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РЕДОВНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦ А ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ф МЕЖДУ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В 
♦ НИШ ПО ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА за развитието 
Т НА РЕГИОНА В НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

|С по—ускорени темпове 

| от Републиката
Геологическите 

ния ше бъдат още по-интен 
зивни, защото експлоатация 
та на рудното богатство тря 
бва да бъде опора на раз
витието на общината в бъ
деще. -

изследва-
СъДържателен и многостранно полезен 

между представители на Босилеградскд община и 
журналисти от централните, регионалните

разговор

ните средства за масова информация за обществе
но-икономическото развитие на общината през на- ® Предимство на производството за износ, спестява

нето на енергия и подобрение на селското стопанство
стоящата година, развойните й перспективи, дейно 
стта на СК и състоянието в, основното образование. МНОГОСТРАНЕН ИНТЕ

РЕС НА ЖУРНАЛИСТИТЕ
В настоящата година Ни- с 3,0°/о, докато в република- 

шки регион би трябвало да та — е предвидено увеличе- 
въ.рви с по-бързи крачки от ние от 6,0°/о. 

зададоха ♦ републиката. Почти по вси
чки показатели развитието то дело в структурата на

обществения продукт в ре
гиона участвуват с над 50 
процента, а в броя на заети 
те — дори с 60 процента.

ЗА ПО-ПЪЛНО ИЗПОЛ
ЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ 
БОГАТСТВА

Журналистите
зки и 7тте се създаде по-фун много въпроси' повече от 
кционална .мрежа на местни които се отнасяха до разви- 
пътища. Разширяването на тието и перспективите на 
съществуващите и прокарва
нето на нови местни пъти
ща трябва да бъде едно от 
основните условия за орга-

Промилшеността и минно-
В рамките на установена- 

януари 
кон

та практика, на 25 
т.г. в Междуобщинската 
ференция на Съюза йа ко
мунистите в Лесковац се про 
веде редовна пресконферен
ция. посветена на актуалния 
обществено-икономически и 
политически момент на Бо- 
силеградсна община.

в региона ще трбва да из
превари развойните темпове 
в републиката, като по та
къв начин догони по-разви 

фтите региони в републиката.
• Как ще се развива труф3а това неш° ще бъдат не- 

низирано откупване на мля- довата единица за експлоата ф °бходими големи усилия на 
кото, което се произвежда в ция на кварца? — гласеше ф всички трудещи се и па 96- 
частния сектор. Силно ще се един въпрос на журналисти ♦ ществено 
настодва да се модернизират те. фсубекти.
поне още 20 км регионални ч .♦ извод от. проведеното на 21 на нашата страна към
пътища — по-един участък .— Тази трудова единица ♦ януари заседание на Пред
на шосетата Босилеград — трябва да стане основна ор- ♦ седателството на Междуоб- 
Тлъмино и Босилеград — ганизация на сдружения ♦ Щинската конференция 
Любата. труд, в рамките на която ще7^ъюза на комунистите в Ни

фшки регион, на което увод- 
♦ но изложение изнесе Борис 
Ф Борисов,
ф налния завод за план.

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И МИННО-ч
то дело. ч

политическите
Това е основният Съгласно общата насока

по-Запознавайки присъству- 
ващите журналисти с „лич
ния паспорт” на общината, 
председателят на Общинска
та скупщина Любен Ранге- 
лов заяви, че подобряването 
на инфраструктурата, интен 
зивирането на животновъдст 
вото и укрепването на иконо 
мическата база са три най- 
важни развойни задачи, за 
чието осъществяване дуе се 
борят
ческите и стопанските субек 
ти в общината, при пълно съ 
действие и финансова по
мощ от региона и Републи-

пълно използуване на налич 
ните възможности в минцо- 
то дело. и селското стопан
ство в региона в 1983 годи
на се планира ща се обезпе

на

предимство на геоложки 
директор, на Регио те изследвания4' на вече ут

върдените залежи на камен 
ни въглища в Ракита в Ба 

ф Обосновавайки проекторе бушнйшка община и Мира- 
золюдията за развитието на новачка кула, черните въг- 
ре‘гиона в. 1983 година, Бо- лища при' АлексйнаЦ и Ян- 
рисов между другото изтък кова клисура и на лигнит
на, че основа на това раз- ните залежи . при с. Мъзгош :

♦ вите трябва да бъде съДРУ-. в Димитровградска община.
♦ жието във всички производ Сериозни задачи’ се нами
♦ ствени области. Преди всич. рат й’ пред организациите в
♦ ко трябва да се настоява да селското стопанство. В съ- 

се запази настоящето про
изводствено равнище при по ланските служби и

. стоянен стремеж за повише 
▼ ние на -производството, пре 
X димно предназначено за из

нос. 'След това голямо вни
мание ще трябва да се, ло

чи

♦

!обществено-полити-

ката.

! трудничество със селскосто- 
кадас-

трйте, а според изисквания
та на Закона за уреждане 
и използвайе на имотите; те 
трябва да изготвят свои про 
грами по ’ използуване

ПОДГОТОВКА ЗА СЪЗДА
ВАНЕ НА ОВЦЕФЕРМА

:Според думите на 
лов, тази година трябва да 
се направи прелом в изпол
зуването на природните въз 
можности за развитие на ин 

животновъдство.

Ранге- на
X свети на пестенето на суро обработваемите плоши най- 
Твини и материали й "още късно до 31 март. До края 

по-ускорено ще трябва да на месец май пък Обцтин- 
се развива селското стопан ските скупщини ще трябва 
ство — подчерта между дру да приемат свои програми 
гото Борисов.

▲ АМБИЦИОЗНИ . 
ф ПОКАЗАТЕЛИ

!тензивно 
Ще се положат ощ^ по-голе 
ми усилия за Цялостна реа 
лизация на проекта „Мора
ва И” като основна предпо 
ставка за развито животно
въдство в частния сектор.

за прилагането на този за
кон. Също така в най-скоро 
време ттте трябва да' се из
готвят програми за пролет ‘ 
ната сеитба, жътвата и из- 

В настоящата година, ка- купуването на селскостопан 
кто се предвижда с проекто ски произведения'във вси- 

Гш,1(♦резолюцията — развитието чки общини на Нишки ре-
♦ на Нишки регион трябва да гион.

съществуват цех за дробене♦ надС ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТи цех за брикети. При годи» Сърбия почти по всички по
тно производство от 30 000 ♦ важни показатели. За изпълнението на раз-
тона резервите само в двеТ Така например, предвиж- войните планове в НиШкй... 
находища са достатъчни за? Да се общественият продукт регион, както беше подчер- . 
двадесетгодишна експлоата-? в региона да се увеличи с . тано на. заседанието на 
I Но в общината съще-$3.5 процента, докато в СР Председателството щ Меж- 
ствуват оше 5-6 находища, ♦ Сърбия този процент е 1,8, ДУобщинската конфе^ш;ц?_ 
ствуват °Ш подробно из ♦промишленото производст „а СКС, ще бъде необхрди-

_ птгппоои Ранге- ♦ стеж от 4»/», докато з ренуб Ма по-голяма отговорност .
^ 1 во .трцЕк.* ди з.(б. л жи ра- преди всичко на. членовете

2,5*/о; селскоото- на Съюза на комунистите, 
папското производство — Проблемите по повише-
5°/о, докато в републиката е ние на производителността 
предвидено 4%; заетостта на труда,- заемането на ра- 
3,5°/о, а в републиката — дота използването на налич

— Резервите на фосфати Т 2,-1»/»; производителността на ните възможности. и пестене
са достатъчни за двадесетпето?труда — в региона трябва то на труд и средства, изи-

Спо-Хда се увеличи с 0,7»/., а в екват всекидневно да седеи
републиката — 0,4»/.. Изно- ствува за • пълна мобилност 
сът и в региона и а репуб- на всички трудещи се 
ликата е планиран с увели изпълнението на набелязани 
чение от 10°/о, а вноса: в ре- те задачи.

(На 3-та стр.)^гиоиа трябва да се увеличи

:
— Все пак стигнахме до 

извода, че частното животно 
въдство не може да се раз
вива без силна опора в об
ществения сектор — каза 
председателят на ОС. — За
това сме запланували да съз 
дадем три овцеферми. Вече 
тази година трябва да извър 
шим всички подготовки за 
първата овцеверма, с 
овце, която тпе 
1984 година.

— В развитието на стопан 
ството Босилеградска общи
на се определя за сдружава 
не с организации от разви
тите промишлени центрове 
-— сподели Любен Рангелов. 
— В тази насока вече има
ме два крупни постижения: 
цехът на „Зеле Велкович” и 
сдружаването на трудова/га 
единица за експлоатация на 
кварца с „Електробосна” от 
Яйце. Основни задачи за та- 

да се доофор-

5000 
се открие КОИТО пте

следвани
лов. ликата е

На всички структури в Бо 
силеградска община обаче е 
ясно, че такъ.в прелом в ра 
звитието на животновъдство 
то, като стратегическа и дъ-л 
госрочна развойна насока, не 
може да се направи без се
риозни подобрения на инфра 
структурата. През 1983 годи 
на ще се електрифицират 
още 7 села, ттте се разшири 
мрежата на телефонните връ

ф Докъде се стигна е из' 
следването на останалите ру 
дни залежи?зи година са 

ми производственият процес 
в цеха за чорапи и да 
пусне в действие^ цехът за 
преработка на овощия и зе-

се

годишна експлоатация, 
ред първите проучвания 
тях се състоят големи коли 
чества железни съединения,

ленчук. Съществува идея да 
се реализира още един 
чин в текстилната промиш
леност с цел да се създадат 
условия за заемане на жен 
ска работна ръка.

в впо-

М. А.



НАС

НАКРАТКОЕпв
Най-грубн нападки 

срещу СФРЮ

СВЕТА
ЗА НЕОБВЪРЗАНИТЕ 

НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРБУРГИБАЯ5ГЯЙЗГ <*,*. ил
АНИ В ДЕЛХИ • ЛОНДОН: В цяла Вели 

кобритания — освен в Шот 
ландия — на 24 т. м. загюч 

на заетите в 
за водопро-Как да се намалят огнищата 

на напрежението?
на стачка
предприятията 
води и 
ви такива в 
сенки да им се увеличат .за 

над

канализация, лър- 
страната. ТъР

ф Под удар на най-груби нападки целокупната въ
трешна и външна политика ,на 10гославия

ф Грубо нарушаване на принципите на Хартата на 
ООН и държавните споразумение между двете страни 

ф Призив до правителството на Албапиц да прекра
ти вражеската си политика срещу Югославия

мо СФРЮ. както по време 
на Втората световна война 
правеха фашистките куиз- 
линговци и окупатори.

Нескритата намеса във въ
трешни работи на Югосла
вия и откритите призиви 
към субеврзивните елементи 
от страна на албанското пра 
вителство
не цялостта на СФРЮ пред 
ставляват грубо нарушаване 
на принципите на Хартата 
на ОН и нейните решения. 
Заключителния акт от Хел 
зинки, както и съществува
щите държавни споразуме
ния между двете страни.

• ВЗАИМЕН ИНТЕРЕС

с 15 на сто,платите 
29 хиляди работници си ос 
танали у домовете си. Пре 

настаналата

особено загрижава 
огни-ложение 

зарад
Председателят на Тунис 

Хабиб Бургиба е дал тези 
изявление

големия брой 
на напрежение и неста 

при прекалено уве 
насърчение и на

сили. или

ценява се, че 
щета е голяма, 
ф ДАР ЕС САЛАМ: Мини 
стър-председателят на Зим 
бабве Роберт Мугабе в по
неделник е пристигнал 

официално

на Танюг, 
другбто е зая 

вил, че просторт,т за дейст 
вуване на движението 

' необвързаните на пръв по- 
изглежда че е стсс- 
поради съществуващо 

то международно положе
ние, но такова гледище гу
би от предвид,

възникна и се развива 
ше при условия на студена 
война.
ща на необвързаните в Дел 
хи пте представлява 
бен момент

шадни 
като между билност

личено 
тиск на великитена пряка наме-поради тяхна 
са или съучастие.

Той е заявил, че на Сед 
необвърза

Съветникът на Съюзния 
секретариат на външни ра
боти и началник на Полити 
ческото управление със съсе 
дните страни при Съюзния 
секретариат за външни ра
боти Илия Джукич връчи на 
20 .януари на посланика на 
НСР Албания в Югославия 
Лику Сенти демарш във връ 
зка с нападките на ръково
дителите на НСР Албания 
срещу СФР Югославия- 

В демарша между друго
то се казва, че Юг°славия 
над три десетилетие е изло 
жена на неоснователни на
падки и клевети от страна 
на правителството на НСР 
Албания, нейните държавни 
и политически личности, а 
отделно от първия секретар 
на ЦК на Албанската пар
тия на труда Енвер Ходжа. 
Такава политика Албания за 
почна да провежда още 1948 
година, когато нейното ръ
ководство начело с Енвер 
Ходжа, въпреки дотогаваш
ните плодовити отношения 
между девете страни и въ
преки собствените положи-

на
глед
нен,

по-
Очак

петдневно
сещение в Танзания- 
ва се с председателя ДЖУ- 
лиус Яьерере да 
ря по въпроси от междудър 
жавНо значение, за бъде
щето на Намибия, както и 
за други проблеми в Афри-

мата среща на 
ните сигурно ще се разис 

за премахването на ог разгова-ква
нищата на напрежението, за 
ликвидирането на

че движени
ето окупаци

територии ията на чужди 
за прекратяване на 
сата в работите на други 
страни, при което може да 

единство на

Предстоящата сре- наме-къ-м застрашава
на.УДо- 

отново да се ф ЖЕНЕВА: Световната 
здравна организация на 
специално заседание е ра 
зисквала по предложение
то на Кувейт, според което 
на официални срещи и съ 
брания да се забрани об
служването и пиенето на ал 
кохолни питиета. Кувейт 
и още няколко други стра 
ни, членки на организаци 
ята са отправили този иск 
защото се увеличава число 
то на алкохолиците, което 
става световен проблем.
• МАДРИД: Социалисти
ческото правителство на 
Испания е взело решение 
за намаляване времетрае 
нето на отбиването на во
енната , повиност от 18 на 
12 месеца. Правителство
то на Гонсалес ‘ вече готви 
и няколко закона в областта 
на военната реформа, а

се осъществява 
движението и да се 
подтик на конкретните 
ции за потушаване на огни 
щата на напрежението 
установяването на 
сигурност за всички 
ни на света.

потвърдят принципите на 
миролюбивото 
во, да се осъди безоглед
ната надпревара въ-в въо
ръжаването и да се посочи 
опасността от война.

Бургиба е изтъкнал, че 
днешното международно по

давасъжителст-
ак

и
трайна

стра-

В демарша се подчертава, 
че приятелското развитие на 
отношенията и всестранното 
сътрудничество със съседни
те страни бяха и си остават 
предимствена област във 
външната политика на Юго 
славия и че СФРЮ никога 
и с нищо не условяваше ра 
звитието на отношенията с 
Албания, нито от характера 
на нейната система, нито от 

външнополитичес
ка насока, а по-нататък се 
казва:

С цел да се преодолее не
нормалното състояние въ®

ОТ ЮГОСЛАВСКАТА ВЪНШНО-ПОЛИТИЧЕСКА 
АРЕНА

Делегация на Скупщината 

на СФРЮ се завърна 

в Белград
телни оценки за тези отно
шения, застана на страната нейната 
на Сталин и Коминформ и 
тръгна по път на антиюго- 
славска политика, която 
през изтеклия период упори 
то продължава да провежда. основната цел е да се 

мали
на-

броят в испанската• ДЕЛЕГАЦИЯТА ПОСЕТИ ЯПОНИЯ, НР КИТАЙ 
И ТАЙЛАНДвзаимните отношения и да 

се премахнат отрицателните 
последици за мира и стабил 
ността в региона, произтича
щи от антиюгославската по
литика на Албания. Югосла 

в вия в множество официални 
документи и изявления на

армия, а да се издига про 
фесионалната способност и 
боеготовост. Счита се, 
ланските

• ОТКРИТИ ВЪПРОСИ
На 24 т.м. делегацията на 

Скупщината на СФРЮ. 
оглавявана от председателя 
на Скупщината Раиф Ди- 
здаревич, след официални 
те и приятелски 
ния в Япония, 
и Тайланд се завърна 
Белград.

зи разговори са били твър 
де съдържателни и открове 
ни ,а и тематиката им е би

В най-ново време се сти
гна до ескалация- на анти
югославската политика, кое 
то особено е

че ис 
военни сили се

га имат около 30 хиляди во 
йници и офицери, 
ф БУКУРЕЩ: Най-новият 
брой на 
ското

ла твърде широка. Водени 
са разговори както за

изразено
речта на пъ-рвия секретар 
на ЦК на АПТ Енвер Ход- наЙ-отговорни държавници, 
жа от 10 ноември 1982 годи- в течение на последните де
на, както и в книгата-пам- сетилетия позоваваше албан 
флет „Титоисти” и речите на скот° правителство да се 
други албански ръководите придържа към

на приятелство и добросъсед 
В посочените изявления, ско сътрудничество, 

се казва в демарша, най-гру" 
бо са нападнати целокупна
та вътрешна и външна поли 
тика на Югославия, придо
бивките от Народоосвободи- 
телната борба и социалисти 
ческата

би-
латералните отношения, осо
бено за

посеще- 
НР Китай външно-политиче 

списание „Лумеа” 
седем точки е публикувал 
становищата на 
към военните блокове 
въоръжаването, 
край

всички видове ико вв номичеоко 
така и за най-важните 
ждународни проблеми.

сътрудничество.
ме Румънияполитиката

По покана 
вата на тези страни 
та делегация 
вори с парламентарни 
ци и висши функционери 
на правителствата на 
три страни,. Според журна 
листите на ТАНЮГ в То- 

Пекин и Вангкок те

ли. ина правителст 
наша- 

води разго- 
дей

въобще. По 
другото в тях се ка

зва, че Букурещ се изясня
ва за непосредствени 
говори между НАТО и Вар
шавския

Разговорите потвърдиха, 
че и тези три страни, 
кто и целият 
свят за захванати с 
цес на неудържимо 
образование, 
чни страни
чини се манифестира.

Югославия винаги изтък
ваше, а това прави 
че развитието на всестранно 

югославско-

ка-
и сега, съвременен 

про- пре-
и равноправно 
албанско

тези пре- 
което в разли- 
на различни на

договор, както 
за изтегляне на военни 
ли на блоковете

сътрудничество в 
интерес на Югославия и Ал 

Революция, нейните бания и че има особено зна- 
народи и народности, нейно- чение за опазването 
то конституционно то
ство, съвременни 
ния, както и всички 
ти на нейната : 
на дейност. В тях 
вяват призивите 
славските

и
си- 

от чуждикио,
територии.на си-

устрои- гурността и мира на Балка 
постиже- ИЗВЪНРЕДНА' МИНИСТЕРСКАните и по-широко в Европа.

Съюзният секретариат 
външни работи позовава, 
името на правителството 

правителството

СРЕЩА НА ЧЛЕНКИТЕ НА ОПЕК В ЖЕНЕВАаспек- за
Безрезултатнимеждународ- 

се подно-
към юго- СФРЮ, 

граждани за на- 
- КОНСТИТУЦИОН

НИЯ порядък и предзвиква- 
междунационали стъл 

кновения между народите и 
народностите на Югославия 
Дори се стига дотам да се 
отправи иск към Югославия 
да промени своята вътреш
на и външна политика, при 
открита заплаха е употре
ба на сила срещу Югосла
вия.

Ръководено от 
банската

от разговорина На 24 т.м. в Женева 
ключи срещата на

безрезултатно при- 
министри на

на ТогаваНСР Албания 
вражеската си 
спрямо Югославия, 
рати по-нататъшното 
ване на

е ограничено и -- 
изводство на навтата. На 20

националното про- 
-- декември ми- 
са се договори

ла се увеличи с 
но не сапости- 

колко коя страна да 
договорената 

един ва

да прекрати 13-терушаване на
политика 
да прек

членките на Организацията 
те на навта 
ворите започнаха 
успяха да постигнат

на износчици 
разго-

налата година министрите 
ли дневното производство

не на
— ОПЕК. Министрите,

на 23 февруари, но не
влоша

югославско-албански те отношения и в още един милион варела, 
гнали споразумение

тата на ООН, чийто 
член, защото това 
взаимен

споразумение нито по 
главно по два: 

производство и за цената на
един въпрос. Разискваха 
за дневнотона Хар произвежда. Да кажем, че 

цена възлизашеи тя е 
е в траен 

отговаря 
интереси

на 34 долара занавтата.
рел.интерес и 

на най-широките 
на мира и прогреса 
зи регион и в 
то и в 

РЪ седските

\
Всички членки обаче - 

споразумението. Иран, Либия 
ла значително

Да припомним, -
между производството

не са спазвали 
и ВеДецуе- 

превишават договореното 
производство, а Саудитска Арабия е пов
дигнала въпроса за цените на необработе
ната навта. След безуспешните 
без контрол е и дневното 
цената на навтата.

че поради несъгласува- 
и търсенето на 

световния пазар, министрите 
през март миналата

и в то- 
Дял свят, как-

интерес на добросЪс 
отношения 

татъшния прогрес 
ното 
Албания 
ди и

великоал- 
националистичес- 

ка политика, албанското - 
с Енвер 

години не лрекъс- 
ва открито да предявява те- 
риториални претенции

нето
навтата на

ководство начело 
Ходжа с

на ОПЕК 
се договорили г 
водство на навтата 

лиона

и по-на 
и свобод- 

народа на 
наро-

народности в СФРЮ.

година са 
произ- 

ми-
целокупното дневноразвитие на

и на всички Да възлиза на 17,5 
варела (1 варел — 159

разговори 
производство и

спря-
литара).

СТРАНИЦА 2

Братство ф 28 януари 1983
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ЗА ПРИНОС КЪМ ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕПоложителната оценка-признание 

и задължение
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Първи лауреати на награда 
„Едвард Кардел"

Местните • С ТОВА ВИСОКО ОТЛИЧИЕ СА УДОСТОЕ 
НИ СЕРГЕЙ КРАЙГЕР, ЦИМЕНТОВАТА ФАБРИ
КА „ПЪРВОБОРАЦ” ОТ СОЛИН И ЖЕЛЕЗАРНИ- 
ЦАТА „ЗЕНИЦА”

средства за ма все още нито един от 
чените
но регионално

сова информация по съот
ветен начин дават значите 
лен принос в информиране 
то на българската народ
ност чрез разнообразно съ 
държание на посочените из
дания.

В уводното изложение на 
Ягода - Стоянович, изпълни 
телен секретар на Предсе 
дателството на МОК на 
СКС в Лесковац, между 
другото беше изтъкнато, че 
Съюзът на комунистите се 
бори за публичност в рабо 
тата, за демократична кри 
тика върху марксически 
начала във всички облас 
ти на живота, но същевре- 
менно не може да се при 
мири с еснафската крити
ка, сензационалистическите 
и другите явления' от този

посо
вестници няма пълсова информация, 

дневният
както и 

печат, общо взе 
обектив 

но и навреме за всички по- 
важни

значение, та 
ка че в тях много по-мал
ко се пише

то, осведомяваха
от по-отдалечевъпроси от общес-

, твено-икономическия и 
литическид 
общини

ните общини 
Това нещо е 
и за дневния печат, който 
годишно

на региона. Отборът за наградата „Едвард Кардел” 
дни съобщи имената на първите лауреати. За

по тезихарактерноживот в 13-те 
на Южномравски 

Такава оценка 
прие Председателството на 
Междуобщинската 
ренция на Съюза на

ви
соки постижения и принос към развитието 
орията и практиката на

едва ли по някой 
път пише за някои ' общи
ни в този 'регион. На 
данието бяха 
някои трудности, с 
се срещат 
масова информация, а п^е- 
ди всичко недостатъчните 

материални средства, 'ко 
ито са от голямо значение 
за кадровото укрепване на 
редакциите и съответно сле

на те-ски регион.
социалистическото са-

засе 
изнесени и моуправление с това високо отличие са удостоени 

членът на Председателството на СФРЮ
конфе-

кому- 
на 21 януари т,г.

Сергейкоитонистите 
в Лесковац. По насърчаващ 
и ангажиран начин

средствата за
Крайгер, Циментовата фабрика „Първоборац” от 
Солин и Железарницата „Зеница”.

Наградата „Едвард Кардел” е установена от 
Скупщината на СФРЮ за трайно отбелязване име
то и
лик марксически теоретик и борец за социалисти
ческото самоуправление. Наградата ще се присъж 
да всяка трета година. На първите лауреати висо
кото признание връчено на 27 янУаРи — рождена
та дата на Кардел.

граж
даните и трудещите са би- 

информиранили за цели 
•акциите на Съюза на 

комунистите и I 
обществени субекти, 
ложителните . резултати в 
нашето развитие, както и за 
недостатъчната 
телност в някои 
достатъчната

те и
останалите 

за по делото на Едвард • Кардел, революционер и ведене на всички акции в ре
гиона. Този въпрос е нуж 
но възможно по-скоро да 
се разреши.

Албанската народност, 
около 50 000 жители в реги 
она, все още няма средства 
за масова информация на 
роден език. Вече няколко 
години в Прешево, Буяно 
вац и Медведжа, са водени 
разговори за изнамиране на 
съответни възможности към 
вече съществуващите сред 
ства за масова информа
ция да се отдели място и 
за информиране на жите 
лите от албанската наро 
дност, но все още тази идея 
не се реализира.

Що се касае до българска 
та народност, която в този 
регион предимно живее 
общините Босилеград и Су 
рдулица, беше изтъкнато, 
це са постигнати значител
ни резултати чрез издани 
ята на издателство „Брат
ство”, предаването по Ра 
дио Ниш и ТВ—журнала. 
Всички тези средства за ма

послеДова- 
акции, не вид, които се явяват в ин

формирането и след проведе 
ните ::отговорност 

на някои субекти и органи, 
както и за

партийни конгреси. 
Затова акцията на Съюзаопущенията и из 

които пречат 
разви-

на комунистите в редакци
ите, издателските и програ 
мните съвети и основатели 
те на средствата за масова 
информация са раздвижи
ли значителен брой въп
роси, произтичащи от ма 
териалите „Актуални иде- 
Йнн-политически 
в средствата за масова ин 
формация и „Някои актуа
лни въпроси на Съюза на 
комунистите в информира
нето”.

Раздвижените въпроси не 
в .бива да останат само , кам

пания, но дългосрочна за
дача в изпълнението 
ролята на средствата за ма
сова информация съвмест 
но с останалите субекти в 
нашето общество.

вращенията, 
на по-нататъшното 
тие.

ИЛЕГРАША ОНА 

ПРЕЗ 1903 ГОРНА
Афирмирайки положител 

икономическините резул
тати, средствата за масова 
информация значително са 
влияели всички субектив- 

сили да се мобилизират в 
преодоляването на трудно 
стите, с които се срещат. 
Южноморавски регион, по 
край това че е застъпен в 
дневните информативни сре 
дства, на територията му 
съществуват 
„Наша реч”, „Вранске 
вине” и „Братство”, 
зионно предаване, 
и местните „СурДулишке 
новости”, „Ханске новине”, 
Радио Лесковац и Радио 
Враня- Изтъкнато беше, че

въпроси •ни

(От 1-ва стр.) — Една част ще се обез
печава чрез договорено про
изводство с производители 
от общината, а останалите 
количества ще се обезпеча
ват от околните общ лъя. Те 
зи дни ще имаме разговор 
в „Здравлье” тъкмо по този 

се намира в толерантни рам въпрос и след това по-точно 
ки. Но сега възниква нов ше се знае начинът за обез 
проблем: за откриване на печаване на суровина, 
фосфатна мина ще бъдат не
обходими над 10 милиарда • Имало Ли е инициати- 
динара. Резервите на графит ва за сътрудничество или 
в „Две реки” са големи, ка- сдружаване на Горската сек 
чеството му е високо, но за- ция със „Симпо” от Враня? 
сега никой не се явява да _
го ползува. Безспорни са ре Такава инициатива бе-
зервите и качеството на оло ше раздвижена. Първоначал 
вото и цинка в .Караманица, ният отговор на „Симпо” бе 
които някога Се използува- ше положителен, но когато 
ха. Но изследването не е трябваше да се направят 
завършено, а интересът на конкретни крачки, „Симпо” 
съответните организации е не се появи, 
недостатъчен. Проблем е и 
неразвитата инфраструкту-

които би създали трудности 
на фабриката в Прахово. 
Обаче най-новите изследва
ния, които наскоро трябва 
да приключат, показват, че 
тази концентрация все пак

седмичниците 
но- на

телеви
както

Б. Костадинов

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА

През настоящата година—127 000 

тона зърно
ф В Лесковаппсо-вранската котловина и в другите 

плодородни райони 
ница са засети над 40 000 хектара площ.

ф От организирано производство — 22 500 тона пше-

От частните произволите 
ли в Лесковашка община 
например се очакват към 
13 000 тона пшеница от

в Южноморавски регион с пше-
ПОСОЧВАТ СЕ ПРОЯВИ 
НО НЕ И НОСИТЕЛИТЕра.

организи-така нареченото 
рано производство, във Вран 
ска — 3700, в Войнишка —

Информирайки журналис 
тите за класово-социалната 
структура и акциите на об
щинската партийна органи
зация, председателят на ОК 
на СКС Цоне Тодоров под
черта, че политическо-сигур 
ностна обстановка в община 
та е твърде стабилна, а ней 
ните жители (българи, сър- , 
би, македонци, югославянии. 
други) творят в истинско бра 
тство, единство и равнопра- 
вие.

ница ф Колко мляко се произ 
вежда в частния сектор и 
защо не се върши откупува 
не?

Състоянието на посевите 
в Лесковашко-вранската кот 
ловина и другите плодород 
ни райни в Юж-номоравски 
регион е твърде добро. По-, 
севите се развиват добре, за 
сега не са повредени от мра

би ви. Очаква се от тазгоди 
шната реолта да бъдат по 
лучени 127 072 тона зърно.

над

3100, в Медвежка — 550, 
Прешевска — 450, в Сурду 

250 тона и така

в

— Годишната продукция 
не е изчислявана, но се знае. 
че в общината съществуват 
16 ОООовце и 6—7000 крави. 
Неразвитата пътна мрежа е

лишка
нататък. С оглед на придо
бития опит, в план е в пред 
стоящите години да се уве 
ЛЕичат площите за организи 
рано, относно договорира 
но произвдоство на зърно.

От това количество 
20. 000 тона ще бъдат паза
рен излишек.

една от основните причини 
за неоткупуване на млякот 
то. След откриването на об
ществена овцеферма ще се 
създаде бачия, така че и от
купването на млякото от ча

производители ще бъ води акцията по укрепване 
на законността и социалис
тическия морал, Тодогюв за 
яви, че членовете на СК ра
зискват по този въпрос с 
известна боязан. Посочват се . 
нередностите, но не се съоб
щават имената на носители

На .имотите на частните 
производи- 
произведе-

зовете и ако и през настоя 
времето бъде

селскостопански
щия период 
добро, може да се очакват 
добри добиви. Предстои про

тели ще бъдат
119 723 тона пшеница, а 

количество ще
на сто- да за подобрение на селско 

Лесковац

ни Специалистите къ^м Заво Помолен да каже как сеостаналото 
бъдат 
панствата 
ганизации. Важно е да се
отбележи, че за пръв път

лЪтно подхранване на посе- дроизведеии
на трудовите ор

стните
де редовно. За откриването 
на бачия 1Пе ползуваме. пи 
ротските опити и в тази на
сока вече имаме договор за 
сътрудничество.

ф В кои части на общи
ната ще бъдат открити офце ^ 
фермите?

— Първата пТе бъде откри 
та на планина Валози, а ос
таналите две — в Долно Тлъ 
мино и на Вильо коло.

т0 стопанство в 
изтъкват, че есенните ечеми 
ци са в нобро състояние (с 

култура са заети 1225

торове, 
ще съдействува за доб

вите с изкуствени 
което
рото развитие на тненица-

\
епрез настоящата - година 

организирано производство
то на пшеница на . площ от 
7863 хектара. . Производители 

тези площи ще преда 
дат на трудовите организа- 

хлебната

та. тази
хектара площ), овеса и ръжчаст на Сърбия 

есен с пше- 
40 889 хе

В тази
през миналата 
ница бяха засети 
ктара площ, 327 хектара по 
вече от 1981 година. Най*

та (на 3067 хектара). Пред-
За състоянието в основно 

то образование журналисти- \ 
те бяха информирани от 
Добри Рангелов, секретар на 

ф Как ще бъде разрешен . съответната СОИ. 
въпросът за суровини за це- 

В. Велкович ' ха на „Здравлье”?

полата се, че 1оредните до
биви от 3000 кг ечемик 0т 

1720 от овес и 1406

те на

относно нации,
промишленост 22 534 тона 
пшеница, а останалите 
личества ще запазят за овои 
потреби.

площи бяха засети с 
домашни се 

твхнологи

хектар,
кг от ръж от един хектар.

много 
влеокодобивни ко

докатолекции, 
ята е нагодена така, че мо 
гат да се получат високи^ до

К. Г.
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БОСИЛЕГРАД ЗА ДЕЙСТЦУНАНЕТОПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТИ В 
НЛ МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИе СУРДУЛИЦА За изпълнението на конституционната 

попя са необходими ноеи усилияСъдружието постоянно 

укрепва
и въобще не се приемат про 
грами за работа. Има слу
чаи и.на недостатъчна връз 

на делегатите и делега
циите-' със С7, ветите на мест
ните общности, както и с ос 
таналите

която живеят пове- забележител-В Сурдулишка община, в
народности постоянно укрепва рав- си^дХ Ж2Г пости- ГиСр=т„, П ДГеТ„„„гм*к.я 2»

с останалите обществемо-по- развитие на местните общно 
лйтически организации, а сти, а същевременно и 
преди всичко Съюзът на кому общината, 
пистите полагат усилия за Именно, в някои 
последователно провеждаме общности, все още се чув- 
на съществените принципи, ствупа неорганизираност и 

се обосновава без действуваме почти па вси 
организирани социалис

чето народи и 
ноправието, братството и единството и съДРУ^ие- 

развитието на междунационалните 
значително внимание и

тази област.

каотно-
не~то, а в

тения се посвещава 
прекъснато се следят постиженията в

едно от заключенията от про-
обществено-поли- 

тически организации. А ес
тествено, че без съответна ко 
ординирана обществена дей- 

всички обществено-

наВсъщност, това е 
ведения за-неотдавна разговор на разширеното

организация на СК в Сред- мсстии
седание на първичната 
йошколския образователен центъР „Иосип Броз 
Тито” в Сурдулица, на който се разисква за осъ- 

светли придобивки от НОВ.

мост на 
политически организации не 
може да се говори за пло- 

дейност в даденавърху които 
функцията на местните 
щности, като база на непо
средствено развитие на само 

отношения

дотворна 
местна общност. Именно то 
ва са възЛови

об- чки
тически сили, па дори и на 
първичните партийни органи 
зации. Има случаи на Недо
статъчно С7,труди ичество и 
свързване на организациите 
на сдружения труд в разре 
шаването на много в-ьпроси

ществяването на тези
въпроси, от

В разговорите, в който участвуваха и предста- 
МОК на СКС, Общинския комитет на 

СНС и членовете на Комисията за междунацио- 
отношения към ОК на СКС в Сурдулица, 

бе изтъкнато, че в общината не е имало и няма 
на национални" прояви. За това нещо осо-

по-на-които пряко зависи 
тат7,шното развитие на мест 
ните Общности като основни 
клетки на нашата самоупра , 

обществено-поли

управителните 
на гражданите и трудещите 
се и укрепването на властта 

класа.

вители на

работническата 
Осъществявайки тази роля 
местните общности в общи- от интерес за дейността и

местните об-

нанални вителната 
тическа система.

Безспорно, че за преодоля 
ваие на належащите въпро
си, в предстоящия период 
Социалистическият съюз на 
чело С7,с Съю-за на комунис 
тите трябва да прояви 
голяма дейност.

случаи
бен принос дава акционното единство на СК в 
общината, вследстие което всички активности се

развитието на 
щности. Проявено е и недо
статъчно сътрудничество и 

разрешаване

пата дават значителен при
нос за по-бъРзото развитие 
и разрешаване на 
свои и общи въпроси от жиз 
нен интерес. Покрай друго- 
то, постигнати са добри ре-

всички
договаряне за 
на общи проблеми па две 
повече местни общности. В 
някои местни общности 
приемат навреме, а в някои

осъществяват въз основа на равноправни начала. 
Огромна роля в това имат и средствата за масо
ва информация, а изданията на „Братство”, Радио- 
Ниш и ТВ-журнала дават принос българската на
родност в СФРЮ на време и изцяло да бъде ос-

по-
сезултати и в организирането 

и оспособяването на труде
щите се и гражданите в об
ластта на всенародната 
брана и обществената само
защита, както и в развитие
то и укрепването на деле
гатската система.

Всъщност такава е конста 
тацията на Председателство 

което

И. Я.

от-
ОБ1ЦО СЪБРАНИЕ НА КОМУНИСТИТЕ В СЕЛО ЖЕЛЮ 
ША

ведомена за всичко.
Разговорите бяха удобен момент по-обстойно 

да се разисква и за ромите. Изткнат е проблемът 
в недостатъчната им заетост, лошите жилищни ус
ловия и недостатъчното образование, които проб
леми занапред изискват по-ускорени и спешни ре
шения.

то на ОК на ССТН,
неотдавна проведе заседание 
в Босилеград. Обаче, тряб
ва да се каже, че въпреки

С. М.

У
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС В ДИМИТРОВГРАД ЗА ЗАЕМАНЕТО НА 
СТАЖАНТИТЕ

Търси се отговорност и устойчивост
ше да се узнае кой наисти 
на е незает, а кои са лица
та, които необосновано се 
намират в списъците на не
заетите. Сега когато такъв 
анализ изостана, членовете 
на ОК на СКС подчертаха 
че той трябва веднага да се 
изготви. По въпроса за за
емането на стажантите ра 
зискваха и секретарите на 
първичните организации на 
СК в Димитровград и край 
градските местни общности. 
При това бе заключено пър 
вичните партийни органи
зации, повторно да разиск-

Членовете на Общинския СР Сърбия или по-голям от 
комитет на СКС в Димитро него, а не са изпълнили - за 
вград обст>ждайки неотда дълженидта си в приемане- 
вна осъществяването зак- то на стажанти, 
люченидта на Второто засе 
дание на ЦК на СКС, както 
и заключенията от девето
то си заседание, отнасящи 

. . се до заемането на стажан
тите в общината изтъкна
ха, че в това отношение все чески съвети, 
още има слабости и че в приемане на нова работна 
повечето организации вра Ръка и пр. 
тите за стажантите са зат
ворени. Като пример ще по
сочим, че през миналата го 
дина в общината е (трябва
ло да бъда,т приети 105, а)- 
приети са само 79 души.
Всъщност не само, че не се 
осъществяват заключения
та на висшите партийни ор 
гани и Общинския комитет, 
но направо не се спазва и 
Законът за приемането на 
стажантите.

Обаче все досега, когато 
неосъществяването на тази 
политика е съвсем налице, 
общинската инспекция по 
труда не е изпълнила 

. дълженията си. Въпреки че 
стопанските организации 

стопанисват при затруднени 
условия, те въпросът с при 
емането на стажантите по- 
сериозно схващат от онези 
в извънматериалното про
изводство. Съществуват оба 
че организации и общности, 
които нямат никакво опра
вдание за безотговорното си 
поведение в тази област.
Електродистрибуцията, Ми 
тницата. Аптеката; „Ниш-ек 
спрес” и Ветеринарната ста 
нция, например имат ли
чен доход като средният з

Мнозина на брой, малцина в акциитеСигурно е, че особена от
говорност в тези организа
ции имат . и членовете 
СК. Още повече ако се има 
предвид, че голямо число от 
тях са членове на работни- 

комисии

на Неотдавна се проведе общо събрание на членовете на 
Съюза на комунистите, живущи в село Желюша. Дне
вният ред на Събранието съдържеше една 
точка: „Акт.уални задачи на комунистите в 
щност Желюша’'.

единствена 
местната об-за

За чувствуващите се сла
бости в областта на заема
нето особена забележка бе 
отправена и до Самоуправи 
телната общност по заема- ват по въпроса за заемане-
не, която за заседанието то на стажантите и докрай 
трябваше да изготви всеоб да издържат в тази важна 
хватен анализ в областта на обществено-политическа
заемането на нова работна дача.
ръка. От същата се очаква

В уводното си изложение 
секретарят на първичната ор 
ганизация на СК Йован Вла 
димиров подчерта значение
то на факта, че в тази мест 
на общност живеят около 100 
членове на СК. Наистина 

за броят им е доста голям, но 
е недостатъчна активността 
им в разрешаването на про 
блемите в местната общност. 

' Тази оценка най-много се 
отнася Д° дейността на ко
мунистите, които работят в 
Димитровград или други ме 
ста, а живеят в Желюша. 
Те сякаш забравят, че про
блемите на местната об-

ди • бездействуването им чес 
то пъ.ти не може да се про
веде заседание на Скупщи
ната, а тя все пак решава 
належащи въпроси на село 
то. Критики бяха отправени 
и по адрес на дейците, кои
то събират парите за само
облагането. Тези хора, сред

А. Т. които има и комунисти, тър 
сят да им се заплати тази 
работа, сякаш я вършат за 
съседна местна общност. С 
една дума: всички искат да 
е хубаво селото им, да се 
доведе вода, да се поправи 
културният дом, но почти 
всички се надяват това да 

щност са и техни проблеми го направи някой друг. И 
и се държат като чели изоб 
що не са длъжни да съдей-

за-

мнозинство от комунистите 
се държат така.

ствуват на органите и орга
низациите в местната об
щност. ,

Обаче занапред трябва да 
се очакват промени в пове
дението на желюшани, осо
бено на членовете наРаискванията се отличава- 

1 ха с остра критика. Разкри ■ Защото на посоченото събра 
тикувани бяха най-напред 
членовете на СК, които

СК.

ние комунистите стигнаха до 
не , извода, че без по-високо ан

гажиране на всички субек
ти в местната общност, а 
преди всичко на комунисти
те, проблемите не" могат да

искат да заплатят местното 
самооблагане за довеждане 
вода от село Грапа. Сериоз
ни забележки бяха направе
ни и на комунистите, които се разрешават успешно, 
са избрани в Скупщината 
на местната общност. Пора-

За заемането 
първичните организации на СК в Димитровград

на стажанти разискваха и секретарите на
А. Ташков
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ГГС™ОТО ЗАСЕДАНИЕ НЛ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО 
ПЪРВИЧНАТА ^ГАНКЗАЦИЯ

'ЯЖ**™* НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД 
ЛЮБЕН РАНГЕЛОВ ЗА ЗАДАЧИТЕ НА ОС ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

Основна цел: 

по-ускорено развитие
Разграничаване върху 

конкретни задачи
• Комунистите 

посвещават достатъчно 
во, а повече се занимават

в „Сточар” от по-дълго време 
внимание на селското

не
стопанст-

отношения — Една от най-значител
ните акции, както на 06-

с междуличностни че една от важните задачи 
е и по-нататъшното прокар 

шинската скупщина така и ване на акцията по електри 
обществено-политичес- фициране на общината, ка

ките организации е увеличе кто в местните общности къ, 
нието на селскостопанското дето тя е в приключителен 
производство — 'подчерта Лю етап така и в онези, които 
бен Рангелов, председател | 
на Общинската скупщина в 
Босилеград, когото тези дни 
помолихме да ни отговори на 
няколко въпроса.

На кои. въпроси ще обър- | 
не най-голямо внимание Об 
щинската скупщина през на 
стоящата година?

програма -Ц
за работа съответно внима-

те в досегашното им действу 
ване.

— Местните общности, тех 
ните съвети и другите орга
ни в тях все повече схващат 
мястото си и значението в 
нашата обществено-полити
ческа система. Разбира се, 
те дават пълен принос за 
целокупното развитие на 
общината ни. Обаче във вси 
чки местни общности все 
още не са създадени необ
ходими условия за по-успеш 
на и по-организирана рабо
та. Повечето местни общно
сти нямат помещения за ра
бота, в повечето от тях на 
ма квалифицирани кадри за 
воденето на административ
ните работи. В това отноше
ние Общинската скупщина 
ще предприеме съответни ме 
рки — обществените сгради 
или училищни обекти, в 
ито не се работи да се нре- 
дадат на ползуване на меот 
ните общности.
' Една от значителните ак

ции, в които ще се включи 
ОС е и сдружаването на 
труд и средства на организа 
ций от общината с организа 
ции от региона и извън не
го. Примерът на „Зеле Вел 
кович” и „Здравйе" от Лео 
козац* които откриха или 
ще открият промишлени обе 
кти в общината трябва да 
последват и други организа 
ции от общините в региона. 
Рангелов подчертава, че то 
ва е пример на осъществява 
не принципа на солидарност 
та и съдружието, на всеоб
щите ни обществено-полити 
чески отношения и добавя: 
— Ако такова становище 
имаха и други мощни орга 
низации от по-раз витите об 
щини в региона и по-широ
ко (примерът на „Елвктро- 
босна” от Яйце) или ако се
га се определят да строят 
цехове в общината или, без
съмнено е, че тя ще се раз 
вива още по-ускорено, в ду
ха на политиката на СК н 
общото определение на ре
публиката. А считам, че ор
ганизациите, които откриват 
цехове в общината ;ТТТе имат 
свой пълен икономически ни 
терес. Всъщност чрез всес
транната помощ на републи 
ката и останалите обществе 
ни фактори ще се застъпвам 
по-силните организации да 
строят в неразвитите общи
ни. С това ще създаваме ус
ловия за намаляване броя на 
незаетите, както и условия 
за увеличаване на промиш
леното производство.

Комунистите 
кооперация

в земеделска 
„Сточар” в Ди 

митровград последни 
диха Заключенията на Об
щинския комитет на СКС 
Димитровград, приети 
през септември 1982 година, 
и то по инициатива на ОК 
на СКС. Самият факт, че 
не са „намерили” време до
сега да се спрат върху за
дачите, които са набелязани 
като най-актуални за общи 
ната говори много за състоя 
нието в тази организация на 
сдружения труд. „Сточар”, 
единствената

основните организации на 
сдружения

на
труд, а недос- 

посвеобсъ татъчно 
щаваме на главните 
роси

внимание
въл

на селскостопанско 
то производство — 
се директорът' на ООСТ 
„Търгокооп” ПЕТЪР ЕЛЕН 
КОВ. Специалистите 
няват по това

в тоще ШИизне-

ВЯсе оце 
кой какъв 

личен доход ттте има, а не 
по резултатите, които пое-

* гс-
'

Й1.1Йтигат. г
В приетата

— Производството 
лява на много сектори 
каза АРСЕН ТОДОРОВ 
директор 
сектор.

нама Н

1йние ще получат всички въ
проси, от чието решаване за 
виси потукореното обществе 
но-икономическо развитие 
-на' общината. Тези задачи ко р 
ито по една или друга при- 
чина не се реализираха прео 
миналата ще бъдат в пре
ден план на решаване през 
първите месеци на настояща 
та година. Считам, че една 
от най-важните задачи, как 
то на Общинската скупщи
на така и на останалите об
ществено-политически 
ли, трябва да бъде увеличе
нието на селскостопанското 
производство. В този смисъл 
повторно трябва да раздви
жим акцията за усвояване 
на повече земи. Съвместно 
с. това отново ще повдигнем 
въпроса за подобряване ус
ловията за отглеждане на до 
битьк. В това отношение Об 
щинска/га скупщина чрез да 
нъчната политика предприе 
крачки за стимулиране 
селскостопанските произво
дители. За увеличено произ 
водство на храна са ни не
обходими и съответни обли
ци на коопериране и сдру
жаване с ООСТ за селскосто 
панска дейност и изкупува
не „Напредък”.

Председателят на Общин
ската скупщина подчертава,

Ш|организация 
на сдружения труд в общи
ната, занимаваща се със 
селскостопанско , производ
ство, това вече от по-отдав 
на е известно, е изправена 
пред редица трудности.

на комерческия 
Ако преди две го

дини произвеждахме 750—
800 тона месо — днес прои 
звеждаме само 
Дори повече от 
на сто от проблемите 
това са от субективен 
рактер, това са проблеми 
на слаба организация изтъ 
кна Тодоров.

Според
„Сточар” ДИМИТЪР СЛА
ВОВ, недисциллината в ко

Щ460 тона?
петдесет

за
ха- 1 Ш 1

Л. Рангелов
ИМА МНОГО ПРИМЕРИ 
НА БЕЗДЕЛИЕ

директора на сега започват със същата.
— През настоящата година 
е закпланувано да се елек 
трифицират
Зли дол, Бранковци, Рикаче 
во, Бистър, Долно Тлъмино 
и неелектрифицираната част 
на Горна Лисина. Акцията 
по електрификация трябва 
да приключи и в: Плоча, Ба 
рие, Мусул и Горна Люба/га. 
Във всички тези села акци
ята е в пълен разгар и по- 

на вечето от тези местни об
щности са изпълнили задъл 
женията си с над 80 на сто 
— казва Рангелов.

На съвместното заседа
ние на партийната органи
зация и Председателството 
на ОК на СКС, което сепро 
веде тези дни в „Сточар” 
много въпроси останаха не
изяснени. Не е известно за
що „Сточар”, който се е 
натоварил със сериозната за 
дача да организира селско
стопанското .производство в 
общината, все още-не е в 
състояние да даде отговор 
на въпроса, защо 1 560 хек
тара обработваема площ в 
обществения сектор (от об
що 6 925 хектара в община
та)’, не дават очакваните ре 
зултати? Или защо на част 
ния производител не се ока 
зва повече помощ, за да 
може да се постигат по-ху
бави и повече добиви?

Комунистите в „Сточар”, 
макар че много от поставе
ните задачи в Заключения
та на Общинския комитет 
на СКС от септември мина
лата година именно се отна 

стопанство,

си-

лектива е голяма, и някои 
работници са си втълпили 
в главата, че са незамени 
ми и работят, както те си 
искат. Но за такова поведе 
ние, както изтъкна в рази
скванията 

на ОК на СКС Райко Зар 
ков, досега още никому це 
са показани вратата, а ще 
се наложи да 
ва. Комунистите в 
чар”,
имат сили да направят то-

Църнощица,

председателят

стане и то- 
„Сто- 

както подчерта той.

ва.
Местните общности имат 

огромно значение в по-ната 
тъшното обществено-иконо
мическо развитие на общи
ната. Кажете ни нещо пове
че за успехите и трудности-

НЕ СЕ ИЗПОЛЗУВАТ СТА 
РОПЛАНСКИТЕ ПАСИЩА

— Сега е момент специ
алистите от .„Сточар” да 
дойдат до изява — изтък
на между другото 
МИР ДЖОРДЖЕВИЧ, член 
на Председателството 
Междуобщинския съвет на 
синдикатите в Нишки ре
гион.

ВЕЛИ
НА 3 ФЕВРУАРИ В БАБУШНИЦАна

сят до селското 
не са намерили за необходи 
мо да разрешат поне някои 
от тях. В този смисъл 
довеждат във връзка и ми
налогодишните събрания на 
СК в тази трудова органи
зация, които също са 
свиквани по почин на 
на СКС. Вярно е, че съще
ствуват и редица обективни 
трудности за непостигането 
на завидни резултати, но су 
бективните са много, много 
повече. Изглежда, че не съ
ществува и достатъчно взаи 
мно сътрудничество между 

организации

Сесия на Общинската 

скупщина
Старопланинските па 

неизсе сища си стоят почти 
ползвани, а именно те пре 
длагат хубави 
ти за това. Става въпрос 

по-добра организа-

възможнос

били само до 
ция, по-здраво доходно свъР 

частния и общест 
вения сектор в селското сто 

меж-

ОК
на трите чния доход, крито средства

ску ще се ползуват за подобря-
нас ване на селскостопанското

ф Делегатите 
съвета на Общинската 
пщина в Бабушница на 
ронената за 3 февруари се- 

някрлко

зване на

подчертапанство 
ду другото Джорджевич. производство до края на 

1985 година.
На сесията делегатите ще 

обсъдят и. отчетите за рабо
та на съдебните общински 
органи, както и проблемите 
и проявите, които са подчер 
тавани в представките и жал 

Ко- бите на гражданите и тру-

сия ттте обсъдят 
въпроса. Преди всичко, оча 
ква се да обсъдят и

програма за работа на 
Скупщината за настояшата 

и няколко въпроса 
из областта на селскосто
панското производство.
гато се касае за селскосто дещите се през миналата го 
ланското производство оча дина. Разбира се, че в ра- 
ква се да приемат програ- - зискванията ще бъде подчер 
ма от мероприятия и акции тана необходимостта от 
за подобряване' на живот- по-нататъшната борба сре 
новъдството в Нишки ре- щу евентуалните антисамо 
гион до края на средносро управителните прояви, 
чния период, както и пред 
ложението на закона за до
пълнителни републикански 

облаги върху ли

М. ЯневНакрая беше прието ко ■ 
мунистите в „Сточар” да 

от опе
прие-

програмаизготвят мат
й на часаративни задачи 

да се заловят 
те, пред които е изправена 
тази организация на 
жения' труд. С променено

наосновните 
сдружения труд и само пре 

топката един до
с проблеми- година

хвърлят 
други, без да 
по-съшествен прелом в дей

се направи сдру-

отношение къ-м 
много

ността. из основи
трудовите задачи

ще "бъдат преодоля 
Комунистите ще тряб-

ЗАЩО СПЕЦИАЛИСТИТЕ 
БЯГАТ ОТ „СТОЧАР”?

от тях
1 пи.

ва да се диференцират вър Сесията е насрочена 
осем и половина часа.

в
за-ху конкретни трудови_ Повече се занимаваме

с междуличности 
ния и със спорове

В. Б.дачи.отноше- А. Т. данъчнимежду
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ЗАПОЧВА ЛИ РЕШИТЕЛНА РАЗПЛАТА СЪС СУБЕКТИВНИТЕ СЛАБОСТИ 
В БОСИЛЕГРАДСКИ „АВТОТРАНСПОРТ",

ГЕНЕРАЛЕН РЕМОНТ“ 

ПА СУБЕКТИВНИЯ ФАКТОР
и

Както се вижда акцията е
проведоха няколко важни съб- започнала. Но за нейния Ус" 

пех от съдбовно значение ще 
бъде преодоляването 
ртюнизма в редовете на пъ,р 
вичната организация на СК. 
Защото без действена парти 
йна организация, чиито чле 
нове ще действуват преди 

с личен пример, и 
може да се очаква

През януари се СУРДУЛИЦА
—..колектив с една и съща основна цел:рания в този

борба срещу несамоуправителните прояви. Време- 
започна окончателна

на опо

Работа за високообразова
ни кадри

то ще покаже дали с това 
разплата със „субективните спирачки” в стопани
сването на единствената транспортна организация 
в Босилеград. ___

всичко
тук не
резултатна борба срещу гру 
повщината, роднинските връ 
зки, лентяйството и злоупо 
требите. Тъкмо на този пун
кт трябва да бъде най-сил
на помощта от Общинския 
комитет на СКС и от оста- 

общи-

отнасдне към доверените им 
средства са станали прави
ло на поведение. Не се на
граждава трудът, а за смет
ка на това „царуват” краж- 

злоупотреби, лентяй01,00» 
Вместо самоуправителните 
органи, решителна дума 
имат груповщината фами- 

са спътници на та- лиарните връзки и личните 
интереси. Лошите междулич 
ностни отношения постоянно 
повишават напрежението в 

самостоятелен ра колектива. Не съществуват 
почти никакви стабилизацио 
нни нормативи в използува
нето на камионите и рейсо
вете, нито пък съответни сти 
мулации, с които да се на
сърчава трудолюбието и па
зенето на .средствата. С ед
на дума: стабилизацията все 
още не беше ни започнала. 
Критиката беше я°на и точ 
на — за незавидното положе 
ние най-отговорни са 53 чле 
нове на СК и ръководители
те в колектива.

И на малките .деца вече са 
известни обективните затру те сили в Сурдулишка общи 

на полагат извънредни уси 
лия в изнамирането на най- 
подходящи решения за на
маляване броя на незаетите 
в общината. Благодарение на 
тази акция, през миналата 
година работа са получили 
над 400 души. Сегашните уси 
лия са още по-значителни 
ако се има предвид, че на 
списъците на незаетите се 
намират около 1300 безработ 
ни лица. От това число поч 
ти половината са неквалифи 
цирани. Работа обаче чакат 
и 34 души с виеше и полу- 
висше образование.

В акцията, която водят об 
ще ствено-политическите 
ганизации и 
скупщина, до средата на фе
вруари т.г. работа ще полу
чат 34 души с виеше и по- 
лувисше образование — 

които чакат работа.
Обществено - политически

орднения в стопанисването на 
„Автотранспорт” от Босиле
град. Лошите пътища, скъпи 
те горива, масла и авточас
ти, отдалечеността от разви 
тите промишлени центрове и 
от главните транспортни ар
терии
зи организация още от пър
вите й дни. При такива об
стоятелства беше почти не- 
замислим 
стеж на този колектив. За
това се притекоха на помощ 
общината и републиката. На 
множаваха се камиони и рей 
сове, увеличаваше се броят 
на заетите, откриваха се но 
ви линии... Обаче и когато 
стана „възрастен” стопански 
колектив.

Общинската

би,

налите структури в вси
ната. чки

К. Г.

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” В НАСТОЯЩАТА ДЕЛОВА 
ГОДИНА • . ..I ■ ■

По-голямо натоварване 

на машините
Според развойните програ 

ми на общината и разпола
гаемите производствени мо
щности — подчертава Джуро 
Божич, председател на Об, 
щинския синдикален съвет 
в Сурдулица — през насто
ящата година ръстът на за

„Автотранспор
тът” никак не успяваше да 
стои на собствените си кра
ка без помощ на „майката”. 
Дори й йри това условие 
„стоенето” беше твърде не
стабилно. Дали бремето на 
=»|.ншните трудности беше 
прекалено тежко или пък по 
мощта беше недостатъчна?

За съжаление отговорът е 
съвсем друг. Този стопански 
колектив вече дълги години 
,ч,боледува” от болест, която 
в политическия речник най- 
често се именува със „субек 
тивни слабости”.

_ емането хтте °е увеличи 
осем на сто. Това значи, че 

, работа трябва ' да

сзпределението на личните 
доходи, така че се очаква 
увеличението на личните 
доходи, относно на възна 
гражденията, от 5 до 10 на 
сто по отношение на преди 
шната (1982) година.

Според приетата пък ре
золюция за 
развитие за настоящата го 
дина и занапред трябва да 
укрепват материалните ос 
нови на труда, относно въз 
производствената способ

ност на трудовата орга
низация. В производството 
това съотношение в конфе
кция „Свобода” ще бъде 
79:21.

Според приетия тазгоди
шен делови план в димит
ровградската 

„Свобода”, и 
показатели,
ят обем на производство
то трябва да отбележат уве 
личение. Финансово об
щият доход трябва да на
расне с 23 на сто, а физи
ческият обем на произво 
дството да се увеличи с 13 
на сто.

получат 
около 400 души. Но, покрай 
това число работа ще полу-

ОСТАВКАТА НА ДИРЕКТО 
РА НЕ Е ПРИЕТА

конфекция 
финансовите 

и физически- чат и всички незаети с вие 
ше и полувисше образова
ние.Всички критики от това 

събрание се отличаваха с го
лямо желание да се натис
не спирачката на компози
цията, в която се „возят” ан 
тисамоуправителните проя
ви. От това желание се ро
ди единно заключение: вед
нага да се изготви всеобхват 
на стабилизационна програ 
ма и да се поведе решител
на акция за заздравяване на 
самоуправителните отноше
ния.

Понастоящем такива 
има 34 души и според, до- 

обществено сегашните акции и разгово
ри с организации на сдруже 
ния труд в общината, оча
кваме до средата на февру
ари всички да започнат да 
работят.КРИТИКА НА КОМУНИС

ТИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ Характерно за тазгодиш
ната стопанска дейност на 
„Свобода” е, че тези ре- 

_ зултати трябва да постиг
нат без увеличение броя 
на работниците. С други ду 

_ ми, тази доста трудна за-
Реализацията на заключе- дача трябва да се изпълни 

нието започна с известно за 
къснение. В началрто на

Един от твърде значител
ните въпроси в тази област, 
привличащи вниманието е 
(не)приемането на стажанти. 
През настоящата година тря 

В производствената про бва да бъдат приети 130 ду- 
грама за настоящата годи- ши. Имайки обаче предвид, 
на не се предвиждат съще че през миналата година от 
ствени изменения: ще се 107-те планирани стажант-
произвежда таканаречено- ски места са приети само 
то тежко горно облекло: към 80 млади специалисти, 
якета, шлифери, балтони и налага се въпросът: ще се 
прочие. При това една част осъществи ли запланувано- 
от продукцията ще бъде ре то? 
ализирана на чуждестранни 
пазари, за което понастоя
щем се водят преговори, а. 
което е в съзвучие с общи
те усилия за по-голям из-

Липсата на гуми минала- 
• та годин^ доведе „Автотран
спорта” в тежко положение.
Отначало търсенето на гуми, 
както и останалите труднос
ти отклони вниманието на 
самоуправителните органи й януари беше приета стаби- 
обществено - политическите

въз основа на корекцията
на норматива на труда по 
единица продукция- Или 
казано по-просто: счита се, 
че заплануваното увеличе
ние ще се постигне с по- 
голямо натоварване на ма 
шините за около 10 на сто.

Това е съвсем - естестве 
но и постижимо, изтъкват 
в „Свобода”, ако се знае,

лизационна програма, в коя 
то са набелязани активностиорганизации от антисамоуп- 

равителните . прояви, които, те и мероприятията за пре
бяха сериозно стеснили про одоляване на обективните за 

провеждане труднения и несамоуправи
телните прояви. Работничес
кият съвет не е приел остав 
ката на директора и му е 
вменил в дълг да изготви 
програма на- най-сполучливи 
кадрови решения в рамките 

организацията. На съ на съществуващите кадро- 
брание на комунистите итру ви възможности. Завчера са 
довите хора, на което при- моуправителният работниче 
съствува и работна трупана 
ЦК на СКС и общинските ръ 
ководители, бяха остро посо

странството за 
на икономическата стабили
зация. Но наскоро всекиму 
в колектива, .както и в об
щината, беше ясно, че .про
блемите не. могат да се ре
шават при нездраво положе 
ние в

— Въпреки трудностите в 
стопанисването — казва Бо
жич — стажантите занапред 
обезателно трябва да се при 
емат на работа. Понастоя
щем готвим анализ за (не) 
приетите през миналата годи 

година на стажанти. По този въ
прос становището ни е: сре 

ма щу онези организации, кои
то не са изпълнили задълже 
нието си в приемането на 

набел младите специалисти да се

че през 
три години са били приети 
няколко стотин нови рабо 
тници, без достатъчно тру 
дови навици и опит, които 
вече са оспособени и

последните две—
нос.

В конфекция „Свобода” 
още от началото на 
та се сблъскват с недостигпо
на възпроизводствени 
териали, суровини, тъкани 
и пр„ но считат, че с общи 
усилия на колектива 
язаните планови задачи
пре*з настоящата година
ще бъдат реализирани.

ски контрол е обсъдил про
веждането на нормативните 
акти и раздвижил инициа-

количество, и по качество 
да дават повече продукция-

Същевременно разлика
та в увеличението на об
щия доход, асортимента и 
цените запазват същите 
елементи в участието на ра

тива за доизграждане на с^ 
щите, както и за норматив
но уреждане на някои набо- 
ляли въпроси.

чени всички субективни ела 
бости в „Автотранспорта”. 
Недисциплината и

повдигне въпроса за отговор 
ността им, включвайки и 
сменяване на отговорните в 
тях.лошото Ст. Н. В. Б.
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Комунист
ОРГАН НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОцЗДрСГИ И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Вцой 1347 
Година XI 

28 януари 1963 
Балград

Линия на 

разграничаването$

Ц ац-важната задача пред Съюза на кому- — в обществото е много разпространена
нистите през последните шест месеца тряб- критиката, чиято основна цел е нещо да събаря, 
ваше да бъде: да превръща- в живот и ак- нещо и деградира, а много по-малко конструк

ция становищата на своя Дванадесети конгрес, тивно да помага в изнамирането на по-добри ре- 
Да, поведе битка за сериозни промени и прело- шения и да облагородява; 
ми в многобройните сфери на обществения жи
вот, за което — както е известно изрично се антикомунистическите сили в страната 

и чужбина опитно и упорито се борят за отдел
яне на Съю3а на комунистите от работническа- 

Рано е за окончателна равносметка. По- та класа и от народа; 
литическата реалност не позволява прекалено 
остри завои, а и конгресните резолюции не са
правени така да може да се реализират за по- караха Съюза на комунистите в много среди 
ловин година. Добре е обаче, вече сега да се пре- оперативно да се занимава с разрешаването на 
цени в кои сфери СК успешно осъществява за- различни проблеми. Такава работа със самия 
дачите, а къде би трябвало да бъде и по-деен и себе си донася две големи опасности — на една 
по-успешен.

изясниха и делегатите на Конгреса.

— икономическите и другите трудности на

страна демобилизира самоуправителните орга
ни, а не друга деловите структури освобождава

През изтеклите шест месеца Съюзът на 
комунистите, както впрочем и пред Конгреса, бе 
изцяло зает с икономическите проблеми. Бор- членове:

от отговорност;
— в Съюза на комунистите има три вида 

истински борци за идеите и политика
бата за икономическа стабилизация изтласка на та на Съюза на комунистите, бездейни, от 
втор план почти всички останали задачи. В та- то никой няма полза и членове, 
зи акция Съюзът на комунистите, мобилизи
райки мнозинството трудови хора и всички 
институции, постигна и големи успехи. Все пак, тите.

- най-голям успех му е, че в голяма степен успо- ПМЯ 
кои теченията в своите редове, които застраша- 
ваха единството му; че обществото извлече от 
своевременното твърде разпространено 
ство на безсилие и безнадежност.

кои-
които открито 

или прикрито действуват против основните оп
ределения и политиката на Съюза на комунис-

ного далече би ни отвело око на. всяко от 
тези явления поотделно търсим корените или 
ако бихме търсили отговор на въпроса защо 

, Съюзът на комунистите е допуснал същите да

чув-
,а Износът тази година ще бъде голдм 

и търси огромни усилия на всички 
субекти в странатаГолям подтик на положителните процеси се изяват пък и да влияят върху неговата ра

бе направен и с обстоятелството, че бяха откри- бота и без това е ясно основното: 
ти р&зисквания по множеството

което в редовете на Съюза на комунистите
и в Цялото общество оживи диалога. Но. при мунистите, други са се „вмъкнали', там къде 
това Съюзът на комунистите се задържа глав- то Съюзът на комунистите не действува в духа 
но върху идентификацията на слабостите, РяД- на своята Програма се явяват различни извра- 
ко отивайки по-далече от утвърждаването на 

прокламирането на начините, 
слабости трябва да се премахнат.

малко обществени 
задоволителе/н начин, а за 

наистина още не може да се го-

|
там където

е изостанала успешната акция на Съюза на ко-важни въпро-
еобходимо

и " ясна линия на разграничаване с всички 
схващания, интереси и начинания, които са 
противоположни на класовата същност на по
литиката на СЮК. Линията на разграничава
не трябва да се постави като се почне от кри- 

Ето защо считаме, че за повече от приве- тическото преизпитване как и колко всички
дените и другите извращения може би е и без- членове и функционери на СК в практиката се
полезно да се търси кой, къде и кога е сгрешил, ангажират по осъществяване на заключенията,

по Това с колко последователност всички кому- 
макар че за множество грешки и пропуски е *°ист°ВаинСдивидуално казват принципите наде-

>■ гпоеобоазна илюстрация за това е и об- необходимо да се утвърди и личната и колекти мократическИя централизъм и допринасят Съ- 
Своеооразна е „„ театрално представление ината отговорност. В борбата против различни- юЗЪТ на комунистите все повече да става по-

Голубняча”) стана първостепенно политиче- те извращения Съюзът на комунистите ще има единна и по-бойка организация,
ско събитие. Какво ли зад „баира” на тази „Го- повече успехи ако последователно се бори 
лубняча” се тъ.ркаля сега, но ако Съюзът на осъшествя>ване на своята политика и зада 
комунистите с повече успех бе реализирал сво- пр0изтича и от програмата, Статута, конгресни- 

илнгпвсни решения и сво^тй политика \ е
^ пак птеше да бъде маргинално събитие, те резолюции... но ако би се ориентирал 

тов Голубняча” тогава сигурно няма- Вене на грешките и грешниците.

си, е, следователно, да се постави

щения-попричините и 
които тези 

, Затова досега 
проблеми решени по 
големи завои

има толкова

вори.

стоятелството, че
за Най-важното поприще, където на тази ли- 

(разграничаването) ще се утвърждава кой 
политиката на Съюза на комунистите, а 

на ло кой не е — трябва да бъде — дали членът или 
функционерът на СК своя личен или частичен 
интерес поставя над интереса на самоуправи- 
телната социалистическа общност и над интере
са на 
се дели
републиканската й принадлежност).

ния 
е за

до случая с 
ше да стигне. Обаче, крайно е време Съюзът на кому- 

За работата на Съюза на комунистите след нистите тръгне в дълго предвествяваната и 
разискваха неотдавна и

ЦК на СЮК за ра- призивана 
Давайки оценка за тика да почне по-ефикасно да лревръпта 

защо

работническата класа, (която не може да 
нито според общинската нито според

конгрес 
на Комисията на

Дванадесетия
членовете
звитие и кадрова политика, 
изминатия -път те потърсиха и отговор 
ЯГна комунистите не направи повече в
огъптествяването на конгресните 
осъществ както бе констатирано, му по-
това °™° кои 'на социалистическото самоупра- за наюгославските комунисти, 
вително .общество чужди тенденции:

офанзива, своите становища Н поли- 
в жи

вот. Това впрочем, в Заключенията на сврето 
Трето заседание от всички комунисти твърде ко
нкретно търси и Централният комитет на Съю-' стите в своятач политика трябва да свързва ду-,

делото, а стремежа с възможностите, е 
които отиват от Съю~

Своеобразен сигнал, че Съюзът на комуни-
решения-

мата с
фактъ.т, че между онези,

комунистите (биват изключени, отчисле- 
своеволно напускат СК)' най-нислени са

По този начин, а не разправяйки се.около. 
— технобюрократическият слой е. прони- Голубняча”, Съюзът на комунистите може на-"=="«=«“-г г™ гг,“ »—> —

на своята власт;

за на
ни или

извлече от състоянието, за изне-кнал работниците, а още повече сведението
заседанието на Комисията — че ра-

шест
вътре
тите на своите

на укрепване
сено на

на каза, че му напомня на мощна машина, чи- б0ТНйцИте (процентуално) в 
двигателни колелта се въртят напразно, а 

малко да се тласне напред и да

последните 
отколкото когато и да е презкция

месеца по-рядко 
последните тридесетина години се приемат в 
Съюза на комунистите.

ито_ в много среди, дори и когато се касае
зя оешения със съдбовно значение за страната, трябва само 
нелостъпчиво се застъпват частичните интере тръгне па пътя на 
си към което, за съжаление — са склонни и от- колкото 1Когато и да е, защото за това има ус- 
делни комунисти, които се намират на отговор- 
ни функции;

напредъка и по-силно от-

Миливое Томашевич
отколкото когато и да е.повечеловия У

!



2 Комунист

С В СПОМЕН НЛ КОНЦЛАГЕРА В ПАНИЦА

Символ на 

съпротивата
Мястото на страдания и съпротива: Ре
конструираната стая припомня на вре
мето на патилата и смъртта на баииш- 
ките концлагеристи Градския отбор на СУБНОР на Белград. 

Банишкиит лагер бе един от най-големите концлагери в -Юго" 
място започна преди няколкопионери, 

бе от-
по-голям брой граждани; младежи и 

банишки лагеристи на 20 януари т.г.
Иван Стамболич, пред-

присъствието на 
както и оцелелиВ слани я. Акцията за отбсляаваис на топа 

годи.™. Иай-голсмия принос за това, освен обществено-политическите 
организации и Скупщината на Белград, даде Югославската народна

Музея обезпечи Ден-
крит музей на Банишкия лагер. По този повод 
седател на ГК на СК в Белград и изтъкна, че това мяето трябва да

посетители от цял свят за да при коваха постановка наармия. Пространство за 
т„рът па висшите военни' школи на К)НА. В ентериерната постанов
ка па Музея са изложени предмети, рисунки и фотографии и други 
художествени произведения от автори, които са били заточеници

килията, както и затворнишките стаи,

бъде достъпно на всички граждани и 
помни на героичната борба и патилата

Народноосвободителната борба и
скоювцитскомунистите.на

патриотите — за- 
борили зад зидовете и решетките

насътрудниците на
творници в този лагер, които са се 
на лагера за свободата и идеалите на Комунистическата партия.

,;С откриването на този музей, Белград достойно отбелязва тази 
героична борба и време. Това е най-добрият принос да се запазят от 
забрава легендарните ликове на този дом на смъртта и свободата, през 
който са минали повече от 100 000 борци, патриоти и сътрудници на 
Народноосвободителната борба от Белград, Сърбия* Югославия и

този логор. Реконструирана с и
автентичните исторически факти и спомените на пре-въз основа на

живелите затворници. Представена е, с помощта на експонати, и сво- 
заточепиците срещу окупатора и домашнитесобразиата съпротива на 

предатели. Проекта за уреждане и оформяне на Музея на Банишкия 
Заводът за защита на паметниците на културата в градлагер направи

Белград (постановката конципирана от д-р Воислав Чиркович осъще-
от

другите страни на Европа”, изтъкна по повод откриването на постодн- 
ната Постановка на музея Зага Стоилович 1— Антунович, председател на стви Музеят на града).

общност на общите служби е до
пуснала редица грешки и пропуски 
в тълкуването на законопредписания 
та. Това влияело върху хода на ра- 

‘ ботата и заключенията на комисия 
та и на необективното информиране 
на работниците. Създава 
сфера негодна за редовно и нормал

ЗАД КУЛИСИТЕ

Когато слуховете тръгнат
РАБОТНАТА ГРУПА КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СК САВСКИ ВЕНАЦ УТВЪРДИЛА, 

\ ЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИЧИНИ ЗА НАПАДКИ СРЕЩУ БРАНИСЛАВ ВУИНОВИЧ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ

Драган Стоянович

се атмо-

но преизпитване на предишните ре
шения и за действуване на обще
ствено-политическитестанал предмет на приказки, задку- минават границите на добрия вкус. 

лисно оговаряне и анонимни заявле- В БИП и извън него се разпросртз- »рова ^особено 
ния до самоуправителните тела на идва афиш със скица на измислена 
БИП. Бранислав Вуинович няколко та къща. Когато цялата приказка, 
пъти, вероятно съзнавайки положе- сега вече като „случай”, стигнала в

бомбата сякаш експлоди-

организации.
потвърждава неедин- 

ството в секретариата на първична
та организация на СК на трудовата 
общност общи служби. Именно, оне
зи членове на секретариата, които 
същевременно са и в самоуправител- 
ния работнически контрол се проти 
вопостадят на исканията на остана 
лите, че някои от сведенията на ко 
мисията отново да се изследват. Ра
ботната група на Председателството 
на ОК констатирала че Вуинович н 
ма Къща в Барич: това е започнат 
обект, без ток и вода, от който Бра
нислав Вуинович се отказал още 
през 1975 година, когато тази частна 
Барич бива провъзгласена за зелен 
пояс. В Церак за него не се строи 
отделна къща, но апартамент, не от 
160, но 116 .квадратни метра.

Какво да се направи сега? На. за 
седанието на Председателството на 
Общинския комитет се чуха няколко 
емотивни изказвания. Нападение
то срещу Вуинович, бе казано, е 
насочено срещу ОК и членовете на 
СК в тази община. И без прекалява-

н епринципиалността, пък и злите 
намерения все по-чесго се изпол 

зуват в противопоставянето на поли 
тиката и становищата на Съю33 на 
комунистите. Почти е станало пра
вило по низък начин да се нападат

нието в което се намира, писменно печата 
и устно предлагал въпросът да се пре рала. 
махне от дневен ред. Предлагал сам Работната група на общинския
да плати „прекобройните” квадрати комитет в Савски венац, след всич- 
със собствени средства, търсил друг ко станало, проверява десетки доку

почнат да пречат на тесните интере 
си на отделни хора или групи.

Това мнение най-често можеше по-малък апартамент и т.н. Никога менти и протоколи, допитва се до
да се чуе на' неотдавна проведеното никой не взимал предложенията му Завода за изграждане на град Бел-
заседание на Председателството на сериозно, нито едно тяло в БИП не град, до проектанта на апартаменти-
Общинския комитет в СК Савски ве реагирало официално.. Останали на те в Церак — „Беоплан”, Съюзния
нац. Тема на разговорите: разглеж- първото решение — с обяснението, заврд за стандартизация- 
дане на отчета на работната група че всичко е съгласувано с валидните 
към Председателството за досегаш- предписания.

Заключение: професионалната
комисия на Самоуправителния ра- 

станало ботнически контрол къ.м Трудовата^Когато през пролеттания ход в решаване на жилищния 
въпрос "на Бранислав Вуинович, пред консултиране в първичните органи- 
седател на ОК на СК в Савски ве- зации на СК в БИП за кандидату-
нац и доскорашен генерален дирек- Рата нз Бранислав Вуинович за пред 
тор на БИП. Председателствотб фор седател на ОК на СК Савски венац, 
мирало работна група поради откри имало само хубави думи за него. С

•— отиването на Вуинович в Общинскиятите нападки срещу Вуинович.
Вече няколко месеца в Белград- комитет и с избирането на нов ге- Ц ЩЩ

и анерален директор на БИП страстите 
обаче се възпламнили

ската индустрия за бира, според 
оценката на Председателството, мал Работничес
ка група недоволни хора използува кият съвет на Общите служби фор- Щ 
даването на апартамент на Брани- мирал професионална комисия със Ш 
слав Вуинович за лична разплата задача да изпита целия случай. Ко- 
Когато всичко това стигнало и до мисията — не се знае как — утвър- 
печата, реагирал и Общинският ко- ждава, че в Церак за Вуинович се 
митет.

не този вид дейност за комунистите 
в Савскиу венац не е лесна работа. 
Принудени са с принципни аргумен 
ти да се противопоставят на некоректу

■

строи отделна къща,
След четиринадесет години пре- заведена, с повърхнина от 160 квад 

карани в БИП, на Вуинович съгла- ратни метра. Самоуправителният ра- 
сно ранг-листата към края на 1981 ботнически контрол; приемайки

об- $луксозно
ните нападки.

Съществува боязън цялата тази 
работа да завърши в стила — „Май-

ко-
и да е. Но, трябва да припом- 
и на мнението, че ако се

от
тапихме се”. Без отговорност на 
гото

година е даден апартамент. Счтали, чета, търси от Работническия 
че за петчленно семейство е малък на Трудовата общност да 
апартамент от 61 квадратни метра, предишното си решение.
По това време той бил генерален ди
ректор на БИП. Според самоуправи
телните акти на тази трудова орга- никват приказки за „180 квадратни 
низания, Вуинович могъл да получи метра”, за „отделна тро^тажна къаца 
и кадров апартамент. в церак„ за ГОЛямата , а_

Апартаментът от 116 квадратни Вуинович има в Барич и тн Обви- 
метра в Церак, даден на Вуинович,

съвет 
преизпита

ним
стигне до наказания, вс 
мине в най-малко желаните 
казаните

ичко ще за
води на

може да бъдат поставени 
на пиедестала на хора, които ще те
глят, защото дръзнали да отправят 
критика по адрес на ръководители' 
те. Това е действително 
лема.

Кампанията против Вуинович по 
лучава все по-широки размери. Въз

1която

голяма ди-ненията, особено задкулисните, над-
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итикаИКАТА На икономическата гпол
КОСОВСКИ БЕЛЕЖКИПреди останалите 

плашите Бъдещето не е само 

в повече парикритерии В КОСОВСКОТО ТЪРСЕНЕ НА ВЪТРЕШ
НИ РЕСУРСИ СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ 
СЛЕДИ НА РАЗЛИЧНИ ВИДЧВЕ АКЦИЯ

Селското стопанство пак е онзи стопански
КОРЕНИ И клон, за който в Косово се говори на всяка 

крачка, но остава впечатлението, че ще мине 
много време докато нейната композиция 
пренасочи към истинския коловоз. Например в 
изтеклия средносрочен период е било заплану
вано в селското стопанство^ да се изразходват

се
И КЪМ ПРОБЛЕМА НА АДМИНИСТРАТИ

ВНО-ДЪРЖАВНИТЕ МЕРКИ ТРЯБВА ДА СЕ 
ПОДХОЖДА ОТ СТАНОВИЩЕТО ДАЛИ ТЕ 
РАЗРЕШАВАТ ПРОТИВОРЕЧИЯТА В ИКОНО
МИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

И а невнимателен наблюдател на косовските 
събития може лесно да се случи да оспо

ри основателността на въпроса: Каква връзка, 6 МИЛИарда динара, а са изразходвани — пет 
посредствена или непосредствена, в момента мо пъти по-малко средства. Или: в тукашните ин- 
же да съществува^ ^ еж ду борбата против ире- вестиции през изтеклия средносрочен период 
дентата и всички врагове, и вътрешни ресурсиКъм края на миналата 

изключителните усилия на
селското стопанство е участвувало само с 6 на 
сто. В настоящия средносрочен период това 
участие е увеличено на 11 на сто, но е оче- 

. видно, че и това не е достатъчно, особено ако 
дават ежедневните, се знае, че други краища на страната — на- 

отделно януарските разговори, на всички рав- пример (СР Босна и Херцеговина) са „освобо- 
нища в Покрайнината. дили” селското стопанство от инвестиционни

Естествено повече от тези разговори се от- ограничения. Че тези размишления са напълно
от основателни, потвърждава и сведението, че ко

совските селскостопански производители мина
лата година създадоха само 17 на сто пазар — 
ни излишеци пшеница, а мляко само 2 на 

нерядко се третира като огромно неизползува- сто де е НуЛсно да напомняме, че всичко това 
но находище на благодати и всички видове бо-

година, по време на 
стопанския кораб

на Югославия да се определи насока
и често пъти споменавания път за изнамира- 
не решения за трупалите се икономически за
труднения?

Недвусмислен отговор
в по-мир-

ни води — поне според проектите на' различ- ' 
ните административни мерки — при нас отно
во се разгърна разискването за валутната по
литика, отделно за разполагането и начина на 
разпределението на - валутния прилив. Станови
щето на делегациите на Словения и Хърватско 
решенията за разполагането на валутния при
лив да се търсят в рамките на целокупната до
ходна политика и правото на работниците да 
решават за целокупния доход, без оглед 
потеклото му, 
по-широката общественост, 
ход към този проблем механически бе сведен 
на междурепубликански несъгласия, които под
грява онези сили в обществото, които и 
искат този проблем да се реши.

насят до осъществяването на онази част 
косовските планове, която трябва да се реали
зира през 1983 година.

В наследените размишления Косово и сега
на

се случва по време на кризи в снабдяването на 
гатства. Този тезис може да се доведе под из- населението с брашно и мляко. Очевидно е, че

политика не
не се прие и от една част на 

Целокупният под- вестно съмнение само с едно единствено раз- с 
мишление: съществуват блага, които ако не се 
използуват или не се използуват навреме, пре
стават да бъдат големи ценности. Очевидно 
обаче, че в Покрайнината все1 по-висока е го
товността на субектите да изнамираг резерви
и възможности в себе си, в решенията, кс^то Само още един показател: цяло едно яну-
досега не са достатъчно проучени или кои-о ^ съвместн0 заседание на Председателство-
И301ЕЙв “връзка5 с^вГ един участник в разис- ™ на САП Косово и Председателството на ЦК 
кванията на заседание на Покрайнинската кон- на СК в Косово беше повестено почти изклю- 
ференция на Социалистическия съю3 па тру- чително на.един стремеж

селскостопанска
можеше да се обезпечи достатъчно храна за на
селението в Косово, но с изтласкването на сел- 

е ското стопанство на затворен коловоз е дадена

досегашната

не

храна на ире дентата.
В условия на голямата екстерна задълже- 

ност на страната, валутната политика получа
ва едно от значителните места в целокупната 
икономическа политика на обществото. Обаче, 
лъжат се всички онези, които мислят че проб
лемът на голямата задълженост ще се разре
ши така че валутите (и политиката) ще се 
преселват от една (републиканска) в друга (съ
юзна) класа. Това, че платежните позиции на 
републиките прераснаха в балансни крепости 
на републиките, са събития и отношения, кои
то не бяха под контрол на сдружения труд и 
работническо-класовите интереси. Но, разви
тието на тези и подобни отношения остави вре
дни последици, каквито остави и предишния 
икономически’ етатизъм, обоснован на федерал
на основа.

да се заврши за-
довия народ каза: почнатото.

— Тук се говори често (огнася се до рази
скванията във връзка с Резолюцията), че раз
мерът на увеличението трябва да се
или сголеми. Мисля, че трябва да го определим Не на проектосумите възлиза 
според реалните възможности. В Покрайнина- двете председателства решително настояват да 
та съществуват много вътрешни ресурси и ако 

от това размерите сами ще

въртят” 71 659 милионаИменно в Косово се
инвестиционни динара. Досегашното превишава

на 49,5 на сто.
намали

се обезпечат косовски средства за участие във 
връщането на. дълговете поне за най-важните 
обекти.

ги използуваме,
израстнат.

В размишлението си, той си послужи с ед
но сведение, във връзка с което за съжаление 
не се произнесе: доходът на един зает в По
крайнината през първите 
1981 година беше с 37,5 на сто по-низък

Дали повторното преселване на така наре
чената мопт в рамките на съюзната икономи
ческа политика ще бъде нещо по-инакво от 

практика се случваше?

Не е далечно минало, когато инвеститорите
и строителите не бързаха много. Днес е оче- 

от видно, че Косово е решително,У решителни 
дохода на един зает в Югославия. През де- всички организирани сили в йего да се завър- 
ветте месеца на 1982 година това съотношение 

доходът .е по-низък с 43,3 на 
средния доход в Югославия.

девет месеца на
саонова, което вече в 

Преди всичко, и към проблема на администра
тивно-държавните мерки трябва да се подхож
да от становището — дали те разрешават про- 

на икономическото развитие и да- 
осигуряват работническо само-

ши възможно по-рано всичко, което по-бързо 
създава доход, да се вгради част от дълга към 
стремежите на общноста за доближаване 
Косово до развитите, но й от онова, което ще 
бъде вложено за ускореното развитие на По-

е още по-лошо; 
сто оттиворечията 

ли откриват и 
управление върху дохода или не.

на
на този показател сй ви-В разясняването 

жда необходимият прелом в косовските поли-
Не толковаопазват придобивките, 

работнически 
всички бе-

тически и стопански определения.
отдавна край това сведение и,еше да се мине крайнината. 
мъдро”' ш«ше Да се обоснове с „обективни 

обстоятелства”. Днес някак по-забележително е Следователно коеовското. .у.тре очевидно не 
търсенето на причини, които не са вън от гра- е еам0 в повече пари. То. е. и,,в опита да из- 
ниците на Покрайнината. Някои обоснования растне собствено участие,..в ^собствения си ръст, 
(при нужното уважаване и на тези о ективни ващо се възможно повече върху непо-
обстоптелства) бяха изнесени и тези дни. ^ *•...........

Вгеки десети от 200 хиляди заети в По- средствените природни, но и човешки сили 
крайнината не дохажда на работа. СъшевРе- Покрайнината. Това е най-силният отговор на 
менно в общностите по заемане са евидентира- иредентата: хя и Сета иска да пренебрегне вси- 

_ 80 хиляди работници. Някои от отделни
те показатели още по-ясно илюстрират това на
маляване на ковския доход. В индустрията за
изкуствени влакна „Прогрес" в Призрен само дължение за развитието на Косово, 

на миналата година са загубени 614 
от работа.

Ако такива мерки 
непосредствените и дългосрочни

тези мерки имат 
борба в рамките на самоупра- 

система, и сегашните че-
интереси, тогава 
лези на класова 
вителната делегатска

административни мерки в стопанството р - 
бва да се наблюдават и за тях да се дават 
преценки в светлината на тъкмо тези и такива .
сти

на
отношения-

административ-

онези сили' хе на работническата кла-
интереси х (п^еди ВСИЧ|КО нацио-

I са исторически : 
спънка в по-ускорено- 

трябва ви
на бюро-

чко, което Югославия положи в Косово, и сега 
се опитва да прехвърли на другиго цялото за

пи

.през март 
трудодни поради отсъствия Младен Шипка

на обще-

Но, разискванията за нашата валутна поли-
по-е концентриран в Общно- 

за икономически отношения
прилив практически 
стта на интересите тика не се водят нито поради едните, щито 

ради другите. А когато се касае за различните 
мнения на отделни републикански делегации 
Скупщината на Югославия, тогава те по прин
цип не изразяват междурепубликански недораз 
бирания или някакви републиканско-етатисти-

ивни ин

ставени на 
са. Макар че 
налистите и 
писани, те • 
то развитие: 
наги да

тези сили
унитаристите)

са обективна 
техните

от- с чужбина, тъкмо се поставя 
„изгуби” с таки-

на Югославия
въпрос: кой „получи”, а кой 
ва решения? Такива въпроси поставиха тъ*мо 

отговаря развитието на са- 
и на които целия проблем

„получиха” нещо

пък поражения
с изкореняването

за създаване на
на работничес- 

производствени

се свързват
съзнание, значи

надмощие
онези, на които не 
моуправлението 
това — дали унитаристите

националистите (които и

чески становища, които търсят сепараткратичното 
условия за цялостно 
кото влияние в целокупните
ношения в обшествот0'

е в
от-

да са те) неоцо тили 
„изгубиха”.така нареченият „малък ’ 

стана „голям" и когато валутният
ва-

Сега когато 
лутен закон
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НИТО с надкласови решения: този въпросне е проблем в отношенията между републики- 
вътрешно-класов проб- 

всички последици и върху икономическо- 
върху общественото развитие. Всяка те-

нални
трябва да решават работниците чрез самоупра- 
вително сдружаване на труда и средствата си, 
не според националните, но преди всичко, сло- 

критерии и интереси. Тези, кои-

те и покрайнините, нот лем с 
то и
риториализация на дохода влече към затваря
не на идеите и културата, а и на класовите ра
ботнически интереси. А тъкмо 
на дохода често се отъждествява чеговото 
ционално потекло”, а се губи от предвид 
вата класова същност. Сигурно е, че този проб
лем не може да се надделее нито с наднацио-

ред класовите
забелязват тези съществени разлики илитереси на една или друга република. В случая 

когато се разисква за валутната политика у 
нас, трдбва да се различава нещо съвсем дру
го — става дума за исковете за дохода, без ог
лед на потеклото му, да решават онези, 
го и

то не
не искат да разискват за това — очевидно пе

нещо друго, нещо което е в противовес с
с разделянето

кат
работническите интереси, утвърдени и на изми 
налите партийни конгреси.

„на-
които

създават. Този класов критерий не може 
да се надомести с когото и да е друг. Защото, 
проблемът с овладяването с целокупния доход

него-

М. Прсдрагович

от зна-все повече става ^дна 
чителните крепости на движението.

* НЕОБВЪРЗАНИТЕ В НАВЕЧЕРИЕ ТО НА СРЕЩАТА В НЮ ДЕЛИ

Единството преоблада и в Манагуа Сега от този континент 23 държави 
са постоянни членове или наблюда
тели в движението, но след Ню Де
ли, където ще бъдат разгледани 
ви искове на латиноамериканците за

но-

Координационно- на движението, обаче нейното изби шингтон обвини Куба, а чрез нея и примане в движението, сигурно щеаседанието на
то бюро на необвързаните стра- ране е направено по други причини, другия блок, че се намесва във въ- 

неотдавна приключи в Ма Откакто преди три години в Ника- трешните работи на Централна Аме
станат повече.

ни, което
нагуа, вероятно ще бъде запомнено рагуа победи сандиндстическата ре- рика, извличайки заключение, че 
по това, дето показа че политиката волюция. отхвърляйки от гърба на за всичко, което става в региона са 
на необвързването може успешно да никарагуанския народ диктатурата виновни „чужди пръсти”, 
се постави в решаването на конкрет на семейството Сомоса, тази страна се, малцина можеха да повярват в 
ните проблеми и при това, дори и е изложена на силни натисци от вън, една такава блокова аргументация,

I Страните на Латинска Америка, 
всъщност без оглед на взаимните им 

Разбира разлики, дори и свади, на полити
чески я и идеологическия плурали
зъм, който съществува в този кон
тинент, все повече се връщат към 
движението на необвързаните, защо 

Също както и сандинистическа- тална външна зависимост. Трудно е, то в него виждат шанс и надежда
впрочем, да не кажем абсурдно, че

застраша- толкова повече че Централна Аме-в така деликатна обстановка и въ- натисци които сериозно
и суверенитета рика е учебен пример за това, че со 

циалните вълнения избухнаха в то-
преки очевидния плурализъм на ин- ват независимостта 
тересите и възгледите, може да се й-
постигнат съвместни становища.

Значението на това единство тря та революция бе дело на никарагу- за осъществяване на своите тежне
ния.бва толкова повече да се подчер- анския народ, така би искал съдба- се говори за това, че сандинистичес- 

както е известно — по та на Никарагуа да бъде в изклю- ката революция и гражданската войтае, че
Централна чителна компетенция на същия то- на в Салвадор са „внесени” от къ-

съ- дето и да е.
Миналата година в това отноше

ние бе доста характерна за този ре
гион. Кризата, предизвикана от аб
сурдната война около Малвинските

въпросите за кризата в
Америка и в Карибския залив има зи народ. Вашингтон трудно се 
.различия в подходите и между не- гласява с това. Той Латинска Аме- 
обвързаните. Освен това, трябва да рика цялостно, а Централна особено, В такава обстановка движение-
имаме предвид и факта, че това еди считаше за свой „вътрешн двор” и то на необвързаността повери на Ни 
нство много по-трудно може да се не МУ е драго там да стават неща, крагуа организацията, на 

. постигне в случаите когато се касае които са извън контрола му. Особе- вършената среща, при това преду- на латиноамериканци и болезнен на- 
за конкретни проблеми и определе- но когато нещата тръгнат така в преждавайки ясно всички, че иска

ляво, както тръгнаха в Никарагуа, да окаже пълна и конкретна под- 
която на вътрешен план все по-ви-

вече за- острови, показа по-ярък, за мнози-

чин, че каквото и да е свързване с 
блоковете е опасно, че пътят за на
ционална еманципация води в дру
га насока. Тази криза, впрочем, под-

ни положения, отколкото когато се 
разисква върху обобщени станови
ща с декларативен характер.

Вероятно всичко това и даде по
вод на съюзния секретар Лазар Мой ПОЛ1*тика на необвързване. 
сов след завръщането и от Манагуа 
да заяви, че това била „твърде ус- за Вашингтон, защото на американ-

крепа на тази млада революция 
димо се определя за един вид соб- на своя млад член на движението, 
ствен социализъм, а на външен за

и

подкрепа да устои срещу натисците
и да запази завоюванията на рево- тикна на размишления за необвър- 
люцията, за която се определи Ни-Случаят с Никрагуа бе тревожен заността дори и онези режими, ко

ито дотогава оставаха на страни.карагуанският народ.
пешна конференция, както по вре- Ците веднага стана ясно, че този пре 
мето и мястото, където е проведена, меР може да бъде заразен и че спо- И срещата в Манагуа потвърди 

това. Това е също много значител
но, защото заседанието в Манагуа 
се състоя на два месеца пред Сед- 

среща в Ню Дели, от която се 
очаква да бъде не само досега най- 

на необвързаните, 
но да представлява и нов, историче 
ски пробив на политиката на необ- 
връзаността.

Чрез срещата в Никрагуа движе
нието на необвързаните оказа силнатака и по много голямото присъс- давените вулкани на народното не- 

твие на делегации от всички необ- доволство в този регион може 
вързани страни в света”.

Да подкрепа и на целия регион на Ла- 
изригнат за една нощ, особено ако тинска Америка, която е изложена 

разгледаме се има предвид, че в някои области^ Добре е отделно да на мощните натици и намесата във
тези два фактора — мястото и вре- вече и пушат. Така и стана. В Сал- вътрешните работи. Последното

вадор пламна гражданска война,
Тъй като в политиката почти ни герилската борба почна силно

мататози
а континет може да хвърли в сериоз-мето.

да ук на криза и да го превърне в огни- голямата среща 
ще с последици, които днес трудно 
може да се предвидят.

що не става случайно, така и Ни- репва в Гватемала, пък и в съсед-
крагуа не без причина и повод бе ния Хондурас, 
избрана за домакин 4Успоредно с това,

заседание на Координационно- се и натисците от страна яз Вашин- 
то бюро на необвързаните. Наисти- гтон

на спомената- увеличаваха
тото Срещата в- Манагуа, на която 

участвуваха 107 делегации, също - та
ка значеше и определено признание 
и насърчение на все по-необвързана 
Латинска Америка, континент който

върху Никарагуа и целия
на, тази централно-американска стра . регион с все по-видими 
на с общо два и половина милиона положението да

този 
закани та От Дели се очаква, и в това днес

никой не се съмнява, движението все драматизира и
жители е пълноправен и деен член получи още по-широки размери. Ва- още по-голяма степен да изяви сво

ята жизненост и континуитета на 
своята политика, засновани 
автентичните

♦'

върху
принципи. Важно е 

да се подчертае това, тъй като сре 
щата в Дели се провежда 
времена, в период на нови блокови

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

Адреси на редакцията на всички изда
ния на „Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 
П, телефонна централа 335-069, Белград- 
Редакцията на изданията за СР Сърбия: Нови 
Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.
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Манагуа, колкото и да се е за
нимавала с една конкретна, отделна 
тема, също показва, че такива на 
дежди към Дели са реални.

■
а в съкратени издания на български, ун

гарски, словашки, румънски и руемнезен
Бора Лалич



щттт
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБХЦИ 
НА — ДНЕС И УТРЕ БЕЛЕЖКА ОТ ЕДНО СЪБРАНИЕ В ЗЛИ ДОЛ

С ТРУД И ЕДИНОДЕЙСТВИЕ МОЖЕ 

МНОГО ДА СЕ НАПРАВИУСМИШ - ЗАШИЕ 

Н ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Когато се решават 

ни обществени и 
битови

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА 
ЗАДАЧА НОМЕР ЕДНО

важ- 
комунално 

въпроси, в което и 
да е село в Босилеградска 
община, отзивът на избира 
телите винаги е масов. То-

зненотрептящи въпроси и 
проблеми, с които злидолча- 
ни се срещат ежедневно. 
Преди всичко бяха раздви
жени въпроси за изнамира- 
не начини и възможности 
за подобряване на селско
стопанското производство 

чрез сдружаване на селско
стопанските производители 
с основната организация за 

селскостопанска дейност 
„Напредък” от Босилеград,

Достатъчно е само едно надникване в ,,географията” 
на Димитровградска община, 
че съществуват максимални 
Този факт трябва да бъде

за да стигне до извода, 
условия за животновъдство, 

задължение и предизвикател
ство на животновъдите, преди всичко на трудовите хора 
от „Сточар”.

Всъщност електрификация 
та в село Зли дол не е но
ва тема. Акцията започна 
още през миналага година. 
Местната общност е изпъл
нила задълженията си над 
70 на сто. Съветът на мест
ната общност, Комитетът по 
електрификация в съдейст
вие с останалите организи 
рани сили, преди всичко с 
първичната партийна орга
низация, вече са провели съ 

във всички маха
ли в селото. Тук отделно е 
разисквано за възможнос
тите на всяко домакинство 
да участвува в акцията. Спо 
ред плана на местната общ 
ност всяко домакинство, 
участвуващо в акцията' тряб 
ва да внесе по 12 500 дина
ра и да участвува с добро
волен труд. Защото злидол 
чани знаят, че по друг на
чин не може да се проведе 
такава трудна, но благород 
на акция, изискваща мно 
го средства и работа. Зна
чителна част от средствата 
вече са събрани, изтъ-кна- 
председателят на Комитета 
по електрификация и пред
седател на Съ®ета на мест 
ната общност, ДОБРИ ВЕ
ЛИНОВ. Обаче, трудности 
им създават онези съселя
ни, които живеят* във вът 
решността, а имат къщи в 
селото и искат да ги елек
трифицират. Договорено бе 
ше за няколко дни всяко до 
макинство, което не е внес 
ло предвидените суми да ги 
внесе, Комитетът и Съвб- 
тът на местната общност да 
обезпечат стълбове и с пъР 
вите дни на пролетта, щом 
като времето позволи да за
почнат побиването на същи

ва нещо се потвъпди и на 
проведеното през миналата 
седмица заседание на изби 
рателите в село Зли дол, на 
което присъствуваха предсе
дателят на Общинската ску 
пщина ЛЮБЕН РАНГЕЛОВ, 
председателят на ОК на СКС 
в Босилеград, ЦОНЕ ТОДО
РОВ и други представители 
на Общинската скупщина и 
обществено - политическите

От съвкупните площи 
общината (48 091 хектара),

спорно е, че главен носител 
трябва

в
на това увеличение 

над д|ве трети са пасища.' на бъде общественият 
Само в района на Висок, в

сек
тор относно ООСТ „Сточар”. 
Още повече, че за целта са 
създадени добри, а се 
лагат усилия да се създа- 
дат още по-добри условия. 
Но не трябва 
вят и индивидуалните 
вотновъди, понеже те п-рите- 

1 голяма
Без оглед на обе

предприемане на съответни 
мерки за подобрение на сна 
бдяването, изкупуване на 
добитък, осъществяване на брания 
плана по пролетна сеитба.

горното течение на -река Ви- 
сочица между гребените на 
Видлич и Стара планина се 
намират около 11 100 хекта-

по-

ра качествени . пасища, 
коит0 2000 ха са висококаче 
ствени пасища, 
от този район своевременно жават

от да се изоста-
ЖИ-

Жителите
част от

са отглеждали около 40 000 
овце и 2000 говеда.

площите.
ктивните причини, 
ят принос за развитие на 
животновъдството може да 
бъде много по-висок, ако в 
тази дейност намерят икон0 
мическия си интерес. А най 

^ -добра основа за това е до
ходното им свързване с об 
ществения сектор. Всъщност 
само сдружаването на инди
видуалните животновъди с 
обществения сектор, наред 
с укрепването на селскосто

техни-
Сега обаче в този район 

едва ли се отглеждат 2500— 
3000 овце и 1200 говеда. Ов
цете ползуват пасищата не 
далече от населените места, 
а говедата се отглеждат 
обори. Висококачествените 
пасища в Стара планина фа 
ктически са неизползувани, 
макар че „Сточар” има там 
ферма с 2600 овце. И овце 
фермата в Липинско поле 
все още не е в състояние 
да играе заплануваната ро 
Ля в развитието на живот 
новъдството в Димитровгра 
дека община .През 1981 
година там е имало 8500 ов 
це и 650 кози, а според пла 
на трябва да се отглеждат 
15 000 овце и 1000 кози.

Махала „Стари зли дол” в с. Зли долланската организация на 
сдружения труд, трябва да 
издигне . животновъдството 
в Димитровградска община 
на по-високо равнище.

организации в общината. Ос 
новна тема беше електрифи 
кацията на селото. Разбира 
се, не изостанаха разисква 
нията и върху останалите жи

разширяване на пътя от се 
ло Бранковци до центъра 
на селото, както и разшир
яване и пробиване на пътя 
до махала „Шаркинци”.(А. Т.)

Ох посочените данни лес 
но може да се констатира, че 
намаляването на животно
въдния фонд е било дълго 
годишен процес в димит
ровградското животновъдс
тво. Можеше ли да се спре 

Обективно ка 
Защото това с

АКТУАЛНА ТЕМА

Iте.

Да няма неоОработени площи ЩЕ СЕ РАЗРЕШАВАТ И 
ДРУГИТЕ ПРОБЛЕМИвиреят ябълки и круши, да 

се засаждат по-големи ком
плекси с тях; същото може 
да се направи и с площите 
за засяване с пшеница, кар 
тофи и други култури. То
ва също ше съдействува об 
работката на площите да 
става по-лесно и по-евтино, 
а добивите да бъдат по-висо

то по-рано, които да взимат 
свободните необработени пло 
щи под наем или на изпо
лица. Други организации, за 
нимаващи се със селско сто 
панство в общината засега 
няма и значи големи площи 
обработваема земя или си 
остават неизползувани, като 
пустеещи пространства ако 
не биват залесени.

Законът зз използуване на 
земята, приет преди извест
но време, - поражда редица 
въпроси в Босилеградска об 
щина. В нея мнозинство от 
селскостопанските произво
дители са на преклонна въз 
раст и сред тях има неспо
собни за упражняване- на 
селскостопанска 
При такива случаи в закона 
е предвидено: земята трябва 
да се отстъпва на общината 
или на местната общност, 
които са задължени да пред 
приемат съответни мерки за 
нейното обработване и из
ползуване.

В Босилеградска община 
засега има случаи притежа- 

• телите на обработваеми пло 
щи, след като це са в със
тояние да ги обработват,- да 
ги залесяват или затревяват, 
което също не е добре, за-, 
щото по такъв 
ствена земя се 
от производството на храна.

Земеделската кооперация 
„Напредък” не се занимава 
с обработка на имотите. На 
село няма млади хора, как-

този процес? 
зано Злидолчани изтъкнаха и 

някои проблеми, които ще 
забавят електрификацията в 
селото и затова е необходи 
мо предварително разреша 
ване на същите. Преди вси 
чко това е пътят от с. Бран 
ковци до центъра на село
то, който те преди няколко 
години прокараха, но все 
още не е направен. Предсе
дателят на Общинската ску 
пщина Рангелов заяви, че 
ще получат булдозер, обаче 
и в тази акция те трябва 
да дадат най-голям принос 
с доброволен труд.

не.
една от цените, с които е 
заплатена иннусприализаци

разката ми 
останаха

ята. Вследствие 
прация, на село

хора, които не могат 
занимават с овчарство

стари 
да се
то, а същ° Така и с инте“" А об-

дейност.
ки.говедовъДство-

сектор не беше
зивно
щественият 

състояние да
число овце. Следо- 

сегашното положе

И създаването на мини-Социалистическият съюз, 
като най-масова обществе- фермите, също може да изи 

организа- грае значителна роля в ин- 
тензивиране на селското сто 
панство в Босилеградска об-

отглежда тов
лкова 
вателно,
нле в животновъдството 
же да се счита, без пренеб 
решане на субективните 
слабости, и като резултат 

обективни обстоя

но-лолитическа 
ция, се е натоварил с тази 
отговорна и важна задача.
Той е раздвижил акция за. щина. Но за това е необхо- 
използуването на всяка педя 
обработваема земя, съглас
но изискванията на закона, селскостопанските специали

сти трябва да се притекат на 
помощ и със своите съвети 
да предложат на селскосто
панските производители 
кои райони кои растения и 
овошки да се засаждат. Ако 
всички сили на село се вк
лючат в акцията по подобре 
ние на селското стопанство 
и резултати ще има.

мо-

димо много по-голямо анга
жиране на кооперацията, а

на редица
телствата. Земеделската кооперация 

„Напредък” трябва да пове
де акция за комасация на 
свободните необработени пло 
щи, така че да се създадат 
възможности за тяхната ме 
ханизирана обработка.

Налице е и необходимост
та от така нареченото райо- 
низиране на селскостопанско 
то производство в община
та. В 'райони, в които добре

Що се касае до подобре- 
стопанст-Ф в условията на иконо 

стабилизация, в 
стопанство е

ние на селскотовмическата 
която селското

от най-важните звена,
во, на заседанието се изтъ
кна, че село Зли дол е едно 
от онези села в община-

животновъдният
Подо- .

начин каче- 
„изключва”

едно
основен е въпросът: как да 
се увеличи

фонд и изобщо животно 
производство, с ог

ЖИВОТНОВЪДНИ та, където 
фонд се увеличава, 
бно е и с обработването на

- ят
БЪДНОТО
лед на факта ,че за целта земята. м. я.съществуват извънредно до 
бри природни условия? Без

И. Андонов
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ДИМИТРОВГРАД
БОСИЛЕГРАД:

ШЗПОКОЯВАЩН ФАКТИ Лърволзикте мк 

нан-добри
би бележки има по матема 
тика, химия, марксизъм- 

Учителският съвет в боси- 
леградското основно учили
ще обсъди и констатира, че 
успехът на учениците през 
това полугодие е по-добъР в 
сравнение с миналогодиш
ният. От общо 602 ученика 
151 са с отличен успех, 165 

жиха преподавателите с по- с много добър, 150 с добъ-Р 
не и 65 със задоволителен успех 

или общо на края на първо
то полугодие с положителни 
бележки има
или 80,21 на сто, а само 
19,79 на сто или 131 ученик 
са със слаби бележки. Сред 
на бележка на училището е 
3,31 което в сравнение с ми 
палата година е с 30 процен 
та по-добра. И сега успехът 
в долните класове е сравни
телно по-добър от тоя в гор
ните класове.

Учителските съвети и в 
едното и в другото училище 
считат, че занапред ще бъде 

още по-сериоз 
но ангажиране както на уче

ф Успехът в средношколския образователен цен
тър „Иван Караиванов” в Босилеград, на края на пъР- 

настоящата година е на миналогодишното полугодие от 
но равнище

ф Успехът в босилеградското основно училище 
отношение на същия 
бър с 30 процента

по
период от миналата година по-до-

обучение като едно от усло 
вията за по-добър успех, ' 
трябва по-редовно да се по 
сещава, особено от слабите 
ученици. Ообаче добрите 
ученици редовно 
на допълнително обучение.

На края на първото полу 
годие на учебната 1982/83 го 
дина в основното училище 
„Моша Пияде" в Димитров 
град, 82,84 на сто от учени
ците имат положителен ус
пех или от 1380 ученици, 
а 237 имат незадоволителен 
успех. Както ни осведоми 
директорът Васил Николов, 
средният успех е 3,20. Пър 
волаците са показали най- 
добъР успех*— 3,60, а осмо
класниците най-слаб — 2,89.

Предвидената програма 
цялостно е реализирана. Не 
е имало загубени часове. 
Забелязва се увеличение на 
известните отсъствия на 
учениците но съцто така 
се е увеличил и броят на 
неизвинените отсъствия (15 
на сто), което е резултат на 
„бягането” от часове.

На проведените през ми
налата седмица учителско- стигнатия успех никак 
родителски срещи във въз- може да бъдем доволни, 
питателно - образователната Това твърдение споделят и 
организация за средно насо- останалите преподаватели в 

образование „Иван Ка училището. Потвърждават го 
—” и основното учи- и фактите:

Босилеград, бе съоб- От общо 514 ученика — 51 
са показали отличен успех 
или 9,9 на сто, 64 много до
бър (12,4 на сто), 56 ученика

идват и
531 ученика

чено Що се отнася до работата 
проблемът 

на свободни
раиванов 
лище в 
щен успехът, който ученици 
те постигнаха през първото 

настоящата

на кабинетите,
е в недостига 
стаи, които да се уредят ка 
то кабинети. Учебни пома- 

всички кабинети съ
наполугодие

учебна година. Същият пре- са с добър успех или 10,8 на 
сто и 11 имат задоволителен 
успех или 2,4 на сто. Имен
но това показва, че с поло-

гала за 
ществуват, а набавят се и 

Наред с оборудването 
на кабинетите е необходимо 
и професионално 
шенствуване на 
телите. С тази цел осем пре 
подаватели пте заминат на 
24 и 25 януари в Белград, 
където ще се проведе репу
бликански семинар за пре
подавателите по сърбохърва
тски език. На 4 и 5 февру-

ди това бе обсъден на отдел 
ни заседания на 
и учителски съвети, на кои
то освен за успеха, учители
те разговориха по осъществя 
ването на плана и програма 
та за работа през тази -уче 
бна година, т.е. през

класовите нови.
жителен успех първото по- 
лугодие са завършили общо 
182 ученика, или в процен
ти 35,4 на сто, 332 ученика необходимо 
имат слаби бележки, което
в проценти възлиза на 64,6 ниците, така и на преподава 
на сто. Особено тревожи фак телите, с допълнителното 
тьт, че 195 ученика ийи 37,9 обучение за учениците със 

слаб успех, с по-пълни и об 
стойни подготовки на препо

усъвъР-
преподава

пър
вото полугодие.

Отговорът на въпроса — 
какъв успех са постигнали 

средношкол- на сто имат по пет и повече 
слаби бележки.

Да кажем и това, че като 
че ли по някое неписано пра 
вило и
слаб успех показаха учени
ците от първи и втори курс, 
а най-добър успех имат че
твърти курс. Най-много ела

учениците от 
сккя образователен център 
„Иван Караиванов” в Боси
леград — потърсихме от ди
ректора на това училище, 
Асен Стоев. . \

Макар че са доволни 
успеха, в основното учили
ще изтъкват, че за подобре 
ние на успеха е нужен по
чест контрол на учениците, 
които са на квартира, а съ
що и по-чести контакти с 
родителите. Допълнителното

от ари в Димитровград те се 
проведе семинар за 
преподаватели 
училище „Моша Пияде” от

давате лите за часове, осъ
временяване и онагледяване 
на обучението с нови мето
ди и нагледни средства, как

всички 
от основнототази година най-

Димитровград.то и по-голямо ангажиране 
на родителите.

— Веднага да кажа, че спо 
ред усилията, които в тече
ние на това полугодие поло А. Т.м. я.

ИЗЛЕЗНА ОТ ПЕЧАТ 
„МОСТ--КНИЖКА 78ПРОЧЕТЕНИ МАЛКО КНИГИ

През 1982 година от боси- 
леградската библиотека са 
взети на прочит са*мо 13 500 
книги. Статистиката ще ре
че, че всеки жител в общи 

" ната е прочел средно по ед 
на книга. Макар и нерадва 
ща, тази недействителна ста 
тисТическа картина е по-доб 
ра фт действителното по ложе 
ние. Учениците от основ 
ното училище, средношкол
ците и някои студенти са 
црочели по няколко книги,
Но за сметка на това един 
голям брой трудови хора 
не са прочели нито една 
единствена книга. И тази го 
дина съвсем малък е бро 
ят на читателите от редове 
те на заетите в трудовите 
организации и селскостопа 
нските производители..

— Босилеградската биб- * 
лиотека разполага с 11 107 \

основното училище, които 
са прочели, 5100 книги. Про
четени са и 3000 книги чу 
ждестранна литература, 450 
книги професионална лите 
ратура по природните нау 
ки и 294 книги - от областта 
на историческите и географ 
ските науки. Според 
те на Константинова; 
усърдни 
ЯНА ВАСИЛЕВА и ОЛИВЕ 
РА СЛАВОВА от основното 
училище, ЯГОДА СТОИМЕ
НОВА от Образователния 
център, ВЕНКА ИЛИЕВА 
студент от Гложйе, ЕЛЕНА 
СТОИМЕНОВА от Босилег
рад и ДДДО МИТЕ от с. 
Груинци..

Очевидно е, че от прочи 
та не можем да бъдем до
волни. За това вероятно съ 
ществуват причини от субе
ктивно естество, но трябва 
да се каже, че популяризи
рането на книгата в Босиле 
град е забравена дейност. 
Дори и ,.Месецът на книга 
та’!, който е удобен повод1 
за това, минава не отбеля
зан. Липсват и други начи
нания, имащи за цел да 
доближат книгата до читате 
ля. Затова Центърът за кул 
тура и остацалите културни 
и просветни ведомства тряб 
ва най-сериозно да помисл
ят върху този въпрос.

М. Янев

В рубриката „Литература и изкуство” са пуб
ликувани наградените творби от Наградния твор
чески конкурс на списание „Мост” за 1982 година: 
стихотворението „Трънско Одоровци под дъжд и 
Белград на есен” от Мила Басов; стихотворението 
„Усмихнато слънце” от Вукица Стоименова; сти
хотворението „Сред пустинята на тишината’ от 
Петър Гигов; новелата „Увехналият лавров ве
нец” от Зденка Тодорова и разказът „Другарство” 
от Харалампи Иванов. В тази рубрика е публику
ван и интересният текст „Ингарденовата поетика” 
от нишкия литературен критик Миодраг Петро- 
вич. С ново постижение в областта на прозното 
си творчество — с разказа „Майсторът” е пред
ставен Иван Борски. Публикувани са и стихотво- 

. рения от Деница Илиева и Биляна Цветкова.
В рубриката „Публицистика” особено внима

ние предизвиква текстът на д-р Спас Сотиров: 
„За нови, по-смели пробиви в осъществяването ре
формата на учебното дело”, в който авторът пра
ви критически обзор на постигнатото в осъщест
вяването на реформата и посочва пътищата за по
нататъшната дейност в тази област. Публикувана 
е и третата част от труда на Петър Тасев:. „СИВ 
и икономическите отношения на СФРЮ със СИВ 
и страните членки”. В тази рубрика е публикуван 
и текстът на Тодор Петров: „Жанровото разнооб
разие в спортните предавания на югославската те
левизия”. Ч ‘

В рубриката „Наука” е публикуван текстът на 
д-р Слободан Василев; „Възпитанието и труда на 
детето от предучилищна възраст”, в който авто- . 
Рът изнася резултатите си от едно значително на
учно изследване.

В рубриката „Народни умотворения” са публи 
кувани няколко народни песни от Звонски край, 
записани от Горана Миланова.

думи 
най-

читатели са ЛИЛ

»
1:1 АГ

Ч.

■: /л
V

1Азаглавия от домашна и чуж 
дестранна 
7682 книги са на сърбохър 
ватски, а само 3425 на бъл
гарски език. През 
лата

1алитература. Към *.'.у—тизтек- 
години книжния фонд

увеличихме с около 1000 но 1с 
ви книги. Лично считам, че 
книжният фонд на библио- 
теката с богат и разнообра 
зен, обаче малк0 ..—се чете, 

библиотекар ка- 
КОНСТАНТИ- :-Ч.— заявява 

та ВИНКА 
НОВА.

Както и по-рано, така и 
'миналата година 
на е била детската 
тура. Това се дължи на 
усърдието на учениците от

X
нвЙ“Нете

литера
\ .. г

• I
/V
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БОСИЛЕГРАД: 
СРЕЩИ 
И РАЗГОВОРИ

МЛАДИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗАЕТОСТТА

В РАЗРЕЗ С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА 

СДРУЖЕНИЯ ТРУД
Желанието 

й е Букова 

грамота
■у<у ™-и^^,,ЗАНАПРЕД ШКОЛУВАНЕТО НА КАДРИ ДА СЕ СЪГЛАСУВА С ВЪЗМО

ЖНОСТИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД И ПОДГОТОВКАТА ИМ ДА БЪДЕ В СЪЗВУ
ЧИЕ С НЕГОВИТЕ ПОТРЕБНОСТИ

На 25 януари т.г. Предсе- . на динара за преквалифика- 
дателството на Общинската ция, доквалификация и шко 
конференция на Социалисти луване на кадри за потреб- 
ческия съю3’ а на 26 януари ностите на сдружения труд. 
и Общинската конференция Тези средства 
на ССМ, в Димитровград ра 
згледаха и обсъдиха актуал не 
ните проблеми във връзка с 
настаняването на работа- на

се измени коренно отноще- 
нието към труда, а занапред 
школуването на кадрите да 
се съгласува с потребности
те и възможностите на сдру 
жения труд. В този смисъл 
ценна помощ може да ока
же младежката организа
ция, Съюзът на комунисти- ' 
те. Съюзът на синдикатите 
сдруженият труд, образова
телно-възпитателната орга
низация и самите родители
те. Ако се надделее схва-. 
щането, че в добрата рабо
та е само в канцелариите, 
а не и в производствените 
хали, и резултатите в тази 
област ще бъдат по-добри, 
а и проблемите ще са по- 
малко.

Лиляна Василева
твърде малко 

се ползуват, понеже младите 
проявяват нгеобходимия 

интерес. Така например. за- 
работилница

!г
За отличничката Лиляна 

Василева, ученичка 
клас. учителският

и на български език. В 
ската и училищната библио 
тека ни казаха, че Лиляна 
е една 
читатели.

— Обичам 
ва Василева

градот осми 
колектив 

в основното училище „Геор 
ги Димитров” в . Босилеград 
и съучениците й* имат само 
похвални думи. С

наятчийската
младите хора. И не без ос- „Металац” е търсила (и са 
нование: от общия брой без били обезпечени средства за 
работни според възрастовата 
структура до 18-годишна въз 
раст са 48 лица, или 
пет на сто, от 18-годишна до.

_ 25-годишна възраст 357

от най-ревностните
това) 30 електроженисти, но 
на дадената обява са се оба 

към дили малко души.
Очевидно е, че за пробле- 

ду- ма на младите незаети хора, 
ши, или 36,3 на сто и от трябва да се разгърне по-ши 
25-годишна възраст още 145 рока обществена акция, но 
лица, или 14 на сто. Взети не само в смисъл да се обез 
заедно младите в общия печат с работа (па дори тя 
брой на незаетите възлизат да бъде и от непрои.зводстве 
на над 52 процента, или об- но естество). Налага се да 
що 450 души.

Тези данни са красноречи 
во доказателство, че млади
те трудно намират работа, 
въпреки че от въвеждането 
на средното профилирано.об 
разование именно се очаква 
ше обратното: да подготви 
средни изпълнителски кадри 
по различни специалности.

Според
ценз между безработните в 
края на деветмесечието на 
миналата година със средна 
специална подготовка са би
ли 198 души, от които 120 
гимназисти, с полувисше об 
разование 18 и с виеше об
разование ^17 души. За от- - деж в Димитровград се про- 
белязване е и обстоятелство веде на 19 този месец. Как- 
то, че броят на незаетите със 
средна специална подготов
ка (предимно гимназисти) 
се намират на списъците на 
безработните по няколко 
години, но и че голямо чи-. 
сло от тях по същото време 
са редовни или задочни сту

да чета — каз-упорит
труд и голдма отговорност 
тя изпълнява твърде дисци 
плинирано всяка задача. Де
ен е член на младежката ор 
ганизацид, добър и искрен 
другар, и един от най-редов 
ните и активни членове на 
литературно - рецитаторска- 
та секция в училището. По- 
край това, Лиляна е винаги 
подготвена за часове. Отлич 
ничка е от първи до седми 
клас. Отлична е и сега на 
края на първото полугодие, 
а както казва ще се бори да 
бъде отлична и на края на 
учебната година и по тоя на 
чин да стане носителка ' на 
грамотата „Вук Караджич”.

„ и продължи, 
още като дете заобичах кни
гата и сега просто се чув
ствувам усамотена без нея- 
За мен няма лоша книга. 
Всички книги са добри. Все 
пак най-много обичам да че
та произведенията на Ан- 
дрич и Десанка Максимо- 
вич, от сърбохърватската и 
Вазов от българската литера 
тура. ~

Когато говорим за Лиляна 
Василева не може, а да не 
споменем още едно нейно от 
личие и склонност. Именно, 
тази прилежна ученичка има 
изключителна способност

Ст. Н.
1>*

ДИМИТРОВГРАД: МЛАДЕЖКИ НОВИНИ

Средношколците най-добри 

във викторинатаза рецитиране. и писане на 
творбц, особено стихове. По
чти на всяко литературно че 
тене в рамките на рецитатор 
ско-литерарната секция в 
училището, Лиляна се пред 
ставля с нови творби. Мно
го от нейните, стихотворе
ния са публикувани във 
в^к „Другарче”.

образователния
За Лиляна Василева, не съ 

ществуват „леки” и‘„тежки” 
предмети, за нея всички пре 
дмети са равностойни, всич
ки учи с любов и грижа, но 
както самата тя казва, 
пак най-много и с най-голя 
ма любов изучава природни 
те науки. Затова желанието 
и е, и да стане преподавател 
из тази област.

Дълго очакваната виктори 
на в организация на Акцио- 
нната конференция на Съю- 
за на социалистическата мла

зателите от младежкия . от
бор на ООСТ „Димйтр 
град”. Наградите са в книги 
за Тито,- Всичките пет отбо
ра са показали солидно “зна 
ние и добра подготвеност,;- 
В паузата спомени за На.ро- - 
доосвободителната борба ево 
кира Жикво Виденов, а в 
програмата взеха участие ан 
самбълът „Колосеум”, както. 
и рецитаторската секция при 
Клуба на литературните, : 
творци на Акционната кон
ференция.

ов-
все

На- въпроса ни как всичко 
това постига и на кого най- 
много дължи за досегашния 
успех, отличничката Лиляна 
Василева ни каза:

то вече е известно темите 
бяха: „Титовата епоха” и 
„познаване на 
младежката 
Във викторината взеха уча
стие пет отбора. Накрая на 
първо място се класира от
борът' на Образователно-въз 
питателния център, на вто-

статута на 
организация”.1 .

Лиляна дейно работи и в 
класовата общност и младеж 
ката организация. На заседа 
нията на класовата общност 
и младежката организация, 
Василева активно разисква 

актуалните проблеми

— Това преди всичко се 
дължи на родителите ми и на 
учителката Миряна Стойне
ва. Тя просто ми вдъхна лю 
бов към книгата и създаде 
трудов надик. Лично смя-- 
там, че ако времето се раз
предели добре и използува 
целесъобразно, всеки ученик 
може да постигне добри ре
зултати.

денти.
От казаното личат някои 

противоречия- Именно, не
малък брой редовни и задоч 
ни студенти се числят към 
„безработните”, въпреки че 
продължават образование
то си. А това е резултат на 
една изхитреност — по-дъл- 
го да се намиоат на списъка 
за безработни, печелейки по

ро място е отборът на Акци 
онната конференция на мла 
дежта от основното училище 
„Моша Пияде”, трето място 
зае младежкият отбор на 
конфекция „Свобода”, 
върти са членовете на град 
ската младеж, а пети състе-

Пълната зала на Култур-. 
ния дом сви дете лствува за. 
недостигът на подобни ма
нифестации, -които да прив- ' 
лекат младите. Центърът за 
култура би трябвало да раз
мисли върху това. ■

върху
на йласа, преди всичко вър-

и поведението на 
Освен това та- 

Скромна 
чете лич

ху успеха 
съдниците, 
зй трудолюбива и 
отличничка обича да 
тературни произведения, 
кто на сърбохърватски така

чет-

А. Т.
ка

м. Я.
този начин точки, та след за 
вършено образование по-лес 
но да намерят работа.

Не без значение е и об
стоятелството, че и занапред 
младите се школуват и по- 

които.

СЛЕД ТРИГОДИШНО БЕЗДЕЙСТВУВАНЕ
ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА

Оформена първична органи
зация на ССМ в БосилеградРанчнловчани 

Г. Мата
залучават -знания, 

сдруженият труд не е заин
тересован. Става дума за та 

„чиновничес-
в

канаречените 
ски занимания”, т.е. да оси
гурят поминъка си утре ка
то'чиновници, а не като про 

■ изводни работници. Самият 
този факт потвърждава, че 
все още производственият 
труд не се 
както
От друга страна, 
дума и за. условия на труда 

за редица 
схващания У родителите, ко 
ито просто насила 
децата към „чиновничество”.

потвърждава 
факт: през 1982

самоуправителната

ва пък формирането на 
първична, младежка орга- л. 'л 
низация трябва да предста 
влява израз на готовност на - 
тези млади хора да започ ,
нат организиран общест
вен живот и • дейност. . Лип 
сата на помещения, която 
досега им беше най-силно
то” оправдание, 
не представлява остър про 
блем, тъй като занапред,- 
ще имат възм°жност да- пол > 
зуват малката зала в Култур 
ния дом.

Неотдавна, • след тригоди
шен „вакуум”, младежта
в местната общност Босиле 
град отново оформи първи 
чна организация на Съюза 
на социалистическата мла
деж. Организацията има
към 50 членове, а за предсе 

закостенели дател е избран Борис Ди-

С представянето на рай- 
младежи. и де 

Горна Любата още 
фак-

Членовете на първичната 
организация на Съюаа на „
младежта от село Райчило “ потвърди
впи поез миналата седми- веднаж се потвьрд 
ца йзнесоха подбрана кул- тът че първичната органя- 
турйо-забавна програма в зация на ССМ от с. Раичи и 
сел<5 ‘'ЯГорна Любата. Пред ловци е една. от малкото 
многобройни зрители от младежки организации в 
това село райчиловскйте Восилеградска община, ко 

младежи изпъл- ято
мава със

чиловските възнаграждава.
в непроизводствени ят.

тук става

сега веченов.
тласкат

Несъществуването на ор- 
достатъчно го-Че е така 

един друг
ганизация 
вори за бездействуването на 
младите от Босилеград през 
изтеклите три години.

се зани-организирано
самодейност в кулдевойки и 

ниха китка 
песни, едноактовки и реди- турата.

година
общност по заетостта е раз- 

около 2,5 милио-
народни хора и К. Г. :-*Г-Затополагала сК. Г.

тации.
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ТВ-ЖУГНАЛЪТ В НОВАТА 1983 ГОДИНА НА МЕДИЦИНСКИ ТЕМИ

Прехраната на детето и 
възможните болести, 

предизвикани от неправилната 
прехрана (3)

стоянчов, доктор по

С ПО-КЪСА ПРОГРАМА, НО ЗА 

ЦЯЛАТА РЕПУБЛИКА Д-р АЛЕКСАНДЪР 
МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИмата за настоящата' година 

— предаването да може да 
се следи в цялата , републи-

предаванс за бъл-ф Тези дни ТВ-журналът 
гареката народност в (Югославия е включе,,° в програ
мата за СР Сърбия без покрайнините, при съкращсние

ТЕХНИКА НА КЪРМЕНЕТО
гса. инстин-Именно, освен в Димитров 

Босилеградска,
кърменето представлява

трябва да се води 
Затова е ну-

на времетраенето от 44 на 30 минути За кърмачето
явление, но за същото 

рационално да се провежда, 
майката да знае следното:

майката трябва да седи на 
косо положение.

градска,
Сурдулишка и Бабушнишка 
общини, голямо число жите 
ли от българската народност 
живедт в други краища 
републиката и страната, а 
които желаят да следят ТВ-

ктивиопри постоянен стремеж. да 
се дава път на положителни 
те процеси във всички сре-

Кои са основните задачи 
на това популярно тв-преда 
ване в настоящата година?

— Както и досега — ТВ- ди. 
журналът ще съдействува 
за развитието и таченето 
на придобивките от социали 
етическата революция, нор
мите на социалистическия 
морал, развитието на патри
отизма и братството и един 
ството между всички наши 
народи и народности 

. тъкна Димитър Йотов, гла
вен и отговорен редактор на 
ТВ-журнала.

Голямо внимание ще се по 
свети и на запознаването на 
нашата общественост с реа
лизирането на задачите от 
Дванадесетия конгрес 
СЮК и Деветия конгрес на 
СКС, специално в провеж
дането на задачите по сто
панска стабилизация. За да 
може с успех да осъществя 
ва тези задачи — редкация 
та на ТВ-журнала — както 
подчерта Йотов — в по-на
татъшната си работа още 
по-голямо внимание ттте по
свещава на
изникващи от базата, от- ме 
стните общности, организа
циите на сдружения труд.

грижа и 
жио

на 1. При кърменето
а детето да държи вТВ-журналт ще 

специална програма, лоеве 
тена на 40-годишнината от 
Второто 
АВНОЮ. което някои кръ
гове в чужбина, по-точно в 
България и Албания; се опи 
тват да омаловажат, фалши
фицирайки 
факти за това историческо 
събитие от огромно значе
ние за създаването на Нова 
ЮгославиЯ* 
ше следи подготвката и про 
веждането на Седмата сре
ща на необвързаните страни 
в Делхи и на борбата на на-

излъчи низък стол,
бедрата на май" . 
повдигната и да 

й. Майката държи дете-

Детсто трябва да е докоснато на 
главата му малко да е

журнала.
Включването в тв-мрежа- 

та за цялата република по
ставя пред колектива на 
ТВ-журнала попи задачи в 
издигането на 
на предаването на още ло- 
високо равнище. И зана
пред то ще запази свод вид 
на журналистическа мозай
ка, с материали от всички 
области на обществено-поли
тическия, стопанския и кул
турен живот в граничните 
краища. Както и досега, ще 
съдържа срещи и разговори 
е видни обществено-полити 
чески дейци и специалисти 
по определени области, ко
ментар и главна тема на 
предавапето, документална 
програма, програма за деца 
та, материали по всенародна 
отбрана и обществена самоза 
щита, здравеопазване, учеб 
но дело и интересни новини

ката, а. 
докосва лакът на ръката 
то с онази ръка от

пазаседание

която страна го кърми, а с
другата ръка хваща гръдта си.качеството кърменето, 

се занимава с 
вниманието й. По

2. Майката трябва да контролира 
При кърменето тя не трябва да 

които да отвличат
контролира кърменето и може да 

не. Като до-

историческитсиз-

други неща, 
този начин тяТВ-журналът

детето добре бозае илиузнава дали
казателство, че детето хубаво бозае е това, че то 
най-напред повлича 4 до 5 пъти и след това гълта

жуборене.на избозаеното мляко. Това се чува като
шата страна за равноправ
ни, миролюбиви и добросъ
седски отношения в света.

гръклянчетоСлед това се вижда покачването на 
му, а особено в началото. Понякога детето пъшка-

м ля кого, т.е. всъщ-което е знак че добре влече 
ност повече пие отколкото да бозае.— От голямо значение е 

също включването на ТВ- 
журнала в програмата на Те 
левизия Белград за цялата 
република. По такъв начин 
— изтъкна Д. Йотов — се 
излиза насреща на искания 
та на зрителите, изнесени 
по време на публичните ра 
зисквания по проектопрогра

3. При всяко кърмене трябва да му се дава 
майчината гъРД °т двете страни, без оглед колко 
в коя има мляко. Първо трябва да му се дава 
зи страна на която е завършено първото кърмене, 
понеже в началото на кърменето детето е най-гла- 
дно и най-жадно и по-добре я изпразнява. По този 
начин няма застой на млякото в една гръд и до 
създаване на грудка в същата. Майката трябва да 
държи детето на една страна все докато тя чув
ствува че то силно влече, а след това го слага на 
другата гръд и го кърми все докато чувствува, че 
млякото тече. Главното количество детето избозае 
през първите десет минути. В начало близнаците 
трябва да се кърмят същевременно, 
нат едно след друго. Имайки предвид, че обикнове
но близнаците не са наравно развити (едно е по- 
слабо развито), трябва да им се менят страните и 
при всяко кърмене да им се подава втората гръд. 
Това се прави с цел, онова дете което по-силно 
бозае да- предизвика по-добро излъчване на мляко
то, а по този начин има повече мляко и за вто
рото
създават условия близнаците наравно да се разви
ват.

она-
инициативите,

по света и унас 
между другото Д. Йотов.

изтъкна

М. А.

ДЕТСКАТА ЗАЩИТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

Не липсва грижата за жалните
Самоуправителната общност 

лица ще обезпечи 41,3 милиона динара, 
бъдат изразходвани 
За финансиране работата

на интересите в Сурду- 
от които 39,3 ще 

за заплащане на детски добавъчни и 
на възпитателни групи от пред.

цес от 240 часа годишно ще 
бъдат обхванати и 120 деца 
от предучилищна възраст 
в Йелашница, Сувойиица, 
Мтсурица, Алакинце и Бе 
ло поле.

а когато заяк-

училищната възраст
Самоуправителната общ

ност на интересите по дете 
ка защита в Сурдулица през 
настоящата година ше по 

по-големи, отколложи още 
кото досега, усилия в подо
бряването на

което по-малко бозае. По този начин се

жизненото ра 
внище на . децата от преду 
чилищна възраст. При то 
ва особено внимание тпе се 
обърне и към по-нататьш-

4. Особено внимание трябва да се посвещава на 
времетраенето на кърменето. Ако в майчината гръд 
има мляко и ако кърмачето добре напредва през 
първите десет минути на кърменето детето избозае 
повече от половината на млякото. Затова 
трябва да трае средно по 15 до 20 минути. За това 
време то избозае онова количество

ния възпитателен 
във възпитателните

процес
групи

детската
кърменетов детските ясли, 

градинка и групите от преду 
чилищна мляко, което мувъзраст, 
вече работят или пък ще бъ 
дат открити към някои ос 
нов ни

които е нужно. Тогава по-малкото кърмаче заспиващ по- 
голямото започва да се играе и занимава. Ако кър
менето трае по-кратко време, кърмачето е гладно, 
плаче и търси да бозае. Ако пък кърменето трае

и кърмаче- 
кърмене предизвиква

детската градина „ радост в Сурдулица
училища.

ганизиран в новата детска Разбира се, че за осъщес 
твяване на тези цели са не 
обходими и значителни ма 
териални средства. През ма 
стоящата година СОИ по

В целодневния престой,
казва Любен Величков, се
кретар на СОИ по 
защита в Сурдулица, 
миналата

градинка в две възпитател
ни групи има около 60 де
ца. През настоящата 
на в тази градинка ще бъ
де формирана

по-дЪлго време без нужда се заморява 
то, и майката; Дълготрайнотодетска

годи-през
година в детски 

те ясли в Сурдулица има
ше четири

и повреда на пъпката.
Кърменето трябва да се 

престане да гълта, а все 
гръд. Когато кърменето е 
ме

още
група от 30 деца, а ще ра
боти следобед.

една прекъсне когато детето
още държи майчината

детска обезпезащита ще 
чи 41,3 милиона динара, от 
които 26,1 милион ще бъдат 
обезпечени в об щината, а 
останалите

възпитателни 
групи с 45 деца от 1—3 го 
Дишна възраст. В детската 
пък градинка в осем

завършено, известно вре- 
(няколко минути), детето трябва да се държи 

вертикално с цел въвлеченият въздух (особено при 
лакомите кърмачета) чрез подритване 
ли навън, а със себе си 
избозаеното мляко. Ако

Не от по-малко значение 
за децата и родителите 
е и полудневният 
К'Ь’М
,,Й. й. Змай”

въз-
групи са обхва-

им Републиканска-питателни престой та СОИ. От целокупните те 
зи средства, които по отно 
шение на

Да се изхвър- 
част от

нати към 180 деца от 3 основните училища 
Сурдулица 

и „Бора Станкович” в Йела 
когато в тези въз- шница. С този 

гтитателни облици бяха об работа са обхванати 
хванати 225

да не повърнедо 7 — годишна въпраст. 
По отношение на миналата 
година

миналата годи
на са увеличени, с 20%, 9,6 
милиона

се сложи в креватчето вед- 
Да дойде до повръщане, 

майката трябва
нага след кърменето може 

5. Преди кърменетооблик на нинара ще се из 
разходват за финансиране 
работата на възпитателните 
групи, а над 29,6 милиона

да изтрие 
стерилна марля 

кърменето

около
60 деца, предимно на роми- 
те. През настоящата 

увеличи с покрай

пъпката с чисто сухо платно, 
медицински памук, а след 
трябва да се изтрива и чисти с алкохол 
добни неща, защото сухата 
на повреди.

деца, през на
стоящата е запланувано то 
ва число да се 
<ице 60 деца ,от предучили
щна възраст. В полудневния 
пъ» престой, който е ор-

или
също така 

или по- 
пъпка е по-устойчива

година 
изшънинституциона- 

лните форми на работа (ма 
лко кино, куклен театър и 
пр.) във възпитателен

за заплащане на детски до 
бавъчни на около 2460 Деца.

про- В. Б. - (СЛЕДВА)
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ПО СЛЕДИТЕ НА ХУМАННОСТТА СТОПАНСКО-ПОЛИТИЧЕСКИЯТ АКТИВ 

СНАБДЯВАНЕТО В ДИМИТРОВГРАД ОБСЪДИ

Проява на праф. д-р 

Светислаа Солдатович Слабо същнштве между снабдителите
Снабдяването на граждани 

те в Димитровградска общи 
на е по-лошо през 1982 го
дина в сравнение с 1981. Въ- 

- преки общо познатите труд
ности, за лошото снабдяване 
допринася и недостатъчното 
сътрудничество между трите 
снабдители на 
град„

Най-го лям доставчик на 
гражданите в Димитровград
ска община безспорно е тру 
довата организации „Сто- 
чар”, ООСТ „Търгокооп”- ко 
ято има 55 магазина или поч 
ти 50 на сто от всичките ма 
газини. От това 46 са мага
зини с хранително-индус
триални стоки, от които 35 
са в града, а станалите по 
селата. Освен това, ООСТ 
„Нишава” притежава два ма 
газина за продажба на месо 
и млечни произведения.

Трудовата 
„Ангропомет” от Пирот на 
територията 1 на Димитров
градска община има 11 мага 
зина от които в пет се про
дават и хранителни стоки. 
От Пирот е и Горското 
панство като изключителен 
доставчик на дърва за ото- 
пелние в града.

Трудовата организация „Ус 
луга” има 6 магазина за про 
дажба на хранителни стоки 
и Тя е единственият снабди 
тел на гражданите с хляб и 
хлебни произведения- Има и 
други снабдители с по един

или два магазина. Общо на 
територията на Димитров
градска община има 95 ма
газина, от които 55 са в 
града. Почти всички мага
зини са смесени, а чувству
ва се липса на специализи
ран магазин за зеленчуци и 
овощия. В града съществува 
само един магазин за зелен 
чуци и овощия. Също та
ка имат един магазин 
на самообслужване и той не 
е строен специално за това 
предназначение, а почти вси 
чки останали магазини са 
поместени в неподходящи по 
метения без складове.

Според някои данни сред
но в СФРЮ на един мага
зин се падат около 250 жи
тели. Изхождайки от фак
та, че в Димитровград са 
150 на един магазин, може 
да се каже, че търговската

дажбата на свинско месо е 
намалена с 67 на сто, юнеш 
ко с 6, а телешко с 43 на 
сто. Причините сигурно са 
в несъгласуваните изкупва
телни цени и тези, по които 
месото се продава. Но има 
и доста субективни слабости 
в организацията, която изку 
пува и продава месото.

Най-лошо а и сега е, снаб 
дяването с прах за пране. В 
първата половина на година 
та гору-долу е било в ред. 
Обаче големият недостиг в^-в 
втората половина на година
та не премахна списъ
ците, които и сега съществу 
ват.

Едва ли някой е могъл да йи замисли съдбата 
на тракториста Вранко Илиев 
не е бил от с. Желюша, ако 

професор д-р Светислав Солдатович от 
ортопедното отделение на 
център, или Нишката

Нишкия медицински 
градска болница,

прието да се казва сред пациентите.
Именно на 24 февруари 

долюбив

както е
Димитров

1980 година този тру- 
катастрофирал на местно- 

сгга „Рудина” край Димитровград. Последиците са 
оили твърде жестоки: 
гръбначни,я стълб,

тракторист е

два изместени прешлени на 
от които 

лява ръка, повреди 
по спешност, е изпратен

шест счупени ребра, 
две двойно пречупени, счупена 
на крака. И както бива, - 
в Нишката градска болница.

Тук се застоява За да се подобри снабдя
ването, въпреки обективни-около две седмици — специа

листите решават какво да правят с Вранко. Или
ев. Има предложение, с оглед тежестта на те трудности, нужно е по- 

добро и организирано сътру 
дничество между снабдители 
те на Димитровград: „Тръго 
кооп”, „Ангропромет” и „Ус 
луга”. Това е едно от заклю 
чекията на стопанско-поли
тическия актив в Димитров 
град. За по-добро снабдява
не е нужно и увеличено про 
изводство, а с това и доход
но свързване с други трудо 
ви организации. Констатира
но е също така, че всички 
контролни органи в община 
та, т.е. службите на инспек 
цията не са изпълнили свои 
те задължения, а това влияе 
на снабдяването на гражда
ните.

пречуп
ванията, да се препрати в Белград. Но професор 
д-р Светислав Солдатович е на друго мнение: за- организация мрежа е достатъчно разви

та. Въпросът е обаче, как се 
разместени тези магазини. В 
периферията магазините 
много по-малко.

що тук да не се извърши онова, което трябва. 
Самият той се нагръ-бва 
Получил съгласието

с тази трудна задача, 
на тракториста Вранко, той 

изцяло се ангажира в тази трудна медицинска
са

Складове-
за- те също представляват про 

блем: или изобщо ги няма 
или са несъответни.

Следейки месечните отче
ти на снабдителните органи 
зации идва се до факта, че 
изразходването на брашно е 
увеличено с 14 на сто и про
блеми не е имало с изключе 
ние през месец юли. Но сна 
бдяването с месо чувствител 
но е лошо. В 1982 година про

дача. сто-
::— Просто ме „прекърпи”, казва Вранко. 

„Намесата” на проф. д-р Солдатович 
успешна. Въпреки че днес все още е на балнеоле
чение, този

е твърде

димитровградски тракторист е един
от малцината, които не държат до пе1чалба,

' разработват целините край Димитровград.
— Мисля; че всеки тракторист трябва да 

Държи така: не бива в непосредствена близост на

а

се
А. Т.

града да има пустеещи земи. Някога тези площи 
са прехранвали цели семейства от по няколко де
сетина

ДИМИТРОВГРАД
членове. Защо и днес тези площи да не 

;; се обработват? Наистина изораването на площите 
’ не е особено доходна работа. Но аз, който живея, 

така да се каже „втори живот” благодарение на 
; проф. д-р Светислав Солдатович, считам, че Дими- 

•; тровградска община може да прехранва себе си.
Затуй с такова настървение разоравам площите 

| и искрено да си призная при това чувствувам 
; особено задоволство — заявява Вранко.

Вранко наистина живее „втори живот”. От оно

Жените подготвят изложба на 

народни носни
I

ще посетят Нови Сад Фру- 
шка гора, Белград и Авала. 
За тази цел ведка участни
чка пте заплати 800 динара 
на два пъти.

Конференцията за . обще
ствена дейност на жената 
в Димитровград прие прог
рама за чествуване на 8 
март.

от най-големия у нас каучу 
ков комбинат „Борово”. Ек
скурзията ше се проведе на 
5 и 6" март, а освен Борово А. Т.

ва, което претръпява в злополуката до днешния ; 
човек-тракторист изминава път на истинска чо
вешка хуманност само благодарение на проф. д-р 
Светислав Солдатович в ортопедичната клиника 
на Нишка градска болница, който в този „случай” 
вгражда и себе си, както на времето си заявил.
За него „връщането на Вранко към естествен 
нсивот” не е само дълг, но и чест да отстои ав
торитета на това реномирано медицинско учрежде
ние в „града край Нишава”.

БЕЛЕЖКАВ рамките на тържествата 
по повод 8 март — деня на 
жената, тази година за 
пръв път ще бъде организи 
рана изложба на народни 
носии от Димитровградския 
край.
народната носия е на мзче 
зване, а с цел да се залазят 
последните екземпляри на 
богатата и красива носия, 
жените ще се опитат да на 

и мерят възможно по-стари 
■ и по-оригинални мъжки и 

женски народни носии. То
ва п!е даде възможност те
зи носии след известно вре 
ме да се намерят в музейна 
та сбирка на Димитровград.

Наред с изложбата на на
родни носии, ще бъде органи 
зирана и изложба на цветя. 
Главен организатор на две
те изложби ще бъде Сек 
цията за обществена дей
ност на жената от ООСТ 
„Тигър — Димйтровград”, 

където ще се организират |( 
двете изложби. Освен изло 
жбите ще бъде организира
на академия, в в основното 
училище и образователния 
център ще бъдат обявени 
наградни конкурси на те
ми, свързани с Я март, ме
ждународния празник на 
жената. Членките на конфе 
ренцията ще: посетят, както 
и всяка година, стари |и из- 
немотпяли лица, болница
та и детската градина.

От своя страна жените от 
„Тигър” организират и един 
вид екскурзид до Борово и 
посещение «а колежките си

Неизпълнено обещание
Почти цяла година местната общност в село Раки

та води преговори с Автотранспортното в Пирот за въ
веждане на минибус от Звонци до Ракита. В акцията 
са били включени и обществено-политическите органи- 
зации в местната общност, както и Общинската скуп
щина в Бабушница, но целият труд досега останал на-

Имайки предвид, че

1 •
Ст. Н.

празен.
Както ни уведоми Сава Стоянов, председател на 

местната общност в село Ракита, жителите на Ракита и 
Вучи дел са огорчени от автотранспортното в Пирот, за
дето не изълнило дадената дума. Именнот от АТП пои
скали Ракита да обезпечи шофьор, който да е от тяхно
то село, за да им бъде по-ефтино, и те намерили. Из
пълнили и останалите условия, които АТП поставяло и 
когато трябвало да се пусне минибуса — не излязло

ТЪЖЕН ПОМЕН

— 1 февруари 1983 година1 февруари 1981

Крум нищо.
— Едно такова возило на релацията Звонци — Ра

кита ще бъде рентабилно — казва Стоянов. Всеки ден 
от Вучи дел и Ракита пътуват към 30—40 ученика, аГогов да не говорим за постоянното пътуване на населението 
в тези села до здравната станция, местната канцелария 
и други ведомства в центъра на този район — Звонци.

Този въпрос се поставя на всяко събрание на мест- 
общност, във всички обществено-политически ор

ганизации, при посещение на обществено-политически 
организации, при посещение на обществено-политичес
ки дейци от Бабушница в Ракита. Обаче, в АТП все 
още не проявяват разбирателство за подобрение на съ
общенията и връзката на Ракита със Звонци и община
та и страната, — изтъкна С. Стоянов.

Пътят от Ракита до Звонци е гбден за съобщения и 
АТП трябва 'да изпълни даденото обещание.

Виденов ната

години от смъртта на на- 
незабравим съпруг,

Изменяха две тъжни 
никога ба-

скъп ишия
ща, свекъР и ДЯД°* 

На тоя ден ще 
ложим цветя-

почетем паметта му и ще по-

Опечалени семейства 
Гогови и Тасеви М. А.
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Измама е опинцитешиш

Станоя „Албанац” от Звонци задавал гора във Ветрен. Я ми кажи отвуде.се 
Иван. Иван зна- върчаш и дека оставляш изсечените ДъР“ 

вета? — Обещавам ти, дека иема да 
налагам никаква глоба — казал Иван.

големи мъки на горския 
ел, че Станоя често се отбива в държав
ната гора във Ветрен, постоянно го сле- СВАК БРАЗДИ...ТИ

Тогава Станоя склоййл' да му отдаде 
„тайната”'. " ...дел, но никак не успявал да го залови. 

През една снеговита зима му влязъ-л Онова що чу за „Сточар” йе за ЧУД° и УК°Р* 
Тимо кой знае откига само си се разправлаю за 

личне работе, а за селското стопанство не 
могу да стигиу. Затова и тия Дии се наложило об- 
щинското партийно руководство да 
дека требе да разматраю заключенията за селско
то стопанство.

Не съм бил на събранието и не знам кикво 
све тамо су оратили, само че кажем кво я знам 
и квО съм видел. Знам дека у общинуту оди 6900 
ектара обработваема земя — 1560 е обществена, 
или земя, за чиято обработка требе най-пълно да 
се грижи „Сточар”. Знам и това, дека тамо или 
некои кои никако се не препрезаю и си караю 
по своему. Ка некой им каже, дека гьивете на 
„Сточар” лоше се обработую, они му одговараю да 
си гледа работуту, а ка дойде вършитба — доби
вите им едва намину 2200 килограма оди хектар. 
Они тегая надую гайдето на другу страну, 
се не превиваю • • •

Ка се потражи сметка, защо йе тека — мно
зина у „Сточар” залочну да износе некикве „обе- 
ктивне трудности” и тека завикую, та жал да ти 
йе. Само я би Ьи питал, не су ли тея „обектив- 
не трудности” й за частният сектор, па там до
бивите малко по-големшКи ...

Нейе моя работа да се мешам, ама колко ви
дим, сваКи специдлист у „Сточар” едва чека да 
му „излезне” место негде у другу радну органи- 
зацйю — одма си граба чантуту и там гледа да 
се наположи — и да си накриви купуту... И тека 
йедън по йедън, мнозина оди специялистите се 
„роише”, а овамо със селско стопанство нема кой 
да се занимава, да действуе и обществените н>иве 
по-добре да се обработую, а и на частните произ
водители да дава съвети.

Мене ми се чини, дека досъга нейе никой од- 
говарал защо тека се работи и затова свак си 
бразди кико си он оче.

Да йе избил некой държал>ето, и друЪи би се 
мислили, дали тека може да се односе пре.ма сред
ства и машине койе су им дадене 
се односили према задаче койе су се наватили да 
изпълняваю.

Когато отивам, обувам . опинцитев дирите.
и правилно, а на връщане ги обувам обрат-Сутрин Станоя излизал от къщи

Това забележил и Иван. но, така че изглежда, че диря на „връща
не” — няма. Толкова за връщането. А 
след като донеса насечените дървета, то-

свое
отивал в гората.

Никак обаче не можал да види кога 
и дали Станоя се връща. Следите от опин 
ците му били все в една посока — към.

би подсети,

ва правя главно нощем, ги закопавам във 
вадата за воденицата. За малко отбиваме 
водата на я33* а след това на дъното на 
вадата закопавам дърветата...

След като пуснем водата, нищо не мо
же да се забележи, а и дърветата не се 

открил „тайната” Станоя.
М. Андонов

гората.
Следял, следял „пътуването” на Ста

ноя и понеже не можал да отгатне в-как
во се състои хитростта му, Иван решил да 
отиде у тях.

— Слушай бае Станоцо — рекъл Иван. 
Знам дека идеш и сечеш в държавната

развалят...

и пак

ХУМОР — Да, да. Изглежда инте
ресно — казал директорът.— В края на годината ще

ви оставя много лоши спо- — И все пак каква е. тайна- 
мени.

— Нима не -ще ни оста
вите вашата 

там другарко учителке?

та на номера? •
— Вернер, ти пак 

от заведението?
— Да мила, не мога 

завинаги да остана!

идваш — На шишето предвари
телно се. слага фуния — об.. 
яснява младият мъж.

фотография.

• - дали тека би
Млад мъж влиза в канце-

директора на в пансион за благородни 
девици, се провежда гласува^, 
не за избор на- най-хубавата 
от тях. След преброяването 
на гласовете директорът въз 
кликва:

— Станало е нещо крайно 
интересно. Една от вас 
два подадени гласа!

Директорът не може да 
ви приеме. Зает е.

— Ако, 1пе почакам макар — Вижте, аз съм специа- 
и цял месец. Трябва ми по лист в точно приземяване 

чрез забавено отваряне на 
парашута. Това, което ви 
предлагам е да скоча без 
парашут от купола на цирка 
в бирено шише поставено в . 
средата на ринга.

ларията на 
цирк. Оно лъга баба долъга. Са йе дошло дотам, да

мора да се тура край на лошуту работу. Кой 
да спроводи онова що се договори и койе йе ва
лидно за сви, може и да яши тераежа ... Толко

нече
спешност.

*Л/иХ^ОЪОс/има V
ВЕСТНИК НА БЪЛ

ГАРСКАТА НАРОД- 
ГОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ
Излиза всеки петък 
Урежда редакционна 

колегия 
Директор

я главен и отговорен 
редактор

БОРИС КОСТАДИНОВ 
Телефони: директор - 
46-454, Редакция 52-751 
Годишен абонамент 

а полугодишен 
100 динара 
Текуща сметка 

62500-603-9529 СДК 
НИШ

Печатница: „Вук Ка- 
раджич”, Ст. Пауно- 
вич № 72 — Ниш 

Адрес на издателство- 
го: Кей 29 
*й * Ниш.

АСОРТНМЕНГ•ЛаХоип г;

п.■ч

-х:ои сортове хл&е) : 
-—---- , ■ -Ва&жгдягви „глл&пяв^

--- вчерршрр, зр -
/г—хч в шрр • .

.1

200

8т
декември

*г.~.


