
С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графичес 
ка дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.
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ОТ 1Х-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС В БЕЛГРАД ■

СЪЕДИНИТЕЛНО ЗВЕНО МЕЖДУ 

НАУКАТА Н СТОПАНСТВОТО
ДИМИТРОВГРАД

ВИСОКА
ПОДГОТВЕНОСТни *оДтст^Ею?л%Т™исттЕР!ДСЕДАТЕЛ НАВЕН™- 

1ЕЩ,?Л;-ти",,'Т Д° "«ОБРАЗОВАНИЕТО «А

НИЯ трудЯЛ0СТН0 ДА БъДАТ ЗАДОВОЛЕНИ НУЖДИТЕ

СЪРБИЯ
ВИСШАТА ОБРАЗОВА- На 29 май т-г- в Спортния център в Ди

митровград с© проведе пето общинско състеза
ние на Пастите по гражданска защита, в което 
взеха участие 30 отбора с около двеста състе
затели.

НА СДРУЖЕ-

На проведеното девето 
заседание на Централния 
комитет на 'Съюза на ко- 

. му кистите в Сърбия, кое
то стана ,на 30 май тази 
година, бяха обсъдени ак- 
туапни идейно-политичес
ки въпроси за реформата 
на тголувисшето и ©исше- 
то образование. На тери
торията на Социалистичес 
ка република Сърбия без 
покрайнините съществу
ват 43 факултета, с учеб
на .мрежа която покрива 
29 градове. Измежду 
1970 — 1979 година броят 
на студентите растеше по- 
бързо отколкото м да би- 

- ло досега, от 77 514 — на 
134 179 следващи, или уве 
личение от 73 на сто. На
дали е съществувала необ 
ходимата взискателност и 
критерии аз годините на екс 
панзия на откриване на 
същите. Обаче на. първо 
място се намираха интере
сите на матичните факул
тети, които създаваха под
ведомствени отделения.

съединително звено 
науката и стопанството'.

Както подчерта 
ното ои изложение Шпиро 
Галович, член на Предсе- 
дателството на ЦК 
СКС, обсъждането 
туалните

между система, а с това ще ук
репва и връзката между 
образованието и сдруже
ния труд. Университетът 
•не може да бъде само мя
сто за промовиране на зна 
ния, а общият образовате
лен процес да се сведе на 
самообразование. Млади
те хора не могат сами да 
си прокарват път, както и 
да постигат високи резул
тати в науката, без помо
щта на преподавателите, 
благодарение само на своя 
талант и усилия. Не може, 
също така да се допусне, 
образователният модел да 
се свежда само на изпили.

Реализирайки своята програма в рамките 
на акцията „Нищо не бива да ни изненада", об
ществената самозащита в Димитровградска об 
щина се представи като добре подготвена във 
всички области. Въпреки сравнително късите 
подготовки пред състезанието от страна на ня
кои екипи, цялостно всички екипи са 
добре оспособени за действие в извънредни, не
желани условия.

у©да-(В

па
на ак-

адейно-полити- 
чеоки въпроси на полувис- 
шето и висшето образова
ние, в известен 
трябва да започне отнача
ло. Всеки факултет се на
мира пред задачата да де
финира програмата на сво
ето развитие и своята уче 
бна програма съвместно с 
другите подобни факулте-

смисъл

ти, изследователските и

Душан Чкребнч пре- „На засе^н»ето на
V г Централния комитет

изоран за првдсвдатсл вд съюза на комунис-
ня М па ГКГ тите 8 СъРбия Ду- па ЦП па ЬПъ шан Чкребич бе из

бран
председател на ЦК 
на СКС с едногоди
шен мандат.

повторно за
Иван Денчев привествува участниците 

в състезанието на гражданска защита
След рапортуването, за значението на гра 

жданската защита и ролята й в нашето общес
тво в рамките на всенародната отбрана, говори 
комендантът й Иван Денчев. Отборите от всич 
ки трудови организации и по-големите местни 
общности показаха своето знание и умение в по
тушаването на пожари, спасяването на ранени 
от развалини, оказване на първа помощ и по 
мощ при радиобиоложки и химически обстоя
телства. На края на състезанието бяха провъз
гласени победителите: в противпожарната за
щита — специализираният общински отбор; от 
отборите с общо предназначение: отборът на 
местната общност на Гоиндол: в оказване на пър 
ва медицинска помощ най-добри са от ООСТ 
„Димитровград", а в състезанието на екипите в 
РБХ защита най-добро знание и умелост показа 
ха състезателите от „Сточар".

% Изборът последва 
след широко допитва 
не и подкрепа във 
всички общински ор
ганизации на Съю
за на комунистите, в 
Градския комитет в 
Белград, в покрайнин 
ските конференции 

Ш на СК във Войводи- 
I на и Косово.

За нови членове на Председателството на 
ЦК на СКС са избрани Славко Веселинов, пред
седател на ПК на СК във Войводина и Илияз 
Куртеши, председател на Председателството на 
ПК на СК в Косово на мястото на досегашните 
председатели, които бяха и членове на Пред
седателството на ЦК на СКС.

Развитието на ©исокооб- т.■-Vразователната мрежа не 
беше резултат на 'предва
рително утвърдена полити
ка и до голяма степен вър 
веше независимо от проце 

'икономическата

Н

оите в 
сфера.

Наскоро Скупщината «на 
СР Съ/рбия ще приеме Ре- 
зсхлюция ВЪ(В връзка с раз
витието на висшето обра- 

каято да бъде ос- 
планова работа

. зование, 
нова за 
върху реформата на виеше 
то образование за подалъ,т 
период от време, 
ще се утвърдят 
принципи и ще се 
повече ред в нашата обра
зователна политика, «ярто 
ще трябва да се прилага 
навсякъде, както по такъв 
начин ще се стесняват въз 
можностите за импровиза
ции и стихия- Организи
рани научен ТРУД, трябва 
да задоволява потребите 
на стопанството и сдру
жения ТРУД изцяло, не са
мо в търсенето на изход 
от временните икономичес 
ки затруднения, но и в 
дългосрочното развитие. 
Това значи, висшето обра
зование трябва да стане

Ш
С нея

'НЯКОИ
'внесе

Посочените и някои дру 
пи раздвижени е разисква 
шията на деветото заседа
ние въпроси, са част от 
организирания подход в 
предстоящата активност 
на Съюза на комунисти
те и останалите субекти в 
осъществяването на зада
чите в областта на преоб
разованието на полувисшо 
то и (висшето образова
ние, при ясно определена 
насока.

наразвойните центрове 
трудовите 
чрез самостоятелните (ин
ститути, 'И студентската ор 
нанизания. Той 'Изтъкна, че

УНИВЕРСИТЪТ НЕ Е СА
МО МЯСТО ЗА ПРОМО
ВИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

Интересите на работни
ческата 'класа са на пърюо 
място, което ще доведе 
до това, че мерилата на 
рационалност и производи
телност да получат по-то- 
ляма сила в стопанската

организации,

<

Б. Костадинов



НАС 1I ПО СВЕТА И н
НА 6 ЮНИ В БЕЛГРАД ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТО ЗА
СЕДАНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ОБЕДИНЕ
НИТЕ НАЦИИ ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ 
(ЮНКТАД) ТИ10В ВЪРБАС Наташег

Диалог за
перспективите на света

На 25 май — Ден# на младостта град Върбас 
в Социалистическа автономна покрайнина Войводина 
по тържествен начин беше провъзгласен за ТИТОВ 
ВърБАС. В този град братски живеят и творят чи
слящи е© към 21 народи |И народности.

Титов Върбас е истинско олицетворение на ре
волюционните постижения в обществено-политичес
кото и материално развитие на САП Войводина. Гра
дът получи Титовото име въз основа на общо опре
деление и най-широка подкрепа на работническата 
класа, гражданите и младежта на всички народи и 
народности в САП Войводина. Титов Върбас е ос
мият югославски град, който носи Тиювого име. 
Тиюво Ужице, Титоград, Титова Кореница, Титов 
Велес, Титов Дървар, Титово Велнье, Титова Митро- 
вица и Титов Върбас символизират съдбовната свър- 
заноо«. на народите и народностите на Югославия с 
непреходното Ти-гово революционно дело и решене- 
ността им да вървят неотклонно по Титовия път в 
изграждането на социалистическото самоуправително 
общество.

БЕЛГРАД: — Делега
ция на югославската 
ГРугга на Интерпарла 
ментарнага уния, ог
лавявана от 'Предсе
дателя 
ван, на 30 май зами 
на за Будапеща. Тя 
ще участвува св рабо 
тагга на петото засе
дание на интерпарла- 
м ентари гите (комисии 
за европейска сигур
ност и сьтрудничест-

й Исо Него-
Охрабрение от Вилиемсбург: най-раз витите стра

ни на Запада са за диалог с развиващите се страни.

заседанието на „Група 77” 
в Буенос А!грес. Споделя
ме готовността «им да се 
застъпим за разбнрателст 
во .и сътрудничество ига 
предстоящото заседание 
на Конференцията -на ООН 
за търговия и развитие 
(-ЮНКТАД)

сравнение с предиш
ните становища на разви
тите, в които те си опре
деляха (ролята на олекуни, 
становището от Вилием- 
сбург е много »дто-сътруд- 
ническо”. До неразвитите 
и (развиващите се страни е 
I гзпратено поръч ©ние, че 
люгат и занапред да раз
читат на финансова 
мощ и на отворен пазар в 
развитите страни чрез Ме
ждународния
фонд. Но
сят от „третия овят” да 
води политика на низки раз 
мери на инфлацията, 
маляване на бюджетните 
дефицити, повишаване ^на 
производителността и ожи 
вяване на пазара.

Нашата столица напъл
но е готова за посрещане
то на представители на 
членките на Организация
та на обединените нации, 
които от 6 юни до 1 юли 
ще участвуват в заседание 
то на Конференцията на 
ООН за търговия (И разви
тие (ЮНКТАД). Очаква 
се на заседанието да бъде 
воден плодотворен диалог 
между развитите и разви
ващите се страни за раз
решаването на най-паболя- 
лите икономически въпро
си и за осъществяването 
на по-справедлив между
народен икономически по
рядък.

От Вилиемсбург, където 
тези дни заседаваха шефо 
вете на седем най-Развити 
западни страни, пристигна 
охрабряваща вест- В заклю 
чителното съобщение из
рично се казва: „Поздравя 
ме призива към диалог-, 
който бе отправен от Сед- 
мата конференция на необ
вързаните в Делхи и от

во.
Френ- 

министъР за
ПАРИЖ: 
окият 
отбрана Шарл Енри 
е оповестил, че Фран 
ция
жи с ядрените опити 
в Пацифика. Послед 
ният ядрен опит е из 
вършен през минала
та седмица на остров 
Муруроа.

Белград”.в
В

ПрОДЪЛ-ще

ЗАПОЧНАХА „ХЪРВАТСКИТЕ ДНИ 
БЪРН '83”

МЕЛ

Принос за опазване на 
националната самобитност МАНАГУА: 

рагуанското прави
телство продължило 
за още една година 
извънредното поло
жение в страната, 
ксето бе провъзгла
сено през юли .мина 
лата година 
въоръжени 
ния срещу 
гуанока територия.
ТЕХЕРАН: — Иран
ският верски главатар 
Хомеини е отхвър
лил предложението 
на американския пре 
зидент Роналд Рей- 
гън да се пощадът 
животите на 22 ба: 
хай (числящи се 
към верска секта от 
Няколко СТОТИЦИ хил 
яди души -в Иран), 
защото уж са се за
нимавали с шпионаж 
в полза на САЩ.

БЕЛГРАД: — Делега 
ция на н аучн о-техни- 
ческия съюз в Бъл
гария. оглавявана от* 
академик проф. Иван 
Попов направи чети
ридневно официално 
посещение в нашата . 
страна като гост на 
Съюза на инженери
те и техниците на 
Югославия- ........

Ника-
по-

В Мелбърн преди някоя 
ко дни, с откриването на 
фотоизложба на Иван Мещ 
равич, нашият (най-знаме 
нит скулптор, а по 
чай стогодишнината от 
рождението му, започнаха 
„Хърватските дни — Мел 
бърн '83”.

Това е манифестация, с 
която започна една полез 
на традиция, с желание да 
се даде принос в опазване 
то (И развитието на (нацио
налната самобитност, кул 
тура и език между хърва
тите в Австралия, а ведно 
да представи на австралий 
ските приятели част от 
хърватската култура и 
традиция”.

В предстоящите (някол
ко дни ще последват и 
редица културни манифес 
тации, на които ще бъде 
представена 
та хърватска литература, 
музика, филм, издателска

дейност в Хърватско и по 
стиженията в повече дру
ги области.монетен

развитите тьр-

слу-
„АВСТРАЛИЙСКА 
ЩАФЕТА НА 
МЛАДОСТТА”

поради
наладе-
никара-

на-

С тържествено пре 
даване на „Австралий 
ската щафета на мла 
достта' на генералния 
конзул на СФРЮ в 
Сидней Петар Бош- 
ковски, с поздравле
нията на австралийс
ките младежи и де
войки от югослав
ски произход на сво
ите другари и другар 
ки от всички народи 
и народности на Юго 
славия, в Сидней за
върши тазгодишно
то чествуване Деня 
на младостта.

ПО ПОКАНА НА ФИДЕЛ КАСТРО

Рнбнчич в Хавана
• В ДЕЛЕГАЦИЯТА 

■НА СюК СА И ИЗПЪЛ
НИТЕЛНИЯТ СЕКРЕТАР 
НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО
ТО НА ЦК НА СЮК ВЛА 
ДО ЯНЖИЧ И ЧЛЕНЪТ 
НА ЦК НА СЮК МИХАИ 
ЛО ПОПОВИЧ 

Пред съвременна■заминаването 
председател

ят на Председателството 
на ЦК (на ОЮК Мит* 
Рибичич в интервю на ку
бинския партиен (вестник 
„Гранма” заяви, че отно-

Куба,(В

. \НР БЪЛГАРИЯ

Покачване на ценнтетенията 1И сътрудничест
вото между ОЮК и Ку
бинската комунистическа

В Народна република България тези дни 
юа покачени цените на някои основни хранител
ни стоки, алкохолни напитки и услугите на так
симетровата служба. Цените са по(качен'и с от 
10 до 70 на сто. Свинското месо е поскъпяло с 
21,4, телешкото ;с 23 и меденото месо с 13,7 на 
сто.

Без оглед на географска
та отдал ечиост, каза Риби 
чич, съществуват (възмож
ности и интерес за по-на
татъшно успешно разви
тие иа ^югославско-кубин
ските отношения, които 
(все още не са достатъчно 
използувани. Югоолавско- 
кубинското сътрудничест 
во е в интерес на нашите 
народи и .партии, а също. 
така и в интерес 1на поли!- 
тиката на необвързване, 

социализ- 
меж-

партия, както и между 
Югославия и Куба се (раз
виват успешно. Те юа прия 
телюки, успешни и откро
вени, понеже се развиват 
въз основа на известните 
принципи за равноправие 
(И взаимно (уважаване, за 
които Югославия и Куба, 
като социалистически и 
необвързани страни се за
стъпват в отношенията ме 
жду},.даржавите и парти
ите/гособено в отношения
та м&жду социалИстичеоки

страни, между комуни мира, прогреса, 
етическите и работничес- ма и рав'ноправното 
ките паралии. За успешното дународно 
развитие ^.^.-отношенията во. Затова трябва да

обогатявахме и задълбоча-

БЕРЛИН: В-к ,Д1о
ес Дойчланд” (ГДР).

. призивал Германска 
та федерална репуб
лика да ое застъпи . 
за сключаване на до-. . 
говор между НАТСХ 
и Варшавския дого- 
вор за отричане ,от- 
употреба на.сила, за . 
щото това, както се 
изтъква, ще. . служи 
«а мира, сигурността 
и сътрудничеството 
между страните с ра 
злични обществени 
устройства.

Цената на вносната вотка е увеличена с 
30, на вносното пиво със 70, и на домашното та- 
канаречено „луксозно” пиво с 28 на сто. Юж
ните плодове са носкърнали средно с 35 на сто. 
а услугите на таксиметровата служба с 50 на 
сп*>.

Във всички ресДорани за обществено хра
нене са (въведени „сезонни цени”, които с Ю на 

понвисоки от досегашните.
Покачването на цените е обосновано с 

,/обезпечаване на нормално снабдяване 'на на
селението ю основни хранителни стоки” и зат
руднения, 'създадени от дълготрайната суша.

сто са

сътрудничест-
ги

особен
гарите 'Еитб ^Жастро.

^,•
тадоxа/дру-

ваме.
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС 
СТИТУДИОННОСТТА, ЗАКОННОСТТА лгВ НИШ ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА КОН- 

И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МОРАЛ ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС 
ПОВОД ЮО-ГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТ 

ТА НА КАРЛ МАРКСДА СЕ ПРЕМАХВАТ ПРИЧИНИТЕ, 

А НЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ...
ПО

Духовен кръгозор 

на нашата епоха
С .ЗАКОННОСТ И СОЦИАЛИСТИЧЕ СКИ МОРАЛ.

СКГ ит™ тТРсИ,1У„НОЮЧ' ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА
ПЪЛНО АНГАЖИРАНЕ НА ВСЕКИ КОМУ

НИСТ ПООТДЕЛНО ВЪВ ВСЯКА ПЪРВИ ЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

След Четвъртото 
мие (на ЦК на СКС 
ки общински . комитети на 
Съюза /на комуни спите 
Нишки регион, отнооно те
хните председателства, са 
обсъждали въпроса за осъ 
ществя-ването на конститу- 
ционността,
и социалистическия морал, 
като са набелязали и 
кретни задачи в тази на
сока. В осъществяването 
на заключенията от Че
твъртото заседание на ЦК 
на СКС н утвърдените за
дачи в тази област, Съю
зът на комунистите (в ре- 
гибна е мобилизирал всич
ки субективни и самоупра 
вйтелнн сили. Отговорното 
и програмираното ангажи
ране на всички части на 
п&питическата самоупра- 
вйтелната и стопанската 
система даде определени 
макар и не всички очак
вани резултати, беше из
тъкнато на неотдавнашно
то заседание на Председа
телството на МОК на СКС 
в Ниш.

СТТА ИЛИ ДОКАТО НЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРЕ 
ХОД ОТ КЛАСОВО В БЕЗКЛАСОВО ОБЩЕС 
ТВО. А ТОВА Е ЗАДАЧА НЕ САМО НА ЕДНО

ЧКРЕ

заседа
воич-

вичните организации и ор
ганите на СК. Все повече 
укрепва съзнанието и лрак 
тиката сред трудещите 
се и гражданите за това, 
че борбата за осъществя
ване 'и укрепване на кон- 
спитуционността и закон
ността не е само право и 
дълг на компетентните ор
гани, ио -преди всичко, ре
ална иотреба и неотчуж- 
димо право на трудещите 
се и гражданите.

И покрай забележител
ната дейност и постигна
тите резултати в някои 
среди съществува посега
телство срещу обществено 
имущество, и стопанска 
престъпност, а имало е и 
така наречени „полезни" 
малверзации. Неприемли 
во е схващането, че в ин
терес на ООСТ е допусти 
мо всичко и че незаконно
стта да може да се пре
връща в правило. Срещу 
отделни несамоуправител- 
ни прояви не се предприе
мат навременни мерки, ко 
ето създава недоверие 
сред известно число граж 
дани и трудещи се и по
треба своите права да за
щитават извън трудовата 
и жизнена среда. Отсъс
твието на дисциплина, от
говорност и
олортюнизъм, 
но влияят и върху осъще
ствяването на отделни си
стемни закони и изпълне
нието на обществени до|о 
вари и самоуправителни 
споразумения.

Известни примери со
чат, че бавно се реагира 
срещу драстични случаи 
на нарушаване на социади

етическия самоулравите- 
лен морал, че 'Комунисти
те не винаги реагират на
време, а инспекциите и 
другите контролни органи 
със закъснение разкриват 
/крупни злоупотреби, посе
гателство срещу обще
ствено имущество и ти. 
Има случаи не само на не
законност, но и на немо
рално поведение и злоупо
треба на пост, -каквито са: 
неплащане на /комунални 
и други задължения, израз 
хедване на обществени 
средства за представител
ни разходи и пр., което се 
изнася в .много жалби и 
оплаквания.

ПОКОЛЕНИЕ — ИЗТЪКНА ДУШАН 
БИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК НА СКС.

В

По повод 100-годишнината от смъртта на
на СК в 

проведе
Карл Маркс, Централният комитет 
Сърбия, преди работното заседание, 
тържествено заседание, на което Душан Чкре- 
бич между другото каза:

законността

кон-

— Тази година прогресивното човечество 
отбелязва стогодишнината от смъртта на Карл 
Маркс, основоположника на научния социали
зъм, чиято мисъл представлява духовен кръго
зор на нашата епоха. И онези, които живеят и 
действуват въз основа на неговите революцион
ни идеи, и онези, които им отричат това качес
тво, изразяват уважение към неговия гений. 
Все повече общества изграждат настоящето и 
бъдещето си въз основа на марксизма и с осно
вание можем да кажем, че социализмът прерас 
тна в световен процес-

Трябва постоянно и кон
кретно анализиране на пра 
ктичеокото действувал е
на първичните организа
ции на Съ.юза на комунис
тите. синдикатите, са-моу- 
правителните работничес 
ки контроли и пр., като се 
премахват причините, а не 
последствията. Постигна
тите в досегашната актив
ност резултати, дават ос
нование да се очаква по- 
ускорена, по-успешна и по- 
ефикасна акция за запазва 
не на законността, консти 
туционността и социалис
тическия морал 
изтъкнато на заседанието, 
•в чиято работа /взеха уча
стие Божидар Тимотиевич, 
Бранислав Павлович, Ради 
вое Илич, Славка Милади- 
нович, Станимир Стаменко 
вич, Петър Радоевич, Хен- 
рик Селич, Станко Ивко- 
вич, Богдан Трифунович и 
Александър Йованович.

Б. Костадинов

Същевременно се срещаме и с жестоко 
отричане на марксизма, особено през последни 
те години. Днес повече от когато и да е цен- 
трите на антикомунистическата пропаганда на
стояват да компромитират Марксовото дело и 
в него да изнамират ..зародиш" на тоталитарен 
порядък. Но няма нужда от защита на Маркс 
от тези безсмислени обвинения, защото истори 
ческата практика е най-добър критерий за ис
тината и единствено тя може да потвърди или 
отрече основните принципи на марксизма.

В уводното изложение 
на Драган Анджелкович, 
изпълнителен секретар, и 
в разискванията бе оцене
но, че в тази активност 
особено -недостига следе
не осъществяването на за
дачите и заключенията и 
вземане на мерки за осъ
ществяване на пъпна отго 
ворност и засилване на 
отделни акции.

За нас марксизмът остава траен източник 
на вдъхновения все докато нс се преодолее раз 
резът между неговите етически идеали и дей- 
ствитлността или докато не се осъществи пре
ход от класово в безкпасово общество. А това 
е задача не само на едно поколение.

бешеприсъщият
чувствител

Следейки Марксовата революционна ми
съл, ние трябва да създадем на работническата 
класа възможност Да стане още повече субект 
на изграждането на социалистическите самоуп- 
равителни отношения и осъществяването на соб 
ствените исторически интереси.

В изложението бяха по
сочени и някои слабости в 
тази широка политическа 
акция, както 
-на по-нататъшното ангажи 
райе на Съюза на кому
нистите и останалите су
бекти.

-и насоките ч. У
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИНФОРМИРАНОСТ В СК

Жива реч в непосредствени контактиОт досегашните разис
квания и оценки, може да 

извода, че ог-се направи 
ромно мнозинство трудели 
се и граждани, 
тическото си поведение и 
работа, -на своите работни 
места и задачи, се борят 
за приемствено осъществя 
ване и укрепване на кон- 
ституцианността и 
ността. В това отношение 
са постигнати

вече се практикува инфор 
мнцране 1в /непосредствен/м 
/контакти на политически 
активисти и работни групи 
с членовете на първични
те партийни 
Тъй като този вид инфор
миране не е еднакво за
живял във -воички обшин- 

СК,

живата реч /в непосред
ствен и контакти с нищо 
/не може да се замени в 
системата на вътрешнопар 
тийното информиране..

прак- Подготвя се заседание на Междуобщинска- 
та конференция на СКС за идейно-политическите 
задачи на СК в развитието на агрокомплекса и 
реализацията нц( „Морава II".

в

организацииКъм края на май Пред
седателството на Между- 
общинската /конференция 
на Съюза на комунистите 
в Леоковац /оцети лолити 
ческата инфор м/ираност в 
организацията на СК в ре
гиона и сумира подготов
ките за седмо заседание 
-на Междуобщимоката кон
ференция на СКС, което 
ще се проведе /във втора 
та половина на юши и на

което ще се разгледа как 
се /Осъществяват мдейно- 
пол/итичеоките задачи па 

, СК в развитието на апро- * 
комплекса и реализацията 
на проекта „Морава И".

Наред с информирането 
чрез средствата за масова 
/информация, бюлетини и 
писани материали, /в орга
низацията на СК в Южно 
мораваки регион 'Все па-

закон-
На заседанието беше 

подчертано значението -на 
пълното информиране 5’на

ите ма сдружения лрур^-по 
неже без това първичните 
организации ие могат &а 
предприемат акции за по-

забележи-
втел ни /резултати

ООСТ, местните общности 
и други са-моуправителни 
организации /и общности и 
делегатски скупщини и те - 
хнитв органи и тела -в ор
ганите на управлението, 
правораздаването и обще
ствено-политическите ор
ганизации. Във всичко това 
безсъмнено, голям е пря
корът на членовете на пър-

комунистите -вски организации на 
Председателството 

МОК иа СК -в Леоковац 
застана на становище, че 
/ръководствата на партий
ните организации в общи
ните трябва много тговече 
да действуват за усъвър- 
шенствуването му. Защото

на

успешно осъществяване 'на 
-и ко ном и ческата стабшм гза 
щгя.

К. Г.
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КОИ ПРЛВЛ СА ЗАЩИТАВАЛИ ПРЕД СЪДА НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД РАБОТНИЦИ ОТ 
РАДСКА ОБЩИНА В 1982 ГОДИНА?

В БОРБАТА ЗА КОНСТИТУЦИОННО СТ, ЗАКОННОСТ И СОЦИАЛИСТИЧЕ 
СКИ МОРАЛ В ДИМИ ТРОВГРАД

БОСИЛЕГ

Недопустими постъпки на някон 

ръководителн Много основателни 

исковеВъв всички първични организации 
на Съюза на 'комунистите в Димитров
градска община отново се разглеждат 
заключенията на общинския комитет 
«на СКС в Димитровград за конституци- 
онноет, законност и социалистически 
морал. По-точно сумират се първични
те резултати в осъществяването им, 
които вече са налице. В много среди ко 
му кисти те на заседанията на първичните 
партийни организации трудещи се на 
Синдикалните заседания или на сборове
те на колективите започват откровено 
да говорят и сочат определени неправнл- 
нссти и злоупотреби. Тъкмо това е и цел 
та на тази акция, която трябва да бъде 
трайна задача на всички комунисти и 
трудещи се.

Напоследък обаче в някои трудови 
организация! от ръководните структури 
шга прояви, които нямат нищо общо 
със социалистическия морал. Става ду
ма, че в някои трудови организации 
директорите или други лица на ръково
дни постове, са тъРсили от отделни ра
ботници изявления по повод дискусиите 
им на събранията, на които се е разнс 
квапо във връзка със законността и со
циалистическия морал.

. Ако тези работници са посочили 
определени злоупотреби или самоволни 
на ръководи и; хора в колектива в мамен 
та, когато в цялото -общество се -води 
борба против тези «прояви, -недопустимо 
е заради това да бъдат преследвани или 

.да имат Други неприятности. Недопус
тимо е за .нравилма и конструктивна 
критика да се т^рси отговорност* Това 
направи значи отрвнимавай е на само1 уп
равителните прана на трудещите, значи 
спъване на самоуправлението. Тези дире
ктори н хора на ръководни постове в 
трудовите колективи трябва да прераз
гледат собствения си морал.

ясно е, че не могат да се позволят 
ни клевети ни лъжш. Но ако на заседа
нията на първ!шните партийни иди син
дикални организации трудовите хора се 
застъпват за разплата с безделието, до 
гава тези, които <г«п осуетяват, трябва, 
да се повикат не само ма пслитичсска 
отговорност во и да бъдат отстранени 
от трудовата организация. Очевидно.с 
тях-ния морал нещо пе е в ред. Кому
нистите и всички трудещи се не смеят, 
да позволят някому да им отнфма пра
вото сами «да решават проблемите в 
своята среда.

НАЙ-МНОГОБРОЙНИ СА СПОРОВЕТЕ, ВЪЗ 
НИКНАЛИ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА 
ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ, ПРИЕМАНЕ НА НОВИ РАБО 
ТНИЦИ И ПРМЕСТВАНЕ НА ДРУГО РАБОТНО 
МЯСТО

Основният съд на сдру- 
жрн-ия труд във Враня ми
налата година с гледал 56 
дела от БосилеГрадска об 
щина (Ю дела по-малко в 
сравнение с 1981 година).
Предложение за възбужда 
него на 50 дела са дали 
работници, а само 2 орга
низации па сдружения 
труд са търсили обезшете 
ние от свои работници. В 
26 случая работниците са 
потърсили в съда защита жения труд е разрешил 
на правата си в разпреде 46 спооа и в 50 на сто слу 
лението на средствата за 
лични доходи ;и други па
рични принадлежности, 13 
дела са възбудени поради 
неспазване на закона и ус
ловията на конкурса при 
приемането на нови рабо 
ботнИци и в 7 случая ра
ботниците са считали, че 
с преместването им на 
д.оуго' работно място 
нарушени техните закон
ни и самоуггравителпи пра 
ва. С помощта на стла 
Зтсг-вният дом и ООСТ 
Слога” са потърсили от 

4 относно 5 свои работни
ка да надоместят щетата, 
която са предизвикали.

Най-мното дела (всичко 
10) са завели трудещите 
се от ..Автотранспорта”, в 
8 от който се търси осъ
ществяване на парични 
_____ ТРИ КАНТРА, ТРИ ТЕГЛА...

На р.аз-иринадложности. 
решаване в съда са се на 
мерили и 8 спора от Здра 
в-ния дом, 7 от „Слога”, по 
4 от ООСТ „Изградня", ос 
нелзното училище ,.Велко
Влахович” в Бистър и Гор 

3 от об- 
на СКС

секция.ската
шинокия комитет 
и 2 спора от основното учи 
лище „Георги Димитров” 
в Босилеград.

Основният съд на одру-

чаи произнел присъда в 
полза на подателите, 
говорно са разрешени 10 
спора, а също толкова спо 
рове са отхвърлени „като 
неоснователни.

В отчета на Основния 
съд на сдружения труд въз 
Вргчя за работата му през 
1982
е констатацията, че работ
ници в Босилеградска (Сб 
шина са представили в съ
да много основателни ис
кове. Оу тази констатации 
лесно се прави извода, че 
нарушаването на законни
те и самоуправителните 
права в организациите на 
сдружения труд и трудови 
те общности в тази общи 
на е доста разширено яв
ление.

А. Т.

В ПЪРВИЧНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАН ИЗ АЦ ИК В ДИМИТРОВГРАД 
СКА ОБЩИНА ПРЕД ДЕНЯ НА САМОУПРАВИ ТЕЛИТЕ година доминантна

Предлагат се кандидате за награди
По повод 27 юни — Деня 

«на самоуправителите в 
СФРЮ, първичните орга
низации на Съюза на син 
дикатите в Димитровград
ска община провеждат съ 
брания и предлагат изтък 
пати работници и оамоуп- 
равители за награди и при
знания, които присъжда 
общинският • синдикален 

съвет- За традиционните

Райко Зарков, председател 
ка СК на СКС в Димит- 
резград. .

грамоти, които на синди
кални и обществено-поли
тически дейци ' присъж
да Републиканският син
дикален съвет на СР Сър 
бия от т-ази община са, 
пр едл ож е ни Геор ги Н и- 
1КОЛОВ, работник в каучу 
ковата промишленост „Ти 
гър” — ООСТ ,,Димитро«в- 
град”, Саша Димитров, 
председател на Общинс
кия синдикален съвет и

. Наградите *и. признания- 
та ще бъдат връчени , на 
тържествено заседание на 
Общинския. синдикален съ
вет, което те . се проведе 
на 27 юни в ДимитРов- К. Георгиев ’
град.

А. Т. А разликата—40 кгV •.

БОСИЛЕГРАД
В магазините за месни изделия, в железари

ята или на „зеления” пазар често се случват под- 
крадвания с кантара. Обикновено, клиентке не се 
тревожат, защото все пак се касае за „дреболии”. 
Обаче кантарите на организациите за изкупуване на 
добитък не са толкова дребнави. Ако сте невни.ма- 

• телни, -изкупчижът- може да .ви мине и с половин 
милион стари динара. Но. ако се ръководите от при
мера на НОВКО СТОЯНОВ, известен като „Чапаев”, 
о.т с. Петърлаш в джоба ви ще останат парите, спе- 

,4 елени, с труд и пот-
, Стоянов «решил да продаде крава. Закарал я 8 

Димитровград и я измерил на кантара на ООСТ „Ко- 
оперант”. Тази «услуга заплатил 50 динара. Кравата 
била тежка 560 кг. но поради несъгласие с изкуп- 
чика, решил кравата да даде на касапницата. Пока
зал квитанцията, че е измерена на кантара на „Ко- 
оперант”, но не му признали това. Измерили «кравата 
«на техния кантар! който показал че тя е тежка 
—- 540 кг.

Ядосан от разликата в теглото, закарал крава
та в село Чйнигловци. Там кантарът показал — 
580 кг,. За това овидетелствува и изкупвателната 
квитанция «от 18 май т.г. под № 83152.

' Три кантара, три различни тегла! Развалени или 
подготвени за такива, които не са като Стоянов? Ра 
зликата от 40 кг между кантарите в касапницата «и 
Чин пи ловци струва точно 5 хиляди динара (40x125 
дин.). Трябва ли тогава «да кажем нещо против оне- 

. зи, «които продават добитъка в Чингловци. Въпреки,

Още една първична организация
На учредително събрание на членовете на СК 

Цела за чорапи избран секретариат от 5 души. За 
секретар е избран Мил е Андонов, а за заместник 
секретар Арсена Василева.

През миналата седмица, 
по инициатива на Общин
ския комитет, а въз осно
ва на Статутното реше
ние, въ;в фабриката за про 

• изводство «на дамски чора
погащници, «мъжки «и дет
ски. чорапи «в Босилеград,
Която работи като трудо
ва единица на Текстилната 
фабрика „Зеле Велкович” 
от Леоковац се учреди 
първична партийна «органи 
зация. За пръв секретар шнишка 
Миле Андонов, механик, а ха тези дни въпроса със 
а за заместник-секретар 
във фабриката, която е и 
член на Общинския 'коми
на организацията е избран 
Арсена Василева, плетач 
тет на СКС «в Босилеград.
Освен тях, «избрани са «още 
трима членове на секрета
риата.

Новсформираната пър
вична партийна организа
ция в тази производствена дителите за повече про-

които досега са били чле
нове в различни .партийни. .. 
организации в местните 
общности в общината.

в

трудова единица понастоя
щем «наброява «над 20 дущи, у,. м. я.

БАБУШНИЦА

Сериозна акция
Делегатите на Общ«инска 

та «конференция на Социа 
листичеокия съюз в Бабу-

община обсъди- повече храна, е нужно.,.да 
се мени о,тнощенцето към ,

изводство. В днешно пък 
дреме, когато се полагащ 
усилия за производство ма

селско- селокото стопанство.
В кооперация' „Буд«уч- 

ност" '«в:ече сег предприемат

сдружаването на 
стопански производители.
Изнесено беше, че 
пред1им«но селскостопан

ска община има само 692 
сдружени производители.

Съществуващите четири
кооперации, . създаването. «а такива и в 

всичките се- . «други села в общината, Ра 
збира се там, където съ- 
ществуват условия.

тази
мерки за създаване на «още 
дв е кооперативни'' органи
зации, но трябва да .се изу 

«възможностите,,, за че цената е еднаква, хората все повече не «искат да 
дават добитъка ои на ТО „Сточар” (и „Кооперант" и 
касапницата работят в състава иа тази организация).

За изгубеното доверие коментар не е нужен. 
Обаче, нужен е отговор на въпроса: „Какво правят 
ин оп екциите ?''

чат
земеделски 
обхващащи 
Л'ища в общината, не са «в 
състоя|ние в най-пълна сте 
пен да ангажират произво А. ТашковМ. А.
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на Деня на младостта

БОСИЛЕГРАД

Титовото дело е наше 

вчера, днес и утре
300 МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ ИЗПЪЛНЯВАЙКИ ГИМНАСТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕ 
НИЯ ОЩЕ ВЕДНАЖ ПОТВЪРДИХА, ЧЕТИТОВИЯТ ПЪТ И ДЕЛО ОСТАВАТ ТРА 
ЕН ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ4 В ПО-НАТАТЪШНАТА БОРБА И УСИЛИЯ В ИЗГРАЖДА 
НЕТО НА ОЩЕ ПО-ХУБАВО И ПО-ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ

Младежите съвместно с 
пионерите и граничарите, 
трудещите се и граждани
те от Босилеград  ока общи
на и този пъ,т както и ви
нари досега, 25 май — Де
ня на младост-та и рожде
ния ден на великана на 
нашата епоха другаря Ти- 
то ознаменуваха тържес
твено с редица спортни 
състезан:ия и (манифеста
ции. С това младежите и 
девойките от Бооидеград- 
ска община още един път 
показаха, че са неразрив
на част на нашето съдру
жие и, че храбро и после
дователно вървят по Тито- 
вия път, изказвайки своя
та готовност да опазват 
придобивките от Народоос К 
вободителната борба и ре
волюцията — свободата, V.

кото развитие и укрепва
не на самоупр авителните • . 
соци алисти чеоки 
ния, говори председателят 
на ОК на ССМ в Босиле
град, В)Итако Станоев.

двор, в стройни редици и 
в различни униформи, тръ 
гна тържественият парад. 
Най-напред са ученици от 
образователния центъ.р и 
боаил е градокото 
училище с голям портрет 
на другаря Тито. След тях, 
група войници и младежи 
с държавни и партийни зна

отношс-

Пионери от Нашушковица 
БАБУШНИЦА

ецитират за Тито основно
В продължение на тър- 

.жеството бе изпълнено гим 
пастическо 
под названиеВЕРНИ НА ТИТОВОТО ДТ/10 упражнение 

„Нищо не

Заключителни тържества по повод Деня
младостта в Бабушнишка община се състояха на 25 
май в Звонци и Бабушница. В Звонци този ден бе
ше двоен празник: Ден на младостта и ден на ос
новното училище ^Братство”.

на

В Звонци на 25 май се 
чувствуваше празнично на 
строени е. Бяха надошли и 
.множество хора от Ясенов 
дел, Пресека. Ракита, На
шушковица и Берин извор. 
Училищният двор 
щето край река Блатьш- 
ница бяха изпълнени. Прог 
рама по случай празника 
на младостта и рождения 
ден на др. Тито беше под
готвило основното учили
ще „Братство”.

След като хорът при ос
новното училище изпълни 
„Хей славяни” Тодорка Со 
тирова, директор на осно в 
ното училище произнесе 
реч, в която говори за 
значението на празника на 
младостта и за големите 
грижи на нашата социали
стическа самоуправител- 
на общност за създаване 
на необходимите условия 
за обучение на роден език.

Залата на основното учи 
лище беше малка да по
бере всички желаещи да 
чуят и видят програмата, 
в която участвуваха и 
подведомствените учили
ща в Ясенов дел, Берин 
извор, Нашушковица и 
Пресека.
Милан Миланов от с- Пре
сека, Елизабета Маркова 
от Берин извор, Татяна 
Стоичкова и Мария Злада 
нова от Ракита и Я сми на 
Кирова от Нашушковица 
рецитириха стихотворения 
за другаря Тито- Сетне хо
рът изпълни китка парти
зански песни, а накрая 
танцовият състав се пред
стави с няколко народни 
хора. В спортната част на 
програмата — в бягане -на 
100 м победи Милен Ра- 
деиков от Пресека. Той съ 
що победи и в скок в дъп 
жина. По футбол на мал
ка врата във финалето се 
срещнаха отборите па 
„Братство” и „Иво Лола 
Рибар” в Бабушница. По
беди (от еди над есетмстро- 
ви удари, тъй -като «мачът 
завърши наравно 1:1), от
борът на основното учили

ще „Братство” с 3:2.
Е БАБУШНИЦА: ПРЕГ 
ЛЕД НА СТАДИОНА НА 
„ЛУЖНИЦА”

В следобедните часове 
на 25 май на стадиона на 
футболния клуб „Лужни- 
ца” в Бабушница се със
тоя физкултурен преглед 
в чест на празника на мла 
достта. Пред около 
зрители, за значението на 
Деня на младостта и дело 
то на др. Тито говори Ра
дослав Николич, председа
тел на Общинската кон
ференция на Съюза на 
социалистическата 
деж. Той между другото 
подчерта, че и население
то от свободолюбива Луж 
ница, както и всички тру
дещи се и граждани в на
шата братска -социалисти
ческа общност вярно ще 
продължи по пътя, начер
тан от ДР- Тито. Във физ
културния преглед, най-сил 
но впечатление остави из
пълнението на най-малки
те от детската градина 
..Детска радост".

гч * ;

и игри- социализъма и самоуправ
лението.

Тържеството *-започна 
във вторник, когато и гра
дът беше в тържествена2000 Част От гимнастическите упражненияодежда.

В такава обста- мена, а след тях малките 
ковка през улиците на гра- от детската градинка, 
да м«Ина факелното шест- ^ разноцветни балони, учени 
вие. От устата на стори- ци от -всичките ооновни 
ците пионери, ученици и училища, трудещи се от 
младежи, войници и г,раж трудовите 
дани, отекват песни за портрети па другаря Тито 
Тито, за Югославия и за и транспаренти. 
героичната борба на парти 
заните. Шествието при
ключи с лагерен огън в 
училищния двор, където 
до -къони вечарни часове се 
виеха народни и партизан
ски хора. На същия ден 
гго улиците на града се 
проведоха съ-стезания по 
надбягване и надбягване с 
велосипед, в ^оито взеха 
учасгие пионери, ученици 
и младежи от града.

На сутринта на 25 май, 
когато се и проведе глав
ното тържество от всички
посоки прииждаха хора. та, както и за приноса в

В 9 часа от училищния обществено - икономичес-

бива да ни изненада”, в 
с което участвуваха учени

ци от средношколския 
зентър, босилеградокото, 
б/стъЗ>ското и долнодюбат 

организации с • око основно училище.
В 16 часа в голямата 
;а на Културния дом 

т дествс-то продължи с 
н .-„'рана културно — заба 
•г.: програма, в която учас 
тз у в аха ученици от оонов 
ното училище и средно- 
ш кол ците. Пр еди това
председателят на ОК на 

1500 " ССМ в Босилеград Винко 
Станоев връчи признания 

спечелено
окото основно училище из- първо, второ и тРето мя- 
пълни националния химн, а сто в състезанието ..Тито 
след това за значението — революция— мир”, «ка
на празника, за героично- кто и на отделни лица и 
то минало на младежите, 
за техния принос в борба-

мла-

Пар-адът прик
лючи пред тържествено 
украсената трибуна на ста 
диона на „Младост” на -коя 
то бяха ръководителите и 
обществено - политически
те дейци в общината.

Тук, пред около 
зрители, най-напред учени
ческият хор на босилеград « грамоти за

Накрая културно-худо
жественото дружество 
Младост" 'Изпълни народ- кал ективи, които дадоха 

принос в това традицио- 
нално състезание.ни песни и танци.

М. Андонов М. Я. *

Движение,СУРДУЛИЦА красота младостУ
Денят на младостта и 

91-вата годишнина от «рож 
дени сто на другаря Тито 
в Сурдулишка община бе 
ознаменуван 
но. Все пак най-тържест- 
вено бе на 25 май на град 
ския стадион .в Оурдули- 
ца, когато около 1000 уче 
ници от основните и оред 
ни училища се представи
ха с традиционния прег
лед на младостта.

На 24 май бе проведено 
тържествено 

на общинската конферен
ция на ССМ, на което за 
значението на празника на

младите говори Валенти
на Станишева, член на 
Председателството на ОК 
на ССМ в Сурдулица. Ме
жду другото тя подчерта, 
че младите са (витали по
казвали привързаността ои 
•към Титовото «дело и че 
днес чевъ1?сто следи -яоння 
Титов път- След това Мио- 
драг Маркович, председа
тел на ОК на ССМ «върни 
дипломи на заслужили тру 
ДО1ВИ организации, първич
ни младежки организации 
и на отделни лица за раз
витието ‘и работата на «мла 
дежките организации.

В уводното . изложение

на Мтгсдраг Маркович и ||з 
разискванията бе подчерта 
но ,че пред младите в об 
дината, предстоят много 
бройни задачи, които от 
тях изискват много по-голя 
мо ангажиране. И този 
път младите се застъпиха, 
за последователно прилага 
не на Обществения дого
вор и останалите законо- 
предписаиия, които регу- 
лират заемането на неза
етите. Бе изтъкнато и зна 
чението от постоянно иде 
йночюлитическо и маркои 
стко «издигане на младите, 
което трябва да бъде 
предимствена задача.

На Градския стадион на 
25 май бе особено тържес 
твено. Пред «около 10- хил -У 
яди трудещи се и гра6*с-,>- -е 
дани, учениците от основ 
ните и средни училища и 
членовете на детоката гра 
дин«ка ,,Наша радост" се 
представиха с хубаво под
готвения преглед на мла
достта , от т мазол изир а йкт I 
привързаността си към 
името и делото «на другаря 
Тито. Съшия ден и всички . 
първични младежки орга
низации ознаменуваха пра 
зника с подходя1 ши мани 
фестащш.

тържестве-

заседание

с. м.
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ОТ СТОПАНСТВОТО В БОСИЛЕГРАДСКЛ ОБЩИНА

|ЗОИ5ВСШУ!11В1111ШЖ1УП
ИЗ ОСТ КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА"

ОТ КОНСТАТАЦИИ - КЪМ 

ИЗПЪЛНЕНИЕОБЕДИНЯВАНЕТО НА ТОВАРНИЯ
ТРАНСПОРТ - НЕОТЛОЖНО

А СЕГАШНИТЕ ТРУДНОСТИ В СТОПАНСКАТА 
ДЕЙНОСТ СЕ ПРЕОДОЛЯВАТ СЪС ЗАСИЛЕНА ДЕ 

ЙНОСТ НА ВСИЧКИ СУБЕКТИ
В условията на изостре

ната обществено-икономи
ческа и стопанска обста
новка стабилизацията не 
е нова тема. Напротив то 
ва е тема от широко об
ществено значение, която 
навсякъде и на всички ра 
•внища заема централно Мя 
сто. Да се пестят сурови 
ни, материали и енергия, 
а да се използуват вът
решните ресурси, натовар 
ват машините за произвол 
сгво докрай, са снцестве 
ни условия за повишаване 
то на производствената 
мощ на организациите. Не 
е достатъчно само да се 
приемат стабилизационни 
програми, а веднаж за ви 
нари трябва да се тръгне 
с конкретни примери и 
дела.

В това отношение из
ползуването на товарния 
транспорт в организациите 
на Бооилеградска община 
е най-очебиещ пример. 
Именно товарни камиони 
имат: Автотранспортната
организация — 25, ООСТ

„Слога” — 8, ООСТ „Нап
редък” — 4, Горската сек
ция — 4 и ООСТ ,.Изпра 
дня •• Обаче, с изключе
ние па „Изградня” остана
лите се използуват с 
на сто. Всекидневно в ед-

;:<!11ни сс разтака решение 
то от една до друга ра
ботна група. Правят се 
прое ктоцр е; Ц1 ожени я 
говори. Раздвижват се ини 
Ц'Иа|1И1Вп и от страна ма 
сби .остен ю- I голитичеокито 
организации и Об]цинска
та скупщина. Обаче 
зул татп о т тази общество 
.по-полозна инициатива псе 
още няма, а за общестме- 
но-н мсономичеека-ра опра в
дателност за такова обеди 
пение излишно е да сс 
говори, особено сега ко
та го -все по-трудно има 
автогуА|1Н или пък исогато 
се дават огромни валутни 
средства за нефт.

—система”. Понеже засега 
това е единственият начин 
(при наличието на липса 
па материали и суровини) 
да се смекчи неблагопри
ятната обстановка.

Налице са и първите ре 
зултати. Договорени са ра 
боти за около 30 милиона 
динара, което представля
ва около 8 на сто рт пе 
лскупното тазгодишно про 
извотство. Такива 
са установени с 
ската демократична ре 
публика.

Освен това 
са и други 
стойност от 170 милиона 
динара, относно заедно с 
ГДР общо

Стопанската дейност 
ма ОСТ конфекция „Сво
бода” в ■Димитровград 
през настоящата година 
се среща с редица трудно 
сти. Твърде ост»р проб
лем представлява набавка 
та на нъзмроизводствени 
материали. Не ио-безначм- 
телен мо тежестта си е и 
проблемът за обезпеча ва
ше на оборотни средства, 
тъй като продукцията 
има главно сезонен харак 
тер и трябва да се лагеру 
ва до настъпващия сезон. 
По тоя начин се „замраз
яват” значителни оборот
ни сродства.

Редица субективни ела 
бости също затрудняват

«II до

50

на или друга посока от, 
Босилеград до Владичин 
хан се правят по десетина 
празни ходове. А

ре-

ТТ)|К'МО
тук 1 икон оми ч ес ката 
билнзация на 
примери може

ста- 
■ конкретни 

нап-много
да се използува. Камиони 
те ата Автотранспорта от 
Босилеград до

връзки 
Г ерман-Валдичин

хан прекарват кварц, 
от там се връщат празни, 
докато ежедневно но ня
колко камиона на „Слога”, 
па и „Напредък 
празни, а се връщат пъл
ни. Поради това обедине
нието на тоя транспорт в 
една

а
договорени 

работи на
Този въпрос неотдавна 

отново бе предмет на об
съждане на Изпълнителния 
Съвет
скупщина, който зае кон
кретно становище, отново

отиват
200за околообщинскатапри

трудова организа
ция, където съвсем сигур
но използуването на .мощ
ностите би бил много 
рационален е неотложно.

Наистина и този въп
рос не е нов. Вече две го

■въпроса да се изучи 1И най- 
късно до края на юни да 
се реализира. Доколкото 
това ще се осъществи 
ще покаже времето.

по-

Л/1. Я.

В МОДНАТА КОНФЕКЦИЯ В БЕЛО ПОЛЕ СЛЕД ПРЕМАХВАНЕ НА ВРЕ 
МЕННИТЕ МЕРКИ

погасени
ф ВСЕ ОЩЕ ИМА ТРУДНОСТИ С ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА 

ОТПЛАЩАНЕ НА КРЕДИТИ, ВЪЗЛИЗАЩИ НА 11 МИЛИОНА ДИНАРА • 
НЕ Е РЕШЕН И КАДРОВИЯТ ВЪПРОС 9 ТЪРСЯТ СЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ИНТЕГРАЦИЯ „Свобода” се старае да запази реномето си

производствената дейн- 
ност- Касае се предимно 
за голям брой отсъствия,

милисна динара, 
представлява общо 50 на 
сто от тазгодишната про
дукция на ОСТ конфек
ция „Свобода”.

което
От нова година .насам, 

т.е. след премахване на 
времените мерки, 200-те 
работници в ООСТ Модна 
конфекция в Бело поле 
край Сурдулица полагат 
усилия за премахване ма 
трудностите в стопаниова 
нето. Първото тримесечие 
на настоящата година ко- 
гато са осъществили общ 
доход от 19 милиона -ди
нара, който в сравнение 
със същия миналогодишен 
период е увеличен близо 
със 70 на сто, са приклю
чили с положителни дело
ви .резултати. Миналогоди
шните загуби, възлизащи 
на 8,7 милиона динара ве
че почти са погасе|ни.

талони, стойността на кои
то възлиза на 4 милиона 
динара. Директорът под
чертава, че се търсят но
ви възможности за пласи
ране на изделията, сред 
които и възможността за 
шиене на детски ветровки 
за СССР.

Тази организация и за
напред е изправена пред 
проблема с обезпечаване
то на .кадри, преди всич
ко на ръководни лица с 
висша и полувисша текс
тилна специалност. Извест 
но число административни 
работници са върнати в 
производството, но същи
те търсят възможности да- 
изиграят определението ата 
самоуправителния орган и 
да се върнат на „своите” 
си места. Трудовата дис
циплина е издигната на по- 
високо 'равнище, а четири 
работника са получили 
крайните дисциплинарни 
наказания — уволнение.

Джорич казва, че опре
делението им е да се ин
тегрират с .някоя доходно 
по-о'илна текстилна органи 
зация. Понастоящем са

също така подчертава, че 
за успешно стопанисване, 
което да обезпечим отпла 
щането на кредитите, а съ
щевременно да укрепва 
материалната основа на ор 
ганизацията са необходи
ми повече условия, от ко
ито: на време да се обез
печава работа, текстилни
те изделия да бъдат каче
ствени, а поръчките сроч
но да се завършават.

както и за други неуреди
ци, спъващи 
то. Оттук оценката на об 
ществено-политическите ор 
ганизации и трудещите се 
в „Свобода”, че занапред 
ше бива дейността им
се изчерпва с констатации 

положе-

прсизводство

АКТИВИРАНЕ НА ВЪТ 
РЕШНИТЕ СИЛИ

В тази стопанска орга
низация са наясно, че са
мо с по-голямо ангажира 
не на всички вътрешни 
сили .може да се надделява 
сегашното трудно 
жение.
всички субекти (от обще 
ствено-политическите 
ганизации, изпълн ителните 
тела и комисии, па все до 
■всеки работник зад маши 
ната), за да може произ
водството що-годе да т-%- 
че нормално.

Оттук и известен опти
мизъм, че затруднените 
условия на стопанска де
йност, в крайна сметка ще . 

се бъдат победени. Необходи 
отговорността за мо е обаче всеки работ-

да

за незавидното 
ние. Необходима[ са кон
кретни акции и изпълнява 
не на задачите от всички 
в трудовата организация.

поло- 
Заангажирани са

Понастоящем трудещи
те се шият униформи за 
бригадирите в съюзни тру 
дови акции и необходими
те 12 хиляди комплета, чи- 
ято стойност възлиза .на 
264 хиляди тРябва Да бъ
дат готови до средата ' на 
т.м. За „Жугшинка” от 
Александров ац шият
хиляди чивта къси панта
лони, :с които ще увеличат 
дохода си с 3 милиона ди
нара. Срокът за завърша- 
ването им е края на този 
месец. За домашния пазар 
тази организация ще шие 
пастелно бельо, с «соята 
работа ще увеличат дохо- 
даси о нови 2,56 милиона 
динара. През юли и август 
работниците на тази кон
фекция ще същият около 
5 ХИЛД1ДИ чивта детски пан

1
УТОЧНЯВАНЕ НА СУБЕ
КТИВНИТЕ СЛАБОСТИ

ор-

Известно е, че част °т 
проблемите имат обектив 
но, естество. Но има и су 
бективни слабости. А те
хни носители са трудещите 

органи- 
Затова се налага

Средства за погасване 
на загубите — казва ди
ректорът на организацията 
Мштован Джорич 
обезпечени от повечето 
източници. За 
щиноката скупщина в Сур 
дулица е отпуснала 3,3 ми 
лиона динара, Модната 
конфекция в Ниш 1,42 ми
лиона, от собствени сред
ства са отделени 
ляди, а тези дни се очак-

Републикан ският 
фонд за резерви да отпус
не 3 милиона динара. Той

се в стопанската 
зация.
от всички да се търси по- 
го ляма дейност и да 
изостри

са

целта об-
ник да знае, че с качестве 
.пата си работа, срочното 

папската дейност и занап изпълнение на задачите и 
ред остава износът, като високото съзнание, пряко 
първостепенна задача. Тър допринася „Свобода” да 
сят ое делови приятели, 
които се*. ангажират в на- 
бавката на възпроизводст- 
вени материали и прибори 
по така наречената „лонг

преодоляването им.
Основната насока, в сто-

590 хи- запази реномето си на до 
бър партньор, което тРУД- 
но се отстоява в сегашни 
те доста лоши условия на 
стопанска дейност- Ст. Н-

актуални разговорите за 
обединяване с Памуковия 
комбинат от Враня.

ва и

В. Б.
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Пролетарии от всички страни, съединявайте се Брой 1367

Белград, ГГ ЩКомунист
г

Критика с акция
П , II анференцията даде доста елементи в ществюто. С-ьЩо така, трябва конкретно, а не

\ конференция на СК на Хърват- •* конкретните изреди да се проговори не като досега вербално и декларативно, да за- 
к°' макаР формално завършена, само е само за Съюза на комунистите вчера м днес, почне <и процесът на идейно-политическата 

|На старта си. Именно, така както тезиси- но, което е много по-съществено, за Съюза диференциация в Съюза на комунистите, 
те за подготовката на ^онференцията в на комунистите утре. Не се касае тук, раз- Битката срещу всичко, което не е кому- 
п Ртицната оаза бяха разбрани като добра бира се, за някаква изказана резерва към ни етическо убеждение и поведение — бе ка- 
сонова за критически разисквания за Съюза програмната ориентировка на Съюза на ко- зано на заседанието на ЦК на СКХ, а пов- 
на комунистите днес, също така и станови- му пистите цялостно. Сега се касае за това, торено и на конференцията — което е бю- 
щата «и заключенията на -най^висшето годиш- че за ролята и сложните задачи на този етап рократичеоко, еснафско, антисоциалгистичес- 
но събрание ^на комунистите' в тази репуб- на революцията да се оспособи всяка пърли ч- ко, Съюзът на комунистите трябва преди 
лика би тряовало да послужат, преди всич- ,На организация и всеки неин член. В ттро- воичко да спечели в своите редове, за да 
ко, за конкретна акция «в промяната на за- тивен случай, както бе забелязано, и зана- може да разчита и на адекватно и достатъч- 
оелязаните слабости във воички сфери на пред ще ни се случва че за подобрението на но силно идейно и политическо влияние в 
■партийната оспособеност за нито най-малко позицията на работническата «класа се изяс- -обществото, а специално върху младото по- 
лесните задачи на времето, в което живеем. мятат форумите, решенията м резолюциите, коление.
Затова и не учудва, че Председателството на 
ЦК на СКХ, сумирайки резултатите на кон
ференцията, се изясни, че разискванията по принася реално и да се променя състоянието, 
тезиеите за подготовка на конференцията и Това особено

а изостава всекидневната, практическата ико 
ном1ичеока и политическа акция, която до- о атова в настоящия момент, когато почти 

^ всички антиооциалистически и антисамо
момент, управителни оили са на сцената, а понякога 

по-нататък да продължат в първичните^ пар- ,к©гато нашите трудности, слабости и пропу- дори получават пространство и в оредегва- 
тийни организации, относно сърдите да бъдат ски биват ползувани от всички опозиционни та за общественото комунициране, публици- 
основата за изготвяне на тяхната програма за оили, с цел да ги отъждествят със самата етиката, обществените трибуни и тм., особе- 
работа, както и становищата и заключенията

е важно в настоящия

•система, относно «да представят как самоу- но е «важно Съюзът на комунистите да води 
праселението е изсмукало своята стойност, а и организира марксистки ориентирания «иде- 
Съюзът на комунистите е изчерпал своята ис- ен фронт. Много често, например, се чуват

оценките, че Съюзът на комунистите в «идей
ната сфера е в «дефанзива, че против откри
тите нападки срещу придобивките на рево-

на тази среща.
< — ...

а Първата конференция на СКХ преоб- 
лада изключително критическият тон за

торическа роля.

Конференцията, следователно, в най-голя-състсянието и тенденциите в развитието
Съюза на комунистите и осъществяването на мата си част бе -разговор на комунистите ,Л1юцията не отговаря ясно и решително, че 
неговат3 водеща идейно-политическа и рево- за Съюза та комунистите. Но, трябва да се реагира -като „пожарникар” или пък че ко- 
яюционна .роля в обществото. Това, действи- 1Каже че това не означава и че тя се е -мунистите, които в конкретните случая са 
телно, и не е нещо ново в партийното «поведе- «нз-й-ггоизван1и -па «пел/ет-а-г .нрйпп пто птуо-пттмие, тъй като Съюзът на комунистите въ,в занимавала с проблемите извън реалните об- наи призвани да осуетят нещо, да се проти-
всички етапи на развитието -на нашето обще- щественомко-ном-ически и -идейно-политичес- 1Вопоставят или реагират, остават бездейни
ство «винаги критически се отнася към себе «и тенденции в обществото. Имаше, натри- ил'и ДО|1:>и на всичко това кумуват. А за Съю-
си, своята политика и стремежите си. Стой- ,мер, доста критически забележки по адрес за 'на «комунистите днес и утре — да оста-
яостта на тази среща, обаче, е в това, че на очерашн0т0 ,и днешното състояние в пър. 'не в яефаиаива, означава да оставя овободно
СъюзГаТ«Гкомумиодте3ав кда^тнщга^оредщ вич-ните -партийни организации. Но, както бе пространство за действуваме на -вражеските 
изнасяха и положителни и отрицателни при- забелязано, -може някоя първична партийна с™'и' то заЩ° както бе подчертано 
мери за идейно-политическата, оргамизацион- организация да постави на дневен ред «и най- 
ната, кадровата и методологическата му ос- >шивотО'лрептящ|Ите проблеми -в своята среда, Съюза на комунистите тряова да се поове- 
пособеност- И точно тази, може да «кажем, 
безпощадна критичност, която -нито «в един 
момент не преминаваше в нихилизъм или
десператество, води и към основното заклю- партия на «пласт, която «в името на работни- 
чение на Първата конференция. Съюзът на «а раздава директиви на шмоуирави те л н«ите .'Р^1а1ват неговата програма.
комунистите -на Хърватоко Има сили, спо- ,орга1нИ) синдиката -и подобно — тогава няма 'л ега''следователно е най-наж-нп и. „„р-собност и воля успешно, -като интегрална „„„„„ Г; е1а> следователно, с наи-важ-но, че след
част -на Съюза на югославските комунисти, РезУлгада. ^ вдин такъв критически анализ, да се
да -извърши своята -длъжност. При това, тря- Ц е ,в Съюза ,на ком^иистите ТРЪ™е В ЦеНтРа™* «комитет
бва да се обляга на. собствените си сили «и бездейни: членове — а това е клашчооко- 
изход от сегашните сложни общественонико- то деление на активно малцинство” -и „па- 1Времето в което живеем търои от «камумис-

,тите да бъдат в първите редици на борбата, 
.търси в Съюза на комунистите вече да

на

на идейното оопоообяване на свсеки член на

обаче ако тя действува изолирано от работ- тИ МН01° 1108646 „ внимание отколжото досега,
и «не бива, например, да се случи в Съюза наничеоката «класа, относно отнася се като
«комунистите да влизат и онези, които не

/
има много първичната партийна организация. Защото,

комически проблеми да търси в пеннатагьш- оивно мнозинство” — предупреждаваха мню-
неното укрепване на самоуправлението и в ин- «зина о.т делегатите от общинските организа-

ституциите (на политическата система. Деле- ции «на СК. Чуваше «се дори «и констатацията се илша с ”чеРвеП1И каранфили , но с штов- 
сърпателни, че самата за „легалната опозиция” «в Съюза на комунис- наст иа се иде ® акциЛта заеРю с Работни- 

могат да развиват тите, -която дЪ топяма степен спира пар- че<жагга |К'ласа и 'Осъществяването на -нейните
-интереси да бъде -и осНо-внбто морило .за 
.работата на всяпса организация, -на всеюи член

гагите, впрочем, са 
партия и -държа-ва-га не 
соц-иализ"ьм, -н-ито да защитават -неговите за- тийната активност и подрива авторитета на - 
воювания- Решаваща е сила еамоуправитедно Съюза на комунистите. Затова -се и търсеше 
организираната .работническа класа и Съю- ,в Съюза на к-омуниетите да се афирми-рат 
ъзт на комунистите трябва .като малцинство воич-юи елементи -на отговорността, «аншито 
-да”"яействува в -нея вътре и заедно с -нея. А са: публичността в -работата и дейстиуване-

и -всяко -ръководство -на Съюза на -комунис
тите. Ако -изостане кон-кретна аюцня, Пърли
ла конференция на Съюза на -комунистите -на 
^Хърватско ще за1убм много От своята. иатой -днес в тук повече или по-малко по един то, публичната критика и самокритика, от- 

-декларативечг, резолюционен и фарумен -на- зовава-нето, оставка-г® и подобно. Защото, 
чин, и най често призива комунистите да -както. бе казаш-о, изострянето -на отговрриост- 
оспособят рабо-тничесясата класа, -вместо за- та в Съюза -на комунистите е -изходната ос-

шостряне -на -отговорността в об-

заседа-н-ието толкова подчертана, -критичност 
в съ-глсдаването -на актуадния момент на Съ
юза на комунистите и -неговите задачи.

Виктор Щъркаледно с -нея да тръгне ,в акция. -нова -и за



ЯЕ Комунист
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ИА ЦК НА СК В СЪРБИЯ 'У

СИ'

I

НАШЕ ИЛИ ЧУЖДО

/-4 ьществува дълбоко оправдание, че тъкмо 
^ с©га се говори за стратегията на техио- 
ложкото развитие на Югославия, макар че 
се чуят и мненията, че с оглед 
на нашата система", за това няма смисъл да 
се говори и че, още повече, такова нещо на 
нашата страна не е нужно. Наистина, въз
можно е да нямаме стратегия на технолож
кото развитие, но е сигурно че тогава тряб
ва да имаме, искали да признаем или не, 
чужда, относно да останем висулка на вели
ките техноложки сили и на националните и 
на транснационалните компании. По-малко ра
дикалните мнения признават потребата за

„естеството

стратегия на техноложкото развитие, но се 
застъпват за съвместна или обща, която да 
произлиза от отделните реггубликанско-по- 
крайнински. На тях самата помисъл за един 
ствена стратегия на техноложкото развитие 
на Югославия мирише на централизъм или 
на нещо по-лошо от това. Струва ми се, че 
предложените „Основи..." съвсем ясно отде
лят проблема за необходимостта от страте
гия на техноложкото развитие на Югосла
вия от самоуправителните и политически 
механизми, скоию ще се уреждат нови об
ществено-икономически отношения. Стратеги
ята на техноложкото развитие на Югославия 
не трябва, и в нашите условия, с оглед на 
съществуващите конституционни решения, 
не бива да довежда под въпрос правата на 
републиките и покрайнините в развойната 
политика, а най-малко правата на работни
ците на самоуправление.

Догоряло до ноктите ;
♦♦
♦н комунистите в Сърбия, посветен ала идей

но-политическите аспекти и а научното и те* 
хнолюжко развитие и на задачите на СК в 
тази област.

В множеството проблеми, това показа и 
заседанието, очевидно е че е необходимо 
да се отделя слой от отрицателните резулта
ти, с цел науката и технологията от себе си 
наистина да излъчат толкова необходимата 
енергия, която ги потвърждава като действи
телни субекти за крачките водещи напред, 
ръководени със стратегията според която опо 
ра да им бъдапг собствените сили.

В това развискване като предложение за 
дискусия послужиха документите на Край- 
геровата комисия, становищата на Републи
канския комитет за наука. Скупщината и 
Изпълнителният съвет на СР Сърбия, както 
и резултатите на различни проучвания на то
зи комплекс.

Посочените материали всякак са добро 
потвърждение за начинанията, които на нау
ката и технологията да дадат определено .мя
сто в общественото разделение на труда, мя
сто, което не мшке, а да не бъде с предим
ство в общественото развитие.

Парадоксално е, но личи че е и точно 
становището, което през последно време все 
ио-често се чуе, което имахме възможност 
да хванем" и на последното заседание, и тона 
не само в едно изложение: тъкмо сложност
та и трудностите, които характеризират ак
туалйна общественоикономически момент 
представляват подтикващи рамки за разви
тие на науката и технологията, рамка която 
със себе /си носи ясио поръчение, че както 
и в повечето друри неща, и в науката и в 
технологията занапред не се може по старо
му.

♦ародната пословица казва, че „никога не 
е късно". В нещата -на науката и технологи
ята тази мъдрост може би е под „пушечен 
изстрел". Повече от това е трудно да значи 
нещо друго, освен нещо, което „закъснения
та" и умножава, и ускорява, а особено до- 
коолкото нечия памет в тази и подобна посло
вица иска да намери опорна точка за онова, 
което наричаме стратегия на развитието —
/в този случай, на науката и технологията. 
Такова „утемелване” логически се 'изказва 
като «егация на стратегията и като отричане 
на развитието.

Обществената криза, с която сме захва
нати съвсем „успешно" изхвърля на повърх
ност резултатите на онези крачки — на так
тика и стратегия — на обществените субек
ти, за които в определен момент не може- _ 
ше да се предпостави, че водят към криза, 
но също така (или, преди всичко) и постиже
нията на онези крачки, за които вече по 
техното поемане можеше да се закЗцочи, че
не представляват нищо друго, освен още ед
на в редицата на потвържденията на гласо
витото Кърлежино изречение, че „човешката 
глупост си остава глупост и в социализм;.

И покрай безсъмнено силната конкурен
ция в състезавалето на несполуките, за ко
ито вече в началото бе ясно, че не могат 
до целта, но и това, че към целта /въобще 
не водят, „стратегията" на развитието на нау
ката _<и технологията всякак заема едно от 
значителните места. Разбира се, касае се 
за домашната наука и технология и за недо
статъчността на сериозна, творческа концеп
ция, /която трябваше да насочи и ускорява 
развитието им, особено през последните две 
десетилетия-

Този исторически пушчен изстрел може 
би в начало и можеше да изтърпи спомена
тата пословица. Докодкото обаче я е изтър
пял, в тези неща да не забравим и това 
вече днес, всякак ще бъде късно — късно 
за избавяне не само от голямата научно-те- 
хноложка зависимост, в която „попаднахме", 
която ни донесе и нанася много „щети", 
която сме впрегнати в колата на технолож- 
кия колониализъм, с на него иманентния (а 
на снас натрапен) и темп и посоки е разви
тието; всякак ще бъде късно и за избавяне 
от обществено-икономическите трудности, в 
които се намерихме.

Закова е разбираемо, че разискванията, 
политическите събрания, статиите в сред
ствата по масова информация, посветени на 
тези проблеми изобилствуваг с драматични 
тонове. Илюстрации могат да се привеждат 
до зори, но за този пъ,т това не е, пито въз
можно, иито /нужно. Примерите не бяха мал
ко пито примерите на последното заседание 
на Председателството на ЦК на Съюза на

♦♦
♦♦ Петар Живадинович

:
СЪЗДАВАНЕ НА ОСНОВА♦

♦♦
и ауката е производна сила, а не потребле- 
1 1 ние или обществена дейност. Разбира се, 
не се касае за стату, но преди всичко 
истината. Наблюдавано от практическа 
дна точка, това е основа да се формира ин- 
струментарий, който да стимулира развитие
то на науката, значи да елиминира рестрек- 
тивното Отношение към нея. Науката и ней
ното прилагане в технологията трябва да по
лучат предимство в общото развитие и това 
вече при измененията на седносрочния план 
за средносрочния период до 1985 година. Тря
бва да получат стату на общо предимство, 
като сировините, енергията, хараната и изно
са. Има повече причини, които

: за
♦ гле-
♦♦♦♦♦
♦♦
♦
♦♦
:
: подкрепват

тази ориентация- Оставяйки статутния въпрос 
съвсем по страни, необходимо е да форми
раме основа, която да даде възможност за 
развитие на науката и нейното прилагане 
технологията.

♦♦
♦ в♦ Жарко Папич

! СЪЗНАНИЕ ЗА ЦЯЛОСТТА
♦

Т рудно може да се стигне до същински 
1 решения ако науката и проучвателната 

работа се наблюдават изолирано от цялост
та на проблема в нашата икономическа, сто
панска система. Разпокъсната наука, а то
ва е една от характеристиките на днешното 
положение, в известен смисъл е логическа 
последица на разпокъсаността на самата ико
номия, стопанството. Доколкото успеем, ре
формирайки стопанската система, същевреме 
нно да подтикнем мотивацията на производи
телите, интересът на организациите и на 
всичко онова, което с това е свързано, за
ключително с възнаграждаването според 
тРуда и с общото морално и материална сти
мулиране на творчеството, непосредствено 
сигурно ще създадем основна предпоставка 
и за по-интензивно развитие на науката, на-

Труднаетите изискват /радикални проме
ни /изменение /на ко/нцептите, по/ведец-ш/ята,

!схващането.
Формулата според която тряб/ва да се 

на/прави прелом в науката /и технологията и 
в /стратегията на развитието им е твърде 

с /проста, /но с оглед натрупалите се отрицател
ни опити и различните „опущения" на този 
плам, трябва да се върнем /на домашната а- 
ука /И1 към: развитие на собствената техноло
гия, силите да ое концентрират /на този план. 
Разбира се, с пълно съзнание, че такова раз
витие /няма без непосредствени, но наистина 
творчески /връзки с /науката и технологията 
/на международен план, връзки които няма, 
/както много пъти досега да се манифести
рат в /нашата, по много /неща /и/нфер/июрна по
зиция, с която, за съжаление, досега успеш
но блокирахме собствените /си потенциали.

Просто казано — догоря до шеметите. 
Или, това /може да ни се случи.

:
♦
:
♦
♦
♦
♦ учните изследвания, като съставна част на 

целокупното обществено и икономическо раз
витие. Това че науката през последно време 
изостава в развитието, губи крачките и т-н. 
е съставна част, в известен смисъл, на заба
вянето в нашата стопанска система, в раз
витието на самоуправлението. Ние не можем 
да бъдем някоя велика научна сила, но мо
жем да владеем със собствената си съдба.

Шпиро Галович

:

♦С. Клякич



Комунист 3
Чест уване Деня на младостт в СР Сърбия

ОТГОВОРНОСТ ЗА 

СОБСТВЕНОТО БЪДЕЩЕ
ГИЯ В^МЛАДЕЖТА ™НА потенциална творческа енер- 
НИСТИТЕ МОЖР и Кт°ртев ПОДТИКНАТА ОТ съюза на кому 
ОБЩЕСТВЕНИ^ шоЦЕСИА С^ЕСТВЕН° ДА ВЛИЯЕ ВЪРХУ 
ДАТЕЛ НАик т™ ш?п~ ЗАЯВИ ДУШАН ЧКРЕБИЧ, ПРЕДСЕ 
В ГЪРЗА КРАЙ ПАРАЧИН НА 'ГОЛЕМИЯ НАРОДЕН МИТИНГ

1 I енхралното • 
^ Деня на тържество 

младостта в СР Сър 
оия, йод казвашето ,Д1ладо- 

^ раде във великото 
"се състоя -на 22 май 

в хоурорхното място Гърза 
Парачин. Щафетата

символ ка отдаността -на младо
то поколение към другаря Тито 
>на своя път към Белград пристиг
на в Гърза, където пред 
хиляди граждани, младежи и тру
дови хора от Шумадия, Помора- 
вие, Тимошки регион и 
краища ка „Сърбия в 
ка изтъкнати 
чеоки работници еа републиката 
говориха Душан Чкребич, предсе
дател ка ДК ка СК в Сърбия, и 
Петър Дамянович, председател на 
Републиканската конференция на 
Съюза на социалистическата 
деж.

на витие ка сръбския народ и всички 
'народи и народности в Сърбия и 
Югославия. Затова братството и 
единството и равноправието тряб
ва и занапред да пазим, тачим и 
издигаме, защото това е нашата ос 
ковка гаранция за овободно и без
препятствено развитие и ка сегаш 
кигге и на бъдещите поколения. 
Ние трябва безкомпромисно да се 
борим против всичко, което иска 
да ми взаимно разединява, после
дователно да вървим по пъ,тя на 
нашето еди-иение, а оообено про
тив който и да е облик ка нацио
нализъм •— великосръбаки, албан 
оки, имюоюлмакски или който и да 
е друг.

стта оплита 
име на Тию

край 
ка 'младостта

няколко

всички 
присъствие 

общественснполити-
стема на социалистическото само 
управление? Има, но тези оили

учните методи в решаването 
множество въпроси 'в областта ка 
производството и стопанството, да 
се противопоставят на консерва
тивните подходи чрез 
мане на необходими мероприятия- 
Но, те не бива да прекланят гла
ва пред трудностите и като своя 
максимална цел да поставят раз

на

Чкребич подчерта, че ние мо
жем. да се гордеем с нашите мла будени, а в някои среди сигурно 
ди поколения, които често изпъл
няваха всички свои завети и зада
чи, давайки огромен принос към 
нашето съвкупно обществено ра. бич 
звитие.

— С делегатската система 
обезпечено младежта

са недостатъчно ангажирани, несъ

потиснати юг технокра-цията. предприе-мла
— Това са — добави Чкре-Обръддайки се към участници- 

големия народен събор, Ду 
Чкребич между другото каза- 

— Нашата страна днес е при
мер на отворена, демократична и 
свободна страна, в която 
началата'" на пълно равноправие е 
решея националният 
ето й осигурява юлядю' уважение 
в целия напредничав свят- Върху 
тези основи е постигнат огромен 
напредък и са открити нови ра
диуси на свободата и перспектива 
та за успешно и всестранно раз-

— -ключовете за разрешаване 
на много от проблемите, а ние най- 

е добре знаем че не трябва да се 
организира -плаче над собствената съдба, осо- 

но да се намери в скупщияите на бено ако не сме се опитали да 
обще ствено-политичеоките общнос

те в 
шан

решаването само на въпросите на 
своята индивидуална егзистенция, 
а всичко друго да бъде второсте
пенно. Следователно, 
огромна потенциална

върху станем неин господар и заедно с 
ти и в -общините и републиката, другите трудови хора да управля 
и ,в Социалистическия Съюз, и в ват над нея. Прогресивните мда- 
Синдиката, и в органите на управ 
лението. Колко това се чувствува 
в нашия политически и стопански интереси, да отклоняват бариерите 
живот? Днес твърде яедостатъч- пред имладите и професионалните 

Има ли младежта позиции -в

съществува 
творческа

енергия в младежта, която насър
чи сили -са в състояние да се бор- чавана от Съюза на комунистите 
ят против проявите на груповите може 1И трябва съществено да

влияе върху обществените проце 
си, но и да се чувствува в погаля 

кадри, да отворят 'вратите за по- яма степен отговорността за соб- 
инсгиггуциите на политическата си голямо прилагане на науката и на стве-ното бъдеще.

............................................................... ................................................................................................................................ ■»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦»»................................................... »♦»♦♦♦•♦♦♦♦

въпрос, КО-

но.

ЦВЕТ013Е НА МЛАДОСТТА
0 музика, с текст, с движения 

и картини младежта и тази 
година потвърди твърдото 

си определение за братството и 
единството, единението, национал 
ното равноправие на всички наши 
народи и народности, социалисти
ческото самоуправление и 
вързаиостта. Синият, белият, чер
веният и оранжевият цвят -на таз
годишния Ден на младостта се 
олща в един валер, валер на мла
достта.

■В това съчетание на тонове и 
цветове внушително действуваха 

„Титосва

необ-

картината и названието 
епоха", като ясновидна 
на нашето бъдещо развитие. Мла
дото поколение, днес, пак по спе
цифичен начин изрази авн,ок>всК1ш 

на Югославия. Иурази го

картина

характер
и с това, че всячки граници прек 
рачи, че ,не съществуват и цвето
ве които, може да го разединят, 
захцото това не е в същността на 
младия дух, който се стреми

възможното. Това „не
възможно още един

ло-
нататъж от 
възможно” 
път, като безброй пъти, се пот

на тазгодишния ден на®Ъ1РДО и
младите хора. Воичяш заедно, на 
едно място бяха еднакви в жела
нието си повече дз, трае тази и

цдладост коятотакава младост,
«е знае и не признава граници, ко- 

разпространява любов между 
всички наши народ»! и народности.
ято



Комунист

Анкета 'Първично производство. И технитеНе мота да премълча още вя
то нещо; дойде чоток и „профеои- финансови резултати, акумуладив- 
оиаино" мо убеди, в най-добрата -на и в-ьзпроизводствена способ-ваяЛ-саг - ждгдагяк
негов наднтрол. Вече не то -вида. Ьезопорно е, че за такова сьс- 
Сега на това място засявам трева тояние допринесоха -много оистем- 
вмосто да бара царевица. Това ни мероприятия, така че»д№ 
■обижда. А и бързо се пренася гхо оките -кооперации са принудени

да се занимават с търговия и да 
.дреболии" установяват със , земеделците ку- 
сдружени. шо-продажни отношения. Сега тря

бва да поправим тези стари гре- 
Необходима е преди всичко

С кооперацията е по-добре
НА НАШИТЕ СЪБЕСЕДНИЦИ ПОСТАВИХМЕ

ВЪПРОСА: КОИ СА КООПЕРАТИВНИТЕ ПРИНЦИПИ КОНТО^Е 
НУЖНО ДА СЕ СПАЗВАТ, АКО СЕ ИСКА ОРГАНИЗАЦИЯТА ИЛ 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

СОЛОТО...
Ако 1не бяха тези 

щяха )да бъдат потече 
а заедно с тота и повече храма.

ШК1И.
дългосрочна -и осмислена акция на 
Съюза на комунистите на соло. Се- 

Владимир Йелич, Азаня: — Зе- гашните първични организации на 
Азаня СК на село, с малко частни про-

не са

КООПЕРАГОРСКА ТРАДИЦИЯ...-Д
Кооперацията има скупщина на 

която по делегатски и' демокра
тичен начин утвърждават («и кон
тролират) реализирането на цонш- 

отавно спечели доверие на >ките- те „а нейната делова 
лште на Малча. А Малча днес е на- Със задоволство лтога да кажа, че 
дреднадо село с асвалтирани ули- .мнозина селсаси домакини, 
ци, голям кооперативен дом, вете- ,дойдат на заседание, разискват, ка- 
ринарна станция, магазини. Във т0 че ли стдва (въпрос за техните 
винарската изба можем да иомес- собствени домакинства. А това уа 
тил1 4(Ю вагона грозде, целия род

КАТО ЕДНО ДОМАКИНСТВО

Божидар Павлович, соло Малча 
край Ниш: — Нашата кооперация

медал оката кооперация
има 693 сдружени производители, изводитеди и без млади,
179 поотоянпни * работници и оеъще сигурна опора в реализацията^ 
сдаяов сътрудничество с 2124 до- много бройните задачи. Гова оеше

основният повод Общинският коми 
СК да раздвижи многоброй 

пи разговори и конкретни акции в 
съживяване дей"

н

наполитика.

макпгнетва. И аз съм кооператор, 
защого 11сооператО|ри бяха баща -ми тет

когато
на

и дядо 1М1И.
Статута на нашата кооперация нишките' села за 

направихме така, .калето искахме 
ние, земеделците* Имаме скупщи
на от 50 членове, 30 от които са 
земеделци. Изпълнителният отбор ти. Например, увеличи се числото 
наброява 11 членове, а 6, от тях на сдружените 
са земеделци. Често провеждаме производители, успешно се реали- 
събрания на сдружените земедсл- зираха есенната и пролетната се
ни; на тях, калето и на окутпди- игба и се увеличи

Изпълни- изкупуване на пшеница. Всичкото 
ва беше направено със засилено

иостта на селските първични ор
ганизации на СК.

Отбелязахме начални резулта-

•нашата кооперация е тай-толямо 
признание.от нашите лозя, имаме достатъч

но специалисти за лозарство, земе 
делоко и животновъдно производ- ПОТТА ТРЯБВА ДА СЕ ЦЕНИ 
ство, за всичко, с което жители
те на това село се занимават-

селскостопански
Зоран Радойкович, село Чуко- 

йевац край Крапево: — Най- на
пред да погледаме около нас — 
кого да сдружим, кой да оформя

Успяхме да убедил! нашите съ
селяни, че без кооперация не биха 
можали да разчитат нито на по- кооперацията. Това са предимно 
аполямо производство, нито на по-
голям стандарт- Между първите в напреднала възраст трудно се за- 
Сърбия създавахме спестовнокре- хващат с риск. А в селското сто- 
дитна служба, с капацитет от 
три милиарда стари динара. От

договореното
пата и заседанията та 
телния отбор се разглеждат въпро
си във връзка с развитието и сто
панската дейност на кооперацията.
Водят се разисквания за акции,
които ще се организират през го- то на становищата на практика, 
■дината, за жетвата, млекопроизвод ^ 
ството и лр.

старчеоки домакинства. Хора в ко-ангажиране на земеделските 
операции, и затова имаме задъл
жението да от стоим в превръщане-

панство вояко по-голямо производ 
ство представлява риок. Когато 

тези пари кредитираме съвкупно- още изостане доверието в органи- 
то производство на кооперацията, зацията, която ни обединява, то- 
Така, да кажем, когато много се-

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИ ЗЕМЯТА 
Миодраг Илич, село Непричава 

Лайковац: — В селото все 
е не сме разисквали за форми

ране на основна кооператорска ор
ганизация, а за това има условия. 
Ако кооперацията ни беше по-бли
зо , щяхме да се организираме ло- 
де.бре и да произвеждаме повече.

Сегашният землищен максимум 
е малък за увеличено производ
ство на храна. Когато казвам то
ва. имам предвид факта, че мина 
времето, когато добитъкът се хра
неше единствено със скъпи кон-

гава не е ни чудно, че няма по- ОТ СТАНОВИЩАТА ДО 
ПРАКТИКАТАла миналата есен и тази пролет 

се измъчваха без искуствени то-
вече сдружени.

Мисля, че доверието на селско- 
рехве, високородни сортове семена степан оките производители, в хо- 
и без нефт.

Петър Малеш, изпълнителен се
кретар на Председателството на 
ОК на СК в Ниш: Всеки четвър
ти жител на Нишка община жи
вее в едно от 65-те села. Частни
ят сектор притежава 97 на сто 
от обработваемите площи, а едно 
селско домакинство (средно) има 
по 3,5 Ха земя, разпръсната на 
(пак средно) 18 малки парцели. 
От друга страна, общественият 
сектор, който трябва да бъде но-

кооперанти рата които водят кооперацията и 
всичкото това имаха. Отдавна 
„авансирахме" на производителите 
купуването на всичко това, с мно- По-важно от парите! На селянина 
го от тях сдружихме средства, и ризата е потна от сутрин до вечер 
получихме на време всичко което и том търси тази пот наистина да 
ни бе необходимо за есенна и про- се цени, изисква хуманно отноше- 
летна сеитба. Освен това, коопера- ние. А не както някой ден, когато 
шията е била винаги готова на исках да продада прасета на коо- 
всички земеделски производители пералнята. а те ми казах: „Връ
ща откупи всичко което уговорят, оцай това у дома ои, не е това за 
и произведат и веднага да им за- нас!’' Хората наоколо стоят, сме
та ада уговорената или „дневна" ят се и подхвърлят „подходящи”

закачки. Това вече не е (важно

нашите
по отношение на „чиновниците" 
към селянина, е твърде важно.

центрати, за чиею производство
давахме големи валутни средства, 

сител на социалистическото прео- Сега почти цялата храна трябва 
бразо!вание на селото е малък, бе- да се произведе на нивата и зато

ва тя тРябва да бъде по-гол яма.
Най-сетне трябва нещо да 

направи и във връзка със Закона 
за наследство. Онзи, който не

ден <и неорганизиран.
От тези специфичности се оп

ределиха задачите на обществени
те сили в общината за ускорено 
изменение на положението. Изхо
ждайки от насоките в конгресните 
резолюции 
трябва да съществува поне един 
облик на организация на земедел-

цена.
Затова лозарите са се зачлени- ,кой има право, да ли прасетата 

ли в кооперацията; затова от бяха „по мярка" или не, важно е, 
180 хектара под пшеница е угово- че хората си тръгнаха към къщи, 
рила откуп от 170 ха. А, че това осъзнавайки факта, че коолераци- 

изплаща на ята не е за тях.
А има още по-лоши неща. Ко-

се

се
определя да живее от производст
во на храна, трябва да наследи 
по-малки площи. Това трябва да 
се направи с цел младите, конто 
остават на село и се определят 
за производство на храна, да бъ- 

твърде ,дат по-оигурни — а не утре да 
важен фактор в сдружаването и останат и без земя, и без работно 
свръзването на частните 
стопански производители с обще
ствения сектор. В пашата община .ито отдавна са (напуснали селото 
има девет земеделски кооперации и имат работа в града са си „спом 
и всичките са сдружени аз нишкря вили”, че могат добре да продадат 
Апро;комбинат. Обаче, с малки из- частта, която им принадлежи по 
кл купения, не можем да бъдем до- наследство, 
волни от състоянието в тях. Пре-

сътрудн-ичество се 
всички, има достатъчно примери. 
Ето някои. Когато лозарите 
Сърбия миналата

че във всяко село
в операциите се конкурират с цена- 

тодина бяха за- та, спекулантите също така, а при 
кого да продадат бо- такъв случай яеедружените по-до- ците — шие преценихме, че земе

делските кооперации са
грижели на
гадая добив, малчанската коопера бре минават- Воичко това е лоша 
ция откупи всяко зърно от свои- реклама за сдружаването, 
те кооперанти. Или, вто(р пример: Много се комплицира 1И със
с инициатива на кооперацията в селскостопанските пеноии, които 
селото всички домакинства заме- биха можали достатъчно да до- 

домашното говедо -(бухта) с принесат на асо оперирането. Така,
те се трудно осъществяват, а и

селско- място във фабриката само зато
ва, че братята и сестрите им, од»

пиха
п^качесгвени породи. И накрая:
1981 година кооперацията по при- в домакинството обикновено иму- 
ключването на сметките на воич- ществото се води на бащата, и ако 
ки свои членове, разбира се, опо- я той получи оинът трябва да ча- 
ред тяхното участие, разпредели ка родителят да завърши трудо ди воичко затова, че прекадено се 
около осемстотин милиона (стари) вия -си век, та и той да получи изявява търговската им функция,

а недостатъчно се занимават с
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТОССТЕ). в ™рт™ттм„. .. ОК НА СК И ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ЕДУЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА МОРАВА II”

ВЪПРОС ЗА РАЗИСКВАНЕ

ЩЕ ВЪЗОБНОВИМ ЛИ КООПЕРАЦИИТЕ?Акцията да се водя в местните общности усло- 
•на ко- 

всеки (ра

че не съществуват 
вия за създаване 
операции във 
йон, изнасят че и побрано 
в Босия егр адска община 

е имало и по-млади хо-

' Днес е твърде актуален 
въпроса за създаване 
земеделски 
на село, или за няколко 
села в даден район, за да 
може
да се организират за сел
скостопанско производст

ата
В досегашното реализи

ране на проекта „Морава 
т!' в Сурдул-ишка община 
са постигнати известни 
резултати, които са от 
значение за 
осъществяване на 
ствено поетата 
областта на 
ството 
Но, както 
подчертано на съвместно 
проведеното заседание на 
председателството на Об
щинския комитет на СК и 
на Общинската конферен
ция на Социалистическия 
съюз в Сурдулица все 
още,, покрай обективните, 
съществуват и субективни 
трудности и слабости, кои 
то забавят хода на акция
та. Особени трудности се 
чувствуват в изграждането 
на системата за напоява
не в Масуршко поле. Съ
щото все още не е за
почнало покрай 
гото и заюва че са не
обходими 30 на ото пове- 
чЬ средства от отп\гснаги
те 160 милиона динара. 
„Делишес”, като носител 
на тази програма търси 
средства от републикан
ски източници.

За бавното реализиране 
на проекта бяха подчерта
ни следните причини: сла
бата кадрова структура в 
селскостопанските органи 
зации на сдружения труд, 
малкото число действител 
ни селскостопански про
изводители, които са в 
напреднала възраст, скъпи 
те породисти крави и ов
це и трудното им обезпе
чаване, липсата на необхо 
димата механизация за пов 
диган е на овощните гради
ни и недостатъчната ин
формираност на селско
стопанските производите
ли. Томислав Маркович, 
председател на ОК на 
ССТН в уводното си изло
жение изтъкна, че все 
още е недостатъчна и ико 
номическата свързаност ме

кооперациито й. Още повече ако се 
има предвид, както подчер 
та Саволюб Маринкович, 
председател на ОК на 
СКС в Сурдулица, че с ре
ализирането на проекта 
се (издържа зрелостен из
пит в селското стопанст
во и че същото въобще 
не може да се (намери

селскостопанските органи 
зации е необходимо да се 
формират и възможно по- 

на ко- по-дс.бре селяните.вече организации 
оперантите — не само ед
на колкото досега е фор
мирана и не само • пет кол 
кото са запланувани.

Обща е оценка, че до
сега по въпроса за реали-

занимавали
стопанство,

ра, които се 
със селско 
но че днес на село са ос
танали предимно хора на 
преклонна възраст, които 
произвеждат само колкото 
за себе 1 си (не са стоко
ви производители), че с

цялостното 
обще- 

задача в 
животновъд- 

и овощарството, 
неотдавна бе

(ВО.
Такава задача е възло

жена неотдавна и от стра 
на на кооперативните съ
юзи. Препоръчва се да се 

В Босилеградска общи- 
земедел-През миналата и по-мюнала година е тряб 

вало да се засадят овощия па 200 ха, а до края 
на настоящата година на още 110 ха. Досега са 
повдигнати плантации на 7 ха. Със селскостоиан 
оки производители е сключен договор за повди
гане на плантации 
площи за засаждате са уредени само 1,50 ха. За 
да се изпълни плана — бе подчертано в диоку 
спите, една от възможностите е, овощни градини 
да се повдигат и в полупланинските райони.

В областта на животновъдството е трябва 
ло да се открият 65 мини—ферми за крави и 25 
овцеферми, а до края на настоялата още 26, т.е. 
още 20 мини—ферми. Досега договор за отгле
ждане на крави са сключили 45 души. Изгра
дени са и 8 овцеферми (3 с по 50, една със 100, 
две с по 150 и две с по 200 овце.

производители на такава 
възраст трудно може да 
се основе кооперация и че 
земеделската кооперацид 
„Напредък” може да по
могне на земеделските про 

в ' изводиггели като се преус
трои: ако специалистите 
окаж ат по-гол яма помощ

на съществува 
ска кооперация ./Напре
дък”, която е стопанска 
организация със свои са
мо управителни органи, 
които засега

в
на още 14 ха и от тези участвуват

само трудоустроените 
кооперацията хора, дока- 
то селскостопанските про-

_ ,и съдействие на произво 
дителите, ако-по-добре ор

изводители не осъществя- / 
ват __ по-значително влия
ние. Кооперацията е прие

При разглеждането на 
въпроса съществува диле
ма: колко кооперации да 
се съддадат? Някои счи
тат. че във всеки район 
трябва да се създаде и ко 
операция като изхождат 
от факта, че в Босилеград 
ска община до преди десе
тина години имаше някол
ко земеделски коопера
ции и че са работели до
бре, че са им-али агроно
ми и др. специалисти, че 
тези кооперации са били 
„поблизо” до произволите 
лите, като по такъв на
чин оказват пряко влия
ние със съвети и др. по
мощ на производителите. 
Ония -пък, които считат.

>
ганизира изкупуването на 
произведенията, като во
ди повече сметка за цени 
те им, ако по-добре се 
грижи за обезпечаването 
на семена и торове. Към 
това се добавя и факта, 
че „Напредък” е направил 
началната крачка в създа
ването на мини—ферми 
чрез плана „Морава И”, а 
притежава и воички обще 
ствени имоти и паоища и 
пр. и пр. Що се касае до 
влиянието на производите
лите върху работата на 
„Напредък” се счита, че 
ако се активизира дейно
стта на делегацията на сел 
окостопанските произво
дители
мс ?.т да се разрешат-

дру- I

зирането на програмата по 
вече се е разисквало на 
форуми и заседания на об
ществено-политическите ор 
ганизации и делегатските 
скупщини, а по-малко в 
ТО „Власина-продукт”, Зе 
меделската кооперация в 
Йелашница, основната ор
ганизация на кооперанти- 
те и местните общности. 
Затова, акцията трябва да 
се „спусне” сред произво
дителите и там да се води 
борба за

под въпрос.
На заседанието бе фор

мирана работна група, коя 
то да изготви заключения 
и задачи за комунистите 
в селскостопанските орга
низации и местните общ
ности. За неизпълияване 
•на задачите, включвайки и 
н ецелсъюбразното 
ване на кредитите (бе под 
чертано че има такива слу 
чай) от бездейните и без
отговорни ще се потърси 
отговорност-

ползу-

много въпроси

И. АндоновВ. Б.осъществяване-

СРЕЩИ

„ПРОФЕСИЯ“
БЕЗ РАБОТНО ВРЕМЕ

Богомир Джорджевич за пети път получи наг
рада за добре отгледана крава. Неговата ,,Шара” спе 
чели първа награда на тазгодишната изложба на кра
ви и стелни юници, проведена неотдавна в организа
ция на земеделската кооперация „Будучност” в Ба- 
бушница. Богомир Джорджевич е примерен селско
стопански производител от село Долни Стрижелац.'

— Вижте какво — казва Джорджевич. Не е 
лесно да се занимаваш с животновъдство, макар че 
е доходно. Добитъкът не признава „работно време" 
— изтъква той. Трябва денонощно да сн на крак, 
ако искаш да постигнеш нещо. Аз отглеждам две кра 

четири юнци, имам 14 свине и 10 прасета — спо
деля Б. Джорджевич.

• Животиовъдството е традиция на семейство 
Джорджевич.

— Добре ои опомням — още дядо ми отглежда 
ше много добитък, сетне традицията продължи баща 
ми, пък и аз — разказва Джорджовци. Тази награда 
не е първа. И майката на „Шара”е получавала наг
ради, както (И нейните предци.

— Как излизате накрай с храна за добитъка?
— С храната не е лесно, макар че аз съм съз

дал няколко декара изкуствени ливади, а взимам хра
на от кооперативния магазин. Обаче често се случва 
той да, не е зареден ©достатъчни количества кюспе 
(И др. храна и ако човек няма собствени (резерви 
може да западне в затруднено положение — казва 
Джорджевич.

жду носителите на произ
водството, а особено е <не- 

оргализацион-достатъчно 
ното, материалното и кад- 

оспособяване наровото
организациите на селско
стопанските производите
ли, като (носители на об-
ществено-оргаиизирано про
изводство на частния сек
тор и тяхното 
включване <в целокупната 
система на сдружения

ви
Само от една крава годишно Богомир Джорд

жовци получава към 4000 литра мляко, за месо мля
ко и др. животинска продукция той годишно осъ
ществява няколко десетки стари милиона динара 
доход. Интересуваме се защо все още младите хора 
трудно се решават да се заловят с животновъдство?

— Струва ми се, че една от главните причини 
е, че досега нерядко се случваше пазарът на доби
тък да не е най-сигурен, а младите хора обичат да 
имат сигурни лигчшм доходи, а друга вероятно е тази, 
че около добитъка трябва много труд и настояване.

Има ое сметка от отглеждането на добитък и 
ако се уредят неразрешените въпроси с пазара — аз 
вярвам, че все повече хора ще потърсят препитание 
в животновъдството, което има 
край — споделя Б. Джорджевич.

по-широко

труд. .
Бдна от трудностите е 

и лошото отношение в 
сдружаването, особено от 
страна на селскостопански 
те организации и меготов- 
ьостта им да се захва
нат с проблемите 
тази област- Светомир Ос- 

Репио-

в

тоич, секретар па 
иалния кооперативен съюз 
подчерта, че покрай кад
ровото оспособяване на

традиции в нашия
М. Андонов
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30 ГОДИНИ ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО ИЛ ОВО 
„ПОСПИ БРОЗ ТИТО" В ДИМИТРОВГРАД

ДВОИЦИ

110 години от първото училище„С ТНТО В НАС 

С ТНТО В ПЕСЕНТА" в Дерекула. 
учели 

на по-замоясните

Оснетно го 12 857 340 чето мъже 
гава предимно се 
децата
хора — търговците и чор 
баджиите, докато бедните 
овчарчета 
главно оставали неграмот-

училшще 
„Братство" в Зидащи тези

динара,струва
май-го-ляма част от които 
са обезпечили републикан- 
оката само управители а об

дни чествучза 
'Н;|ик — Деня па младост 
та и ПО години от откри 
ването си. Както изнесе 1

двоен праз-

С рецитал под това наз^ров”, Александър Ранчеш, 
ваиие в Димитровград за ^‘рч^коноднтел на учоничес 
вършиха тържествата 1юТ?.ката музика и Миша Ки- 
повод 25 май — Деня на^Чров, за ръководене с уче- 
младостта щ „Майските &]Ян<ичеокия хор. 
срещи", а същевременно 3 На тържеството гго по- 
бе отбелязан и денят на*$$вод 25 май и деня на учи 
образователно- възпитотел^Улмщето на ОВО „Й. Б. Ти- 
ната организация за сред Жто” бе връчена библиоте
ка насочено ' образование у„ка от около 170 книги на 
„Йосип Броз Тпто" в Ди- стойност от 32 хиляди Ди
митровград. ОнаРа- Наградата даде Об

'М.ност за култура и / дет
ска защита. Известна су
ма е обезпечила и Обинин 
скача скупщина в Бабуш- 
к-ица. По такъв начин е 
построена осга.)#е, све
тла и хубава сграда, с пол 
знаем а площ от 1164 ква
дратни метра със седем 
учебни стаи, три кабинета, 
библиотека, ученическа 
кухня, две канцеларии и 
други помещения.

козарчетаи
доклада си на тържество 
то по този повод дирек 
торът на основното учили 

Тодор! к а 
през изтеклото столетие 
рова училище о било съ 

1,1 • «оки разсадник на кул 
тура и просвета. От уче 
нпчеокИте скамейки на то
ва училище са излезли 
еретици специалисти — 
лекари, инженери, профе
сори, учители; чук са по
лучили и първите си зна
ния и прочутите 
дерекулектг

пи.

Днес, след ПО 
благодарение

Сотирова години, 
огромната 

грижа на нашата социали
стическа самоупрзвител на 
общност — Звонци има ед
но от най-хубавите учили
ща в Бабушнишка община, 
обзаведено с библиотека 
и кабинети, с условия за 
обучение .на роден език.

ще

Първото училите в Звон 
ци било открито през 1870 
година, в частна къта, на 
десния бряг на р. Блатъш- 
ница. В нея се работило 
до 1894 година, когато би
ло пренесено в друга сгра 
да. Учителят тогава хо-дел 
в беледини, както и гюве- 
Хранел се по къщите. То-

С подведомствените учи- 
• лил*а в Ясенов дел, Вучи 
дел, Ракита, Берин извор, 
Нашушковица и Пресека 
основното училище .„Брат- 
ство" в Звонци обхваща 
почти всички деца, подле 
жащи на обучение в разо-

навред 
майстори-зи

дари.

Празника на 
училище „Братство" беше 
чествуван в нова, хубава 
сграда, построена преди 
няколко години и която

основното

на.

М. А.

БОСИЛЕГРАД. В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
Ученици от ОВО „и. Б. Тито" изпълнявах рецитал

аучно-образователна екскурзия„Горди сме, че нашето 
училище носи името 
най-великия син 
те народи и 
името на Тито. Това е гол 
яма чест и голямо 
рие", поръчаха учениците, 
отбелязвайки и 330-годиш- 
иината от съществуването

щинският синдикален съ 
вет в сътрудничество с Ин 
сцитута за. защита на тру 
да „Едвард Кардел" от 
Ниш и Републиканската 
самоуправителна общност 
на интересите за пенсион 
но и инвалидно осигурява- 
не от Белград, с цел да се 
развива културата и обра 
зованието от областта и 
защитата на учениците, а 
за тяхно по-бързо включ
ване в производствения 
процес след завършване 
на насоченото образование.

на
на наши-

Съгласно 
и програмата за 
профилирано

народности, общия план 
оредно-

образо ва
ни е, а изхождайки от фак 
та, че реформата 
колкото е възможно

ц»я из СР Македония. За 
четири дена те посетиха 
няколко по-гол ©ми градо- 

знаменитости 
тази съседна република. 
Между другото в столица
та на СР Македония 85-те 
третокласници от образо
вателния център в Боси
леград посетиха химичес
кия завод „Охягс", 
лургичния завод 
йе" и стоманолеярната. В 
Тйтов Велес, посетиха те 
кстилната фабрика, а в 
Битола Фабриката за хла
дилници,’ където се запоз
наха с процеса на произ
водството в тези заводи.

Средствата за екскурзи: 
ята (1600 динара по уче
ник от които 10 са напъл
но освободени от собстве 
но участие), обезпечиха 
съвместно учениците 
училището от специалния 
фонд, предназначен за та 
зи цел, а който всяка го
дина се попълва със сред
ства за продаден шипков 
плод.

дове-
ве ■и в

търси
по- II

•на училището.
С* добре подбрани и ощб 

по-добре изпълнени стихо
творения, части от речи на 
Тито и речи на други дър 
жавници за Тито и песни 

Тито,

тясно свързване на теори
ята и практиката и че са 
нужни ш и роко профилира 
ни кадри за отделни про
фесии, през миналата сед
мица, учениците от трети 
клас при средношколския 
о бр азователен 

„Иван Караиванов" от Бо 
силеград 
чно- образователна екскур-

мета-
Скоп-от революцията за 

учениците плениха публи
ката ов пълната зала 
културния център в Дими
тровград.

След рецитала, от «ме-

Накрая учениците из
пълниха богата културно-за 
бавна програма.

на Няма съмнение, че ек
скурзията е от -голяма пол 
за за всички ученици 
ще има голяма помощ на

център

ипроведоха нау
ко А. Т.то на оргавизациония 

митет на
цци" бяха връчени приз 
нання на; образователно- 
възпитателната организа
ция „й. Б. Тито" за ус
пешно сътрудничество, 

прием на гостите и участи 
©то на учениците в прог
рамата, както и приноса 
им за общия успех 
„Майските срещи". По съ
щия повод признание бе 
•дадено и на основното учи 
лище ,,Мюша Пияде" !И 
•на преподавателите по 
физичеоко образование: 
Димитър Гюров, Никола 
Георгиев, Миладин Си
мов, Александар Петров 
и Станислав йованович за 
успешна организация и 
провеждане на физккул- 
турните упражнения. При 
знания получиха и центъ
ра за култура „25 май", 
културно-художественото 
дружество „Георги Димит

„Майските оре учениците при овладява
нето на теоретичното обу
чение през следващата 
учебна година в четвърти 
клас, а за онези, които за- 
вършаватг в практическо
то приложение.

❖❖ Освен това те посетиха и 
Охрид и . Дойран, а 
тях Дебър, Струга и Мав- 

места в

♦ ОБЩИНСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ: „ТИТО, РЕВОЛ 
$ ЮЦИЯ.МИР” ♦ след

♦❖ НАГРАДЕНИ НАЙ-ДОБРИТЕ ♦♦ -ро-во, значителни 
историята «а македонскияX♦

♦ Общинокото състезание 1На младежите от ф 
ф Димитровград на тема „Тито—революция—мир" ф
♦ привлече сравнително голям брой състезатели. Ф 
ф Победители са учениците от образователно-
♦ възпитателната организация като спечелиха ^ 
а първото място* По поязод Деня на училището' на ф 
ф най-добрите бяха връчени дипломи и признания, ф 
ф Дипломи за първите три места получиха Горан ф
♦ Петрович, Деян Манич и Ивица Величков. Ф
♦ Признания за постигнати успехи в -състезание- ^
♦ т0 получиха Горан Бошков, Небойша Маркович, ф 
Т Владан Любенов, Милча Тодоров, Биляна Джор- ф 
ф джевич, Емилия Давидкова, Биляна Димитрова +
♦ и Слободан Станулов. Награди получиха и -реци- Ф 
ф таторите за значителн-и успехи, постигнати на 
Ф регионалното -състезание на рецитаторите.

А<><3>ФФ<3>ФФФФФФФФФФФФФФФФФФ^'**^^'*

М. Я,,на Ф народ.

❖
♦

♦
♦♦ ♦♦
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Младежка трибуна * Младежка трибуна §ш V

~ЛВРАНЯ °ТДЕЛА ЗА КЛАСОВО ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАР г ГОЛЯМ УСПЕХ НА ВЕРИЦА ЧИРИЧ ОТ БА 
БУШНИЦА НА РЕПУБЛИКАНСКОТО СЪРЕВ 
НОВАНИЕ НА МАТЕМАТИЦИТЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТРН дипломи ат В РЕПУБЛИКАТАТОЗИ ОТДЕЛ НА 

• ОЩЕ ЕДИН ИЗРАЗ НА . 
РОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА АКАДЕМИЯ ВЪВ ВРАНЯ Е 
ПЪЛНОТО РАВНОПРАВИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НА- 
- — КАЗВАТ СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС класВерица Чирич, ученичка от седми 

на основното училище ,.Иво Лола Рибар в Ба- 
бушница тези дни постигна голям успех. На ре-

най-добрите мате- 
в СР Сърбйя тя-

Преди две години обра
зователното дело-на българ 
ската народност в СФРю 
получи хубава възможност 
за соезпечаване (На млади 
учителски кадри. Към Пе
дагогическата

публиканско съревнование на 
матици от основните училища 
се класира на второ място.

Верица Чирич живее в село Долно Кър- 
всеки ден пътува до Бабушница и назад 

с рейса, като доста часове загубва, чакайки 
рейса. Но това не й пречи да бъде отличничка.

влечение към мате

НИНО ит, д академия
”Ие-о Андрич" 'ВЪ1В Враня 
беше открит Отдел за 
класово обучение на бъл
гарски език, в който се 
изучава българският език 
■и литература, а обучение
то пб математика се

Верица Чирич има голямо 
матиката, физиката и химията, но над всичко оби .. ; 
ча математиката!

Досега е побеждавала на редица общински 
и регионални съревнования на математици.

Инак покрай редовното учене на уроците 
си Верица Чирич помага и на родителите си. 
Нейната преподавателка по математика казва:

— И най-тРудната задача Верица решава за

про-
вежда ,на майчин (българ
ски)1 език.
1981/82 година в Отдела се 
записаха 21 студента, а в 
настоящата още 8 студен
та. Един студент е От Ди
митровград. 1 от Вучидел, 
2-от Звонци, а останалите 
са от Босилеградска общи

В учебната

десетина минути.
М. Антич

Бъдещите учители с проф. В. Стоянов V.
Студентите от първи 

курс единодушно заявяват, 
че при записването са се 
ръ ководя и и от образова
телните възможности на 4 

отблизо с жи- Отдела.

— По време та двего- 
ме само студентите от пъо &ИШНОто следване студен-
ви курс, зашото техните тите^на Отдела за «ласо-
колеги от вте.ри курс вече 30 0оУчение на български
са хоспитанти в основните език могат Да 
х-чшшща. три дипломи -

директорът на ПА Бора
' Отделът--за ^ леласово Станимирович. — Те съаде ганизирана съюзна младе

сбученйе на български временно могат да следят жка трудова акция „Вла-
език е още един израз на обучението и да държат сина 83". Около 1000

IПРЕД «БРИГАДИРСКО ЛЯТО ’83«на.
Неотдавна посетихме 

ПА с намерението да се 
запознаем 
вота и- обучението на бъ
дещите учители. Заварих-

ВЛАСИНА

Нови гори на 10 хиляди декара/

В третата пък смяна години, така и това лято 
прекрасните власински пре бригадирите ще лагеруват 
дели ще залесяват брига- в младежкия бригадирски 
дири от Дърниш, Славен- стан „Станимир Велковиу 
оки брод, Смедерево, Ива — Зеле”, намиращ с.е край 
цица, Рума и Кратово. брега на Влаоинскоуо езе- 

Както н в предишните ро.

И през настоящото ля- 
пространиото Вла-

завоюват
обяснява то на

синско плато ще бъде ор-

де-
С. М.пълното равноправие на 

българската народност в 
СФРЮ- Когато го казвам

изпити и на Отдела за кла 
ссвр обучение на сърбо
хърватски език, а с някоя- 
ко допълнителни изпита 
могат да получат диплома 
на възпитател в детска 
градинка.

При какви условия след 
вате? 
тите.

— От условията наисти
на не можем да се опла
чем. Преди всичко довол
ни сме от качеството на 
сбучението. Засега един
ствен проблем, е недоимъ
кът на детска литература 
и математическа литерату
ра. написана на български 
език — заявява Крум Ге
оргиев от Д- Тлъмиио.

На няколко студента ос
новен източник ма средст
ва е общинската стипен-

войки и младежи от поч
ти всички краища на на
шата страна, разпределе
ни в 18 бригади, ще зале 
сят около Ю хиляди дека
ра на територията на Цър 
нотРа)Вска община.

В първата смяна, която 
започва на 5 юни т-т. на 

питахме студен- Власина ще работят брига 
дири отвела паланка, Кра 
гуевац, ^ Титово Ужице, 
Нови Сад, Бусовня и 
Сплит- Във втората смяна,

V- У у. яшЧ
това, споделям мнението 
на всички мои другари и 
другарки — казва Рада Пе 
ткева от Г. Лисина.

*Ш |щи
ШЙ§8Г ’ шш1Ш

Какво за вас представ
лява възможността да ра
ботите в родния край?

— Любовта към родния 
край ме „накара" да из
ползувам 
ност — казва Милан Мила 
нов от Дукат, един от три
мата стипендианти на Бо
силеградска община. И ос
таналите студенти от пъ.р- 
ви курс са съгласни с не
го и добавят, не имат го
лямо желание да продъл
жат делото на своите учи

.уУ.

■

тази възмож-
|КОято ще започне един ме 
сец гюжърно, на Власина 
ще дойдат бригадири от 
Невеоине, Карловац, При- 
щ.нна. Любляна, Брус ;и
членове на Университетс
ката конференция на ССМ 
от Белград.

& жш
ч ц

Бригадирите разхубавиха Власинскато плато

БАБУШНИЦА

Участие на три трудови акции \тели.
Учителската професия 

носи голяма обществена 
отговорност. Каква е пред 
ставата ви за тази отго
ворност?

самостоя
телна бригада :— „Добрин 

Ботданович”. В първи
те дни на август към ;■ 50 
младежи и девойки — уче 
нищи, студенти, работни
ци и селска младеж, ще 

. заминат на трудова 
— „Вуковар 83".

Както ни уведомиха в 
общинската конференция 
на Съ,юза на социалистите 
оката младеж в Бабутни 
ца, подготовката на бри
гадирите върви добре. | 

М. Андонов

дИя, а останалите получа- И ,;Бригадироко
кредит. Студентите 83" ще бъде „богато" за 

имат възможност да квар- младежта от Бабушеипжа 
тируват 'В общежитие, за община. Към1 стотина мла 

дежм и девойки ще вземат

ката трудова акция ^Лоз
ница' 83".

Втората група младежи 
и девойки — бригадири от 
Бабушншшка община ще 
се включат н бригадата 
„ТИТОВИ СТИПЕНДИАН 
ТИ" о,т Нишки

ЛЯТО на дава и своя
ва-г

к а
Да бъдеш добър Учи-

>'рЪ~ 4 ТО,Ва е ТаЗИ Г0ЛЯМа
у-фЩЩ;твена . отговорност 
:^г'; иЗп/к ва Зоран Генов 
рт Г. Любата. — Ние сле
дваме с такова 
и затова всеки от 
знае, че обичта към про
фесията и децата е основ
на предпоставка за това.

което Василка Божилова
от Дукат казва:

— Общежитието е съ
временно оборудено и там 
възможностите за учене са 
наистина добри. Не е ни 

месечно запла-

с7::.лСл участие в трите смени, на 
три трудови акции. •

В началото на юни 15 
младежи и девойки от Ба 
бушнншка община, заедно 
със свои другари От Пи- 
ротс*ка, Димитровградска 
и Бел опал а н е I шса общия I а 
ще създадат съвместна 
бригада, която 'ще прека- 

К. Георгиев ра един месец на 'младеж-

акциярегион, 
която един месец ще ра
боти в родното място на 
др. Тито — Кумровец. Бри 
гадатв ще трогне на 4 юли 
— Деня 'иа боеца.

В трета 
смяна тази година младеж 
та от Бабушншшка обши-

желанне 
нас скъпо 

щам по 2400 динара. бригадирска
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БОСИЛЕГРАД: ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА ГОРАНСКАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОТИВОПОЖАРНАТА ЗАЩИТА В БОСИЛЕГРАД 
СКА ОБЩИНА

ГОЛЯМ ПРИНОС ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕТО Ш се ПОВНШН 

НА НОВИ ГОРИ * предпазливосттаПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА ГОРАН СКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В БОСИЛЕГРАД- 
ОКА ОБЩИНА Е ЗАЛЕСИЛА 97 ХЕКТАРА ГОЛИНИ. АМБИЦИОЗЕН, НО И ОСЪ
ЩЕСТВИМ Е ПЛАНА Й, И ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОРГАНИЗАЦИЯТА ИЗБРАН ВАСИЛ ЗАХА РИЕВ

Населението в общината проявява висока го
товност и солидарност при гасенето на пожари, но 
сред хората все още не е надделяло съзнанието, че 
предпазливостта е най-силното оръжие против огне
ната стихия

В течение на 'Настояща
та година Гораноката орга 
низания в съдействие със
С01VIШМВСТИ Ч0СКИЯ СЪ1°3,
м л аде ж ките органнза ции, 
Съюза на пионерите н ос
таналите орган издиран ви со
циалистически сили а об
щината те продължи своя 
та активност- За осъщест
вяването на гази своя об
ществено-полезна 
•пост, както изтъкна досе
гашният .председател на 
ОК на Горанока та орган ни
за ЦИЯ
Минко Япоимов, вече 
изготвен план. Според не- X 
го -в течение на годината 2 
с различни иглолистни и Ф 
широколистни » млади фи- Ф 
денк,и ще бъдат залесени « 
над 90 хектара площи, от ф 
конто над 10 хектара в 
обществения сектор. На ж 
250 хектара залесени пло- ф 

горанските бригада не ф

Години наред горански
те организации в Босиле- 
градска община постигат 
извънредни резултати съз
давайки нови го,ри, които 
след годишI не само ще

та организация, проведено 
през 'миналата седмица в 
Босилеград пионерите, мла 
дожите и войниците с ор
ганизирана дейност >на Го- 
ратоката организация па

В Бесилепрадока общи
на пожарите не са масово 
явление, а когато избух
нат, населението органи
зирано и спешно се вклю
чва в борбата срещу тях. 
Тсва обаче не може да бъ
де основа за самоупо-кое- 
Н'ие, защото и малобройни

мателно служат през нощ
та с газеничета и запале
ни свещи или пък хвърлят 
неугасени фасове. Поняко
га пожари в плевниците 
предизвикват деца, които 
си играят там с кибрити, 
запалки и лр.

Ето защо сме на мнение, 
че в Бооилсградска общи
на е необходима 
обществена акция за пови- 
шваванс на предпазливост
та от ножари. Основни но 
с-ители на 
трябза да бд.а.ат противо
пожарното 
субектите на гражданска
та защита. На жителите в 
селата трябва по-често да 
се изнасят лекции за пред 
пазване от пожари, както

актив*
те пожари отвличат не-мал 
ки обществени и частни 
богатства. Доволни 
жед? да бъдем само ако 
изобмю няма пожари орно 
оно ако винаги навреме от 
страняваме причините, ко 
и го 
бедствие.

С формирането на доб
роволното противопожар- 

^ но дружество в общината 
^ постепенно се създава ма 

териална

широка
мо-

I рнже> юр-леоовъд 
има

активностите

дружество ипредизвикват това

«е-
и организацион-Дело на гораните: буйна борова

училищата и местните об- ф 
щности ше 'извършат чие- ▼ 
тен е и проредя©ане, а на ^ 
по-голелти площи ще бъде ф 
игзвършено повторно заса- ф 
ждане. Освен залесяване- ф 
то на голите и ерозивни Ф 

‘ терени Гораноката органи ♦ 
зация отделно внимание Т 
ще по овети на произвежда ф 
•нето на посадъчен матери- ф 
ал. В собствения си раз- ф 
одник ще бъдат произведе- Ф 
ни около 350 000 борови. ▼ 
елхови и смрикови фидан- X 
ки. 9

бъдат основна суровина за 
Дървообработвателната про 
лгишленост, но и ще дават 
голям принос за опазване
то на жизнената среда. Са
мо в течение на миналата 
година, както бе изтъкна
то на отчетноизборното съ 
брание 
конференция на Горанска-

залеоили 97 хектара (89 ха 
в частния и 8 в обществе
ния сектор). Освен това 
горанските бригади в тече 
ние на .миналата година са 
извършили повторно засаж 
дане на около 27 ха, 
на псьголеми площи са из
вършили окопаване на фи
данките.

Общинскатана
I

Г
ДИМИТРОВГРАД

Динамична комунална 
дейност

♦♦В продължение на засе- ф 
данието бе изтъкнато, чеф 
през миналата година по-ф
ради недостиг на посадъ-Ф осно,аа за ефикасна про
чен материал оощююгослав ▼ ож зашнта. Оба- 
оката акция »8о дървчета ф 
за другаря Тито”, която ф 
бе всестранно приета от ф
всички граждани и обще-ФФ тъ.чно с наи-силното оръ. ствено-политичеоюи орга- ▼. __
низацин в общината е в Ттт^ ^ л Ф Когато казваме това. имазастои- Поради това ггрез ф
настоящата година тази ф 
акция ще бъде в преден ф 
план на Гораноката органи ф 
зация. Вече са взети необ- Ф 
ходимите мерки за обезпе ф 
чаване на посадъчен мате- ф 
риал и същият в течение Ф 
на есента ще бъде преда- Т1 
ден на местните общности ф пада
и организациите на сДРУ- ф © студовете се стоплят с 
женил труд, които не са ф 
изпълнили тази задача.

Запаленият боклук често предизвиква пожари
Най-хубав квартал на Димитровград,

проектантите, трябва да бъде 
,,Тигър” и жилищните сгради, по- 

солидарността. Досе-

спо-
и за методите и средства 
та на противопожарната 
защита. Тук има и един 
нов момент- През лослед 
ните години в много села 
пристигна електрическият 
ток и хората трябва да зна 
ят какви мерки трябва 
да предприемат, за да 
предотвратят опасността 
от пожари, предизвикани 
от повреди на електричес 
ките инсталации. Разбира 
се, подобни сказки са не
обходими и на трудовите 1 
хора в организациите на 
сдружения ТРУД- Пред го 
рите трябва да има табла, 
които да предупреждават 
хората, че трябва да паз
ят горското богатство от 
пожари. Важна задача
имат преподавателите в 
училищата, .които трябва 
да възпитават мла^дите 
поколения към висока
предпазливост от пожари 
и да ги ©ъ:веждат в съ-вре 

противопожарна

ред замисъла на 
кварталът на 
строени със средства на 
га обаче, освен сградите, нищо от замисълта не 

Улиците едва ли се позна- 
паднеше дъжд по тях просто не 

Но и това наскоро ще 
започва асфалти-

че получава се впечатле
нието, че проти© огнената 
стихия не се воюва достаможеше да се види.

ваха, а когато 
можеше да се минава, 
бъде минало, защото тези дни 
райето на улиците, и изграждането на тротоари. 
Ще бъде поставено и улично осветление, така, 

града ще бъде почти единстве- 
ще бъде завършена и която 

е изцяло нова. Стойността на предвидените ра 
боти, които провежда СОИ за комунални деи- 

възлиза на 2,5 милиона динара.
Освен тази част, уреждат се и улиците 

„Братство и единство” и „22 дивизия” “ *вартал 
.Район”. Тук са изразходвани около в«0 хиля

ди динара. Трябва да кажем,че СОИ за кому
нална дейност в сътрудничество с 
трябва да започне изграждането на водопрово
ди в селата Моинци и Горни Криводол. В реали 
зацията на проекта видно участие ще имат и 

общности на тези села. Водопровод 
село Пъскашия, къде

с предпазливостта.

ме предвид, че за оста
налите 'напоследък 
ри почти единствена 
чина е невниманието 
хората, 
община шай-често пламват 
гори и плевници. За пожа

пожа-
прпче тази част от 

ната която напълно па
В Босилеград ска

НОСТИ рите в горите ©ината се 
на пастирите, които

огън на ,>откр'ито”, а сетнеармейците ♦ така чеф не го изгасват.
На края на заседанието, ф ПОд действието на вятъра 

като ое приет отчета Ф Той захваща близката го 
ра. Пролети пожари пре
дизвикват н евнимателни

след
и акциониата програма за 
бъдещата работа на горан 
оките организации делега
тите еднодушно 
председател на 
телството иа
Конференция на Горан ска ж 
та организация, 'избраха X
инженер-агроном Васил За ф палват боклука и го оста- 

Ооновната ^ вят да гори без да пред-

$
местните
трябва да се строи и в _
то тези дни трябва да отидат специалисти да 
изнамерят количеството вода, от която тряова 

снабдява Пъскашия и съседното село от
стопани на ливади, нами- 

до гори.
за нов

Преде ода- Ф ращи се близо 
Общинската ▼ След почистването ига 

вадите, тези стопани

да се
Пиротска община Милойковац.

Ако към всичко това добавим, че продъл
жават р|аботите на горския път от болницата за 
„Парасине” и Пъскашия, можем да кажем, че 
в момента Самоуправителната общност на ин
тересите за комумална дейност усилено деист- 

разрешаването на редица комунални въп-

ли-
за-

хариев, зает 'В 
организация на сдружения 
труд „Напредък” © Боси-

приемат мерки за защита 
на околността от пожар. 

Ф Плевниците пламват,
М. Я. ф гато стопаните им невни-

менната
защита.вува за 

роси. ле град. ко- * Иван АНДОНОВА. Т.
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ПРЕД ЛЕТНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН

Физическа култура Д(|)0/р1 ВЛАСИНА)

НОВИ ЦЕНИ НА ПАНСИОНАФУТБОЛ
карат годишната си почив 
ка 1на
спортните отбори ще 
гат да ползуват и хубаво 
подреденото 
футбол, атлетичеоки пис
ти и други съоръжения за 
спортуване. ,

През главните туристи 
чеоки сезони — от 1 юл>и, 

1 септември и от 25 де
кември до 15 февруари >ид 
ната година, дневен панси 
он ав хотел „Влаоина" ма 
Власинокото езеро струва

В основната организа
ция на сдружения ТРУД 
„Влаоина” в Оурдулица са 
1ИЗВЪршеН|И ПОЧТИ ВСИЧКИ 
ПОДГОТОВК1И за предстоя
щия туристическа сезон 
1на Власина. Според думи 
те >на Драган Релич, дирек 
тор на ООСТ „Власина”, 
хотел „Влаоина” на Влаоии 
окото езеро, в който има 
110 легла, мотел „Езеро” 
на Промая с 50 лелла и хо 
тел „Вилин луг” )В Църна 
трева подготвени ще пос
рещнат гостите.

Успешна игра — нова победа Власина. Тсхва лято
мо-

и-грище за
..А, БАЛКАНСКИ” — „ЛУЖНИЦА” (БАБУШНИЦА) 3:2

пи г.^пМИ?ппВГраД’ Май 1983 г- Времето облачно, но приятно за игра. Зрите- 
ли около 200 души. Голмайстори: Кръста Кръстев в 21 м (1:0), Зоран Зарков
як И ^раГан Д°н'чев в 53 м (3:0), а Грозданович в 77 м (3:1) и в»» м (3:2). Съдия на срещата Радослав Лазич от Алексинац.

»А. Балкански”: Милко Соколов 6, Раша Тодо
ров 6, Драган Величков 6 (Новица Тодоров —), Ми- 
лован Тодорович 7, Душан Ненич 6, Здатан Марков 
7, Димитър Каменов 6 (Пехар Йованович —), Зоран 
Зарков 7, Синиша Иванов 6, Кръста Кръстев 7 и 
Драган Дончев 7.

зят противника, домакини
те опряха и позволиха 
гостите да се размахват. 
Плод «на такава (игра са и 
двата гола на централния 
нападател 
Ако играта беше 'Продъл
жила още малко кой знае 
какво щеше да излезе (на
края. Така димитровград
ските футболисти спечел (И 
ха две /важни точки (В бор
бата за. запазване мястото | 
си в групата.

до
на

Грозданович.
..Вместо да 1нанесе истин

ско катастрофално пора
жение на гостите от Бабу- 
шница, футболистите на 
„А. Балкански” © края на 
срещата спасяваха победа 
та. В твърде спортменока 
игра домашните футбол ис 
ти бяха по-добри /в първа
та част 1на мача й след са
мостоятелно проникване 
на капитана Кръстев от
криха резултата с 1'-0.

В (Началото на второто 
полувреме ©се (По-добри^ 
първотимец Зарков дюве-1 
де „А. Балкански” /в ново 
водачество от 2:0, (веднага 
след което Дончев покачи 
резултата на 3:0. Очаква
ше се още по-добра и ефи 
касна ‘ игра на 'домакини
те. но се случи противо
положно. Вместо да тръг
нат ов още тго-жестоки на
падения и напълно да сра-

5
:•ш *1 ■ 1*.■

щВ следващия кръг «А. | 
Балкански" ще се орещн-е | 
с отбора „Бродоремонт” в | 
Кл-адово. * Ш

д. с.§
*/ утайБОСИЛЕГРАД

. " '■

;
Най-добра игра на »Младвот« в пролетния сезон Хотел ..Власина”

За летуване на власин- 600, а в депаданса 560 дй
окото плато съществува нара. В мотел „Езеро” на
голям интерес, па в ход Промая — 540 и 550 ди-
е акция по уреждане на (нара, а в хотел „Вилин

къмпинг—селище край луг” в Църна трава 500 ди 
брега на Власинокото езе- нара. Извън сезона ценни- 
ро, понеже обектите са те са по-1 ниски с около 20 
доста теони да приемат на сто. 
всички желаещ(И да пре-

ФК „МЛАДОСТ” — ФК „МИНЕРАЛАЦ" (ВРАНСКА БАНЯ) 3:1 (2:0)

В неделя «а 29 май т-г. 
в Босилеград, футболисти 
те на ФК „Младост" по
казаха една от най-добри-

Към края на перата, ко- 
гато футболистите па 
„Младост” имаха 
резултат и когато вече бя 
ха сигурни в победата от 
една контраатака дясното 
крило със силен и точен 
удар успя да превари вра 
таря на ФК „Младост" 
М. Ч/ипвв и намали резул
тата на 3:1.

лък превес в играта. Тех 
ните атаки бяха по-чести, 
по-бързи и по-опасни. висок

Резултата откри центра
лният нападател на домаш- 

след
една добре изведена ата
ка, в която участвуваха 
повече домашни футболис 
ти. Този гол като че ли 
вля сили на босшгеградски 
те футболисти.

Вторият гол на „Мла- 
ри голови положения, но дост" бе дело ма младия, 
вратарят на ФК „Мла- ,но перспективен футболист 
дост" М. Чипев бе в из- Блажо Воинович, от >кого 
вънредна форма и винаги то „Младост" /И любители 
се -намираше на мястото те на футбола в Босилег-

те игри в пролетния пол у 
сезон и съвсем заслужно ,НИя отбор В. Чипев 
сразиха футболистите на 
ФК „Минералац” от Вран 

баня с резултат 3:1.
Трябва веднага да кажем,

, че банските футболисти 
не играеха толкова слабо.
Имаха и те няколко доб-

С. М.

ЗВОНСКА БАНЯ
ока

Сезонът с новия хотел?Ф*СФутболистите 
„Младост” този път игра
ха в следния състав: 
Чипев, 3. Младенов 
Иванов, Б. Тасев 
сев, В, Йовчев 
мов) Р. Венков (капитан), 
Б. Воинович, В, Чипев, В.

В. Пейчев (И.

на
Новият хотел в Зв. баня 

със своите 180 легла, още 
ь‘ не е готов да приеме пър

вите ои гости. Дали ще 
стигне и до започването 
на главния туристически 
сезон от 1 поли ? С този 
въррос се обърнахме към 
директора на ООСТ „Цьр. 
ни връх” в Бабушница Дра 
гослав Тодорович.

— В ход са зкалючител- 
ните работи — каф То
дорович. Т.рябва да се при 
ключат водата, тока и ка
нализацията. Още не е 
уреден тваркинцмплаца и 
пътя до банята, но счи

там, че всичко ще бъде 
готово до започването на 
сезона;

В началото на юни вече, В. Та- 
(С. яки- се приемат работници в 

този обект, а приключват 
и последните приготовле
ния за установяване на 
делово-техническо 
ничество със „Сърбия-ту- 
рист" от Ниш.

— От „Сърбия^урист” 
очакваме да ни окаже съ
действие в попълването на 
мощностите, снабдяването 
и (кадрова помощ — изтък
ва Тодорович.

рад очакват много.
И през второто полувре 

ме играта между тези два 
добре познати съперника 
бе добра, спортменока и 

пренасяше от едно до дру мъжествена. Третия гол 
гото наказателно поле, .къ за бооил е градските фут- 
дето и двата отбора бяха болисти отбеляза Иван 
организирали добра защи Рангелов, също така млад 
та. Все пак футболистите и перспективен футбо* 
на „Младост" имаха ма- лист-

си. ■
Първите петнадесет ми

нути изминаха в проверка 
силите на съперниците. 
Обикновено топката се

Глигоров, и 
Рангелов). сътруд

За отбелязване е, че в 
тази /среща за първи път 
играха Б. Воинович, В. 
Глигорор и И. 
които досега играха 
10'НОШКИ'Я отбор и напълно 
оправдаха очакванията на 
треньора. М. я.

Рангелов, 
за

М. Антич
БАСКЕТБОЛ

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД” 
ООСТ „УСЛУГА” Босилеград

Комисията за, приемане на нови работници при 
ООСТ за комунална дейност „Услуга” в Бо
силеград дава

Трета поредна победа
се проверят (всички баокет 
болисти, което допринесе 
разликата да ое „стопи” 
на само няколко точки. 
Но младия отбор «а „Мла 
иост” не можа да постиг
не повече, осови честно 
оторажвние. Между подоб
рите в отбора на „А. Бал
кански” бе Д. (Петревич.

С тази победа отборът 
.на „А. Балкански” се озо
ва в средата на таблица
та. В следващия кръг ди- 

баакет-

Димгитровград, 28 
игрище в спортния 

ло 100 души. Съдии: Милан Златкович от Пирот и 
Жарко Гойкович от Бор.

Баскетболистите на „А.
Балкански" започнаха с 
победите. След победата 
над „Напредък" в Купата 
«а Югославия и първенст- 
юената победа над отвора 
от Долеващ (със служебен 
резултат от 20:0), на 28 
май победиха и отбора 
„Младост" от Заечар. Този 
мач показа, че Димитров
град има отбор с добри 
качества. Но поради «евъз 
можиостта отборът посто-

май 1983 г. Баскетболното 
цен-тър „Парк”. Зрители око

Обява
я«но да бъде заедно, за да 
тренира, баскетболистите 
се срещат почти пред са
мия мач.

Тази среща спечелиха 
без особени трудности. Во 
деха убедително през ця
лото първо полувреме с 
петнадесетина точки раз
лика, за да приключат по
лувремето с 20 точки 'в 
своя полза.

През (второто полувреме срещнат с домашния от-, 
се откри възможност да бор „Леда”.

За приемане на:
1. ОКСИЖЕНИСТ ------- 1 изпъЛ1Ните'л

Условия: ВКВ или КВ окоиженист е атест. 
Молби (С всички необходими документи за 

изпълняване «а предвидените условия трябва 
да ое изпращат на адрес: ТО „Босилеград” Тру
дова общност на общите служби е Босилеград, 
(в срок (От .8 дни от публикуването на обявата 
■във вестник „Братство” и на таблото на СОИ по 
заемане на работа — клан Босилеград.

Непълни и неизпратени е срок молби ня-
м итРовградоките 
болисти ще гостуват в 
Княжевац, (където ще св ма -да се. разглеждат-

Комисия за приеманед- с.
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• сатира • забава
нмм.. НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Научили номера Тъй като времето съвсем напред
нало, платили и си заминали. А те го 
изпекли хубаво и се угостили...

Когато пристигнали в Димитров
град ,,теренците" разказали на прия- 
телите си за станалото.

— Нсвлянска работа! — казали 
те. Ами, те са ви минали...

Не минало дълго време, двамата 
„теренци” пак се озовали в Долна 
Невлд. Домакините пак им предло
жили да ги угостят с едно агне.

— Става! — казали гостите.
Когато седнали да вечерят — аг

нето пак било недопечено.
— Вижте, какво другари? — ка

зали те като плащали сметката. Дай 
те да завием агнето в една бохча, 
пък ще го .довършим” в Димитров
град...

■ ■ ■

Долноневлянци са известни ма- 
йталджии. Обичат Да се пошегуват 
на своя сметка, но и да направят но 
мер на другоселец, или „Теренци”, 
както казват за хора, идващи от Ди
митровград, да присъствуват на съб 
рання или по някаква друга работа.

Ето една историйка.
Двама „теренци”от Димитровград 

за пръв път отишли в Долна Невля. 
След като свършили работата си, не 
отказали на любезните домакини, да 
изпекат едно агне. Домакините оба
че оставили агнето съвсем недопе
чено, и го поднесли на гостите, като 
се извинявали, че те не могат да 
ядат, понеже били вечеряли. Гости
те похапнали, помъчили се, но не 
вървяло...

Куде на одмор?
Наближава юли и мнозина ме питую: КУ- 

дс че идеш на одмор? У Гърцию ли?...
— Не — кажем им я- Що да идем у Гър

ция), ка си ми йе убаво и „Гърцину баню" на 
Нишаву. По-раио не беше чиста реката тамо, а 
са ка се посреди — могу да ви кажем дека 
нейе лоше.

Домакините вече разбрали, че 
този път номерът им няма да мине. Друго, що да тражим по Гърцию, да пла- 

чал^ депозит, ла йош да се мучим.
Очу да си будем тука, близа до децата. 

Одмор имам 30 радни дъна. Що све време да се 
бърчкам по рекуту, ка могу и да помогнем мал 
ко на село. Там са йе потребна рука — иде ко- 
сидба, жетва, вършидба. я не съм оди тия що 
само говоре: треба тека и тека да се работи, 
требе това и това да се учини. Очу и на дело 
да покажем — кико се работи, кико се чини.

А що се односи до туризмат — па и на 
село може убаво туризам да се развива. Гле- 
дете кикве убаве планине и долине имамо. Са
мо требе малко да се организуемо — и може и 
при нас на село да се развива туризам. Само 
требе първо да си поуредимо къщите и двори
щата. Задругата и „Търгокооп" требе да дока- 
раю робу по продавницете. Да не буде кико 
досъга: нема нищо у н>и да се купи, а по села
та — пълно народ. Надошла деца, момчетия и 
девойчетия оди Белград, Скопие, Ниш; дошла 
тука при роднине и приятелке. Ка улезну у про 
давницете и потраже едно друго, оно нема ни 
едно ни друго — нема скоро нища.

И децата тъгай почну да си прайе сами 
забаве, за свой грош що се каже. У вечер се 
збираю и си праве жур ли йе кико ли га ка- 
жу... та ние по-старити по целу ноч не може 
око да скпопимо. За туя работу би могла да се 
сети омладинската организация, па децата що 
надойду и тая тука що су, организирано да се 
забавляю; да организирую дъном радне акцийе, 
да помогну. Ка дойде неделя — организирано 
да иду на излети... Ем, че има вайда и за пол»о- 
привредуту, ем и децата че си заработе нещо 
оди паре — и с помощта на родителите — мо
гу да „скокну” неколко дъна до Адриатика.

Я мислим дека тека одморът може уба
во и полезно да се организира.

М. Андонов

Млад мъж влиза в кан
целарията на директора на 
цирк.

— Вижте, аз се специа-

оплаква се домакиня на 
съпруга си.

— Ниша е възможно?! 
Ти или не умееш да ико
номисваш, или пък леко
мислено си отплащала дъл 
гове!

другарко...
«

Шотландец хваща жена 
ои в изневяра. Разгневен, 
вади револвер и вика:

— Ще стрелям! Станете 
един зад друг...

лкзирах в точно пркзел1я- 
(ване чрез забавено отвар 

Това,яне на парашута, 
което ви предлагал!, е да 
скоча без парашут от ку 
пола на цирка в бирено 
шише, поставено в среда
та на ринга.

— Да, изглежда интере

Мъжът ви преживява 
тежка душевна депресия. 
Топ има нужда от покой, 
от абсолютно спокойствие.

— По цял ден му каз
вам същото докторе, но 
той «е ме слуша.

— Прекрасно начало,

— Как е новият шеф? 
— Остави се, 

век излезе.
— Идва всеки ден пре

ди мене, когаю закъснея, 
и закъснява винаги, кога
то аз дойда навреме 
работа.

опак чо-

оно
— И все пак каква е тай 
ната на номера?

На шишето предварител 
но се слага фуния — обяс 
нил младият мъж.

— казал директорът.
на

МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕЕдна жена е толкова го
дини, на колкото изглеж
да — казала една жена на 
колежката си.

— Мила другарко, 
непременно правите 
ключание от това правило 
— отвърна другата.

Публиката обича да се отнасят с нея, както с 
жените; трябва да й се говори само това, ко
ето п харесва и й е приятно да слуша.

Гьоте
И изкуството има враг — неговото име е неве
жеството.

вие
из-

Джонсън
Дълбоката идея става внушителна само в съ
вършената форма— Джони, не възнамер

яваш да останеш сама в 
квартирата на този младеж 
— пита майката.

— В никакъв случай! И 
той ще бъде там! —

— Пак похарчих всички 
те пари, които ми даде —

Репин
Запазете волята твърдо и не засилвайте чув
ствата.

Конфучий
Главната сила на човека е в силата на духа.

Ст. Лец
Една болка винаш намалява друга.

Чехов
Който се радва на чужда беда, ще (плаче от
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