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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ

ЗА ПО-ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ НА СРЕДСТВАТА 

МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ .ЖЙкГ йЖЖйЖь® РАЗЧЛЕНЕНА СИСТЕ МА ОТ 
ТАНАЛИТЕХСУБЕКТИ™ РЕДАКТОРСКАТА ПОЛИ ТИКА

ПодчертавайНа последното 
ние на Централния 
тет на Съюза на комунисти 
те в Сърбия, което 
веде на 7 февруари 
-година се разисква за ак- 
туалните 'идейно-политиче 
ски въпроси на информа
тивната дейност с цел по- 
дълбоко да се проникне 
съдържанието на тази об 
щесгвена и политическа об 
ласт

та и печата, 
ки, че върху тези основи 
се овързват много консер 
ватмани сили, които вина 
ги отричаха възможността 
за живеене на тази почва, 
Баляк подчерта, че култур 

поле все повече се

в обществените процеси и ти на Съюза на комунис- развитие на полмтическа- 
партньор на основните фак тите, между общинските та система на самоуправ- 
кори на политическата си конференции на СК, в про лението. Тенденцията към 
стема. Придоби право на лрамните и издателските прлитичеоко партньорство 
гражданство деструктивна- съвети на средствата за ясно разпознаваше либе
та и демобилизиращата масова информашия. а бя ралиетическото схващане

заседа-
коми

се про
тази

ното
използва за национализъм 
и нациоаналистически пре
стрелки. Комунистите в 
печата трябва повече слух 
да притежават за разбира
не характера на нашата 
многонационална общност, 
като в този смисъл обо<гат 
ява-т взаимното сътрудни
чество на средствата 
масова информация, осо
бено в изследването и об-

в

като се изхожда от 
необходимостта проблеми 
те в нея да се изучат” по- 
щателно, да се разработят 
и на практика по-решите 
лно провеждат определени
ята на Дванадесетия кон
грес на СКЖ и Деветия 
конгрес на СКС. Само да 
споменем, че в СР Сърбия 
излизат 700

за

съждането на з^рупни въп
роси от общо значение. 
Такова сътрудничество ще 
създаде условия за према 
хване на ' бариерите на 
свободния проток на ин
формации на югославския 
простор. Затуй в тази ак
ция ударение се елата вър 
ху ония задачи на средст
вата за масова информа 
ция, които изразяват стре 
меж във всички области 
на живота да се задълбо

вестника от 
всички жанрове, в годишен- 
тираж от 650 000 000 
зем-пляра, има 30 радиоста 
ници с над 1 200 000 радио 
приемници, които слушат 
5 000 000 души, а 1 000 000 
ТВ—апарати гледат към 
4 000 000 души. — Това

ек

нещо изиоква посочените 
средства за масова ин-, 
формация да бъдат на рав 
нищ е с останалите * субек
тивни сили в нашата само 
управителна политическа 
система.

Повече от два месеца 
продължи разискването, 
раздвижено от Председа
телството на ЦК на 
преди провеждането на 
ЦК на СКС. Още през фе 
вруари миналата година 
Председателството на ЦК 
на СКС и Председателство, 
то на РК на ССТНС посо
чиха на съвместното си 
заседание на слабостите в 
областта на информиране
то. Обаче заключенията 

заседание в някои 
не бяха

Момчило Баляк изнася доклад за дейността на средствата за масова информация
обществени- на свободата на печата 

нашето 
тази основа, според думи
те на Баляк, се търсеше, в 
частност се и осъществи

чава и засилва съдружие- 
общество. Върху ' тС в Югославия и естес

твено, в -нашата република, 
като сложна общеовено- 
полити-ческа общност.

ха организирани и няколко 
трибуни и съвещания. Ра 
зиокването беше особено 
интензивно в градската ор 
ганиза-ция «на СК /в Бел
град.

На всички тези събра 
ния, както изтъкна Мом 
чило Баляк, член на Пред
седателството на ЦК на 
Сърбия, е потвърдена оцен 
ката, че партийната рабо 
та в средствата за масо
ва- информация до голяма 
степен е била занемарена 
и ■ че Съюзът на комунис
тите като организирана 
сила много малко е влия-

вкритика на 
те явления, която разпрос
транява недоверие в соци 
алистическото самоуправ
ление, политиката на Съ
юза на комунистите и спо
собността на обществото 
с успех да преодолява ико
номическите п-робл еми. ВСи

възможност за изява на 
идеен плурализъм и про
никване на някои идеоло
гии, които отричат водеща 
та роля на СК. Тезисъх за 
демократическия диалог за действуваме,- е в тази

област да се избори 
на връзка на средствата 
за масова информация 
главните ходове на обще 
ствената акция върху яс
на, социалистическа и са- 
моуцравителна програма. 
Осъществяването на тази 
задача е тясно свързано с 
общите уоилия на прогре
сивните оили в общество 
то върху преодоляването 
на актуалните обществе- 
мопикономически и полити- 

проблеми и пенна 
татъшното укрепване на 
самзоуправителните отног 
шения. С приемането на до 
кументите и доклада на 
Момчило Баляк, ЦК на 
СКС вмени в дълг на Пред 
седателетвото да изготви 
програма от непосредстве 
Щ1 мерки и дейности за 
реализиране на задачите, 
съдържащи се в посочени-

Обнов1на задача на Съю
за на комунистите след 
всеобщото разискване, ко 
сто даде ясна платформа

СКС

чк-о това недвусмислено го 
в ори за присъствието в пе 
чата на ония идеи и оили, 
които се противопоставят 
на социализма, самоуправ
лението и политиката / на 

равноправие -в 
общност. В много

се използваше за безоглед 
нападки върху систе

мата на социалистическите 
стойности и придобивките 
от нашето

за пъл
ни

досегашно оо 
циалистичес/ко развитие. 
Съюзът на комунистите 
трябва да бъде подготвен 
ясно да забелязва тенден 
цингге на злоупотреба на 
печата, които водят поток 
ло от идейния хоризонт 
на догматичненбюрократи 
ческата реставрация на 
обществените отношения.
Не може да се дава мяс
то във вестниците за изна 
сян е на антисамоуправи- 
телните становища, които 
понякога стигат и до от- * 
крит и най-дълбок антика 

' мунизъм.

национално
нашата 
редакции и техните първи 

на Съюзачни организации
комунистите не съще

ствуваше готовност да се 
анал!изират дълбоките иде
йни причини за редакторе 

несполуки и конкре

ел върху редакторската и 
Кадровата политика в по- 
дълъг период от 
За много първични органи 
зации на Съюза накомуиис 
тите това разискване пред 
ставляваше същинска об 
нова на паритйиата дей 
пост. Изтъквайки че ЦК 
на СКС е внел в дневния 
ред информативната дей
ност като крупен -идейно- 
политически въпрос, той 

обществен-а-

от това 
важни нааспекти,
проведени в дело, а в «я- 

" кои редакции тези закяю 
чения бяха посрещнати с

“да да».
В раздвиженото разис- 

въз основа на до.-

време.

честитавяне.
активност на първичните 
гтгянмзации на ОК в средс квансзг «йг згзийгта? ь.-даят-яг т%
информация да продължат задачи на СК в областта 

^ Така в на информирането
редица критичес- 

забележми и за конкре 
тни оредства за информа
ция, и за конкретни текс
тове. Разискването е про
водено във всички първич 
ии организации на оредст 

масова ицформа- 
общ'имоките комите

подчерта че 
та и партийната критика 
на състоянието в областта 
на информирането «е мо- 
же дз се движи само по 
посока на забелязване на 
конкретни явления в сред 
отва-ра за масова инфор-

са из-
и след конгреса, 
редакторската 
на някои, средства 
сова информация проник 
на еонафски либерализъм 

Станаха

несениполитика 
за ма-

Напоследък национално 
тичеоки поведения по разми
лични начини проникват 
във всекидневния живот — 
от националистически ки

при това нещата цмдентй на спортни мани те документи, 
фестации — до изява на 
национализъм в култура-

и национализъм, 
видими настояванията на 
една част от печата да деи 
ствува като независима 
политическа сила, арбитър

мация, а 
да не се довеждат във 

по-нататъшнотовата за 
ция в

Б. Костадиноввръзка с
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|НАКРАТКО |ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СФРЮ ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ НА ПОСЕЩЕНИЕ В 

ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК
СЕДМИЯ САМИТ НА НЕОБВЪРТЕМИТЕ НА 

ЗАНИТЕ

Неспокойните 

морета на мираНеобходима е ширна акция 

N8 необвързаните
• БАГДАД: Преди нжкол 

дни Ирак се определи 
за мирно решение 

в Залива, ко-
,ко

• ОСЪЖДАНЕ НА БЛОКОВАТА ПОЛИ 
ТИКА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ВОЕННИ БАЗИ 
И ЗАСТЪПВАНЕ РЕГИОНИТЕ НА ИНДИЙ
СКИЯ ОКЕАН, СРЕДОЗЕМНОМОРИЕТО И ДРУ 
ГИ ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ЗОНИ НА МИРА

В-ш всички диалози, които индийският 
политически щръх води с необвързаните партнь
ори, подготвяйки се за с одимя сами-г на необ
вързаните страни, които са водени и които 
трябва да се водят, с представители на Куба, 
■Моурицтуе, Малдиаи и други доминират темите 
на иракско-иранската война, поените бази в 
Индийския океан, въпросите на Афганистан и 
Кампучия и други невралгични райони.

С такива олределония за Индийския оке
ан и Средизомноморието, калето и със застъпва 
|Не за зони на мира в Карибите, Югоизточна 
Азия и други — необвързаното движение на дел- 
хиоюия самит през март ще потвърди много оп 
ределонпя, които са приети върху коренните 
принципи на необвързването. Едно от тези 
■съществени определения е особено важно за 
малките и най-малките страни, каквито са Мау- 
рициус или Малдиви, Малта или Кипър, както 
и за други членки на необвързаните, които в 
политиката на необвързване търсят и намират 
най-толямата от всички гаранции — сигурност, и 
независимост. Докато на техни територии или в 
близостта им съществуват военни бази на 
евръхголемите оили, 
трашена найндиректно. Акцията на необвърза
ните в Делхи затова ще бъде още по-решител- 
на и еднакво непримирима към политиката 
конфронтация между двата блока.

При това с изхожда от Хората на ООН, 
-въз основа .на която застрашените райони тряб 
ва да се превърнат в зони на мира, оигурност- 
та, сътрудничество, освободени от конфронта- 
-ции и конфликти.

отново 
на войната 
сто ще „гарантира права
та па двете страни', но съ
щевременно 
решимостта , да укрепва 
хюеиад орната мобилиза- 

за отбрана на терито-

• В разговорите на председателя на Председа
телството на СФРЮ и индонезийския президент Су- 
харто особено внимание е посветено на развитието 
на икономическото сътрудничество между двете 
страни. . <

е подчертана

ция 
рията си.

След няколкодневно по- Те са подчертали необ- 
. сещение на председателя ходимостта от засилване 

на Председателството на на взаимното сътрудиичес 
СФРЮ на Индонезия и съ 
сгоятелите се разговори лидарността ;и са посочили 
между високите 
дители на двете страни, в 
официалното
по тОя повод се казва, че

• АТИНА: Всички партии 
на гръцката левица са да
ли пълна подкрепа на соци 
алистическото лравителст 
во на Напандреу в реши
мостта му по каквато и 
да е цена да не допусне 
пред „зачестилите °е

страна на САЩ” 
на бъде-

тво, дееспособността и со

ръково- необходимостта от постоя»
•ни уоилия за укрепване 
ролята, кохезията и акциосъобщение

на-
са разгледани широк кръг 
въпроои от общ интерес.
Стамболич и Сухарю са 
изказали задоволство отус 
пеха на това посещение и 
разговорите са оценени 
твърде положително, като 
се посочва, че те ще до
принесат за по-нататъшно- 
то укрепване на приятел
ските отношения и сътруд 
ничество между Индоне
зия и
страни взаимно са се осве
домили за икономическото 
и обществено развитие на 
своите страни, разгледали 
са сегашното състояние, 
перспективите на двустра
нните отношения и сътруд 
ничество и извършили об- женнето на необвързаните, 
мен па мнения.по .наи-важ ВъВ връзка с те са
«вде регионални и между- подчертали значението на 
народни въпроси.

тисци от 
за осигуряване 
щия статУ на американс
ките бази.

правителствоГръцкото 
не иска да приеме услови 
ята, които могат да огра
ничат самостоятелността и 

стра-независимоотта на 
ната.

тяхната сигурност е зас-
• ХАЛДЕ: На 7 ш в Ха 
лде, южно от Бейрут е за 
почнала тринадесетата рун 
да на американо-ливан- 
ските преговори за оттег
ляне на чуждестранните 
военни сили от Ливан.

Преговорите се водят ве 
че пет седмици безрезул
татно.

Югославия. Двете

.на

Петър Стамболич ч

ИРАКСКО-ИРАНСКИЯТ КОНФЛИКТ 3предстоящия седми самит 
на необвързаните страни, 
жойто ще се състои през 
март тази година в Ню

• ДЕЛХИ: Неотдавнашна 
та убедителна победа на 
Конгресната партия на Ин 
дира Ганди на изборите в 
Делхи дойде в удобен мо 
ьгент и на право място.

Абсолютното мнозинст
во в столицата преди вси
чко, ясно потвърди нена- 
кърнената подкрепа на ли 
чността и политика на 
Индира Ганди. Тази по 
беда дойде след пораже
нието на Конгреса в дър
жавите Андри Прадеш и 
Карантака, където се за- . 
силиха агресивните дейс 
твия срещу Индира Ган
ди и партията й.

Двете страни са се съ
гласили, че е .необходимо 
и желателно по-нататък да ДеСпхи 
задълбочават и разширят Офанзива на иранците
двустранните отношения, 
което е от общ интерес за 
двете страни. Това едновре 
менно ще бъде принос за 
установяване на по-тясно

Иранските въоръжени си 
ли и отредите .на ,.пазите
лите на ислямската ре
волюция" са започнали ма 
сова офанзива срещу ирак 
оките положения в югоза 
падната част на фронта ме 
жду Шазаба на север и 
Фракеха на юг. В офици 
алното комюнике на сдру 
жените сили се пооочва, 
че са заети 350 квадратни 
километра територия, 
което както се посочва

ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ 
В БИРМА

ните части от национална 
та територия в Кузистан, 
която досега се е намира
ла в иракски ръце. В Техе 
раи официално се потвър
ждава, че са пленени хил

След посещението на Ре 
сътрудничество между не- публика Индонезия предсе 
обвързаните и развиващи
те се страни. Двете страни 
оа съгласни да разгледат 
сключването на ново дъл
госрочно споразумение за 
(икономическо и научно- 
техническо сътрудничест
во, което ще даде основа 
за разширяване .на иконо
мическото сътрудничест
во във всички области.

дателят на Прдседателство 
то на СФРЮ със съюзния 
секретар за външни рабо
ти Лазар Мойссщ и при
дружаващите ги сътрудни 
ци са .на официално и прия 
тел око посещен ие в Соци- 

.републижа

яда иракски войници и че 
оа заети три иракски ба
зи на иракска територия 
— Сафария, Караме и Ва- 
хед.

Багдад опровергава 
с данни и пооочва, че иран

ските сили не са заели ни 
— са освободени и послед то педя иракска

тези
алистическа
Бирманска'уния. Тук с пре 
зид ей та на републиката /
Сан Юа също ще 'водят 
разговори по двустранните

терито
рия” и че тяхната най-но 
ва офанзива е разгромена, 
ое казва

• БОН: Ханс Йохан Фо 
гел има предимство като 
личност, но Хелмут Кол 
хце остане за канцлер в 
Бон. Това е всъщност, съ
дейки според анкетата, 
която в началото на сед
мицата публикува ,.Шпи- 
гел”, мнението на по-голя 
мата част от населението 
в ГФР.

Разглеждайки актуални- 
те въпроси от международ 
ните отношения, председа
телят на Председателствог актуалните международни1 
то на СФРЮ Стамболич и 
президентът на Република 
Индонезия Сухарто са из
разили дълбока загриже
ност поради влошаването 
•на международната обста
новка. Двете страни са 
оценили, че главната при
чина за такова положение 
се намира в заоиленото 
прибягване до употребата

във извънредно 
то военно съобщение наМарин Цетинич 

прие българския 
посланик

отношения между Югосла
вия и Бирма, както и по ■иракското командуване. 

Напротив, добавя се в съ 
общението ,;никойвъпроои. от иран 
ците не е преживял «апа-В разговорите са засег- Председателят на Съюз

ната конференция на 
между които доминират ССТНЮ Марин Цетинич те 
двустранните икономичес- зи Дни прие в Белград из

вънредния и пълномощен 
посланик на НР България 
Стефан Стайков. На тази» 
среща между другото е 
разговаряно и за по-ната
тъшното сътрудничество 
между Социалистическия 
съюз на трудовия народ 
на Югославия и Отечестве 
ния фронт на България.

щението, с изключение на 
онези, които са се оттегли
ли от полесражението” и 
че в иракския тил са пре
хвърлени 
ирански пледици.

снаги широк кръг въпроси,

• БАГДАД: Представите
ли на 30 азиатски страни 
1На 6. т.м. в Багдад започ 
«аха осемдневно заседание, 
на което ще обсъдят необ
ходимите мероприятия за 
подобрението на 
ята в света и за установя 
вале на нов икономически 
порядък.

ки отношения, възможнос
тите за разширяване на 
Сътрудничеството - и разви
тието на висши облици на 
Сътрудничество. Не по-мал

няколко стотин

Очевидно войната 
ду Ирак и Иран 
жава с Цялата си жесто
кост и разрушения, които 
донася.

меж-на сила в международните 
отношения и чуждестран
на намеса във вътрешните жо ВН1Имание е отделно на 
работи на независимите наболялите

продъл- търгови
междуна,род-

страни. «и въпроси.
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В ПУБЛИЧНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗ 
КА С ПРОЕКТОПЛАНА ПО ЗАПИСВАНЕ НА 
СРЕДНОШКОЛЦИ В НИШКИ РЕГИОН В УЧЕ 
БНАТА 1983/84 ГОДИНА х

ПРЕД XV СРЕЩИ НА САМОУПРАВИ ТЕЛИТЕ „ЧЕРВЕНИ БАЙРАК”

Отговорна дебата за отговорността
Да се чуе и думата 

на младежта
• УВОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЩЕ ИЗНЕСЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СРЕЩИТЕ 
БОЖКО 'КРУНИЧ • ЩЕ ПРИСЪСТВУВАТ 500 ДЕЛЕГАТИ • СЪОБЩЕНИЯ 
ОТ 116 ООСТ
„Осъществяване на личната и колек

тивната отговорност в борбата за соци
алистическо самоуправително преоб
разование’' — това е темата на XV сре 
щи на самауиравителите „Червеният ба
йрак”, кощю ще се проведат на 15 и 16 
февруари в Крагуевац. В Съюзния син
дикален съвет тези дни беше съобще
но, че на Срещите ще присъствуват 500 
делегата, мнозинство от които са от ба
зата, 200 журналисти, многобройни го
сти от воичии републики и покрайнини 
и гго-голям брой непосредствени произ
водители от Крагуевац. Уводно изложе
ше ще изнесе председателят на Срещи 
те Бошко Крунич. Това забележително 
събрание на само.управитли ще работи в 
'пленум и две комисии.

Тази година за пръв пъ.т в начало
то на Срещите ще се докладва 
зултатите в осъществяването на заклю
ченията и становищата от минало годиш 
мите орещи. Делегат на Съюзния синди
кален съвет ще говори за възнагражда- 
ването на производствения и креатив- 
ния труд, което беше тема на XIV сре
щи. На 14 февруари ще бъде открита 
изложба на Титовите щафети под. наз
вание „На Ти то — Крагуевац”. Това ще 
бъде една от манифестациите, с които 
ще се ознаменува юбилеят на Срещите.

За тазгодишните Срещи на самоу- 
цравителите в Крагуевац владее голям 
интерес. При организатора вече са при

стигнали 144 съобщения От П6 ООСТ оу 
190 градове. За първата комисия, която 
ще разисква за укрепването на икономи 
чеоката и самоуправителна отговорност 
са пристигнали 59, а за втората коми
сия, която ще обсъди въпроса за лична
та и колективна отговорност 85 съобще

За разрешаването на някои актуални въп
роси в реформата на средното профилирано об 
разование от голямо значение е 
мнение на средношколците и на младежката 
организация като цяло — беше изтъкнато на за 
седание на Председателството на МОК на ССМ 
в Ниш

автентичното 'НИЯ.
Широка е скалата .на въпросите, чрез 

които в съобщенията се третира отго
ворността от основната организация на 
сдружения ТРУД ДО федерацията, Общо 
е впечатлението, че работническата кла 
са търси по-висока отговорност на вся 
1ЮО място, най-висока от онези, които 
изпълняват разни функции и колкото е 
по-висока функцията толкова по-овиоока 
отговорност се търси. Затова в съоб
щенията най-често се споменава отго
ворността на ръководните органи, ор
ганите на управлението, работнически 
те контроли. В много съобщения се пре 
длагат и конкретни решения за укреп
ване на отговорността.

Организаторите очакват на Срещи
те да се водят отговорни и плодовити 
разисквания във връзка с отговорност
та, които след това ще бъдат насърче
ние за широки разисквания в общест
вото.

Най-високото признание на XV сре
щи на самауиравителите „Червеният ба
йрак” ще бде присъдено на Клиничния 
център в Любляна.

На публични разисква
ния. които ще продължат 
до-25 март, се намира Про 
ектоплан по записване на 
средношколци в Нишки 
регион в учебната 1983/84 
година. Наред с обсъжда-

с техник. Много често се 
поставя въпросът защо 
средношколците „бягат” от 
производствените специа 
лности, а отговорът най- 
малко се търси от самите 
средношколци. При изгот 
вянето на планове по запи 
сване” се изхожда от по- 

зултатите в осъществяване требностите на сдружения 
то на реформата на оред- труд”, а учениците 
иото профилирано образо
вание в региона през из 
теклите две години. ^

'Председателството на
Междуобщиноката конфе- към този въпрос, макар 
ренция на Съюза на ооци 40 и малките възможности 
алистическата младеж в представляват голяма тру 
Нишки регион тези дни дност. Селското стопанст- 
оцени, че тези два въпро- 80 се провъзгласява за при I 
са се нареждат сред най- °Ритетна дейност, а в мно 
важните въпроси за мла- го сРеДи не съществуват 
дежката организация, не селскостопански специал- 
само в средните училища^ пости, 
но и във воички среди в 
региона. Оценката на Пред 
сенателството се корени в' 
голямото значение на сред 
ного образование в живо
та- на всеки млад човек, 
както и в ооновните цели, 
които трябва да се постиг 

реформата на сред
ното образование. Затоова 
младежката организация 
в региона не смее да изпу 
оне шанса да каже комгге' 
тентната дума във връзка 
е актуалните въпроси в 
Осъществяването на рефор 
мата. Още повече, че ав
тентичното мнение :на сре 
дношколците и на младеж 
ката организация като ця
ло може да бъде от голд-

за ре-
«ето на този документ Ще 
се направи и анализ на ре-

след
завръшването на училище
то не могат да 
работа. Това ясно говори 
за формализъм в подхода

намерят

МЕЖДУОБЩИНОКАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СС 
ТН В ЛЕСКОВАЦ ЗА 
ОСНОВНОТО ОБРАЗОВА 
НИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

Членовете на Председа
телството посочиха основ
ната слабост на материа
лната основа на реформи
раното училище, от които 
не може да се видят ос 
навните въпроои, какъвто 
е например осъществява
нето на възпитателната 
роля на средното училище. МЗТ60ЙЛ/1НИТ6 

Председателството на 
МОК на ССМ в Ниш зас-

Реформата се 
„дави“ внат с

проблемитана на становище, че в 
публичните разисквания 

по посочените два въпро 
са трябва да се 
всички

Петгодишният 
осъществяването «а ре- 

включат формата «а основното об 
' общински конфе разование 

ренции и акционните кон 
ферелции на ССМ в сред
ните училища.

опит в

но с това условие. Фандът 
на учебните помагала е ма 
лък и не задоволява нор
мативите нито с 50 на сто.

в осъществяването им не 
изпълниха очакванията. Таи възпитание в 

Южноморавски регион по
казва, че основните цели 
и задачи са правилно оп
ределени, но резултатите

зи констатация още пове 
че задължава носителите , 
на реализацията (училища Даже има училища, които 
та и останалите просвет
ни ведомства) и обществе 
«с-политическите субекти 
да изучат задълбочено до 
сегашното провеждане на 
реформата и да предприе
мат единни мерки за раз 
решаване на проблемите, 
които намаляват резулта
тите на реформата.

Това беше изтъкнато на

К. Г.
мо значение за разрешава 
«ето на тези въпроси. В 119 основни учи 

лища в Южноморав
ски регион се учат 
над 62 000 деца. За 
1420 ученика от бъл- 

народност

ПО ПОВОД 7 ЮЛИ — ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО 
В СЪРБИЯМакар че посоченото за 

седание на Председател
ството на МОК На ССМ в 
Ниш беше само увод в 
една по-широка дебата в 
младежката организация',
«а него бяха засегнати 
няколко основни въпро
са жоито най-вероятно ще 

. доминират в разис .квания- 
та. Например, защо не се 

. осъществява основната цел 
на реформата — да се . 
школуват кадри според по 
требностите на сдружени^ 
труд? Защо все още е ела •
ба връзката между сред
ните училища и организа
циите на сдружения труд? §
Беше изнесено мнение, че •
плановете по записване на !
средношколци рядко или 
изобщо не „излизат" пред 
трудовите хора в органи- •
задните на сдружения 
труд. Сред учениците 
ществува „глад” да станат 
„техник”, а в трудовите ор 
ганизации не съществуват •
места, които се попълват •

Централното тържество 

в Лешвац
гарската 
обучението се прове
жда на майчин бъл
гарски език, а за 
И 591 ученика от ап 
банската народност 
на майчин албански 
език.

:
състоялото се във втор
ник заседание на Между- 

' общинската конференция 
на ССТН в Лесковац, на 
което провеждането на ре
формата на основното об
разование и възпитание в 
региона беше основната дн‘и и други средства, 
тема за разискване. Всред просветните работни

Според мнението на уча ци се чуетвува недоволст
во от нестимулативните ли 
чни доходи, което сериоз
но влияе върху изпълнява
нето на трудовите задъл
жения. Разрешаването на 
тези материални пробле
ми, по мнението на участ
ниците, значително ще ус- 
кори процеса на преобра
зованието на основното об

Централното тържество в Южноморавски 
регион по повод 7 юли — Деня на въстанието 
на народа и народностите в СР Сърбия ще се 
състои в Лесковац. Ознаменуването на тази ве
лика дата ще бъде трудово и тържествено, при 
учаЮтие на трудовите хора и гражданите, бой
ците, младежта и пионерите от всички 13 об
щини в тази част на- Републиката.

Това е едно от заключенията на Председа
телството на МОК на ССТН, което неотдавна 
разисква във връзка с изготвянето на програма 
по честуване на юлските празници. Председа
телството на МОК на ССТН застана на станог 
вище, че във всички общини в Южноморавски 
регион трябва да се изготвят програми 
стуване на деви знаменателни дати. Носители 
на активността трябва да бъдат организациите 
на Същза на бойците, при пълно съдействие 

организациите на Социалистическия съюз и 
на Съюза на социалистическата младеж.

разполагат само с 20 на 
сто от необходимите нагле

! стипците в разискванията, 
юсновна причина за недос
татъчните резултати в 
преобразованието на оси-ре 
нюто образование и възшг-:

5 по че-
2 та мие са материалните про 

блеми. В Южноморавски 
регион се чувствува остър 
недостиг на' помещения за 
потребите на обучението, а 
осъществяването на някои

:
СЪ- на

разование и възпитание в 
цели на реформа- 10жн ом ор авски регион.

К. Георгиев
В. В. основни 

та , тъкмо е пряко свърза-
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САМОУПРАВИТЕЛИИЯ КОНТРОЛ В „БУДУЧНОСТ” ПРИХОДИСЛУЖБАТА ПО ОВ‘«ЕСТВЕИИд * БОСШШаякггь™ иа и««
ЩЕСТВО

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА

Пример на съгласувано и 

отговорно действуване Пред ноти и сериозни 

задачиНОСИТЕЛИТЕ НА БЕЗ 
РЕДИЕТО — НАКАЗАНИ 

'— Не беше лесно — ка 
Ввдано-

С години народ земедел още при избирането ои, ре 
„Будуч- шихме да направим опит 

да продратим пътя на ре
дица народности в нашия 
колектив. По-точно, да Съ 

При всяка инвентаризация действуваме за да се про 
■в края на годината се на- мени 
лагаше големи суми да бъ- общественото 
дат „отчислени”, някои ма защото неколцина 
газинери пък биваха паче ще в колектива постоянно 
тени я тем подобни, Вла- настояваха да продължи 
дееше, просто казано, без безредието, а за всяко по 
редме. За сведение: през кущение срещу общество 
изтеклата годила напри- ното имущество 
мер, след инвентаризация1 ха най-различни „оправда- 
та в „Будучност" магазине 
рите само имаха „дефи
цит” от около 100- стари 
милиона динара. В края на 
1982 година, след инвента 
ризацията този вид , дефи
цит” -е сведен на 12 мили 
она стари динара.

За какво се касае?
Присъствувахме на засе 

дание на самоуправителния

ока кооперация 
пост” плащаше .данък на 
недноциплината и лошото 
отношение към труда.

искове за изследва- 
и Службата по 

още не ® присггосо- 
се липса на

Все още няма подадени 
не потеклото на имуществото, 
обществените приходи все 
бена за тази дейност — чувствува

зва Александър 
вич, агроном и член на са 
моуправителния контрол. 
В началото срещахме съи-

/
отношението към

имущество, ротива. Но сега положе
нието е съвсем друго, ма 

още много и

кадри
След премахването на. общинските 

мисии за изследване потеклото на имуществото 
(през миналата година бе приет нов закон ре
гулиращ отношенията в тази област) борбата 
срещу обогатяващи се на чужда сметка минаха 
в компетенция, па органите на управлението 
към общинските скулщини, по-точно в задача 
на секретариатите по обществени приходи. В 
Босилеградока община този орган обаче все 
още не започна да работи върху новите си за
дачи. Директорът на службата по обществени 
приходи в Босилеград Сотир Сотиров подчерта
ва, че затова съществуват две причини —•_ пър- 

подадени искове за

ко-
члоно

жар че може 
много да се направи 
споделя Виданович.

— Бившият комерчеоки 
директор в „Будучност” бе 
ше главната спънка — каа 

Никола Стойкович. Дъл
намира-

телни” причини — казва 
Стойкович.

ва
то време оказваше отпор

- Сега положението е «а самоуправителния кан- 
трол. Около себе ои оеше

яяг яав*партиен секретар в ,,оуду ни работници а те го има 
чност и стдцо член на асато закрила. При вся

ко нарушение — той се 
бореше да не се търси от- 

0т говорност, да се гледа 
пред пръсти... Но вредата 
от такова поведение беше 
много голяма, защото 
внаояше смут и се създа
ваше едно положение, в 
което от никого не трябва 
да се търси отговорност-..
— подчертава Стойкович. 
Ние обаче — продължи 
Той — решихме остро да 
се противопоставим на 
Станкович бе предложен 
за изклюване от тРУД°0ИЯ 
колектив, а срещу некол
цина недисциплинирани ра
ботници беше възбудено 
следствие.

—• Огромна помощ на са 
моуправителния контрол
— казва Стойкович — ока

во, заЩоГО досега «яма 
изследване Потеклото на имуществото и вто
ро, защото този орган все още не е кадрово 
оопособон за тази дейност.

Имайки предвид, че новият закон на
белязва случаите когато едно имущество се 
счита за противзаконно придобито очаква се 
под по-голям отколкото досега удар да се на
мери спечеленото на чужда сметка. Спазването 
пък «а самоуправителните социалистически от 
ношения и по-нататъшното им укрепване, нала
га постъпката да се води във всички случаи ко- 
гато се съмнява, в законното прибавяне на дви
жими и недвижими имущества и парични сред
ства.

самоуправителния конт
рол. С изострянето на кон 
трола и оплакванията

Когато подчертава Сотиров, а това се 
посочва и в Закона, предложение за изследва
не потеклото на имущество могат да дадат ор
ганизациите на сдружения труд, държавните 
и други органи, обществено-политическите об 
щНости, калето и трудовите хора и граждани. В 
акцията срещу подкрадването на общественото 
имущество и обогатяванео на чужда сметка, ко 
ято ще се засили с кадровото приспособяване 
на този орган, необходимо е обаче и взимодей- 
ствие на обществено-политическите и държавни 
органи.

— Покрай това — казва 
цел да се изпълнява сегашната задача и да се 
защитава общественото имущество и .интере
сите на трудовите хора и граждани необходимо 
е да се придобие доверието на всички органи
зирани обществено-политически сили. При то
ва се има предвид да се установи постоянна по
мощ и сътрудничеството със самоуправителни
те организации и общности, обществените и 
държавни органи. Но за изпълняването на но
вите задачи От особено значение ще бъде и съ
трудничеството с трудовите хора и граждани.

В. Б.

Изглед от Бабушница
„Буду потребителите заха цреди всичко синди

калната организация и 
първичната организация на 
Съюза на комунистите.

Щом Станкович видя, че 
вече не може да „минава” 
— взе отпуск по болест, а 
вече е подал и молба да 
бъде пенсиониран. В мо
мента самоуправителният 
контрол е предложил за 
изключване от трудовата 
организация и Мирослав 
Димитриевич, а неколци
на други работници са 
предложени за други на 
казания.

ПЪЛНО ЕДИНОДЕЙСТ
ВИЕ

и нашитеконтрол тези дни в 
чност” и така да се каже ■ кооператори са все по-мал-

заздра 
дисципли

ко, а в колектива 
вява трудовата 
на. Считам, че до голяма 
степен самоуправителният 
контрол е осъществил ос 
новната си задача — каз 
ва Митрович.

на място получихме отго 
вар на множество въпро-

Сотиров —.с

си.
— Отпреди година и по 

ловила — споделя Никола 
Стойкович, председател на 
самоуправителния контрол,

ДИМИТРОВГРАД

В курса на събитията
маоова информация соли 
дно са изпълнили своята 
задача във връзка с ин
формираност и правовре- 
менност, още веднаж . 
ше подчертано, че е необ
ходимо още по-често и тю 
широко да се разисква за

На 2 февруари т.г. в 
Димитровград се проведе 
разширено заседание на 
Председателството на ОК 

. на ССТН, на което взеха 
участие и членовете на ко
мисиите за идейна работа 
и информиране при ОК 
на СКС и Секретариата на 
Секцията по информиране 
при Общинската конферен 
ция на ССТН. Обсъждай
ки проектопрограмата 
концепциите на средства
та за масова информация 
за 1983 година —■ „Народ 
не новине", Радио ' Ниш, 
ТВ—журнала, „Збиватьа", 
„Братство”, „Другарче" 
сп. „Мост”. Изтъквайки 
преди това заседание Об 
щинският комитет на ОК 
в Димитровград е. разиск
вал и оценявал съдържани 
ето на средствата за масо
ва информация, и че е 
оценено, че средствата за

БОСИЛЕГРАД:
Ако се анализира малко 

бе- по-задълбочоно работата 
на самоуправителния кон
трол в „Будучност”, не 
Ще бъде трудно да се сти
гне до истинския извод за 
постигнатите резултати.

В дейността си е имал 
успех заради пълното еди 
нодействие с обществено- 
политическите организа
ции в колектива. По такъв 
начин в „Будучност" запо
чва да струи едно ново от 
ношение към трудовите 
задачи, така както следва. 
Комунистите в „Будуч- 

ООСТ първичните органи- пост”, както и всички дру
зации и др. Затуй е необ- ш трудещи се на дело про
ходимо постоянно журна- веждат партийните заклю 
листите да бъдат в курса чения .във връзка с бор- 
на събитията, за да могат бата за конституционност, 
навреме, обективно и твар законност и опазване на 
чеоки да информират.

Б. К.

Пример за подражание
Зимата, която тази годи- през миналата седмица 

,-на досега в босилеград- организира доброволна 
ски край не беше даегови трудова акция за почиства 
™ и зла;„ все пак създава не и поправяне на пътя от 
трудности в пътнотран- Голема река до центъра 
спортните съобщения, а яа селото, където е и ма- 
особено в снабдяването на газина. В акцията учащву 
отдалечените от община- ваха над 1$НшедОба
^ницГРГ^аД&Та ? * ^^ма^и-
на.ЧидолитГло^и импра-
това в някои от тези села тз 
магазините са вече пол у- « йъпреш1> че местната
празни, без стоки от пър: °°ЩНОСт в с. Дукат успя 
ва необходимост: браш- да заРедА своя., магазин 
■но, захар,' олио, ориз Със стоки> все пак приме

Съблюдавайки проблема щотп подражание' за' 
местната общност в съ- ' Пк търсеха помощ -от 
действие. с останалите об °оЩ1ИН0ката скупщина тя 
щес,твено-политически 0р нобезпечи бутюер,
типизации в село Дукат о&?нОСвдКОИ

тях, за да могат посочени
те средства за информа
ция, още по-пълно да осъ
ществяват своята задача, 

1на следейки дейността и ак
циите в- тази община. 
Подчертани - бяха и извее 
гни слабости, като иеобхва 
щането на всички области, 
недостатъчно следене «а 

и всички акции от дейността 
че на местните общности.

социалистическия морал
М. Андонов

СТРАНИЦА 4
Братство • Ц февруари 1983



ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СК НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИВ ДИМИТРОВГРАД

ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЕМАТ БРЕМЕТ
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 
НА В БАБУШНИЦА

НОВ ИМПУЛС НА 

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
•оЖОИ11ДеЮвНр$зЙс„вЯЖ» сив пгеодошв“ 

СТОПАНСКИТЕ ТРУДНОСТИ

Подобрението и 
тието на 
то До 1985 и дейността на 
Общинския съд през изтек
лата година бяха основни 
теми, който обсъдиха деле 
гатите на Общинската ску 
щцина в Бабушница на 
сесията й от 3 февруари 
1983 година. Съгласно пла 
на на Дел10вата общност 
по развитието на животно 
въдството в Нишки реги
он — в Бабушнишка об
щина, бяха набелязани ре 
ди.ца мероприятия за по- 

- ускорено развитие на то
зи селскостопански отра
съл.

Така например в общи
ната в говедовъдството до 
1985 година ще бъдат вло
жени 19 500 000 динара, в 
ст\н©въдството — 4 000 000 
в овцевъдството 10 000 000
И Т-Н.
ПОДОБРЕНИЕ НА ПОРО
ДИТЕ НА ДОБИТЪКА

разви- 
животновъдство да действуват четирите зе 

мед е леки кооперации <и ве 
теринарната станция в, Ба
бушница. Само по такъв 
начин ще може да се мине 
от екстензивно, към интен 
зивно животновъдство.

От общата сума от 65 
милиона динара, колкото 
общо в Нишки регион 
трябва да се обезпечат за 
,интензи!В1И|раие на животно
въдството — Бабушнишка 
община ще трябва да учас 
твува с около 700 000 ди
нара. Покрай съществува 
щите пунктове за изкуст
вено оплождане на добит*»' 
ка ще бъдат открити и 
нови пунктове, а ведно с 
това ще бъдат приложени 
и други мероприятия. Инак 
в настоящия момент, живо 
тновъдният фонд в община 
та е в упадък. Говеда има 
12 000 глави, крави 8000, 
птици - -— 76 000 . бройки,, 
докато броят »на конете е 
съвсем малък — едва 300

Изострените
ски условия за стопанска 
дейност допринесоха в ня
кои стопански 
ции на Димитровградска 
община още по-остро да 
се очертаят слабостите, 
нередностите и пропуски
те. Субективният фактор в 
голяма степен е причина, 
че тези неуредици са взе- ' 
ли връх и че в тези колене 
тиви има безстопанстве-

икономиче на ангажираност, а от пър 
вичийте 
Съюза на 
тйчески и

леми и всестранно се анга 
организации на жират мерките на иконо 
комунистите кри мичеоката стабилизация 

самокритичен- да заживеят пълноценно, 
-ни да съблюдават положе- Безспорно, не всичко е ре 
нието, в хода на производ шено, има още редица въп 
ството да преустановяват роси, които изискват дос- 
отживелите форми на ра- та усилия, но следва да 
бота и да бъдат пример се отчете, че началният

организа-.

ност, бездействие, не дис
циплина.

Изхождайки от , конгре
сните решения, от заклю
ченията на най-висшите 
партийни органи в Репуб
ликата и Федерацията, от 
заключенията на Общинс 
кия ко.митет, Председател
ството на ОК на СКС, ра
здвижи инициатива и про 
веде в тези стопански ор
ганизации срещи — разго 
■вори, на които се оказва/ 
целесъобразна и навремен
на помощ на първичните 
партийни организации да 
поемат бремето и последо 
вателно .да решават на
бол елите проблеми.

Този нов подход на Пре мунистите, които все по
де едателството на ОК на настоятелно решават тру- 
СКС даде и дава първите дните икономически проб 
резултати. Освен че кому
нистите изцяло и задъл
бочено бяха запознати със

За да могат да се "осъ
ществят заплануваните за- бройки- 
дачи в развитието на живо 
тнсвъдството в Бабушниш- ОБЩИНСКИЯТ СЪД — 
ка община една от първи- ПО-АЖУРЕН 
те мерки, която трябва да 
започне да се . провежда 

*рще през настоящата -гОДИ 
на — е подобрението на 
породшетия състав на до
битъка. За целта ще тря-б 
•ва м-ного по-съ гласувано

във всяко отношение. 
Този качествено нов под

ход на Председателството 
на ОК на СКС оживи дей 
ствуването на първичните 
организации на СК и ко-

тласък е даден и че мно
зина вече правилна 
щат: решението е в собс
твеното ангажиране, 
други думи преодолява се 
мнението, че някой друг 
огорани ще реши пробле
лите, с които се срещат в 
стопанската

!схва-

С
Общинският съд в Бабу

шница през изтеклата го
дина е работила добре — 
беше обща оценка на дис- 
кутантиите, кога то се ра
зисква по въпроса за рабо 
тата на този правораздава
телен орган в общината.

В сравнение с 1981 годи 
на, съдът е бил много по- 
ажурен. От получените 
4827, съдът е^ издал 4021 
присъда.
Останали са незавършени 
само 175 дела, докато в 
1981

организация-
Ст. Н.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В БОСИ 
ЛЕГРАДсъществуващото положе

ние в стопанските орга
низации, с помощта на 
членове на Председател
ството на ОК, присъст-ву- 
,вали и взели участие в ра
зискванията, на тези сре
щи — разговори, комунис 
тите критически и самок 
ритически са се спрели 
върху всички проблеми, 
пропуски и неуредици.

Във всичките стопански 
-организации, като черве
на нишка пронизват уси
лията на комунистите да 
се засили личната и ко
лективна отговорност.

Конкретно са посочени и 
носителите на >н е комуни- • 
етическо поведение, при 
чините за бездействие^ из
точниците за стопански не 
сполуки. Изготвени са и 
приети заключения- а пър
вичните организации са 
поели задължението да ш другото бе
претворяват в живота.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПРОВЕЖДАНЕ 

ПОЛИТИКАТА НА СЮК
година е имало двой

НА 3 февруари тази го- ^ 
дина, в Босилеград се ' I 

проведе заседание на 
Председателството на Об
щинския комитет на Съю
за на комунистите, на кое 
то членовете му, обсъдиха

ва ще бъде приета от 
страна на Общинския ко 
митет.

Не с по-малко внима
ние Председателството об 
съди информацията

шовинизъм или каквито и 
Гда' е други екцеси на на- 
; ционални основи. Равно
правието, братството и 
единството, и съдружието 
в общината' постоянно ук 
репват- Населението в об- 

и дадоха съгласие на ня- ищцата е изцяло сплотено 
колко информации, които 
по-късно ще бъдат пред
мет на обсъждане и реша
ване на едно от предсто
ящите заседания на ОК на 
СКС в, Босилеград. На за
седанието на което присъ- ба и социалистическата 
ствуваха и представители * революция- 
на обществено-политичес 
ките организации и Об
щинската скупщина,

но повече.
Едно от заключенията, 

кои-го приеха делегатите 
на Общинската скупщина 
във връзка с по-нататъшна 
та работа на съда е, че за 

насяща се до приемането напред ще трябва много 
■на нови членове в Съюза по-тясно да сътрудничи със 
на комунистите в бщина- Секретариата на 
та. Изтъкнато бе, че през 
1982 гдина са приети 56 
(Нови членове, но общият 
брой на комунистите в об 
щината е за 5 члена по-

:

от-

с останалите народи и на 
родности в нашата само- 
управителна общност, кое
то е голям принос на све
тлите придобивки от На- 
родосовободителната бор-

вътреш- 
ните работи, инспекции
те и обществено-полити- 
ческите организации, ка
то по такъв начин навре
ме и по-енергично се дей 
ствува в премахването и 
осуетяването на обществе 
но вредните прояви в об
щината. 1

Това сътрудничество мо
да бъде от голяма пол 

за в подсичането на коре 
ните на редица отрицате
лни явления, които да се 
осуетяват още в

малък по отношение на 
1981 година. Това е пос- 

Въпреки това, обаче ледица на все по-голяма- 
Председателството на ОК та миграция на младите 

меж ца СКС в Босилеград под- от общината. Н:о, Предсе 
обсъдена черта, че Съюзът на кому- дарелсгвото констатира, 

изготвена пистите, ,като водеща иде- че в човечето първични 
йно-политическа и органи- партийни организации, ка

кто в местните общнос-

же
■информацията

тг тув г, от Комисията по междунаНалице са и първите ко ционални отнощения към зационна оила, съвместно 
нюретни резултати, в „ци общинския комитет отнас- с останалите обществено- ти така и в организациите 
ле е подобрена трудов яи(а' се до осъществяване политически организации на сдружения труд, на то
та и производствена д - ,;,0 на равноправието, бра и по-нататък трябва още зц въпрос не се посвеща-
цишшна, доведени са спо ротното и единството и ст- ггооргаятизирано и активно ва съответно внимание, 
собни специалисти, в дружиего на народите и на да се включва в разреша- в продължение на засе-
„Братство са поставени родноегите в Босилеград ването на всички идей- данието Председателство 
нови. ръководни хора, пола 0кд община. .но-лолитически и жизнено то обсъди и даде съгла-
гат Се усилия изцяло да трептящи въпроси. Пре- ,сие на информацията във
се реши кадровият въ,п- ц информацията, а и в Освен това, на заседанм- връзка с информирането 
рос, като съществена иред разискванията, в които взе ехо се разисква и по про- на майчин език в община 
поставка за изменение на ха участие Цоне Тодо- актопролрамата за работа- та. Бе констатирано, че 
съществуващото положе- в Любен Рангелов, Ве- та на Общинския комитет всичките средства за ма 
мие и подобряваме на не Велинов, Винко Стоя- и Председателство,то на сова информация ма май 
производството. Изострена иов и Иван Лазаров се ОК на СКС в Босилеград, чин език успешно изпъл 
е отговорността на всички изтъкна, че в Босилеград- за период от февруари ияиат обществената си за-
равнища: от обикновения оКа община, в която освен '1983 до февруари 1984 го дача и дават значителен 
работник до най-висшия бъдгарска народност жи дина. Същата ще бъде иус- принос българската наро 

От всички веят,,и други народи и на- мата на публично обсъж- дност в СФРЮ изцяло и 
°т родности, досега няма дане в първичните парти

прояви на нетърпимост, йни организации, а. след то на за всичко.

зародища
им.

На заседанието на Об-, 
щиноката онупщина бяха 
обсъдени и приети програ
ма за работа на скупщи
ната в 1983 година, инфор 
мации за структурата на 
кадрите в новоизбраните 
органи и тела, за представ 
ките и жалбите на граж
даните, отчети за дейност 
та на междуобщинската 
просветна инойекция и со
циалната защита и отчет 
за работата на обществе
ния правозащитник за об
щините Пирот, Димитров
град и Бабушница и дру
ги въпроси.

ръководител, 
работници, а особено 
комунистите, се търси пъл

■навреме да бъде осведоме
М. я. М. А.
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шжЗтиианСТВО • ПРОИЗВОДвЦШ явление
СРЕШИ И РАЗГОВОРИИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТЪКАЧНИЯ ЦЕХ .,8 МЛИ" — ДИМИТРОВГРАД

15 ГОДИНИ ЗАД КОРМИЛОТО 

БЕЗ ДЕФЕКТЗастарелите машини забавят 

производството ; 1 -• ФИЗИЧЕСКИЯТ ОБЕМ НА ПРОИЗВОДСТ
ВОТО Е РЕАЛИЗИРАН С 95,5 НА СТО ПРЕЗ ИЗТЕ
КЛАТА ГОДИНА

Тъкачният цех „8 май" в' ито тъчем прекривюи. То- 
Димитровград ежегодно ва налага допълнителни
е постигал добри резулта- хиляди частни лица, за ко
ти. През изтеклата .година разходи — добави Раиге- 
съшо са постигнати срав- лов. 
нигелно високи стопански 
резултати. Физическият 
обем на производството е 
реализиран с 95,5 на сто, 
което се счита за високо

ние да постигнат желаните 
трудови ефекти.

Средният личен доход 
възлиза на около 8500 ди
нара. Тази сума не е нито 
висолса, нито малка. Г1ри 
това .веднага трябва да от
бележим, че подръчните 
токачки 
от общо 85 тъкачки) прс-

С примерен труд и сьз-' 
патсдио отношение към 
машината Димитров е спе 
чслил доверието на своя 
■колектив. И не само това.

— Когато човек сс анга
жира на работното си мяс 
то и когато полага по
вече труд и уси;гия, тота 
ва му принадлежи и съот

ветно възнаграждение. 
Средният личен доход на 
Д. Димитров възлиза на 
21 000 динара. През де
кември миналата година, 
да речем, е изкарал до-> 
ри и 31 000 динара. Ако 
сс има в предвид, че ня
кои негови колеги зара
ботват гю 800 — 900 000 
динара, ярко може да се 
види колко много по-добре 
от другите работи Димит

• . '

т
440Ь(петнадесетимаПроизводствен ичките в 

тъкачния цех не са срещу 
новите норми, но изтък
ват, че тяхното възнаграж 
даване не отговаря на вло

изпълняват нормата и за
работват и до 10 хиляди 
динара. ЪСтим ул а ТИИЖ ата 
час в личните доходи въз
лиза и над 40 на сто, така 
че личните-доходи изцяло 
зависят От производство
то.

— Без помощта ша Фон
да за .развитие на изоста
ващите краища и без помо 
щта на общността не мо
же да се пристъпи към 
сериозна модернизация на 
производството. Оттук не
обходимостта в разрешава
нето на този проблем да 
се ангажират всички субек 
ти в общината,, защото. 
тъкачният цех не е в със
тояние самостоятелно да 
отдели необходимите за 
целта средства 
накрая Младен Рангелов.

ШВШав пШШ
Д. Димитров

Когато човек от малък 
заобича една професия и 
.когато съзнателно и отгово 
рпо се отнася към рабо 
тата си, тогава и резулта 
тиге са налице. Това мо
же да се отнесе и за Ди
митър Димитров — Ми
шо, водач в автотранспор
тното си в Босилеград. 
Над 15 години, по дъжд и 
сняг, той е зад кормило
то. Продължава традици 
ята на „Т.реперци" — доб
ри водачи на моторни ггре 
возни средства.

Най-напред е работил с 
рейс. .а сега с товарен ка 
мион.

В азтотранопертното в 
Босилеград ни уведоми
ха, че Димитър Димитров 

' обича, цени и пази свое
то возило. С камиона, кой 
то кара вече 9 родини, Ди
митров е изминал 600 000 
километра — разстояние 
200 пъти по-голямо от дъл 
жината на границите на 
Югославия или 15 пъти е 
-обиколил земното кълбо 
по екпатора. И това огро 
•мно разстояние е и изми
нал без по-големи дефек 
ти и поправки на возил о-

ров.
Неотдавна, по повод 

Деня на шофьора, попита 
хме Д. Димитров доволен 
ли е от резултатите, кои
то постига, той отговори: 

— Доволен съм ог рабо
тата си, а и от личния си 
доход. И 
че и колегите .ми трябва 
да разберат, че личният 
доход зависи изключите.!* 
но от тяхното залягане. 
Мога да заявя, че тежко 
ми пада че автотранспорт 
ното често прави загуби, 
за които най-често сме ви 
незни ние водачите и ос
таналите трудещи се от 
непосредственото 
водство. Но и останалите 
трудови единици трябва 
да повишат отговорност
та в работата си. Трябва 
да се издига трудовата ди 
сциплина — изтъкна меж
ду другото Д. Димитров.

М. Я.

Покривките на ,,8 май" са известни в цялата страна
жекия труд. Застарелите 
машини забавят производ
ството и те не са в състоя-

скам да изтъкна,заявипостижение, с оглед на
затруднените условия на 
стопанска дейност- 

— Такъв резултат е по
стигнат благодарение на 
пълно натоварване на ма-4 ИЗ ООСТ „ЗИДАР" — СУРДУЛИЦА 
шините и работа в три 
смени — споделя ръково
дителят на този цех Мла
ден Рангелов. — От среда 
та на миналата година на 
правихме изменение (ко
рекция) на плановите зада 
чи, така че се наложи да

Ст. Н.

РАБОТА ЩЕ ИМА ДОСТАТЪЧНО
ттроиз-Сурдулишките строители през изтеклата го

дина-работиха успешно • В Германската феде
рална република (ГФР), Съветския съюз и Ли
бия работят 110 работника • Работа е обезпе- 
чена до юли тази година

няма прекъсвания* в поточ
ното производство.

Следва веднага да се от
бележи, че личните дохо
ди на заетите сега повече 
зависят от произвеждана
та продукция- С оглед оба 
че на обстоятелството, че

Въпреки 
условия за стопанска дей 
ност. намаляване на ин.ве- 
стиците, намаляване на об 
щото обществено потреб
ление, работниците-строи
тели на ООСТ „Зидар" 
Сурдулица през 
текла година имаха доста 
работа. „Зидар” е анражи- 
рал и свои средства 
закръгляване на някои ин
вестиционни

Ръстът назатурднените средния ли
чен доход на зает е уве
личен за около 15 на сто, 
относно от 6934 динара 
достигнал е сума на око
ло 8000

„ТИГЪР” — ООСТ „ДИМИТРОВГРАД” НА ЧУЖДЕ 
СТРАНИЯ ПАЗАРв производството изцяло 

работи женска работна ръ 
" ка (млади майки с малки 

деца) и занапред в този 
цех се сблъскват с нереше 
ния проблем за отсъствия. 
Но тук изтъкват, че това 
е обективно обстоятелст
во и че чрез разместване 
поддържат темпа на про
изводството.

динара.
Когато става дума за 

работа през. настоящата 
година, въз
сключените договори, мо
же да се каже, че е обез
печена работа достатъчно 
до юли т.г., но се 

през из- • ва, че с основание

в

ИЗНОСЪТ ВСЕ ОЩЕ ПО-МАЛЪК 

ОТ ВНОСА
Цялата из

основа на
за

начинания. Миналата година каучу- чат повече валутни сред- 
ковата промишленост »»Ти ства търсят се разни начи- 
гър Димитровград е ни..-Един от тях е и опи- 
осъществила износ на стой 
ност от 210 679 378 динара.
При това на клиринговия

ПОСО.Ч-Организацията
теклата година е работи- да се твърди: рабога°ид- 
2 на обектите на „Мачка- има докрай на годината.

— Личните доходи >на ™ца , „Галеника", на но- Днес в ,Зидар" работят 
производстваничките не вата фабрика „Кодцана", 480 работника от които
можа да отбележи очаква фабриката за преработка ПО в Германска федерал 
<ния ръст, предимно поради на торф на Власина, риб- на република" Съветския
отсъствията им.. Считаме, ЩК жилищни сгради в съюз и Либия'. Досега от
че нормите са реални. За- Сурдулица на ул. _ „Драго- извършените
старелата техника и чес- мир Янкович", Дома на ГФР печалбата
тите повреди на тъкачни- младите, работи на цеха около един милион марки 
те- станове обективно «е «а „Симпо’ и т.н. от който на текущата смет

ка на „Зидар" са „приети 
гнали" около 800

тът на западния пазар да 
се изнесат лачени гумени 
дамски ботуши, разбира 

пазар, предимно в Съвет- * се нови модели. 
оки'я съюз, са изнесени 

676 000 чивта обув- Износът през 1983 годи
на е заплануван да възле- 

ки, чиято стойност ВЪЗЛИ- зе на 310 000 000 динара, и - 
за на 160 000 000 динара. у
Осталаната част от износа

около
работи в
възлиза на то пак повече на клирин

говия пазар. Износът на 
конвертируемия пазар е 
увеличен с пускането в 
редовно производство на 
новата „Коберц" машина, 
'на която се произвеждат 
•гумени релефни плочи. Тя 

Макар че е осъществен е купена в Чехословакия,. 
сравнително добър износ, а дава продукция за запад 
все пак той не може да ния пазар, което е от оообе 

стойността на но значение в общите уси
лия за увеличение на из
носа. *

е реализирана на конверти
руемия пазар, в Герман
ската федерална републи 
ка и Англия, а продадени 
са.разни гумени плочи и 
профили.

позволят Строителитепроизв одств ото 
да нарасне до желаните добра печалба.

Перспективата 
на този цех е в подновява
нето на оборудването, но 
поради ниската акумула
ция сами не сме в състоя
ние да направим това. От 
друга страна, ние не. раз
полагаме със складови по
мещения, което също ни 
пречи. А да кажем, Че го 
дишно контактираме с 25

очакват и 
Именно, хилади,а 

още^ 200 хиляди марки 
трябва да дойдат наскоро.

размери. очаква се общият 
да възлезе на над 176 ми
лиона динара, като при то
ва изразходваните средст
ва ще достигнат сума 
около 103 милиона дина
ра. Чистият доход за раз
ширяваме на Материалните 
оонови на труда и резерви ' 
ще възлезе на 15 милиона 
динара.

доход

През 1983 година, пора- 
работ

ци в чужбина, „Зидар" ще 
приеме нови 30 до 50 зи- 
даро-дограмери за нужди
те на строителството в об 
щ ината.

ди заминаване на ни-
от

достигне 
вносните суровини, а това 

' значи затруднено произвол 
ство, поради недостиг 
суровини. За да се обезпе-

наС. М. А. Т.
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«ТЛН НА СМОЯА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМ И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Лъжливи дилеми
ЬГолкото повече 

ж конференция се приближава Седмата лиферация на оръжия с голяма разорителна 
на ръководителите на дър- мощ пр1И това се замъглява, с добра доза 'на Още по.-упогрито на движението на необвър 

авите или иа правителствата на необвърза- хипокртия, |И1Нтензива1ната пролиферацня на заността мека да се наложи несъщест ву ва- 
ните страни, толкова повече имаме изясня- оръжие с едвам нещо по-малка разруши- щият избор между неговия антиимпер:иали- 

ания, но и деоати по дългосрочните и непо- 1ТеЛ1на мощ, което служи между другото и 3ъМ и неговите автентични принципи. Позна- 
оредствените задачи на 
Колкото и банално

нашето движение. за запазване на множество по-малки или Т1Ият тезис, според който не обвързаността1 е 
да е това, трябва отново по-слабо ршвити страни. Най-големите сили добра ако е противимпериалйстичеока (или

да припомним, че числящите се към необвър са склонни, днес както и преди, съдбата на затова, че е пративимпериал и етическа, все
заността се обединяват въз основа на извест- ядреното и термоядреното оръжие, а с това едно) тъкмо се повтори тези дни със сюгже-
ни съвместни интереси и цели, — които се и съдбата на глобалния мир, да държат в стията, че нейният антиимлериализъм трябва
показаха по-дълговечни и по-постоянни откол- собствени ръце. Това тежнение е оспорено постоянно да се проверява и потвърждава, 
кото противниците и критиците на необвър- с възникването или възобновяването на други I ^ 
заността очакваха но, че на своя дълъг средища на мощта, обаче повече от- всичко Необвързаноетта, по потеклото си, и 
път що историята понесоха и своите разли- това, с политиката и движението на необвър- теството си, е антиимпериалистическа. Това 
чия, отделни интереси, своите идеи и разоча- заността, които От свбите праначала неприз- е 5уНт против целокупната система на меж- 
рования, своите спорове и конфликти. Кон- Вано Се намесват в тРадиционните компетен- дународните' отношения в епохата на импери- 
сенсусът е тежък и между така наречените ци,и на великите сили. От там идват и опи- ализма. Точно се забелязва, че необвързано- 
едномисленици, които се заклинат

ес-

в съща тите необвързаността, ако вече не може да етта поникна от «пепелта на колониалната 
идеология или черква, пък и на необвързано- Се порицава като деятел .в международните система1', обаче <не се забелязва, че това не 
огта не може да се поставят нереални изис- отношения, да се изтласка на периферята им. бе'единственият източник и причина на небб- 
квания. Толкова повече като се. има пред
вид, че неговите досегашни консенсуси се 
постигаха по-чесо 4 на равнището на най-раз- което движението на не обвързан аносгта не е нно-политически блокове и на съответното 
витото и най-напредничавото съзнание за зна- квалифицирано да държи уроци на света за .схващане, че бъдещето на човечеството ще 
чбйието. и целите на движението, отколкото трва как би трябвало да бъдат добри меж- се разрешава е конфронтация или евентуал- 
чрез изравняването на всички схващания, не- дународните отношения (равноправие, зачита- но опогаждане между блоковете, 
избежно различни. И в бъдеще ще има, си- ,не (На всички интереси, въздържане от упо- 
гурно, по-добри или по-лоши компромиси, с Треба на оила и интервениранего със сила), 
които се плаща цената на континуитета и ак- тъ^ като — както е известно — техните вза- на движението на необвързаността и негов а- 
ционното единство'на движението, обаче под- |И1М1НИ отношения са често в разрез с тези ху- та стриктно извънблокова позиция представ-' 
готов ката за срещата в Ню Дели (включител- бави принципи. Заключение, което може да ляват двете страни на един и същ медал, 
но и неотдавна състоялата се конференция в звучи и добронамерно: необврзаните страни Какво би останало От необвързаността ако 
Маната) свидетелствува, че мнозинството трябва да се съсредоточат върху отглежда- от тази неразривна цялост все пак би се
(необвързани държави не е готово на компро- шето на „чисти" взаимни отношения, защото. ампутирала нейната независима, извънблоко-
мис за сметка на основните и трайните на- без това убедителността на неговите гло- ва и — да вървим докрай — антиблокова пог •

бални препоръки е малка. Всичко трва би лигическа акция? Тя, е цялата си антиимпе-
било на място ако зад съвета, че необвър- риалистичеака реторика, хубаво би залегнала
заните страни първо трябва да почистят пред в стария порядък. Останала би „необвърза-.

въ1рзан10стта. Тя се роди и като отпор срещу 
Това е смисълът на твърдението, според опита на напълно разделяне на света на «ое-

\

„ Антиимпериалистическата насоченост''

чала.
Движениетр на необвързаността има -

свои дилеми, свои пробиви и застои, свои |#
слабости и спирачки-, които често затрудня- своя праг, така често не биха се скривали ност като инструмент на един блок за борба 
ват неговото действуване. Има стълкновения, опитите цялата не обвързаност да се изключи, с другия. Ясно е, че въпреки милитантния 
не рядко въоръжени, в собствените му ре- колкото е възможно по-дълго, от сериозните речник, би престанала да бъде важен фактор 
дове, които безпорно компромитират и вели- 

Толкова по-малко са потребни. разисквания за съдбата на овета. на мира и демократизацията на междуна- 
че родните отношения. Престанала би да съще

ствува, тъкмо по времето, когато светът, из
правен пред драматичните и сложни кризи,, 
с все по-големи очаквания и надежди се 
обръща към тази несъвършена, обаче очевид
но незаменима необвързаност. ч

А ако се ка(сае за доказване на нечия
съДДата

ките начала, 
лъжливите дилеми, които възникват предим- Необъврзаността и досега считаше, 

естествено една такава дилема е лъжлива и няма ни- 
съответен отзвук в неговите какви положителни причини за промяна на

това гледище. Необвързаността е глобален 
фактор и „големите” проблеми на човечест
вото тРябва обезателно да имат лоно преди

мно -извън движението, за да 
— намират и
редове.

ъжливата дилема тсоя У Р мстао в съвкупната и дейност. Не само по-т.оапва на необвързаността е дали тя тря ,
бва ш се занимава с големите или малките ради легитимното желание на всички стра- антиимпериалистичеюка _ насоченост,

Воблеми със света или сама със себе ои. ни, големи .и малки, богати ,и бедни, да учас- ,моЖе егзактно да се намери със противопо-
Трябва ли — така гласи един от въпросите твуват в разрешаването «а 
— необвързаните страни Да се въртят' около проблеми, но и затова, че е доказано как го- доминация и неравноправие, раздяла на сфе-

въоръжаването, лемите сили сами не могат и не искат да ги ри ма влияние и затворени ловни терени, за- 
едиа разрешат. Конференцията на- -ръководителите стъпване за универсална и неповредива

ядрено оръжие на държавите и на правителствата, разбира зиютенция между всички -страни, без оглед
особено високо на се, ще се лозаним-ае и с проблемите ма ко- на разликите в подобноотта в техните сиете-

и цялостно -не се на, р т , Въпросът хезията и акциомната способност на дв-иже- за постепенно демонтиране на блоковете,въоръжената мощ- цьпро т ... бастиони <на йерархичната импера листИчеока
Големите проблеми иието. преди йоичко, с конфликтите между (структура в международните отношения. По-

За голямото оръ- необвързаните одрани, така както се. занима- лишката ,на необвързаността има за това до-
произво- ват с местните или ретио1налиите огнища на 0р|И мерИла и .наистина няма нужда да ги

ползватели. конфликтите въобще, но това не е -причина а
пазар. С оп- да се откажат от-глобалните амбиции и цели. 

възможна про- Едно без друго така просто не върви.

л
'Съвместни ставянето орещу всички форми на насилие,тези

Прижите за надпреварата във 
когато и без това 
единствена дръжава, те нямат

коег-с изключение 'На

■ранг-листата на 
е тврде оюгжеогивен. 
.принадлежат на Големите, 
жие трябва да разговарят

големите потенциални 
: главно само са 

загриженост поради _

големите
променя.дител и и

Останалите
равдана

Д-р Гавро Алтман

НА МАРГИНИТЕ НА ЮГОСЛАВСКО-АЛБАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Опасните огньове на Енвер Ходжа
Антиюгославската пропаганда на Ен вер Ходжа и последователните му от най-

с по-малък или по-голямтясното албанско партийно , и държавно ръ ководство, която 
интензитет трае вече цели 35 години, получава тези дни най-остри очертания оличени 

своеобразния памфлет „Титоисти”, което спада в безпримерния арсенал на безочните 
клевети и невиждани лъжи
в
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Княжевац — светла точка на стопанската карта на СР Сърбия

Комасация като образец
СЕЛСКОСТОПАНСКИЯТ КОМБИНАТ „ДЖЕРВИН" ОТ КНЯЖЕВАЦ КОМАСАЦИяТА ЗАВЪРШИ В СРОК ПТ пгегт 

ДОКАТО ТАЗИ РАБОТА ПРИ НЯКОИ ДРУГИ „СЕ РАЗВЛЕЧЕ” И ДО ТРИ ГОДИНИ. НЕ СА МАЛКО ПНИИ 
ПОРАДИ ДОБРИТЕ ЗАРАБОТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НАПУСКАТ РАБОТНИТЕ МЕСТА В ГРАПА
НА СЕЛО И КЪМ ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ДА И СЕ ЗАВЪРЩДТ

ВСЕКИ ТРЕТИ ЖИТЕЛ — ЗАЕТделови резултати. Вместо заработеното да 
разпределят за лични доходи, повечето кня- 
жеваижи организации на сдружения труд 
тези средства са отделяли в инвестиционните 
фондове и по тоя начин не са били изложени 
на по-големи задължения при банките. Пора
ди такова дългогодишно разпределение кня
жевашкото стопанство днес не е обременено 
с големи дългове и лихви.

Третият важен елемент за стабилността 
на стопанството на тази община е солидар
ността. Досега тя -няколко пъти и на разли
чни -начини се манифестираше. Ще припом
ним само на един пример. На -най-младият 
княжевашки колектив, Фабриката за пар-н-и 
-котли „Подвие” през първите дни помогна
ха всички /останали колекитви — кой 'с кол- 
кото можеше. Разбира се, най-мнош 
най-силнКят — Фабриката за обувки и пласт
маса „Леда" (800 милиона в динари и 600 
лиана във валута). Това е един от пю-скоращ- 
-вите примери на -солидарност, а подобни 
през -изтеклите години имаше повече. Всъщ
ност, няколко -години в Княжевац е валидно 
правилото, че финансовите средства най-мал
ко струват ако не се влагат, ако „лежат". 
Следователно, „мъртвият капитал" в стопан
ството на -Княжевац никога не е м съществу
вал; влагаше се в собствени мощности 
пък средствата се отстъпваха -на онези, 
които в момента бяха най-необходими.

ГП зез последните няколко години стопанст- 
зото -на Княжевац уопешно отстоява- 

{ ше на пазарните сътресения, както на дома
шните така и на световните. Отбранителният 
механизъм който на всичко това успешно се 
съпротивопостави, -е съставен от повечето 
елементи, но всякак най-значително е това, 

; че почти целокупното стопанство -на тази об
щина ползува домашни възпроизводствени 

\ материали и суровини. Единственото изкпю- 
\ чение по това отношение е Фабриката за 

обувки и пластмаса „Леда”, която е прину- 
: дена на внос. Защото, онова което може да 
: купи -на югославския паЪар е двойно по-скъпо 
I от вносните възпроизводствени материали, а 

при това -и качеството му е много по-слабо. 
| Тъкмо с този факт стопанските дейци в 
! Княжевац обясняват дългогодишн ото стабил

но стопанисване, в което нямаше застои и 
колективни почивки, както в повечето други 
среди.

Днес изглежда почти невероятен фактът» 
че Княжевац до преди петнадесетина години 
е бил -в списъка на недостатъчно развитите 
общини. Някак си точно по това време тази 
община сполетя нова неволя: пет малки ми
ни на вътлища бяха закрити, понеже тогава 
въ-глища никой -не искаше -да купи, така, че 
една тухларница и няколко занаятчийници 
-представляваха твърде малко пространство 
за -всички онези, които са желаели да ра
ботят извън селското стопанство. Обаче Кня
жевац днес, както рядко която и да е друга 
юбщина, може да се похвали че всеки трети 
жидел й е зает, понеже от 49 000 жители 
16 000 са заети. Въпреки че на такива и по
добни сравнения много икономисти се „мръ
щят", твърдейки-, че такива сравнения 'не 
трябва винаги да

даде

ми- бъдат доказателство за 
успешна делова политика/ все пак изглежда 
че дози факт заслужава да се изтъкне. 
И-нак, на списъка за незаетите в -момента 
има 1 280 работника. Това, във всеки случай 
не е.голям брой, обаче е сериозен проблем 
как да заемат младите и незаети работници, 
които са завършили училище, особено гимна
зистите, които на княжевашкото стопанство 
не са потребни. Засега решение се търси 
единствено в преквалификациите на средно 
школците в занятия, 'отговарящи на княжева
шкото стопанство. Това вече е направено в 
„Леда” и Във фабриката на -мотокулти^атори. 
Обаче за да се избегнат в бъдеще тези двой
ни разходи за школуване, предложено е тези 
общини -в рамките на Тимошкия регион, кол 
кото се може по-напред да се договорят за 
това кои кадрй -са и-м необходими и къде да 
бъдат училищата за такива кадри, защото 
днес почти всяка община има училища, от 
които излизат всички видове специалности.

(На 3-та стр.)

НЯМА „МЪРТЪВ КАПИТАЛ”

Тази независимост от чуждестранните 
пазари -може да се подкрепи е факта, че, на
пример, през миналата година княжевашкото 

| стопанство е осъществило износ, който с 
Два пъти ~и псщрвина е. по-голям. Инак, както 

V е запланувано-, през -настоящата година това 
съотношение ще бъДе още по-голямо/ защо
то износът ще бъде ,т 
вноса.

I
или
на

ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ отт
ПОВЕЧЕ (ИЗКУПЕНА) ПШЕНИЦА

През миналата година в Княжевашка 
община са изкупени 350 вагона пшеница, а 
през 1978 само 20 вагона. За тази година 
е запланувано производство От 14 хиляди 
тона, от които ще се изкупят около 400 
вагона.

Ако бихме правили списък на особенос
тите, с които Княжевац се различава о.т ос
таналите -среди, тогава не бихме могл-и да 
изоставим факта, че 'средните личн-и доходи, 
и покрай успешните делови резултати, -в по
вечето колективи бяха (и останаха) 
скромни, дори и почмалки отколкото в оне
зи, които -не могат да се похвалят с такива

твърде
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Естествено това е действително добра рабо 
та, но за съжаление ефектите й те бъдат 
намалени от вноса.

у В това число влизат и работници намира
щи се на временна работа в чужбина. Обаче от 
Кмяжевашка община в чужбина са отишли ■ 
малко работници, а тези които се връщат 
твърде лесно си намират работа 
стопанство, отнеотдавна могат и да намерят 
|работа във Фабриката на лтотокулти ваори, 
Фабриката за парни котли и др. По време 
на новогодишните празници Фабриката на - 
м оток ул т ив агго р и тези работници е информи
рала, че могат да намерят работа само ако. 
сдружат 10 хиляди марки, които с лихва, ще 
'ИМ бъдат ‘Върнати след пет години.

_ За „Леда” не са подходящи домашни
те Суровини и възпроизводствени материали, 
нито по качеството, нито по цената мм 
заявява Чедомир Златкович, финансов дирек
тор на организацията. — .Въпреки това на
шият износ ще бъде тройно „по-окъп от

в селското

вноса.
Инак този най-голям производител на 

дамски обувки в Югославия неотдавна отку- 
лицензия за производство .«а „никерс 

обувки. Хава е първата купена лицензия и 
вече се показа, че това е добър делови ход. 
„Кикерс” е добре приет и на домашния, и на 
чуждестранния пазар, така че ако съществу
ваха условия „Леда' може да увеличи, лро 
мзводството на този вид обувки от 6116 на 
12ои чифта дневно. Нашият пазар, особено 
младите проявяват голям интерес за тези 

което много търговски

ни

ДОВЕРИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

На миналогодишната изборна конферен
ция на ОК в Княжевац беше оценено, че об-
ществено-икономическите процеси на село са 
твърде положителни. Тази обувки, в резултат на 

организации предлагат на „Леда" кредити за 
увеличение на производството.

констатация мо
да прилича на обикновена фраза от 

„материала", ако не беше подкрепена с.убе
дителна аргументи. Между другото беше -из- 

_ тькнато, че не съществува село в общината,

жеше

С продавача на лицензията е сключен до- 
сътрудничество. „Леда 

продава „Кикерс" обувки 
които тези обувки все

говор за петгодишно 
получи правото да 
на всички пазари, на 
още не се продават. За износ на западноев

ропейския пазар на „Леда" е необходимо 
- съгласие от продавача на лицензията. Докато 

договорът, „Леда" ще дава на „-Км-

® което да не е въведно местно самооблага
не й в което да няма доброволни акции за 
уреждане на общи обкети.

Обаче най-ценНото, направено в селата, 
беше комасацията. Акцията беше раздвиже
на от Сескостопанския комбинат „Джервин", 
а на проведените референдуми за комасация
та гласуваха и чартните селскостопански про
изводители. Вместо няколко дребни парцели, 
всяко домакинство получи по една голяма. 
Възможно повече е на отсявано тази парцела 
да .бъде там, където собственикът й е имал 
най-много земя. Веднага’след това' разделе
ние, „Джервин" предложи - на частните сел
скостопански производители една от своите 
производствени програми. След това основни
те организации на кооперантите и земедел
ците направиха договор за ценоразписа на 
работите, разделението на труда и за други 

/ условия за съвместно създаване и разпределе 
ние на дохода.

— Нашите комасации се провеждат за 
Бранибор Павлович, за

местник-директор на „Джервин". — В някои 
други общини тази работа се протака три 
или повече години. След това, на всеки ча
стен производител веднага даваме повече въз 
можности да избере производство, с

занимава на собствената си пар-

ВЪТРЕШНИ РЕЗЕРВИ

„Изнамиране на вътрешни резерви" 
дълги години е била конструкция, която 
често пъти е употребявана в анализи, съ
общения, доклади, заключения, програми и 
други подобни „документи". Чак след като 
състоянието на пазара, вътрешния и вън 
шен, стана поощрено, за тези резерви за
почна по-сериозно да се разсъждава, та 
оказа се, че те не са за пренебрежение.

Така, например, все до неотдавна в 
„Леда" хвърляше се старата, хартия. Оба 
че отпреди два месеца тази стара хартия 
се продава; вече са заработени 32 милио 
на динара, а запланувано е през 1983 го
дина от старата хартия да се осъществят 
около 70 милиона.

Обсъжда се ал възможността за отопле 
ние вместо мазут да се използуват отпадъ 
ци от кожа и други материали. Първите 
изчисления показаха, че потреблението на 
мазута по този начин ще се намали с 50 
процента.

е в сипа
ке-рс" три на сто от реализацията, & след 
това ще има „напълно свободни ръце .

ИНВЕСТИЦИИ — САМО ЗА 
НАИ-НЕОБХОДИМОТО

в КняжевацПрез изтеклите години и 
беше високо инвестиционното потребление. 
Обаче Княжевац беше един от първите, кой
то уопя да с освободи от нереалните инве
стиционни амбиции, така че миналата и по
миналата година този вид потребление значи
телно намаля. Така ще бъде и тази година: 
ще се .влага само в обекти, започнати по-ра- 
но, но при условие завръшван ето им да стане 
тази година, и а цехове, в които ще се про
извежда за износ. Наред с това ще се ин
вестира в таканареченото първично селско
стопанско производство. Съгласно тези цели 
бяха изменени изготвените по-рано инвести
ционни програми. V

шест месеца — казва

което.
иска да/ се
цела. Така и „Джервин" и частните произво
дители най-добре се подготвиха за следваща
та крачка, а това беше сдружаването на 

средства. Досега се сдружихме с 2900 
всички останали имаме ко-

Най-много се очаква от инвестициите в 
първичното 'селскостопанско производство. 
Всъщност, през изтеклите години са построе
ни многобройни преработвателни цехове, а 
суровинната база беше доста занемарена. 
Например, поетряваха се млекари, 'кланици, 
хлебопекарници и подобно, а същевременно 
се намаляваше броят на кравите и овцете, 
намаляваше и производството и изкупуване
то на пшеницата. Тези (разлики естествено 
трябва да се намалят, но за целта са необ
ходими големи средства. Наред с останалите, 
ще се ползуват средствата, които останали
те стопански отрасли отделят от дохода си, ‘ 
след това средствата, получени от сдружава
нето, както и банкови кредити.

За тези и други задачи на княжевашко 
то стопанство през 1983 година подробни све
дения може да се получат от Обществения 
развоен план на тази община. Същйрртна 
черта на този документ е: по-рационален--из
нос, укрепване материалната база на сдруже
ния труд, по-високи Икономии. Когато става 
дума за размерите, тази година промишлено
то производство трябва да ое увеличи с. че
тири, а селскостопанското производство със 
седем процента.

тРУД 'И
домакинства, а с 
опер ативн и о.тн ошен ия.

всъщност предвижда се износът да бъде трой
но по-гол ям от вноса. При югославските ико
номически обстоятелства, в които увеличе
нието на износа е провъзгласено за най-важ
ната задача, Княжевац може да послужи 
като пример на другите.

Четирите най-големи княжевашки колек
тиви същевременно са и най-големи износчи- 
ци. Това са „Джервин”, в който е заплану
вано износът през 1983 година да бъде двой
но по-гол ям отколкото през 1982, а подобно 
е и при Фабриката за мотокултивдтори. След 
това, '„Леда" ще увеличи износа си с 80 на 
сто, е конфекционната промишленост „Бран- 
ка Динич" е 45%.

— В изготвените досега планове, казва 
Стоилко Ивкович, председател на ОК на 
СКС в Княжевац, е записано,, че износът през 
1983 година ще се увеличава чрез повишава
не производителността па труда., откриване 
на няколко цехове, премахване на „тесните 
места", интеграция, икономии и пр. При то
ва никой >не предвижда по-значително увели
чение броя на работещите.

Съществуват многобройни доказателства, 
Княжевашка община тази_ работа беше

за югоелав-че е
добре свършена. Едно от тях е,

обстоятелства наистина необикновено, 
завръщането от индустрията в селското 
панство. Всъщност, няколко работника напу- ' 
онаха работните си места в града и се вър
наха /на село, ,на някогашната си -селскосто
панска работа. По всичко личи, че занапред 
такива примери ще има все повече, тъй ката 
в тази работа, наред със здравното и пен- 
синното окжгурение, може да се осъществи 
и добра печалба.

Още едно доказателство за успеха на 
княжевашката комасация е и фактът, че опи
тите на тази община в тази работа залегнаха!

няколко разпоредби на Закона за ползува
ме обработваемите площи.

ските
СТОг

в

Според Бранислав Милосавлевич, секре- 
Акционната конференция на СК в

^Джервин", най-цеиното е, че останалите сто 
паноки отрасли имат голямо доверие в сел- 
""стопанство :и че решиха да отделят 
два на сто от дохода си за развитие на сел
скостопанското производство.

■— Тези и останалите запланувани увели
чения не може да се осъществят леоно, спа- 
деля Стоилко Ивкович, пояеже и княже- 
вашките организации на одружеиия труд св 
срещат с всички икономически трудности, 
както и останалите колективи. Обаче нашите 
сили «е са малки, йа вярвам, че тези труд
ности няма да ни попречат да осъществим 
заплануваното.

„Леда” като най-голям колектив има и 
задължения- И досега то-ИЗНОСЪТ, ТРОЙНО по-голям ОТ ВНОСА . н ай-ви со/ки из н о спи 

зи колектив продаваше на чуждестранните 
пазари повече от половината на продукция
та си. Така ще бъде и тази година, понеже 
1 169 000 чивта обувки ще бъдат изнесени в 
чужбина, а 905 000 чивта на домашния пазар.

И тгаез изт^ите няколко години № 
Р стопанство много повече изнася- 

инасяше. За тазц година е за- 
да бъде още ло-голяма;

жевашкото 
ше отколкото 
планувано разликата

Растко Йоветич
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Опасните огньове на Енвер Ходжа
бания, които в случай на агре
сия те трябва да защищават.

Антиюгославската пропаганда на Енвер Ходжа и последователите му от най-тясното албанско пар-
35 години, 

което спада в
тилно и дъражвко ръководство, която с по-малък или по-голям интензитет трае вече цели 
тези дни получава най-остри очертания, оличени в своеобразни» памфлет ..Титоисти", 

безпримерния арсенал на безочните клевети и невиждани лъжи
В своя последен памфлет, със 

овейте речи и всекидневни напад
ки срещу Югославия, Бнвер Хо- 

излаганс па терор, прогоиство и из ижа открито поддържа албаноки-иш сега са заоилени и с открито 
то изявяване на териториални пре- цреблсние; изтъква че Югославска те иредентисти и тяхната вражес- 
теншги към нашата страна, с про- та народна армия „убива албанци- ,ка дейност срещу Югославия, под- ' 
възглавяване за албански тернт-о- те", че насилствено ги .разселва тиквайки ги към издържливост и 
рии на всички онези краища в по Югославия, че ос заканва да оказване на всички видове отпор 
Югославия където живее макар унищожи социалистическа Алба- срещу братството, единството и 
и по-малка'групация албанци. В яия и т*., и т*. Измислиците сле съдружието в Югославия. Той ул 
тази .насока (властодържецът от дователпо, и лъжите са толкова тимацивно поставя и искането за 
Тирана гърлато се повиква на шест тежки, че такива каквито Ьнвер промяна на отношението на СЮК и 
милиона албанци, които живеят в Ходжа ги ,конструира и пуска нс .ръководството към албанската на 
света предупреждавайки Югоола може и да се замислят. С дел и об радност в Югославия и директно 
ВИЯ да има предвид този факт и мислено или може би умопобърка посочва какво алоатюката народ- 
отправяйки и по този път и начин но, все едно, Енвр Ходжа с това «аСт трябва да прави против 
открита закопа със „своята жива разрушава и жортвува и онова >;велмкосъ;рбите и белградските гла 
сил^.* малко от основата, върху която ватари", специално в случай на аг-

^се опират югослаеоко-албаноките ,ресюя, а с цел за защита на тери- 
'отношения, така тежко и прижли- торните, които албанците настан

Живодар Ж. Игич

Г1 остоянните .и с десетилетия 
1 * дълги югославски стреме

жи да се изнамерят допирни 
точки и възможни облици на сът
рудничество между и Югославия и 
Албания, дори и без разлика на то
ва, че албанското ръководство ни 
кога не се отказа от така наре
чените 
срещу 
равителна 
ха мокрен прием при ръководст
вото на Енвер Ходжа. Напротив, 
на подадената ръка на приятелст
во и добросъседско сътрудничес
тво почти винаги се отговаряше 
с дръзка антиюгославока пропаган 
да.

идеологически нападки 
социалистическа самоуп- 

Югославия, не намери-

СъС своите последни произнас
яния своята политика и стратегия, во изграждани От страна на наша яват-
която с години лично оформяваше, та страна при нерядкото изпива- с такива „напътствия" Ен-
Енве.р Ходжа сведе в риптонтичеп «е на „горчиви чаши", над което )Вор Ходжа има за цел да из-
израз, който докрай ясно разоткрп заради мокреното желание за доб- мами и излъже невежите хо- 
■ва неговите зли намерения към Ри отношения, можеше да мине ра ат албанската народност 
Югославия. Така постоянните па- само страна, която като основа на в Югославия, да индокринира мла 
падки срещу нашата страна, та своята политика има безгранична |дСжта, в същата да подгрява наци 

4 които и ние и светът някак ои и политическа широчина и искрени анален романтизъм и национали-
на свикнахме, считайки ги за ,/Рутин- намерения, каквато в случая е Зъм, а преди всичко шовинизъм

на пол етика на една така разбра Югославия. Със овоите речи, които към сръбския народ и другите на
на система, каквато е същата в са без подобен пример в съвремен реда в Югославия, защото счита, че

т. Албания, се превърнаха в, открита, нота международно политическо по т03и начин ще създаде най-бла
ние на Комисията за международ- серн0зна и непосредствена закана общуване, Енвер Ходжа довежда гоириятна почва за укрепване на

‘ни отнощения към ПОкраининския и предвстие на нови проазокативни под въпрос дори най-основните би иредентизма. 
комитет на СКв Косово, характе- акЩ1И> наС0Чени срещу нашата латерални междудържавни отно- 
ризират най-интензивни и наи-оез- стра1На шеиия и отхвърля собствения си ОПИТ ДА СЕ ИНТЕРНАДИОНА-
окруполозни .нападки на официална тезис за меЖдузависимостта на си ЛИЗИРА АНТИЮГОСЛАВСКАТА
Тирана и самият Енвер Ходжа ПАРАД НА ИЗМИСЛИЦИ И гурностнете интереси на Югосла КАМПАНИЯ
срещу самоуправителна Югосла- лъЖИ вия и Албания, замествайки този
вия, срещу придобивките на нейна 
та революция, специално срещу 
братството,

СТРАТЕГИЯТА НА ЕДНА 
МОРБИДНА ПОЛИТИКА

. Моменталното състояние 
югославско-албанските отношения, 
чиито актуални проблеми бяха ра 
зглеждани и на последното заседа-

тезис с поставката за уж съществу ® своята гнусна работа срещу,„вго?=;.‘™.гт.г»гг;У —СРСЩУ всичко, което Югославия, нейната система и не- т0 с „шест милиона алоанци да грацИя^ открито призивайки и под
е югославско, при постоянното нас йните народи и .народности, Енвер спре ^нахлуването на съветско- тиквайки чуждестранните факто-
зитеХ СеюХе^сТиКТе 'народи Х°ДЖа парадира с най-разнообра- българските” ревизионисти през Ри да се включат в хайките и на-

™ 31™ “м^слици и лъжм■ Без какъ®- Проклетии и пред Отраноките тисците срещу нашата страна и да

= 1~™ г;:итд „ и Н*
прецедент един „държавник да 1На .нападки и натисци върху Ал- ОТКРИТА ПОДКРЕПА НА отношение на Косово с
(Иване Г^тоуаде^на^”' баН”Я' ? НаМеСа в -йнитеМтре- ИРЕДЕНТИЗМА подчертаване на^паснос^а коя
т, ^ "с шни раооти и застрашаване на не то на тези пространства се заканва
.ра^н^блюдаеми^а~иВ кТ ЙНИя СтР°Й’ 33 0РганизиРане на за‘ БнВер Ходжа мнимата и повече °г „екскллозията на Съветския съ ' 
ито .ВОЛ.Д- пот^нп към ,говори против алоанокия режим и пъти подчертана готовност за под юз и съветскогоръбокия заговор".
|на съдбата на неговия собствен на °ПИТ 33 уои^1ство На генеРалния се държане на добросъседски отно- Очевидно, Енвер Ходжа желае
РОД Г ^ ТВеН На на 1На ™ на щения с Югославия и желанието и «а антиюгославока пропа-

прехвърляне на диверсан Албания зя запазване ГЕШДа Да обезпечи интериационалтоки прупи В Албания и за какво 'интереса на Албания за запазване 1НИ раамери< па м негово
ли ие още. Той „има" „непобитни” ,на стабилността на Югославия, пре „интернационално” 
аргументи, „свои", „оригинални" до върдна в обикновена фарса защо била и дейността на 

чна кампания орещу - Югославия, казатеяства за утнетявянето на ал- т0 е несъвместимо с постоянното
банците, които „лсивеят на свои

во да нападне всичко ,течно в на територии в Югославия”, обвинява изтъ™а«е «а териториите,-„които 
д ад сичко ценно в на- Югославия за, калето казва забран принадлежат >на албанците в Юго- 

шата страна, служейки се при то- яване ,на конституционните права славил", и които според Енвер Ход 
ва с най-туори лъжи. Тези напад- «а албаноката народност и нейното

жието

В последно време Бнвер Ход
жа предприе най-остра и най-безо съдържание 

реакционна
та емиграция От разни облици и 
багри.използувайки всяко обстоятелст-

Чрез пропагандата и различни
те други средства албанското ръ
ководство се опитва да натрапи ща 

жа всъщност са територии на Ал- оветовната общественост тезиои,
които трябва да доведат под въп
рос авторитета на нашата страна в 
света, пред световната обществе- 

. н°ст да я представи като фактор 
на нестабилност на Балчаните, про . 
тивно на уж добросъседската и 
Стабилизираща ,роля на Албания.
На западната общественост Алба

тър Караянов (СР Македония), Янез 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 
Н, телефонна централа 335-069, Белград. На 
Редакцията на изданията за СР Сърбия: Нови 
Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.

Издава Издателска трудова организация 
„Комунист“.

Печата се в четвъртък па сърбохърват
ски, относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански 
език, а ■ съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и русянскн език.

Комунист
С указа на Президента на Републиката от 

22 декември 1964 година ,ДСомунист’' е отличен 
с Орден народно освобождение, а с Указа от 
Зв декември 1974 година с Орден братство и 
единство със златен венец.

ния натрапва тезиеа за „наруша
вате" на Хелзиншката конвенция
от страна Югославия, а с плача ои 
над „„албанците под югославския 
ярем"

Директор и главен и отговорен редак
тор на всички издания ва „Комунист": Велко 
Миладинович.

Урежда Единна редакционна колегия: 
Директор и главен и отговорен редактор Вел 
ко Миладинович, заместник главен и отговорен 
редактор Джуро Джурашкович, главни и отго 
ворни редактори на изданията в републиките 
и покрайнините: Дубравк© Цурач (СР Босна 
■ Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърбия), Реджеп Хайрудаху (САП Косово), Пе

се стреми „хуманистичес- 
ката световна общественост" да
предупреди за нарушаване на пра 
вата и овободите на човека в Юго
славил.

-Очевидно, безпримерни измие 
лици и лъжи — опасен огън, с кой 
то Енвер Ходжа така лудо се иг
рае.
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навременни услуги
Ветеринарната 

в Босилеград/ 
грижи за

ло 61 687 динара, за резер |станция
ви 63 778 динара, а за ук- .която се

предпазването репване на материалнатана домашните животни основа на труда 302 458
от заразителните болести, 

' с преглед и лекуване 
добитък, е изкуствено

динара, или 146,9 на . гто 
В( (повече )от 1981 родина.на

— Имайки предвид,асе чемендване на крави и пре- оргшизацията ни отчитаглеждане на месо в босиле 
градската 
л свата 1982

положителни ре-д елов и
кланица и де- зултати и че дохода се 

година прик- обезпечава изключително 
лючи с добри финансови' от'Собствени средства не 
резултати. При това пла
нираните делови ( задачи 
през изтеклата

Животновъдството е перспективно: С. Божилов със съпругата*си имат с какво
да се похвалят

може а да не бъдем довол 
ни от постигнатото. Оба- 

година Ця че това не значи, че в Стю- 
лостно са осъществени. Ин панисването нямаме про
жектирани са около 2500 блеми и че същото не мо 
свине, над 1440 кучета,
4400

СТАНИША БОЖИЛОВ ОТ с. ГОРНА ЛИСИНА НА БОРБА ЗА УВЕЛИЧЕНО 
ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА

СДРУЖЕНИЯТ Е ПО-СИЛЕН Н НО-СИГУРЕНже да бъде по добро:
Един от проблемите е че 
от година на година живо 
тновъднидт фонд в общи
ната намалява, отдалече
ността на селата в община

говеда (инжектиране
то «а говедата се върши 
един път в три години), 
на 2000 крави е извършен 

- ‘ преглед на - млякото, към
270 крави по изкуствен на 
чин са оплодени и извър
шен е голям брой прегле-

ски продукти на пазара. 
Разбира се и да си уве
личи дохода си. -А от сдру 
жаването досега на" „На
предък” е предал около 
-2200 кг месо. За тази своя 
продукция е взел около 
220 хиляди динара. Казва, 
че след всички разходи го 
дишно ще му останат към 
300 хиляди'динара.

Станиша Божилов от гор хсдно по-силен — зная, че 
к ол и сине ката махал а Ста- излишека на производство 

та, както и това, че път- личини е един от над то ми ще намери сигурно 
на та мрежа в общината 50-те досега сдружени сел- място на пазара — пбдчер ,
все още незадоволява. Все скостолански прбизводи- тава Божилов.

тели от Босилеградска об
щина в проекта „Морава 
И” и един от двамата в 
селото. Когато започнахме

В смесената му минифер 
ма понастоящем има 30 
овце, досега към 20 агне- 

разговора -1рй подчерта, че та. 4 крави, 4 телци, два 
по-рано е бил кооперант на вола и един бик за раз- 
ООСТ „Напредък” от Боси плод. За коня казва, че му 
леград. Включвайки се из е незаменим помощник за 
цяло в обществената ак- каквато и да е селскосто- 

ЩШ пия за увеличено произ- панока работа. Вижда се, 
еодство на храна през сре- че добитъкът е попаднал 
дата на миналата година в добри ръце. В оборите 
сдружава труда и средст- всичко е подредено. Не 
вата си с организацията от могли да му направят за- 
Бссилеград. И започва, ка- бележка и членовете на 
кто самияг изтъква той, Международната банка за

■ *' -

I

" Как успява да отглежда 
толкова добитък когато 
•снахата му има две малки 
деца, когато' по-възрастния 
му син е зает, а почмал- 
кия, завършил средно, учи 
лище не решава да тръгне 
по пътя на татко си? »-т- 
Най-голяма и единствена. 
помощ ми оказва съпруга 
та Станка. Притежавам 
около 12 ха обработваема 
площ, от които 3 ха са 
изкуствени ливади. Взи
мам под наем и площи от 
съседите, които не си в 
състояние да ги обработ
ват, преди всичко ливади. 
Въпреки трудностите, „На
предък" ми обезпечава фу 
раж, изкуствена тор и се
мена, а през последно вре
ме не липсват и съветите 
на специалистите от тази 
организация 
Божилов, 
преимуществата, 
има като сдружен произ
водител.

Щ

Необходими са мерки за подобрение на животновъд 
ството

пак настояваме и влагаме 
уоилия навреме да прегле
даме и окажем помощ, та
ка, че няма случаи на те
риторията на нашата ' об
щина на появи на заразител 
ни болести — изтъкна ди
ректорът на станцията 
ИВАН СТОЕВ.

развитие, когато в подго
товката за осъществяване 
на проекта са го посетили 
преди няколко години. В 
сбора, където е едрият до
битък е довел вода. На
скоро пък и в двата обо
ра ще заблестят и електри 
чески 'крушки.

нов етап в селскостопан
ската си дейност.

По-рано не бях сигу
рен в успешността на от
глеждането на добитък и 
се съмнявах в перспекти
вата си. Сега е съвсем по- 
инак. Като сдружен сел
скостопански 
тел съм по-сигурен и до-

превантивн-иди и други 
мерки на домашни живот
ни.

Имайки предвид, че об
щият доход бележи 
голям ръст от разходите, 
в тази стопанска органи
зация е осъществен срав
нително висок 
йто по 'отношение на съ
щия от предходната годи 
на бележи увеличение От 
40,2 на сто и възлиза на 
2 551 147 динара. Със съ

щия процент на увеличе
ние отчита и чистият до- 

2 126 990 
1 5X6 083

по-

производи-
доход, ко- М. я. — Две крави взех от 

„Напредък" с кредит от 
около 150 хиляди динара, 
който трябва да върна в 
срок. от 12 години. Тази 
организация ми обезпечи 
и разплодния бик. Мога 
да взема кредит 
хиляди динара. Имам на
мерение да потърся сред
ства за купуване на трак
тор. Тогава вместо двата 
вола ще отглеждам още 
3 крави, а с него ще уве
лича и добива -от обрабЛ* 
паемите площи — изтъкна 
събеседника ни.

ч Този 52-годишен плани
нец, някога висококвали
фициран строителен работ 
«ик, зад когото отдавна 
остана и една година ра
бота в далечната Гвинея, 
има Ю години трудов 

' опит- Сега се '^отви да си 
регулира социалната и лен 
сиоина ■ осигуровка. „Ще 
трябва за старини”, казва. 
Дотогава желанието му е 
да даде възможно повече 

. месо и други селокостопан

В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН БАВНО ВЪР 
ВИ ОТКУПУВАНЕТО НА ЦАРЕВИЦА

В яслите, вместо иа пазара — споделя 
под чертав айки 

коитодо 500
ход и възлиза на 
динара • По време на есенната сеитба с жито са 

засеяни над 40 000 хектара, най-много в Леско 
вашката и Вранската котловини

срещу 
1981 година'през

Трудещите 
стопанска организация през 
миналата година за 
ни доходи са изразходвали 
1 721 147 динара и са уве- 

личните си дохо-

След купуване на трак
тор, този сдружен селако 
стопански 
има още планове. — Наме 
рението ми е и да увели
ча стадото на 50 овце. То
ва е едно от условията не 
само още повече да се 
включа в борбата за пови 
шено производство на хра
на, но и да увелича дохо
дите — заяви накрая той, 
а съпругата му Станка по 
ръчва: — Като домакиня с 
млякото имам трудности. 
Време е „Напредък” да 
започне да го изкупува.

се в тази Членовете на Председателството на Меж- 
дуобщийската конференция на ССТН в Леско- 
вац неотдавна обсъдиха и приеха информация 
във връзка с есенната сеитба и откупуването 'на 
пшеница и царевица от миналогодишната рекол 
та. В информацията се изтъква, че по време на 
есенната сеитба в Южноморавски регион са за- 

жито над 40 000 хектара, най-много в 
Леаковашката и Иранската котловини.

посеви се намират в добро съ-

лич^ производител

личили 
ди с 31,4 на сто, така че 
средният личен доход осъ 
ществен през 1982 година- 
възлиза на 14 854 динара.

сеяни с
Понас

тоящем житните 
стояние.

От частните селскостопански производите
ли са откупени 15 000 тона. пшеница от минало
годишната реколта, а това значи, че планът е 
изпълнен стоггроцентно. Откупуването на царе
вица обаче върви' бавно. Обща е оценката, че 
основна причида за тОаза е недостигът 'на фу
раж, така че; селскостопанските производи
тели употребяват царевицата за храна на доби 
тъка ой. В. Велкович

Спазвайки критериите
за разпределение на дохо 

чист и# доход
са отделили

въвда и
фондовете 
427 923 динара и същите

по-миналата го 
със

в
сравнение с 
дина са увеличени 
107,7 на сто. От тях спо_ баланс,

В. Б.

СТРАНИЦА 7
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БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ПО КУЛТУРА

По-голяма грижа за културните 

имущества
т-

Ж/:к ш8

' г
Ацел на СОИ гю култура, 

делегатите взеха решение 
да се изнамерят сродства 
за поправка и< осгюеобяоа 
не па кооперативните до

ги подобни обекти и па-През миналата седмица
Скупщината на самоуира метници на културата и 
внтелната общност на ин изкуството в Боонлеград- 
тереенте по култура пов ока община е крачка нап- 
дигна твърде' важен и на- ред в областта на култура 
болял въпрос в Босилег- та. Бе констатирано, че мове, конто са и угзгражда 
радска община. Касае • занапред трябва да се во > ш за-тази цел. Обачо те 
се за защита ва нсторн- дп повече сметка за защп са останали без сгола- 
чеоките паметници,' черк- та и на останалите чераота 
вите, кооперативни домо и подобни обекти с цел да 
ве и други.обекти, стари- се запази културното ми
ни и -материални блага от нало на тоя край, 
културното и историческо Освен това, бе взето ре- 
то наследство. щение тази година в съ

действие със Съаоза на 
бойците да се извърши но

Ш;

ШММ

ши, не служат никому и • 
много от тях са пред рух
ваме. Най-омебиещ е слу
чаят с кооперативните 
дом в селата Долно Тл-ь- 
минто. Бран конци, Броени 
ца и Църнощтща. Естест
вено, за всичките няма

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА 
ОБЩНОСТ ПА ИНТЕРЕСИТЕ ПО КУЛТУРА 
В ДИМИТРОВГРАДДелегатите на тази само- 

управителна общност кон 
статираха, че в Босплегра правка на историческите 
дека община старите обе 
кти и ценни предмети, ко

Многостранна културна днйноотвъзможност и средства, за
паметници на загинали тава бе прието решение, 
бойци през време па На тази година да се ренови- 
родоосвободителната бор ра домът в Долно Тлъми- 
ба, на Църиоок и Буков но, за което и местната

общност е дала пълна под-

• ОБЩО СРЕДСТВАТА В КУЛТУРНАТА ОБ
ЩНОСТ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАТ С 13 НА СТО, ПОРАДИ 
ФИНАНСИРАНЕ НА МУЗИКАТА

атго отразяват, културата в, 
този край са на изчезва
не. Напуснати от хората, 
тези стари постройки от 
година на година пропа
дат. Поради това на засе
данието на СОИ мо култу 
ра, бе взето решение чер 
квата в село Извор, като 
един от най-старите кул- 
ту-рнокисторически обекти 
в Бооилеррадока община, 
посредством Завода за за
щита на историческите па 
мегници в Ниш, да влезе 
в списъка на защитените 
от държавата обекти от 
културно значение, тъй 
като същата се реновира. 
Още повече, ако се има 
предвид, че в тази сграда 
на времето е било първо
то килийно училище в 
Краището и е богата сък
ровищница на хубав жи
вопис, фрески и други из- 

■ течници на културата и 
изкуството в миналото.

рид.
С цел културната дей

ност да се доближи и до 
населението в местните об 
•щности, което е и основна

Културната общност вкрепа на предложението 
■и са готови да участвува Димитровград през настоя 
с доброволна работа.

говката на две театрал
ни представляния, които 
тази година ще изпълни 
самодейният театър „Хри 
сто Ботев" от Димитров
град.

Онова, което представ
лява новина в тазгодишна
та дейност на културната 
общност, е финансирането 
на ученическата музика, и 
то комплектно — за лич
ни доходи, .материални ра
зходи и изобщо целокупна 
та дейност на .музиката. 
Също така въз основа на 
плана на Музикалната мла 
деж и тази година ще се 
организират концерти се
риозна музика с участие
то на наши известни из
пълнители.

В архивното дело също 
ще се направи прелом. Об 
щинската културна об
щност със самоуправител- 
но споразумение ще се 
свърже с Регионалния ис
торически архив в Ниш, ка 
то положи усилия да се 
запазят архивните .матери
али, които отразяват ин
тензивното развитие на об 
щ-ината и неговото богато 
революционно 
Особено внимание в тази^ 
насока ще бъде отделено 
на периода на Народоосво 
бодителната борба, след
военното
ЮКП и въвеждането на 
работническото самоуп
равление.

За да запази богатото 
историческо наследство 
културната общност ще 
съденствува за откриване 
на роден музей, като пър
воначално се открие етни
чески отдел, за 
момента
най-благоприятни 
НОСтИ.

Разбира се, с това не 
се изчерпва целокупната 
дейност на културната об
щност: не понмалко гри
жи ще се отделят за защи 
та на паметниците, проуч
ването на археологичното 
наследство и изобщо на 
миналото на Димитров
градско, като окаже съ
действие във всички обла
сти на културната дейност 
в общината.

щата година ще развива 
многостранна културна 
дейност- И тази година тя 
ще финансира крайграни 
чн ото сътрудничество в 
областта на културата със 
съседните общини Годеч 
и Драгоман (НР България). 
В .рамките на „Майските 
срещи" още повече ще се 
задълбочава сътрудничест 
вото с общини на народа 
и народностите в СР Сър- 

. бия с автономните облас
ти. Предвижда се на тази 
традиционна манифеста
ция на братството и един-

М. Я.
ДИМИТРОВГРАД

„Януарски дни” на про
светните работници

Традиционните срещи на 
просветните работници от 
Димитровград под назва
нието „Януарски дни", се 
•проведоха на 4 и 5 февру- 

. ари тази година.
Според програмата утвър 

дена от Изпълнителния съ- Ш°- 
вет на Скупщината на са- 
моуправителната общност сРОща — симнар просвет
на интересите за образова- ните работници имаха въз- 
ние и Председателството можност да чуят интерес
на общинския синдикален :НИ сказки на следните те- 
съвет, за 
обществено

нар, просветните работни
ци имаха възможност да 
потърсят отговори на най- 
различни въпроси от обла 
стта на обществено-поли
тическия и икономическия 
живот на общината и изоб

По време на двудневния Ството да вземат участие 
представители на унгарска
та, румънската, словашка
та, русинаката, албаноката, 
турската и българската на
родност и представители 
на сръбския народ от 

на града-побратим на Дими
тровград 
Жупски.

Културната 
и финансово ще подкрепи

развитието на библиотеч-

„Междунационалните 
отношения у нас”, „Стано
вищата и решенията 
XII конгрес на СЮК във 
връзка с.всенародната От
брана и обществената са

ми:програмата на 
- икономичес

кото развитие на община
та през 1983 година говори 
председателят на Общин
ската окупщина Петър Та 
сев. На срещите присъс- мозащита*', „Задачите 
твуваха и
на обществено-политичес
ките организации и на 06-

Без съмнение раздвиже
ната акция за защита 
реновиране на тази и дру

и
Александровац

общност
Изложба ка ди
митровградски 

художници 
в Пирот

начините на осъществя ва-представители
не възпитателната функ
ция на възпитателните ор- 

щинската скупщина, които ганизации", „Материално- 
проведоха съвместен раз- то положение на образова 
говор с просветните работ ниет-о в плановете за 1983 
ници във връзка' с функ- година", 
ционираието на обществе- Лектори бяха изтъкнати 
но-политическите органи- обществено-политически и 
зации и Общинската скуп просветни работници от 
щина в Диимтровград. На- общината, регион Ниш и 
края на срещата, — ' семи- СР Сърбия- А. Т.

мото дело, организиране 
на изложби и изобрази
телното изкуство, развити
ето на културно-художест
вената самодейност, подви 
жното кино. Музикалната 
•младеж в Димитровград, 
архивното дело, издателска 
та дейност, 
паметниците, 
дейност и лр.

Освен това културната 
общност отделя значител
ни средства за поддържа
нето на културните домо
ве, към чисто реновиране 
пристъпиха редица местни 
общности: Лука-вица, Гоин 
дол, Желюша <и др.

Следва. да се напомни, 
че димитровградокагга кул
турна общност полага осо
бени усилия значително по

минало.

След дъл гогодипша 
пауза на 28 януари I? 
Галерията на Култур 
ния център в Пирот 
е открита изложба 
на двама димитров
градски художници. 
Става дума за двама 
млади художници, и 
техните опити да на 
мерят своето място в 
•художествения свят.

С дванадесет скуд| 
птури и четиринаде
сет чертежи се е пре* 
дставил Димитър Или 
;ев, скулптор, а него
вият колега Бранно' 
Бишчан, който жи
вее в Ниш, в Гале
рията на Културния 
център в Пирот е 
представен с девет 
картини и дванадесет 
чертежи.

Изложбата ще бъде 
открита до 15 февру
ари.

развитие на
защитата на 

музейната

ДИМИТРОВГРАД

ГОСТУВАНЕ НА ТЕАТЪРА 
ОТ ПИРОТ

Пред малобройната пуб
лика на 4 февруари на 

^сцената на Културния цен
тър „25 май'-' в Димитров
град, се представиха чле
новете на Народния театър 
от Пирот- В постановка 
на Александър Ковачевич 
пиротоките артисти ое 
представиха пред димит
ровградската публика с пи 
есата „Нина” от Андре Ру
сей.

потенциал на артисти със 
скромни възможности, не 

състояние да плени ди 
митровградската публика.
Настоянията на постанов
чика Ковачевич със свои
те сътрудници, сценографи голяма помощ да оказва 
ята на Предраг Цзкич и на . куп тури о-художестве- 
музикалното оформление ните дружества, сформи
ра Лиляна Стефанович,
•все. пак са дали добри ре 
зултати в подготовката на

което в, 
и съществуват 

възмож-е в

рани при някои местни об 
щности: Го индол, Лукави- 
ца, Желюша, Белещ, как- 
то и Срещите на селата. 
Театралната дейност ще

това представление, което 
(и покрай казаното) има 
повече положителни худо- бъде особен- обект на вни 
жаствени качества, откол 
асото отрицателни. А. Т.

И това гостуване пока
за, че Народният театър 
от Пирот и покрай усилия
та, със своя съвсем малък'

А. Т. мание, като при това фи
нансово се помогне подго- Ст. Н.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна ш

пЦШянСЖпсвд воля ТИТОВИЯТ ФОНД НА ЮГОСЛАВИЯ

Солидарна институция 

от 2,6 милиона членовепоказаха, че имат сили за 
организирана и резултатна 
културно-забавна дейност. 
'Црез лятото те. подготви
ха програма, с която се 
представиха и ц - съседни
те села. Затова с основа
ние може да се твърди, 

време то на проблема прилича чв и в тазгодишната акция 
младите от Куса прана уре ■ на движение в омагьосат „Срещи на селата” могат
Диха с доброволен труд ед кръг. да дадат ценен принос. Но
но помещение в сградата, по положението не би досега не се включиха в
в която се помества и ма било безизходно дори и в нея, защото изчерпават си-
газинът на „Хъргакбоп". случай това помещение да литВ си в неотстъпно тър-
Обаче малко по-късно ма- е единственото в Куса вра 
газинерът ..завладява" то- на. В селото ..обаче съще- 
Ва помещение и го превръ 
ща в склад. Младежта пак 
остава без собстверо поме

Училищната сграда в село Куса врана 
заема площ колкото и Културният дом в Дими
тровград, в нея се учат само 14 ученика, а млаг 
дежката организация, наброяваща двадесетина 
младежи и девойки, няма помещение за забава 
и събрания.

• От 1973 до 1982 година от Титовия фонд 
23 000 стипендии на млади раса отпуснати над 

ботници, ученици и студенти
Преда известно Титовият фонд наПрез изтеклия период 

I Югославия израстна в завидна класовосолидар- 
' .на институция с трайни цели и широка обще

ствена и материална основа. В Скупщината на 
Фонда тези дни е изнесено, че Титовият фонд 
сега има над 2 .милиона и 600 хиляди индивиду 
ални и колективни. членове. Във Фонда члену
ват трудови хора и техните самоуправителни ор
ганизации и общности, селскостопански про
изводители, младежи, девойки и пионери. Има 
доста работници, които са се зачленили в Ти- 
тония фонд до края на трудовия ои век. Във 
Фонда членуват и над 60 000 наши работници, 
намиращи се на временна работа в чужбина.

сан© да им се върне от 
взетото помещение. Сега 

ствуват неизползувани по- трябва да покажат, че на
■мащения. Училищната младежта е присъща твор
ограда заема площ колко ческа непримиримост към

щение. то. и Културният дом в Ди проблемите, а не инат. И
Младите са много огор- митровград, а много стаи „Търгокооп” трябва да се

чели бт начина, по който са празни,. Дори има и за- откаже от ината 1и да по
им е отвзето помещението. ла е бина. При наличието могне на младежта, заоцо-
Обещание, „че стаята ще на тези възможности, пъ- то за уреждането на стая-
бъде освободена' след като тят до решението изглеж- та, която сега е превърна-

. мине празникът”, всъщ- да лесен, но решението го' та в склад, младите са из-
ноот е’ било маневър за няма. До него не може ни разходвали известни оред-
трайно отвземане. Затова да се стигне, все дока- стла не са били големи-
у младежта, се е родил ,то в разговорите, устрой“ но за организацията не
инат да си врнат помеще- вани за тази цел, се изна- са безначителни.
нието 'на всяка цена. Дру- . сят непримирими станови5
гата страна също „воюва” ща. Ако вместо конфронта
с ината: и ва магазина е ция имаше воля за съвме-
необходим склад. Така се стно решаване на пробле-
отигна до конфликт- ма, ако се бяха обединили

Безспорно е, че на село- сили, отдавна вече да е ,
то е необходим магазин, а уредена една стая в учили

.на магазина склад. Но съ- щето, св която да се раз-
що така е ясно, че са не- гърща богата младежка
обхсдими .,и - условия за културно-забавна дейност,
младежка дейност, а поме-. Невероятно е защо актьо-
щетше.го е едно от основ' рите в спора не взимат пре
ните условия за тази цел. двид факта, че при много
Желанията и потребности- по-трудни условия селяни
те . и на едната, и на дру- те построиха такава огром
гата страна са основател- на сграда, а сега те не
,ш. При. други оботоятелс-х могат,да.се съгласят да
ва били би независими, но уредят поне една стая в
когато за осъществяване- нея- Още повече, че за цел
то им се цели едно я съ- та могат да получат и из-

ддо помещение, те стават вестна помощ от СОИ по
Намеси култура, в Димитровград.

Младите от Куса врана

■

От 1973 до 1982 година органите на Тито 
вия фонд са присъдили над 23 000 стипендии на 
млади работници, ученици и студенти. Член
ският внос през изтекиля период надминава 
цифрата от 950 милиона динара.

1

А. Т. ■■■
РАЙЧИЛОВСКАТА МЛАДЕЖ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД

Интензивна културно-забавна дейност
чнаха танцьорите а техният 
пример взеха и рецитато- 
,рите, младежите и девой
ките с артистични наклон 
ности. Вечерите в младеж, 
■кия клуб ставаха все по
живи, дейността «се по- 
интензивна. Танцовият със
тав подготвяше китка на
родни хора, талантливите 
певци усърдно подготвя
ха собствени номера, дра 
матичната секция подаат 
вяше едноактовки и дру
ги хумористични точки. Та 
ка подготвиха съдържате 
лна програма, с която се 
представиха пред съселя
ните си, а след това в Го 
рна Любата и Долно Тлъ- 
мино.

• Самодейците от с. Райчиловци изнесо
ха културно-забавна програма в родното село, 
Долно Тлъмино и Горна Любата, а сега подгот
вят подобна програма за тържествено посре
щане на 8 март

В летописа на първична 
та организация на Съюза 
■на социалистическата мла 
деж от с. Райчиловци та 
зи зима ще остане запи
сана като период на из
вънредно богата култур
но-забавна дейност. Нейни

ус-те тридесет членове 
тановиха плодотворно сът 
рудничество с учащата се 
младеж, преди всичко 
Със средношколците от 
това село и това беше до
статъчно да се .разгърне ра 
зноюбразна дейност. Запо

противоположни, 
ли се и инатът, уреждане-

КОМЕНТАР а м на онези, които стават 
сз Димитровград 
е лошо, защото в града и 
околността му съществу
ват извънредно добри ус 
довия за рекреация и зим
но спортуване.

няма да
Кой е компетентният?

не е търсил да се запла
нуват средства за зимува
не на учениците. В само- 
управителната общност 

по пряка детска защита 
заявяват, че те единствено 
се грижат за децата от 
предучилищна възраст, но 
и покрай това може да се 
отделят известни средст
ва и за посочената цел. 
От самоуправителната об 
щност по физическа кул
тура не успяхме да по
лучим отговор, но е факт, 
че :и тя не е нищо пред
приела по този въпрос., 

Какво след това може 
да се каже освен, че в Ди. 
,митровград изглежда ни
кой не се измъчва от въп
роса: дали на учениците' 
е нужна организирана зи 
мна почивка? Дори „ие 
се знае" кой е компеген-

измина, а учениците 
възможност Да я прекарат организира-

Зимната ваканция Но активността им 
свърши с това. Председа
телят на тази 
младежка организация ВИ 
НКО ВАСИЛОВ заяви, че 
самодейците от това село 
подготвят нова културно- 
забавна програма, с която 
ще посрещнат 8 март — 
Деня на жената.

ненямаха „ „
но. В основното училище „Моша Пияде каз
ват че тази задача не е запланувана 
недостиг на средства, а в самоуправителните об- 

има средства, но няма

Не искаме и не можем 
факти. първичнапоради да отречем тези 

Видлич и селата във висо 
чкото подножие на Стара 

Гребен планина 
Дарекула,

щности изтъкват, че 
програми?! планина, 

и Поганово в 
Козарица и Мрътвината в 
околността ,на Димитров
град и други места предла 
гат добри условия за ор
ганизирано прекарване на 
зимната ваканция. Но на

, Преди години по време работили в материалното 
на -зимната ваканция уче производство, 
ниците от Димитровград- Днес, когато в обществе 
ските училища пребива- ния сектор работят над 
щаха в е. Пъртопрпинци, 4 000 души, от които 3000 

„Манастирчего” и други в материалното производс 
места, къДето в преуреде- тво, когато има много по- 

училищни сгради: големи възможности за 
прекарвали оргамизи разни дейности, Димит- 

рано. Не малък брой ^че- ровград не е е състояние 
цици са участвували, в ра (или не иока) да органи- 
злични зимни спортни със зира зимуване по време 
теззния, организирани в на ваканцията.(?!) 
0бшината и републиката. В основното училище 
Воичко това е организира „Моша Пияде” ни казаха, 
но при много по-малки ико 

възможности,

Всъщност младежите' и 
девойките, които се зани 

хората в посочените ин- мават със самодейност в 
ституции трябва най-доб културата, действуват ка
ре да е ясно, че организи- 7° самодейно културно- 
раната зимна почивка е художествено дружество 
нещо съвсем по-инакво от с. няколко секции: фолкло 
обикновения престой у рна, драматична, рецитз 
роднини на оело и от са- торока. Такъв им е и пла 
мостоятелното разхожда- иът — да оформят офици- 
не по околността на- Дими ално самодейно куптУрно- 
тровград. Пък й извъиред- художествено дружество, 
но добрите условия не мц за ч действуване
гат да им служат за опра в 
дание, а трябва да ги за
дължават към действие.

на

ните 
са я

че тазн задача не е запла 
нувана поради недостиг 

Димиг- на средства. В самоупра* 
вителната общност по ос-

тният.
■Посочените

комически 
по време, когато 
ровград е имал едвам към 
500 работещи в обществе ноино образоваше обаче 
ния сектор, .от които по- изтъкват, че проблемът не 
■малко от половината са е в оредствата, но никой

институции 
пимат" свое оправдание. 
Повечето от децата имат 
роднини на село, където 
ще прекарат ваканцията,

имат добри кадрови въз 
можности и материални ус
ловия. 1

М. ЯневАлекса Ташков

СТРАНИЦА 9
Братство • 11 февруари 1983



*

ПЛАНОВЕ И ПРОБЛЕМИ НА СОИ ПО КОМУНАЛ НА ДЕЙНОСТ В СУРДУЛИЦА НА МЕДИЦИНСКА ШШ

Прехраа а*а ни }етвт* к
ВЪЗНОктт* иОЛвСТМ,

предизвикани ет неправилната 
прехрана (5)

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНЧОВ, ДОКТОР ПО ' 
МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ

Благоустрояване с намален интензитет
Поради неблагоприятните условия за кредитира

не, високата цена на всички видове работи и. Инвес
тиционните органичсния, ангажирането на самоунра- 
вителната общност по комунални дейност не може да 
остане на равнище от предишните години.

&№■**»*.
Сапоуправителиата 

щност но комунална дей
ност в Сурдулица съще
ствува от май 19/8 годи- 
па и вече постигна добри дорнизацият-р на 
резултати в дейността ат- 
г одишните приходи на та
зи син досега

възлизаха на 20 мили- ра, а 
она динара, от конто 3,25^ 
милиона динара се -израз
ходваха за почистването и 
поддържането на „зелени
те иовръхнинд" в града, а 
5,29 милиона динара за 
връщане на взетите по-ра- 
но кредити, чияго обща су 
ма е 2и,У милиона динара.

Гази година се преценя
ва, че общите средства за' 
комунална дейност ще въ 
злезнат на 59,3 милиона ди 
нара и въз основа на тази 
преценка е изготвен проек* 
топлан, който вече се на
мира на публично обсъж
дане. За изграждане на 
първата фаза на водопро
вода и канализацията на 
Власина са запланувани 
21,7 милиона динара, о;г- 
пуснати от Републ 
ския фонд за насърчаване 
развитието на недостатъч
но развитите краища. За- 

Но ангажирането на та
зи СОИ вероятно няма да1 
бъде на равнище от преди 
шните години, тъй като се1 ждането 
гашните условия за креди- път
тиране са по-неблагоприят- Градини и да се уреди

1НИто едни кредит понеже,
кредитните лихви са пре
палено високи.

Местните общно- 
Сурдулишка об 

дължат на
стн в
щнна
СОИ по комунална 
дейност 1,4 милиона 

. динара. Най-висок е 
Йслапши-

пп, цената ни всички рабо 
ти е много по-висока, а ка
питаловложенията са огра
ничени. Например, за мо- 

860 мет
ра на „Югославска улица" 
преди-'три години са израз 
ходвани 4,5 милиона дина 

сега за същата рабо
та трябва да се 
13 милиона динара. Мина
лата година не е ползуван

об- КОНТРОЛ НАД ЙЪРМЕНЕТв
■"

дългът на 
ца (720 000 динара), 
Ново село (160 000), 
Горно •»
(140 000), Долно Рома 
новцс (99 000) и Вър
ла (97 000).

С цел успешно да 
кърменето майката трябва да знае кое количе
ство мляко кърмачетб може и трябва да избо- 
зае. Количеството на избозаеното мляко 
лично от

се следи успеха на
Романовце

обикнове- е раз-
еино до друго кърмене, а завиои отши 

кого в майчината гръд и от силата на детето 
при бозаонето.. Кърменето в заран е най- 
богато заичоро тогава и г.ръдта има най-миого 
мляко, а кърмачето тогава е най-гладно, най- 
одморно, най^мтюго и изобозае. Следващите къ-р 
монета по количеството па млякото се различ- 
ват, 1Но кърмачета обикновено получи онова, 
което е изпуснало в предишното кърмене, В 
следобедните часове количеството на млякото 
е най-малко, докато кърменетата през нощта 
са пук по-богати.

Дневното количество на избозаеното мля- 
и потребата от него се увеличават с разви 

тисто на детето. Нормално развиващото се де 
тс за 24 часа трябва да избоззе около 150 гр 
мляко на кг телесно тегло. Това 
детето може да избозае след 10 ден от ражда
нето. През първия ден то избозае около 50 гра
ма, а -от 7—10-ия ден целокупното 
-се увеличава до 500 гр. След втория 
тето за 24 часа бозае по 180—200 
рам телесно тегло.

За да се узнае дали 
извършва с контрол 
чина:

но заплатят
С. Микич

ко

количество

количество 
месец де- 

гр на килог-
нкап- Изглед от Сурдулица кърменето е успешно 

който става на два на-

Нов пазар в Димитровград ря,„ Чрез измерване на кърмачето на везни, 
назликата в теглото му преди и след кърмене
то -всъщност е количеството на избозаеното мля 
ко. Ако се изчисли количеството на млякото от 
всички кърменета и същото се -раздели с теле- 
сното тегло на детето ще се узнае дали за 24 

са е изоозаело по 150 гр на кг телесно тегло.
2. Чрез непосредствено наблюдаване на 

кърмачето- Например, контролира се явяването 
на подкожното натрупване на мазнините. При 
застоя в развитието вследствие недостатъч- 

' НОТО количество МЛЯКО или болни СЪСТОЯНИЯ 
напред изчезват натрупалите се 
мака, а след това и на останалите части 
лого.

вото градско пазарище в 
Димитровград, предстои 

Самоупра-
За да се завърши извра 

на паралелния 
от Димитровград до подписване на 

вителен договор между 
заинтересованите за това: 
Общинската скупщина. Са 
мо у п р ав и те л н ат а о б щн ост 
на интересите за комуна 
лна дейност, Образовател
ната общност на интереси 
те за комунална дейност, 
Образователният център и 

организация

но

КЪРВОДАРИТЕЛИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА

На челно място в Републиката
мазнини на сто

на т я-Планът по събиране на кръвна плазма в 
Димитровградска община през миналата година 
е осъществен със 184 на сто. По 
броя на жителите на общината, броят на кър- 
водарителите е 4,71 на сто, което е най-висок 
процент в СР Сърбия. Само в ООСТ „Дими
тровград" в последната миналогодишна акция 
кръв са дали към двеста души, а през цялата 
минала година почти 50 на сто от заетите в 
тази трудова организация са станали кървода- 
рители. В акциите не остават назад 
лите трудови организации: ,.Свобода", „Сточар", 
„Братство" и други. Тъй като осъществила из
вънредни резултати в кърводаряването, гражда
ните о общината могат да получат кръв без 

'разлика къде се лекуват в страната.

трудовата 
„Услуга", ООСТ „Комуна- 
лац". Кожата на нормалноотношение развиващото се дете 

цвят добре е затегната и еластич- 
и трудно се бръчка.

Увеличението на теглото също така е зна 
чително с помощта на което се узнава дали де
тето напредва или не. През първите три месе
ца след раждането детето за една седмица уве
личава теглото ои с 200 — 250 гр, а през след
ващите три месеца то увеличава теглото си с 
по 150-—200 гр за една седмица. След 5—6 ме
сеца след раждането детето двойно увелича
ва телесното си тегло, (теглото при раждането), 
Три пъти го увеличи след първата година, в чети 

- ри пъти увеличи теглото си след втората годи
на. При това трябва да се наблюдава и расте- 
ието на детето. През първите два месеца то 
раоте от 3—5 см, от третия до седмия месец 
•средно по 2, а след това до края на първата 
година по 1 см на всеки месец, когато дължи--? 
ната му достигне на ежоло 73 см. Разбира се/ 
че раютенето зависи и от височината на роди
телите.

има розов
на.Както е известно, на мя 

пазарстото на стария 
трябва да се строи сграда 
на Образователно-възпита 
телния център и затова е 
нужно той да се измести.
Общинската 

сдружава 1 200 000 динара 
за изграждането на пътя 
Димитровград — Градини; 
Образователният център 
сдружава 800 000 динара 
за изместване на пазара, 
СОИ за комунална дей
ност сдружава работата 
на своята механизация вър 
ху посочените обекти, до 
като. ООСТ „Комуналац"

, сдружава труд и средства 
за изместване на пазара и 
поставяне на нови маси и 
навеси, както и довежда-

и остана- окупщина

Още по-голямо е значението от гледна то
чка на вседнародната отбрана и обществената са 
мозащита. Необходимите резерви на кървна 
•плазма са обезпечени, а осигурено е и посто
яло подменяне на същите.

А. Т.

Покрай това от особено значение е и из
гледът на кърмачето. Добре храненото дете от
дава впечатление на здравост. свежест и креп- 
кост. Кърмачето, което добре бозае често пи
кае под условие ако не взима много други теч
ности. При това трябва да ое има наиредвид и 
температурата, не само външната но и в поме
щението. Доколгсото тя е висока, кърмачето пие 
доста вода и поради изпотяването без оглед да 
ли майката има достатъчно количество мляко 
или не.

Щ не вода на новия пазар.
Със споразумението, ко 

щ ето трябва да се подпише, 
{щ се налага на СОИ по ко- 
щ муналиа дейност да изгот 
Щ ви проекти и намери ор- 
^ ганизация, за реализиране 

на работите. Необходими- 
Ш те парични средства ще 
Щ бъдат дадени на отделна

ШЩ
И

. Сигурно е, че един от най-простйте начи
ни за контролиране на кърменето е този кога
то майката след кърменето се опита да се мъл- 
зе и по този начин узнае дали има още мляко 
или не.

V щ текуща сметка веднага 
Щ след подписването на спо- 
Ш разумен и ето. а срок за за- 
Щ вършване на предвидените 
■ работи е шест месеца... ... тшнш

Кърводаряването е благородна акция (СЛЕДВА)
а. т:
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БОСИЛЕГРАД: ЗАНАЯТИ, КОИТО ИЗЧЕЗВАТ

Н ГРЬНЧАРПВОГО
Е ДОБЪР ЗАНАЯТ

ВЛАСИНА

Зимният туризъм все 

по-атрактивен на изчезване. ОтГрънчарството е един от 
най-старите, но и най-ев
тин занаят- Достатъчно е 
човек да има само грън
чарско колело, жилава гли

же, че е 
тримата в ьооилеградска 
оощина до преди десетина 
години грънчари, сега са
мо с/гефан диноь поддър
жа х°я занаят и ,то, не ка- 
кто казва, поради, 
оа. а заради това, че още 
-като дете е заооичал. тоя 
занаят, с който с 
прекъсвания ое занимава 
ьсче години.

преди известно време по 
сетихме го в раоогилница- 
та и побеседвахме с него

; ШШ
Власинското езеро, относ 
«о край хотел „Власина”.

Инак на терените на Вла 
сина в момента има дос
татъчно оняг за ски, а в 
близостта на хотел „Власи 
ма” е монтиран сми—лифт, 
както и на Промая. Счи
та се, че през зимната по 
читака школата по сми на 
Власина ще завършат ня 
колко хиляди ученика от 
основните и средните учи 
литца.

Когато става дума зщ 
свободни места, трябв,- 
да се посочи, че в хотел 
„Власина'1 от 1 февруари 
■има известно число, а на 
Промая от 6 февруари ще^ 
има свободни места.

• Всички мощности на Власинското езе
ро разпродадена до 1 февруари т-г. • Ученици
те — най-многочислени гости • Как да се по
пълнят мощностите извън сезона?

печал-

малки

И тази зима за зимува-' 
нето на Властна владее 
шлям интерес. За това 
чат и сведенията, че в хо
тел „Власина” на Влаоин- 
окото езеро в пълния се 
зон (от 15 януари до 15 
февруари) почти няма сво 
бодни места. Именно, в 
хотела е
'Най-много индивидуални 
гости от Белград, Топола, 
Лесковац, Ниш, Враня и

и с мотела „Езеро” на Про 
мая. Тук в три смени по 
100 ученика прекарват 
част От зимната си почив
ка от Пожаревац и про
веждат първите

В хотела „Вилин луг” в 
Църна грава има свободни 
места. В този хотел од 20 
ио 30 януари на зимуване 
бе женският хандбален от 
бор от Темерин.

со-
за въпроси, отнасящи се 
до занаята му.

— Какво да кажа, зана
ятът е дооър, а и печалоа 
от него има. наистина в 
днешно време глинените 
съдове се замениха с раз
лични порцеланови, фаясо- 
ви, емайлирани пластмаса 
ви ,и други видове, ооаче 
с времето и аз ооогагих 
списъка на изделията. 
Днес например повече пра 
вя саксии за цветя, грънци 
за казани, различни глине
ни украшения и сувенири. 
С една дума казано, правя 
онова, което се търси, гад- 
ва ме, че напоследък все 
повече има онези които се 
интересуват и за глинени 
гърнета, стомни, чаши и 
други глинени изделия, ка
то че ли старата мода се 
връща. Обаче съжалявам, 
че нито едно момче не 
иска да изучи тоя занаят, 
а толкова много обичах да 
пренеса майсторията си 
на млад човек. Може би 
това се дължи на високи
те облагания, с които се 

до облагат занаятчиите, не 
само при нас в Босилегра- 
дска община, но навсякъ
де .— изтъкна Динов. 

Ло-нататък в разговора 
и бай Стефан ни осведоми, 

до ден днешен недостатъ- че грънчарският занаят е 
ците не са отстранени. Съ изучил като тринадесетго- 
що прави и „Хиросани- дищно момче в Сурдули- 
тас” от Белград не премах ,ца. името «а майстора не 
вайки недостатъците от си спомня, но си спомня, 
своя компетентност. А тък че е бил добър майстор! 
мо тези недостатъци и не- След хова около 10 годи- 
довършени работи на во- ни работи като калфа при 
допровода предизвикват други майстори в Сурдули 
чести хаварии на същия, ца, а ох 1938 година като
Това води и до повишение самостоятелен майстор __
разходите по поддържане- грънчар в Босилеград, 
то на водопровода от стра Докато разговаряхме, 
на на трудовата организа- майстор Стефан вещо вър-’ 
цшг „Услуга”. теше грънчарското

Ох посоченото личи. че ло и 
водопроводът технически

ски—ча-

депаданса има
!•; 1

След главния зимен тури 
етически сезон на Власи- • 
на могат да се договарят 
цени по-ниски от сегашни 
те от Ю до 30 процента. 
Изглежда, че 'и тази годи
на ще бъде проблем как 
да се попълнят свободните 
места след сезона.

Стефан Динов

на и разбира се наклоност
към приложено-изобрази- 
тедното изкуство. Но въ
преки това за тоя занаят 
в Восилеградска община, 
свободно може да се ка-С. М.

РЕГИОНАЛНИЯТ ВОДОПРОВОД В ДИМИТРОВ
ГРАД

ДОКОГА ТАКА?Власина предлага места за отдих и почивка

Освен това 'Няколко сто 
тин ученици о.х леоковаш 
ките училища прекараха 
зимната почивка в помеще

други места, а в първата 
смяна са били и ученици 
от Охрид и Сурдулица, а 
във втората от Охрид и 
Алежсинац, докатй в т.рета 
та по 50 деца от Охрид и 
Курщумлия.

Подобно е положението пооредствена

За последните три годи
ни, откакто започна да ра 

" боти регионалният водо
провод в Димитровград, 
гражданите никога не са

ност прави справка 
„Градня” на 17 ноември 
1980 година и дава нов 
срок. Минава и този срок, 
пак прави справка на 20 

сигурни кога от чешмите април 1981 година, но 
ще потече бистра, а кога 
мътна вода. Не рядко са 
принудени да оставят чеш 
мата да тече и по половин 
час, за да се избистри 

Компетентните, 
твърдят, уе водата От Пър 
топопинското врело е био
логически в ред. Изобщо, 
не се съмняваме в това.
Обикновеният човек оба
че, когато види мътната 
вода или пясъка в чашата 
ои, трудно може да се 
увери в това. За какво всъ 
щнаст става дума?

Водопроводът, след ня
колко отлагания на сроко
вете, започна да работи 
през 1979 година, а От 
януари 1980 година започ
ва .редовното му подзува- 
не. Точно тогава Отделът
за стопанство и финаои това не е направено и ки
при Общинската скущци- кой не се чувствува енто-
на дава разрешение за пол воран. Гражданите, които
зуване на водопровода, но от новия водопровод са
при условие за следващи- очаквали по-добро водо-
те шест месеца да се пре- снабдяване с питейна во-
махнат посоче!Ните ' недо- да, оправдано негодуват ви преки че е на 68 години
статъци. В този орок тРУ- наги когато се случи ха- (поради това, че на време-
довата организация „Г.ра- вария и търбите се напъЛт то не е заплащал пеноион-
дня” от Димитровград, ко- нят е пясък и земя. Наис- ни облагания, не е осъще-
ято заедно с „Хидросани- хина сегашната цена на ствил пенсия), 1и комуто
тас” от Белград е строила водата сигурно не е иконо грънчарството е «е само
водопровода, не е напра- епическа, но и водата не е интересен, но и хубав за
вила нищо в този смисъл, в ред. Докога ще бъде та- паят, от който може добре

. Самоуправителната общ- ка? да се живее,
ност за комунална дей-

нията на младежкия стан 
Станимир Велкович 

Зеле”.
>'

Този стан е в не- 
близост на

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 17 февруари (четвъртък) тази година се на
вършват ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на нашата 
мила и скъпа майка, свекърва, тъща, баба и 
прабаба

водата.

Ката коле-
олитно обърщаше 

глиненото тесто, на което 
о*це не е в ред, заацото постепенно му 
разрешителното да се пус форма на 
не в редосана експлоатацияСтайкова даваше 

стомна, която 
след малко се намери при 

е дадено под условие да останалите готови изделия, 
се премахнат недостатъци — Трябва да постоят та
те. За почти три години ка 'няколко дни, докато из

съхнат — каза Динов, — 
а след това има още рабо
та с тях, печене и гледжо- 
сване.

от Босилеград

Накрая се разделихме с 
майстор Динов, който въ-На този ден на горнолисинските гробища в 12 

часа ще се състои шестмесечният помен, кога
то гроба й ще залеем със сълзи и ще положим 
цветя.
Каним всички роднини и приятели да прис»с- 
твуват на помена!

ОПЕЧЕЛЕНО СЕМЕЙСТВО 
СТАЙКОВИ

М. Я.А. Т.
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х^/щфр • сатира • забава
По едно време дядо Гсмон се се

тил, че тъстът му бил дал в мираз и 
един кошер.

Тоз час се озовал в „градинчето" и 
започнал да рита кошера. Пчелите оба 

„по-силни” от дядо Гемон. 
Налепили се по него и го заужил-

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Ах, дяде, дядо... /
че излезли

Дядо Гемон от Драговита не бил из
вестен само по това, че на едно ядене 
изяждал по 7 килограма качамак, но 
и с това, че бил малко сприхав и сър-

вали жестоко.
скачал, псувал, но нищо не помя

Махал с ръце дядо Гемон, пръхал, 
скачал, псувал, но нщцо не помагало. 

Едва успял да се отърве.
Като се прибрал в къщи, подпухнал 

от ужилванията, заохкал:
— А дедо, дедо... Що ми даде у 

мираз кое не може да се бие!
И още на същия ден върнал кошера 

на тъста си ...

Ппанат йе добар, ама...дит мъжага.
Веднаж съпругата му го разсърди

ла и т°й « набил жестоко.
След това взел, че изхвърлил всичко 

тъстът, дядо му, бил е дал — Слушам тия дни кико на окушцинуту У 
Бабушницу ср износи за развитието на сточарст 
юото до 19857 и мило ми дека се предузимаю 
мерНе по шанинете пак да се чую звънци и кло 
'пЮтарйе, да вищу мон.и и ерекаю козе.

Че се увеличе и друштвене фарме, че се 
" стозараю и малецБе или кико Би окаю минифар 

ме, че живне и живинарството.
Све това йе убаво и тека требе да буде. 

Затова се и плапираю 19 милиярде и 
стопил стари милиона динара да буду уложене 
за развитие на сточарството у регионат до 1985 
годип.у.

което
столове, кревати, дарове. Всичко се „ра 
злетяло” по двора...

Съпругата му с децата избягала ня
къде, докато му „мине”. М. Андонов

Човек неспокойно се раз 
хожда по стаята. Прия
телят му го пита: \'

— Какво има?
— Загрижел съм за. 

жена си.
— А какво е с нея?
— Колата ми...

Мъдростта на вековете неколко

Честният и безчестният човек се познават Планат йе убав, амбициозан, що би рекли. 
Ама има нещо койе и на мене, а и на мнозина 
им нейе ясно.

Първо, защо например на едну страну на 
общинуту се граде фарме до фарму — кооппе- 
рация „БудуБност” на едън вър, а на отсрещ
ният — прави фарму „Ерма”. Дели Би само ед
на долина. Защо се не договоре, па едни да гра
де у тия рейон, а друБи — по-далечко, та да 
се искористе и природната пасища. Овака, на- 
бийе се стадо до стадо и нема доволно ни па

не само по това, което правят, но и по това, 
което желаят.

ДЕМОКРИТ

— Келнер! — Вика посе 
• тител. — Донесете ми ча 

ша амброзия.
.— Какво, моля?
—-Как?! — възмущава 

се посетителят. — Вие не 
знаете какво е амброзия? 
Това е питие на боговете!

всеблапгй 
господи, не' ви познах вед 
«ага!...

Към честния живот водят много пътища.
ЦИЦЕРОН

Магарето,'като затлъстее, рита стопанина си. 
ТЮРКМЕНСКА ша, ни вода, а на иругу страну нема никаква 

стока и пасищата тека ои бръмчу.
Мене ми се чини дека причината за това 

йе шо задруБете ле може да се уедине и неки- 
|Ко заедничБи да наступаю- Овака 
одбашка планира, свак одбашка прави улагагьа, 
трошкове и др. издаци. А нели тека е мното

Извинете

Верността се познава в опасност.
ВИЕТНАМСКА свак си

Шотландец отива в об
щината да регистрира 
своя брак; но в последния 
миг размисля.

— Моля, аз ще се оже
ня за друга и ще дойда с 
нея утре.

— Добре, както кажете. 
Но измененията в доюумен 
тите ще струват допълни
телно пет фунти.

по-скупо.
Слабите хора не могат да бъдат искрени.

ЛАРОШФУКО
И е фармете га праве кико и с продав-

ницете.
Ако у едно село има продавницу задру- 
— че отвори продавницу и „Таламбас". А 

у сусемното село — нема «медна.
Не могу да разберем защо им се дозвол- 

ява да се надлате кико стари йерген.е у оро.
Ка че еднуш да се договоре: никой нема 

■да остане без работу. Истина — директорското 
кресло, че йе йедно, ама ако очемо стабилиза
ции), нели мора да намалявамо администрации), 
а да увеличавамо производството. Още отми
та -задруБете се тъжме да се уедине — и йош 
не знаю кига че?... Ако оне не знак), я ли че 
знам?

гата
Който е честен, спи спокойно.

АРАБСКА

Човек, който лъже за тебе, лъже и против
тебе.

РУСКА
-•

Преди да започне мача, 
менажер съветва на своя 
боксьор:

— Не -се бой— Ако той 
си имаше понятие от бок Шопски поговорки
са нямаше да ти изле
зе насреща! • Кутре зимай од домазлък, а снаа от вамилия.

• Не зимай семе (От зелена тиква.
• Кой много кррка, малко носи. кЛЖеСц/ъсс/
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