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♦ Фабрика за чорап»отсрочване на решения и ♦ 

мерки, които могат да ♦ 
се приемат сега или в близ ^
К°Изтод“ т съществуващи-2 * В »згРажДанет° и оборудването на този про-
те трудности не може да 1 ™лен обект са изразходвани 167 
се намери без истинско 4 * Годишното 
единство и съдружие —г ♦ она Ч1^вта чорапи • С откриването на фабриката 
това е основното поръче- ^ души в общината вече не са без работа 

°Т0 Четвъртото заседа $ По повод Деня на ЮНА 
ЦК на 0 ОК. Тър- ф 1на 22 декември в Босиле- 

сенето на изхода налага 4 град бе пусната в дей- 
щ повече да се разви- 4 ствие фабриката за произ

чегкит»УКРеГТВаТ социалисти X водство на чорапи. Този 
еските самоуправигелни ♦ промишлен обект 

се работи X

На 24 и 25 декември 1982 година в Бел
град се проведе Четвъртото заседание на Цен
тралния комитет на Съюза на
комунисти, на което бе оценено провеждането 
на Заключенията от Третото заседание на ЦК 
на СЮК и 
Съюза

югославските

милиона динара 
производство ще възлиза на 2,6 мили-приети заключения за задачите на 

на комунистите в реализацията на ико
номическата политика през 1983 година, встъ
пителен доклад изнесе Никола Стоянович, 
ретар на Председателството на ЦК на СЮК^ 

разискванията участвуваха 20 членове на 
Централния комитет на СЮК.

сек-
с помощта на обществото 
изгради текстилната про
мишленост „Зеле Велко- 
вич" от Лесковац, сигурно 
представлява прелом в по
нататъшното икономичес-

ав

Изхождайки от безспор- 
положителни резул

тати в осъществяването на 
икономическата 
зация и от положителните 
промени в поведението на 
отделни 
тичеоки субекти и на об
ществото като цяло, 
новете на Централния ко
митет на СЮК предупре
диха откровено и критиче

ски, че целокупната ико
номическа обстановка про
дължава да е сложна и

ни те коготоотношения, да
много повече и много по- ф *. 
добре и да се изостри от- ф | 
говорността на всички су ♦ 3 
бекти за реализацията на ♦ 
приетите заключения 
шения.

(Заключенията от Четвър- ^ ^ 
тото заседание на ЦК па ф | 
СЮК поместваме на 3-та ф I 
страница)

\стабили- шштежка, и че в някои най- 
важни Щсектори все още 
не са осъществени същес- I $ :

обществено-поли- твени прониквалия и пре
ломи. Наистина, 
проблеми са дългосрочни 
и изискват търпелива мно 
гогодишна работа. Обаче 
не може да се позволи

♦и ре ^МНОГО ,чле-

в
♦ в.♦♦ ииРАБОТНА ГРУПА НА СРС В ДИМИТРОВГРАД

ИНФАСТРУКТУРАТА Е УСЛОВИЕ I 

ЗА ПО-УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ *
11

1
♦
:

Любен Рангелов, председател на ОС произнася речнци. ,
Прието е заключението 

Общинската Iскупщина да 
предприеме необходими на 
чинаиия, с които да се 
извършат изменения в 
обществено-икономичес

кия

^През първата година на производството във 
фабриката в Босилеград ще се произведат 2,6 
милиона чйвта чорапогащници, мъжки и дет
ски чорапи. От 156-те работника 25 ще рабо
тят в Лесковац на дообработваме на чорапите. 
Целокупният доход на фабриката 
на 12,4 милиона динара, доходът на 3,6, а 2,4 
милиона динара ще останат за разширение на 
материалната основа на труда.

В „Зеле Велкович” работят 1300 души и 
има три ООСТ, всред които и ООСТ „Чорапа- 
ра”, в чийто състав работи и фабриката 
Босилеград. Тази ООСТ е достатъчно, техноло- 
жкм, организационно и кадрово оспособена, 
сто с усилията на работниците в Босилеград, 
дава гаранция за сигурен просперитет на фа
бриката.

план. Разбира се, в 
него ще бъдат внесени и
определени стабилизацион 
пи моменти. Договорен е 
и темпът на активностите 
и утвърдени носителите 
на самоуправително запла 
нуванитс задачи от Об
щинската скупщина, Ску 
пщината на Междуобщим- 
ската регионална общ
ност до съответните писти 
туции в републиката.

Работната група посети 
и Смиловско поле къде- 
то на място се запозна с 
развойните възможности 
на Забърдието.

ще възлезе

От разговорите в Димитровград
Со- торът на Междуобщинс- 

кия завод за обществено 
планиране Борис Борисов, е 
чс Димитровградска об 
щина отчита ускорено об 
ществеио-икономическо ра
звитие. Обаче тя все още 
е далече от равнището на 
средно развитите общи
ни в СР Сърбия. А възмо. 
жностите за по-нататъшно 
то й развитие са големи, 
преди всичко в агрокомп- 
декса, особено в животно 
въдството. Не по-малки 
възможности предлага и 
малкото стопанство.

Но с цел да се осъществи 
по-ускореното развитие на 
община необходимо е, ка 
кто бе подчертано, най-иап 
ред да се реши въпроса 
с инфраструктурата, пре
ди всичко с регионалните 
пътища: Димитровград — 
Момици — Вълковия — 
Изатовци и Димитровград 
— Д. Невля — Петачин- 
ци — Тръне ко Одоровци, 
както и пътя Суково— Зло

в
Работна група на 

циалистичеока република 
Сърбия за оказване по
мощ на икономически изо 

общини, оглав

ко-

ставащите 
явана от подпредседателя 
на Скупщината на СРС Пе 
тар Антониевич, през ми
налата седмица пребивава 
в Димитровградска общи
на. По време на посещение 
то тя води разговори със 
структури в общината. Пред 

политическите 
общината.

А. Т.
ко развитие на Босилеград 
ска община- С изгражда
нето му на дело се потвър 
диха обществените «изис
квания за свързването на 
стопански по-силните орга 
шизации от региона с яко 
комически 
развитите общини.

На тържеството, на кое 
то покрай многобройните 
трудещи се и граждани 

общината, младежи, 
войници и пионери, присъ 
егвува и членът на Репуб- 
лнканската стопанска ка- 
мара и председател на Сто 
папската камара в Леоко- 
ваи Люба Минич, предста
вители иа обществеио-ио-

столаноко
структури в 
Преди всичко бс оценено 

обществено-
недостатъчно

досегашното 
икономичеоко развитие -на 
общината и възможности
те за по-нататъшния й сто
лански прогрес.

Обща оценка от разгово 
рите, в които взеха учас
тие и председателят на 
Скупщината иа Междуоб- 
щииската регионална об
щност Десимир Йович, 
председателят па Региона 
лната стопанска камара 
Димитър Манов и дирек-

от

(На 6 стр.)



ОТНОШЕНИЯТА ИЗТОК — ЗАПАД

Интерес за самоуправлението Нови или допълнени 

предложения?
ПОВОД КОЯТО ШВОД 

телевизия е органи- 
маса. В

оицта, но 
скатаВ ТВ—емисията е подчертана решителността на 

Титовия път, както на вът 
план

КПСС Юрий Андропов.
Безспорно е, че Комите

тът „ще разгледа съветс- 
инициативи", 

което сочи на заключение, 
че документите на заседа
нието ще се коренят в съ- 

предложения.
възмож-

В началото на януари 
започне заседание на 

Политическо- консултати
вния комитет на страните 
от Варшавския договор. В 

на отношенията 
Изток — Запад и съсгоя-

в международните

Югославия да върви 1,0 
решння, така

дирела кръгла 
разговорите са участву
вали изтъкнати познавачи 
на нашата система, пред

на поаечето шве

щеи на международния
китс мирниобективната бе дадена 

картина за развитието на 
самоуправлението и за ак 

икономнчес- 
в Югосла-

„Югославското правител 
ство е решително да се 
върви по Титавия път, ка
кто на вътрешния, така и на туалннте 
международния план". То ки трудности
ва е казано в едночасово вия, пред _ косто с ,,
телевизионно предаване' ти еа изправент Д1 \ ‘ става на кръглата
„Накъде води Тнтовият страни в света. _ " си,.та е пот смо от
път", което Шведската „Понастоящем в ‘ ‘ ‘ , интерес за ните" мирни инициативи,
телевизия излъчи на 26 т.м. '0Л“ самоуправлението и югос- изнесени тези дни от ге-

~~~^——*•**—*****************************************

ставители 
дски организации и пар
тии. Но, и покрай очевид 
пито разлики в становища 

очаквано

контекста
петскиге 

Не се изключва 
иостта в тези предложения 
да се внесат известни до-

нието
отношения, заседанието на 
комитета ще бъде иитсре- 

аспскт на „източ-

конто труднос-

иълнения-
„Руде право" обаче

може да се слу- 
на заседанието да се 

напълно нови ми- 
инициативи и предло

за
гатва, че
чи
изнесат
рни
жения, за намаляване 
международното напреже 

Източната страна 
готовността

г наСАЩ В КРАЯ НА 1982 КЪМ КРАЯ НА ЯНУАРИ ИДНАТА ГОДИНА
ние.

подчертава 
си за открит диалог 
Запада и за сериозно раз
глеждане на всичко, 
то може да допринесе за

Без работа и 

храна
Очакват се индийско 

-китайски претовари
със

кое-

опазването на мира.
Третият кръг на индийско-китайските пре 

говори за по-нататъшиото нормализиране и ук- 
на взаимните отношения между тези КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ 

ИЗТОК
репване
две най-многолюдни страни в света все пак ще 
се проведат към края на януари идната година 
в Пекин.дружества- По телевизия

та същевременно са преда 
вани сцени на масово раз
деляне на подаръците във 
всички щати и сцени от 
най-луксозните магазини, 
където един телефон е 
продаден за 15 000 долара. 
Такова сравнение не е 
забелязано досега!

Най-мрачни са били кар 
тините в Мичиген, където 
безработицата възлиза на 
18 на сто и където 100 000 
лица са без работа повече 
от 26 седмици, така че ве
че нямат право да ползу
ват помощ от фондовете 
на безработните. От тях 
6000 са станали бездомни

• По време на Коледа 
американците,
В САЩ, В КРАЯ НА 1982 
без работа, образували 
дълги редици за безплатна 
коледна закуска или по

дарък.

Вредоток среща 

Мубарак 

-Арафат?

останали Това все още не е официално потвърде
но, но в добре осведомените кръгове в Пекин 
се узнава, че преговорите ще продължат на 
28 или 29 януари. Това е охрабряваща вест, ако 
се има предвид неотдавнашния неочакван об
рат в индийско-китайските отношения, в които 
са забелязани остри полемични тонове.Три дни на американ

ската телевизия се сменя 
вали картини на коледар 
ски тържества, блестящи 
улици и препълнени прода 
вници с една мрачна кар
тина: безработните амер/*) 
канци заместили дългите 
редици пред агенциите по 
настаняване на работа с 
дълги редици за безплат
на коледна закуска и 
подарък от черковните

V. В изявление пред сау
дитския вестник ,,Ал ама- 
ма” представител на ООГГ 
Саед Камал казал, че Ара 
фат ще пристигне 
официално 
Кайро след заседание на 

национа-
трябва

Накратко на
посещение в

Палестинския
лен съвет, което 
да се проведе в началото 
на януари в Алжир.

Засега наистина
9 ПЕКИН: В Китай се 
вършат подготовки за раз 
говори с представители на 
СССР и САЩ. В начало
то на февруари тук ще 
пристигне американският 
държавен секретар Джор 
дж Шулц, а след това се 
очаква да замине в Мо- 
оква китайският замест
ник—министър на външни 
те работи Чиен, за да про 
дължи консултациите за 
подобряване на китайско- 
съветските отношения.
9 ГЕТЕБОРГ: Албанците 
от Косово, които живеят 
и работят в шведския град 
Гетеборг оформили кул
турно дружество „Косо
во". Това е второто дру
жество на албанците от 
САП Косово в Швеция. 
Първото е основано в Мал 
ме и вече няколко годи
ни успешно работи.

е отложено началото на 
глобалните преговори ме 
жду развиващите се и раз 
витите страии

ци. не мо
же да се каже дали и ко
га Арафат ще пристигне в 
Кайро. Но ако пристигне, 
това Събитие безспорно ще 
бъде важно и от 
места
но и изучавано. Защото от 
започването на ливанска
та криза в Кайро на ня
колко пъти се изтъкваше, 
че „Арафат ще бъде при- 
ветствуван като добре до
шъл във всеки момент”.
Палестинците 
посещението ще бъде връх 
в контактите между пред 
ставители на ООП и офи
циални египетски 
При това срещата не 
обуславя с излизане на 
Кайро от „Кемпдейвидоки 
те споразумения”, понеже 
това „е вътрешна работа 
на Египет 
род".'

във връзка 
с международното нконо 
мическо
Затова редовното

ПРЕДСТОИ ЛИ ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ В АРЖЕН 
ТИНА

сътрудничество.
заседа

ние на Общото събрание 
останало 

Нов шанс

много
внимателно следе-незаключено. 

ще се потърси 
напролет, а междувремен
но ще се вършат консул 
тащш.

Военните власти все 

по-осамотени © МАДРИД: По време на 
едномесечното си управля 
ване,
листическо 
е предприело 
популярни, но необходи
ми мерки. Приети са оба
че и мерки в областта на 
социалната защита. На ме 
ждународен план ново
то правителство 
ва стремеж към по-актив- 
на и по-независима роля 
на Испания.

считат, чеиспанското социа- 
правителствоЗа пръв път, откакто 

аржентинските въоръже
ни сили взеха властта през 
1976 година, в Арженти
на се признава, че същес 
твува възможност в стра 
ната да бъде извършен 
държавен преврат.

зи личност признала, че 
неотдавнашните инциден
ти, с които бил прекъс
нат „маршът за демокра
ция" са създали нова и 
сложна обстановка в стра
ната. Аржентина отново е 
изправена пред опасност
та от по-големи обществе 
ни вълнения-

някои не-

лица.
се

проявя-
и неговия на-

Аржентинският 
предал мнението на „ед
на висока военна лич
ност", че рискът от вое
нен преврат се увеличава 
с постоянното раздалечава 
не между военната власт 
и гражданските сили. Та

©МАНИЛА: През 1982 
дина по Филипините са 
върлували над 90 тайфу
ни, които са отнели 237 
човешки живота

печат го-
Може би най-интересен 

въпрос е: кой момент ще 
бъде избран за срещата? 
Ако срещата стане 
средата на януари, кактЗ“ 
се оповестява, 
то й ще получи нова ди- 
мензия, тъй като след то
ва трябва да се срещнат 
Мубарак и Рейгън.

9 МОСКВА — ТОКИО: 
Съществуващите 

между Съветския 
юз и Япония все 
изострят, а настоянията за 
преодоляването им 
сем скромни и 
големи надежди.

Оценява се, че военните 
власти остават все по- 
изолирани и сега търсят 
разбирателството на граж
данските политически СИ
ЛИ. •

проблемии пре
дизвикали щети от 67 ми 
лиона долара.
• НЮ ЙОРК: В 
щето на Организацията на 
Обединените нации отново

презсъ-
вече се значиение

седали- са съв 
не дават

СТРАНИЦА 2
БРАТСТВО ф 31 декемяри 1982
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Заклинения от Четвъртото заседание на ЦК на СКС
СЮК°ЧвНИята от Третото* заседани^на^^цк на ^аиеТо на отношенията във връзпроизвод-

получиха подкпепя пт ЦК ството и за разрешаването на икономичес*
СК, работническата организациите «а ките трудности. Това е от изключително
гражданите. Те допоинегох,трудовите хора и чние за укрепването на самоуправителното 
телно насочване на Щ = п0'реши- продукционно отношение и за осъществяване
Дейност към разрешаваш^ аТа обЩеств&на то На политиката по икономическа стабили- 
пански пробля, ето на основните сто- зация.
литиката по икп.и Хъм осъществяване на по- 
репна съзнан^тп0““460^ стабилизация. Ук 
те хо» ь ° На членовете на СК, трудови'
сложността наВСИЧ'КН обществени субекти за повишите тяхната°МИЧеСКаТа обстановка’ 
ност за преодоляване 
пните

грама ло икономическа стабилизация в 
1983 година" с основните спомагателни до
кументи, предписания и мерки, обществени 
договори и самоуправителни споразумения, 
с които се утвърждават условията за сто 
ланисване, съществени за осъществяването 
на политиката по икономическа стабилиза
ция.

зла

Последователното осъществяване на та
зи политика налага да се съгласува, на всич
ки обществени равнища, социалната полити
ка с целите на икономическата стабилиза
ция и отделно да се държи ометка за опаз
ването на^ жизненото равнище на семейст 
вата с най-низки принадлежности. Последо
вателното и ефикасно осъществяване на зак
люченията от Третото заседание на ЦК на 
СЮК е от голяъо значение и от аспект за 
снабдяването на населението.

3. ЦК на СЮК, изхождайки от по-ран
шните си определения, отново изтъква, че 
обезпечаването на външната платежоспо
собност на страната е първостепенен иконо 
мически и политически въпрос, на което 
Съюзът на комунистите трябва да посвети 
особено внимание. Съюзът на комунистите 
ще се застъпва максимално за предприемане 
на всички необходими мерки и акции в ор 
ганизации и органи на обществено-полити
ческите общности, за да се обезпечава про
изводство и износ за редовното изплащане 
на дълговете към чужбина. В тази област, 
както и в целокупното възпроизводство, 
трябва с още ло-голяма решимост да се 
борим за осъществяване на конституционно
то положение на работника в основните и ос
таналите организации на сдружения труд.

Централният комитет задължава кому
нистите в органите на федерацията, републи
ките и покрайнините, като изхождат от за
ключенията на Третото заседание а дълго
срочната програма по икономическа стаби 
лизация, възможно по-напред да привършат 
работата върху цялостната програма за обез
печаване външна платежоспособност на стра 
ната в предстоящия период. Съгласно на то
ва, такива програми трябва да изготвят и 
всички обществени субекти, които установ
яват кредитни отношения с чужбина.

Основните и останалите организации на 
сдружения труд, банките и останалите субе
кти във възпроизводството, които се задъл
жават в чужбина трябва да поемат пълна 
икономическа и обществена отговорност за 
кредитните си задължения към чужбина, от
носно от собствения си и общия валутен 
доход, върху сдружаване на труд и сродства 
и доходни отношения, да изплащат задъл
женията от чуждестранните кредити. Съгла
сно на това трябва да се утвърдят и прие
мат критерии и да се разработят облиците на 
солидарността. Трябва да се разкъса с пра
ктиката и да се осуетят явленията на социа. 
лизация и прехвърляне на дълговете на дру
ги го.

Централният комитет счита, че за осъ
ществяването на икономическата 
в идущата година от най-голямо значение е 
в Скупщината на СФРЮ в този срок да се 
приемат изменения и допълнения на Закона 
за валутно стопанисване и кредитни отноше
ния с чужбина, като последователно се из 
хожда от становищата, утвърдени с докумен 
тите на Комисията по икономическа стаби

политика

инициативност и готов- 
и разрешаване на кру- 

икономически проблеми 
осъществяване на

мбеткйт. с;абнлизачия чрез опиране върху 
к и сили и с по-ефективна самоупра-
вителна организация, по-добра работа 
вишена отговорност. Отбелязани 
резултати в ограничаването на 
дове потребление 
то изплащане на

и за успещ- 
политиката по иконо-но

лизация.и по- 
са начални Отделна отговорност за съгласуване

то на становищата и приемането на икономи
ческа политика за 1983 година имат кому
нистите в органите на федерацията, репуб
ликите и покрайнините.

5. Централният комитет изтъква, че от 
особено значение е Комисията на съюзните, 
съвети да завърши работата си върху дъл-

отделни ви 
и резултати в навременно- 
чуждестранните дългове.

Борбата за осъществяване на заключени 
ята от Третото заседание на ЦК на СЮК има 
изключително политическо и обществено зна 
чение в сегашната сложна обществена и ико 
номическа обстановка. Централният коми 
тет коистантира, че крупните икономически 
проблеми можем да разрешим успешно само 
на самоуправителни основи и с пълна мобил
ност и активност на СК и всички субектив
ни сили и на институциите и организациите 
на системата, съгласно решенията на Двана
десетия конгрес на СЮК.

госрочмата програма по икономическа ста
билизация, която след приемането в Скуп
щината на СФРЮ, ще бъде единна основа 
па всички субекти в нашето общество за 
качествени промени в стопанисването и .за 
ефикасно разрешение на икономическите 
проблеми върху стабилизационни начала в 
условията «а социалистическите 
вителни обществено-икономически 
мия. Централния комитет 
ходимостта, че в органите на федерацията, 
републиките и покрайнините, както 
мс-управителните
при по-голямо ангажиране на креативните 
сили в научните институции, трябва да се 
организира и ускори разработката и опера- 
ционализацията на решенията от дългосроч
ната програма по икономичеока стабилиза
ция, която трябва в пълна степен да се вгра
ди в програмите и развойните планове, в 
мерките и инструментите на икономическата 
политика, в отделни системни решения, 
самоулравителните споразумения и договори.

6. Централният комитет търси пълно 
идейно-политическо и акционно единство и 
отговорност на членовете на СЮК и на ръ
ководствата му, понеже това е предпоставка 
за единство на всички субективни сили и за 
единно и отговорно действуване на органите 
в републиките, покрайнините и федерацията 
и на всички самоуправителни органи и ор
ганизации за последователното провежда
не на политиката по икономическа стабили
зация и за разрешаване на наболелите въп
роси във възпроизводството и обезпечаване
то на външна платежоспособност с опора 
върху собствени сили.

Комунистите, организациите и ръковод-' 
ствата на СК във всяка организация на сдру
жения труд, самоуправителна организация и 
обществено-политическа общност трябва да 
бъдат решителни и сплотени в реализацията 
ма становищата на Дванадесетия конгрес и за 
ключенмяга от Третото заседание на ЦК на 
СЮК. С борба, активност, инициативност и 
пример, комунистите трябва да бъдат първи 
в провеждането на политиката по икономи
ческа стабилизация и в развитието ма само- 
управителните отношения, да действуват мо 
билнзатороки в самоуправително сдружения 
труд и заедно с работническата класа и оста • 
налите социалистически субективни сили мак 
симално да се ангажират, така че на само
управителни основи да се разрешават жиз
нените проблеми на трудовите хора и гражда 
ните и да се осъществяват стабилизационни 
процеси във възпроизводството.

самоупра- 
отноше- 

подчертава Необ-2. Централният комитет изтъква, че 
основна насока на целокупната обществена 
акция трябва да бъде преодоляването 
сериозните икономически трудности

на и в са- 
организации и общности,чрез

пс-голямо опиране върху собствени сили, ко
ето е и съдържание на икономическата поли
тика в 1983 година. Тази политика изисква 
пълно активиране и използуване на материал 
ните, природните и човешките потенциали и 
ангажиране на всички самоуправителни су
бективни сили на обществото, за да се ооез 

увеличение на произ- 
върху качествени начала органи- 

ло-голямо включване на стопанст- 
международното разделение на

увеличение на износа,

печи контииуитет и 
водството 
зирано и 
вото в

в

труда и значително 
отделно на конвертируемите пазари, редовно

дългове ичуждестраннитеизплащане на 
необходим внос за увеличаване на производ- 

подобряване на снабдяването
основни стоки от широко по-

наСТВОТО и
населението с 
требление.

по-пълно опиране вър-С политиката на 
XV собствени сили, съдържаща се в резолю
цията за развитие през 1983 година тряова 

обезпечи между другото — чрез пое самоуправителна-да се
ледователно прилагане на 
та система и по-решително приемане и ось- та сипем Н икономическата по-

които дапгеетвяване мерките на
— създаване на условия, 

доходно и принуждават
сдружения труд към )

Централният комитет счита, че всички чу- 
трябва да се използу-литика, ждестрапни кредити 

ват със строго предназначение, преди всич
ко за още ло*голяма помощ на производство
то, което с износ укрепва външната платежо 
способност на страната, за навременно връ
щане на дългове към чужбина, за нормализа
ция па домашния пазар с дефицитни стоки, 
за увеличаваме на валутните и стокови ре-

икономи
мотивират
чески организациите на
ст вчестно стопанисване, самоуправително ра съвместно сто. ^ развитие на взаим-

върхупи връзки ВЪВ възпроизводството 
стзчаваието на доход чрез участвуваме 
съвместния приход и съвместния Лоход,къМ 
увеличено производство и износ 0В'Р‘У 
чсствсни начала. Необходимо е решително 
и последователно осъществяване на "олит‘ 

всички видове по-тре-

зер в и.
Необходимо е в органите на федера- 
републиките и покрайнините, а преди 

банки, да се обезпечи 
пълна координация при задължаването, пол
зуваното и навременното изплащане па всич- 
,ки чуждестранни кредити. Ползуването на 
всички кредити трябва да е под пълен кон
трол на окупщините и останалите компетон- 
. л органи. Трябва да се обезпечи пълен кои 
трол на Скупщината на СФРЮ над кредити
те, които сключва Народната банка на Юго
славия.

цията, 
всичко в народнитеката за намаляване на 

бление и за свеждане на съ^дото в реални
рамки, при максимално спестя- 

рационална употреба на всички въз- 
което трябва да

договорени 
ване и |
производствени средства, 
бъде съществен критерий в поведението 
всички субекти в сдружения труд и в цялото 
общество. ®

Чрез последователно прилагане и доиз- 
механизмите на икономическата 

на предписания, ин-

на

'ГНИ

7. Централният комитет подчертава за
дачата на всички членове, 
органи на СЮК, че наред с организираните 
усилия за реализация на политиката по ико
номическата стабилизация на самоуправител 
ми начала, трябва да обърнат отделно внима
ние на идейно-,-политическото издигане и
ма развитието на вътрешно-партийния жи
вот, заялото това е предпоставка за постига- 

необходимото идейно-политическо и 
единство в целия Съюз на кому-

организации играждане на 
система и с помощта ™и и мерки на икономическата поли-
тика трябва с икономическа логика да У«Реп- 
ва «не повече
“ трут' (^средства ГГдоходно схване’

а Р югославско пространство, да щре >
положение на оргаиизаци 

всичко в про- 
общес

4. Централният комитет посочва, че са
на компе-пеобходими максимални усилия 

тен шит© органи на федерацията, републики
те и покрайнините, изхождайки от Изходни 
те основи и останалите документи от Прог
рамата по икономическа стабилизация, съг
ласно техните права и отговорности, основ
ните системни определения и съвместните 
интереси — за да се съгласува и приеме в 
срок резолюция за осъществяване на обще
ствения план за развитие на Югославия от 
1981 до 1985 година и па дългосрочната про-

по цялото 
ва материалното

сдружения труд, преди
сфера, да се засилва 

характер на дохода и ролята на 
ООСТ като носител па пра- 

задълженията за уре-

не на 
акционно
пистите в осъществяването на решенията на 
Дванадесетия конгрес и заключенията от Тре 

Четвъртото заседание на ЦК па СЮК.

ито на
изводствената 
тяеният 
работниците в

отговорността и
тото и

вата, СТРАНИЦА 3
1982БРАТСТВО ф 31 декември



ЧЕСТВУВАНЕТО НА 22 ДЕКЕМВРИ ДЕНЯ НА 
ЮИА В БАБУШНИЦАОБЩИНА ПРЕЗ 1983 ГОДИНАРАЗВИТИЕ НА БОСИЛЕГРАДСКА

С гордост и бдителностЗавършване
Деян Пейчич, Нада 

Мария Иеленко 
Живкови ч,на Трудовите хора и граж

даните в Ьабушиишка об
вита посрещнаха Деня 
на югославската народна 
армия със завидни резул
тати в укрепването на все 
народната отбрана и общс 
стисната самозащита. Сле
дователно, чсствуваха го 
с гордост от постижения
та си и от признанията 
получени за тях.

В акцията „Избираме 
най-добрата единица на 
териториалната отбрана в 
Сърбия" за победител е 
провъзгласен III батальон 

бригадата „Продраг Бо 
Павле". Комен-

пигв
Андонова, 
вич, Горица 
Биляна Чумич и Горан Пезапочнатите

акции
тров.

22 декември беше отбел 
язви е многобройни тър
жествени манифестации. 
В навечерието на празни
ка в Бабушница се състоя 
тържествено събрание, на 
което за историята и зна
чението на Деня на ЮНА 
говори Богдан Цветко- 
вич, секретар на Секрета- 
рия гз на народната от- 
брана. Културно-забавна 
програма
ници от основното учили
ще и Средношколския 
център, СКХД „Младост” 
и РКХД „Лисца”. 
жествени събрания се съ
стояха и в по-големите ме
стни общности и организа 
ции на сдружения труд. 
На тържествено съвмест
но заседание на Съвета 
на НО, Председателство
то на ОК на СРБС и Об
щинския щаб на ТО бяха 
връчени признанията. Пред 
ставители на ОС, общест
вено-политическите орга 
низапии, местните общ
ности и трудовите коле
ктиви посетиха гранична 
та застава „Вучи дел”.

Във всички манифеста- 
от Цър- ции се изяви готовност

та -на населението от Ба- 
бушнишка община да 
усъвършенсгвува система 

ученици в та на всенародната отбра 
център на и обществената самоза 

щита да лази неотстъпно 
свободата на родината.

К. Георгиев

Изглед
от Босилеград

ЯМ
МЯШР

ПТТ-съобще-трпнепорта и
10,1 милион в търгонмя,опята, гостилпичарсгвото

и занаятчийството и 153,5 
кому-

• За постигането на заплануваните развой
ни цели се предвиждат капиталовложения от 
276,6 милиона динара • Общественият продукт 
трябва да се увеличи с 12, доходът е 11 и зае- 
тостта е 25 на сто.

милиона динара в 
нално-битовато строител
ство.

Изострените 
по-икономичсски 
телства налагат, единодуш 
>но изтъкнаха делегатите 
на ОС, към реализацията

пълниха уче-о га
шкович 
дантът на Републиканския 
в(аб на 
брана
похвалил началника на Об 
щинокия щаб на ТО Живо 
ин Живкович. Благодар
ствени грамоти на Репуб
ликанската конференция 
на СРБС получиха Лазар 
Стеванович и Новица Лю- 
бич. Със Значка на Народ 
ната отбрана са удостоени 
ООСТ Вътрешна автогума, 
Томислав Филилович, Бо 
жцдар Станкович и Пред- 
раг Грозданович. За отли
чен успех в обучението по 
отбрана и защита с книги 
бяха наградени Сладжана 
Джорева от Берин Извор, 
Лиляна Джорич 
вена Ябука, Ясмина Го- 
лич, Ивана Ранджелович, 
Сузана Голубович и Дра 
ган Ранчич, 
Средношколския 
„Бук Караджич". За подо 
бен успех похвални грамо
ти получиха средношкол-

общсствс-
обстоя- иалната от- 

апаскович е
територ 

Райко Тг272,3 Тър-милнона динара 
милиона в стопанството и 
4,3 милиона в обществени 
те дейности. Ето и основ
ната структура на капита
ловложенията: 84,2 милио-

На съвместна сесия, съ
стояла се на 20 декември, 
делегатите на трите съве
та на Общинската скутвци 
на в Босилеград обсъдиха 
осъществяването на плана 
по обществено-икономичес 
кс развитие на общината 
през 1982 и набелязаха ра
звойни задачи и цели за 
1983 година.

на задачите да се пристъ
пи с много по-високо усър 
дис и отговорност. Това е 
първото правило, от кое
то трябва да сс ръководят 
носителите на реализация
та на заплануваните зада

ва дтнара ще се изразход
ват в селското стопанство, 
10 милиона за геоложки 
изследвания, 5,8 милиона 
в горското и водното сто
панство, 8,5 милиона в

чи.
М. ЯневОбщинските делегати 

оцениха, че благодарение 
на помощта от региона и 
републиката,
Ска община направи през 
1982 година още една крач 
ка напред в развитието еж 
Този напредък се отчита 
почти във всички области': 
стопанството, селското сто 
панство, комунално-бито
вото строителство, образо
вателното дело, културния 
живот. Обаче темпът на

В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД
Босилеград-

Временни мерки или не?
лните оношения и обще
ственото имущество в та 
зи културна институция.

Делегатите на Общинска 
та скупщина в Босилеград, 
на проведената на 20 т.м. 
сесия формираха комисия, 
която да изучи въпроса, 
повдигнат от страна на 
обществения правозащит
ните на самоуправлението, 
за въвеждане на времен
ни мерки в Центъра за 
култура 
Всъщност, с отправения си 
иск до Общинската скул 
щипа общественият пра 
возащитник на самоуправ
лението е потърсил пред 
приемане и въвеждане на 
временни мерки с цел да 
се защитят самоуправите-

Според решението на 
делегатите, формираната 
комисия в срок от 15 дни 
трябва обстойно да изу 
чи посочените в иска при
чини и обстоятелствата в

развитието все още не е 
на равнище на определени 
ята в политиката за уско
рено развитие на изоста
налите краища, към които 
се числи и Бооилеградска 
община. Изоставалия има 
в реализацията на развой-

Босилеград. това културно ведомство. 
След това комисията ще 
•даде предложение на де
легатите на ОС, които да 
се изкажат дали в Центъ
ра за култура ще бъдат 
въведени временни мер
ки или не.

в

Награди на 

най-добритевите задачи в стопанство
то и инфраструктурата. В 
някои области, както на
пример в селското, горско 
то и водното стопанство и 
в минното дело се отбеля
зва изоставане, но не по
ради липса на средства, а 
поради субективни слабос-

По повод 22 декември — 
Деня на ЮНА в Димитров 
град се проведе тържест
вено заседание на Съвета 
за народна отбрана при об 
щинската скупщина.

военните обучения, прино
са им в обществено-иконо
мическото развитие на об
щината. Особено

В, Б.

ЗАПОЧНА НОВ КУРС В ПОЛИТИЧЕСКАТА 
ШКОЛА НА ОК НА СКС В БАБУШНИЦА

значите
лен е техният принос, под 
черта Стоянов, в подготов 
ките и оспособяването на 
населението в общината за 
всенародната отбрана. Бла 
годарение на това, че на
родите и народности ко
ито живеят тук са дълбо
ко убедени в стойността 
на нашето социалистичес
ко самоуправително обще
ство -и сигурностно-полити 
чеакото положение в общц 
ната е изключително до
бро. Народът и Армията 
са една цялост, нерушим 
бент

Първа задача: високо качество 
на обучението

в присъствие -на обще- 
дей-

ти.
ствено-политически 
пи, ръководители на сто
панските организации, пре 
дставители на Съюза на 
бойците и 
към Югославската

Тъй като в Босилеград- 
ска община е в ход реа
лизацията на няколко твър 
де важни комунално-бито
ви акции (електрифика
ция, телефонизация и пр.) 
и стопански начинания (из 
граждане на цех. за суше
не на зеленчук, овощия и 
лечебни билки и на услу- 
жно-занаятчийски център), 
делегатите застанаха на 
становище, че трябва да 
се положат максимални 
усилия, та в 1983 година 
да приключат с успех всич 
ки тези почини. Всъщ
ност, това може да се счи
та за основна насока в раз 
витието на общината през 
1983 година.

Осъществяването на вси
чки запланувани задачи за 
идущата година трябва да 
допринесе за увеличение 
на обществения продукт с 
12 на сто, на дохода с 11 
на сто и на заетостта с 25 
на сто. Запланувани са ка
питаловложения от 276,6

В Политическата школа на Общннокия ко
митет на СКС в Бабушница тези дни започна 
пореден шестмесечен курс по марксическо об
разование за членове на СК. 32 курсисти от 
организациите на сдружения труд 
и местните общности ще изслушат 80 лекции 
на теми, предвидени с Програмата по маркси- 
чеоко образование в политическите школи на 
общинските комитети. Лектори ще бъдат чле
нове на лекторския актив на Политическата 
школа на МОК на СКС в Ниш. и изтъкнати об- 
ществено-политичеоки дейци от Бабушница.

— В практическото действуване на кому
нистите в сегашните обществено-икономически 
условия се потвърждава колко голямо е зна
чението на идейно-политическата подготовка на 
членовете на СК —■ казва секретарят на Пред
седателството на ОК на СКС Томислав Станое- 
вич. — В някои раздвижени акции в Бабушни
ца резултатите са под интензитета на дейно
стта, тъкмо поради недостатъчната идейно-по- 
литичеока и акционна 
членове и първични организации на СК. Затова 
грижата за Качеството на марксическото обра
зование 
курса.

числещите се
народ

на армия, за значението на 
22 декември _ ДеНя на 
Югославската народна ар 
мия, И за огромната й ро
ля в нашето социалистиче 
ско общество на

трудовите

търже
ственото заседание на Съ
вета говори председателят 
на Съвета на сдружения 
труд при Общинската 
пищна И член на Щаба по 
териториална отбрана Ни
кола Стоянов.

Спирайки се 
трудничеството 
Югославската народна , 
мия и населението на Ди
митровградска
Стоянов

и готови 
крачка за съпротива оре- 

, щу евентуален агресор, из 
тъкна Стоянов.

на всяка

ску

В чест на празника, 
за особени резултати 
военното

а
във

обучение и укреп 
ване военната боеготовост 
на Рангел Голубов, 
дир на най-добрата единн 
ца по териториална отбра
на в общината, бе връчено 
преходно знаме. Бяха 
чени и пет златни -■ 
на народната отбрана на 
Сг Сърбия, 
признания и 
заслужили лица.

върху съ- 
между

ар- коман-
община, 

изтъкна, че товаподготвеност на някои
сътрудничество 
телно богато 
ношение н във всички об
ласти. То се
мощта, която числещите 
се към Югославската 
родна армия оказват

е изключи- 
във всяко от- връ- 

значкие първата ни задача по време на
отчита в ло както и други 

награди наК. Г.
на

във А. Т.
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Да не се ;;
Във ■всички войнишки 

колективи празника на 
Югославската народна ар 
мия е отбелязан тържест- 

Представители на

залавяне на диверсант^ с 
помощта на дресирано ку
че, а след

заставата

хванаха в ,,Козарачко 
ло".

Да използваме случая и 
да напомним, че команди
рът' на тази гранична за
става, Веролюб Андрич е 
награден от Съвета за на
родна отбрана при Общин
ската скупщина в Дими
тровград с грамота на 
териториалната отбрана за 
особено и всестрано съ
трудничество с териториал
ната отбрана, местните об 
щности и обществено-по
литическите

ко-
това в клуба 

продължи 
разговор за граничарския 
живот. Граничарите послу 
жиха своите гости с 
ДИЦИОННИя войнишки
сул. Накрая

па гледавено.
трудовите организации от 
Димитровград 
граничните застави 
зармата в града и честити

посетиха 
и ка-

’•тра- самопа- 1 -всички се :

ЛИЧНИЯТ
интерес

Ш-

&ЖЖ ■:

щ
организации 

и за изпълняване на хума 
нни задачи. Именно, преди 
шест години той е изва-

/; :
- дил от запалена къща два 

ма стари в Петачинци, за 
който подвиг е получил и 
емблемата „Подвиг на вой 
ника”.

Новко Стоянов л

ШсНай-старият член на Об
щинския комитет на СКС 
в Димитровград безспорно 
е Новко Стоянов от село 
Петърлаш. Член на СЮК 
е вече 35 години, от 1947 
година. И по партиен стаж 
в Общинския комитет има 
само един по-стар член от 
него. На заседанията «а 
Общинския комитет идва 
редовно. Насрочихме си 
среща в Петърлаш. Тъкмо, 
когато пристигнахме на
сред селото., и той дойде. 
Беше покарал кравите на 
водопой. — Щом ни видя 
веднага побърза. Отключи 
ни канцеларията на мест
ната общност и ни остави 
да го почакаме, докато на 
пои кравите. Върна се до
ста бързо.

— Първичната ви орга
низация брои само девет 
души. По кои въпроси «ай- 
много разисквате?

— Най-много за наши 
местни въпроси. За пъти
ща, за сеитбата, защото 
сме останали все стари 
хора и няма кой да рабо
ти земята. Тези, които са 
в града идват, но едва ли 
са готови на събота и не
деля да се занимават със 
земеделие. То и условия 
няма. Много ниви са напус 
нати. Нападат ги диви сви 
не, а ние старците не сме 
в състояние да ги пазим 
от тях. .

— Има ли трактори, ко
нто да улеснят работата?

— Има 5—6, обаче по
ловината само работят и 
на друпг. Останалите соб
ственици също са стари 
хора и едва смогват да за
вършат работата на себе

ш
Незабравима среща А. Т.

,
Щ1 тха празника на числещите 

се към ЮНА. 
Изключително

СУРДУЛИЦА
тържес

твено беше на граничната 
застава Петачинци.

Покровители 
застава са трудовите орга 
низации „Братство” и „Бал 
кан”, а от преди една го
дина и СОСТ „Шипад” от 
Сараево. Наистина, малко 
необикновено една трудо
ва организация да поеме 
покровителството на гра
нична застава, която е 
толкова далеч. Представи 
телите на „Шипад”, обаче

Голямо признание на 

Общинската конферен
ция на ШН

към собственото си иму
щество. То и ние не сме 
много по-добри. Ето вижте 
този телевизор. Стои тука, 
но не работи. Радиото съ
що. Защо ли? Защото ни
кой не пази.

— Вие сте стар кому
нист. Защо е това така?

на тази

С решение на Републиканската конфе
ренция на Социалистическия съюз на СР Сър
бия, за особени заслуги в работата по осъщес
твяване на обществената роля на най-широкия 
фронт на организираните социалистически сили 
и развитието на СР Сърбия, е присъдена Гра
мота и емблема на Социалистическия съюз на 
трудовия народ на Сърбия на Общинската кон
ференция на ССТН в Сурдулнца.

Тържественото връчване се състоя на 
24 декември в помещенията на Председателство 
то на СР Сърбия.

Инак това голямо признание е присъдено 
благодарение на многогодишната успешна де
йност на Общинската конференция на ССТН в 
осъществяването на важни обществени задачи 
в развитието на местните общности, делегатска 
та система, тачене и развитие на революционни 
те традиции, опазване на жизнената среда на 
човека, акциите на солидарност и т.н. Особено 
заслужава внимание резултатът, постигнат в 
тазгодишните избори за делегации и делегати 
на скупщините на обществено-политическите 
и самоуправителните общности на интересите; 
които са оценени високо.

За всички тези и други резултати на Об
щинската конференция на ССТН в Сурдулица е 
дадено това ценно признание.

— Този Културен дом в 
който сега седим, да го 
вземем за пример. Постро
ен е с доброволен труд, и 
то в много по-трудни ико
номически условия откол- 
кото днес, през 1948 го 
дина. А днес не сме в

са въодушевени от тази 
идея, която им е предло
жил директорът на „Бал
кан" Илия Петров по вре
ме, когато те са оборудва- 

гостилничарско-турис- 
тическия комплекс „Гради 
на”, а също и новия хо
тел в Звонска баня- 
идват за втори 
дина ще дойдат и за Пра
зника на граничарите.

състояние да г0 поддържа 
ме. Но, днес всеки най-на
пред гледа личния си ин
терес и затова е така.

— Значи ли това според 
вас, че моралният лик на 
комунистите е бил
ЧИСТ II ПО-ВИСОК?

— Разбира се. Не може 
сега някой да се застъпва 
за социалистически морал, 
за което разискват най-ви 
сшите

ли

Сега 
път. Дого-

по-

Изказвайки радостта си 
че има възможност от име 
то на „Шипад" да честити 
празника на войниците 
тази застава, директорът 

сектор

в
органи, ако той 

гледа само своя интерес. 
По-рано не е било така. 
Ето, вчера на заседанието 
на комитета: някои 
идват, а досега мито дума 
не са казали. Право каза 
един другар, ние не знаем 
какво е тяхното мнение.

— Колективният начин 
на работа, за който се ра
зисква на заседанието, в 
тридесет и петгодишния
ви партиен стаж е новост. 
Какво е вашето мнение по 
този въпрос?

— Ние тука отдавна го 
прилагаме, полушеговито 
казва Новко, защото сме 
девет души и почти няма 
друг начин за работа. Ина 
че, това е добра идея на 
другаря Тито. Никой да 
не може да се само изтък
ва. Повече очи по-добре ви 
ждат.

Новко е и председател 
ма местната общност в 
Петърлаш. Член е на Съю
за на бойците, между кои 
то е известен като „Чапа- 
ев". С Осма сръбска бри
гада е минал целия боеви 
път на същата.

на камерциалния 
на „Шипад" в Белград, ин
женер Асиф Хабибович из 
тъ-кна, че „Шипад” има 
75 000 заети в 36 ОСТ и 
305 ООСТ, намиращи се 

По об-

само

С. М.
в цялата страна, 
щия доход се намират на 
осмо място в страната, а 

изна-
БОСИЛЕГРАД

свои произведения 
сят почти във всички стра 
ни в света. Отпреди изве
стно време работят и спе
циални монтажни обекти 
за нуждите на 
ската народна армия, ма
кар че и досега са доста 
работели за подобни нуж
ди. „Ние и по този начин 
сме в един строй” — ка
зва директорът Асиф, из
тъквайки, че и по този на
чин се кове братството и 
единството между нашите 
народи и народности.

Започна да работи Политическа школа 
на СКСна ОК си.

вежда два пъти седмично 
(в сряда и петък).

I? присъствие на 
40-те курсисти тазгодиш
ната работа на Школата 
откри директорът па Поли 
тнческата школа на МОК 
на СКС в Леоковац Сто
йно Петкович. Той изнесе 
и първото продаване на 
тема: „Актуалното иконо
мическо-политическо със
тояние и задачите на 
СЮК". Да добавим и то-

Съгласно плана и прог- 
ЦК на СКС заЮгослав- — Това значи напраз

но дадени пари, щом ма
шините не са използвани 
достатъчно.

— Точно така е. А да 
сс сдружават и това не 
става. Едно, казвам, стари 
сме. Второ и кооперацията 
не е в състояние да обра
боти собствения имот, а 
за частния и да не гово
рим'. Ето там отсреща още 
от лятото им стои канта
рът. Стои под открито не
бе и го яде ръждата, а 
никой от тях да се сети 
и да го сложи под суши
ла. Това е дребна работа, 
но говоря как сс отнасят

рамата на 
идейно-политическо и мар- 

издигане на чле-
25 от

ксистко 
новете на Съюза на кому- 

24 т.м. в Бо-нистите, на 
силеград започна да ра
боти Политическата шко
ла на Общинския комитет 

СКС. Става дума за 
четвъртото поред поколе
ние курсисти на Школа
та, в която в продълже
ние па шест месеци ще бъ 
дат обработени около 40 

разпределени в се- 
цикъла- От целокуп- 

часа, колкого

па

За значението на 22 де
кември говори командира 
па заставата Веролюб Ан
дрич, който връчи и 'на
гради на най-добрите вой
ници — граничари. За сво 
ите гости и покровители 
войниците импровизираха

ва, че лектори, както и 
досега, ще бъдаг изтъкна 
ти обществено-политичес
ки и стопански дейци от 
общината и региона.

темп, 
дем
ниге 80 
трябва да бъдат проведе 
ни, обучението ще се про А. Т.М. Я.
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Пустната в действие 

фабрика за чорапи
по ПОВОД 20 ДЕКЕМВРИ - ДЕНЯ НА „ТИГЛР"

Опора върху собствени сили
особено и тези ООСГ, кои 
то работят за износ, косю 

добре. Намалява 'про
изводителността на труда, 
а личните доходи са в ста 
гиацпя.

се ангажира на своето ра
ботно място и да се чув
ствува отговорен, 
от тази тежка ситуация е 
в ръцете на всички 
в „Тигър", в зависимост 
от работите, за които по
лучават лични доходи, сс 
казва по-нататък в докла-

В присъствие на пред
на обществено- мат начинания. Мияич, ко 

откри фабриката, 
подчерта че в идущата го
дина са

(От 1 стр.)
литически организации и
общности в региона и ле- 
сковашка община, между 
които и председателят на 

Междуоб-

ставителн 
икономическия и попити- 

на Дима
не еИзходът йто и

живот необходими и по- 
отколкото досега

чооки
тоовградска община, лред- 

,Тигър" из
пират и други гости, в кау 
чуковата промишленост се 
проведе тържествено засе
дание на работническия съ 
вет на ООСТ „Димитров
град” в Димитровград, а 
по повод деня на каучуко
вата промишленост.

заети големи, 
себеотрицания- 

В този модерен стопан
ски обект,

ставители на
Все пак „Тигър” тази 

бележи и добри ре 
като: в рамките 

сътрудничеството е 
„Гудрич” от САЩ са завър 

мощностите за пра- 
изводство на радиални гу 

фактически пай-гол е- 
мн в страната. На 11 00° 
метра квадратни завърше- 

окладовс за суро-

Скупщината на 
шиноката регионална

Браико Цакич, нак
ители на „Зе

об-година
зултати

когото в срок 
година и почти 

на капи-
щност
то и представ 
ле Велкович”, присъству- 
пащите топло приветству-

от една 
без превишаване 
таловложеиията

па
изградида.

шепи

ми,
ОС в Босилеград ЛюбенОт името на деловия отбор 

на „Тигър” докладва
„Обществено-иконо-

Председателят на 
Рангслов, говорейки за свързването на стсхиан

икономически
на ни са

шини п индустриален коло 
воз в дължина от три ки
лометра. В 
струкнията на цеха за гу
мени обувки и техническа 
стоки в Димитровград, а 
също и реконструкция па 
I [роизводствената 
ма на този цех и т.н.

тема
мичеока стабилизация на 
„Тигър” и непосредствени 
задачи”, директорът на 
ООСТ „Димитровград" Ми 
ханл Иванов.

ски по-силните организации с
общини и за щедратаизоставащите и гранични

обществото (в Босилеград в заключи- 
изграждането на фабрика за су-

ход с рокон-
ггомощ на
телси етап е 
шене на овощия, зеленчуци, горски плодове и 
лечебни билки, която строи „Здравйе” от

— Ето защо ние
ЛескоВ своето съществувание 

„Тигър” не е имал по-тру
ден момент за отбелязване 

своя юбилей от сегаш
ния. От тази година в „Ти 
гър” започва -период, в 
който трябва да се намери 
опора върху 
сили, бе изтъкнато в на
чалото на доклада. „Ти
гър” разполага със собстве 
ни материални и кадрови 
сили за преодоляване на 
този тежък момент. Недо
стига само мобилизираща 
атмосфера в целия колек
тив и решителност на все
ки отделно максимално да

програ иац) между другото изтъкна:
сме дълбоко убедени в правилния път на на- 

обшество. Още повече, ако се има пред- 
дългосрочното си стопанско развгитие 

всичко обоснова

на По повод празника на 
тържественото 
бяха връчени златни моне
ти с емблема на „Тигър” 
ма работници, които вече 
20 години са в „Тигър”, 
както и на теОи, които та
зи година са се пенсиони
рали. Накрая бе изнесена 
подбрана културно-забавна 
програма от работници за
ети в ООСТ „Димитров
град”.

шетозаседание вид, че
Босилсградска община преди

самоуправителното сдружаване наВръчване на признаниясобствени ьа върху
труд и средства и свързване с мощни органи- 

и по-широко. Разбира се, иВ доклада е 
критическа оценка на ре
зултатите за 1982 година, 
като се казва, че износът 
реално е увеличен, но 
до заплануваното ниво, т.е. 
до нивото на вноса. Произ 
водството е намалено и то

дадена и зации от региона
солидарността. Началото на общоприета- 

СЮК и изоб-
върху
та ни и далновида политика на 
що на обществото, с пускането на този обект 
отчете първите резултати. Но, стореното досега 
не е достатъчно, нито пък са използувани всич-

необходимо при-

не

А. Т.
ки възможности. Затова е 
мерът на стопанските организации от ЛесковаЧ 
да последват и организации от останалите об
щини в региона и извън него. Всяка 
ще бъде радушно приета и ще намери свойМШ Е ПЕШ пешоС НАШИ ТРУЖЕНИЦИ от тях

пълен икономически интерес.Евстрати Величков от с. 
Божица е всред онези тру 
женици в системата на 
Власинските 
ли, който в борбата за про 
изводства на по-голяйо ко 
личество електрическа ене 
ргия има и дава 
пълен принос. Този 57-го- 
дишен работник, с богатия 
си тридесетпетгодишен тру 
дов опит, давайки всеотда
ен принос в развитието 
на самоуправителното со,- 
циалистическо общество и 
водоцентралите, изгражда 
ше и себе си. Понастоя
щем, като висококвалифи
циран строителен работ
ник, той е ръководител на 
строителната група, рабо
теща
на строителните водни обе 
кти в слива «а Лисинско- 
то езеро — тунелите, кана 
ли те, сифоните ...

година в редовете на пар
тията. Прииждат му споме 
ните за себеотрицанията, 
за четиригодишната му ра 
бота в „Геосонд” в Загреб, 
за трудните, дни но трудо
ви победи в изграждането 
на водоцентралите. Особе
но го радва постояният 
възход на ВЕЦ и нарежда 
нето им всред първите в 
републиката водоцентрали, 
които преизпълняват годи 
шиите си планове в про
изводството на електрое
нергия.

Но, Величков не е само 
изпълнителен 
С богатия си обществеио- 

- • политически опит тай е 
изпълнявал повечето зада
чи и е давал и дава при
нос в обществено-подитиче

водоцентра-
ООСТ „Изградил” от Бо
силеград, са изразходвани 
167 милиона динара. Репу
бликанският фонд за на
сърчение развитието на 
икономически недостатъч

ва председателят на Об
щинската скупщина в Бо
силеград Любен Рангелов. 

По повод пускането в 
на фабриката,

свой
действие 
реч произнесе Люба Ми- 
нич, който подчерта значе 
нието на усилията за из-

но развитите краища е от
пуснал 91 милиона дина- 

граждане на стопански мо ра, а останалите средства 
щности в икономически 
изостаналите общини. Го
ворейки за сложните ико-

са. обезпечили трудещите 
на „Зеле Велкович” както ^чЧ_ 
и чрез банкови кредити, 

условия, той Значението на тези сред- 
решителността ства, помощта на обще

ството и стопанисването 
>на „Зеле Велкович” е още 
по-гол ям а, ако се има пред 
вид, че във фабриката ще 
работят 156 души, предим
но женска работна 
с което ще намали незае
тостта в общината, както 

това,

номически
подчерта 
на обществото изцяло да 
отстои осъществяването на 
конгресните решения на 
СЮК и СКС, както доба
ви, че сдружаването на 
труда и средствата в сто-

труженик.
Винаги бдителен

Нашият събеседник под
чертава, че не може да 
се каже че е трудна ра
ботата. Но, съвсем е ес
тествено, изтъква той, че 
е твърде отговорна — ра
бота, в която няма опре
делено работно време. Съ
щото тук се измерва чрез 
денонощия. Още повече 
ако се има предвид, че бу 
риге никога не смеят да 
ги изненадят и да предиз
викат дефект на обектите.

От постъпването му на 
работа във ВЕЦ през 
1955 година, досега Велич 
ков е работил на повечето 
обекти и на различни ме
ста. Но, опомня си той и 
за първото му заемане на 
работа, като общински 
служащ, в Божица за бур
ната, но горда за Титова 
Югославия 1948 година, за 
приемането му през тази

подържанетопо

ския живот в трудовата 
организация, общината и 
местната си общност. Пона 
стоящем е секретар на 
първичната организация на 
СК в Божица. За усърдна
та трудова и обществено- 
политическа работа не е 
оставал без обществени 
признания. Макар че 
то той самият подчертава, 
че най-големите му приз
нания са, ако навреме г. 
качествено изпълнява до
верените задачи, призна
нията не са малко на 
брой. Покрай другите 
албума му, един о.т свиде
телите за безупречната ра 
бота е и Ордена на труда 
със сребърнен венец, кой
то получи преди 
дини.

Ръка,панството е първостепенна 
задача на политика за под 
тикване по-ускоренбто раз и 
витце на пограничните об
щини и че в тази насока 
и занапред се предприе-

че целокупното 
производство ще се наме
ри на чуждестранните па
зари.

— В условията, когато 
сме изправени пред труд
ности в производството на 
електроенергия, 
група,
седем души има особено 
важна задача. -Покрай ос
таналите различни специ
ални групи, които надглеж 
даг системата в лисинския 
слив нашата задача е . да 
защитаваме 
възможно повече вода да 
се събере >и да оттече във 
Власинско езеро. Сега во
дата като ценно богатство 
е скъпа и няма място за 
безразборното й и безотго 
ворно изразходване — каз
ва Величков.

В. Б.нашата
която работимв

Из ВЕЦ „Власина"как-

Р&ботническият съвет на Власинските водо-
централи в Сурдулишка община на последното 

,аседание са преизбрали за управител 
ховия отбор Миле Ристич. Преизбирането му

г»сттВ РезУлтат на високите постижения, които 
ВЕЦ „Власина” бележи

обектите- и на
в

през последните някол
ко години. Според данни тази година „Власина” 
ще постави изключителен рекорд: производство 
'на над 400 милиона 
гия.

две го- кил оватчаса електроенер-
В. Божилоов
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Ако се заинтересувате за 
малиноироизводството 
Поганово, сигурно ще ви 
посочат и Спасен Василев. 
1 ози 59-годишен 
производител още от пър
вите дни, когато в Погано, 
во започна да се засажда 
малина, се нареди 
най-добрите.

— Наистина, щом 
дрява нова

СРЕЩИ Със СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ дното огнище а се борил 

и успя да изведе на път 
тримата си синове. Всички 
те сега са „свои" хора: 
имат си семейства и къщи, 
но за празници и по време 
на лятната почивка — вси 
чки са в Поганово. Тога
ва в къщата на Спасен Ва
силев е много весело. То
гава и Спасен грабва ба
са и с Нацко, и Васил, 
които също се занимават 
в свободни часове и с му
зика — образуват семеен 
оркестър ...

Се, на село са останали 
предимно остарели хора, 
но вероятно ще се пред
приемат крачки, за да не 
остават необработени имо
ти — казва Василев.

Такъв ©и е Спасен Ва
силев открай време.

Никога не се предава. 
Като младеж през 1944 го
дина се включил към пар
тизанското движение с 
още неколцина другари от 
селото и в състава на Ос- 
ма сръбска бригада учас- 

: ЖЦ®: твувал до окончателното 
. 'Дд~ ‘у?- осиовобождение на стра- 

ната., Сетне се завърнал 
на село, и макар при тру- 
ни условия, не напуснал ро

в

Малината е доходно 

растение
малино-

сред

се вне
култура, аз 

не изоставам ... — ни ка
за С. Василев, когато 
зи дни го посетихме. Це
ли 18 години отглеждах 
тютюн. Сетне тази 
триална култура се 
сти с малината, като по
доходно растение, и аз вед 
нага се

те- Спаеен Василев не се 
малино-занимава само с 

производство. Отглежда и 
зърнени култури 
пшеница, ечемик и царе
вица, но все пак, малино- 
производството му е ооно- 
вен поминък и извор на 
доходи-

— Благодарение на ма
лините

т
индус-

заме- сее
В къщата на С. Василев 

се знае ред. Така е било 
винаги.ориентирах към 

малинопроизводство. С ма 
лините е по-леоно, откол- 
кото с тютюна — споделя 
Василев. За тютюна трябва 
повече работна ръка. А се
га на село почти и няма 
млади хора ... Децата вече 
излязоха, настаниха се 
работа по градовете .. .

— Ех, вярно е, че 
напуснаха добавя съпруга 
та му Вела, която подго
твяше багажа 
растната си внучка Биля 
на, която се готвеше да 
тръгне за вечерния рейс 
за Димитровград 
през лятото внучетата по
магат.

— Помагат и

М. Андонов

през изтеклите 
20 години успях да изведа 
децата 'На път, 
казва. Не се отказвам п 
сега. Тази година взех 
70 000

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР В БАБУШНИЦАдето се

В спомен на 

Джура Якшнч
къмна динара за малини. 

Засадих вече <и 500 фидан
ки от високодобивните. 

— Отпреди 5

Спасен Василев
ни

години
съм сдружен производител 
и това до голяма степен 
ми облекчава положение
то. Освободен

гурно ще изкарам до пе 
и 20 малини — това не 
е малко... Но и така е 
добре. Надявам се, че си- 
сия — споделя Василев.

за най-въз-

съм от да
нък, а и по-леоно набавям 
торове, необходими за под 
хранване и на малината и

По повод 150-годишнината от рождението 
•■а великия сръбски поет и художник Джура 
кшич в Бабушница на 28 декември се прове- 

А литературна вечер. За живота и делото на 
Як:пич говори проф. Мирослав Джорджевич.

но
— Ще се боря докато 

мога
дада — казва Василев. Не 
ще позволя да ми остане 
пито педя необработена зе 
мя. Земята не бива да 

казва той. стои неизползвана... Това 
е чиста загуба... Разбира

СРЕЩИ СЪС ЗАСЛУЖИЛИ РАБОТНИЦИ

няма да се пре-на пшеницата и другите 
култури, които отглеждам 
— изтъква Василев. Да 
беше гласуван по-рано За 
конът за сдружения труд 
сеге вече да съм близо до 
пенсията 
Осемнадесет години тютюн

синовете
— малко с гордост добавя 
Спасен, чиито трима 
ве — Васил, Раша и Ноца
— наистина усърдно по.ма 

лятото

Организатори на литературната вечер бяха 
Литературната младеж и Народният универси
тет в Бабушница.

си но

К. Г.гат, когато през 
„излезнат" на почивка. Ч
Г _ч

С тридесет и осем години трудов стаж 
и 61-годишна възраст Райко Ацев 
заслужена пенсия. Трудовият му път винаги 
е бил свързан със строителството. Ранко 
Ацев е роден на 29 ноември 1921 
село Смиловци. Завършил средно 
ко училище, конструкторска насока. За пър
ви път се заема на работа през 1947 година 
в Нишавоки околийски народен отбор в 
Пирот, като завеждащ отдел за комунални 
дейности. Там остава три и половина годи
ни. През 1948 година 
оформено строително предприятие „Гребен 
планина”. Ацев идва тук през 1951 година 
като строителен техник. По това време в 
„Гребен планина” са заети петнаестина ра
ботника, които са работели на доизгражда
нето на училището в село Изатовци, изгра
ждането на сградата на тогавашната прогим
назия в село Долни Криводол. За отбеляз- 

е, че първата жилищно-делова сграда в 
Димитровград са пост,роили заетите в „Гре
бен планина". Това е сградата, къдсто днес 
е магазина на конфекция „Свобода” и ма
газина за продажба на хляб. До 1956 
това са най-важните обекти, които са стро
ени. През 1956 година се съединяват с ме
белното предприятие „Циле” и строят п-/,тя 
за село йеловица. През 1958 година купуват 
първите три камиона, от които един отстъп
ват на тогавашната „гумара”, а един на ми
ната в Мъзгош. Купена е и първата бетонно 
бъркачка.

бота са много по-добри сега, отколкото по- 
рано. Но разликата не е в машините. Разли
ката е у хората. Тогава се работеше е мно
го повече воля, с голям ентусиазъм. Когато. 
строихме пътя за йеловица отивали сме пе
ша дотам, а това са 30—40 километра. Нито 
имахме топла закуска като сега, нито работ
ни комбинезони. А работеше се много пове
че. Старите строители, които са работели на 
този път, си опомнят сигурно, че та-м на 
този път са заработвали по 30—40 000 дина
ра. Още тогава са били платени срещу за
работеното. Моята заплата толава беше 18 
хиляди динара. Днес, когато условията за 
работа са много по-добри, всички искаме са
мо по-големи лични доходи и права, а забра
вяме, че имаме задължение и да работим.

— След толкова години така да се каже 
само в една трудова организация, сигурно 
сте имали и много трудни и радостни мо
менти.

Доайен на 

димитровградското 

строителство

отива в

година в 
техничес-

Димитровград ев

ване

— Разбира се. Най-трудно ми беше, ко- 
гато един работник загина на строежа и ко
гато падна част от старата сградата, до 
която строехме нова. Тогава и напуснах за 
кратко „Градил". Все пак, всички мои успе
хи и постижения са свързани с тази трудо
ва организация. С една, дума, всичко и ху
баво и лошо съм прекарал в „Градня". Без
спорно е, обаче, че радостните моменти са 
много повече.

— Да можете бихте ли работели още?
— Бих, обаче има много млади хора, ко

ито трябва да поемат работата и отговорно
стта в свои ръце. Аз трябва да им отстъпя 
място и да отида на заслужена почивка. ■.

година

С „Циие" остават до 1959, а в началото 
на 1960 година вече е оформено строително 
предприятие под днешното име „Градня".
Ранко Ацев най-напред изпълнява длъжност
та директор, след това бива поставен и за
директор, а по-късно за технически дирек- ранко дце„ — ИИнаги отзивчив и трудолюбив 
тор на която длъжност остава до 1962 го-
вНобщинсюата °скупщипа/ като ^авеяеда^^т- - Започнали сте с един камион и една 1960У година,ДудостоенРе с общин^а'Грамота
дел за комунални дейности, все до 1965 го- бетомнобъркачка. Днес ,ДраДНя разполага с за постижения в стопанството а по повод 60 
дина, когато отново се връща в „Градня". над двадесет камиона, ровокапачи багери,

■ кулакрамове и т.н. Освен тази, каква е раз- 
От тогава до днешни дни е н р ъ ликата между тогавашното и днешното стро-
сред строителите като шеф за подготовка, ИТСЛСтво? 
а в последно време преди да се пенсионира
е изпълнявал длъжноста технически дирек- телно добра механизация и собствена строи

телна база. Това значи, че условията за ра-

През 38 трудови години Райко Ацев е
Т.ито

години от създаването ма СЮК е награден с 
Орден на труда със сребърен венец. Носи
тел е и на много признания, които присъ- 

— Яоно е, че днес „Градня" има сравни- леда неговата трудова организация.
Алекси Ташков

тор. У
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ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИПОРТРЕТИ НА като признаниеПедагогически съветник
контакти са му 

катопървите 
останали в спомена 
най-силни.

живота", „Добош пред к-ь 
щата” и много други. Гвър 
де свежо си опомня за 
заслугите на режисьора 
Касалович, който 
с колектива на

театър Да се класира 
републиканско състе

зание в Белград.

скупщината на местните об 
щностп в Димитровград. 
Винаги отзивчив и предан 
па делото па партията, от
носно на СЮК, чийто е 
член от 
ги поема всяка длъжност 
високо чувство за отгово
рност и изпълнява 
жените му задачи.

Неговата дейност е мно 
гостранна, за което свидс- 
телствува и работата му в 
самодейния тетатър „Хри 

Ботев". Един талант-

НИКОЛА ИВАНОВ е 
по-възрастинте 

просветни работници в 
Дтштровградска общи
на. Откак през 1945 годи
на поема учителския път 
до днес той постига

резултати. Пре

един ог
Никола Иванов, учител'услява

самодей- ят, педагогическият съве- 
обществено-пол ити -1956 година, вина- тник,

ческият деец, самодеецът, 
е доволен от своя труд, от 
вниманието и уважението, 
с което е ограден в своя 
колектив. На много

преподавал,

пия
из пи

вънредни 
ди войната е завършил ос- 

учшипце в родно- 
село Долни Криво

дол, а сетне учителска 
школа в Пирот и гимна
зия в Димитровград.

Първото му учнтелству- 
ване е в родното село до 
1948 година, а до 1951 учи 

в с. Мъзгош.

вьзло
В многогодишната си 

обществсно-поновно 
то си

от
просветна, 
литическа и културна де
йност Никола Иванов с

учителите е 
а негови ученици днес са 
научни работници, 
ри, инженери, специалис
ти в най-различни области 

Именно това

лека-особепо чувство на вдъх
новение си спомня за пър- 
питс моменти на съдружи 
сто, относно развитието и 
задълбочаването на брат
ството и единството през 
1962 година с Ковачица, 

Днес срещите на учили
щата на народа и народ
ностите са много по-бога
ти и разнообразни, но

сто
див артист, който твърде 
успешно пресъздава обра
зите

на живота, 
обстоятелство 
още ио-шастлив, съзнавай
ки че с отдал сили за по- 
добро бъдеще на своя ро
ден край и на страната.

пиеси,в различни 
които Пои Чпро от го правителствува 

От учебната 1951/52 лиша
ва за преподавател по би
ология и химия, 
време учителствува в Бой 
ник, а от 1953 година след 
завършено задочно Полу- 
висшето педагогическо 

училище в Белград за пос
тоянно се заема в дими-

между
комедията „Поп Чнро и 
поп Спнро". По-нъзрастнм-

Ннкола

Известно диката на просветните ра
ботници, председател 
ССТН в Ш район, а пона
стоящем е председател на

сито д]тмит.ровградчани 
спомнят за участието му в 
„Джидо”, „Едип ден от

на

ДС 86
гСРЕЩИ С НАШЕНЦИ

Резултатите от 

творческия награден 

конкурс на „Мост" 

за 1982 година

Учениците по обичат, 
родителите

тровградското основно 
училище. Известно време 
е управител на ооновното 
училище, а сетне работи 
като преподавател по хи
мия, а от преди десетина 
години, като преподавател 
по биология- 

Миналата учебна годи
на по инициатива на прос 
ветния съветник Спас Со

Кумановското село Мак 
реш тази година стана 
прочуто навред в 
кедоиия по четирикласово 
то си училище. Неговите 
трудолюбиви ученици за
едно с учителя им Мило- 
рад Тодоров станаха об
щински победители в ре
публиканската „Културна 
акция на село": тяхното 
училище е провъзгласено 
за най-уреденото учили
ще в Куманавска община.

Още с първата крачка 
на посетителя става ясно, 
че признанието е напълно 
заслужено. Училищният 
двор е заграден и изрядно 
уреден, учебната стая и ос 
таналите помещения блес
тят от чистота, мебели
те и учебните помагала се 
намират в извънредно съ
стояние. Навсякъде се за
белязват следи на грижов 
«ата детска и учителска 
ръка.

Срещата с тези уче
ници е твърде интереона, 
с учителя им — също та
ка. Подхващаме разговор 
за полученото признание:

СР Ма-

тиров от педагогическия 
завод в Ниш, а по предло 
жение на учителския съ
вет на училището започна 
с подготовката за педаго
гически съветник. След 
успешната защита на те
мата: „Рибите на Горно и 
Средно Понишавие" е при
ето да бъде провъзгласен 
за педагогически съвет
ник. Тази година през ме 
сец октомври е промови 
ран. Републиканският про 
светен съвет в Белград на 
тържествено заседание му 
връчи това високо приз
нание.

Никола Иванов изтъква, 
че това признание е резул 
тат не само на неговия 
труд, но го приема и като 
признание на целия учи
телски колектив в основ
ното училище „Моша Пи- 
яде". Скромен и трудолю
бив, той и досега е получа
вал редица признания: Се 
птемврийока награда на 
ОС в Димитровград, Пър
вомайска награда на Об- 
щинокия синдикален съ
вет, награда като член на 
запасните офицери от Съ
вета на народната отбрана.

Най-скъпото му призна
ние, както споделя е през 
1962 година по случай ро
ждения ден на др. Тито, 
когато с група ученици 
от училището посещава 
другаря Тито, за да му 
изкажат 
от името на българската 
народност у нас. Носител 
е и на Орден на труда 
със сребърен венец.

Никола Иванов

ЖУРИТО за преглеждане на изпратените 
творби за награди на Традиционния творчески 
награден конкурс на „Мост”, съставено от 
Дцр САВА ПЕНЧИЧ, председател, ВЛАСТИМИР 
ВАЦЕВ и МИЛЕ НИКОЛОВ, членове, взе след
ното решение:

1. За СТИХОТВОРЕНИЕ да не се даде 
първа награда.

Дават се две равноправни втори награди 
на стихотворенията „ТРЪНСКО ОДОРОВЦИ 
ПОД ДЪЖД И БЕЛГРАД НАЕСЕН", обозначе
но със „Феникс", чийто автор е МИЛА БАСОВ 
от Димитровград, и „УСМИХНАЛО СЛЪНЦЕ" 
с обозначение „24-31-10" 
ние не е познат.

Милорад Тодоров
авторът на стихотворебосилеградската гимназия 

и след това става учител 
в кумановското село Дей- 
ловаП- През 1962 година 
минава в Макреш и досе
га е „изшколувал" дваде
сет поколения маркешани. 
С любов към професията 
и учениците, с готовност 
да помогне всекиму, да се 
ангажира в селските и об
щинските акции, Тодоров 
стана скъп съселянин на 
макрешани. Учениците го 
обичат, родителите го ува 
жават. Днес всеки жител 
•на селото ще ви каже, че 
■високото признание на

Трета награда се дава на стихотворението: 
„СРЕД ПУСТИНЯТА НА ТИШИНАТА", с обоз
начение „Славей" — автор ПЕТЪР ГИГОВ от 
Димитровград.

2. За РАЗКАЗ първа и втора награда несе дават.

ГАогта??»Та нагР^а се Дава на разказа „ДРУ- 
оапа шт, с обозначение „Сватанак", автор ХА- 
РАЛАМПИ ИВАНОВ, от Босилеград.

о поощрение за откуп е поепложе-нИвТнаАЩШ4И0РННИЕ''’ -М ™авТр

хвали’,Т« йй"*-,*
вата роза”, автор ЗДЕНКА ТОДОРОВА ? 
вент от Димитровград. '

Трета награда не се дава.
4. За ЕСЕ, НАУЧНА СТАТИЯ 

ЦИСТИЧНА СТАТИЯ 
града.

— Училището трябва да 
бъде примерно ведомство 
във всяко отношение — 
казва Тодоров. — Аз и 
мойте ученици това го 
приемаме, като постоянна 
задача. С

училището всъщност е пр.и 
знание на учителя за ус
пешната му двадесетгоди
шна работа в това село.

Председателят на Мест
на общност Макреш Санде) 
Станоевски хвали обще
ствено-политическата дей 
ност на учителя. „Във вся
ка акция взима дейно уча 
стие и затова го избрахме 
за председател на Местна
та организация на ССТН 
— казва Станоевски.

А ние използувахме

абсол-това училище е 
целиятсвързан 

живот, аз тук работя, тук 
квартирувам, и не мога да 
позволя да пропада сгра
дата, да я разяждат време
то и нечистотата, да бъда 
обкръжен

ми
и ПУБЛИ- 

една нане се дава нито

благопожелания

5ГтаЛНЕВТи™Л»Р?ДА^НИ’1 НА Юг5м1вИсЙ

журналист в детския вестник „Другарче".
Умолява се авторът на награденото сти

хотворение „УСМИХНАТО СЛЪНЦЕ" незабав
но да се обади .на редакцията.

неуреден 
двор. А учениците винаги 
знаят да последват хубавия 
пример. Пък и училището 
им е втори дом. Не се ръ- 

ервдетвата. 
Ние уреждаме училището 
с обич и трудолюбие.

Милорад Тодоров е на
шенец от с. Назърица (Бо 
силеградско). През 1954 г. 
държи зрелостния изпит в

с

е не са
мо прилежен 
работник, 
и деен об 
чеоки работник. Изпълня 
вал е редица длъжности в 
общинските

просветен 
едновременно е

ксводим от вси
чки тези признания да ка
жем няколко хубави думи 
за този трудолюбив и ува
жаван нашенец.

ществено-полити

„ РЕДАКЦИЯ 
НА СПИСАНИЕ „МОСТ"

тела: отбор- 
ник, председател на син- Богосав Янев
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СПОРЕД СОБСТВЕНИТЕ 

СИЛИ Н ВЪЗМОЖНОСТИ
азиокванията на заседанието на на такива мъки държавата 
Централния комитет на СКЖ, със- крачки, които дават 

тояло се на 24 и 25 декември, показаха
радиусите в осъществяването на заклю- нсмически и социални въпроси от раз- 
ченията на Третото заседание. Трябва вое:т характер, 
да си припомним, че тези заключения
дойдоха в минутата до дванадесет да Разбира се, не е винаги добро оби- 
покажат направленията на изхода от кновеното оправдание, (което без мал- 
трудностите, да ни сепнат от безгрижи- к° превърнахме в добродетел), че във 
е го. Защото след диагнозите и безброй- всяко зло има и добро”, и можем да 
ните взаимни убеждения как ни е те- извличаме поуки. Обаче в този случай 
жко, съпътствувани с недоверчивост, наистина имаме голяма, същинска по- 
заключенията бяха по конкретните и Ръка: трябва да се вярва, че след едно 
цялостни насоки, които предлагаха ре- десетилетие не толкова занемарителни 
тения и посочваха техните носите- заблуждения видяхме, че единственият 
ли. Затова и можаха да бъдат двигател нг,ш изход е в собствените ни сили 
на акцията за по-бързо излизане от и възможности. В собствения труд, соб

ствевия ум, по-голямата отговорност, в 
желанията според домашната черга! В 
значитането на икономическите зако- 

Централният комитет каза своята номерности и в събарянето на всички 
оценка за валидността на мероприяти- териториални огради по пътя към един

ния югославски пазар! И всичко това

предприе 
резултати обаче, 

които налагат редица принципни ико-

състоянието на летаргия към по-ясното 
утре.

РЕФОРМАТА НА УНИВЕРСИТЕТА
ята по осъществяване на заключенията 
и оценката за това, какво във всичко на Дълъг срок! 
това е било добро, а къде сме въз- В продълженияПлановете не са само списък на же-гтроизвеждали вече познатите неволи. 
Ако се съди по забелязания опит и лания, но и отражение на действител 

■ните възможности. Обществената дей
ствителност ни увери, че това станови
ще не е само нагиздена фраза, но ну- 

вече раздвижени, осъществени: работе- жност, която ни връща в света на необ
ходимостта да живеем и храчим толко
ва колкото заработим. По-бедният по-

предварително публично вече изречени
те становища, много от тези работи са КОГО НАИСТИНА ИНТЕРЕСУВА ПРОЕКТОРЕ

ЗОЛЮЦИЯТА ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМО- 
УПРАВИТЕЛНО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА ПОЛУВИС- 
ШЕТО И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ? УНИВЕРСИ
ТЕТЪТ В БЕЛГРАД, БИ ТРЯБВАЛО СЪЩЕСТВЕ
НО ДА Е ЗАИНТЕРЕСОВАН 
СЕ ИЗТЪКВА, ЧЕ МАТЕРИАЛНАТА ПОЗИЦИЯ (И 
НЕ САМО ТЯ) НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СТУ
ДЕНТИТЕ Е ПОД ВСЕКИ КРИТЕРИЙ, ЧЕ ТАКОВА 
СЪСТВОЯНИЕ Е ХАЗАРДНА ИГРА С БЪДЕЩЕТО, 
ЧЕ УРОВЕНЪТ НА СЛЕДВАНЕТО Е В УПАДЪК, 
ЧЕ НИВОТО НА СЛЕДВАНЕТО Е В УПАДЪК, 
СИ. СЛЕДОВАТЕЛНО, ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА Съ. 
ЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ РЕАГИРА 
ПО ДЕЙСТВИТЕЛЕН НАЧИН, СЕ СТЕКОХА ТОЧ
НО В УНИВЕРСИТЕТА. ОТКЪДЕ, ТОГАВА ВЪПРО
СЪТ В НАЧАЛОТО НА ТЕКСТА?

ло се е и повече отколкото сме свик
нали с цел възможно повече да изнася
ме; с големи мъки и усилия осигурява
ме външната платежеспособност на

лесно свиква с богатството, отколкото 
по-богатият със скромността. За да мо
же да ни бъде по-лесно, трябва

ВСЕКИДНЕВНО

дастраната и отплащаме дълговете към 
чужбина, запазвайки престижа си и до
верието в света; колко толко укрепна 
динарът, като единствено платежно 
средство в страната, а подобри се и не
говия курс на борсите в много страни 
в света по отношение на останалите ва
лути; повече се икономисва, по-рацио- При всичко това трябва да имаме 
нално живее; преразглежда се инвести- предвид, че всички решения и по сное- 
ционното потребление много повече се то естество и времетраене, трябва да 
мери на кантара на рационалността и се търсят на линията и или по линия- 
оправдаността. Например: не е малко та на хода на социалистическото само- 
— колкото да не ни разяжда червеят управление. И това е онзи въпрос, кой-

укрепваме самосъзнанието, че по-скро- 
мният живот, гакав какъвто ни го дик
туват нашите действителни възможнос
ти, е нужното и най-малко болезнено 
решение, което спасява от 
обществени сътресения.

по-тежките

ървите месеци на публичните разисквания по 
и " документа на Скупщината на СР Сърбия на фа
култетите и полувисшите училища в Белград поте
коха в знак на мълчание. Сякаш се чакаше какво 
ще направят останалите. Есента донесе събуждане, 
прибързани коноултаташ-ш и събрания. С констата
цията, че студентската дума почти не се е и чула, 
изготвени са материали от разискванията върху Про
екта във всички полувисши училища и факултети. 
Чакаше се само — в .минута до дванадесет — засе
данието на Скупщината на Университета.

Сега вече „прочутото" неотдавна проведено два- 
досет и четвърто заседание на Скупщината на Уни
верситета в Белград не донесе нщцо ново — обеща
ният материал не стигна, нямаше кворум. Оназн 
краткотрайни ялови размеквания, конто сс водиха, 
протекоха в тежък цайтнот, заради тържеството, 
което трябваше да почне навреме.

На продължение на същото заседание се чакаше 
повече от двадесетина дни. Най-после материалите 
пристигнаха... Липсваше само кворум. Отново от
лагане. Като любовен роман в продължения.

Откъде толкова безотговорност? Може би липсва 
истинско интересовапие, щото състоянието, такова 
какаото с, да се променя, а и сили откровено да се 
каже топа. Може би и Проект-ьт с „виновник". Как- 
то и да е, има много дилеми, но очевидно е, че една 
значителна обществена акция дълго се „търкаля” но 
коридорите на Ректората.

да не то не търпи дилеми и алтернативи, 
с илюзиите, че сме направили въпрос, според който трябва идеологи

чески да се разделяме и да оценяваме 
идейната, професионалната и политиче
ската сериозност на всички решения, 
които се предлагат като пътепоказател.

на съмнението, нито много 
живеем
завой в производството и поведението.

Нито прекалните оптимисти 
много причини щото с ефектите на тези

да бъдат

нямат

краткосрочни мероприятия 
доволни. Защото, илюзия е да се чака, За това Съюзът на комунистите тряб 

мероприятията „на парче” и ,;на па да Държи сметка. Да дава инициа- 
срокове” може по-сериозно да се прео- тави за промени, но и да се променя, 
долее състоянието обременено с прека- На своите идейни определения (обаче 

Централният про укрепвайки идейния фронт), но
на метод на работа- Да не се случва да

че с

своялеяо тежките неволи, 
блом — незадоволяващата позиция 
организациите на сдружения труд в раз мине и по един месец 01 приемане на 
полагането с дохода и принадения труд заключенията до началото на

съвкупното общест- ствяванего им. Да бъде в предните ре
дици на отговорността, за да може (и

осъще-
и в решаването за
вено възпроизводство — остана, така да

Дори, под атакйта трябва) да позовава па отговорност.се каже, неначенат.

Д. Стоянопич
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ОЬЕКТИВНИ И МШО ДРУГИ ПРИЧИНИ
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ползуваното на отпусналите 
дународни кредити. За съжаление,
•никой не отговаря за последиците.

ДВЕГОДИШНОТО 
НЕ ВЪЗЛИЗА НА 12 НА СТО

ТЕ ОТ 6,8 СА „.„.мпегтао В Републиканския фонд За прияцията на частно им\я тр а слея ХОВа и сред ин-(Лескооац, Враня) и други. Три развитите а след това' ^
V напоява- веститорчте, през последни

безспокойствие за това 
идната година, ко- 

решаваща актив
на целия

не-
меж-Тома Милич

системи за
нс се .изграждат.

проектирани 
не гзсе още се явява 

дали няма и в 
гато се очаква 
ност в реализирането

и капиталовложения от 
три милиарда динара да 

трудности.

ъдейки според
и надвишаването на капиталовло
женията в самото начало на ре-
И'!:3^шиНазаПР^—?шт2 Съвсем е разбираемо, че тези
има: след непълни две години на и други обстоятелства довадо а 
реализация, проектът финансово до поокъпяване „ нада шаване 
е реализиран само с 20 на сто, а стойността на повечето обекта. Из 
■вече дойде до надвишаване на минаха две години ог петгодаш- 
средстаата според ггроектоометка- ния план, а средното финансово

осъществяване на проекта възлиза 
на само 12 на сто. Първоначална-

закъсненнята ПОСКЪПЯВД-

проект
около

старите
още не е цялост- 

въпросът за начина на 
на една част от меж- 

отнасящи

се пресекат 
Оше повече, че
но решен 
ползуван ето 
дународните кредити,

заплащането на съответните 
на стои-

ОТ 41,7 милиона долара. По- 
месеци не могат да 

седемте милиона до-

та за почти два милиарда динара.
Ако така продължи, до средата на 
1985 година, до когато бе заплану
вано да приключат всички рабо- е увеличена почти с две милиарда 
ти, средствата според проектосмет динара (12,5 на сто). Веднага се 
ката биха могли двойно да се поставя въпрос: къде и как да

се обезпечат допълнителните сред 
За какво се касае? Без жела- ства, които сигурни сме, че до 

нещата, 1985 година ще бъдат много по- 
и големи. Защото, най-голяма част

се до
съоръжения и технология

та проектосметка през това време ност
ради това с 
се оттеглят 
лара отпуснати кредити.

увеличат. Къде се закъснява? През из- 
година и половина завър-

и в заключителен 
630 животновъдни ферми. 

Засадени са 670 ха с овощия и 
около 700 ха са в ход на

ние да се драматизират 
понеже пред нас има още две 
половина години, за което време от това надвишаване досега „по

да се компенсира пропусна- влече" строителният оператив още
в началото, при договаряне на 

обек-

еклата 
шени са 155 
етап са

може
тото, някои предупреждения и въ
проси няма да бъдат излишни. Но, строителството на отделни 
преди това би било добре да си ти. Това надвишаване при агропро 
припомним за значението на про- мишлеността надминава 30 на сто.

лозя, а
засаждане. В изграждане са също 
така Ю агропромишлени обекта.

заключителенот които пет са в 
етап. За всичко това е заплатено 
1,7 милиарда динара, или 20 на 
сто от стойността на целия про
ект. Обаче, закъсненията и надви
шаването са големи при шест про 
мишлени обекти в Лесковац, Про 
купие, Власотинце и Враня и при 
повечето обекти на първичното 
производство.

екта. Къде са причините? Както и 
в други обстоятелства, когато ста
ва дума за инвестиционното потре
бление, може да се каже, че при 
чините са разнообразни. Тук съще 
ствуват, разбира се, и обективни 
трудности, каквито са инфлация
та, затруднените условия на сто
панисване, цените, рестрикцията в 
кредитно-монетната политика и по
добно. Неразбираемо е обаче за-

РАБОТА ЗА 11 ХИЛЯДИ 
ДОМАКИНСТВА

Най-голямото селокостопанско 
начинание в Сърбия, наречено 
„Морава Н", което с голямо одо
бряване бе прието в цялата Репу
блика, а особено в 17-те най-нера- 
звити общини в Южноморавски и 
Нишки региони, през 1980 година,

бе закръглена финансова- що не Са изоставени от рестрик
цията програмите в селското сто
панство. След това се чувствува

Как занапред? В Републикан
ския фонд за неразвитите вярват, 
че не е всичко загубено и ако,, 
всички участници, задължени за 
осъществяването на проекта се раз 
движат и положат по-големи уси
лия — до края на годината може 
да се реализира 30 на сто от це
лия проект". Разбира се, собствен 

„Морава Н": Голямо начинание принос в това трябва да дадат с
платежоспособност и ефикасност 
Републиканския фонд за неразви- 

След това, тъкмо сега се раз- тцте и банките. Банките трябва .да 
мисля за това дали системите за третират в плановете си този про- 
напояване ще бъдат от полза, ко- ект, като проект с предимство, 
гато се изградят с оглед на голе-

когато
та конструкция струваше по-мал
ко от седем милиарда динара.
Участието на Международната бан 
ка възлиза на 36 на сто, на Ре
публиканския фонд за неразвити- да осъществяват по-рано взетите

задължения. Освен това имаше ко-

липса на средства в основните 
банки, които не са в състояние

те 29, Инвестбанка — 10, инвести
торите в обществения сектор — 5, лебание всред индивидуалните сел 
инвеститорите в индивидуалния скостопански производители. Тук, 
сектор —20 на сто и т;н. големи трудности

също така, имаше неподготвеност 
Освен обществения сектор, в на нашите инвеститори, след това

недостатъчна ефикасност на Ин- 
вест-банка и т.н.

реализацията на проекта взеха уча 
стие 11 500 
кинства- Всичко, значи, бе изпла- 
нирано до подробности: 16 агро
промишлени обекти, 2630 животно 
въдни ферми, 3650 ха под оозощия 
и 1600 ха под лозя, след това на-

индивидуални дома-
/ Също така, от становище на 

нашите стратегически определе
ния желателно е да се направи 
още един опит, така че в креди-

мите капиталовложения, които се 
предвиждат. В някои разговори, 
не без причини, се предупреждава 
на лоши опити с подобни водни 
системи в Чачак и Крушевац. Зна- тно-м°нетната политика да се из

вадят от ограничението селскосто
панските кредити, в които участву 
ва Международната банка. Котато 
се касае за системите за напоя- 

,не ване желателно е да се поискат 
бенефицирани условия на инвести- 

лаиия", но и поради финансовите ране напРимер чрез обезпечаване 
трудности, ще ускори или забави на ЗДна част невърщаеми средства

на Републиката, които се отделят 
За усъвършенствуване на сселско- 
стопанското производство и пр.

ИДНАТА ГОДИНА Е РЕШАВАЩА

Но, какво да се каже за при
чините, каквито са административ 

това, 1ните заплитки, които
поителни системи, мелиорация и 
т.н. Дори е запланувано и 
икономическите ефекти на капи
таловложенията да дадат произ
водство на стойност от 8,7 мили- ствЖва1Нето на този проект: обез- 
арда динара, доход от 2,6 изли- печаването на многобройни реше- 
шък от дохода от 1,5 милиарда
динара.

Но, всичко не тръгна както бе 
запланувано. Повечето работи за-

съпътству- 
ваха и днес съпътствуват осъще-

чи ли това, че водните системи в 
проекта „Морава II" ще се отка
жат? Отказах се и рибниците. 
Дали и как евентуалното отказва
ме на няко-и неща в проекта, 
само поради „твърде големите жения, договори, удостоверения, съ

гласия за внасяне на съоръжения, 
избиране на изпълнители на рабо
тата, особено дългите разисквания цялото начинание в селското сто

панство? На всички 
въпроси сега е нежелателно да се 
дават отговори.

късняваха, за някои крачки не мо
же да се има никакво разбира- за Разграничаването на имуществе 
•не. Защо например финансовата но-правните отношения в експро- 
част от работите е разрешена 
през 1980 година, а заемът рати
фициран през втората половина 
на 1981? Закъсняваха решенията

тези и други

Обаче, всички тези 
„инжекции", които 
даде обществото —

и други 
дава или щеСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА „МОРАВА И" не могат, това 

е очевидно, да заместят усилията, 
които трябва да положат

организации от Вра
ня, Прещево, Буяновац, Власотин- 
це Лесковац, Владичин хан, Ниш, 
Лебане, Прокуиие, Куршумлия и 
другите общини в южната част на 
Сърбия и усилията на индивиду
алните селскостопански произво
дители, които трябва да използу
ват шанса, който им се удава и 
самите себе си да

Участ, на Междуна
родната банка 

« = 27,30
Долара Динара

Обща стойност на 
съоръженията в долари 

* = 27,30
Долара Динара

1 140 321 000 29 532 374 806 233 810

51 597 000 164 835 4 499 996
127 491 000 2 820 513 77 000 005

1 055 691 000 4 986 000 136 117 000
2 375 100000 37 503 722 1 023 851 611

на инвеститорите, за някои проек
ти едвам е договорена набавката 
на съоръжения и изграждането 
•на обектите, закъсняваха валутни 
те гаранции, след това заплащане
то на валутния аванс и тян. В ня
кои места неприемливо се проя
вяваше колебание при избрането 
на изпълнители на строителните 
работи, макар че Сърбия има най- 
голям строителен оператив в Юго
славия. Накрая, закъснява се с

селско-Инвестиции стопанските

А. „Агроиндустрия” 
Б. Професионални 

служби
Б. Система за нап. 
Г. Първич. произв. 
ВСИЧКО

41 770 000

1 890 000 
4 670 000 

38 670 000 
87 000 000

изтеглаят от
вековната беда.



Комунист 3
ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКА СОЦИАЛИТИЧЕС-КАТА МЛАДЕЖ (ССЮМ)

Поколение
непознати предели

та младеж и югославското обще
ство. Или, калето каза делегатът 
Мирко Чубрич: „Масовост може 
да се постигне само въз основа 
на свързването на младежта спо
ред интересите, а никак въз оснс>- 
ва на политическите становища и

за нови,
заключения, чиято реализация е 
под въпросителен знак.”

И на този конгрес бе повто
рено, че днес имаме и осем обра
зователни системи, които спират 
свободното движение и школува
не на младите хора. Специално бе 
подчертано, че младите хора не се 
съгласяват с едно такова състоя- 

отделни, а много често и противо- ние в образователната система и 
положи и на интересите на остана
лите слоеве на младежта."

Съюзът на социалистическата

НОВЕТЕ СИ, СВОИТЕ^АКТИВНОСТИКИТфу1НКПит1^и ПРЕСТАНЕДАНАМАЛЯВА БРОЯ НАЧЛЕ- 
ТЕ ИНТЕРЕСИ НА МЛАДИТЕ ХОРД лкп ПОВЕЧЕ ЩЕ СВЪРЗВА С
КАТО МАРГИНАЛЕН ФАКТОР В СЪВКУПНИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИ 1оТ 101X0 СЪЩЕСТВЕН- А НЕ
Н ай-крагка и най-внушителна 

оценка на Единадесетия 
гРес на Съюза на 
социалистическа младеж даде 
заключителната си 
телствуващият на последното 
нарно заседание

ЖИЗНЕНИ-

за делегатът Петър 
ние младежите не участвуваме до 
статъчно в разискванията по опре
делени проблеми в някои от

0ргани„ « че само младеж ще престане да намалява
ДГП^ в'Н1во>Га“а“Еа ЕВЕГсе°~Н^ 1=Ге1^ГмГ„та временно

поколение, което така бързо жи- безделието и чеактипнпг?тяЯТия ™ Х°Ра’ 8X0 успее да ДиствУва като ческо развитие представляват опа 
вее, да . бъдеш на конгреса и да старите пелешГвсъществен, а «е маргинален фак- сност за по-нататъшния общ 
приемаш решения, които се не- пасивно като пиокТ/янта ч»' Т°Р \ 1(еЛОКуттия обществен жи- предък на образованието, науката
посредствено отнасят до цяло ед- Сто разискваме в » ™ В п3®070' както ИЗТънна Джор- и културата." Освен това, непри-
но поколение... Открихме пома- пр^птпш „ а СВ°е им6, Нв" ДЖе Павлович' „всички обществе- емливо е, че тази област на об-
лко с идване, че все паА недо- легата” И базата”" та^овж «о-пелитачески организации са и ществения живот .и занапред да се 
статъчно се познаваме. Разговаря ' становище” към такива делегати организации. Ние сме чле- взима като потребление, защото
хме за същите проблеми но все Пп тг.,,т, ^ т кива делегати, нове на Съюза на комунистите, тя е съществено предпоставка на
пак различно. Защото 'не бихме ре каза Радоивд Вл^йович Недо ™вднкатите' Социалистическия съ бъдещия стопански напредък, а
по-често се събирали и така се- статг/нот0справянена СЮСМ в ' СаМ° ЧС В идеино-политическа- условие за този напредък са по-
риозно и отговорно разговаряли? политическата система на соиия ™ активност на тези организации стоя«ните капиталовложения в
Нека докажем, че няма да чакаме листичеедата с^о^авителна пе Участвуваме достатъчно и зато- школуваните млади хора. Още ед-да ни \яп,тпят и П пнр^ цлттги лтггическата самоуправителна де Ба резултати няма. •. Точно е то- на позната констатация намери

мокрация, маргиналната му пози- Ва, че ни Няма в задоволяваща своето място на Конгреса, а това
ция по отношение на обществени- степен в структурите на органите е все по-големият разрез между
те процеси младите хора с на обществено-политическите и са- потребите на сдружения труд за 
право не щат да толерират... Кол моуправителните организации, но определени профили на кадри и
ко Съюзът на социалистическата и ние не сме се подготвили до- желанията на младите хора да се
младеж мобилизира младите хора статъчно да не се стигне до това." школуват за онези занятия, кои-
върху конкретни задачи — толко- Един от важните жизнени 
ва младите хора се изявяват и в проси на цялото общество, а със
политическата система.' специално значение за младия то, че за осъществяването на ре-

човек днес е безработицата. За формата на образованието е по-
този проблем много се говореше в требно марксистко обооновзние на
последната година, и не е случай- целокупния учебно-образователен
но, че безработицата и политиката процес.
по настаняването на работа бяха Делегатът Бранислав Тодорович, 
една от темите, на която Кон- изтъкна че причината за обществе
гресът посвети повече време. Ста- ните проблеми, преди всичко в
на дума за икономическите причи- настаняването на работа, не е са-
ни на незаетостта, остро се гово- мо в системата на образованието.
Ри за субективните слабости в Същността е в това, че нямаме
осъществяването на политиката по ясно дефинирани планове по техно
настаняването на работа, разбира логическото развитие и дългосроч
се и за мястото на ССЮМ в ре- ните потреби на сдружения труд.
шаването на тези проблеми. Този делегат изтъкна, че почти е

невъзможно да се намери работа, 
когато в момента в Югославия са-

Канечич, чеКОН-
югославската решително се определят за единни 

основи на възпитателно-образова
телната система.

Спомената бе, че една от при
чините за такова състояние е, че 

прикове „проблеми и противоречия в съ- 
обществено-икономи-

в са-реч председа- 
пле-

на-

знати предели където няма да ни 
очаква винаги сигурната и топла 
Титова ръка". А към тези преде
ли тъкмо сочат решенията на най- 
висшето събрание на младежката 
организация, единодушно приети, 
без разлика на периодичните раз
лики на оценките и мненията в 
двудневните разисквания на мла
дежките делегати: за младежката ПРИЧИНИ ЗА СЪВМЕСТНО 
борба и залагане в осъществяване ДЕЙСТВУВАНЕ 
на самоуправлението, братството и 
единството, общонародната отбра- Една от причините за слабата 
на и обществената самозащита, връзка на младежките активисти 
Защото, както изтъкна Горан Рад- с „обикновените" младежи, чле-

въ- то на сдружения труд поне в мо
мента не са потребни. Бе изтъкна-

ман „нима не се решихме заедно нозе на организацията, или с сво
да бъдем ангажирано, прогресив- ите връстници, лежи в затворено-
но младо поколение, което желае стта, ограничеността «а малките
да бъде това общество. Много, групи на тези активисти. На това

отколкото е това мислеше и Слободан Репац, кога
то «каза: „Всички инициативи, вси

много повече 
днес/'

чки решения приети в един ма- 
имат и малко зна-НЕСВЪРЗАНИ С „БАЗАТА" ЛЪК кръг

чоние. Не бива сами да решаваме „ПРОБЕН КАМЪК" ЗА ССМ 
констатация така нар. младежки проблеми. мо право, икономия и политичес-

произтече от многобройните кри- Тр'ябва да бъдем в тесен кон- Обаче, почти и нямаше участ- ки науки следват 130 хиляди сту- 
тически и самокритически оценки такт с икономическите, самоулра- ник в разискванията, който в бъ- денти, но за това агрономия след- 
от конгресната трибуна за досега- вителните, политическите и оста- дещого осъществяпане на полита- ват само 13 хиляди, машинство — 
шната позиция на първичната ор- палите интереси и потреби на чо- ката по настаняване на работа да 17, докато годнншо дипломират 55 

СЮСМ вътре в века на рботното му място, във фа- ме вижда и гю-инаква от досегаш- хиляди студенти. Всички пробле- 
бриката, града, на селото. Ето за
що трябва да създадем възмож-

Тази, последната

ганизация на 
ООСТ, в делегатската система, по

обще-
шата роля «на Съюза на социалисти ми в образованието, изтъкнати на 
чеоката младеж. Съгледан с очите Конгреса, императивно търсят най- 

организации, ност за отговорно ангажиране на па делегатите като активен участ бързо решаване, защото учебното 
младежта. Пър- младежта във всички облици ма щик в борбата за по-бързо проду- дело, като социален вентил само

обществено-иконамичес-
юзът на югославската социалисти- ките проблеми на младите хора и 
чсока младеж, според тях, трябва един ден може да стане причина

за ерупция на социалното недо- 
в волство.

отношение на останалите 
ствено-политически
по отношение на
вичната младежка организация в общественото ангажиране, живо- ктивно настаняване на работа. Съ- отсрочва 
ООСТ „най-голяма част от активно та и труда.

в акциите с С други думи, ССЮМ има мпостите си изчерпва
манифестационен характер: уреж- го причини да действува с оста- да бъде гтрисъствуващ и в самоуп 
дане на двора на ООСТ, работ- налите обществено-политически ор равителните органи на ОСТ, и 
ническите спортни игри и друго" ганизации. Обаче, поради отделно- делегатските скугпцийи, и в орга-
_ оцени делегатът Маринко Гър- стта от интересите на младежта и ните па всички обществени и об- ЗА НАЙ ШИРОКО ДВИЖЕНИЕ
беша. Въпреки че и тази актив- останалите трудови хора — и съ- щоствемо-политически оргаииза- НА МЛАДЕЖТА 
ност е в сферата на първичната трудничеството на ССМ със Соци- ции, представен с работата <на Множество лредконгреони ра- 
младежка организация, последна- алйстичеокия съюз, Съюза ма ко- своите най-добри и най-иапредни- зиоквания, водени в републикан- 
та малко или много малко обръ- муиистите, Синдиката и осташали- чави активисти в борбата за раз- оките и покрайниноките форущ} 
щаШе БН,ИМание на жизнените въ- те обществено-политически органи решаване на останалите обществе- се въртеха около организациотж- 
просина работниците, специално на зации досега течеше със слабости ни проблеми. С други думи „про- те и кадрови въпроси. Именно, де- 
младите: на условията на създава- и недостатъци. За това говори и беи камък" за ССМ е не само легатите на ССМ на Словения се 
не и разпределение на дохода, жи- Велибор Золак, спирайки се върху активното участвуване в разреша- застъпваха за младежка организа- 
яищните «проблем-й, инвестициите, причините за намаляване броя на ваше на безработицата, но общият ция, която би била най-широко 
разширеното възпроизводство, младежката организация, неактив «климат, на която с общото си движение на младите хора, а не 
сдружаване на труда и средства- иосгга й, форумната й работа: действуваше трябва да допринесе каквато е днес — класическа но
та настаняването на работа. „Точ- „Фактор на неспособността на организацията на югославската литичеокка институция, която има 
но паради такава зкционна йена- ССМ е трансмисионната й пози- младеж. Само с едно такова ней- свои зарегистрирани членове. То 
соченост заяви Гърбеше, ССМ не ция по отношение на останалите но присъствие в обществения жи- па предложение не намери благо- 
опечели доверието на младото по- обществени организации. Причина вог тя може да си възвърне авто- приятен отклик в другите среди, 
колеиие и започна да губи своя- та за тази позиция виждам във ритета и доверието пред остана- а инициативата бе охарактернзн- 
та роля и значение". формирания и постоянно формира- лите организации — което за рапа като откровен апел за разпус

Как младежите в делегатските тия се професионален политичес- ССМ е най-важното — да умножи капе на организацията на младеж
ки управленически слой в рамки- споите редове с нови млади бор- та.
те на ССМ с интереси, които са ци за интересите и ма югославска-ини изпълняваха своите за- 

Често има възражения, ка-
скупщ
дачи? (На 4 стр.)
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как то се случва днес. Уверен съм, 
че това не би било така. Считам,

икономически мерки, макар и ог 
раничено, като израз ма момен
талните обществени потребности.
Мисля, че повишаването На орга- нователно разпуснато 
низмраността в обществото, на че стопанството се разтегля ме- 
гРаяеданите в местните общности жду собствените дребни искания 
но тези въпроси, особено в сегаш- и огромни възможности, че не 
ното време, с една от насоките в сме достатъчно организирани и че 

на тези проблеми, парциалните интереси все още 
са твърде силни.

Следователно, Белград разлола

Акценти
ДУШАН ЧКРЕБИЧ:

че при пас съществува едно неос 
отношение,

Крачка
ноято
търси
опора

5
разрешаването
По този начин трябва да се мама- 

несигурността в снабдяването,
които сега съществува. Но всс га с огромни производствени и раз
пак само увеличаването па лроиз- войни потенциали, Гова трябва да 
водството С траен изход от тези бъде осъзнато и да се изнамират 

Стихията е най-лоша- пътища за най-доорото му излол-

лн

трудности.
та алтернатива. Трябва решител- зуване, и то не само моментално,

заради изхода от сегашната об
становка, но като една

която трябва
но да й пресечем пътя, практичес
ки — с всички мерки.

Фактът, чс в Белград съществу предпоставка,
научно-^зс изиграе съдбовна роля за лоната- 

ведомства още не

Душа» Чкребич основна
да

когато са в състояние да откри
ват процесите п предлагат реч ле
вия, върху конто трябва да се 
ангажират всички обществени 
сили. Сигурно е, че нс о добре да 
сс позоваваме само на опасността 
от откриване на пространство за 
държавни интервенции, но дей
ствително, вся къде къде го е това 
възможно, държавните интервен
ции трябва да заместваме със

ват голямо число 
следователски тъшното му развитие.
означава, че този научен, развоен Днес, когато се намираме в сс 
и кадров потенциал се използува риозии икономически трудности, 
в необходима и възможна степен, когато е необходимо да задви- 
Особено слабо го ангажира бел
градското стопанство.

Взаимната несвързаност в нау лагаме, ние трябва да търсим из
хода в нас самите, в тази латент-

И| дна от неминуемите крачки 
Б в 1983 родина е и намалява

не на потреблението. И то
ва, как често се казва, на всички 
видове потребление. Обаче, 
връзка с това веднага бих доба
вил, че наш идеал не е малкото 
потребление. Напротив. Нашото 
съвместно становище, за което 
трябва да се изборим, всъщност, 
е твърде просто: да съгласуваме 
потреблението с нашите материал

жим огромната самоуправителна 
и творческа енергия, с която разповъв

сфера, ко
ято е разделена на дребни изсле- на, огромна енергия, която съчин 
допателоки ядра, намалява твор- яват самоуправителна 
чсскпте й възможности и я нрави ните трудови хора. 
слаба за по-сериозии

чио-изеледоватсл  ската

олределе- 
Днес с дъл

боко основание изтъкваме, че опо
рата ни е в собствените ни сили. 
Това не с никакъв, така да кажа, 

някаква

съзнателна акция и с организи
раност на сдружения труд. Но за
това, сдруженият труд трябва 

ни възможности да харчим само по-бързо, по-ефикасно и по-добре 
онова, което сме заработили. До-. да се договаря, трябва по-бързо 
брестоящите чуждестранни со
циолози, политиколози и иконо-

изследова-
телски начинания, следователно и 
хронично неефикасна.

От друга страна, органическият призив, продиктуван от 
състав на средствата за произвол- „безизходност”, от някаква „безна 
С1во в белградското стопанство деждност”, от някакво „отчаяние”, 
сс намира на завидно техничес- поради обстановката, в която по- 
ко-техноложко равнище, въпреки иастоящем се намираме. Това не 
отделните, противоположни ма то е „жертвуване”, но дълбоко съз- 
ва случаи. Днес е негово безспор пателна крачка, при което се 
но техническо-техноложко пре- имат предвид нашите огромни ма 
димство. Тук най-напред е твър- териални, човешки, кадрови и дру 
де силната сфера на оборота, отде- ги потенциали, крачка, която тър- 
лно сферата на външнотърговски- си опора в работническата класа,

в нейната производствена сила, 
треби и интереси. Това е опреде
ление на организираните сили на 

в нашето общество, на работничес- 
външната ката класа и на всички трудови 

върху конституцион- хора.
че е слаба свър- (Части от изложението на засе- 

заността й с производството чрез данието на Гражданския комитет 
на Държа ме и охрабряваме сдруже- Развити обществено-икономичес- ”а СК в Белград), 

ния труд да изпълни своите кон- ки отношения. Накрая, да посоча 
егитуционни функции. и съвсем разбираемия стремеж на

специалистите

да съгласува своите интереси, а
не да протака споразумяването до 

мисти, тъгуват над опасността, ко безкрай, като че ли световният па
лто в себе си носи така наречено- зар само нас ни чака и като че ли 
то потребителско общество и над тамо ке се води същинска битка, 
отчуждаването на човека в него. казал бих, кървава битка и не гос 
Ние в момента имаме други гри- подствуват „вълчите” закони на 
жи. Да спрем упадъка на жизне- профита и капитала.

Нашето отношение и нашатания стандарт, стандарта да дове
дем в унисон с -материалните въз 
мсжности, организираност 

ДЗ пособени
още не са ирис 

към тежестта и услови
ята на огорчената борба, която 
владее на световния пазар, която 
е и засилена от наличната реце- 

да раз- сия и другите икономически про 
рамки в орга- блеми, от които не са пощадени 

низациите на сдружения труд, ко- днес и най-напредналите страни, 
ито не отварят вратите на мла- Ето защо, мисля че ние трябва и 
дите^хора, да влагаме усилия в като Съюз на комунистите да 
подооряване на снабдяването 

- гражданите с артикули от първа 
необходимост. Наша дългосрочна 
ориентация не е да се поддържа 
ниското потребление. Никак. За
това мисля, че износът и потребле 
нието са значителна мотивировка 
за производството и

в потреблението
имаме икономично и рационално 
поведение, да разрешил! настаня
ването на младите хора по-ефика
сно- отколкото досега, 
бием егоистичните

те организации, които наистина са 
направили големи крачки нап
ред, макар че аз мисля, че между 
временно се отбелязва упадък 
трансформацията на

по

търговия 
ните начала и

под-

Към големите цен ПОКОЛЕНИЕ ЗА НОВИ
Когато се касае за снабдяване- трове, който у нас днес е твър- НЕПОЗНАТИ ПРЕДЕЛИ 

то на гражданите, мисля, че много Де изразителен и който не трябва (От 3 стр)
пп-н,тЯ™„. I БеЛгРад тъ™° се нредпрн да се взима като бреме, но трябва На прес-конференцията състоя-

3 тп н33яДЗ С6 подобри положение да се използува в положителен ла се в навечерието на Конгресат т0- Не бих желал нито за момент смисъл. досегашният сгуг-тя?.
завя РУД0ВИТе Х0ра И гражданите да доведа под въпрос доходност- Никога не се освободих от ед БОГИЧЕВИЧ ^ Д БОГИЧ
дават подкрепа на мероприятията, ната мотивировка «а сдружения но л,!чно съмнение че твърде мя' ШИ4ЬВИЧ’
които приемат Съюзният изпъл- труд, който участвува в снабдява- ’ ТВъРде ма-

цЪВеТ И СкУПЩ^га на пето на гражданите. Напротив 
Не само затова и винаги, това спада 

защото всички тези

. ния растеж.

многократно под- 
черта, че младежката организа- 

лкс ползуваме научно-изследовател чия е фронтова и че на нас поне 
и развойните потенциали, и в настоящия момент не са ни

са така добри, но защоГГк^ ^Ге, ~ ^""“али в организатщя,

решГлнТ^0да°Вр^ираИтНТТ^дИ "Б° сс^™'«ата .на
приемат мероприятия, отговаря- и купуване над моменталните потре би и някои ппчга може ССюм Разискванията не са завър
ши на обстановката. Те вярват в бности. Само с по-добро снабдява- бяха ^ ншсоя РУдрмгя УТ^' аК° На ТОЗИ Конгрес- макар че,

и „ ™„,.»сюм
“"»■■=»»»»- йжг

сем

ските пот-
изменения, които

в

след
ще остане непроменена, 

този въпрос 
и по инициативата на 

на Словения най-вероятно
дежжата а^пСКВа Не Само в мла дежката организация, но и в Съ»
за на комунистите. В

разисквания по
приложение

ческа система, когато същите фун 
кционират, когато са решителни, заслужа-

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

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

трудова организация

Комунист по-нататъш-ните
като този въпрос

, Т7 се изтъкват и
соките ,«3 ДВаРД Кардел в -Насоките на развитието”, където
кда “;КаТа °РванйзацияД ви

хвам.я няй' РГаНВДация’ която обхваща наи-широките маси на она-
и младеж, която своето бъдеще 

■»
зация не трябва да стане кощщ на 
някогашния СКОЮ. Така актт 
ност вече не може да бъде сп™ 
фпчна задача на някоя младежка 
организация, но това е дело на вси 
чки наши социалистически

С указа на Президента на Републиката от 
22 декември 1964 година ,,Комунист” е отличен 
с Орден народно освобождение, а с Указа от 
3® Декември 1974 година с Орден братство и 
единство със златен венец.

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

Нови

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

Издава Издателска 
„Комунист".

Печата се в четвъртък ■в сърбохърват- 
ски, относно хърватско сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски И албански 
еяк» I * съкратени икупщя 
гарски, словашки, румънски и

ствени сили, а отделно на кому. 
нисТите, които действуват в Съюза 
на социалистическата младеж, 

фия Паулич — Драгомир Мицич

не български, уя- 
русински език.



СТАНКА ИГОВА САМОДЕЕЦ И РАБОТНИК СЛЕДКОНГРЕСНИ МЛАДЕЖКИ РАЗГОВОРИ

песен и 
прилежен труд МЛАДИТЕ СА КОВАЧИ НА 

СОБСТВЕНАТА СИ ИЗЯВАМинават 
Няват се

годините, сме- 
поколенията, а 

музикалната самодейност 
в Димитровград 
остава

Станика—певицата е без 
Станика—спорен талант, 

работничката е прилежен 
труженик. 
„Свобода", 
на работа 

и вина- 
тру-

все ои 
и' инте-

производствен 
В конфекция 
е постъпила 
през 1971 година 
ги си е изпълнявала 
довата норма. Доволна 
от работата 
има

богата
ресна. Дълголетна 
ва традиция. Създаваха я 
Петър Гигов, Асен Коцев, 
Лалка Любенова... Сега я 
продължават и музикална 
та слава на 
край разнасят Шпиро Три 
чков, Красимир Григоров, 
Славица Гогова 
Сякаш народното

На неотдавна прове 
дените младежки конгре 
си недвусмислено се по- 
твърди определението, че 
младите и сами трябва да 
се изборят за мястото, 

което им принадлежи в 
обществото. Как това оп 
ределение ще се осъщест
вява на практика? Отро 
вор на въпроса потърсих 
ме от двама младежки ръ
ководители.

на първичните младежки 
организации и чрез творче 
оки принос в обществено- 
политическите акции. За 
мястото, което й принад
лежи в училището и общи 
на та, следователно и в об
ществото, нашата младеж
ка организация ще се бо
ри чрез акции за повиша
ване па успеха и дисципли 
ната, чрез по-активно вк
лючване в самоуправител 
ните отношения в учили
щето и чрез възможно 
най-голям принос на мла
дежките и останалите об
ществено-политически 
трудови акции в община
та- Ние и досега най-мно
го действувахме в тези три 
насоки, но не сме доволни 
от постигнатото. Чувству
ва се недостатъчна идей
но-политическа 
пост на учениците и пър
вичните младежки органи
зации, така че занапред 
най-голямо внимание ще 
посветим на марксическо- 
то образование на млади-

и хуба

е
и счита, че 

възможност да зара 
боти, понеже възнаграж- 
даването е според труда. 
Тази година е имало мно
го домашни работи, но не 

един
ден, не е „измисляла” бо 
лести.

родния си

и други.
музика

лно творчество поддържа 
в тоя град собствен „раз
садник” на таланти!

С певческите

е отсъствувала нито

си въз
можности и обич към на
родната музика, СТАНИ
КА ИГОВА, тридесетгоди 
шна работничка в конфе
кция „Свобода” се нареж
да сред най-големите та
ланти от този „разсадник”. 
Всички, които са имали

Връщаме се отново към 
музиката. Напоследък ди- 
митровградчани забеляз
ват, че Игова по-рядко 
участвува в манифестаци
ите...

Тези думи са и нейното 
обещание, което сигурно 
ще зарадва Димитровград 
чани. Здщото нейните из
пълнения на популярните 
народни песни „А бре вие 
момчетия”, „Пошла йе 
Троянка на воду”, „Залю-

и

ство и единство в наши
те редици, ние граничари 
те и досега постигахме ре
зултати, достойни на мяс
тото на младежката орга
низация в системата на 
всенародната отбрана.

възможност да я слушат, 
единодушно оценяват: не 
йните 
душевяват!

— Народни песни започ 
нах да пея още в основ-

подготве-
изпълнения въо-

Младежките конгреси 
ни задължават и насърча
ват постоянно да се стре
мим към свръх — резулта
ти в подготовката ни за от 
брана. Мога свободно да ка 
жа, че е висока готовност 
та на нашата младежка

Ясмина Стоименова те.
ЕТЕМ КОЛЕНОВИЧ,

председател на младежка
та организация в гранич
но поделение:

— С правилното схваща 
не на граничарската длъ
жност, като свещен -дълг 
към родината, с усърдие
то в обучението, с извън
редното другарство, брат-

ЯСМИНА СТОИМЕНО 
ВА, секретар на Председа
телството на Акционната 
конференция на ССМ в Об 
разователния център „Иван 
Караиванов”:

— Целта трябва да се 
постигне преди всичко 
чрез акционно укрепване

организация като цяло, и 
на всеки граничар отдел
но, да бъдем във всеки 
момент истнноки Титови 
граничари.

Манол Янев

ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО НА 22 ДЕКЕМВРИ — ДЕНЯ НА ЮНА В БОСИЛЕГРАД 
СКА ОБЩИНА

Признания на най-дейнитеприлежна на раоотното място, 
талантлива в изпълненията

Станика Игова

било малко моме” просто 
разнежват душите на слу
шателите.

в Поганово.
младежка

подготвяше

мото училище 
Сетне нашата 
организация 
културно-забавни програ
ми, в които редовно уча
ствувах с изпълнения 
шопски, македонски и 
сръбски народни 
или пък като танцьор. 
„Срещите на селата” съ
що редовно участвувах 
разказва Игова, за музи- 

„кариера”.

Най-големият 
на нашите въоръжени си
ли — Деня на ЮНА, в 
граничното поделение на 
Борисав Павкавич в Боси
леград бе делово и тър
жествено чсствуван. Че- 
ствувансто започна ма ня
колко дни пред празника 
с различни спортни състе
зания, в които участвува
ха отбори ма ФК „Мла
дост”, младежта от Сред
ношколския образователен 
център и града.

дирите от това гранично 
поделение са осъществява
ли и осъществяват извън
редни резултати в изпълня 
ването на поставените за
дачи, при което развиват 
пълно сътрудничество с 
населението в общината. 
Същото от година на годи 
на все повече се усъвър- 
щенствува и обогатява с 
нови съдържания и акции 
от съвмест.ен интерес.

По повод празника за 
извънредни резултати пове 
че войници получиха раз
лични признания и награ
ди. Между другото 10 вой 
пика получиха награден 
отпуок от 5 до 10 дни, а 
10 войника бяха произве
дени в по-висок чин. За 
успешно 
с войниците, благодарстве 
ни грамоти получиха Ва
сил Такев, Харалампи Сто 
именов и средношколския 
образователен център.

празник ша граничното поделение 
Борислав Павкович. Меж
ду другото той подчерта, 
че днес ЮНА е ковачни
ца иа братството и един
ството и съдружието на 
нашите народи и народно
сти, с което на практика 
се продължава таченето на 
революционните традиции 
и революцията и с което 
последователно се осъщес
твява даденият обет към 
другаря Тито.

Станика Игова се грижи
за бъдещето на музикална 
та самодейност в Димиг- 

Нейнмте дъще-
на

ровград. 
ри също са таланти за иа 
родна музика и един ден 

ще тръгнат

песни
В

посигурно 
майчините стъпки.

Кирил ГЕОРГИЕВкалната си

40 ГОДИШНИНАТА ОТ ПЪРВИЯЧЕСТВУВАНА 
КОНГРЕС НА УСАОЮ От името ша гостите 

поздравителна реч с чести 
ткн за 41-ия рожден ден 
на ЮНА произнесе пред
седателят на ОК на СКС 
в Босилеград Цоне Тодо
ров. След като изтъкна ог 
ром мото значение на дру
гаря Тито за създаването 
на ЮНА и усъвършенству 
ване концепцията по все
народната отбрана и обще 
ствена
подчерта: — Ние, негови
те съратници и поколе
нията, конто идват ще из
граждаме такава ЮНА, 
която ще продължи да 
пази мира, но която ви
наги ще' бъде готова и спо 
собтга да се противопоста
ви срещу който и какъв- 
то да е агресор. Войници- 

граничари и комап-

На 21 декември празни
ка на денонощните пазачи 
на.границата първи чести 
тиха пионерите от основ
ното училище „Г. Дими
тров” в Босилеград, а 
след това и ръководители 
те на обществено-полити
ческите организации и Об 
щинската скупщина, пред
ставители на трудови орга 
ш-гзации, както и делега
ции на трудови колективи 
от региона 
на граничните застави в 
общината. Главното тър
жество сс проведе в ка
зармата, а пред гостите и 
войниците за значението 
•на 22 декември и за след
военния път и развитие на 
ЮНА говори командирът

Революцията продължава 

и търси ьови борци
На 27 декември 1942 година в историчес

кия Бихач на най-голямата свободна територия 
в Юг^лавия и окупирана Европа ио това вре
ме, е започнал Първият конгрес на 4 
шистката младеж иа Югославия. В работата на 
Конгреса са участвували 365 делегати 
наслаени партизански отряди от всички кра-

И"Ш НОтЮтГо0ва,авВажно историческо събитие из- 
40 години и по този повод в Бихач се 

състоя тържество, на което говори Дра™“ 
Или” председател на Прсдседателствотона Съ
юзната конференция на ССЮМ- 
волюционен днес значи да Р а.
за развитие на социалистическите
вителии отношения, за бра напред __
да изнамираш решения, които водят напред 

Илич.

сътрудничество

самозащита той

патропати Да добавим и това, че 
по повод празника на 21 
декември вечерта в Кул
турния дом се проведе 
културно-забавна 
ма. изпълнена от войници, 
ученици и хоровата група 
на Памуковия комбинат от 
Враня.

минаха

програ

ма я.теказа между другото
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АКЦИЯ ,НИШО НЕ БИВА ДА НИ ИЗНЕНАДА" В 
БОСИЛ ЕГРАДСКА ОБШИ НАСЕЛСКО-

Ло - съдържателна 

и по-масова
Кооперирането е моята 

перспектива
Димитър Миланов — 

„Мичо” от село Злидол с 
един от тридесетте селско
СТапаНСКИ Пр0НЗВ0Д11ТСЛ11
от Босилеградока община, 
който е обединил труд и 
средства с основната орга
низация на 
труд „Напредък” от Боснле 
град, занимаваща се със 
селскостопанска дейност.

От средствата, предназ
начени за проекта „Мора
ва II”, е взел кредит от 
230 000 динара. Със 100 000 
динара е купил моторна 
косачка, подходяща за ко 
сене в полупланински кра
ища, а 130 000 динара е из 
разходвал за купуване на 
две крави порода „симен- 
талка”, които ООСТ „На
предък” обезпечи от Вете
ринарния институт „Похтур 
ка” от Мурска Собота. За 
едно с тях отглежда и две 
крави от „монтофонска” 
порода и тридесет овце. 
По тоя начин Димитър Ми 
ланов оформи собствена 
миниферма.

— С години наред от
глеждам повече добитък, 
защо го това е моят път до 
добра печалба. Миналата 
година отгледах осем гла
ви едър добитък и 25 ов
це. За телци, агнета и 
друг добитък, както и за

производителност и бдите 
лност е проявена в трудови 
те организации, 
рамките на акцията са ор
ганизирали производство 
при извънредни и военни 
условия-

Значението на 
е още по-голямо, защото 
се проведе при пълното ан 
гажиране на трудовите хо
ра за осъществяване на це 
лите на 
стабилизация.

Председателството на Об 
конференциящиискат а

ССТН в Босилег-рад 
миналата седмица напра

на тазгодиш- 
учония в рамките на 

„Нищо не бива

които вла

ви анализ 
ни те 
акцията 
да ни изненада”.

сдружения ? € Ш 7
е-'

акцията.1
бешеНа заседанието 

потвърдена оценка от 
информацията, изготвена 
във основа на анализите

е*

А
АЩ* ■у икономическат ала комитетите по всена 

родна отбрана и общест 
вена самозащита в мест
ните общности и организа 
циитс на сдружения труд, 
чс населението в Босиле- 
градска
пълна подкрепа на 
акция и че тя 
на година става все по- 

по-м асо- 
зак-

учение са
•участвували 24 местни об 
щности и почти всички ос

ЖИВОТНИДимитър Миланов отглежда породисти Председателството на 
ОК на ССТН в Босилег- 
ОК на ССТН в Босилег
рад застана на станови
ще, че занапред трябва 
ямо сътрудничество ме
жду заетите в организади 
ите на сдружения труд и 
населението в местните об 
щности, както в провеж
дането на акцията, така и 
в усилията за обогатяване 
на съдържанието й- Също 
така е необходимо да се 
повиши мобилността и вза 
имодействието на всички 
обществено-политически су 
бекти в общината.

дн), а останалото гори и 
пасища. Имота обработват 
той и съпругата му Радка, 
а през лятото им помагат 
двамата им синове, нами
ращи се на постоянна ра
бота във вътрешността на 
страната-

други селскостопански про 
изведения 
чалба
Тази есен купих косачка, 
която значително ще ми 
улесни работата, понеже 

най-трудната 
работа при нас. Сега вече 
възнамерявам да увелича 
добитъка си, тъй като 
имот има достатъчно, не 
за 30, а за 80 или 100 ов
це и няколко говеда —- 
със задоволство каза Ди
митър.

Димитър Миланов при
тежава около 20 ха земя, 
от това над 12 ха обработ
ваема площ (ниви и лива-

осъществн пе- 
от 210 000 динара. община оказва 

тази
от година

съдържателна и 
ва. 13 тазгодишното 
лючително

коситбата е

— С обединяването ми 
със селскостопанската ор
ганизация се чувствувам 
много по-сигурен. Редовно 
се снабдявам с възпроиз
водителни материали, кои
то сега в изострената ико
номическа обстановка все 
по-рядко се умират в 
магазините.

организации нановни
сдружения труд и трудо
ви общности, с няколко 
хиляди души. В местните 
общности най-добри ре
зултати са постигнали по 
деленията по противопо- 

М. я. жарната защита. Висока М. Я.

СЛЕД РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА „МАЧКАТИЦА"

Исполинът се изправя на крака
ПРЕДИМСТВО — НА ПРО 
ИЗВОДСТВЕНИЯ ТРУД

Една от най-старите про 
мишлени организации в 
Сурдулишка община е 
„Мачкатица”, фабрика за 
машини и стоманолеярна.
Доскоро тази организа
ция обаче работеше при 
твърде лоши хигиенно- 
технически условия: рабо 
тниците едвам издържа
ха по 20—25 години тру
дов стаж и най-често за
минаваха в инвалидна пен
сия-

Последните три години, 
благодарение на ентуси
азма на заетите в „Мачка
тица” и помощта на общно 
стта, в „Мачкатица” е цз- 
вършена реконструкция 
и модернизация на произ 
водството, доизградени са 
и съвременно оборудени нара.
.производствените помеще 
•ния. За тази реконструк
ция и модернизация са из
разходвани 260 милиона 
динара, главно оборудва
не от домашни произво 
дители, а само 10 на сто 
са чуждестранно произ
водство.

Тази година „Мачкати
ца" ще реализира доход 
от около 330 милиона ди
нара. Идущата година оба 
че общият доход ще въз
лезе «а около 900 милио
на, което представлява 
увеличение от 200 на сто. бар” от Белград. „Мачкати 
При това най-голям до-- ца” също така е устано-
ход трябва да реализира вила близки делови връз

леярната. За производство 
то на 7560 тона стомана 
ще се осъществи доход от 
около 820 милиона тона.

Това, производство за 
идущата година е запла
нувано: от 4200 тона стома 
•нени лагери на стойност 
от 420 милиона динара. 
Предвижда се също така 
машинно калъпиране на 
2400 тона на стойност от 
270 милиона динара. До 
коя степен ръчният труд 
е заместен свидетелствува 
обстоятелството, че ръчно 
ще бъдат произведени са
мо 960 тона отливки на 
стойност от 128 милиона 
динара. С машина обра
ботка на стоманата ще се 
реализират 80 милиона дй

ки с редица крупни произ 
водители в страната: 

„МИН” от Ниш, Индус
трията за мотори в Рако- 
вица, фабриката за произ 
водство на селскостопан
ска механизация „Змай”

опериращи организации. 
Напоследък и по отноше
ние на кадрите въпросът 
се урежда, макар че все 
още се чувствува потреб
ност от инженери, квали-

В „Мачкатица" особе
но държат сметка за въз- 
награждането на производ 
ствените работници. Въп 
реки че средният личен 
доход на зает възлиза 
около Ю хиляди динара, 
а някои повече — до I? 
хиляди динара. В мерила 
та за разпределение на 
дохода производствените 
работници „стартуват” с 
20 на сто повече от адми
нистративните работници. 
От Нова година ще влезе 
в сила нов правилник за 
разпределение, така че 
производствените работни 
ци ще имат 15 на сто по
вече за условията на т,ру 
да и 15 на сто 
изводстваници, или общо 
ще имат 30 на

ПНЖТакова производство мо 
же да се реализира поне
же тази година цялото 
оборудване е въведено в 
експлоатация, така че ра
ботят и индукционните пе 
щи.

като про-

Ш сто в ,>стар- 
в канцета” от работещите 

лариите.
Всичко това, а и прове-

Поглед към „Мачкатица"
от Земун, както и с „Ми
нел” от същото място.

Следва да се изтъкне, 
че „Мачкатица” ползува 
старо желязо като основ
на суровина и че в тази 
насока има определени 
трудности, въпреки че ор
ганизацията никога досе
га не е имала застои. 
Ина,к продукцията на стой 
ност от 400 милиона се из 
нася с продукцията на ко-

фицирани
фицирани

леяри, квали-
електротехни- 

Все повече завърши
ли среднисти се определ
ят за работа в „Мачкати
ца”. Само

дената реконструкция 
реждат 
между една от най-модер 
ните стоманолеярни в СР 
Сърбия. Исполинът следо
вателно се изправя на кра 

а в бъдещите годи 
•ни неговите крачки ще бъ
дат още по-големи.

на-ОБЕДИНЕНИ — ПО-СИЛ ци. стоманолеярнатаНИ
Твърде важна крачка в 

дейността на тази стопан
ска организация е нейното 
обединяване със сложна-

през настояща
та година са приети ПО ду 
ши нови работници, така
че този колектив наброя
ва 680 работника,

та организация на сдруже 
ния труд „Иво Лола Ри-

ка

а през 
идущата година ще бъдат 
приети още 60 души. Стефан НИКОЛОВ
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Шизичгека култууа„С дО/рТ I ПОЛЕЗНИПРЕДНАЗНИЧНИ СРЕЩИ

А л СЪВЕТИСПОРТНИТЕ УСПЕХИ НА 

БЕГАЧА МАРКОВ
шт

щ * Вкусът на заго- 
можещаЙ

успява да „съгласува” \гнс/ 
гостраините си задълже- м 
ния, защото добре е изпе- || 
стно, че спортът търси Щ 
много. §

рялото мляко 
да се оправи, ако му 
се прибави сол, а съ
дът с млякото се по-

— Що ли е на това мом спортното развитие на Але 
ксандър Марков. Редовно 
тренира в предобедните ча 
сове, а след обед се по
свещава на ученето.

Кои са най-новите спор 
тни успехи на Александър 
Марков?

— По настояване на

че, те така тича пред рей 
са ... започнала да се 
оплаква една жена, пъту
ваща с рейса от Димитров 
град за Тр. Одоровци? — 
ми разказа преди извест
но време шофьорът на 
„Ниш-експрес” в Димитро 
вград Марко Марков. От 
върнах й, че момчето 
се занимава със спорт, с 
бягане... — добави Мар
ков.

И наистина, нерядко мо 
же да се случи, ако пъ
тувате на тази релация и 
вие да видите как от Су- 
ково към Погановски ма
настир пред рейса „бяга” 
сега вече известния спор
тист в Димитровградска 
община Александър Мар
ков.

Александър Марков е 
роден в село Трънсжи Одо 
ровци през 1961 година. 
След като завършил основ 
но и средно образование, 
се записал на електрони
ка в гр. Ниш. Вече кара 
втори курс, изпитите си 
взема редовно е високи 
бележки. Не пуши, не 
употребява алкохол, дру- 
желюбиво

стави в студена вода.

* Изсъхналото си
рене поставете за из
вестно време в пряс- 

— по този 
начин то ще стане 
меко и вкусно.

— Вярно е, спортът тър
си много труд и пот, но. 
и награждава добре, до-

I
тре

ньора Гатарич, определих 
се за бягане на 400 метра. 
На Междурепубликанско 
то атлетическо съревнова
ния на 4 юли тази годи
на в Иванград, при учас
тието на най-добри бегачи 
на къси разстояния от Со
циалистическа република 
Сърбия, Черна гора, СР 
Македония и САП Косово 
на 400 метра се класирах

ставя голямо удоволствие. 
Време има за всичко, сти
га ако

но мляко

правилно и добре
се разпредели и използва 
— подчертава Марков.

Александър Марков на
мира време да посети и 
родителите си в Трънски 
Одоровци, да се срещне с 
другари и приятели в Ди
митровград,
Ниш.

Когато го попитахме ка
кво мисли са спорта в Ди
митровград Марков сподз-

* Ако топеното ма 
сло е придобило не
приятна миризма, по
ставете в него някол
ко нарязани на пар
чета моркови.

Александър Марков

Пирот или много талантливи момчета 
и момичета, които могат 
да постигнат по-забележи- 
гелни резултати на спорт
ното поле специално в 
атлетиката, обаче не й се 
посвещава достатъчно вни 
мание — каза между дру
гото Марков. Пожелаваме 
му и в Новата година но
ви завоевания на спортно
то поле.

!
на трето място.

На атлетически митинг 
в Белград взима участие 
в щафетата 4 х 100, като 
член на състава на СР 
Сърбия. Сред 11 отбори, 
щафетата на СР Сърбия се 
класира на трето място.

Попитахме Марков, как

* За да не изте
кат при варенето пу
кнатите яйца, доба
вете във водата една 
супена лъжица оцет.

ли:
— Считам, че 

тъчно внимание се 
тава
спортовете 
га. Уверен съм, че в Ди
митровградска община има

недоста- 
посве- 

кралицата на 
— атлетика-

на

Матея Андонов
* Увехналите зелен 

чуци могат да се ос
вежат, ако се поста
вят за един час в сту 
дена вода, в която 
има една супена лъ
жица оцет.

ДИМИТРОВГРАД: ТУРНИРИ ПО ПОВОД ЗНАЧИТЕЛНИ ДАТИ

Средношнолците 

бяха първи
и примерно

момче.
— С атлетика започнах 

съвсемда се занимавам 
случайно — заразказва ни 
своята „спортна” биогра
фия Александър Марков, 

се сре 
отбивах

* Ако горчицата е 
засъхнала, добавете® 
нея няколко капчици 
оцет и малко захар.!когато тези дни 

Когато по на „Тигър” 
то място.

спечели тре-По повод 22 декемвра — 
Деня на ЮНА и 20 декем
ври — Деня на „Тигър” 
— ООСТ „Димитровград”, 
ССМ в ООСТ „Димитров
град” организира 
ри по шахмат и тенис на 
маса- В двете дисциплини 
участвуваха 
бора, съставени от учени
ци, работници, 
както и от селската 
деж.

юваха и второ място 
тенис на маса. В турнира 
по тенис на маса отборът

щнахме. 
военната си повинност по- 

Слове- Димитър Ставров
миналата година в 
ния, участвувах на армеи 
ско първенство в Крань. 
Постигнах хубави резулта- 

бягане на 100 метра 
бях първи, в скок в дъл
жина заех второ място, а 
в бягане на 1500 метра съ
що се класирах на първо 
място . .. Оттогава залоч- 

по-сериозно да се за- 
с атлетиката

* За оправянето на 
тестопресоленото 

следва да се замесиТЪЖЕН ПОМЕН
турни- ново без сол и да сеНа 7 януари 1982 година се навършават 

40 ТЪЖНИ ДНИ
ти: в

съедини с пресолено
то; по същия 
се оправя тестото, ко 
ето е прекалено слад

начинот смъртта на майка нипо осем от- От Димитровград

войници, ко.нах мла-н им а вам 
споделя Марков.

Участвувал е още на ня- 
атлетически състеза 

Тол-

* Ако супата е пре 
солена, това не е тол 
кова голяма беда- По 
ставете чаша брашно 
или ориз в чист пар
цал във врявата су
па. Брашното и ори
зът поемат солта.

Съревнованията се про- 
Клуба на работ- 

ООСТ „Димит-

колко
ния в Черномел и 
.чин, където също

хубави резултати.
отида

ведоха взавою-
ниците на 
ровпрад”. Турнирите бяха 
добре подготвени, интерес 

качествени. В твърде

вал в— Преди да
— спомня си си 

Играехармията 
днес Марков 
във футболния отбор на 
„Синджелич" в Ниш, така 

каже със среден уо 
__ скромно разказва

ни и
силната конкуренция пър
во място в двете дисцил- 

завоюваха учениците
образователно-възпита

организация „й.

да се * За да ое изпол- 
зува отново мазнина
та, останала от пър
женото или печено 

залейте я със

пех лини Елица ЛюбеноваМарков.
След като се 

от Югославската народна 
Александър Марков

завърнал от
телната 
Б. Тито”. Второ място вармия

се приобщава към нишки 
„Железничар”.

— Послушах Владимир 
известен

яйце,
студена вода и я по
ставете известно вре
ме да поври. Водата 
ще извлече мирнзкги-

димитровградските гробища в 
пана-и“ часГшГсе^състои четнридесетдневназавоюваха числя-шахмат

към Военното въз 
трротивъз- Поканваме всички роднини и приятели да посс- 

й жилище и да положим цветя на
щитс се 
духоплаване и 
душната отбрана, докато 

спечелиха

Милич, нашия 
спортист, който настоява 
да се занимавам с атл
тика — казва МаР*0В-

В „Железничар 
ръководство на 
треньор Владимир 
рич с успех продължава

тим вечното 
гроба й. те.Опсчелени: синове, дъ

щеря, снахи, зет и внуци.място
младежите и работниците 

Гоиндол, които заво

под 
опитния 

Гата-
от с.

СТРАНИЦА 11
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<1 ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ^БОСИЛЕГРАД ♦
\ I в БОСИЛЕГРАД 2

кодоктиа наТрудовият
М А е к А т 1 с А

тййяг "и1"-™»‘ .':........I мая I К А М * Й I N А
^ртию №<*•«» - »««>“"•» * «•"»'

I

ЙК з~а ^нТлСвитови УСЛУГИ
с т и т и

аа всичка свои работници,
на деловите приятели и потребителите, 

трудещите се , Ч Ена гражданите и
от общината и страната Новата 1983 година

ЯГ=‘ =к= й .ЧЕСТИТИ

Новата 1983 година ♦ ♦
„ИНЕКС СТОЧАР» ♦

♦♦ ♦♦ ♦♦ като им пожелава лично щастие и високи 
трудови завоевания в изграждането на 
социалистическото самоуправление у нас

С ОСНОВНИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ 
„НИШАВА"
„ТЪРГОКООП”
„КООПЕРАНТ"

селокостопанск ите производител и 
в общината и страната

: ♦
♦♦ ♦♦

♦ ♦
| на

♦
♦
♦

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ЧЕСТИТИ♦ ♦_____ РАДН\ ОГГА1ШЗЛЦШЛ КОПФПЩШ»ш}СУхтОтлуъ
—8ВЯЗДЯУ

ДИМИТРОВГРАД - М. ТНТА 100

!
♦

Новата 1983 година
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВИСОКИ ТРУДОВИ ♦
ЗАВОЕВАНИЯ И ЛИЧНО ЩАСТИЕ Т

♦

♦

На всички работници 
граждани
и деловите приятели

ЧМгЖМме НГОНОЕВЕНТВА^Е.

СУРДУЛИДА♦
ЧЕСТИТИ♦ на своите потребители, 

на трудещите се и гражданите
♦

I
♦ Новата 1983 година: ЧЕСТИТЯТ
♦

1♦ Новата 1983 година!
♦

пожелава лично щастие и високи трудовикато им 
успехи в работата и живота

♦
♦ Конфекция „СВОБОДА” произвежда съвременно 

МЪЖКО, ДАМСКО и ДЕТСКО облекло. Изде
лията на „Свобода" се отличават с модерна и 
съвременна кройка.
Искате ли да вървите под крак с модата 
търсете произведенията на конфекция
„СВОБОДА”!

като им пожелават високи трудови 
победи в социалистическото строителство 
и лично щастие и успехи

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

; ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА I
4 В БОСИЛЕГРАД 4

♦

ш ♦НА ГРАЖДАНИТЕ
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 

И СТРАНАТА
♦ШИ»

!
♦
1ЧЕСТИТИ

!8СШК ШВИ8ТКНА СИМЕШН РК012У0ВА Новата 1983 година❖ООСТ „Димитровград" I
4

♦ ♦♦♦ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВСЕОБЩ НАПРЕДЪК НА НА- 4 
ШАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА САМОУПРАВИТЕЛНА 4 

ОБЩНОСТ И ЗА МНОГО ЛИЧНИ УСПЕХИ

❖♦ ♦♦ ♦♦ на работниците « гражданите 
и на всички трудови хора

♦А♦♦ !♦
♦ ЧЕСТИТИ
❖

(&>€(&/*
— --------- =-------- ВАВиЗМСА ----------

♦♦ Новата 1983 година ♦♦ -»♦ • ♦♦ ♦♦ ♦♦ и високи завоева- ♦като им пожелава лично, щастие 
ния в социалистическото строителство у нас

♦ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТИМ
♦♦ ♦♦
:„ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД” произвежда: 

гумени нишки 
съвременни опортни обувки 
лачени дамски и женски обувки 
технически стоки за широко потребление 
и други технически стоки

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦
♦ Новата 1983 година♦♦ ♦♦

:♦
♦ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПО-ХУБАВИ РЕЗУЛТАТИ 

В РАБОТАТА♦♦ ♦♦
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КОМ РАЗ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА ИНВАЛИДИТЕ ПО ТРУДА 

В БОСИЛЕГРАДЛ1С051. А\/иА
ООСТ „БАЛКАН” — ДИМИТРОВГРАД

На своите гости,
на гражданите и трудещите се

ЧЕСТИТИ

Новата 1983 годинаЧЕСТИТИ

НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ 
И НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА 
И ГРАЖДАНИ 
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

Новата 1983 година
като им пожелава лично 
успехи

щастие и обществени С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА МНОГО ЛИЧНИ 
И ОБЩЕСТВЕНИ УСПЕХИв заведенията на „БАЛКАН" 

частни и обществени увеселения.
„БАЛКАН" предлага домашни ястия, алкохолни 
и безалкохолни напитки.
Посетете заведенията на „БАЛКАН"!

се организират

лгч ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ 
НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
В СУРДУЛИЦА

на всички граждани и трудещи се в общината

МЕБЕЛНА ФАБРИКА

»ВАСИЛ ИВАНОВ - ЦИЛЕ«
ДИМИТРОВГРАД

На всички граждани и трудови хора
ЧЕСТИТИ

ГОДИНАНОВАТА
като им пожелава преуспяване в работата 
и лично щастие и успехи
„ЦИЛЕ" произвежда съвременна мебел за обза
веждане на частни домове и обществени

ЧЕСТИТЯТ

1983 ГОДИНАНОВАТА

успехи вс пожаления за лично щастие и 
изграждането на социализма у насзаведения-

Изделията на „ЦИЛЕ" се отличават с трайност, 
достъпни цени и съвременна разцветка. Ч. у

ш
Л ф С<МЕ№КАГОРСКАТА СЕКЦИЯ

Работниците на ООСТ „ГАЛЕНИКА”

ОТ СУРДУЛИЦА

на всички свои потребители и на 
Братство"

ЧЕСТИТЯТ

В БОСИЛЕГРАД ,

НА ДЕЛОВИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ,
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ

И ГРАЖДАНИТЕ
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

читателите
на в-к

Новата 1983 годинаЧЕСТИТИ

Новата 1983 година „ГАЛЕНИКА" ОТ СУРДУЛИЦА ПРОИЗВЕЖ
ДА: МИНЕРАЛНА ВЪЛНА ВЪВ ВИД НА ДЮ
ШЕЦИ И ТРЪБИ, КОЯТО Е ИЗКЛЮЧИТЕ
ЛЕН ТОПЛИНЕН ЗВУКОВ И ПРОТИПОЖА- 
РЕН ИЗОЛАТОР, НАМЕРИЛ ШИРОКО ПРИ
ЛОЖЕНИЕ В ПРОМИШЛЕНОТО, КОМУНАЛ
НО-БИТОВОТО И ЧАСТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО ЛИЧНИ 
И ДЕЛОВИ ПОСТИЖЕНИЯ

КАТО

.У

—Гн. СОЦИАЛИСТИ. 
ЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА

ОБИЦИгсжатаТонференция на СЪЮЗА

НА БОЙЦИТЕ и
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

СОСТ „КОТЕКС” — СПЛИТ 
КОЖОПРЕРАБОТВАТЕЛНА ТРУДОВА 

ОРГАНИЗАЦИЯ

«БРАТСТВО* — Димитровград
На своите делови приятели,

«18 работниците и гражданите 
в общината и страната

ЧЕСТИТИ

в Бабушн ица

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ
ЧЕСТИТЯТ

1983 ГОДИНА Новата 1983 годинаНОВАТА

С пожелания за високи трудови завоева1Ния 
и лично щастие

по-хубави успехис пожелания за още 
занапред.

СТРАНИЦА 1*
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Здравният дом — Димитровград
На всички гра>кдани и трудещи се 

и общината и странатаТИР>А\ДУНЬАУ
ВГИРАУАУ1НН511

Димитровград —Гра1)евинска РО
Строителна ТО честити

Новата 1983 годинаНа строителните работници
и трудещите се, на гражданите

ЧЕСТИТИ
пожелава крепко здраае, дълголетие и 

населението здравни
като им 
лично щастие а живота.Новата 1983 година Здравният дом оказва на 
услуги.с пожелания за личио щастие и успехи 

в награждаването на социалистическото 
нассамоуправление у 

„ГРАДНЯ" строи обществени и 
по твърде достъпни цени.
Граждани, ползвайте строителните услуги на 
„ГРАДНЯ"!

частни обекти

• СНс^1 суЦЦН’
ОКСЛМ2АС1ЛА 1Ш1Ш2ЕМОС КАИА 

- 21КО КАСШ 62801-601-412 
ВАВ118М1СЛ

110О9Т1ТЕ1..1ЯКЛ
-1-ЕЬ. 81-007, 81-008лг

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ 
НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 

В ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТ ИТЯТ

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

Четитим Ношта 1983 година
Отбийте се в заведенията на „Църни връх”. 
Очакват ви хубави ястия и алкохолни и без

алкохолни напитки.Новата 1983 година
на всички граждани и трудещи се от общината 

щастие и обществени 
социалистическото

•'ШШс пожелания за лично 
успехи в изграждането на 
самоуправление у нас

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ 
НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО:

— КУЛТУРА
— ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
— ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
— СОЦИАЛНА ЗАЩИТА 
— ДЕТСКА ЗАЩИТА 

И ПРОФЕСИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПРИ 
САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ 
ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ 
В СУРДУЛИЦА
на всички деца, ученици, граждани и трудещи се

ЧЕСТИТЯТ

Общински комитет на СКС
В БОСИЛЕГРАД 

ЧЕСТИТИ

Новата 1983 година Новата 1983 годинаНА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СК 
НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА 

И ГРАЖДАНИ
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА 

И ИМ ПОЖЕЛАВА ЛИЧНО ЩАСТИЕ 
И ОБЩЕСТВЕНИ УСПЕХИ

като им пожелават крепко здраве, лично ща
стие и високи завоевания в работата 
и живота.

Общинска конференция на ССТН
В БОСИЛЕГРАД♦ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОМУНАЛНО- 

БИТОВИ УСЛУГИФ
НА ТРУДОВИТЕ ХОРА 

И ГРАЖДАНИТЕ

В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

♦ „Услуга" — Димитровградф
ф❖ с основните си организации на одружения труд: 

„КОМУНАЛАЦ"
„ПЕКАРА”
„8 МАЙ"

«а гражданите от общината и страната
ЧЕСТИТИ

❖❖
Ф
I ЧЕСТИТИ
Ф
I НОВАТА 1» ГОДИНАФ Новата 1983 година ♦ф
ф
ф като им пожелава лично щастие и обществени 

успехи
„УСЛУГА" оказва ма населението всички видове 
комунално-битови услуги: поправка на телеви
зори и радиоапарати, тъчене ма домашни пре- 
кривки.

ф

X КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ И ЩАСТИЕ 
ВОТА И РАБОТАТА И ИЗВЪНРЕДНИ 

МНОГОБРОЙНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ

В ЖИ- 
РЕЗУЛТАТИ 

АКТИВНОСТИ

$
! в

1►♦♦♦♦.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ффффффффф
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г л Безработните чакат, никой 

преквалификация
{ ДИМИТРОВГРАД

У не иска
В Димитровградска об

щина до 30 септември та
зи година незаети са би
ли 967 лица, от които със 
средно образование 198 с 
полувисше 18 и с 
17 лица.

Същевременно за първи
те шест месеци тази годи
на трудовите организации 
са заплатили за хонорар
на и работа извън работ
ното време 1 155 150 дина
ра и то:

на пенсионери 38 712 дина
ра. „Циле" за работа из
вън работното време 2020, 
а „Градил” за разтоварва
не на вагони 197 300 дина
ра. За работа извън работ 
ното време Здравният дом 
е заплатил 305 000, а за хо 
норари 103 000 динара. Сче 
товодството на първичната 
синдикална организация 
на „Свобода” води пенсио 
нер, а също и на Дома за 
стари лица-

Ако всичко съберем из
лиза, че в Димитровград
ското стопанство работят 
7—8 пенсионери и според 
изказванията на трудови
те организации те са ан
гажирани, защото други не 
са се обадили на конкур
сите.

ко потребностите. Най-мно 
гочислени са завършилите 
гимназия, 120, след това 
дактилографи и среднисти 
с правно-бюротехническа 
специалност. Неквалифи
цирани са 568 души.

Това значи, че незаети
те в скоро време нямат 
много изгледи за заема
не. От друга страна един
ственият шанс е преквали 
фикацията. Още повече,

виеше

че за тази цел самоупоави 
тел мата общност на инте
ресите за заемане на рабо
та има за 1982 год. сред
ства в размер от 
динара. Досега самотрудо 
вата организация „Циле” 
е търсила заем за нови 
работници и конфекция 
„Свобода” е завършила 
обучението на една група 
и работи с друга. А оче
видно е, че без преквали
фициране няма възможнос 
ги за заемане на работа, 
дори и като стажанти.

ООСТ „Димитровград” е 
заплатила 255218 динара 
на шофьорите, които са 
работели извън работното 
време и за редовен ремонт 
и ненадейни аварии на 
машините. „Нишава” за 
преработка на мляко е 
заплатила на трима пенсио 
нери 135 000, Съюзът на 
пенсионерите плаща хоно
рар на пенсионер за снаб
дяване, „Услуга” за заме 
стване на отсъствуващите 
във фурната е заплатила

2 454 959

Търсят се квалифицирани кадри

83, зидари 30. За квалифи
цираш! работници ще има 
493 места, със средно об
разование 102, а с полуви
сше и виеше 50 и то: ико
номисти, строителни инже 
нери, технолози и т.и. Об

що изказани са нужди от 
1051 работника, 260 ста
жанти и 214 на определе
но време.

Квалификационата стру 
ктура на незаетите обаче, 
не задоволява ни най-мап-

Нуждите пък за кадри 
до 1985 година са следни
те: приучени работници
635. Това са конфекционе- 
ри 255, в каучуковата про
мишленост 225, бравари А. Г.

ХУМОР-САТИРА-ЗАБАВА
МЪДРИ МИСЛИ 1НАШЕНСКИ ИСТОРИИ КИ ш

За смеха н мегатаводеницата
всички другиф Човекът се отличава от

способността си да се смее.
АЖ. АДИСЪН— Е... тогава пък ще бъ 

да съвсем будала — отвър
нал боровецът.

същества по— А що?... Не виждаш 
ли, че съм будала...

Преди тридесетина го
дини, по време на 
недоимък на зърнени хра
ни, един боровец докарал 
в Поганово на 
да си

голям
9 Остроумието не е цар на ума, а дар на р

К. БЬОРНЕ
— Ами като си будала, 

твоя сърцето.защо не слагаш от 
чувал в моя ? М. Андоновводеница 

смели малко браш- © Способността да се весели е най-характер- 
ната черта на човека.

ДОСТОЕВСКИ
но.

— Мой човек — обърнал 
се боровецът към водени
чаря. Чесшишка за

НО 8 У ГОДИНУ
—• Може ли нощес 

да си смеля малко браш
но?

на9 Най-веселият смях е да се смееш 
тези. конто се присмиват над тебе.

В. КЛЮЧЕВСКИ
Воденичарят го приел.
Свалил боровецът дока

раното жито от коня, и 
седнали с воденичаря да 
изпушат по някоя цигара 
и да си поприказват, Д°" 
като се смеле насипаното 
жито. После насипали не 
говото. По едно време во-

9 Причината на смеха определя равнището 
пя развитието на човека.

М. ЛАРНИ
У Нову гу годину 
Веринци пут да напрае 
У хотелат у баню гоейе да лотечу 
Ясеновци мое да напрае 
Доктурете у амбулантуту да се уссла 
сви до йоднога дерекулчаюе да 
се веселе!

9 Обикновено за човека може да се съди
но тоиа, над което се смее.

У. МИЗНЕР
Йордан Миланов

деничарят рекъл:
Може ли ти сам да си 

мелеш, а я яз си отида у 
дома да нощувам, 
нило ИлиК, Бора .Товановип, 

— За що да не? — 
зал боровецът.

Воденичарят отишъл у 
дома си и по цяла нощ не 

Свикнал

Ф Хуморът е спасителен пояс върху вълните 
па живота.* В. РААБЕ

© Най-празният от нашите дни е оня, в кой
то не сме се смели ннто веднъж.

ЧУДОМИР
ка-

М
• Смехът е слънце: прогонва зимата от ли

цето иа хората-
■могъл да заспи, 

да слуша всяка нощ кре
четалото и шума на вода
та, не издържал и посред 
нощ решил да 
във воденицата, 
лижил прага, видял, 
боровецът тършува нещо. 
взема от мливото.
Зърнал и видял, че той му 

— А бе, човек, що нра
виш?

: в. юго
9 Колиба, в която се смеят, е по-добра от 

дворец, в който плачат.
КИТ. ПОСЛОВИЦА

9 В усмихнато лице стрела не пускат.
ЯПОНСКА ПОСЛОВИЦА

се върне 
Като маб-

че

• Шегата е като солта: трябва да я употре
бяваме с мярка.

ПИТЛГОР
Смутен и изненадан, бо 

ровецът не знаел какво да 
му отговори и казал:

СТРАНИЦА 15
1082БРАТСТВО ф 31 декември



Жената е разгърнала ве
стник и чете:

— Представи си, мъжо, Новогодишна трпезавсе още има племена, чн-
ито мъже, ако пожелаят
могат да продават жените кикоси. Ако живеехме там, ти Гледам тия дни народ се нема

будем млого лош, 
вираг-

би ли ме продал?
луд:
време думу да 
ЧИНИ дека мнодзина и не 
пую. Иде аръи дън да не 
ама нали знайте приказнуту 

Йедно време доста 
годишнюту търпезу се изнесе 
Поомеси сс повечко, позготви се 
сегашнюто чудо нигде га не ' 
нечеш, те прашчина ли очеш, па 
изровеше ...

Гледам тия народ, па се
глас завивайоше кико

животът поскупел, кико не 
гледай да-

— За нищо на света, ми
ла. Аз бих те подарил!

за овцете и
ако иа иово- 

блаЬина-ни беше
малко

по-добре, ама— Или ще ми повиши
те заплатата — обръща се 
секретарката към директо
ра, — или ще започна да 
пиша мемоари ...

: Л иВ ЕДИН КОЛЕКТИВ, НА 31 ДЕКЕМВРИ 1982 телчина

НОВОГОДИШНИ НАДЕЖДИ питам: абре бе, 
повече не-

йучера сви у 
маю паре, кико
зиаю ко че свържу краищата, а я 
нъска: никой не питуйе коие х°лкойеа 
не гайбе пиво, вино, свакикве реН""’^ИИцете 
месариицуту бутове, граоа из пр Д 
све!

— Честита Нова година!
— Стабилизацията да се провежда! 
Работниците задружно вдигат 
наздравица за всяка мярка,
а директорът само поглежда 
в роклята на новата секретарка!

— Моят приятел се въз
хищава на всичко у мене: 
на моите зъби, чудната ми 
фигура, на ръцете, тена ми, 
на хубавата ми коса и 
прекрасните ми очи.

— На какво пък ти се 
възхищаваш у него?

— На добрия му вкус.

стцбилизацийу. Че 
колкоА рекомо, че правимо 

будемо по-скромии и че се простираме 
ни йе църгата дълга. Ама изгледа дека не зна- 
йемо колко смо нийе дълЬи. Или нечемо млого 
да му мислимо, или тешко се препредзамо.

Оди мене йе толко за туя годину.
Доста ми йе йедна чаша вино да ви ка- 

йе честита Новата годин. И да

Стефан Манаснев

♦
I
♦

жем: нека ви 
оратимо у ню ко шо мислимо, а да правимо 
онова що оратимо!Фотограф снима компания 

на един банкет и замолва 
гостите да се усмихват.

— Защо вий сте толко
ва сериозен? 
се той към един от гости-

с/Л^оьос/4
обръща

те.
— Аз плащам банкета-

Защо вий никога не се 
чукате, когато пиете?

— Не искам да губя 
време...

СГОПА^0•;
ннI— Мила, ти си ми всич

ко на света!
— Ах, а аз мислех, че 

поне имаш кола!

ч'
V.
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