътници, на
блюдатели, 
ти и опортюнисти. Съ
юзът

ДА НЕ СЕ ПРЕНЕБРЕГ
НАТ ОСТАНАЛИТЕ 
ВЪПРОСИ

симпатизин-

на комунистите 
трябва да се бори срещу 
всички слабости и нито ед 
на обществена среда не 
смее да остане извън по
литическата акция- На пе
риферията на обществени
те събития трябва да оста 
нат само враговете, срещу 
чието действуване също 
така трябва да бъде насо

в
Говорейки за сложните 

стопански системи предсе
дателят на ЦК на СКС 
подчерта, че е необходи
ма по-силна техноложка 
интеграция, особено когато 
се касае за преработвател
ната промишленост, каква 
то е в региона и когато 
се касае за производство 
за износ. Разисквайки за 
някои аспекти ,на стопани
сването в републиката и 
страната през идващата го- Чкребич. 
дина председателят на ЦК

на което беше
кото организиране в мест 
ната общност, чрез по-голя 
мо присъствие на общинс
ките ръководства в базата 
и чрез превръщане на 
секциите в истински три
буни на гражданите. Мно
го повече трябва да се 
държи сметка за момента 
на действуването. В слож
ната обстановка всяко за-

1986 г., и
на^ което се учреди ново
избраната Междуобщин- 
ска конференция.

чена всекидневната и не
прекъсната активност на 
СК —
на ЦК на СКС Душал

ВИСОКО АНГАЖИРАНЕ 
В ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗ 
БОРИ

Живан Стойкович каза председателят

къснение в действуването 
е от голяма вреда. В рам
ките на фронта е необхо
дим свеобразен вид раз
граничаване: да се знае 
кои акции се водят чрез

дейността най-често се из 
реждат въпросите и акци
ите, с които се е занима
вал ССТН, а малко се 
оценява осъществяването 
на конституционната му 
роля като фронт на орга
низираните социалистичес 
ки сили. Обикновено оцен 
ките са положителни, и се 
подкрепят с действително 
добрите резултати в масо 
вите акции, каквито са 
„Нищо не бива да ни из
ненада", „Среши на села
та" и пр., )Н0 се забравя, 
че тези акции са израстна- 
ли в съвместни маиифес- / 
тации и че критерий за 
услсшност трябва да бъде 
ангажирането на гражда
ните в местните общнос
ти и резултатите в разре
шаването па 
им проблеми.

В! Б.Положителната оценка 
за дейността на ССТН в 
Южноморавски регион 

през изтеклия отчетен пе
риод се обосновава вър
ху резултатите в много- 
бройните акции по икона 
мическата стабилизация, 
укрепване на всенародна
та отбрана и обществена 
та самозащита и внедрява
не и развитие на делегат
ските отношения, раздви-

ОТ ТРАДИЦИОННИЯ ПРИЕМ ЗА ЖУРНАЛИСТИ 
В КОМЕНДАНТСТВОТО НА НИШКА АРМЕЙСКА 
ОБЛАСТ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЮНА

Резултати, достойни иа 

юбилейната година
За председател на 

МОК на ССТН в Лес
ковац бе избран ЖИ
ВАН СТОЙКОВИЧ, 
магистър по истори
чески науки и декан 
на Техноложки,/ фа
култет в Лесковац.

За секретар е из
бран ПЕГАР МИЛО- 
САВЛЕВИЧ, юрист, 
секретар на Общинс
кия комитет по обще 
ствени дейности във 
Врани.

• Едшшцата от състава на Нишка армейска 
област, с която командува Новак Иванович е про
възгласена за най-добрата единица в сухоземните 
войски на ЮНА • Златна и сребърна Емблема на 
СР Сърби,, получиха военните колективи на Мило- 
рад Ристич и Траян Милановнч

жени и проведени от ор
ганизациите на ССТН в об 
щините и местните обтно 
сти. Третите делегатски из 
бори за скупщииите на об
ществено-политическите и 

общ-самоуправителните 
«ости бяха проводени при 

ангажиране на
1 240 000 динара. Ефекти
те от прилагането на ста
билизационни мероприя- 
ти също са високи — над 
23,71, милиона динара.

Разбира се, тези високи 
постижения, не 
без високи признания. Еди 
цицата, с която команду
ва Новак Иванович е про 
възгласена за най-добрата 
единица в сухоземните вой 
ски на ЮНА, а военните 
колективи на Милорад Ри 
стич И Траян Милановнч 

относно

В годината, в която оз
наменуваме 90-годишнниа 
та от рождението на Вър
ховния комендант н в коя
то се проведе Дванадесе
тият конгрес на С1СЖ, вой

високо 
ССТН.

Най-голйма слабост в де 
йността на ССТН, беше 

на заседанието,

жизнените

фронтово действуване, а 
кои задачи на фронта ре
ализират самостоятелно не 
гоните членки.

ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА 
МЕТОДАизтъкнато

__ е недостатъчната опера
действуването. 

активиост-

останахациците, командирите и вое 
цшгте колективи от Ниш
ка армейска област гюстнг 
наха резултати, достойни 
на юбилея и на авторитета 
на ЮНА — изтъкна гене- 

Еуген

•гивтюст в 
В много среди

ССТН се изчерпва с

чс-И през следващите 
тири години оргцнизаци- 

ССТН в Южномо- 
региби щс имат

К. Георгиевта на
форумни разисквания и 
многобройни заключения,

итс на
равски

рал-подполковиик 
Лебарич на традиционния 
прием за журналисти ио, 
повод Деня 1а ЮНА. получиха златна 

сребърна Емблема на СР 
Сърбия.

Комендантът на Нишка 
армейска област изтъкна, 
че журналистите и средст- 

масова ашформа- 
годпна добре

Народ с извънредно го
лемия принос за изгражда 
нето па страната чрез про 
карванс на нови пътища, 
водопроводи и телефонни 
ЛИНИИ, чрез М1М01ЮбрОПНИ

11о елоктр ифшсация
вата за
ция и тази 
I гнформираха обществено 

всички най-важни 
числящите

акции
и залесяване,' числящите 

Нишка армейска стта за 
активности на 
се към единиците от тази 
армейска област.

се към 
област се изявиха и с нз- 

Войнивъпредиа хуманост.
командирите са по 
3596 литра кръв, а

ците и 
дарили 
В Титовня фо»д са внесли

К. Г.

заседанието
СТРАНИЦА 3Момент от

1982■^рАТСТВО • 24 декември



РАЗГОВОРИ Н БОСИЛЕ ГРАД: КАК СЕ ОСЪЩЕСТ
ВЯВАТ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИ! Е АСПЕК1И НА
СДРУЖАВАНЕТО

ИА СКС В ДИМИТРОВГРАДОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА

Добър шшущшнтел може да бъде 

само човек, който е добре осведомен.
Да се последва 

лесковашкият пример
раздвижват разрешаване
то ва някои проблеми в 
нашата среда, като капри 
мор за акцията „Имаш къ 
ща, освободи 
та".

ла вестникаНай-напред на. съвлюст- зи страница 
но заседание на продседа- ио трябва да съществува с

ската конференция «а тар на Председателството 
ССТН, а след това и на на Общинския 
заседанието на Общинския Но критиката там да бъ- 

СКС, бяха обет» де обективна и конот.рук- 
да допринася за 

в разрешаването на пробле-

• Осъществяването на равноправието и сьДРУ- 
от самоунравитслиото сдружа- 

основа на самоуправижието пряко зависи 
нане възна труда и средствата 

_ приети развойни програми 
• В Босилеградска община няма

нетърпимост

апартамеп-
телно прояви на наколи пет.

змачеИмайки предвид
на тази тома и рс-

циопализъм и национална
нието
зултатйте, които са полу- 

двадесстнна пър
комитет на 
дени
политически 
областта на информиране 
то. Бе направен критичес-

организаиии, 
само Горската 

(от 22 декември)

стопанските 
от които

актуалните ндейно- 
въпроси

тивна Всичко, което досега с 
Босилсград-чени от 

вични организации, в кои.
Общип-

гюстроено в 
ска община с резултат 
прилагането на общоприе
тите принципи в нашето 
общество — чрез сдружа
ване >и солидарност да сс 
осъществи ускорен разво
ен темп. Обаче за излиза-

секция и 
Цехът за чорапи, се зани
мават с производствена 
дейност. Един от най-круп 

проблеми, който

лице. на
то е обсъждала 
окнят комитет утвърди 
становище, че ма тази те
ма в първичните органи
зации че е отделено доста 
тъч по внимание, как то и в 
сдружени^ труд, в конкрет 
ните среди.

За средствата на масова 
обзор върху, осведоме информация, както бе из

носна на комунистите и хъкнато, твърде е важно 
гражданите в Димитров- какъ,и е източника на 
градска община, имайки формацията. Затова е иу- 
предвид средствата за ма- Ж110 журналистите да 
сова Информация на бъл- осведомяват на право мя- 
гарски език. сто. Също е нужно да се

Добър самоуправител поместват повече 
може да бъде само човек, ЧСски материали, които да 
който е всестранно осве- 
дамен, каза в уводното си 
изложение Адам Георгиев.
Обща оценка е, че осведо 
меността на комунистите 
и трудещите се в община
та може и има място и 
възможности да бъде по- 
добра, по-комллектна и 
разнообразна и, което е 
най-важно, по-актуална.
При това се тга предвид 
факта, че една трета от 
населението в общината 
или не може, или твърде 
лошо приема телевизиона 
та програма и програмите 
на радио Ниш и радио Бе
лград. За да се подобри то 
ва нужно е изграждането 
на две релета: едно при 
село Барйе, и едно на Вид- 
лич. Средства обаче няма, 
а Радио телевизия Белг
рад освен необходимите 
уреди, не може да окаже 
друга помощ.

Загрижава и фактът, че 
от 1620 членове на СЮК, 
организирани в 72 първич 
ни организации, само 130 
получават вестник „Кому 
нист", а около 300 вестник 
„Братство". Това е недос
татъчно макар че останали 
те вестници се ползуват в 
значителна степен. Също 
така се предполага, че пре 
даването „ТВ дневник” е 
най-гледаиото, а това мно
го значи за осведоменост-

ки
залитенн

бавя темпа на развитието 
на общината — каза То- 

безсггорно е не-
се

доров — 
развитата инфраструктура.■нето на общината от кръ

га на екстремно изостава
щите краища в 
бия, без териториите 
САП, са необходими нови 
усилия. Изходът с в мак
сималното 
организациите на сдруже
ния труд от развитите об
щини и краища, които тря 
бва да намерят собствен 
интерес и да бъдат насъ-

крити- СР Сър*А. X

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД

ПРИМЕРЪТ НА ОРГАНИ
ЗАЦИИТЕ ОТ ЛЕСКОВАЦпа

пай-показателенКато
пример за последователно 
претворяване на определе
нията по развитие на изо
ставащите краища, участ
ниците в разговора изтък-

ашажиране на

На борба за увеличена 

производителност
С цел да се оказва по-голяма помощ на пър

вичните партийни организации в осъществяването на 
заключенията и становищата на Второто и Четвърто 
заседание на ЦК на СКС и Третото заседание на 
ЦК на СЮК, Председателството формира четири пое 
тоянни работни групи.

Членовете на Съюза на 
колтуниотите в организаци
ите на сдружения 
трябва да бъдат не само 
организатори и носители, 
но и мобилизатори във 
всички активности, отна
сящи се до увеличение про 
извод ителността на труда, 
намаляване на изразходва
щите средства и материа
ли и подобряване на 
териалната основа на тру
дещите се. Това е всъщ
ност едно от заключения
та, които прие Председа
телството на ОК на СКС 
в Босилеград когато те
зи дни обсъди деветмесеч
ните резултати на трудо
вите организации в общи
ната.

ми са още по-големи уои- 
лия в борбата за увеличе 
ние на производителност
та, както и в цялостното 
осъществяване мерките 

на икономическата стаби
лизация.

На заседанието, на кое
то присъствуваха и пред
ставители на останалите 

обществено- политически 
организации и Общинска
та скупщина 
и въпроса, отнасящ се до 
работата на Политическата 
школа на Общинския ко
митет на СКС. Същата ще 
започне с работа до края 
на годината, а определени 
са лектори и избрани чле 
нове на Съвета й.

труд
От разговорите в Босите град

рчавани, за да построяват 
производствени цехове в 
неразвитите общини.

наха сдружаването и до
ходното свръзване на Боси 
леградска община със сто 
лански организации от Ле- 
сковац. „Зеле Велкович" 
построи Цех за производ
ство на детски чорапогащ 
ници и мъжки чорапи, в 
който вече работят 20 ра
ботника, а наскоро ще за
почнат да работят и оста 
налите стотина работника, 
които минаха през съответ 
но обучение. Наскоро ще 
приключи изграждането и 
оборудването на Цеха за 
сушене на зеленчук, 
щия, лечебни билки и гор 
ски плодове, в 
получат ' работни 
още 120 работници, преди 
мно жени. Изграждането 
на цеха финансира „Здра- 
вйе" от Лесжовац.

За съжаление, въпреки 
мн огоброй ните договори, 
ни то една стопанска орга
низация от Враня и Вла- 
дичин хан — „Симло", Па
муковият комбинат, „Ал
фа" и „Делишес" — не 
положи усилия да построи 
собствен промишлен цех в 
Босилеградска община. Не 
разбираемо е поведението 
на „Симло", който 
мери интерес за интегра- ^ 
ция, въпреки че в Босиле
град съществува дървооб- 
работвателен цех.

Това е основното заклю
чение от проведените на 
17 декември т.г. в Босиле
град разговори по въпроса 
за междунационалните ас
пекти на сдружаването на 
труд и средства на доход
ни принципи в СРС и за
дачите на СКС в това. В 
разговорите участвуваха 
членовете на работна гру,- 
па при Комиоията по меж 
дунационални отношения 
при ЦК на СКС, членове
те* на Комиоията по меж- 
дунационални отношения 
при ОК на СКС в Боси
леград, представители на 
някои регионални самоуп- 
равителни общности на ин 
тересите и представители 
на обществено-политичес
ките и стопанските органи 
зации и на Общинската 
скупщина в Босилеград.

ма-

бе обсъден

та.
Важно е обаче как са 

осведомени комунистите и 
трудещите се в сдружения 
труд и местната общност.

Обсъждайки средствата 
за , масова информация на 
български език „Братство", 
„Другарче", радио Ниш 
на български и ТВ журна 
ла. Общинският комитет 
на СКС в Димитровград 
прие становището, че те 
са изпълнили своята зада
ча, която имат в общест
вено-политическия, ико
номически и културен жи 
вот на общината. Обща

ово-
Уводното изложение по 

този въпрос изнесе Симе
он Глигоров, изпълните
лен секретар по стопанска 
дейност към ОК на СКС в 
Босилеград. И в изложе
нието и в разискванията 
бе изтъкнато, че въпреки 
затруднените условия на 
стопанисване всички ор
ганизации в ф общината, 
включвайки и извънсто- 
паноките, са- отчели по
ложителна делова рав
носметка. Но, без оглед 
на положителните делови 
резултати, стопанството в 
общината все още не е до
статъчно развито. Затова 
ангажирането на субектив
ните сили в стопаноките 
организации, преди воич 
ко на членовете на Съю
за на комунистите е още 
поннеобходимо. Необходи

С цел да се оказва 
голяма помощ на първич
ните партийни организации 
в осъществяването на зак

по- който ще
места

точенията и становищата 
на Второто и Четвърто за 
седание на ЦК на СКС и 
Третото заседание на ЦК 
на СЮК, Председателст
вото формира четири пос
тоянни работни групи — 
по стопанство и производи 
телност на

Запознавайки присъству 
ващцте с основните насо
ки за \по-уоко,рено обще
ствено-икономическо раз 

Босилеградска 
община, председателят на 
Общинския 
СКС Цоне Тодоров ме лед у 
другото изтъкна, че

оценка е, че те положител 
но са действували за пра
вилно и навременно осве
домяване на населението. 
Но това не значи, че не е 
имало пропуски. Такива е 
имало във вестник „Брат
ство" —

труда, за зае- 
мане на незаетите и рабо
тна група за осъществява
не становищата на ЦК на 
СКС по въпроса за консти 
туционността, законността 
и социалистическия 
рал.

витие на

комитет на
не на

на последната стра 
ница в рубриките „Бай— 
Онзи", „Моля без докаче- 
ние" и „Манчин рабуш". 
Това също не значи, че та"

тази
година стопанството > в об
щината работи без загуби, 
но все още е слаба акуму 
лативната способност на

мо-

М. я.
М. я.
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в с^рдулш^НобщЙн^1ИСТИЧЕСКИя

Миогостранни
|=к^1тра1 ~ -3 ЗД? съ“
{?р'ал широка дейност ТОянието на физическата
наРТг#иеЛСТВ0Т0 На °К деке\тп В общината- За 30 
на ССТН и Общинскптя декемвРи е насрочена
конференция до ,Края Нз Ща 0 Раб°™иците, 
годината трябва да лрове Са *1а временна 
дат общо три заседания' чуж6ина' 
за да разгледат редица ноа0г0диш«ите 
актуадни въпроси. На заге П° местните общности 
данието си от 23 декемвю ^ Разширени събра»ия с 
Председателството межлч делегатите гражданите и 
ДРУШто е обсъдило акта- трудещите се обсъждат ре
алните задачи на ССТН и ОЛЮ1Шята за обществено 
осъществяването на пнте г стопанско развитие на 
Реоите и потребностите на .^РДУЛ"‘Шка об1цина
трудовите хора и вражда- те “Г* ГОДШа- В 
ните в местната обшнпгт «а 
актуалните пробледщ особено място
информирането 
вил анализ на 
то в основното

СЪЮЗ
ДИМИТРОВГРАД

Завидно ниво на 

сътрудничествоакции
но и ,на изпълнението на 
програмата „Морава И". 
Селскостопанските
подителй и делегатите от 

ко теп Масурица- Алакинце и Су- 
които воиница вече 

работа в зали, че системата « 
а ще дойдат за почване ще б™ голяма 

полза за развитието на сел 
окото стопанство в тази 
част на общината. Общип 
ската скупщина на1 
та си от 3

Гт„ • В Димитровградска община 
С1ВУва по-голям 
граждане не

произ-
комунално-битов обГкт™ "чиетЛГ
участвували мислещите се към ЮНАоа

Довежданетоса се изка- на питей
на вода от Пъртопошнци 
за нуждите-на Димитров
град е един от

оказа незаменима помощ и 
при изграждането на 
ната мрежа в Димитров
градска община. В прокар 
ването на трасето на 
ги аналния път от Моинци 
до Вълновия Югославска
та народна армия е учас 
твувала със своята меха
низация, в изкопните рабо
ти, чиято стойност възлиза 
над три милиона 

Също така

на-
ПЪТ-празници.

по-крупни
те комунални обекти, 
строени през последно'вре
ме. В

по- ре-
сесия- изграждането на то 

зи регионалендекември е при 
ела решение за утвържда
ване на обществен интерес 

през и вече от 15 март идуща- 
рамки- та година машините 

разисквания

водопровод 
са участвували и 

числящите се към ЮНА.
са работили върху про- 

копаването на водопровод
ните канали в 
16 километри, което изчис
лено парично, според се- 

те цени’ възлиза на 
16 000 000 динари. Отделно 
ЮНА

активно

ще за
почнат да работят и про- 
копват канали за напоява-

тези динара, 
изграждането 

на мостта през река Ерма, 
край село Петачинци, се 
проведе благодарение на 
числещите се към ЮНА.

- работи 
се проведоха от войници- 

Самоуправителната 
общност обезпечи само не 
обходимия материал 
граждането на моста.

Когато се говори за съ
трудничеството 
ЮНА и местното 
ние на Димитровградска 
община невъзможно е,а да 
не се спомене и сътрудни 
честното и 
войниците в електрифика
цията на неелектрифицира 
ните селища в общината.

дължина отзаема раз
селеното сто-ло

и е напра- 
състояние-

витието на 
панство. При това особено 
ударение се

ме.
В предстоящите месеци 

върху Социалистическият 
плана по

слага съюз
обстойно ще разгледа фун
кционирането на 
ската система. Със 
тарнте на самоуправител- 
ните общности на

и средното 
насочено образование. 

Съвместно
изпълнението на 
есенната и пролетната участвува и със 

свои средства на стойност 
от 1 500 000 динари.

Тук почти всичкисе- делегат-с младежката итба.
Социалисти- Важноорганизация, секре те, амясто е отделе- .*

Когатоинтере
сите също ще се проведе 
заседание, на което ще бъ
де обсъдено материалното 
състояние и всички явява 
щи се проблеми в тази об 
ласт.

става дума за во- за издопроводи да 
тази година този вид съ
трудничество се

кажем, че

осъщес
тви и лри прокарването на 
водопроводите в 
Вълковия,

между
населе-Задача с трайно значение 

за комунистите
селата 

Брайковци и 
при изграждането на водо 
провода до „Погановоки 
манастир" в дължина от 
5500 метра. Проведените 
работи в посочените мест
ни общности представля
ват почти 60 на сто от 
предвидените работи вър
ху тези обекти, т.е. онези 
работи, 
население не е било в със 
тояние само да реши. Гру
пата войници, които са ра
ботили в Брайковци и Въл 
ковия са взели участие и 
на изкопните работи за ос 
новите на моста в село 
Изатовци, макар че това 
не е било предвидено в 
програмата за сътрудниче
ство.

- Оовен оказаната помощ 
при изграждането .на водо 
проводи по селата, Юго
славската народна .армия

Облиците на действува- 
не при ОК на ССТН в 
предстоящия 
Разгърнат особено 
зивна дейност. Между тях 
координационният 
тет по течение и развитие 
на революционните тради
ции наскоро щс проведе 
заседание, на което ще бъ 
дат обсъдени досегашните 
резултати и набелязани ак 
циите, за идущата година

Общо, пред организация 
та на Социалистическия 
съюз наистина предстои 
многостранна дейност и 
акции.

помощта на
период ще 

интен-На неотдавна И останалите обществе 
но-политически организа
ции и дружества също 
провеждат колективен та 
чин на работа.

Нужно е обаче да се из
тъкне, че в началото на 
прилагането на Тиловата 
инициатива, покрай опре 
делени обективни труд
ности, имаше и случаи 
на импровизации. Така па 
пример, имаше опити пре 
дседател с едногодишен 
мандат да се избере и там 
където това не бе най-це
лесъобразно. Касае се за 

някои организации на 
сдружения труд,' общест
вени организации и сдру
жения на гражданите, ра 
ботпи тела, общсствено-по 
литичсски организации и

проведе
ното заседание на Общин
ския комитет на СКС г 
Димитровград освен акту
алните задачи на инфор
мативната дейност, бяха 
обсъдени и някои въпро-

В сътрудничество с дими
тровградската Електроди- 
стрибуция се проведоха ра 
ботите върху електрифи
цирането на село Драго- 
вита, което поради место
положението си е изисква
ла голямата дължина на 
електропровода. Изкопава 
нето на дупките и поставя 
пето на стълбовете са из
пълнени от страна на 
ЮНА.

коми-в

които местното

си, свързани с осъществя 
ването идеята на другаря 
Тито за колективна рабо 
та, решаване и отговор
ност.

Изхождайки от тази ини 
циатива на другаря Тито 
за по-нататъшното разви
тие на политическата сис
тема на социалистическо 
самоуправление, както и 
от конкретната активност 
на провеждането на стано 
вищата на XII Конгрес на 
Съюза на 
комунисти и IX Конгрес 

комунистите на СР Сър 
бия, необходимо е да се 
направи критически

на дейностите на ко- 
Димитровгра

Понастоящем с Югослав
ската народна ар.чид се 
утвърждава Програмата 
за 1983 г. и начините за 
нейното реализиране.

Ст. II. А. Т.

югославските

БЕЛЕЖКА но се отнасят към заобиклящите ги г^о 
блеми. Или изхождат от някакъв свой 
гезис, че ако на тях им е добре, ако 
нищо не ги тревожи в момента, е по- 
добре да сп мълчат.

От Устава на Съюза на комунистите 
е добре известно, че на ,,.мълчаливци” 
няма място в редовете на Съюза на 
комунистите. Особено сега, когато се 
води всекидневна енергична борба за 
провеждане на задачите по стопанска 
стабилизация и когато .открито е пове
дена борба против всички уклони в 
обществото, а преди всичко потив все
ки вид па нарушаване па конституцио- 
пността, законността и социалистичес
кия .морал.

Може би всред тезн „'мълчаливци”, 
чисто действуваме с пряк олортюнизъм 

акцията, която вещи Съюзът на ко
мунистите днес, има и хора, за които 
се каза, че не е им е място в редове
те на СК.

ДО-на Все пак, най-слабите 
течки в работата на първи 
чпите организации, да
же и органите на Съюза 
на комунистите в община 
та са били по-ефикасното 
и по-бързо провеждане в 
дело приетите решения и 
заключения. Всяка пърли 

организация трябва да

„Мълчаливци“ана
лиз

Обсъждайки преди няколко дни ин
формацията за дейността на средствата 
за масова информация на български 

Общинският комитет па Съюза на

мунистите в 
дека община в тази насо- 

Това бе една от непос 
редствените задачи на ор
ганите и организациите па 
Съюза на комунистите.

В този смисъл бе изтък 
че през изтеклия из

ка.
език
комунистите в Димитровград отчете и 
еди» пропуск в дейността на някои пър 

Именно, изнесе се,чна
сс старае да ангажира все 
ни свой член. Защото в 
първичните организации 
лективната работа е и в 
това, всеки

ничии организации, 
че е имало първични организации, кои
то изобщо не са се изказали във връз
ка с материала на ОК на СКС във връ
зка с дейността на средствата за ма
сова информация, за които вече е ка
зано че са получили „преходна бележ
ка", но че в работата им е имало и 
известни слабости.

нато,
борен мандат в оргапиза-

на Съюза на кому- 
обшината, след 
подготовки и 
изменения, с 

колективен иа- 
работа. Намален е 

членовете на ио 
. изпълнителни 

поста

ко
циите 
пистите в 
основните 
статутарни 
установен 
чин на 
броят на 
литическо

член да на-
свосто място и дамери

бъде ангажиран, а не са
мо да идна на заседания. 

Изхождайки от досегаш- 
опит, бе заключено на 

Общинския

наинформацията са ггосоче- 
се касае, ио ето, 

не е

Я.ВПО 0, в
ни за кри пропуски 
в някои първични организации, 
получен никакъв коментар.

Касае се за извостно число 
тнпни членове на Съюза на комунисти
те беше заключено и па заседанието 
На' Общинския комитет, и това вече но 
бива да се премълчава.

пия
заседвнисто на 
к ом итет, Iюеледователното 

Титова-
органи и въведен 
председател на комитет_■ 
Същевременно той пред 
седава и на политическо- 

изпълнителните органи-
Намален е броят «а коми 
стте, а запазени са само 
тези, които се занимава 
изключително с партийни^ 
въпроси. За останалите

действие разви- 
аж циани

Впрочем неотдавна един висш партиен 
следното: „Ония, коитоосъществяване на 

та инициатива за колектив 
и от

нсак- деец каза н
критикуват, нека предложат нещо 
добро, а опия коуто мълчат, нека ка
жат какво ги измъчва и защо мълчат . 
Инак под претокс ма .добри хора” те 

завоювали позиции, които не за
ла бъдат разоблн-

по-работа, решаване
с от дългосрочпа

гопорност
значение за ■ развитието 

на политическата 
на социалистическо

а нейното нро 
дело, задача е 

значение за Съш

ие система
са си 
служиш и време е 
чини.-

само Ако се тръгне от тези доводи, па- 
„ могат дй се посочат редица чле
на Съюза ни комунистите в общп- 

се каже • безучвет-

управлоние, 
веждаис в 
трайно 
за на комунистите.

об истина 
паве 1 
пата, които така да

М. А.
ласти «а 
ти са различни 

комисии. А. Т.съвеща
и т.и.видове: 

иия, работни групи СТРАНИЦА 5
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ОТ СТОПАНИСВАНЕТО НА 
ЗЛЦИИ ■■ БОСИЛЕГРАДСКА ОВШИНА

ш«тоНМоТШ»*
В КОЖАРА „БРАТСТВО” В ДИМИТРОВГРАД

ТРУДОВИТЕ ОРГАНИ

|ршв>е #а птИдттк сметасшпягам•,..уг...гчг>г.
• С това се постигна една от основните цели на 

предприетите мерки за оздравяване на положението.
• Акция на комунистите и самоуправителнпя 

работнически контрол за премахване на субективните 
слабости.

дима, което също така яде 
се процежда при затрудне
ни условия.

В пет от деветнадесет организации на сдру
жения труд за лични доходи и съвместно п°тРа{й'<-‘- 
нне през деветте месеца на текущата година с зал 
латено 3 795 000 динара повече от позволеното, кои 

тези организации връщат. По отношение иа шест
месечните финансови Р| 
зултати, когато общо 15 
организации, поради ед
на или друга причина бя- 

по-големи

сега трудещите се и
отчела загуба. Аги не е 

имайки предвид, че повс- 
имат и иснап

Основните орга!Низацуи 
ша сдружения труд в 
енлеградска община, при

Бо
нето от тях

ха заплатили 
лични доходи от позволе
ното спрямо резолюцията

тат на тези мерки постоян
но се намалява бра кат, ко 
ето допринася да се осъ
ществят по-високи ефекти.

Първичната партийна ор 
ганизация и самоупршш- 
телният работнически кои 
трол ‘водят - непрекъсната 
акция за заздравяване на 
междуличностните от н о- 
шеиия и за премахваме на 
останал 1 пе субе кти в н и 

слабости. В тази акция 
трудовите резултати и от 
ношенцето към обществе
ните средства и цели са ос 
иовният критерий за раз
граничаване.

В димитровградската ко 
жара съществува оптими
зъм във връзка с годиш
ния баланс. Ще бъде поло 
жителен, казва директо
рът, защото сега се учим 
от периода на „както не 
трябваше да работим".

Деветмесечната делова 
равносметка на кожара 
„Братство" в Димитров
град беше положителна, 
но този факт не беше дос 
татъчен за традиционното 

Нал

ш
паразпределението 

чистия доход, сега на де- 
такива има

заш
ветмесечието 
само пет, от които четири

V. Ш
'.V I

трудово задоволство, 
ротив. Съществуваха мно
го причини за тревога. 
Вместо да се продават, 
произведените стоки все 
повече се натрупваха в 
складовете. Причина: ло* 
шо качество. Междуличнр 
стните отношения бяха 
твърде напрегнати. Макар 
че производителността на 
труда намаляваше, а ефе
ктивното работно време 
едва ли възлизаше на 5 
часа в смяна, личните до 
ходи се увеличаваха с 32 
на сто. При липсата на 
контрол и при нереални 
трудови норми, някои г 
ботници „без капка пот 
преизпълняваха нормите 
си с 240 на сто!?

от стопанската и една от 
обществената

Именно, поради неспазва 
не мерилата от самоупра 
вителните и общи актове 
при разпределението на до 
хода и чистия доход и по
ради несъгласувания про
цент за увеличение на сред 
ствата за лични доходи и 
съвместно и общо погреб 
ление за деветте месеци 
от годината превишено за
плащане на лични доходи 
са отчели^ основната ор
ганизация за селскостопан 
ска дейност „Напредък" 
— 147 000 динара, ООСТ 
„Изградил” 2 187 000 и 
ООСТ „Слога" — 254 000 
динара, автотранспортната 
организация 819 000 дин. и 
Здравния дом — 388 000 
динара. Общо за лични 
доходи и съвместно и об
що потребление, повече от

Ш! дейност.

ЙЯШ0И1© щщ
щяягк:
Ш ■

в 1
Иов цех в Босилеград

която 
на де-

латена реализация, 
естествена до края^ 
ловата година ще бъде на

лагайки мерките по иконо 
мическата стабилизация, 
през деветте месеца на 
годината, въпреки затруд 
пените условия на стопа
нисването, отчетоха по
ложителни делови резул
тати. Нито една органи
зация както от стопанска 
та, така и от областта на 
обществената дейност, 

според финансовите отче-

чеплатена е гаранция, 
стопанисването на органи 
зациите в 
община годината ще при 
ключат с положителни де 
лови резултат. Разбира се, 
това охрабрява и е добра 
основа за по-добро стопа 
нисване през идущата го-

Босилеградскара-

Ясно беше накъде отве
ждат тези тенденции, 
началото на октомври 
Председателството на Об
щинския комитет на СКС 
в Димитровград стигна 
до извода, че е крайно вре 
ме да се пресече пътят 
на субективните слабости 
в димитровградската кожа 
ра и да се предприемат 
спешни и енергични мерки 
за оздравяване на положе
нието. На съвместно засе 
дание на Председателство
то на ОК и първичната ор 
ганизация на СК в кожара 
та беше направен задълбо 
чен анализ на състоянието 
и договор за мерки и ак
ции. От това заседание из 
минаха два месеца и поло 
вина. Какво е положение
то сега?

В К. Георгиев

БЕЛЕЖКА позволеното 
3 795 000

са взети
динара.

Има място за извънреден труд, 

а няма за стажанти...
Наистина тези средства 

не са големи. Не става ду 
ма и за големи лични до
ходи на заетите. В стопан
ските организации според 
деветмесечните финансови 
показатели,Само в първите шест ме 

сеца на годината в Димит 
ровградска община за 
извънреден и допълнителен 
труд и хонорарна работа 
основните организации на 
сдружения труд са израз
ходвали 1 155 150 динара. 
Така например 
„Димитровград” е заплати
ла за работа на водач на 
моторно превозно средст-

Защо трудовите органи
зации затварят 
пред стажантите — бъде
щи млади работници и спе 
циалисти?

сила тъкачи, но такива ня 
ма подготвени. „Градня" е 
търсила квалифицирани 
зидари и армировачи, но 
такива не се обаждат.

средният ли
чен доход на зает възлиза 
на 8379 динара, а в област 
та на обществената дей
ност 9980

вратата

динара. И еди; 
ният, и другият е далече по 
малък от същия в регио
на и републиката. Обаче, 
ако се има предвид сла
бата а кумулативна способ
ност на организациите с 
незначителни средства 
фондовете, 
оправдание да се 
онова, което не е зарабо
тено.

По този

В настоящия момент в 
много случаи се касае и 
до обективни трудности. 
Така например организа
ции на сдружения труд, 
внасящи суровини и въз- 
производствени материали, 
често имат трудности с 
обезпечаването им, но има 
и случаи на избягване да 
се „отмине” едно законно 

1 задължение. В това число 
са и нестопанските орга
низации, които според 
най-новите стопански ме
роприятия не трябва с ле 
ка ръка да откриват нови 
работни места и т.-н.

Последните доводи още 
веднаж потвърждават, че 
все още бавно се съгласу 
ват нуждите на сдружения 
труд с. образованието, ко 
ето довежда дотам, че в 
отделни специалности се 
създават суфицитни 
ри, докато в други — не- 
достигат.

ООСТ

— Значително по-добро, 
но все още не е такова, 
каквото трябва да бъде 
— лаконично отговаря се 
кретарят на първичната па 
ртийна организация То
дор Андонов.

Директорът 1на „Брат
ство" Добривое Димитров 
е по-конкретен:

— Най-големи усилия 
положихме за оползотвор 
яването на залежалата про 
дукция. На този план ни 

помогна „Котекс" от 
Сплит, така че до 25 де
кември ще продадем всич 
ки непродадени стоки. С 
Това постигнахме една от 
основните цели на пред
приетите мерки.

Същевременно е напра
вена корекция на 
вите норми и е изострен 
контролът на качеството 
на продукцията. В резул-

во, ремонт и поддържане 
дина-

ВЪ(В
на машини 355 218 
ра, ООСТ „Нишава

няма никаквокад-на взима и
трима пенсионери в млеко 
обработващия пункт е зап
латила 135 000 динара, съ 
що и ООСТ „Услуга” е 
платила >на пенсионирано, 
лице 38 712 динара, а 
ООСТ „Свобода" — 305 000 
'динара и т.н.

От 20 основни организа 
ции на сдружения труд в 
Общината — 10 отчасти са 
изпълнили задължението 
си във връзка с приемане
то на стажанти. От заяве
ните в самоуправителна об 
щност по заемане на рабо
та 89 работни места за 
стажанти — попълнени са 
в първите девет месеца на 
годината само 27. Дори ни 
една. трета от запланирани 
те места за стажанти не 
са били попълнени.

Затуй в последно време 
се прибягва към преквали 
фикация на търсещите ра 
бота. За целта в 1982 
дина самоуправителната об 
щнрет по заемане на ра
бота е обезпечила 2 454

въпрос неотдав- 
трудовите

съвети на посочените
на разискваха

ор-
го- гащизации, където въпреки . 

констатацията, че настана
лия проблем е последица 

ненаплатена реализация 
и че същия до края на

959 надинара, от която сума 
2 000 000 е сдружила с 
Основната банка в Пирот. 
Същата ще се удвои и, на
сочи за кредитиране 
нови работни места. Към 
200 000

Но има и други неща. 
Случва се например някои 
обявени вакантни места За. 
стажанти да си 
непопълнени и поради лип 
сата на търсената специ
алност. ^

Така например в кожа 
рообработващата трудова 
организация „Братство" е 
търсила кожарски техник, 
но такъв не се е обадил, 
или „Услуга", която е тър

го
дината до значителна 
пен ще бъде изменен 
изплащането, бе взето 
шение в тези организации 
в зависимост от

сте-
следостанат на

ре-
динара ще се из

разходват за изразходване 
на личните доходи на ста
жантите, а към 250 000 
нара ще се изразходват за 
заемане на работа .на ин
валидни лица.

взетата 
сума, чрез намалени лични 
доходи за 10,15 или 20 
сто, до края на годината 
да бъдат върнати.

дитруде ла

М.А. М. я.
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24 декември 1982нл СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Пред нови идейни пробиви
д нес и тук вече 

нито е полезно
не може

че нашето гто СЕ СП°РИ С оценка‘ “и*вТрТзвитаето™Г политичеокятя^Д пробле' тиет° и в синка. Същевременно, СК не вина- 
«уттното обществено развтюК°сеПЪК И СЪВ' откРива,нето на закономерностите в ° тяГ и га«и,ЛЯВаШе п0 конструктивен начин да ор- 
в кояйнгч Р ЗВ11Т11е> се 6 заплело размислянето -чя прнтрцт.с/ ^ В ТЯХ и ганизиРа и включи останалите научни потен
1Т »ГН" трудности, по-добре каза- към тяХ?о истинско ос” ’ ,^ЯТ° Щ6 водят циали в обществото. Много често поради 
коизя г пар ^азна обществена криза, обаче тиката без сълшенпо р «V ВЯ1Ване в пРак_ недостатъчен слух за търпелив и толерантен 
сносття оРт3ГЛ"ХараКТер- Срещал1е се с опа- дача на Съюзана комуниститеналежащата за- диалог, пък и поради неготовност да се изслу 
г дегенерация на самоугтравлтелната оп „ ^ 1 ша и разбере по-инаквото мнение и критика,
система и с някои стихийни процеси към оадачата ни най-малко не е лека и няма отхвърлени бяха по-този начин
все по-големи и по-широки аддшнистратив- ?? С° ОСъществя'ва без много отпори, недо- телектуални потенциали,
ни решения. Спряхме пред стената на някои 'л,енЯ1Я ’]? неслравя»ния поради повече причи- своя принос.
обективни обществени противоречия, които уп' ПрТ всичк0' Убеждение Условия за осъществяване на желалите
сме заоравилн или невежо мислехме, че сме ки’ят Кп»1цт,тД Се аФиРмиРа идеологичес- идейни опреснявания във всеки случай са 
ги надделели, каквито са опасността от бю. в паРТИиното действуваме, и модернизиране на формите и съдържание-

реставрация и етатизмът, ко- волюттпиип * пш^тСКИ действително ре- то на идейната работа в Съюза на комунисти, 
«то по естеството си не могат да търпят са- ГР ,,пт.,_та„„А . 5 ние не може успешно да те и връщане към ученето и издигането на 
лтоуправлението. В развитието си стигнахме ,Нпс 11™!, искаме "Р<>дУктивен при членовете. Партията, която себе представя ка- 
ДО кръстопътя, на който, не .може дълго да белим ,е’ тряова да се осво- то „колективен интелектуалец", която в най-
се стои. Не би трябвало да има дилеми по ™т, ° ВДеоло™чеоки схващания, тежките условия на нелегалния живот и въ-
кой път да се тръгне. 11 шаблони' апологетическото поданн- сръжената революция намираше време за

Съюзът ие е».™»™™ „„„ „ ®° към нормативизма, решително да учене на марксистката теория, не може да
- - , ка о водеща скъсваме с волунтаризма, израстващ в ле. Си позволи в днешните условия почти да из-

идеино-политичеека сила в ооществото, штоия дух. От всички илюзии, от които тряб- хвърли от дневните редове въпроса за идей- 
тряова да изнамери плодотворни о^тговори на ва да се освободим, на първо място трябва «ото и интелектуалното издигане на члено- 
големите предизвикателства на ооществения да поставим онази, според която вече напъл- вете. Много от документите и цзказвания- 

Той ооективно се намира пред из- но сме закръглили и цялостно разработили та на отделни кадри пред форумите на всич 
пит, които изисква интелектуално и револю- системата на социалистическото самоуправле ки равнища, откриват доста нисък научно-те 
ционно да оъде готов и спосооен за осъщес- мие и че всички наши по-нататъшни пробле- оретичеоки уровен и недостатъчно, най-често 
твяване на новите идеи за пробив в своята ми се свеждат ма нейното последователно повърхностно познаване на марксизма. Под 
революционна теория и практика и да открие осъществяване и провеждане. Следователно., привидната картина, която създават цитато- 
пс-нататъшни перспективи на развитието на необходима ни е идейна акция, която ще логията и целия призив на мненията на ав- 
социал и етическото самоуправление, ако не създаде атмосфера за напълно безпрепятствен торитетите, оперирането със синтагмите и 

връщане назад. Нужен е, следова- интелектуален живот, която всички мислещи схемите, се скрива, всъщност, недостатъчното 
безпощаден марксистки критически потенциали в движението и обществото ще познаване същността на марксизлга и невла- 

анализ на практиката и размисляне за такъв схрабрдва и кара към по-смело изследване дееието с метода на марксисткия диалекти-
който изход и мислене. Защото, според духа на основния чеоки анализ. Сегашното по-дълго задържа-

ване пред някои идейни дилеми и въпроси,

та,

и някои ин- 
готови да дадат

рократическа

момент.

желае
телно.

изход от сегашното състояние,
по-бързо и по-добре ще разрешава обектив- програмен документ не съществуват вечни 
ните противоречия, които в себе си носи раз отговори па всички Въпроси, диалектиката на на конто трудно се дават отговори, може 
питието на социалистическото общество. С развитието винаги отново поставя нови въп- повече да се обясни с това обстоятелство, а
•ЛОУГИ дул1И в борбата за стабилизация Съю- раси и търси нови отговори. по-малко с факта, че вече ш няма водещите
зтт на комунистите трябва най-големите си мислители на революцията Тито и Кардел,
гали и време та съсредоточи върху идейно- Съюзът на комунистите днес има а дос- въпреки че се касае за неповторими потенци. 
тГппе-гическия' фронт където и може да татъчно зпаипя и способност да отговори на ала.

ппеломиа роля Не смесвайки причини- тази задача, без разлика, че въз основа на Със своята творческа работа, по-големи 
и.ма преломна роля. ме смеоваи I множеството индикатори би можало друго- качествени знания и с насочване на всички
те и последиците «е забравяйки смя а лрс мноя ;,аклюАи. об'ачс. тсз|1 негови потен ннтелоктуалн.гге потенциали в обществото, 
възходна роля, ка™ИАсен циали интелектуални достатъчно «е са се изя- СК ще даде същински принос за изхода от
трябвало ои с мярка да се сюсм,с и ай а 30щото и един изоставен идеен живот, трудностите а на обществената стабилизация

яа се падбдоси какъвго имахме, липсваха и насърчения за действувайки като адеино-политичеока сила,
условно да сстразбсрс^ ^ ра;>в11ТИ'е Гошм брой. специално мла което отговаря на неговото революционно

социалистически- т творчески сили остава извън ангажиране- битие, 
в одруже- то, действителните възможности за ра.вш-

ране в прагматичната 
може само строго 
приеме. Изправянето пред 
проблеми на развитието на 
те отношения аа производството

Панче Зафнровски

кой нс може да бъде избиран по. 
вече от два пъти в един и същ 
форум. Понеже другарите от 
най-тясното ръководство на репу 
бликанската организация на мла
дите са знаели, че техният секре
тар пълни осем годнне е бил в 
РК, и понеже всичките те се бор
ят срещу кариеризма, поне на ду
ми, на всеки „обикновен" 
в ССМ гезн две неща на са съв-

седмица, не 
Това

състоял со миналата 
получи особен нублнцитет. 
донякъде е и разбираемо. Стояпо- 

дългогодишен младежки де 
МногоМладежки мандати нпч е

сц и натрупал е вероятно 
доказателства за всестранни 
жби, така че от грешките в „пре
брояването на мандатите” пе би 
трябвало да се спираме отделно. 

Все пак, трудно е да се отмине 
Стояновци е бил „втор

зало

съгласие с раз- 
младежкия статут, 

на РК го под-

Стаиоевич до мияала- 
беше

П рагаи
та седмица 
на Председателството 

цубликанската конференцията
ССМ я Сърбия. Беше осем години ССМ в сьрои на ре„убЛикан-

ССМ, а от 
— член 

В подготов

то на 
дложеиие 
иоредбитс на 
Председателството

'фСОт Валево обаче, пристига за- 
Стоянович нс може 

иа РК, та-

секретар 
на Ре-

членне с в

мести ми-
Членството поради това е убе-фактът, че 

човек” на младежката организа- 
Сърбия. Когато се намира 

място, той трябва,

(два мандата) член 
ската конференция на 
това

<*
иато. Общинската конференция 
в Ниш (в нея наистина седят мла-

че ла предложение за тре-дено,
то избиране на един и същ човек 
в едни и същ орган, но същсству- 

други Причини, освен кариери 
Макар и това да но е 
причини нс са убеди-

бележка, че
бъде избран за член 

ка че на първото

ция ипоследните четири да някой на това 
и въпреки всичко, което о напра

на организацията — Д“ зачн- 
нейното поведение, 

ключовите разпоредби

пазаседание
конференция, 

26 члена на 
Стояно-

Републикаиската
27 са изабрани

ват
пил етически.

пжа, други
челни.

вместо
новото Председателство.

намерил на списъка.

1111та приплача 
А една от 
на Статута на Съюза на соцаплис- 

гласи, че нц-

Станое-не познават
го е пак, 1,0
на Републикаи

дежи, които 
ви ч) предложила

вич не се е
Тази епизода на изборния дн 

ССМ в Сърбин,
Б. Радивойша

тичсскатц младежтрети път, за член 
ската конференция, и но

от Конгреса, навтори



2 Комунист

СЛАБОСТИТЕ, КОИТО ДНЕС 
ИМАМЕ В СЪЮЗА НА СОЦИАЛИ

| СТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ НЕ СА 
> СЛАБОСТИ НА КОНЦЕПТА, НО

НА НАЧИНА ПО ОСЪЩЕСТВЯВА-
. ПЕТО МУ, НА НЕПОСЛЕДОВА-

ТЕЛНОСТТА И БЕЗОТГОВОРНО- 
ЖЖ а СТТА. ЗАТОВА ТРЯБВА ДА СЕ 

§|«Л ,Ч '№ ОБЪРНЕМ към СЕБЕ СИ И СВОЯ.
а! ТА БЕЗОТГОВОРНОСТ — БЕ КАЗА

НО МЕЖДУ ДРУГОТО НА НАЙ-
ВИСШЕТО СЪБРАНИЕ НА МЛА
ДИТЕ В СР СЪРБИЯ

Обърнати към себе сн н своите слабости
Съ*°за на югославската социално, 
тическа младеж, счита, че „след
ствие на липсата

години се говореше, че Съю- зационните въпроси по-точно се слянето на нови,
^^зът на социалистическата мла превръщат във (въпроси с идеен ефикасни схеми", 
деж в много отношения е нова ор- характер, и решенията за същите Тези тонове доминираха в рази 
ганизация, на която е потребно трябва да се търсят и намират във скванията, посветени на метода и 
време да „тръгне" в своята рабо- всекидневната и решителна попити начина на действуването на ССМ. 
та. Едно такова разбиране за ела- ческа борба, а не в изчерпателни- Драган Илич, кандидат за нов 
бата активност, от неотдавна, по- те реч# за организирането и обми председател на Конференцията на 
точно в подготовката за тазгодиш 
ните конгреси, бе заместено с да
лече по-остри тонове.

С какво се обяснява това? Пре
ди всичко — с проблемите, кои
то днес притискат младото поко
ление. Сегашните обществени про
блеми (-настаняването на работа, 
жилищните проблеми, образование 
то днес гнетят младото поко- 
като проблеми на младите. Мла
дежта е тази, която предимно е 

: без работа, която е без жилища 
и която се школува в една недо- 

' вършена учебна система...
Всичко това бяха причините, 

щото и делегатите на Десетия кон 
-грес на Съюза на социалистичес
ката младеж на Сърбия — вместо 
обикновените разисквания за орга 
низацията, „която трябва да се 
приспособи” — да бъдат значител
но почеритичеоки към 
сем откровено бе казано, че орга
низацията на младите е в криза, 
че това е организация на ръковод 
ствата, а не на членовете, а фа
ктът, че пред Конгреса се излезе 
без сведения за броя на членовете 
-на ССМ на Сърбия, само е един 
от показателите, че оргавизацкята 
на младите и днес е обременена с 
някои отдавна познати слабости.

Все пак, Милан Обучина, досе
гашен председател на РК ,на ССМ, 
изтъкна в доклада, че „слабости
те, които днес имаме в Съюза 
социалистическата младеж не са 
слабости ,на концепта, но на начи
на по неговото осъществяване, на 
непоследователността и безотговор 
иостта ... Затова трябва, преди 
всичко, да се обърнем към себе 
си, към своите слабости и безот
говорност. В тази сфера, органи-

предварително

на критическо 
съблюдаване на същността на ак- 
туалните обществени процеси, Съю 
зът на социалистическата младезк
не се е навреме преустроил по 
отношение на икономическата кри 
за и тенденцията на нарастване 
на бюрократично-етатистическите 
отношения”. Весна Девич, делегат 
на новобелградскнте младежи, за
явява, че „няма акция, а органи
зацията става ‘Непредлриемчива и 
неинтересна”. Тя подчертава, че 
трябва да се върнел! към по л!алко 
забравените методи на агитация (в 
скоевоки смисъл на думата"),- и 
че в сегашните младежки ръковод 
ства има хора, които много мал
ко са способни, без идеи, без же
лание да работят”, а 
ангажирането им е креслото, реша 
ване на собствената 
а не конкретна акция".

НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ

Пълно доверме
Приобщавам се към чувството ви на жалост, че сред нас не 

е най-скъпният приятел на младите, другарят Тито. Другарят Тито 
винаги беше млад е идеите си, мислите и делото и затова най-до
бре разбираше младите. Той винаги намираше начин как да ги 
насърчи, насочи и ангажира... Ясно е къде днес са ни необходими 
ентусиазмът, силата и способността на младото поколение. Това е 
широкият фронт на борбата за икономическа стабилизация, това е 
фронтът на борбата за самоуправление, за братство и единство на 
нашите народи и народности. Във всички преломни и тежки момен
ти в нашето развитие младежта съумяваше да изяви и мобилизира 
неизчерпаемата си сила в усилията на общността за разрешаване на 
най-сложните проблеми — развойни, политически и всички остана
ли. И днес нашата младеж също

целта иа

егзистенция,

МЛАДИТЕ И НАЦИОНАЛИЗМЪТсъзнава отговорността си за пре
одоляването на тежките икономически трудности, в борбата за по
вече труд, за икономии, за по-отговорно отношение Със същия тон младите говори

ха и за настаняването на работа. 
Соучина спомена, че „разпределе
нието на ограничен брой нови оа 
ботни места

към всичко, кое
то имаме и към целите, към които се стремим. На тези обществени 
усилия тя дава голям собствен принос.

Ясно е, че трябва още по-смело и по-бързо да

ССМ. Съв-

създаваме
възможност на млади, способни специалисти, на добри организато
ри, квалифицирани производствени работници да изявяват способно
стите си, знанието и ентусиазма, за да дадат още по-голям принос 
на целокупното ни развитие. Нашата социалистическа общност на 
братски сплотени народи и народности създаваха преди всичко мла
ди хора с организирана работа и непоколебима вяра в идеалите на 
по-справедливо, по-хуманно и по-щастливо общество. С ентусиазма 
знанието, храбростта и неизчерпаемата енергия, нашата младост 
ше нашата революция и следвоенна обнова и изграждане 
та. И тези исторически опити ни убеждават, че е нужно и необходи
мо да имаме пълно доверие в младежта и да създаваме възможност 
за творческа изява на способностите й. Разбира се, за такива отно
шения и роля трябва да се борят и младите — чрез Съюза на 
алистическата младеж, чрез Съюза на комунистите и останалите об
ществено-политически организации, както и на работното място в 
училището, местната общност и във всички институти 
политическа система.

е изключително 
ствителен въпрос, който 
обременява

чув- 
особенз

изиграването на 
курсите, мито, връзки. Това 
дите често по-тежко засята 
кото безработицата’’.

На заседанието

кон-
мла-

откол-

'на комисията
за обществено-икономически 
ношения за младежта без работа 
гезориха мнозинството от 87-те 
участници в разискванията. „Мла
дежта търси”, бе докладвано пред 
последното1 пленарно заседание на 
конгреса, „известност на перспек
тивата на своето настаняване на 
работа и на своята професионална 
ориентация, Любомир Николич 
поради това предложи

от-си.
носе

на страна.
на

соци-

иамеяение 
на разпоредбата в Закона за прие-

(На 3 стр.)

на нашата



(От 2 стр.)
с^ан4 ^Гли1' ГР6Д ™ 
всеки тридесет ®ети С?*” На 
Николич счита, че бн ЪЩ° 
се съкрати работниявГосмг„гггт
за безработицата н? трябва
о!ГстВвао, Г° НЯК°е 
организация. Че
бннГт’ „К>оКлаубар?рИ^!Р|Т тозиК°ко 
лектив заявява Масникос - 

се избориха

Комунист 3
така, Н 

трябвало да и 
стаж на 35, 1 

години. Мили- й
това, че Ц 

Да се чу 
абстрактно 
младежка Ц 

може да бъде пес Н
и самата

младежите 
че централна за това,
«е на стажантТ^де3^“-! 
седателството на ССМ в комбина' * 
та- 1ук, благодарение и на това - 
досега са приети 30 На сто повече |Р 
нови работници от заплануваното % 

На Конгреса присъствуваха и Ш 
представители на младите на вре- 
мекна работа в чужбина. Те 
говориха много за Н2

своето положе- 
ние в страните -на Западна Европа 
но затова специално бе 
на речта на Гзима Баджаку, член 
ка Конференцията на Съюза на 1 
югославската социалистическа

заломне-

- мла 1деж. Ьаджаку казва, че на наши
те младежи, които работят в чуж
бина,^ „гледаме през огромните ав
томобили, телевизори и тлт, 
ставйки класовия компонент: ка
сае за част от работническата кла
са на Югославия, онази част, 
то е най-вече

К N8изо-

експлоатирана, 
младите на временна работа 
най-зле. Баджаку счита, че съще
ствува твърде обмислена и добре 
организирана политика на инте
грация, която в крайна линия во
ди към тяхна „селекционна аси
милация”.

Няколко участници в разисква-

*

публиката. Божидар Радович, де
легат на белградската община Ста 
ри град, счита че не е най-добро
решението, според което покрай-нията говориха за междунационал 

ните отношения в Югославия, от
носно в СР Сърбия.

Пеко Обрадович заявява, че ед
на част от младите е обременена 
с национализъм. „Това показаха 
контрареволюционните събития на 
Косово, обаче много предупреди
телно действуват и някои други 
примери, какъвто е познатият слу 
чай в студентския дом в Загреб, 
след това случаят непосредствено

Хайдук,

нинските конференции в Косово и
Войводина дават по пет делегата
в РК. „По този начин не се изра
зява специфичността на покрай-
нинските организации” заяви
Радович. — „Такова решение е
резултат на допитване в ръковод
ствата, а не инициатива на орга-

Петар Дамнянович, новият председа- низациите на младите.
тел на Републиканската конференция Бранимнр Бръкляч от Кикинда,
на ССМ на Сърбия, е студент на маши- пък счита, че осъществяването на

съдружието не може да бъде теманния факултет. На новата длъжност
пред мача Партизан 
или от някои музикални представ- 

за младите”. На младежта

на така нар. академични разисквадойде от функцията председател на 
Градската конференция на ССМ в Бел- ния, ако се не изгражда чрез кон

кретни акции. „Действителното съления
трябва повече да се говори, смята

нацио-
град. дружне се осъществява само меж

ду младите, а не в органите и 
телата на ССМ. На нас не ни е 

е спрян, дуево йе е в ред полцтнческосн- потребно съдружие, което би обез 
гурноешата ситуация, тогава това лечавали органите и телата, но та- 

Любляна,

Обрадович, за това, „как 
нализмит е едно проклето човеш
ко зло, което води към деградация тите до голяма степен

на обществените от При това, изтъква Подворица, ия-
и черногорски семей не може да бъде и в 

Косово Опатия и другаде ■ • •”
на личността и 
ношения цялостно.’ бс кова което е израз на развитието 

на самоуправлението. Бръкляч из- 
тъква, че „в отношенията между 
републиканските и цокрайнински- 

на ССМ е имало и над-

кои сръоски
_ ССМ ства, които заминават от
отноше- казват: ^тиваме нашите”. първиТЕ ПОЛОЖИХЕ^ЯИ

ски, също като този за „етничес- ПРОМЕНИ те органи
ки чисто Косово" ... Твърди се, Младите говориха и за осъше- гласувания, 
че животът в Сърбия е по-стаби- -яв^тона.съд^ие^ сволга

— ------—— ---- —— .......................... иаНе д съгласуване на становища
та чрез демократически диалог-’

Какво е становището на 
па междунационалните 
пия7 Милош Николич, делегат на 
младите от Косово, по този повод 
каза: „Винаги някак си формално 
работехме, преписвахме отчети, до 
клади. На всички възможни фору 
ми ръкопляскахме на братството 
и единството, изтъквахме че меж- 
дунациоиалните отношения са 
идеални а явленията на нетърпи
мост между младите прикривахме, 
вярвайки че ще дойде по-добро 
«пеме и че национализмът 
оппесам по себе си. След опита 
за контрареволюция младите сь^ 
би и черногорци в Косово __ 
изложени н^агр-кеностш на

страхуват за°нас — на сръбските
и черногорски националис

^^„сг-асители^
и.иг^т миналата година, кауадм ад

НЯ ° пггОгия на албанския нацио- ,кои явлетщя на ло п0 гра-

- -
риМ' Подворица, делегат от По- 
Ж чеВнТи^т аденадионадис.

относно че не винаги

леи. Това е точно. Но, ако в По-

МИЛАН ОБУЧИНА
ПРИЗРАКЪТ НА УЛТРАЛЕВИЦАТА В отделна комисия се разисква 

ше за образованието и културата. • 
Мила Коругич заяви, че постепен
но се осъществяват някои от съ
ществените цели иа реформата на 
средното насочено образование. Та 
згодншното записване показва, че 
учениците повече се определят за 
производствени запятия осоое- 

отраслите и организациите 
в техниката, те

на само-

пи

понятията левица иСъществуват опити да се манипулира с
. Разни догматично-консервативни сили често, с впезап- 

ири.трцка на ултралепицата, която уж 
мнение и иск. Когато тези

ултралевица
ни нападения, се заканват с

всяко по-смело младежко
сили лочуетвуват, че младите, или поне една част 
ИМ окажат подкрепа, те предварително лансират тезнеа, 

погрешна, задънена улица, че с нея мани-
сили. По

ще

се крие зад 
нйзадчичави

от

тях, няма да
че младежта е х“^се™0"прави1вЛни, най-често ултралеви

общественият, и лолитичес-
но за
които, напредват 
зонологията и развитието 
управлението (Първа 
ИМР, ПК Белград, Здравлеза следване на

някоипулират 
този начин се довежда П°Д въпрос и

субективитет иа младите поколения, отхвърля се възможността, 
субекти мог0т изразяпат а„тентични становища - които

са дълбоко социалистически и революционни — 
са д която от някого „а приори”

пределно

петолетка, 
и т-н.).кият

че и младите
::ГчеРеиеНсНа° „в унисон” с практиката,
е провъзгласена за “^-“^^„^зГСусГрсГ^шзрешапане 
ясния и недвусмислеи иск на Д“л03/НГи >_ аа!цото уж не
иа незаетостта е . ъ ите икономИЧески обстоятелства. Ясно е, 

Р измислена ултралевица всъщност
по-бързо и по-радикално

ма- Расте и интересът 
техническите факултети. ■

Този коментар, предназначен 
иа реформата на образоваш е. 
обаче, е един от редките положи
телни коментари, конто се чуха на 

тонове има-Копгреса. Критически 
ше много повече.сметка за

случаи с шума срещу
основателните застъпвания за

се държи 
че в тези 
се задушват 
изменение ма някои неша.

Б. Радивойша
Али



м Комунист
ПРИЕМАНЕТО В СК

Стари
неволи

I

ВЕЧЕ С ГОДИНИ В ОБЩИН
СКАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗА
ЦИЯ В НИШ ИМА НАЙ-МАЛКО 
РАБОТНИЦИ МЕЖДУ НОВОПРИ 
ЕТИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИС
ТИТЕ членове на ОК, най-малко са раОпакото на въпроса: В работническия град, между новоприетите 

ботннци
жтаг’

то често се организира като кам- селото". Сигурно затова в матсри-
■> пъовичните (гоганивании на СК паВДя. Това обикновено се прави алите, подготвени за това заседа-
В» п^.лепН1,те ^ четини години в началото на мандата на повода- ние и пише, че броят на селските

последните четири години бра4ШЯ сскретариат на първичната стопани „в структурата ма обшин-
организацня на СК, обаче партии- оката организация партийна орга;
ните билети се връчват по повод низация е изключително малък”

събитие, (обща 353) и че все повече нама- и по-дееспособни, а общинския ко-
по-последователно

Велимир Филиповпч Известно е, че до работничес
кото мнозинство в партията мо
же да се стигне, само ако първич
ните организации променят своя 
метод и съдържание на работа. 
Бдва, когато станат по-оспособени

в Нишка община са приели 
нови членове. Ако имаме предвид 
само това сведение, бихме -могли 
да заключим, че в общината няма
проблеми с омасовяването на пар- състояние с приемането да провежда демократическия цен
вот™" ГГТ^ече^ла^и «а нови чдан“ СК не е никак- В разискванията, които този трагизъм, ще се създадат най-съ- 
лори 3850 и че зя пааликя от гтея ва новина за нишката партийна ор път бяха много критически инто- ществени условия за по-масово
ходния период повече жени дал? ганизация. Винаги когато се разно нираии и твърде съдържателни, влизане на ра^тниците в дартая
чиха червени книжки” ' ква на заседанията на комитета голям брои от членовете на ОК на та. Докато не се осъществи тако-

Но като всеки така и този ме. се разисква за приемането, освен СК посочиха'за значението от по- ва преобразование на първичните
дал има свое опако което говори новите Цифри, всичко останало е добряване класово-социалната стру организации, бъдещите разисква
ли мтжи-типтл тяКгугтлА я пяйя вече казано на предишните засе- ктура на членовете. На примера нИя „за потребата от по-бързо про 
т^ТнГ^р^ете^г^зг^ и процентите и пропорци- на Машинната промишленост и
на СК и на общинското партийно ите> и °чвнките и заключенията, още някои трудови организации в
ръководство Не е добре — бе ка- ”че състоянието трябва по-бързо града, където в партията има ра-

да се променя". ботническо мнозинство, лесно мо
же да се види, че има много по- 

Ето защо, както заяви Раде Бо- малко проблеми в развитието на 
и жкович, първоборец от този край, самоуправителните отношения и в 

на тРевожи безгрижието на форуми- изпълняването на производствени
те в града, че конгресните стано- ' те планове. В тези колективи още
вита за работническото мнозин- един път се потвърди правилото,
ство в Съюза на комунистите тук че работниците не желаят да бъ-

на някое по-значително митет започнелява.

мяна на класово-социалната струк 
тура на членовете в СК" ще, бъ
дат само повторения на предход
ните.зано на неотдавна проведеното за

седание на Общинския комитет, 
че между новоприетите нови чле
нове най-малко има работници, 
че постоянно намалява броят 
селскостопанските производители 
в партията. Това особено трево
жи, тъй като Ниш е предимно ра
ботнически град. Почти половина- яе се пР°вежДа и 40 в последните дат членове на организациите, ко
та от населението в общината ра- няколко години тук се само пов ито се изчерпват с ялови разисква 
боти в производствените органи- 1?рят оценките за този проблем, пия и които не провеждат своите 
зации (71 891) а в Съюза на кому- К31030 правят членовете на общин решенйя и заключения. Мнозина 
нистите са само 10 313 работници. °квя политически актив, пита се производственици не искат да бъ- 
В селските първични организации "ожкович, които са задължени да дат членове, ако има организации, 
положението е още по-зле. В се- слеДят и подтикват работата «а които имат олортюнистическо от- 
лата на Нишка община живеят първичните организации, ако съ- ношение. 
около 70 000 жители а през пър- Шите не провеждат конгресните 
вите девет месеца на настоящата станови1ча.
година в СК са приети само че- Доколкото се касае за селото, 
тирима селскостопански произво- положението е 
дители.

АКЦЕНТИ

Време на 
проби и 

проверки
И Ие трябва да направим но

ви пробиви напред, а това мо
же, само ако привлечем всички 
творчески сили в борбата, в 
която навлязохме, от която не 
може да отстъпим. Мисля,

За разлика от МИН, ДИН и
още някои колективи, не е малък 

още по-тежко за- броят на първичните партийни ор-
На споменатото заседание бе ™ "ГеГдатавениТаГ^а^себе В ДРУ™ СреДИ ТЪКМО

Казано, че относително малък г,, в-.. а С М На е така се °™асят към проблемите, и
брой първични организации „ре- ' ръзки е на комитета с орга- не е трудно да се заключи
довно се грижат" за класова-соци- иизаЦ™та в селата са нередовни, конгресните
алната структура и за приемането Членовете на това партийно ръхо- ническо/го
на нови членове. Затова приемане- водство твърде рядко „навестяватЯ!

че 1.тук все пак, е съществено, че 
настоящата обстановка поне ние 
комунистите не приемаме про
сто като една криза. За нас 
комунистите и за активната съз 
нателна част на обществото то
ва е криза, обаче 
всичко и над всичко 
лямо историческо 
телство. Живеем

защо
становища за работ- 

мнозинство в СК бавно
се реализират. това преди 

е едно го~ 
предизвика- 

по времето на 
големи 

'на всички и 
на ко- 

нещата се по
ставят така и ако задачите се 
дефинират в този дух, тогава и 
Младото поколение ще бъде по- 
подготвено да приеме тези пре
дизвикателства и да се бори за 
социализъм. Ако се само каже, 
че е криза, и ако всички 
оплакваме поради 
тогава тук такава мобилизация 
|не може да има. Сега е дошло 
време да се покаже кой 
тима е прогресивен. -

ттьр Караянов (СР Македония), Янез Корошец 
Слошшн*), Аидраш МаДарас изпълняващ 

длъжността (САП Войводина), Мирно Михале* 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новоссл (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор ка изданието за ЮНА).

Комунист големи изкушения, на 
проби и проверки 
всякого и на самия Съюз 
мунистите. АкоС указа на Президента на Републиката от 

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

Директор и главен и отговорен редак
тор “а всички издания па „Комунист”: Велко 
Миладинович.

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

На

627-793.
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Печата се в четвъртък
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МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В
:«§йй«ШША

С. БОЖИЦА ПРЕЗ ИДВАЩАТА ГОДИНА БОСИЛЕГРАД: ПО ВЪПРОСА НА СНАБДЯВАНЕТО

ШИНИ 1 ВСНШ ВЪПРОСИ Често без стени от 

първа необходимост— Набелязаните 
в приетата програма 
работа изискват 
билност

въпроси токовата мрежа. Тази ак- Округлица. Въпросите по 
ция ще бъде продължена 
през идущата година, кога 
то трябва да бъдат електри 
фицирани още сто домакин 

в махалите Романов-

за детска и социална защи
та, като и въпросите, свър 
зани с орновиото образо 
вание, разбира се тези ко 
ито са в компетенция на 
местната общност, 
така ще получат съответно 
внимание.

С цел да се разрешат 
съществуващите проблеми 
в снабдяването, основната 
организация на сдружения 
труд „Слога", която е и 
единствен снабдител в Бо 
сиЛеградска община, пра
ви усилия и предприема ре 
Дица различни мероприя
тия. В това отношение пъл 
на подкрепа и помощ оказ 
ват и останалите общест

пълна мо 
на всички самоуп 

равителни сили. Още пове 
че ако се има предвид, че 
всеки въпрос има своя спе 
цифичност, че е необходи 
мо полагане на усилия и 
влагане на средства и че 
от тяхното решаване до 
голяма степен зависи и по
нататъшното всеобщо раз 
В1ггие„— подчерта Любен 
Михайлов, председател на 
Съвета на

пране, железни вили, ло
пати, клинци, гумени опин
ци (не всички номера), ца
ревица и пр.

Владимир Христов, сел 
скостопански производи
тел от Брестница: Снабдя
ването в селото ни е нере 
довно. Често пъти се случ 
в а да няма стоки от жиз 
йена необходимост. Дока- 
то беше предишният мага- 
зионер, който сега е в пен 
сия, мислехме, че е негова 
вина. Сега обаче магазио- 
нерката е млада и интере
сува се, но снабдяването 
не е на желаното равни-

ства
ска, Кодина, Велкичева, 
Могила, Бързина и Деяно
ва) — подчертава Михай
лов. В тази акция са ,необ 
ходим и още по-голЪми уои 
лия, разбира се и средства 
(проектите

също

— В областта на култу
рата и физическата култу 

не са изготве- ра ще положим максима 
ни и все още не е извест- лни усилия. Още повече 
но колко средства са необ ако се има предвид, че 

библиотеката работи са
мо един ден през седми
цата и че все по-рядко са 
филмовите представления. 
В това отношение е необ 
ходимо по-голямо сътруд 

' ничество със СОИ за кул
тура в Сурдулица. Местна 
та общност ще се включи 
и в акцията „Срещи на се 
лата”, а в областта на фи
зическата култура ще бъ
де изградено игрище за 
футбол и волейбол — из
тъква Михайлов.

В селското стопанство в 
Божица години вече наред 
се чувствуват сериозни ела 
бости. Животновъдният 

фонд намалява, а площите 
почти не се обработват. 
Покрай останалите начи
нания, които ще се пред
приемат, подчертава пред
седателят, е необходимост
та от прилагането на Зако, 
на за землищния макси
мум.

вено-политически органи
зации, особено Общинска 
та скупщина. Но въпреки 
това, онабдяванеуо на пасе 
лението в общината с хра 
нително-вкуоови изделия и 
стоки от широко потреб
ление:

местната общ
ност.

Местната общност 
с. Божица, съвместно с 
останалите 
литически сили в селото и 
общината, през идущата го 
дина ще положи още по-го 
леми усилия в усъвършен 
ствуването и действуване- 
то на самоуправителната и 
делегатската система- При 
това още по-голямо внима 
ние ще се посвети на осъ 
ществяването правата и 
задълженията на 
щите се и гражданите — 
пряко на събрания на гра
жданите и чрез делегаци
ите в местната общност и 
делегациите в самоуправи- 
телните общности на ин
тересите и Общинската 
скупщина.

Според приетата прог
рама за работа, подчерта
ва Любен Михайлов, пред
седател на Съвета на мест 
ната общност, съответно 
внимание ще се посвети и 
на всички останали общ е 
ствено-политически и ко
мунално-битови въпроси 
— от уреждането на село
то, снабдяването до всена 
родната отбрана и общест 
вената самозащита.

в

обществен о-по ще.
брашно, захар,

олио, пирони, ориз и дру
ги селскостопански сечива

Асен Митов, също селс
костопански производи
тел от Брестница, дошъл 
за царевица: Със снабдява 
нето не мога да бъда дово 
лен. Магазионерката е 
добра и любезно се отнася 
към всички потребители. 
Но това, което няма не 
може да ни дава. Не пи
таме за кафе или прах за 
пране, но проблем е че 
няма брашно, Захар, пет
рол и други селокостопан 
ски сечива и изделия пи
рони, клинци лопати и пр.

Добри Велинов, предсе 
дател на местната общ
ност в село Зли—дол: Сна 
бдяването в нашето село 
не може да кажем, че е 
добро. Честият недоимък, 
особено на хранително- 
вкусовите изделия, създа 
ват недоволствие и неси
гурност при населението.

и оръдия и занапред не е 
добро.

Затова снабдяването и 
отделни 

във връзка с него, както 
и некоректно и безотговор 
но отношение на някои ма

неправилност

труде- газионери са чести въпро 
си, които изтъкват деле
гатите от местните общно 
сти на различни общински 
заседания.

Любен Михайлов

ходими) ако се има пред
вид, че е запланувано и 
възобновяването на низко- 
токовата мрежа в Мариче 
ва, Макина и Драйчина ма 
хали, в които има около 
30 домакинства. ,

— Нямаме съответни по 
мещения за нуждите на 
пощата, местната канцела
рия и местната общност. 
Трябва да изучим всички 
възможности за изнамира 
не на решение, включвай
ки и изграждането на 
един нов обществен обект. 
Но, имайки предвид ико 
номическите трудности съв 
сем е известно, че тази ак 
ция е под въпрос. Само 
пък със средствата на ме
стното самооблагане мест
ната общност няма да мо 
же да издължи това бре
ме — подчертава Михай
лов, както добавя, че мест 
ната общност има около 
880 хиляди динара и че от 
средствата на самооблага
нето Общинската скущци 
па трябва да й обезпечи 
още 560 хиляди динара. 
Но, тези средства изтък
ва той, не могат да сс из
разходват само за тази 
цел, защото са необходими 
и за друти неща.

С намерение на място да 
се уверим какво е снабдя 
ването и услугите преди 
десетина дена посетихме 
магазините в селата Брест 
ница и Зли—дол, където 
и разговаряхме с няколко 
потребители от тези мест
ни общности.

В момента на посещение 
то ни в двата магазина ня
маше брашно, захар, олио, 
петрол, кибрит, прахВ. Б. М. я.за

СМНЕНИЯ

Да се премахват 
пустеещите пространстваПрез настоящата го 

дина от заплануваното 
разширение и поправ 
ка на махленски пъ
тища в дължина от 
40 км, 30 км са за
вършен:?. За целта 
са израз/ ^двии око
ло 300 хиляди дина
ра, а средствата е 
обезпечила СОИ по 
комунална дейност 
в Сурдулица. Макар 
че почти всички ма 
хали са свързани с 
центт,ра на селото, а 
повечето и помежду 
си, тази акция ще 
продължи и ггрез сле 
дващата година.

Когато се говори за стабилизацията 
— па преден план се изтъква необхо 
днмостта от производство на повече 
хранителни продукти. В Босилеградска 
община специално, е необходимо да се 
предприемат сериозни крачки, за да се 
използват наличните възможности в 
селското, стопанство. Обаче и провежда 
пето на това мероприятие съществуват 
редица трудности. На село са останали 
преди всичко остарели хора. И там къ
дето има по-млади хора, които пък през 
лятото отиват в сезонна работа, нивите 
обработват жени и деца. Има случаи 
земята на починали селскостопански 
производители да си стои необработена 
и ле използван а. Наследниците на таки
ва имоти рядко идват на село, да по- 
окосят някоя и друга ливада, а остана
лия имот или дават на изполица или ос
тава като пустеещо пространство.

Други намират решение в залесява 
нето на тези площи, но въпрос е дали 
има оправдание плодородни площи да 
се залесяват?

Земеделската трудова организация в 
Босилеград „Напредък" би трябвало да 
поеме грижата около обработката на 
пустеещите пространства, но тя псе още 
не поема тази отговорна задача, макар

че в своите развойни планове внася та
кова мероприятие.

И така от ден па ден, нарастват пло 
щите, които не се обработват, а в Бо- 
[смлеградока община годишно се до
карват няколко хиляди килограма бра 
шно за прехрана на населението; вмес
то от необработените площи да се под
сигуряват поне собствените потреби. Да 
ли не би било доходно тогава необра- 
ботваемпте площи да се използват за 
отглеждаше на овце и говеда, тъй като 
вече се създават ммннферми?

Въпросът с използването на обрабо
тваемата а необработена земя от ден 
на ден става все по-належащ и търси 
съответно решелце.

Сега, когато вече настъпи зимния се 
зеш, би било желателно представители 
и специалисти от „Напредък" да пооби- 
колят селата и да се запознаят с тези 
проблеми и потърсят съвместно реше
ние. В топа отношение по-голяма актив 
тост трябва да проявят и делегатите 
селскостопански производители в Съве
та на сдружения труд. Ако този въпрос 
се изучи по-щателно и по-всестранно, и 
решение сигурно ще се намери.

Иван Андонов

В ОБЛАСТТА НА КУЛТУ 
РАТА СА НЕОБХОДИМИ 
СПЕШНИ РЕШЕНИЯЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Имайки предвид значе
нието на здравната защи
та особено внимание ще 
се посвети и на организи
рането на сказки за здрав
но издигане на «раждани
те, особено на майките и 
девойките. В тази акция 
местната общност разчита 
на помощта на здравните 
работници от Власипа —

През настоящата година 
бе запланувано електри
фицирането на около 30 до 
макинства в Дедичииа, Га 
и дина и Царица махали. 
Стълбовете за далекопро
вода са поставени, трафо- 
постът е изграден, но мре 
жата не е завършена. Поч 
ти нищо не е направено и 
в прокарването на низко V.
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вГолЯИ вьпюшн иЖ?мативнатаРЖност
РЕВНОСТНИ ЧИТАТЕЛИСРЕЩИ С

КНИГАТА ОБОГАТЯВА 

И ОБЛАГОРОДЯВА НА ПОСТОЯННА БОРБА ЗА 

ПОЛИТИКАТА НА СЮК
Когато попитахме в' учи

лищната библиотека кой е 
най-^ревностннят читател, 
без двоумене ни посочиха 
Соня Сотирова.

политика. При то ’ческата 
ва не се допускат дезин
формации, които отрица
телно да въздействуват 

осъществяването й.
статии за

интере-сгвеиите цели иРазисквайки за идсйпо- 
политичеоките въпроси в 
II м |форматнп1ната дейност,

основа изготвените 
материали на Председател 
сгвото на ЦК на СКС (,»Ня 
кои актуални мдсйию-тюли 

въпроси в ггнфор- 
деГиност" и „Не

посредствените задачи на 
Съюза на комунистите в 
областта па информиране 
то"), членовете на 
толскпя съвет на внк „Бра
тство" и Цептралият изда
телски съвет на Издател
ството, на проведеното 
през миналата седмица съв 
местно заседание подчерта 
ха, чс през последните ня 
колко годили в изданията 
не е имало идейио-полити 
чески пропуоки и отклоня
ване от политиката на 
СЮК. В трите издания 
(в-к „Братство”, детски 
вестник „Другарче", спи
сание „Мост” и книгоизда
тел ок а дейност) не е има 
ло и няма прояви на с,рн 
зационализъм и политикан 
ство, пито пък тези изда
ния са извън или над обще

си. „Брат-Издаиията 
ство", преди
„Братство" навреме, реал 
но и обективно ииформи- 

читателите си за обще 
сто

на
в-кВСИЧКОа въз върху

Не липоват и 
отрицателните явления в 
тази област и за

Соня е ученичка в 
клас на образователно-въз 
лнтателната организация 
„йосип Броз Тито" в Ди
митровград, правно-бюро- 
техническа насока. Досе 
га е отличничка. А първа
та и среща с книгата е би 
ла в най-ранна възраст, 
когато родителите.й пода
рили цветни и илюстрова
ни книги.

рат
сънено-политическия, 
лански, културен и целоку 

в Димитров-

носите-
тичеоки
машината

лите им.
Но, вестникът, кактР бе 

не е без слабо-пния живот 
градска, Бабушиипхка, Сур 

и Босилеградска
изтъкнато 
сти. Преди всичко не вина
ги има задълбочени и ана 
литически статии, с кои
то по-обстойно да се тъл

дул шика 
общини, както и с гю-зна- 
чителни събития в Нишки 

регио-
Изда-

и Южноморавоки 
пи, републиката и страна
та. Бе подчертано 
правилно тълкувана и на
шата вътрешна и външна 
политика. Особено внима-

Соня Сотирова

Нашето предположение, 
че щом обича толкова 
•книгите, най-вероятно ще 
следва литература, Соня 
опроверга:
— Не, най-вероятно ще 
следвам в някое иолувис 
ше учебно вадение.

Накрая Соня също опро 
верга, че пише. Писала е 
по-рано, участвувала е на 
литературни конкурси в 
училището, получавала е 
и награди, но сега не пи
ше. Просто чете много, 
без насита.

куват определени въпроси. 
Кадровият въпрос, преди 
всичко обезпечаването на 
нови кадри също е една от 
трудностите в работата. За
напред е необходимо и по- 
голямо сътрудничество на 
редколегиите с издателски

че е
— Освен че ми . помагат 

Особенооблагородяват, 
в училището, книгите ед
новременно обогатяват и 
ме привлича съдбата на 
отделни герои, както и са

ние се обръща и на кул
турите на пашите народи 
и народности и към таче
нето традициите на 
и революцията. С това се 
дава особен принос в сбли

НОБмото съдържание в книга
та. Но книги чета и за раз 
влечение. Едни обичат да 

други разход- 
— музиката,

те С7,вети, основателите- и 
съоснователите на Издател 
ството, както и постоянна 
проверка на изданията в 
базата, което ще бъде и 
гаранция за по-нататъшно- 

обобществявале на

спортуват, 
ките, трети 
а аз да чета книги — спо 
деля Соня.

жаването на народите и 
народностите, укрепване
то на братството и един
ството и съдружието ни.

Вестникът „Братство” ре 
довно осведомява читате
лите си с осъществяване- 
политиката на икономи-

На въпроса кои книги 
най-много обича да чете,
Соня каза:

— Може би изглежда 
малко чудно, но книгите, 
в които са описани разли
чни военни събития, осо 
бано ох турското робство „зд” и „ПРОТИВ” ОБЕДИНЯВАНЕТО НА ОСНО 
и недалечното минало. ВНИТЕ УЧИЛИЩА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
Привличат ме и авантюри

то
средствата на масовото ин 
формиране.

В. Б.А. Т.
шш

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР 
В БОСИЛЕГРАД

етичните романи, а инте
ресни са и съвременните. 
Все пак давам предимство 
на миналото. Дисциплината слаба 

успехът още по-слаб
Референдумът 

пак не успяЗа любимия писател из
тъква, че това е нобелове- 
цът Иво Андрич. Прочела 
е почти всички негови про 
изведения. Изобщно всич 
ко, свързано с турското 
робство и борбата на на
рода не пропуска. От бъл
гарските писатели най- 
много й харесват Иван Ва 

‘зов и Георги Караславов.
Соия почти равноправно 

ползува и градската библи 
отека наред с училищна
та. Взима книги от свои 
приятели и познати. Счи
та, че ученическата библи 
отека не разполага с дос
татъчно книги от съвре
менни автори.

В момента чете Шекс-

Успехът и дисциплината 
на учениците в Средно
школския образователен 
център , 
нов" в Б<

ученик по решение на пе 
дагогическия съвет из
ключихме, а четирима на- 
ние, много ученици и по- 
нататък лошо се държат: 
казахме с пред изключе- 
пушат, пиянствуват ... За 
преодоляване на тези и 
други прояви много пове

На 10 декември т.г. в 
петте основни училища в 
Босилеградска община по 
вторно се .проведе рефе
рендум за обединяването 
им в една трудова органи 
зация- Както е известно 
първия референдум, про
веден на 28 май тази го
дина неуопя, защото зае 
тите в. основното учили
ще „Георги Димитров" в 
Босилеград не се опреде 
лиха за обединяване. 0р- 
га съгласието си за обедин 
яване не дадоха трудещите 
се в основното училище 
„29 ноември" в Г. Любата.

Сега след шестмесечен 
подготвителен период, ко 

съста
вена от представители на 
училищата и СОИ по ос
новно образование и въз
питание изготви почти вси 
чки самоуправителни и 
нормативни актове очаква 
ше се референдума напъл
но да успее. Още повече, 
ако се има предвид, че 
същите бяха на публ 
обсъждане във всички 
ооновни училища, където 
трудещите имаха възмож 
■ности не само да се запо

знаят с тях, но и да дават 
свои мнения и предложе
ния. За съжаление обаче ,Иван Караива- 

осилеград, през 
миналата седмица бе 
центъра на вниманието. 
Най-напред бе обсъден 
от страна на класовите об 
щтгости, след това с него 
се запозна педагогическия 
съвет при училището, а 
след това и родителите на 
проведената учителоко- 

родителска ореща.. Обща 
констатация е, че успехът 
и дисциплината през пър
вия класификационен 
риод на настоящата учеб 
на година са под очаквани 
ята. Малък е броят- на 
учениците без слаби бел еж 
ки, особено в първа и вто 
ра година, а броят на те
зи, които се не придър- 
жават към училищния ред 
и нарушават училищните 
норми и правила е голям. 
Поради това един 
е изключен от училището, 
а няколко са наказани.

и този път това наченание, вза което се говори отдав
на и за което са съзрели 
всички условия, цяло
стно неуспя.

Изненадва факта, че про 
гив обединяването се оп
ределили просветните ра
ботници и останалите зае 
ти в горно любатското ос
новно училище, а точно 
те почти войчки работят 
е намален фонд часове, 
а приемат пълни и лични 
доходи. За целта те ползу 
ват солидарни средства от 
останалите ооновни учили
ща в общината.

че отколкото досега тряб
ва да действуват младеж 
ките организации в учили 
щето, изтъкват ръководни
те лица в училището.

За подобряването на ус
пеха естествено е, че най- 
много трябва да се застъп 
ят самите 
чрез

пе- преподаватели, 
по-качествено и ор

ганизирано обучение, осо 
бено на допълнително обу 
чение със слабите учени
ци. Проблем

пир. Не само че Шекспир гато делова група, 
е в обезателната прочит 
на литература. Самият 
факт, че чете целокупни
те произведения на Шек-

е, че много, 
от онези, които имат и 
шай-много слаби бележки 
•не искат да присъейвуват 
на допълнителното 
чение. Разбира се, 
помощ за

Може ми е съвсем сигур 
но, че при определението 
си са разчитали на това, 
че им е добре да работят 
с намален фонд на часо- 

10 до 12 седмично, 
а да осъществяват пълен' 
личен доход, което е съв

обу- 
голяма 

подобряването 
на успеха се очаква и от 
родителите. Защото без 
взаимодействуване 
ду родител

спир красноречиво потвър 
ждава това. Неведнаж 
при Соня е така: започне 
с едно произведение и до 
като не прочете всички 
произведения от даден пи 
сател, не се отказва от не

ве ученик

ично сем противоположно със 
Закона на сдружения труд 
и политиката на Съюза на 
комунистите.

меж-
и училище ус 

— изтъкна дире 
кторът па училището Асен 
Стоев.

—. Колкото 
слабият

ни тревожи 
още пове

че ни тревожи недисци 
плината при голям брой 
ученици. Въпреки

успех, пех няма

М. я.го. I че един М. Я.
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И АКЦИЯТА ДА БЪДЕ СИЛНА КАТО ДУМИТЕКДИМИТРОВГРАД: ПРЕД „СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА”

(От 1 стр.)
• В конкретния 

се срещаме с факта, че 
н^кои млади правят наци
оналистически ексцеси. 
Особено в Косово, където

значително число 
са индоктринирани с 
бански

млади
живот ал-

национализъм и 
иредентизъм. Причините за 
това трябва да се търсят 
в слабостите на младежка

До започването на „Сре 
щите на селата” — среда
та на януари едната годи
на — остават броени дни 
и подготовката за това ху
баво и интересно съревно
вание навлиза в заключите 
ли а фаза. Това впечатле
ние получихме и от неот
давна проведеното заседа 

на Председателството 
на Общинската конферен
ция на Съюза на социали
стическата младеж в Ди
митровград.

вече точки, и останалите 
области. Това предложе
ние не получи подкрепа 
от страна на останалите 
членове на Председателст 
вото на ОК на ССМ и вед
но с останалите области 
от пропозициите, остана 
да се доуточни до края на 
настоящата година.

Конгресни факти
ние

• в работата на Единадесетия конгрес на 
ССЮМ участвуваха 959 делегата и многобройни
ГОСТИ.

ИМА МЯСТО ЗА ПРО
МЕНИ

• Встъпителен доклад — Богич Богичевич, 
поздравителна реч от името на ЦК на СЮК — 
Никола Стоянович.

• Приети: Отчет за дейността на югослав
ската младеж между двата конгреса, отчети за 
разискванията в шест комисии и Акционно-по- 
литическа програма.

Дали предложението на 
Гоин дол и Лукавица е ос.

Драган Илич
След уводното изложе

ние, което направи ‘предсе 
дателят на ОК на ССМ' Зо- 
ран Тричков и разисква
нията се

нователно или не, положи 
телно ще бъде известно 
след няколко дни. Обаче 
сигурно има място за раз- 
зискване във връзка с 
предвидените точки за ня
кои области. Струва ни се, 
че са предложени малко 
точки за 
волюционна песен

та организация, но и в ор
ганизираната 
дейност. Националистичес
ка индоктринация на мла
ди има и в други краища 
на страната, което налага 
непрекъснато да премахва
ме причините за тези идей 
ни деформации и да во
дим постоянна борба за 
укрепване на братството и 
единството, 
то и социалистическото съ 
дружие на нашите народи 
и народности.

вражеска

изкристализираха 
различни мнения във връ 
зка с пропозициите. Имен
но, представители на - мла
дежките организации в 
Гоин дол и Лукавица 
ха малко по-друго мнение 
от останалите членове на 
П редседателството 
зка
някои области.

• Избрана е Съюзна конференция на‘ 
ССЮМ от 147 членове. Председателството на 
СК на ССЮМ наброява 27 членове. партизанска-ре- 

само
10 — по отношение напри 
мер на рецитирането, или 
изпълнението на хуморис
тичен номер, за което съ
що са предвидени по 10 
точки, или изпълнението 
на танцов състав, за кое
то са предвидени 40 точ
ки. Най-важното е в мо
мента ако подготовката 
във всички села върви 
добре и ако до започване
то на „Срещите на селата” 
всички отбори възможно 
най-добре се подготвят.

има

• За председател на СК на ССЮМ 
бран Драган Илич (Сърбия), а за секретар Ро
берт Черне (Словения).

еиз-
във връ 

с броя на точките, за
равнолравие-

ДАЛИ ОТДЕЛНИ ОБЛАС
ТИ ИЛИ ЦЯЛОСТНО СЪС
ТЕЗАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ССМ В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ЦЕНТЪР В БОСИ 
ЛЕГРАД

Според пропозициите в 
„Срещите на селата” отбо
рите на отделни села 
бва да „премерят сили в 
следните области: култур 
но-забавна програма, 
торина „Титова епоха”, 
глед и комунално-битово 
изграждане на селата, уре 
ждане на зала и дворното 
място, етнографска 
жба и спортна част.

Представителите 
ми дол и Лукавица предла 
гаха да се направи 
рязка граница между съре 
внованието на културно- 
забавното поле, за което 
да се дадат възможно по

тря

Прие анционна 

програма,
вик

Не ще и съмнение, че 
някой села, като Гоин 
дол , Лукавица и други, 
имат по-добри възможно
сти от планинските села, 
където няма достатъчно 
сили за по-богата актив
ност, но и самото участие 
в тази полезна манифеста 
ция ще представлява нат-

из

изло-

В акционната програма 
която всъщност произли
за от конгрените резо.гур- 
ции са набелязани основни 
те насоки за по-нататъшна 
дейност на първичните мла 
дежки организации. Пре 
•ди всичко за ло-хгьяма ук

Председателството на 
Училищната конференция 
на Съюза на социалистиче 
ската младеж в Образова
телния център „Иван Ка
раиванов в Босилеград, на 
заседание, проведено на 
15 декември т.г. 
и активността на първич
ните младежки организа
ции в училището и прие 
акционна програма 
нататъшна дейност, съглас 
но резолюцията на иеовда- 
вна проведения Десети 
конгрес «а ССМ в Сърбия.

репваме на организациите, 
за идейно-политическо и 
марксическо издигане на 
младите, както и всеки
дневна активност за подо
бряване успеха и дисци-

на Го

по-
рупване на опит за по-ус
пешно участвуване в сре-плината на учениците. щпте занапред.М. я. \обсъди М. А.

ЗОРАН ТРИЧКОВ, ДЕЛЕГАТ НА 11-ТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
В ЮГОСЛАВИЯ:за по-

ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА МЛАДИТЕ
Зоран Тричков, предсе

дател на Общинската кон 
ференция на Съюза на со- 
циалистичееката младеж е 
делегат на Единадесетия 
конгрес на Съюза на соди 
алистичеоката младеж в 
Югославия, който се про
веде на 17 и 18 декември 
в Белград. При заминава
нето му на това «ай-висо 
ко събрание па младите у 
■нас, споделихме по тгякои 
въпроси, които измъчват 
младите в Димитровградс
ка община.

— Една от най-сериозни 
те задачи, които стоят 
пред Съюза па младежта 
в настоящия момент е — 
заемането на младите. И 
в нашата община млади
те чувствуват този проб
лем. Има редица неизпо
лзвани възможности за из

работ- годииата в Димитровградс» Цравител". Младите ще 
ка община за тези целиГ-! 
са заплатени I 155 000 дн-1. 
нара. В хонорарна и до- I 
пълинтелна работа в мно
го случаи се ангажират ? 
пенсионери: което също 
не е добре.

Ние занапред — каза 
Тричков — по.енергично и1 
по-шоследователно ще се1' 
борим и за приемането па 
стажанти, защото има тру 
дови организации, които 
не спазват това законно за 
дължите а към 200 мла

намираме на нови 
ни места за млади хЬра. 
Така например, считам, че 
трябва да се премахва или 
да се доведе до най-малка

трябва да бъдат в първите 
редици на борбата’ за ста
билизация. Повече, откол 
кого досега, ще се включ 
ваме в прибирането на ре 
колтйта, в участието на 
младежки трудови акции 
и пр.

Оценявайки досегашна
та активност на младежки 
те организации в Средно
школския център, Предсе 
дателството констатира, че 
тя не е на задоволяващо 
равнище. Между другото 
младежките организации 
в училището в своята до
сегашна работа недостатъ 
чно са се застъпвали в ре
ализацията на основната 
задача — подобряваше на 
досегашната си активност 
успеха и поведението на 
учениците. Както факт за 
това свидетслствуват голя- 
мия брой ученици със сла
би бележки и нодисципли- 
ната на повече ученици в 
училището.

степен извънредният и хо
норарният труд. А само в 
първите шест месеца '

, — Ако ми се удаде слу-
чай да взема думата на 

1 Конгреса -— изтъкна Трич- 
ков — бих говорил за зна
чението на развитието на

(
-
(

граничните краища, към 
които се числи, и Димит
ро в градска община. С по- 
ускороното й стопанско 

$ развитие ще се създават

ди хора, предимно с иолу 
виеше и виеше образова
ние търсят работа. 1

Също така сред младите Деловия и за по-бързо на- 
станяваие на работа и нахора, които са заети, ще 

поведем акция за по-ден 
но включване в 
„Млад работник— самоуп

млади хора, — изтъкна ме 
жду другото 3. Тричков.акцията

М. А.Зоран Тричков
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(^ИЕВЪЗМОЖИОСТИ

Инфрастру
ктурите
невъзможно-

ГРАПА СЪВМЕСТНО РАЗРЕШАВАТЖЕЛЮША И

КОМУНАЛНО-БИТОВИ
ПРОБЛЕМИ

— Имат йари> обаче раз 
такат — малко доверчиво 
ми казва един седящ бли 
зо до мене.

— Другари — 
се Драгомир Стефанов, аз 
съм готов още една оби
колка да направя във пРъ3 
«а с тези пари и който не 
даде — иска тогава му ги 
искат по законен ред...

възразява 
друг. Защо да се дойде до
там. Нали сме се договори 
ли сами за тази акция, за 
що сега така...? Аз вярвам, 
че другарите още тази ве
чер ще внесат парите.

— Искам да кажа нещо 
— извисява глас един чер 
ноок селянин да со насто
ява Милко Христов, пред 
седателят па местната об
щност в Грапа в иди-ско- 
ро време да дойде тук и 
да се изясни, защо спъва 
акцията?

Село Желюша, съставе
но от „40 друга селища” в 
общината, както обикнове
но се казва, с успех сс 
С1гравя с проблемите, 
последък възникна въиро 
са за включване на 
извори на питейна 
понеже настоящият водо
провод не може да задово 
ли непрекъснато 
щите нужди на селото. За 
целта желюшани цокат 
да вземат водите на един 
нзвор в село Грапа.

Тъй като и в Желюша 
живеят мнозина грапча- 
ни, то естествено, се нала
га този въпрос съвмест
но и да се разрешава. До 
ри едновременно е внесен 
в ,дневен ред” и въпросът 
за поправката на пътя от 
Желюша до Грапа.

В една малка стаичка 
на Културния дом в с. Же 
люша прнсъствувахме на

обаждаНа сти
нови
вода, водопроводни те тръбиМпогобрайни са инфра

структурите проблеми на
Бооилеграмска община. Ю 

брой села всс оше не 
со електрифицирани, две 

от общината имат 
лоша пълна връзка

Подмяна на )
ДИМИТРОВГРАД

растя-
Ами ЛЯ1М Замяна на водопроводаГ":;.

трети 
твърде
с Босилеград, недостатъч
ни са ■ ПТТ-мръзките и пр. 
Тона неблагоприятно въз- 
действупа върху стопанис
ването па организациите и 
развитието «а общината 
като цяло и е една от ос
новните причини, поради 
която стоманените органи
зации от развитите краи
ща неохотно решават да 
построят тук обекти. В 
посочените разговори бе
ите подчертано, че за раз
решаването на този проб
лем е необходимо по-непсг 
сродствено ангажиране на 
регионалните 
тел ни общности.

Според някои сведения кър™* водопро- 
вод в Димитровград датира от 1913 годииа. ' 
пя значи че той служи вече към 70 години. 
Своевременно към този водопровод бяха прик
лючени и уличните чешми, яем™ иа ^рм, 
от които населениетно, освен от а ч
шма” се снабдяваше с питейна вода. С разши 
ряването на града, разширяваше се и ВДОпре- 
водът, а с изграждането на нови, съвременни 
къщи и жилищни квартали нуждата от ули 
ни чешми биваше все по-малка. Една по една 
ги закриваха. Остана само чешмата пред КУ 
турния дом, която и днес съшестсува. Дцмит- 
ровградчани доведоха вода чак от Пъртопопин- 
ци. Но първия водопровод по главната улица 
си остана същият.

Годините не са малко и 
все по-чести хаварии. Тези дни за водопровода 
работниците от ООСТ „Комуналац в Димит
ровград, започнаха копаенето на канал за пое- 

нови, по-широки търби, които ще за- 
1913 година. Търбите ще бъдат 

дължина от триста и шестдесет ме
тра. Средствата са обезпечени от страна на мес 
тната общност на Димитровград и възлизат на 
330 000 динара. Това всъщност са строго предна-

самооблагане от

с тях идваха и

самоуправи

Претворяването на опре
деленията, отнасящи се до 

•развитието на изостанали
те краища, и разрешаване
то на посочените пробле
ми — беше изтъкнато в 
разговорите — трябва да 
се ускори защото и в най- 
новите конгресни резолю
ции е залисано, че без 
икон омическо 
вие не може да има и на
ционално равноправие. Е'о 
защо това е една от най- 
крупните 4 задачи на Съю- 

, за ч ма комунистите в Сър
бия и предстоящия *пери

тавяне на 
местят тези от 
заменени в

значени средства от местното 
2 на сто, и от които 20 на сто са предназначени 
за разширяване и модернизация на водопровод 
ната мрежа в Димитровград.

Да напомним, че досега разширяване или 
подменяване на търбите е завършено в района 
на „Казармите”, в машинния парк на „Сточар”, 
улица „Момчил войвода” и сега се работи в 
улица „Маршал Тито”, от гарата до първата 
ж.п. бариера.

Изглед от Желюша равнопра-
заседание на Изпълнител
ния съвет на Скупщина
та на местната общност, на 
която бяха дошли грапча 
ни, живеещи в това село.

ГРАПА ОТКАЗВА ДОГОВО 
РИТЕ?...

А. Т.— Наистина Милко от: 
казва да приеме нашата по 
ща — не иска да се дого
варяме, но ние няма да 
се откажем от започната
та акция, а и занапред ще 
настояваме да се изпълни 
договореното. Инак в ско
ро време ще преведем 
10-те милиона за пътя на 
Грапа. — изтъкна Тодо
ров.

— Аз чух, че той подго 
варя хората в Грапа, да 
не ни дават водата — но 
една делегация да отиде 
и на място да се догово
рим. — предлага някой.

— Решение ще трябва 
да намерим — но, може 
ли сега да съберем пари
те? — попита Стефанов.

След няколкоминутно 
размишление, един по 
един, неиздължилите се 
гратгчани се „разплащаха” 
при Стефанов. ^

Така беше тази декем
врийска вечер в с. Желю
ша.
- Полека, но сигурно, раз 

решават един по един на
лежащите' въпроси. Днес 
с водопровода и пътя,, ут
ре ще разискват за проб
лемите по снабдяването, 
уреждането на'жизнената 
среда.

од.Председателят на Изпъл 
нителния съвет Петър То
доров, членовете на съвета 
и още неколцина активис
ти в селото дълго се убе
ждаваха с грапчани.

— Не искам да дам па
ри за .местно самооблагане 
— докат-о не се отделят па 
ри за пътя към Грапа — 
казва един.

М. Янев

ИЗ МИНАЛОТО НА БОСИЛЕГРАДСКО

Бачии в Кремиково
Осемдесет и седемгодишният Христо Божи

лов, най-старият босилегрздчании, живее в До
бри, дол. Все още крепкият старец добре си 
спомя за много неща от миналото на този край.

— 'Някога, когато аз бях малък — разказ
ва Божилов — в непосредствена близост иа 
Босилеград имаше 3^-4 бачии. В Кремиково 
имаше стадо от 150—200 овце, на Кладенец в 
махала Преспал 150, а 
дел” стадо от 80—100 козе.

На младини, а и днес дядо Христо Божи
лов се занимава със селско стопанство.

Голяма е разликата 
земята тогава и днес. По-рдно, 
млад, се срещаха дървеми рала — а днес с 
трактори.

Хората с голяма мъка се препитаваха — 
спомня си дядо Христо.

— Лете се

—■ Защо не са преведе 
ни ония Ю стари милиона 
динара за пътя от мина
лата година — добавя 
друг.

— Аз нямам сега пари 
— обажда се трет...

вместността „Жилин

в обработката «а 
когато яз бях— Вижте какво, друга

ри — опитва се да кана
лизира дискусията Тодо
ров. Сумите, които дължи
те не са големи 
30—40 000 стари динара.

по
събирахме на събор ц на хоро 

при „Кръстати дъб” а най-често ни свиреше
прочутият кеманджия от този край Гиго Ко
лев — разказва той.

Дядо Христо Божилов си спомня и за гра
бежите на турците в тези краища. И покрай 
всичките тогавашни трудноси, той е извел
път

Ще бъде Нужно да ги 
внесете до края «а годи
ната, за да не се дойде 
дотам да ви викат в управ 
лението на приходи... Впро 
чем, и сами сте казали 
ДА, когато се въвеждаше 
това самооблагане. Какво 
са тези пари за две годи
ни?

на
сина си Михаил, който работи като шо

фьор, а купил си е лека кола и трактор. 
Крепкият старец казва, че днейдният живот 

е много пр-хубав и ло-оносен.

С. Евтимов
М. Андонов
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ДИМИТРОВГРАД[Шизическа »уиш.(С>|^>р(Т)
ОБЗОР ВЪРХУ ФУТБОЛНОТО ПЪРВЕНСТВО

Слаб пласмент на 

„Асен Балкански“
В самоуправителната об 

щност на интересите за ко 
муналми дейности узнах 
ме, че улица „Сутйеока” 
е предвидена да се попра
ви и направи една част с 
асфалтова настилка. Най- 
напред
лец" е копаел канали за 
водопровод, които дълго 
време не са били затрупа 
ни поради недостиг на ра 
ботници. След 
„Градня” е сключен дого
вор, според който до мача 
лото на декември едната 
част от улицата да бъде 
готова (тази за която има

средства). Срокът вече е 
изминал, а „Градня'' тези 
•дни, когато започнаха обил 
ни дъждове, започна да. 
работи на улицата. Там 
казват, че тях „Комуна- 
лец" ги е спирал да за
почнат навреме с работи 
те. Сега се работи върху 
разбиването на скалата, 
която пречи да се разши
ри улицата. Нищо чудно, 
обаче, дъжда да спре ра
ботите. А и движението по 
улицата. А там се намира 
касапницата, месото тряб 
ва да се развезе, дори 
идват камиони — хладил

ници и от други места. Да 
йо не се случи пак да за
тънат- в калта както пре
ди един който бутна и ба
раката на „Градня”.

Гражданите съвсем- оп
равдано се питат защо се 
разкопае улицата и след 
това се оставя. Защо ви
наги се чака да дойде ло 
шото време, па тогава да 
се поправят улиците.

Това не е случай само 
със „Сутйеска”. И на ули
ца „29 ноември” 
навсякъде през 
за да се приключи на кана 
лизацията. Асфалтирана
та улица преди една—две 
години, сега е прекопана 
на 5—6 места, а от кал съ 
що не може да се мине. 
Тук бе поставена канали
зацията и тръбите затрупа 
ни със земя без тя да се 
набие. Земята, която оста
на изкараха с камиони. 
Сега от дъжда трбява пак 
с камиони да се докара 
земя, за да се попълни ка 
нала.

Съществува ли някой 
лице( шит орган), който да 
надзирава работите и, ако 
е нужно, да прилага опре 
делени мерки работите, 
да се завършват навреме 
и както трябва. Негодува 
нето на гражданите е осно 
вателно:

Когато се погледне зак. Футболистите
р“ »м1еЛН^Та таблица за . бяха доволни. Въпреки ора 

нния полусезон в меж- внително добрите 
дурегионалната .лига Ниш вия (съблекалня 
- Пирот — Зайчар, грдаа идеален терен, финанси и

бИе В 0ЧИ' ДР-)- те бяха принудени 
кТ плаом,ент на Към края на полусезона

латя гД НСКИ ‘ МИН?‘ Да пР°ве>ВДат тренировки 
лата година един от най- и играят мачове 
доорите отоори, сега е при топлени помещения и 
Дъното на таблицата с мал ла вода. В края и редов- 
ки изгледи в края на пър но получаваха бонове

значително да топло ядене, което им сле- 
класира- два след всяка трениров- 

трепет и 
всички отбори,

също не

ООСТ „Комуиа-усло-
душове,

без за това с
топ се копае 

асфалта,
завенството 

подобри своето 
не. Постоянен ка.
страх за 
■незнаещ за 
на домашния терен, а чес 
то и донасящ една или 

, две точки от гостуване, 
през изтеклия полусезон, 
често губеше точки и в 
Димитровград.

Всичко това има, но да 
се проведе на дело тряб- 

#ва повече работа, по-доб 
ра организация. Изглежда, 
че в Димитровград 'Имен
но това липсва. Има явле
ния всеки само да крити- 
кува, но малцина са които 

На пръв поглед това е искат да работят, уж за- 
голям неуспех. Но поглед
нат ли се обаче обстоятел

поражение '.-■.у.': 15

111 ? щ /
Щ

Штова, че тази работа не се Ш-Шпризнава и от нея няма ни

1. Раднички
2. йединство
3. Будучност
4. ИМТ
5. Бродоремонт
6. Турист
7. Лужница
8. Рътан
9. Ястребац
10. Рудна глава
11. „12 фебруар”
12. АСЕН БАЛКАНСКИ 13
13. Рудар
14. Младост

13 9 2 2 32:9 20
13 7 3 3 33:18 17
13 7 2 4 34:12 16
13 6 3 4 23:13 15
13 6 3 4 28:22 15
13 5 4 4 20:20 14
13 4 5 4 23:21 13
13 6 1 6 23:21 13
13 5 3 5 20:19 12
13 4 4 5 16:19 12
13 5 1 7 25:25 11

337 17:25 9
13 3 3 7 12:30 9
13 2 1 10 18:56 5

У:

Улица „Сутйеска” засега е непроходима А. Т.

СЪДЕБНО - КРИМИНАЛНА ХРОНИКА

Злоупотреба н
каква полза и никой не 
иска напразно да работи. 
Все докато такова схваща 
не не се измени не могат 
да се очакват и по-добри 
резултати.

А че е така свидетелст- 
вуват редица факти: три 
тренировки седмично и 
всяка неделя игра, не е 
за подценяване. Би трябва

ствата, наистина това е 
реалният досег на този 
отбор. А ето защо: трима 
футболисти Алекса Стан
ков, Новича Костов и Зо
ран Христов заминаха во 
йници. А те бяха главни 
организатори на играта в 
средата на терена и пос
ледният от тях бе един от 
най-сигурните защитници* 
Освен това Зоран Марков 
бе на шестмесечен курс 
в Белград, а Димитър Ка
менов отсъствува през це 
лия есенен полусезон. Да 
напомним, че вратарят Ки 
рил Ставров, поради недо 
разумения 
клуба игра само в послед
ните два кръга. Здравко , 
Христов също игра само 
два кръга. Освен тези, че
сто отсъствуваха и други 

стандартни футболисти.
Имайки всичко това пре 

двид, отборът често тряб
ваше да търпи изменения.
В състава му често влиза
ха довчерашни юноши: Ме 
мич, Дончев, Зарков, То
шев, Димитров и други. 
Оовен тях скелета на от
бора представляваха глав 
но резервни футболисти от 
миналото първенство.

В рамките на общите 
усилия за последователно 
спазваме на законна в 
Сурдулишка община, тези 
дни по решение на обще
ствения обвинител е за
творен инж. Миладин йо- 
ваиович. Обоснованието е: 
поради съществуване на 
основателно съмнение, че 
е извършил наказуемо де
ло на злоупотреба на пост

представителство във Вра
ня, е търсил обезщетение 
за уж умрялата крава. 

Следствието е в ход.

та с цел да получи иму
ществена полза за себе си 
и наказуемо дело фалши
фициране, с което да се 
прикрие предното наказуе 
мо дело.

Всъщност инж. йовано- 
вич е продал крава, коя
то с отглеждал 1в рамките 
па кооперативните отношс 
пия, а сетне от застрахо
вателния завод „Дунав”

Счита се обаче, че пла
нът по провеждане на ак
цията „Морава И” се раз
вива в желаната посока и 
чс мнозинството коопери
ращи селскостопански про 
пзводители 
схванали значението и пол 
зата от тази акция, обезпе 
давайки по тоя начин.зна
чителни приходи за себе

ло съответно признаване 
на този труд. При това 
всеки футболист би тряб 
вало да бъде настанен па 
работа, да му се създа- 
дат условия за редовни 
тренировки, т.е. да не ра
боти в различни смени. 
У нас това обаче <нс е регу 
лирано, а всичко може да 
се реши с големи усилия, 
и с добро желание иволя.

Очаква се на предстоя
щото годишно събрание 
през февруари идущата 
година да бъдат С7>блтода- 
ни всички проблеми и да 
се намерят съответни ре
шения, така че през след
ващия пролетен полусезон 
да се преодолеят. Ако 
Димитровград желае да 
има футболен отбор( а без 
спорно желае) трябва на 
хората, които се ангажи 
рат, да се оказва необходи 
мата помощ. Инак наис
тина не е основателно Да 
се изразходват 0 значител
ни парични средства в пе
риода на икономическа сга 
билизация. Думата имат 
(Коми етет гш и те.

правилно са

♦
ИЗ НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

си.
Ос управата на Инак инж. Миладин Йо- 

ванович е бил референт за 
отношения с коопериращи 
те, така че след следствие 
то доколкото се докаже 
основателността на негова 
та проява, ще бъде санк
циониран от закона.

девет годиш
Девет години минал, джанам, 
откако БорЬи за люби.

Мама на тате думаше, джанам, 
девет черЬи да имам 
ми една на БорЬи ,н,е давам.

Адцията „Морава И” и 
занапред се развива с же
ланите темпове и доприна
ся за значително подобря
ване на животновъдството, 
което в Сурдулипжпя край 
има извънредни природни 
п други условия. Ексесии- 
кт случай не ще отклони, 
чнто пък съществено ще 
повлияе върху хода на ак
цията, която има особено 
значение, за общината, ка
то изоставащ край в ре
публиката.

БорЬи е първи бекрия, джанам, 
На виното пийе каймако, 
а на реИмята първаюо.

Оовен тези трудности, в 
клуба не работеха и хора 

Имен-
На виното вади ножове,, джанам, 
а ма рсЬията лищоюи.

от ръководството, 
но, управата на клуба на 
пълно препусна събитията 
на случая. От 11 членове 
на управата работиха са- 

двама—трима.

Записал: К. Г.

Ст. Н.Димил,р СТАВРОВ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ФФФФФФФФФФФФ'МО
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за дърва...— Не, благодаря, ще ми 
бъде много топло ако обуя 

Акушерка казва па поро- два чифта панталони! 
далата се: ____________________________.

— Обажда се мъжът ви СИЛАТА НА ВПЕЧАТЛЕ 
по телефона и пита дали НИЕТО
новороденото е син или 
дъщеря-

— Боже, всичко може 
да се очаква от него! А 
какво трето може да бъ
де! — отговаря жената.

— За«Д0 слагаш 
кръпчета в джобовете на 
пижамата си?

—■ Давам пижамата на 
пране, — последва отговор.

— Вие сте омъжени?
— Разбира се.

— И какво Ви работи мъ
жът по цял ден?

— Какъв въпрос? Рабо
ти всичко, което му кажа-

носни ВЪПРОС

бая Стоян: „Дойди Ман- 
Я помисли,

Пише ми овия дни 
чо" да сироводимо „зеленият план 
дека 'Стоян йс ударил и а големо йесене оране 
и угарувапе и реко, че идем да га сликам за 
у и свине. Отидо на село. Он ме лречека кико 
добър домакНин и рече: „Узимай сеНируту а 

моторъи пръвоя и седомо на тракторат.
че идемо. Реко, нека

. Дъщерята се върша в къ 
щИ късно вечерта. На пра
га я посреща баща й, кой 
то отваря вратата, като я 
упреква:

— Съдран ти е чорапа.
— Това може на всеки 

да се случи!
— Добре, но преди да 

заминеш, същия чорап ти 
беше на другия крак!

он узе
Нега питува повече куде

купе 'йе наумил, може па на нивуту да 
некоя дръвчетия и затова носимо

караПО РЕЦЕПТА му смитаю 
алат за сечене.

Ка — ти, що да видиш. Бая Стоян часком 
по йедън колсЬи 

час — стй-

НЕНУЖНА ЧАСТ
Жена събужда .мъжа си, 

който току-що заспал и 
му казва:

— Веднага ставай, не си 
взел таблетки за спане!

— Заповядайте това об- 
казва продавача 

— не е скъпо, а има два 
чифта панталони.

лекло прелете преко полето и вати 
пут у планинуту. И тека за половин

при метровете. Оно не йе малко оооренагомо
гора а чудо! Теквая гора не може да порасте 
за 50 године.

Помогну му та одрезамо йош неколко дръ- 
ви за одстране и натоваримо 12—13 кубика,...

Дървата откарамо у Димитровград, там ни 
чекаше човекът що Ьи поручил, а с нега едно 
даскалче с моторън тървон одма да Ьи среже 
„ситно"... Набройи сн на бая Стоян 2 стари 
милиона и си стидомо ...

Пита га после кико йе дошъл до теквую 
доходну машину, он ми рече: „ — Абе, дадо- 
ше малко кредит оди ,.зеленият план”.

— Па защо «е идещ терая да ореш на чо
веци, да се не муче?

— Защо да идем да орем, кита сто пути 
ми се повече исплати да докарам неколко пути 
дърва и да съм си миран целу зиму... Или пак 
ако нейкой много навали да му се пооре — я 
му кажам голему цену, па ако му се исплати, 
нека оре с трактор — каже бая Стоян.

И нещо си съга мислим, задругата йе по. 
могнула на тия човеци да дойду до убаве ма- 
шине, ама изгледа после не се интересуйе кико 
се 'користе. А они синдраци се онаоде: работе 
онова що им доноси повече паре.

И не су све

НАРОДНИ МЪДРОСТИ

За учението а образованието
* Учи се от всички. 

АРАБСКА

* По-добре да се учиш късно, отколкото никога.
ГРЪЦКА

* Плачи, ако трябва, за да се научиш; по-късно 
ще се смееш.

* Човек се учи, докато 
умре, и пак остава ненау- 
чен.

ИСПАНСКА
* Да се учиш е все едно да плуваш срещу 

чението: щом спреш, отнася те назад.
те

КИТАЙСКА
* Не е срамно да не знаеш, срамно е да не

ГРУЗИНСКА

* На това, което знаеш, 
научи и другите: 
не знаеш, научи от други-

учиш.
РУСКА

* Образованието е гост, умът — стопанин.
АБХАЗКА

каквото

те.
Образованието е богатство, а неговото прилага

не — съвършенство.
—

они криви — не йе луд «кой 
измажа два зеляника — луд йе тия що му Ьи 
дава” — 1

БЪЛГАРСКА
каже една народна пословица.АРАБСКА

* Човек без образование е слепец.
ДРАГИНСКА

• * На елмаза е нужна шлифовка, а на човека — 
образование.ВЕСТНИК НА БЪЛ
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