
ьршгстВо 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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СТОПАНСТВО 27 ЮНИ — ДЕН НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ

Преразглеждане на 

занонопредписаннята
Неизчерпаема 

самооОновяваща се сила
Една от мирните победи в хода на революцията 

е въвеждането на самоуправлението в тРУДа на рабо
тническата класа и в живота на обществото изцяло. 
Кълнът на тази победа грижливо бе подготвян още с 
първите народоосвободителни. отбори в Народоосв©- 
бодителната борба. ЮКП и другарят Тию ициещю: 
така виждаха бъдещето на новата братска, социа
листическа Югославия: общност на свободни, равно- 
правни, самоуправляващи трудови хора и граждани• 

Няколко години само след победата на въоръ
жената революция за пръв път в историята на рабо
тническата класа в света работниците стават пълни 
господари на своята съдба. През 1950 година заживя 
работническото самоуправление у нас. Сбъдна .се. 
мечтата на кпасицит»

Преразглеждането на за 
коногтредтшсанията, отна
сящи се до дребното сто
панство е една от най-важ
ните тазгодишни задачи 
на професионалните служ 
би, комисии и комитети в 
представителните тела, за 
да може ’ тази област да 

■доживее пълен разцвет за 
напред.

Този въпрос беше в цен
търа на вниманието и на 
състоялото се неотдавна 
заседание, на Комитета за 
временни дейности в Съюз 
ната конференция на Со
циалистическия съюз. В 
него участвуваха предста- 
зителс/1 на Стопанската ка
мара на Югославия, Съюз 
ния завод за обществено 
планиране, Конференция
та на градовете, Туристи
ческия съюз, Сдружение
то, на банките, ЮНА и об 
ществено - политическите 
организации, чието анга
жиране в развитието на 
занаятчийство ще бъде от 
решаващо значение.

Представител на Съюз
ния комитет за труд е за

познал участниците, че 
усилено се работи върху 
преразглеждането на член 
91 на Закона
ния труд, който предвиж- нсвено се внасят от чуж
да само влагаше на парич
ни, но не й на материал
ни средства. Противополо
жно на очакването, най-го-

лутата ще се отлива само,
доколкато родната проми
шленост не обезпечи ре- 

за сдруже зервни части, които обик

бина.
Срещата имаше трудов

характер и е част от прак 
тиката на Съюзната кош- 

леми спирачки ша разви- ференция на Социалисти-
тието на тази област вече ческия съюз да се върне

към темите и акциите, 
при критически анализ на 
изпълнената работа.

Към такъв подход ин- 
систираше и Мардн Ро- 
жич, изтъквайки че тряб
ва да работим по-ефикас
но, защото 1984 година не 
ще бъде положението ро- 
ззсо за така наречената 
по-силна подкрепа на го
лямото стопанство на мал

не са данъчната политика 
и системата на дохода. 
Все пак, оценено е, че 
данъчните решения са мно 
го различни. Така се по.- 
лучава, че занаятчиите се 
преместват от община в 
община, според това къде 
е по-ниско данъчното об
лагане.

По .мнение на множест
во участвуващи в разис
кванията, деловите банки 
още не са постъпили по 
най-добъР начин в разре
шаването на жизнените 
проблеми в занаятчийство 
то. Същевременно, новите 
искове за либерализация 
на вноса и .митническите 
облаги нямат реална осно 
ва. считат банкерите. Ва-

-марксисти: трудовите коле
ктиви наистина стават .,свободна асоциация на про
изводители...”.

Отприщени са дотогава неподозирани сили: кла-, 
сата—творец, класата—създател поема кормилото на 
своето развитие в собствени ръце. Работническите, 
съвети по предприятия и трудови организации пряко 
решават по жизненотрептящите проблеми на собст
веното развитие и дейност. Работническата дума е. 
решаваща.

Самоуправителното развитие се среща с мно
го трудности. Полагат се огромни усилия да се пре 
одслеят закостенели с векове предразсъдъци:, догма
тичното схващане, че уж друг трябва да решава в 
името на работническата класа, че

е на желано равнище. Самоуправле
нието бе провъзгласено за „югославски експеримент”» 
обречен на провал...

х°Дът иа самоуправлението на дело опроверга 
несъстоятелността на такива твърдения.. Всекидневно 
в предприятия, трудови организации, в живота на 
хората, изобщо, самоуправлението потвърди 
спосссността си: приемат се решения от съдбовно- 

за дейността и развод на стопанските ор
ганизации и на обществото като цяло. Работническа
та класа на Югославия с ЮКП начело разпръсна 
то сапунени мехури представите и очакванията за 
провала на самоуправлението. Работниците приемат, 
важни решения, претворяват ги в дела, прокарват но
ви пътища за още по-ускорено развитие на общество
то и самоуправлението. Израстват отговорни и 
делови самоуправителн, конто

ките стопани, доколко то
не се промени отношение
то в тази област-

В. Л. съзнанието наработниците нег—
ПО ПОВОД 27 ЮНИ 
— ДЕНЯ НА САМОУ 
ПРАВЛЕНИЕТО

ТЪРЖЕСТВЕНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИЯ 
СИНДИКАЛЕН

жизне-

значение

ка-

СЪВЕТ
На 27 юни общин

ският синдика лен съ 
зет в Димитровград 
ще проведе разщи-

неудържимо вървят 
към създаване на блага и съзнание, че само работни-, 
ческата класа може напълно да освободи труда. 

Висш етап в развоя на самоуправлението0 лред
приемането на Закона, за сдружения, труд 

през 1976 година. От трудностите, 
сполуките се черпаят нови сили. Самоуправителното. 
договаряне и споразумяване става общо поведение 
между свободни производители. Сърцевината 
моуправлението — делегатската система

рено заседание по по^ 
вод Деня на самоуп-1| 
равлението. За значе-*

ставлява
от успехите и не-

нието и развитието 
на самоуправлението 
в .нашата страна и 
предимствата, които 
то дава на трудещи-

на са- 
заживява

пълноценно във всички среди: от трудовите колекти
ви на стопанските организации и общности, общно
стите на интересите до местните общности, учили
щата, младежките трудови бригади...

Не без основание другарят Тито вдъхновител, 
и творец на самоуправлението на Единадесетия кон-- 
грес на СЮК сочи, че силата на социалистическа; 
Югославия е в самоуправлението, в работническата 
класа и трудещите се. Тази неизчерпаема, самообно- 
вяваща се сила, чийто як корен е дълбоко,^- народа; 
и кояТо черпае сокове от собствена почва.

Днес работническата класа и самоуправлението 
са пред нов изпит: провеждане в дело на икономиче
ската стабилизация. Не ще и съмнение, че и този; 
изпит работническата класа на Югославия, нейният, 
авангард — Съюзът на комунистите, и всички само-

ДИМИТРОВГРАД те се, ще гонзори пре
дседателят :на общи 
пешия синдикален съ 
вет Саша Димитров. 
На заседанието ще 
бъдат връчени репу
бликански и общин- 
ки признания на най-, 
заслужили трудещи 
се, а също и дипло
ми на курсистите от 
политическата шко
ла на общинския си
ндикален съ|вет в Ди
митровград. Ще бъде' 
юнесеИа и подбрана 
културно- художест
вена протрама.

Сказка за международ
ното положение

зала на Културния център 
сказката изнесе Светислав 
Попович — Тиле, предсе
дател на Комисията на 
Централния комитет на 
Съюза на комунистите в 
Сърбия за международни 
отношения -и сътруиничес-

В рамките -на програма
та за идейно-политическо 
издигане на членовете на 
С-моза -на комунистите в 
Оьрбия, за всички членове 
на Съюза «а комунистите 
от Димитровград и. край
градските селища на 15 
юни т-г. бе организирана 
политическа сказка/ За 
зктуаглиото международно 
положение пред пълната

управително организирани и съзнателни сили с успех- 
ще издържат. Защото такава е повелята на самоуп
равлението, на Тнтовите самоуправителн: и в най- 
трудните минути да се мобилизират силите на народа, 
за да се извоюва победата. ■;

7ШО.
И темата и изложение

то предизвикаха голям ин
терес-

А. Т.
Стефан НиколовА, Т.



с1[ ПО С В ЕТА Н А
СЛЕД НЕУСПЕШНИЯ 
ОПИТ ЗА ДЪРЖАВЕН 
ПРЕВРАТ В ГАНА

В ТРИЕСТ Щ ОКОЛНОСТТА

Грубй провокации 

на неофашистнте Полицейски 

час в 

градоветеВластта позволява на фашистите да органи
зират събрания в краищата и селата, в които 
живее словенско население

В началото на седмица- 
Гана бил направен 

лрев-Пред избори ата калил а- 
кия в Италия се използува 
и за провокативни акции 
на екстремната десница. С 
позволение на властта нео- 
фашистите организират съ 
брания в краищата и села 
та, в които живее преди.м 
но словенско населеаше. 
Побеснелите фашисти се 
гаврят с партизанските па
метници и вършат друш 
видове натиск. Против 
един бивсш партизанин, 
•който на 25 април — деня 
на италианското освобож
дение край италианското 
изтъкнал и словенско зна
ме в знак на братство .ме
жду съседните народи, би
ло възбудено съдебно след 
ствие въз основа на фа
шистки закон от 1929 го
дина.

та в
опит за държавен 
рат. Опитът бил потушен 
за само няколко часа- Ня
колко превратници са уби 
ти, а останалите са върна
ти в затвора, от който из
бягали. Западните агенции 
съобщават, че правителс
твените войски установи-

ти организации и ведомст
ва.

Обществеността зад гра 
сицата зада-ва и друга» въ
проси във връзка със за
честилите акции на неофа- 
шистите. Дали се касае 
за местни екедеои или пък 
за по-широка акция, която 
редовно получава епилог 
в източната част на Фур- 
лания — Юлийока крайна, 
където живеят словенци? 
Много политически кръго
ве считат, че става дума 
за маневри, дирижирани 
оу други места.

УЛОФ ПАЛМЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЮГОСЛАВИЯ

БЛИЗКИ ОЦЕННИ 

ПОЛОЖЕНИЕТО В СВЕТА
ли пълен контрол над по
ложението в страната. Ве
днага след потушването на 
преврата в Гана.било въ
ведено извънредно положе 
ние и полицейски час въвЦелокупните отноше

ния между Югославия и 
Швеция са добри и прия
телски, а с полагане на 
съвместни усилия може да 
се подобри икономическо
то сътрудничество. Присъ 
ствието на 50 000 наши ра
ботници в Швеция, които 
са на висока цена, е от 
особено значение за отно
шенията на двете страни.

Югославия и Швеция из
разяват дълбока загриже
ност от сегашното състоя

ние на отношенията в све
та, отделно от изострена
та надпревара във въоръ
жаването, която е -най-го- 
ляма пречка в опазването 
на мира.

Това са основните ак
центи от разговорите ме
жду Милка Планини и 
шведския премиер Улоф 
Палме, който се намира 
на посещение в нашата 
страна.

Занапред трябва да се 
посвети отделно внимание 
на иконо.мическокто съ
трудничество между Юго
славия и Швеция — кон- 
стантираха Планини и Пал 
ме. Миналата година сто
кообменът
236 милиона долара, но 
югославският износ е до
стигнал стойност само 51 
милиона долара. Затова бъ 
дещият стокообмен, беше 
оценено в разговорите, тря 
бва да бъде по-благоприя
тен за Югославия.

всички градове.

Най-новият опит за пре
врат е четвърти опит за 
сваляне на поручика Дже- 
ри Ролингс, който превзе 
властта преди 18 месеца. 
Направен е в момент на 
изключително напрежение 
на ганската политическа 
сцена. Страната се намира 
в тежко икономическо по 
ложение.
500 000 тона 
милиона бежанци от Ниге
рия представляват опасен 
експлозивен „заряд".

Неофашистките прово
кации край границата са
вредни не сама за словеи- 

Италия и италианците в 
окото население, но и -за 
добросъседските 
ния между Италия и Юго-

Провокациите на неофа- 
шистите обезпокояват не 
само словенското, но и ита 
лианското население и де
мократичните институции 
и организации в тази част 
на Италия. Общественост
та реагира все по-остро. 
„Словенската културно го 
сподарока звеза" и „Сло
венската скуиност” изтък-

отноше-

славил, които се развиват 
Осимските Недостигат й 

храна, а 1.5въз основа на 
споразумения.

ВЪЛНЕНИЯ В ЧИЛИ

Войска на улиците Положението беше съ
що и преди таканаречена- 
та юнска революция от 
1979 година, но младите 
офицери не успяха да на
правят прелом. Затова ня
когашният любимец на ма
сите Ролингс се намери под 
удара на стачки и улични 
демонстрации.

лицейоки час, а за движе
ние

възлезна наВойската на диктатор- 
на генерал

ват в протестите си, че 
фашистките провокации са 
насочени главно към сло
венците. В резолюция на 
Италианската комунисти 
чеока партия в Триест се 
търси от властта да забра
ни фашистките събрания 
в словенските краища. 
Протестират и много дру-

по града е необходима 
пропусквател- 

на, издадена от Министер
ството на отбраната.

В течение на миналата 
Чили са аре- 

граж-
а 3300 миньора са

ския режим 
Пиночет е излезла на ули 
ците на Сантяго за да въ-

специална

веде ред и осуети стачки 
те на чилийските миньори. седмица в 

ступани на хиляди 
дани,
отпуснати от работа.

които протестират против 
арестуването на синдика л- 

водач Родолф Сетел.ния
Въведен е и частичен по-

■\Г Накратко ф ЕРУСАЛИМ: Най-го- 
лемият палестински уни
верситет на окупираните 
арабски територии на за
падното крайбрежие на ре 
ка Йордан отново е от
крит заради полагане на 
изпити. Израелските влас
ти са затворили универси
тета преди две седмици 
поради зачестилите сту
дентски вълнения-

ф АТИНА: Гръцкият 
премиер Папандреу зая
вил, че Вашингтон ще бъ
де принуден да премести 
военните си бази от Гърц- 
кия доколкото не изпрати 
в гръцката столица глав
ния преговарач Бартоломю 
с „приемливи инструкции”.

ф ВЕЛИНГТОН: Фран
ция ще позволи на между 
народна група специалис
ти да извършат контрол 
над <1 Ьенските обекти за 
ядрени опити, намиращи 
се на атола Муруроа край 
Тахитите.

МАКЕДОНСКА СТОПАНСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ПО 
СЕТИ НР БЪЛГАРИЯ

Разширяване на 

стопанското сътрудничество
% БЕЛГРАД: Председате
лят на Председателството 
на ЦК на СЮК Митя Ри-
бичич води разговори с 
първия секретар на Френ
ската социалистическа пар 

Лионел Жоспен, кой-
Делегация 'на Стопанската камара на СР 

Македония, оглавявана от председателя на 
марата Благой Смиляновски, направи тридневно 
делово, посещение в Народна република Бълга
рия като гост на Търговската камара на Бълга-

ка-
ТИя
то тези дни посети наша
та страна. Разговорите се 
отнасяха до сътрудничест- ф ЗАПАДЕН БЕРЛИН:

Западно германската поли
ция арестувала 18 демон
странта. които по улиците 
на Западен Берлин протес
тирали против 
нета на нацизма в страна-

рия- вото на двете партии и 
международните отноше
ния.

дейци водиха 
разговори с председателя на Търговската кама
ра Петър Русев, а след то®а и с представители на 
министерствата на машиностроенето и електро- 

търговия и енергетиката и 
Агроиромишления съюз на

Македонските стопански

ф ВАШИНГТОН: На
първо официално посеще
ние в САЩ тези дни за-

оживява-
ф АНКАРА: Делегация 

на Съюзния секретари ят 
на вътрешните работи на 
СФРЮ начело със Стане 
Доланц се намира на офи 
циално посещение в Репуб 
лика Турция по покана на 
турския министър на въ
трешните работи С-алаха- 
тпн Четинер.

никата, /външната
представители на 
Бълг/рия-

та.
минал испанският преми
ер Фелипе Гонсалес. Аме
риканските военни бази в 
Испания и членуването на 

НАТО са

ф БУДАПЕЩА: Прави
телството на НР Унгария 
издало уредба, с която се 
предвиждат строги наказа 
ния за граждани, наруши
ли основните норми на по
ведение.

В разговорите ста/на дума за разширяване 
на икономическото сътрудничество, между 
СФР Югославия и НР България, а в тези рамки 
и между България и Социалистическа републи
ка Македония. Отделно внимание получиха трай
ните облици на икономическо сътрудничество 
— промишлената кооперация и специализация.

тази страна в 
били основни теми на рзз- 

Гонсалесговорите между 
и американския президент 
Рейгън.
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Е КОСТИЧ, КОМЕНДАНТ НА РЕГИО 
В НИШ? ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА

ОТ IX СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА 
РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В ЛЕСКОВАЦ

Мерки за материално укрепване 

на образованиетотом V ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕТИТЕ- В 
ТЯХ ЛИЦА СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ОБЛАГАНИЯТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА И ОТ ОБЩИНСКИТЕ ОБЛАГАНИЯ ВЪРХУ ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ-НА 
РАБОТНИЦИТЕ

IЙШд:
С % ■- I-I

Провеждайки заключени 
V ята на Скупщината ла 
Ц Сърбия за подобрение ма просветните 
Ц термалното положение на 

образователно - възпитател 
вите организации и просве 
тните работници, скупщи
ната на Междуобщиноката 
регионална област в Леско

Мерки и акции за подо ничение на потреблението, 
СР брепие положението на решение беше намерено в 

ведомства и освобождаването ат посо- 
работници бяха предприе- чените облагания- 
ти миналата година, кога На завчерашната сесия 
то в полза на образовани делегатите на Окупщина- 
ето беше пренасочен ра та на МРО в Леоковац при 
стежът на средствата за еха решение за сключване 
съвместно потребление от на обществен договор. . за 

вац завчера прие решение 2,2 на сто. Благодарение на изменения и допълнения 
за сключване на общест- това, материалното поло- на договора за основите 
вен' договор за изменение- жение на образователното, на Обществения план на 
и допълнение на общесгве дело в края на 1982 годи- СР Сърбия за периода от 
ния договор за отделяне и на беше значително по-доб 1981 до 1985 година и то 
сдружаване на средства ро отколкото на деветме- в частите, отнасящи се 
за задоволяване на съ.вмес сечието. Въпреки това, в до уокореното развитие на 
тните потреби в 1983 го- първите месеци на тази изостаналите краища, аг- 
дина. С тези изменения и година положението на рснромишления комплекс 
допълнения се предвижда работниците в образование и системата на съобщения 
освобождаване на образо то продължи да се влоша- и връзки. Бяха разгледани 
вателнсг-възттитателните ор ва в сравнение с работни- отчети за работата на ре- 
га1низации и заетите в тях ците в стопанството. Зато 
лица от облаганията за об ва се налагаше да бъдат 
разован/ие и наука и от об предприети допълнителни 
щиноките облагания вър мерки. Тъй като все още 
ху личните доходи на рабо са в оила мерките за огра 
тниците. Въведена е и ед
на новина. Именно, пот
реблението в тази област 
сега люже да се увелича 
ва съгласно увеличението 
:;а целокупния брой уче
ници (а не както до:згз, 
стгласно увеличението, ко 

Репу

^зшчн
Злополуката в Алексинашките 

още едно изпитание за региона. Мисля, 
издържахме мъжествено. Всички субекти 
гражданската защита действуваха ефикасно

мини беше 
че го 

на
I*

По повод 20 юни — Деня 
на гражданската защита, 
комендантът на Регионал
ния щаб на гражданската 
защита в Ниш Радойе Ко- 
стич сцени едногодишните 
постижения на граждан
ската защита в Нишки 
регион.

В периода между два 
празника в дейността на 
гражданската защита в 
региона акцентът беше сло 
жен върху обучението на 
гражданите и щабовете. 
Оонсвно обучение завър
шиха три четвърти граж- 
дани, а през допълнително 
обучение минаха 30 000 ду
ши, което считаме за ви
сок успех. Тази и идуща
та година трябва още по
вече да повишим качество 
то на обучението.

Гражданската защита в 
Нишки регион на няколко 
пъти показа, че е готова 
и за най-сложни задачи. 
Злополуката в Алексинаш
ките мини беше още ед
но изпитание за региона. 
Мисля, че го издържахме 
мъжествено. Всички субек 
ти на гражданската защи
та действуваха ефикасно.

Голям изпит издържаха 
миньорите, които прене
брегнаха опасността и тРъ 
гнаха да спасяват друга
рите си, след тсва числя
щите се към ЮНА и Сек
ретариата на вътрешните 
работи. Изпит по организа 
ция и ефикасно действу- 
ване издържа и здравната 
служба, така че при оказ
ването на пойощ не съще
ствуваше нито един слаб 
пункт. Беше 
всичко, което можеше да 
се направи в този момент 
— заяви Радойе Костич.

гионалните самоуправител 
ни общности на интереси
те през 1982 година и дру 
ги въпроси.

ето е над средното в 
бликата), при което се раз 
решава и 
потреблението 
броя на учениците,

увеличение на 
съгласнонаправено които

се преместят в новооткршОсвен основното и допъл 
нителното обучение, орга
низирани бяха курсове за 
обучение на щабовете в 
местните общности, тРУДО 
вите организации и общи
ните. Регионалният шаб ор

пте училища.

СЛЕД ДЕСЕТИНА ДНИ 
?. ЕРМА

ЖДРЕЛОТО НА

ПРОХОДИМО - ЗА
ПЕШЕХОДЦИ

ганизира няколко специал
ни курсове, на които обу
чението проведоха /извест
ни специалисти от тази об
ласт* И в то®а специално 
обучение настоявахме пре
ди всичко да подготвим 
членовете -на щабовете, ко 
ито ше обучават граждани 
те за лична и -колективна 
защита.

Ангажирането на регио
налната гражданска защи
та беше насочено и към 
снабдяване на единните, 
трудовите хора и гражда
ните с лични и колектив- 

защита. Та

ОТ СКУПЩИНАТА НА НИШКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ПриЖл-р Живота Живкшч 

— отново ректорЗа десетина дни ждре
лото на река Ерма от По 
гановски манастир за 
Тр. Одоровци ще бъде нро 
ходимо за пешеходци. Та
зи новина ни съобщи Вели 
мир Сибинович, секретар 
на Регионалната самоупра 
вителна общност за пъти 
ща в Ниш. Той подчерта, 
че работниците на „Енер- 
гопроект" полагат крайни 
усилия да разчистят трасе 
то от съборени скали и 
земя.

Също така за саниране 
на този, участът от пътя 
Суково — Ракита от Ре
публиканския фонд за по
останали краища трябва 
да бъдат отпуснати 
милиона динара за сани
ране на обекта. Както ни 
уведоми В. Сибинович, тра 
сето на пътя след това ще 
трябва да прегледа коми
сия от специалисти към 
Републиканския комитет 
на съобщения и връзки и

т« ще каже кога по него 
ще се разреши движение на 
моторни превозни средст
ва.

. Както е известно, в 
ждрелото на р. Ерма меда 
леч от Погановоки манас
тир на 14 март тази годи 
на се срутиха огромни ко 
л-ичества скали и земна 
маса ,а в злополуката за
губиха животите си и два

Скупщината па Нишкия 
университет на сесията си 
от 21 юни тази година из
бра проф. д-р Живота Жив 
кович за ректор на Ниш
ки я университет, който и 
досега беше на този 
пост. За про-ректори са из
брани проф. д-р Радослав 
Д ж орд жевич, досегашен
проректор и проф. д-р Ду- 
шан Паравина, както и 
проф. д-р Властимир Ми
лошовци, понастоящем де
кан на Икономическия фа
култет в гр. Ниш.

Всички предложени кан 
дидати получиха пъл/на под 
крепа почти от всички фа 
култети, както и междуоб 
щи-ноките регионални общ
ности и Ниш, Леоковац и 
Зайчар.

Покрай това, на Скуп

щината на Университета 
се разисква и за сътРудни 
чеството на Нишкия уни- 
вероитет със стопанството 
и обществените дейности 
в трите региона. Водиха се 
разговори и върху проек
та Ооноеи на -програмата, 
и рационализацията • на 
мрежата и мощностите 
във полувисшото и висше- 
то образование. Прието е| 
и решение за поемането 
на шефство на Симпозиу
ма по повод 100-годишни'на, 
та от научното дело на 
Сава Петрович под назва
ние „Флората в околност
та на Ниш”, а беше съз
даден и комитет за честву- 
ванс на 100-годишнината 
от научното дело на Сава 
Петрович.

ни средства за 
зи дейност беше особено 

организаци-интензи/вна в 
ите на сдружения труд, 
където се отделяше голя
мо внимание на снециални- 

Напоследък

ма души.
След срутването движс 

нието по долината на Ерма 
от Погановоки 
към Тр. Одоровци, Куса 
врана и Иокровци е спря
мо, а пътниците за 
села от Погановоки манас
тир минаваха по старите 

Влашка пла-

манастирте единици, 
приоритет получиха и роти 
вопожарните единици. Оче 
видно беше, че в тази об
ласт не бяхме достатъчно 
готови, а последиците са 
известни. Ето защр зана
пред ше практикуваме ня
кои сектори на градсдан- 
ската защита да получа
ват предимство, не само в 
обучението, но и усъвър- 
шенствуването на техниче 
ската база.

тези

80
пътеки през 
нина или Гребен, където 
се е' минавало до 1926 го
дина, преди да бъде прока 
рано трасето на тесноли- 
нейнсата или пък пътуват 
през Бабушвица и Зпонтхи.

М. А. бГк.
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ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЗАКОННОСТТА И СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКИЯ МОРАЛ

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС В БОСИ ЛЕГРАД ОБСЪДИ ДЕЙНОСТТА НА 
МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Ммпе па мита не са сако км СЪВЕСТТА ПОТЪВА В 

„БЕЗПЛАТНАТА" ВОДАтвт в Босилеград оцениха, 
че основна ори чанна за 
бездействущаието на голям 
брой членове и 
организации на 
достатъчната идейна и ак- 
ционьна подготвеност на 
младежката организация в 
обща™ ага. Отговорността
за това не се пада само на 
ръководствата на младеж
ките организации и общин 
оката конференция. нейни 
те органи и тела, зачцото 
младежката организация 
като пяло не е получавала 
достатъчна помощ от ор
ганизациите на Съюза на 
комунистите, Соцмалисти- 
чеокия съюз и Съюза на 
синдикатите. С други ду- 
ми[, младежките проблеми 
не могат да бъдат само 
младежки, но с този факт 
не са се съобразявали ос
таналите субекти на обще
ствено-политическия 
вот, преди всички органи
зациите на СК. В Съюза 
на комунистите членуват 
само 175 младежи и девой 
ки, което показва, че пър
вичните организации па 
СК недостатъчно следят и 
подпомагат дейността на 
младежката организация в 
средата си.

За да бъде истински субект в системата на 
социалистическото самоуправление, общинска
та организация на Съюза на социалистическата . 
младеж трябва по-ннтензивно да се включва, 
не само в разрешаването на типично младеж
ки въпроси, но и вьв всички акции на органи
зираните сили в общината.

първични 
ССМ е ие- ООСТ „Кому-ф В края на първото тримесечие 

налац" отчете загуба от 500 000 динара, а гражда 
Димитровград дължат на организацията за 

около 700 000 динара # Половината от
ните на 
разни услуги 
потребителите не заплащат използуваната водаОбщинският комитет на 

Съюза на комунисште в 
Бооилеград тези дни обсъ
ди активността на общин
ската организация на Съ-ю 
за на социалистическата 
младеж с намерението да 
Утвърди основните причи
ни за недостатъчното ан
гажиране на младите в об
ществено-политическия жи 
вот на общината и да оп
редели задачите на органи 
те и първичните организа
ции на СК в работата с 
.младите поколения.

В организацията на ССМ 
в Босилеградска община 
действуват 41 първични

ция не ръютветствуват на 
числеността на организаци 
ята. Членовете на общин
ския комитет застанаха на 
становището, че една част 
от причините за недоста
тъчното ангажиране на 
младите се намира в обек
тивните
Но проблемът с помеще
нията е разрешим и зана
пред, ако се реализира за
ключението на общинския 
комитет, младежките орга 
низащш в селата ще пол у 
чат собствено помещение 
в кооперативните домове 
или училищните сгради. 
О грант 14 е на гге въ.змож н ос- 
ти на общината за заема
не на млади кадри допри
насят за непрекъснатото 
отлъчване на членовете на 
ССМ от общината, което 
също затруднява дейност
та на младежката органи
зация.

Не пренебрегвайки обек 
ти в ните трудности, члено
вете на общинския ко.ми-

изразхедваната вода. Още 
повече дразни фактът, че 
сред длъжниците най-мно- 
гобройни са служащи, чи- 
ито месечни принадлежно
сти са по-високи от сред
ния личен доход в община
та. Дори сред длъжници
те има лица, които по слу
жебна длъжност трябва 
да защитават законност
та?!

Това тревожно 
ние има по-дълго 
Така например, на 31 де
кември 1981 година 545 ли
ца не бяха 
240 130 динара за вода. До 
30 кипи 1982 година число
то на длъжниците се уве 
личи на 1020, а дълъгт им 
на 369 900 динара. В края 
на 1982 година дължимата 
сума се намали на 
динара. За вода не бяха 
заплатили 676 лица, от 
ито 151 са длъжници още 
от 1981 год. В началото на 
тази година броят на длъ
жниците започна рязко да 
се увеличава. На края на 
първото тримесечие 
лица бяха „забравили" да 
заплатят 442 000 динара за 
използуваната вода.

В момента, когато и в 
Димитровградска община, 
се води широка акция за 
укрепване на конституцио 
мността, законността и со
циалистическия морал и 
когато стопанските органи 
заший, следователно и „Ко- 
муналац”, водят борба с 
трудностите, над половина 
та от димитровградските 
домакинства ето не считат, 
че са длъжни да заплатят

състоя-
минало.

заплатили

обстоятелства.

225 329
Вярно , че и субектив

ните слабости в „Ком у на
лац" допринесоха да 
създаде такова положение. 
Но част от .заслугите"

се
жи-

за нередовното плащане се 
пада и на първото общин
ско решение за комунал
но уреждане на града, при 
ето през ноември 1982 го
дина, според което санк
ции се предприемат ако 
потребителят не

младежки организации с 
1800 младежи и девойки, 
от които 550 се учат в 

образо-
1340-

средношколския 
вателен център „Иван Ка
раиванов”. За една малка
среда, каквато е тази об
щина, това е завиден мла
дежки потенциал. Обаче 

дейността 
организа-

заплаща 
услугите на „Ксмуналац” в
период от шест .месеца.резултатите в 

на младежката След обстойния анализ 
общинският коимтет прие 
заключение всички първич
ни организации на СК да 
преразгледат работата сИ 
с младежта. За неосъЩест- 
вяване на заключението, 
ще бъде търсена конкрет
на политическа отговор
ност-

Случаят с водата не е 
единствен.

Мнозина дължат за еле
ктрически ток, за боклук, 
за наеми .. . Очевидно, тук 
има много работа и за ин
спекциите, и за съдебните 
органи.

А. Т.М. Янев

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В 
ДИМИТРОВГРАД ЗА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА

Повече договаряне и сътрудничество
ПРЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ТАЗГОДИШНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИ 
СТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ (ССТН) В ДИМИТРОВГРАД, ЗАЧИТАЙКИ ЗНАЧЕНИЕ 
ТО НА ТРАНЗИТНИЯ ТУРИЗЪМ, ОБСЪДИ НЯКОИ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ. 
СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА ИЗОБЩО

НА 19 ЮНИ В ДИМИТРОВГРАД

Проведен граничен събор
Първият тазгодишен граничен събор на гра

ничното население от Димитровградска общи
на (СФРЮ) и общините Годеч и Драгоман (НРБ) 
се проведе на 19 юни т.г. в Димитровград. Въ
преки лошото време числото на съборяните от 
двете страни не бе малко.

На събора бе изпълнена съвместна култур-
взеха

Развитието на туризма и 
гостилничарегвото на те
риторията «на общината 
следи съвкупното общес
твен о-икономическо рази- 
ти е. Имайки предвид мес 
тспол ожени ето на .община 
та, отделно на града и ра 
звигието на туризма изклю 
чително е насочвано към 
развитието на така нарече 

туризъм, 
сега оста

ни значително допринасят 
туристите да не се задър
жат. Така не се използу
ват вече съществуващите 
мощности, за което се за 
стъпи и присъствуващият 
на заседанието представи
тел на мотела. От друга 
страна, би трябвало макси 
мално да се използуват съ 
ществуващите. а някои от 
тях и да се модернизират, 
какцвто е случаят с хотел 
„Балкан". Субективни ела 
бости са и недостигът на 
месо и някои други храни
телни стоки, което от своя 
страна сочи, че е недоста
тъчно свързването на тър
говските, производителни
те и гостилничарските ор

крачка е изграждането на 
хотела „Балкан" в града с 
60 легла и 160 места. Най- 
значителна крачка обаче 
е направена миналата го

надина с изграждането 
туристическо- гостилничар- 
ския комплекс „Градини" 
който заедно с „Балкан 
работи като ООСТ „Ком
пас" от Любляна.

С тези обекти, от които 
за настаняване са само в 
града, през 1982 година са 
осъществени 17 554 нощу- 
вания, което е 
0,8 на сто повече

но-художествена програма, в която 
участие Самодейното културно-художествено 
дружество „Велко Влахович" от Ниш и Дър
жавният танцов състав „Тракия" от Пловдив. 
Следващият граничен събор е насрочен за 10 
юли т.г. при с. Долни Криводол (СФРЮ).

ния транзитен 
който е и до 
нал единствената форма

община-
А. Т. УУ. на включване на

само зата в туристическото сто 
панство. С друри думм ка
зано, граничният 
„Градини" м авто-пъ.тя са 
били единствени туристи 
чески обекти.

Първите значителни кра 
чки в областта на туристи 

стопанство са на 
1964 година

откол- 
1981 година. ПриГ БОСИЛЕГРАД:

Съборът на »Славче« 
отсрочен за 3 юли
Със съвместно решение на двете съборян- 

ски комисии при Общинската скупщина в Бо
силеград (СФРЮ) и град Кюстендил (НРБ), гра
ничният събор на местността „Славче" кр?щ 
Босилеград който според плана трябваше да 
се проведе на 19 този месец е отсрочен за 
3 юли тези година. До отсрочването на събора 
се стигна поради лошото овреме.

кото през 
това увеличен е броят на 

намален

преход

домашните, а 
броя на чуждестранните 
гости.

За да се стигне до то
ва положение влияели са 
уяколко фактори от които 
н ай-мзразите лни 
стягът на бензин, 
и депозита за минаване на 
границата. От друга стРа- 
на и субективните притчи-.

ганизации.
На заседанието бе

н еобходимостта 
от по-организирано 
варяне между трудовите 
организации които се зани 
ма ват с туризъм и гости л- 
ннчарство.

под
чертаначеското 

правени през 
с (Израждането на мотел 
„Димитровград", който ра 
боти в рамките на трудо
вата организация „Уния" 
от Белград. Следващата

дого
са недо-

а също

А. Т.М. Я.
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" Пр»д юлските ПЪРВИЧНАТА ПАРТИЙ НА ОРГАНИЗАЦИЯ В 
С. БАРИЕ В РАЗРЕШАВАНЕ НА КОМУНАЛНО-БИ
ТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

празници
ДИМИТРОВГРАД

В знак на юбилеите не мит по шн
°п?МеНу на възпоменателната плоча 

Ща" 7 “ На «а образова-
в-кг-танир-гп г „й 3 твлно-щъзпитателната орга-
то ще ушно К°е киззция Броз Ти-
40-гспишнина ВД ЗНпК Н3 тр ”■ На съ'щия Ден в с. Пе“ годишнината от Второ- тъ.рЛащ ще бъде орожек-
то заседание на АВНОЮ и тиран фшм ш тГ от 
славните битки на Нопрт ъггш - ■ ^на И 1 ГТ Мерет‘ нов когаго ще бъде изпъл
гоаагжа ПК В ДимиТР°в нена и културно-забавна
градска община ще бъде програма,
проведена с редица 
фестации. На 4

ородоюия партизански огр
ят, в -който ще вземат уча 
стие и младите извидн-ици 
на от.рящ „Момчил Войво
да, старшини'от запаса и
бойци. Вечерта в с. Сено 
кос на -народно увеселение 
и',е бъде устроен лагерен 
огцч, а на 7-ми ще бъдат 
положени венци и цветя 
на възпоменателната пло
ча. Ще бъде изпълнена и 
културно-забавна програ
ма и организирано състеза 
ние по стрелба.

За участвуване на търже 
ството в Изворище грудо- 
ЕНте организации за рабо
тниците ои ще организират 
превоз.

След повечекратното прекъсване на електрифи 
селото понастоящем се очаква акцияцирането на 

та отново да продължи

чихме стълбове за низко- 
токовата мрежа, по-голяма 
част о.т тях са и -побити. 
Но, Електроразпределител
ното от Лесковац към нас 
има крайно безотговорно 
отношение. Започна с из 
пълндването на работата, 
прекъсне, започне, пак 
прекъсне. Така с години. 
Въпреки че това създава 
недоверие у населението, 
не се отказваме.

Петров подчертава, че 
акцията отново е раздви
жена като се -надява, че и 
общинската скупщина в Бо 
оилеград ще положи уои- 
лия електрифицирането на 
скоро да приключи.

До края на настоящата 
година тази партийна ор
ганизация ще положи уси
лия и в разрешаването на 
останалите въпроси, от ко 
ИфО зависи улесняването на 
селския бит — прокарване

Първичната партийна 
организация в с. Ба-рие, в 
която членуват и действу
ват 12 души, съвместно с 
останалите обществен ю-по 
литически организации и 
местната общност покрай 
останалото полага особени 
усилия в разрешаването на 
комун ално-би тавите п-р о б- 
леми в селото. Всички ко 
мунално-битоеи и общес
твено-политически въпро
си обстойно се обсъждат 
на събрания и след приема 
нето на решения се прис
тъпва към реализирането

— Има обаче — казва 
секре

тар на тази организация — 
проблеми, които в местна
та общност не оме -в със
тояние да разрешим. Та
къв е случаят с електрифи 
цирането на селото, коя
то акция раздвижихме още 
преди четири години, Ме
стната общност изпълни 
всички задължения — съ
брахме необходимите 26 на 
сто от средствата, обезпе

По псв-од 7 юли ц&нтрал 
ното тържество в община 
та ще се проведе в мест
ността Изворище край Се 
нокос. Общинската ко-нфе 
ренция на съюза на социа 
листиче ската 
тази година на 6 юли

мани- 
юли във 

всички местни общности 
ще бъдат устроени 
ни огньове, 
събрания на 
положени венци на възпо
менателните плочи. В Ди
митровград на 3 юли 
ци ще бъдат положени и

лагер-
орган,изпран и 

гражданите и
младеж и

ще
вен- срганизира традици о н е н 

марш по следите на Цари А. Т.

БОСИЛЕГРАД им.

Подготовка за централното тържество в Ласновац ВАСИЛ ПЕТРОВ,

Според приетата съвме
стна програма от страна 
на комисията за тачене на 
революционните традиции 
и чествува-не на държавни 
празници към ОК на СОТН 
и 00 на СУБНОР

леград по повод юлските 
празници в организациите 
на сдружения труд в об
щината ще бъдат проведе 
ни събрания, на които ще 
се припомни за историче-

окото значение на 4 и 7 
юли.

На 4 юли пред паметни 
ка на загиналите партиза
ни на местността Буков то и разширяване на мах

ленски пътища, снабдяване 
то, изкупуването на доби
тъка и гтр.

рид, където ще се състои 
народно увеселение, деле 
гации на СУБНОР от Ьо 
силегра-дока и Търговищка 
общини ще положат цветя.

Централното

в Боси-

БОСИЛЕГРАД М, Я.

Разпвори с представители на 

Електронната промишленост
тържество 

I по повод 7 юли в Южно- БАБУШНИЦА
-меравски регион ще 
проведе в Лесковац. Соди 
зли,етическият съюз и 00 
на СУБНОР, съвместно с 
останалите 

политически 
в общината 
активност за масово и ор
ганизирано участвуване в 
тържеството. Именно, спо 
ред предложението на по
сочената комисия от Боси
леград ще бъдат 
чени няколко рейса, с ко 
лто ще се замине на 
жеството в Лесковац.

се

Сказка, посветена на 
юбилеитеНа 18 юни тази година в Босилеград пре

бивава Любиша Игич, председател на деловия 
отбер ка Електронната промишленост в Ниш и 
член на Централния комитет на Съюза на кому
нистите в Югославия, с група сътрудници от 
Електронната промишленост-

Те водиха разговори с представители на 
Босилеград ска община за възможностите за 
дислоциране на няколко производствени прог
рами в тази стопански изостанала община в 
Южноморавски регион. В разговорите взеха 
участие и председателят на Междуобшинската 
регионална общност в Ниш Десимир йович, Мо
ма Лекович, председател на Стопанската регио
нална камара в Ниш.

Председателят на общинската скупщина 
в Босилеград Любен Рангелов запозна гостите 
със степента на стопанското развитие на общи
ната и акциите, които се водят.® нея за осъще
ствяването на оредносрочното стопанско раз
витие на Бооилеградска община, както и със сто 
ланските потенциали, с които разполага тя.

Определението за ангажиране на по-голе- 
ми трудови организации от по-развитите среди 
в изостаналите краища във всеки случай с от 
полза. Очаква се в една развойна динамика и 
Електронната промишленост от Ниш един про 
ект от своята развойна програма да реализира 
в Босилеград.

обществено-
организации
раздвижиха На 21 юни 1983 На заседанието присъст- 

вуваха първоборци от то
зи край, членове на изпъл 
кителните органи на общес 
твено-пслитическите орга
низации и Общинската ску 
пщина, както и представи 
тели на стопанските и из
вън стопанските трудови 
организации в общината.

Б. К.

година
Общинският отбор на Съю 
за на бойците проведе тьр 
жествено заседание, пос
ветено на 40-годишнината 
от славните боеве на Не ре 
тва и Сутйеска и юлските 
празници. За тези славни 
боеве говори ген.—под
полковник Еуген Лебарич.

обезпе-

тър-

М. я. участник в тях.

г лКОМЕНТАР Подпис за безотговорност
До преди известно време мебел 

мата трудова организация в Димит 
ревград „Васил Иванов — Циле" бе 
ше тръпнала напред. Поправи се тру 
довата дисциплина и 
към труда. Но това не 
много време.

Ето, напоследък в „Циле" стават 
нежелани неща. Позаглъхнал е ела 
нъ,т, с който се беше тръгнало в но 
ви трудови победи „Циле" е имало 
загуба, а прави се всичко възможно, 
чрез санационна програма, да се из 
лезе от трудностите. В тази насока 
трябваше да даде пълна подкрепа и 
партийната организация, което е съв 
сем разбираемо с оглед на факта, че 
СК трябва да бъде начело на борбата 
за стопанска стабилизация и подобре 
ние ша положението.

Обаче какво става? Мнозина ра
ботници— комунисти в ,Циле" са се 
поотпуснали. Дори не искат да дой
дат и на събрание на първичната. ор 
ганизацмя на СК. Вече три път се 
Отлага събранието. От 49 членове на 
Съюза на комунистите, идват към 

М. я. ^ 30 души, а останалите ги няма.

Онова, което стана на 16 юни е 
за всяка критика.

Това безучастно отношение на 
членовете на Съюза на комунистите 
към своята най-важна задача в момен 
та заслужава наистина те да бъдат 
извикани на отговорност- Нима са 
забравили основната си задача — 
да служат за пример на друште. А 
какъв пример дават ако не искат 
да се ангажират докрай при израбо
тването на санационна програма, ако 
•не се борят час по-окоро да се 
мери изход от затрудненото положе
ние.

отношението
продължи

Б. К.

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД на-

ОВ на СБТНЗшланае на Може би такъв начин мнозина 
са сложили въпрос над партийната 
си книжка. Кому е нужен бездеен и 
безучастен член Съюз на комунис
тите ?

Днес делегатите на об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз в 
Босилеград ще обсъдят и 
предлагат конкретни реше 
вия за три важни въпроса: 
осъществяването на пролет 
нзта сеитба, 
на житните растения и по 
следиците от засуха, опаз
ването на природната сре
да на територията на об

щината и въпросите във 
връзка съ,с снабдяването.

Без съмнение, че въпро
сите заслужават внимание, 
особено въпроса с намале
ните добиви. Отделен е въ
просът с намаления се.нр- 
добив, следствие на което 
повече животновъди в об 
щината ще се намерят в 
трудно положение.

Отношението на някои членове «а 
Съюза на комунистите в „Циле" към 
проблемите на своята трудова орга 
низания налага да се предприемат 
спешни и неотложни мерки, за да 
може час по-скоро да се намери път 
към излизане от трудностите.

състоянието

А. Т. У
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ИЗ ООСТ „ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД"СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ПРОГРАМА ЗА ИНТЕНЗИВНО 

ЖИПИЩНО СТРОИТЕЛСТВО
ЗА ПО-ЗДРАВА 

ВРЪЗКА С БАЗАТА
ни огради. През настояла
та година за целта са от
делени още три 
динара, а за лолзуването 
на тези средства са проя
вили интерес 107 души.

Очевидно е, че в ООСТ 
„Тигър — Димитровград" 
на жилищното дело се от
деля голямо «внимание, с 
оглед на обстоятелството, 
че решаването на този 
жизнен въпрос на заети
те пряко оказва влияние 
върху издигането на общо 
то жизнено равнище. При 
това се издирват оптимал 
ни решения, относно обе
диняване на средствата на 
стопанската

до края на идущата годи
на. Според сегашните цени 
за 'изграждането му ще се 
изразходват над 17,6 мили-

В рамките и а общите 
усилия за подобряваше жи 
знешото равнище на 'Работ
ниците « ООСТ „Тигър — 
Димитровград" години на
ред се изпълнява програ
ма по интензивно жили
щно строителство. На де
сния бряг на р. Нишава, в 
непосредствена близост на 
фабриката през последни
те няколко години изник
ва ново селище т-н. 
роно селище".

За сравнително кратък 
период* са построени 26 
апартамента със собстве
ни средства- Само през 
1981 и 1982 година са пре
дадени на употреба 14 
апартамента, а до «края на 
наето лицата годи на ще бъ
дат предадени още 12 апар 
тамента. Понастоящем е 
обнародван «конкурс за 
строителството на нов жи
лищен обект с 15 апарта
мента.
блок два апартамента ще 
бъдат обезпечени за дефи
цитни кадри, а за пръв 
път шест души ще учас
твуват с лични средства. 
Този обект трябва да бъ
де предаден на употреба

Когато в конфекция 
„Свобода" поискате да ви 
посочат някоя работнич- ята би трябвало да бъдат 
ка. която е за във „вест- по-дейни. Инак като про 
ник” — ръководителите не блем в нашата работа се 
.охотно правят това, казвай

— Мога да кажа, че ня
кои членове на делегаци- милйона

она динара.
За отбелязване е, че за 

строителствожилищното 
в тази стопанска организа
ция годишно се отделя 4 
на сто от бруто личните

ки:
— Имаме много такива 

работнички. Почти всички 
те са добри и усърдни... 

И все пак Диляна Нико
доходи.

Едновременно със стро
ителството на „Тигровото 
селище" в организацията 
се отделят част от сред
ствата и за частно жили
щно строителство, относ
но за кредитиране на стро 
ителството па частни жи
лищни сгради.

Така например миналата 
(1982) година са дадени на 
53 души два милиона ди
нара въ.в вид на кредити 
за изграждане и доизгра- 
джане на частни жилищ-

„Тиг-лова е една от ония, които 
както се казва се откроя
ват -малко по-високо над 
останалите. Тази 35-годнш- 
на работничка, която ве
че 14 години работи в 
„Свобода" е и партиен се 
кретар, член да делега
ция...

— С какви трудности 
момента се среща „Свобо
да"?

организация
и личните средства на зае 
гите, което дава 
ност за изпълнение на ин
тензивна програма по 
лищно строителство.

възмож-

жи-
— Най-гол еми 

лия ни създават суровини
те. Случва се да не .можем 
навреме да ги обезпечим 
и това зле действува вър
ху изпълнението на произ-

главобо- Ст. Н.

В този жилищен

водствените планове.
— Имате голям износ 

— а суровини няма?
— Да. Изнасяме напори 

на. Но ние изнасяме на кли 
ринговите пазари — а вна 
сяме от конвертируемите. 
Тук е проблема. Но някак 
се справяме.

Лиляна Николова изтък 
ва също, че средно на ме 
сеца заработва към 7600 
динара и е доволна от за
работеното.

Произведенията на „Сво
бода", са си завоювали со 
лидно реноме на домашния 
и чуждестранния пазар, 
защото в нея работят мла 
ди и пъргави работнички 
и работници.

— За качеството на из
делията на „Свобода" днес 
се говори само положите
лно — казва Лиляна Ни
колова.

Попитахме Лиляна Ни
колова кои въпроси обсъж 
да партийната организа
ция?

— Най-голямо внимание 
посвещаваме на производ
ството, повишението на 
производителността и по
добрението на трудовите 
условия. Като затруднение 
в работата на партийната 
организация е това, че тя 
е мноточислена — към 90 
души и това не дава въз
можност всеки член на 
Съюза на комунистите на 
пълно да се изяви.

Лиляна Николова е и 
член на делегацията на 
ООСТ „Младост" в 
фекция „Свобода" на 
на СКС. Попитахме я ка 
кво може да каже за дей 
ствуването на делегатска
та система.

явява недостатъчната 
формираност- Би трябва
ло занапред да бъде по- 
добра връзката делегат— 
базата. Тази връзка функ
ционира, но може и по-до 
бре. Базата трябва да 
знае напълно съдбата на 
издигнатите въпроси и 
предложения, които се от 
правят към Общинската 
скупщина. Ясно е, че не 
всички мнения и предложе 
ния могат да се приемат, 
но базата тРябва да бъде 
запозната. Това може да 
бъде самс от полза — спо 
деля Л. Николова.

Ремонт на 

металния цех
„Тигровото селище" в Димитровград

телно през юли и до края 
на годината.

Според наблеязаната про 
-грама ремонтът трябва 
да бъде обстоен и да об
хване почти всички прои 
зводствени звена на ООСТ 
„Димитровград". Най-съше 
стаеното при това е, че ще 
обхване машинния отдел, 
котларницата, компресор-

ската станция, помпената 
станция и строителните 
обекти.

Конструкционното отде 
ление ще бъде включено в 
изготвянето на документа
ция за резервни части, де 
фектажа на машините, ка 
кто и върху реализацията 
на работите по ремонта на 
отделни машини, уреди и 
алати.

Ръководител на ремонта 
ще бъде инженер Георги 
Пейчев, а с оглед на обсто 
ятелствою, че е разделен 
на някои етапа, определе 
ни са и ръководителите, 
които ще ръководят с не-

Понастоящем пред труде 
щите се от металния цех 
на ООСТ „Тигър—Димит
ровград" предстои важна 
и отговорна задача: 
моит на машините, постро 
йката и останалите съоръ 
жения. Ремонтът трябва 
да се «извърши последова-

ре-

М. Андонов

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДИМИТРОВГРАД (СФРЮ) И 
ГОДЕЧ И ДРАГОМАН (НРБ)

Възможности за по-добро 

стопанско сътрудничество го.
Че 'предстои сериозна ра 

бота, от която до голяма 
степен ще зависи конти 
•нуитегьт «а ироизводство- 
то след «колективния годи 
шен отпуск свидетелствува 
и обстоятелството, че вси 
чки съботи «по време «на ре 
манта ще бъдат провъзгла
сени за работни, за да се 
изпълни «напълно заплану
ваното «производство. Инак 
предвижда се за ремонта 
да се «изразходват 9669 тру 
дочаса, а изпълнителите се 
задължават след ремонта 
най-късно до 15 август да 
дадат отчет за него пред 
изпълнителния отбор на 
ООСТ „Тигър—Димитров 
град”.

та камара от Нишки ре- 
шон във връзка с възмо
жностите да 
етвори «на 
гароката страна да им се 
доставят ЮОб електричес
ки печки и 500 
машини.

Самото ускоряване на 
това дава «възможност да 
се ускори и 
кр айгр анично сътруднич е 
ство за което, констата
ция е на двете страни, съ
ществуват възможности да 
бъде по-добро.

Констатирано е, въз осно
ва на договора на частите 
от комисиите и представи
тели на Стопанската кама 
ра от Ниш и подписания 
протокол от 6 юни т-г.. да 
се ускори 
във връзка 
предложения, 
по искане на българската 
страна да им се дадат 
то-гуми, югославската стра 
на приема това предложе
ние при условие срещу то
ва да получи синтетичен 

цинков 
се ускори 
Стопанска-

На 14 юни в Димитров
град се проведе заседание 
на части от комисиите за 
кр айграни чн о сътРУД1НИ ч е- 
ство между община Ди
митровград (СФРЮ) и об
щините Годеч «и Драгоман 
(НРБ). Договорено е след
ващият събор на крайгра
ничното население да се 
проведе на 10 юли при 
село Долни Криводол.

се удовл- 
•иока на бъл-

лералниизясняването
с дадените 

Например:

стопанскотоав-

«кон-
ОК Между другото на засе

данието е разисквано за 
стопанското 
тво между 
общини от двете страни.

каучук, корд и 
окис, или да 
изясняване на

сътрудничес
споменатите Д, ДимитровА. Т.
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Пролетарии от всички страни, съединявайте се Брой 1370
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Преломен момент?
С лен • практика Съюзният изпълните- благоприятните трендове, пренесеш от ми- внесени известни поправиш, но работата не е 
Югосла-ви пп-тмя АаВа В СкУПЩИ|ната «а налага година, но и покрай това, постигнати доведена докрай и затуй Борислав Сребрич, 
процеси ВЯ п пимтелен °тчет за стопанските са известни резултати...” А тези резултати подпредседател на Съюзния изпълнителен съ,- 
сеца в теюлша яТе ТРИ' ??Н00Н0 четири .ме- главно се свеждат на относително добри по- вет заяви миналата седмица в Скупщината на 
изтеклата V*ата год,ина- по този повод през казатели в износа и поиритостта на вноса с Югославия: „Рационалното използуване на 
ги иЯ п С Дмица се проведе съвместна се- износ. Казваме относително, защото малко валутните средства... подразбира ефикасно 

Съеета- °тче™, по-другояче изготвен баланс би показал по- действуване на единните критерии при разпо- 
ж1Икя п ̂  наречен »Маиски анализ’, слу- неблагоприятен резултат- Да оставим настра, лягане с валута. За жалост тези критерии

х° 1°нова за Делегатско разискване за на това, че износът е „заплатен" с цената на още не са станали оперативни. Законният
,,-Г р В Ка*ва степен се осъществя- високи загуби и омущенид в снабдяването оборот на валута е непълно заблокиран . ..”
ват целите и задачите, съдържащи се в пла- на домашния пазар и че такъв, какъвто е, Воичко това е вярно, но още по-трудно е да
свита Документи. Разискването, обикнове- е по-малък от планирания, особено на ковер. се приеме фактът, че лошите решения не 

но резултира съ.с заключение накъде и как тируемите пазари. Доколкото стопанството дават възможност 
да се върви по-нататък. Какво ще е край- с години наред не дава очакваните 
НСТО заключение

за рационално използуване 
резул- 1и на без това .скъпия валутен потенциал. Вто- 

— остава да се изчака из- тати, почти не от значение това дали сис- ри пример: отхвърля се уж ркандармерий- 
ня Г»™.. 'съждането МУ в Работните тела темата е добра, но не се прилага (въпрос е аката” роля на СДК (която би' се състояла в

когато случай нещо трябва да се мени. Защо,то пов- обществено-
пол1Итическата общност, именно нейните оФи-оконча- тарянето на тези изречения в предстоящия 1тЯ1П|НМ ттплп^аом.-в™.* • л ^

телното оформяне на Дългосрочната програ- „Майски анализ" би довело само до по-на- б т ' *е ис*аТ.КОит?, “ да
ма по икономическа стабилизация. Разисква татъщно увеличение не само на материални- 5 ^ 1 а в ра отата . Загу-
се и за доизграждането на политическата те, но и до несъблюдаелии политически .по- ^ с социализират, обществото
система. И този факт е достатъчно основа- следствия. Избяването на тези лоследсТ1ВИя е т т ' трети пример; не се

^заключенията по повод „Майския ана- възможно само ако се направят похвати от изплащ1 зм0ненията на закона, чиято цел
лиз” да не бъдат резултат от рутинирана по-широки размери, към което, сочи и Лрог- поеш- Ията
работа, особено ако се има в предвид, че те рамата по икономическа стабилизация. Друг ПП'1Я™° „
ще служат като изходна основа в утвърж- въпрос е дали тези похвати ще наречем ре- р_ 1НИте доходи. Причината е след- 
даването на плановите документи за идна- форма, доизграждане или възобновяване на личните доходи, според системата,
та година. Именно, по време на утвържда- системата или ще ■ изнамерим някой друг са неприкосновени. Поставя се въпрос, какви
ването на тазгодишната резолюция за ико- термин. Същината, във всеки случай, си ос- ,са тези закони» които допускат неизпълнение
номическото развитие взето е в предвид, в тавата същата. на заА,ьЯлсенията. Защото, изплащането на

е Дйчни доходи за ометка на неизпълнени за

екването по него идва по време, 
„Крайгеровата комисия" приключва

ение
на доставчиците да имат 

над останалите изплащания, до

една част, и онова, до което е стигнала Добре е, че „Крайгеровата комисия"
„Крайгеровата комисия". Резолюцията за набелязала какво трябва да се мени в сто- Дължани* представлява всъщност, разпреде-
1984 година би трябвало докрай да спазва ланската система и системните закони, а ление на незаработено. Не е ли това в про
пял остта на дългосрочната програма по ико- ка.ззо в поведението на всички субекти в тивовес със становището, че незаработено не
номическа стабилизация. Имайки в предвид, разширеното възпроизводство. Добре е и то- може да се дели? Ако е така, нима трябва 
че „Майският анализ", и отделно заключени- ва, че Съюзът «а комунистите и неговите ръ- да се ЧУИИМ, че взаимните поисквания в сто- 
ята придобиват двойно значение. Дава се ководства проявяват решимост в премахва- панството в сравнение с миналата година са 
възможност отчасти да се провери правил* нето на множество отпори, които между пораснали много, макар че и миналата годи-
ността на курса ,,на Крайгеровата комисия" другото, са и последствие от недостатъчното на бяха загриж1ващн. Не е ли това, впрочем,
и, особено, да се разкрие перспектива, гаран- единство в акцията. Не е без значение и една от ключовите причини за общата фи- 
тираща по-инаква работа, поведение и ре- фактът, че и в Скупщината на СФРЮ и в нансова недисциплина и неплатежоспособност- 
зултати. Затуй, макар и да е практика, таз- републиканските и покрайминските скупщинп Примери, наистина, има много. Броят им е 
годишният „Майски анализ" по много не®ца е раздвижена инициатива за осъществяване- тъкмо в съотношение с показателите в таз-
е о.т изключително значение. то на с Конституцията утвърдените общи годишни* „Майски анализ". А показателите
|У| оже би изглежда неотмерено да се до- интереои... Обаче не е добре ако се пов- са такива, че търсят неотложна акция. Про

вежда във връзка „Майският анализ" и торят някои слабости, нерешимост и разта- грамата по икономическа стабилизация е 
стопанската реформа. Но, все пак... И та- кане. което до голяма степен ни доведе до дългосрочна задача, и всяка погрешна, или 
згодишния „Майски анализ", както и много такова положение. Например, трябваше да неотмерена крачка, а особено 
такива по-рано, съдържат следното, изрече* минат пет години, за да се „признаят" чедо- промие, би оказал влияние върху 
ние: „Стопанските процеси в началото на стагьцитс на валутната система. През мина- зателите в идния „Майски анализ" да бъдат 
годината представляват продължение на не* лата и в началото на настоящата година са още по-неблагоприятни. Слободан Игнятовнч

нездрав ком- 
ова пока-т

V У
НА ДНЕВЕН РЕД разисквано за трудовата и техноло

гическата дисциплина.
— Комунистите са най-отговор

ни във всички акции. А как се От
насяме към тях? Много често без
отговорно — заяви Средое Чомич, 
работник за химически нишки във 
„Вискоза". — По времето когато 
ге води борба за всеки килограм 
наши произведения, членът на СК 
отива от работното си място да 
гледа футболен мач, закъснее на 
работа, не дойде на заседание. Не 
водим сметка за онова, което пра
вим. В производството пускаме 
брак, а после се чудим как каче
ството на целулозата не е добро.

— Винаги знаехме какво не е 
добро, готови сме и да посочим 
това. Днес това не е достатъчно 
— казва Ненад Гаврилович. Тряб
ва да се посочат проблемите, да 
се приемат заключени*, но и да 
сс пров еждат цъщит е.

— Голямо влияние на трудова

та дисциплина имат и ръководите
лите. Работниците 
Бранко Радованович — формират 
поведението ои според тях. Ръко
водният екип във „Вискоза" не е 
малък — има ги към 500 — а по-

изтъкваДалече от промени
Безотговорността ва работата 

влияе и на качеството ва стоките. 
„Вискоза” това и плаща. Цел-миш
ката а този колектив са нареж
да по качество в четвърта катего
рия
губят 120 милиона динара.

Слабо е качеството на някои 
основни и помощ,ни суровини, сьо 
ръжения и резервни части, често 
има редукции и застои в произ
водството. Споменава се ниското 
равнище на трудовата и техноло- 
жжата дисциплина и проблемът с 
кадрите, при което преди всичко 
се мисли ма твърде голямата флук 
гуация на работната сила.

М ималата година във „Виско
за" поради отсъствия от работата 
(без годишните почивки) 
равдателни и не опра вдателни при
чини били изгубени дори 1 438 409 
трудочаса (180 по работник). От 
общия брой на изгубените часове 
75 «а сто отпадат на боледувалия. 
И числото на присъдените дисци
плинарни мерки (619) говрри, че 
най-големият лознишки колектив 
има проблеми с трудовата и техно 
ложката дисциплина. Поради не! 
опрадателни отсъствия имало 236, 
неизпъ/шяване на задълженията — 
56 и поради напускане на работ
ното място пред края на работно
то време — 50 дисциплинарни мор-

стъпките мм не са винаги за при
мер.по ол- Дълго с такъв тон говориха 
комунистите във „Виокооа” и оп-заради което годишно се
ределпха мерки, които ще ш пре
махнат. Оценено е, че трудовата и 
техноложката дисциплина в този 
колектив трябва да се издигнат, с 
преодоляване на всичко, което на
малява качеството на продукция
та, увеличава разходите за сурови
ни и енергия, влияе върху изпол
зуването на мощностите и ти.

В ООСТ, трудовите организа
ции и трудовите общности се оча
ква разработка на становищата на 
комунистите. Без това не може да'Поради всичко топа въ|в „Вис- 

З” па неотдавна състоялата се имат по-големи резултати.кола
Тематична конференция на СК бе Й. Радосавлчвички.



Ш Комунист
ТРИБУНА НА „КОМУНИСТ“

икономически функции, 
в АКОНОМИ-

3амразя|наш ето на цените, кое- теяни 
то тачса дълго трае, връща ми па афирмацията на плана

която чеоката и развойната политика,
РАЗМРАЗЯВАНЕТО МА ЦЕНИТЕ — ДА ИЛИ НЕ?

икономическата система, 
почнахме да изоставяме преди три уеднакяването на условията за сти 
десетина години, но този път с чане и разпределенгието на 
далече досега е щи последици, не да, <в които разликите в дохода и 
само от аспект на развитието на стандарта ще почиват изключи тел 
производителните сили и зачитане- но върху труда и производително
то на пазарните закономерности, стта, повторното установяване на

единството на югославския пазар, 
меха- чийто носител ще бъде свободно 

кон- сдруженият трУА с кол кого е въз
можно по-малко административно

Реформата 

като нужда
дохо-

»ш а от аспект па развитието на 
самоуправлението,, с твои 
11 изми 1 н а адми нистрати вная 
трол над цените инфлацията не
може да се сведе в иканомачесиси намесване на държавата. Опреде- 
ПОНООИ1МИ рамки. Ако липсват мер- лени мерки на пряк контрол 
ките на икономическата и развои* цените, които се изготвят сега с 
ната политика, с които ще се вли
яе върху причините па нашата ин-
Флация, задържали или премахна- имат смисъл само ако 
ли сегашното решение за замразя- време и това колкото е възможно 
иане на цените /инфлацията ще по-спешно, се изготви 
расте и точно толкова колкото е и всеобхватна реформа на налични 
потребно щото номинално смито- те стопански механизми. В про- 
ваното парично търсене да сс све- тивен случай, перспективата за 
де в рамките на производството, обюздаване на нашата инфлация е 
мко с целесъобразна икономическа безнадеждна, 
и развойна политика потреоление- 
то не оъде съгласувано с произ
водството, ако се спешно не издиг
не ефикасността на инвестициите, 
които общо взето спаднаха на 
долната позволена граница (ако не аа 
са и под нея, с оглед на потреби- ™ 
те за решалане на проблема 
заетостта), а преди всичко ако не 
се влияе върху увеличението на 
продукцията и предлагането на це-

над

цел да престане валидността на ре 
шетието за замразяване на цените, 

през това

комлексна

ДРАГОМИР ДЖУРДЖЕВИЧ

ВРЪЩАНЕ В КРЪГА

и сля. че ние от групацията ко-
на гато поднасяхме иска за корекция 

на цените на нашите стоки, нико
га не сме били за тотално размра
зяване на цените в настоящите 

ните на стоките на пазара, инфла- условия. Считам, че тези .мерки 
цията няма да бтде намалена. Ще- досега все пак дадоха някои ре
ли да признаем, инфлацията съгла зултати — има и някои негативни, 
сува предлагането и търсенето но трябва да изтъкнем че има и 

то и на онези, които в практика- чрез постоянното намаляване на положителни — и било би лорази- 
НИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ха живеят с теорията. В разглеж- реалната покупвателна сила на па- телно, когато сега би се дошло 
ЗА МАКСИМИРАНЕ НА ЦЕНИ- дането на тази тема със свои при- ричното търсене, обаче с пагубни до общо размразяване на цените. 
ТЕ, ЗА .ЗАМРАЗЯВАНЕТО”, КАК ложения взеха участие: Анте Зми ПОследици върху политиката на ма- Това би довело до още по-тежки 
ОБИКНОВЕНО СЕ КАЗВА. ПО- яревич, директор на Съюзната об- териал1ното развитие в нашите ус- последици в обстановката когато 
КРАЙ НЯКОИ ДРУГИ АДМИНИ- щност за цени, Драгоммр Джур- ло^ия и * корозията на само- имаме'несредено състояние в сто-
СТРАТИВНИ МЕРКИ В ОБЛАСТ- джевич, директор на фаориката _Г ,, аб„,ествените от- пангтвото На оазчюазянане на тгеТА НА ИКОНОМИКАТА, ТОВА „Соко Шарк" в Белград, д-р Мла- Управлението и ооществените от- панството. на размразяване на це-
РЕШЕНИЕ ТРЯБВАШЕ ДА ДОИ- дасен Ковачевич, професор на Ико ношение' върху създаване на соци- ните ои трябвало да предходи ус- 
РИНЕСЕ ИНФЛАЦИЯТА ДА СЕ „омическия факултет в Белград, ални раздикп. Инфлацията винаги тановяване на определени парите- 
ЗАДЪРЖИ В ЗАПЛАНУВАНИТЕ д-р Михайло ЦърнобръВя, профе- най-тежко засяга работническата ти относно на комплектна реформа 
РАМКИ И ДА СЕ ДАДЕ ВъЗМОЖ сор на факултета за политически ™аса, пенсионерите и «аи-бедни- на стопанството. Ето защо, ние 
НОСТ ЗА „ТАЙМ АУТ” ЗА ПО- науки в Белград Гордана Борич, те слоеве на населението. За сь- стопанските денци разорахме, че 
ДЪЛГОСРОЧНИ ХОДОВЕ С ЦЕЛ секретар на МОК на СК в Шума- жаление, в нашите сегашни усло- приемането на решението за зам- 
ДА ОЗДРАВЕЕ СТОПАНСТВОТО. ДИя и Поморавие и други учени и вия на ограничени материални въз разяване на цените в основата си 
ОЩЕ ПРЕДИ ПРИЕМАНЕ НА РЕ- стопаноки дейци. можнос-ри и тежки ллатежно-ба- имаше желанието да се спечели
ЩЕНИЕТО ИМАШЕ МНОГО ПРО лансаи проблеми, които не позво- време, да се направи почивка през
ФЕСИОНАЛНИ МНЕНИЯ ЧЕ ТО- ДНТЕ ЗМИЯРЕВИЧ ляват никакво пространство за която би била изготвена една та-
ВА НЕ Е НАЙ-ДОБРО РЕШЕНИЕ, ( създаване на пазарно равновесие кава система къцето би били уг-
ЧЕ МАКСИМИРАНЕТО НА ЦЕ- ЗАМРАЗЯВАНЕТО НЕ СПИРА с интервенциите на вноса, от та- върдени паритетн на цените
НИТЕ НАЙ-КРАТКО ДЕСТИМУ- ИНФЛАЦИЯТА кана висока инфлация някои слое- и една селекционна политика
ЛИРА' ПРОИЗВОДСТВОТО, А ве на населението, пък и някои от на подбор, така че постепенно да
СЛЕД ПЕРИОДА, В КОЙТО ИН- „ годани ,наред 1Имаме най-голя- расли и групации :в стопанството, се стигне до размразяване на це- 
ФЛАЦИЯТА ЧУВСТВИТЕЛНО Ь ма и1нфлаЦ1,|Я в Европа и ме- дори и някои общестаено-полигл- ««те. За жал, изглежда че стано- 
НАДХВЪРЛИ В ПЛАНА ПРЕДВИ- най-големите в света. През чеоки общности със специфична вищата много дълго се съгласуват
ДЕНИЯ ПРОЦЕНТ И СТОПЛИ ^ Цюпсвсх*) с„<жа структура, имат и пол- около тази нова процедура.
СКИТЕ БАЛАНСИ К _ административии методи за кон- за. На някои слоеозе от население
БОРЯТ ЗА ОГРАНИЧЕНИТЕ ЕФЕ- д0 Ддр_ без то се дава възможност да живеят Смятам, съшо така, че когато
КТИ НА ПОДОБРЕНИЕТО, ТЕЗИ ДР™ над ценит * за без труд а някои довежда до си- би се стигнало до тази реформа,

ПОВОТНИЦИТЕ Зл ОТ- то »Р«. ТТСОТ -.С.». . от »-
РАНИЧЕНИЯ ръст НА ЦЕНИТЕ тава досега инфлацията е «ад 25 мо на са- пените, квдето с разпи» монвт-
»ЯН’АЧ™ кГт“олТеГ цените, кадо мауоравлението и Р= единна-
НИЕТО В СТОПАНСТВОТО БИ изолирана мярка, без влияние на та ик™^^“а °ИСТ а ^ ство, поради чиито проблеми пона-
БИЛО ОЩЕ ПО-ТЕЖКО. целокупната -икономическа и раз- -ння югославски пазар. стояшем се стига до удари на

- ХАРАКТЕРЪТ НА БРЕМЕН- война политика върху причините Ето защо изход тр Д за да създадем стопанст-
НОТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ТАЗИ на ,нашата инфлация, е безуспеш- търси не в понататъшното задЪР ™3^03бн0Дадас™и в меЖдуна- 
МЯРКА ОТНОВО АКТУАЛИЗИРА на и трябва час по-окоро да я жане на механизма на замразени Д е^я. Ако с-ме
ВЪПРОСА ЗА ЕФИКАСНОСТТА остав„м. 0т опита през предали- те цени, но в изготвянето «а добри резерви

ните години, и от най-новия опит плекона И порока рефарма^на ^овинн, репрома-
вшидаме, че инфлацията не спира, стопанската Ф ш териали, ако оме в състояние да

постигат противоположни може да бъде мтмеем на пазара да интервенира-
ефекти. Най-тежките между тях нията на оживотюмване■ резервите или вноса, размра-

стопаноките субекти се на- новните с=сги •* «сгаиатаи ме с^ ^ въ„но> обаче
неиконо- самоуправлението, разпр д 0И ДОшло до замрязва-

обръ- то, според труда, афирмацията на рогова не бп Д° ^ в кое- 
като основно условие за ^ Обаче^в^ размраздаането

еуфория >на ц©нит®> 
биха търсили увешгче- 

хова, покрай лоши-

с изминалата година, и покрай цЗа-Брашното, захарха, дтякото... 
мразяване-ю” поскъпнаха с ^0 на схо

ВЕЧЕ ДЕСЕТ МЕСЕЦА В СИ- орията оолшеляват практиката как 
ЛА Е РЕШЕНИЕТО НА СЪЮЗ-

V

НА СЪЩАТА.
-Т- "•

а сеповече да подул/ елаейки още
:П1тикне размишленията върху та- са, че 
зй тема и да Допринесе къкМ сътле- сОЧВат ,КЪ|М непазарни и 
даването на икономически най-це- М|ИчеС|1<1И ПОгведения, да се
лесъобразните решения в сферата Държавата вместо към труда положение-

да се изкажат
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ло и до лоши о нош™ дове' чрез покачване на цените, което' В така поставената дилема за та на труда, ефикаоността на 
панството. Освен Т 0НИя В СТ°" ^ Нас За Жал стана много разпрос- мен дилема няма. Желателно е и капиталовложенията, и генерално 
то пък от това би^63' ст<М1а|НСт130~ транена практика, свдцава лъжли- потребно да се институализира да- гледано на по-делотворния труд 
полза. От такава <ЪиП° на“'малк0 ва сигурност в тези колективи, а лече по-голяма степен на пазарно- производството на стойностите; а 
тика най-шляма полза0^”?^,110™" °трицателна влияе в колективите, то определяне на цените, отколко- това е единственият същински и 
ли онези извън стопанг ^ ИМа" ,ксшт° Ръста на овоя доход виждат то е това налице сега, тежището дългосрочен цяр за оОюздаване на 
както доходът би твсгго, тъй в по-големите вътрешни икономии, да се прехвърли от административ инфлационната спирала, процесът
щото потребление Вгю°ТЛИЛ В *~ь,цо така неприемлив е двойният н,о-политическите закони и (бюро- на взаимното подгряване на цени- 
често се бъркат няко Чем’ ^ нас морал на производителите, които кратичните) закономерности вьр- те и разходите ще тече и в обета- 
ходът е едно о <2 НеЩа’ а_ДОг като °вружени работници се зала- ху действуването и съзнателното новката на администрирането и 
се, че доходътТ пой* Нвц^а' ^нае гат за по-високи цени на стоките зачитане на икономическите зако- обстановката на свободното фор- 
тече От тртоа Да произ- на своите колективи, а същото номерности. Причините за това са: миране на цените. Разликата е са-
гича от естествени Д3 Н6 пр0И3' увеличение критикуват кахо граж- 1. Самоуправлението, като ав- мо в това, че във второто положе 
скъдванията, кодтрабаедГаИЯ П°' ДаН“ ~ п°тРебители. тентичено лродукционно отноше- ние постепенно идваме до тяхна-
шинациите г вал-етя я „ ^а' ' гт_ - , ние, което се стремим да
не се разграничава и -гпгяр ° Т Цените тряова да се форми- Д1Ш| е неосъществимо и в условия
мално че мнозина в & 6 Н°Р" рат П°Д вл11яниет° иа пазара, ох- та на администрирането и държав
на цените търсят оправдаиие^я Н°СН° Т предлаганет° и търсене- ната регулятива. Същото може да
безделието сгша а е за то, не бива да се изключи нито цъзниква и да се развива само вър политическо действуваше, отколко-

' Р в т се . една здрава конкуренция, защото ху основата на производствената то гората на административните
с това се осуетява цената да Ьъде стойност и съзнателното зачитане Ц°ни. 
отражение и на безделието, раз- 
оипничеството и лошите взаимни 
и самоуправителни отношения-

ка-

в

изгра- та по-реална структура до по-реал 
ното им идентифициране, което 
няма съмнение — е по-добра ос
нова за делово и икономическо-

Заради всичкко това необходи
ма ни е основна реформа — 
щане на някои основни

на икономическите закономернос
ти. наистина, и това направлениевръ- МЛАДЖЕН КОВАЧЕВИ5*

категории 
и в икономиката и в нашата об
ществена система, защото без то- 

всичко е кърпеж. Ето, да взе
мел! нашия пример, примерът 
„Сока Щарк": от лишал ата 
разходите се увеличиха с г 
сто само въз основа на решенията 
на Съюзния изпълнителен съвет 
поскъпването на нашите

не е оез свои противореч ия, оез 
експлоатация и други деформации 
на социалистическите принципи, 
пие, ооаче, не сме в положение 
да 'прячн лзоор между идейното и ^ 
оезконфпиктното решение (макар 
че и такива тук там е сериозно се
предлагат; и решения, чиято лроо това състояние. Много 
лематичност почти автоматически Дългове кълг чужбина, които ояха 
ги дисквалифицира, ние тряова да достигнати до края на 197У гоДи- 
сс определим за онова решение, на и незадоволителното равнище 
което, открива ло-доора перелекти на валутния прилив наложиха ка- 
ва на стопанството и салгоуправле- то нужност рестрикцията на вио- 
нието и на автентичните процеси са, които в последните три и по

ловина години реално е намален с 
пазарът е по-ефикасен ало- над но на сто. Чувствително нама- 

катор на стоките, труда и сред- леният внос, а и вносът на репро- 
ствата отколкото са това изпълни- материали имаше за последица на- 
телг.ите органи, които приемат ре- маляване на степента на използва- 
шония за административните цени. пето на мощностите, драстично не
отдавна се определихме за пазар- маление на процента на увеличе-

ЕЕДИЦА СЪОТВЕТНИ
МГ-ГОиГИИ 1 VI >1Все докато трудът и резултати

те на труда не бъдат единствена- 
на та основа за общественото и мате- 

година риално положение както и за ло

ва

ъстоянието в
стопанство е твърде тежко и 

няма изгледи за оърз изход от 
голелште

югославското

на нататъшното развитие на всяка
среда до тогава и чрез цените ще 

за се покриват нашите субективни 
основни слабости, а административните 

брашното, млякото,суровини мерки около цените само ще от- 
маслото, захарта..., а нашите це- срочват проблема, а не да го ре- 
ни са „замразени". Нито една тру- шават- Цената тРябва да бъде и 
дова организация не може да на- отражение на доходната свър- 
вакса един такъв ход на разходи-' заност, относно несвързаност на 
те с производителност, икономис- нашето сьвместно създаване на до ла сдружаването.

ване или с нещо трето, нито всич- хода, поемането на съвместния ри- 
ки заедно. Значи, тези решения ск за дохода във възпроизвод- 
пряко доведоха и здравите органи- ствената верига, а не всички по- 
зации в незавидно положение, а следици да падат на крайния фи- 
пазара е обеднял и с количество- налйст или в крайна линия на са- 
то и качеството на стоките, защо- мия потребител, 
то се прибягва към по-малко каче
ствена субституция- Издържахме 
година време в едно депресивно 
състояние, сведохл!е акумулацията 
на нула, а някои други организа
ции имаха загуби. Сега получихме 
увеличение на цените средно 
около 22 на сто, обаче наскоро ни 
очаква ново увеличение на цените 
на основните суровини и вече тога 
ва тези корекции на цените ще 
се анулират- А „Соко Щарк" и се
га има лични доходи с 1000 дина
ра по-ниски от средния личен до
ход в града, което означава, че
не сме в такова положение пора- -но се промени курсът на динара

(а това е „цената на нашата валу-

но-плановото стопанство, считаики ние на ооществения продукт, уве- 
че е по-ефикасно от администра- личение на разходите и засилване 
тив^ото. днес сме изправени пред на инфлацията в нашето столан- 
пеложението, че все по-малко има ство.

МИХАИЛО ЦЪРНОБЪРНЯ

Увеличението на разходите не-и пазар и план, а все повече теку
що администриране, което без минуемо се отрази и на увеличе- 
съмнение представлява и загуба за мието на цепите. Чувствително на

малената количествена пропорция 
От по-свободното формиране на вноса към домашното производ-

ЛЪЖЛИВА ДИЛЕМА

с О а да можем по-ясно и по-до
бре да се определим в диле

мата как и по кой начин да се 
регулират цените потребно е да се

есрикаоността.

на цените не може.да се очаква ство ,относно чувствителното на- 
да реши натрупаните проблеми, маление на конкуренцията на чуж- 
11 оследните са и прекалено много дите стоки на нашия пазар и све

ждането иа така нар. интервентен

подчертае, че през изтеклата го
дина ние не сме имали замразени
цени. Как инак да се обясни фак- и прекалено дълбоки за да се раз

35 решат само чрез свободното фор- внос на сивмолични количества да 
миране на цените. Това, следоза доха възлюжност на югославските 
•ой п он он 'окиииохдоан з ‘онлзз. производители, че за стоките кои-

тът. че същите се увеличиха с 
на сто? Същевременно чувствител-

статънно условие за преодоляване то продават на домашния пазар 
та изразена с чуждестранен по- на сегашното усложнено стопан- да покачват ценнте и повече от 
казател) и съч|ествено се увеличи- око положение. Не са, обаче, пра- колкото е обективно необходимо, 
ха лихвените проценти (,;ирацио- ии онез"' коит° считат че най-на- Нри това изнуденото форсиране

пред трябва да се доведе в ред на износа, което често води до

ди прекомерните изплащания на 
личните доходи, заради нашето по
требление. Това е значи сега един 
кръг, който не може дълго да 
остане затворен, но в такова поло
жение не е възможно и 
размразяване. Ето защо, една 
основна реформа считаме необхо-

нална цена" на парите и на обще- 
стаения капитал). Какао е тогава 11азаРа> А® се съгласува предлага- загуои, износчиците често се опит- 
замразоно? нето и търсенето, да се премахнат ват да наваксат с покачването на:тотално

по- струкгурните диспропорции и мо- цените на своите стоки на домаш- 
Цеитите през изтеклия период нополните позиции на отделни про ния пазар. Затварянето на по-тес- 

дима и в този см-исъл това замра- ^яха само администра-гирани, рет-у- 'изводители преди да се позволи пите региони, отнооно изключване- 
зяване разбираме като временна аш от ' съ0Т13етните държав- свободното формираше на цените, то на конкуренцията от други юго-
мярка, която създааза пространст- ни и парадържавпи о.ргани, а ни- Поставя се въпросът кои сили славски региони още повече спо-

подготовка на тази рефо.р- как заМ|разе^и_ СледошатеЛ1Но, дой- «це направят това, как ще осьще- собствуваше за охотно поведение
ствителният въпрос би трябвало стаят тези съществени ходове и на производителите и неоправда-

гласи: да ли се определяме за с кои критерии ще се слултат в ното увеличение на цените. В та-
това „голямо почистване". Пазарът ка тежкото положение носители-
трябва да бъде една от главните те на икономическата политика че-
метли на това голямо почистване сто се определяха за така нар.

во за
ма.

даГОРДАНА БОРИЧ 
ОТСРОЧВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

продължение на адмишистрагира- 
мето и държавната регулятива на 
цените или се определяме за па
зарното определяне на цените. При макар същото със себе си да из- замразяване на цените,

Г1 остепенното размразяване на а трябва да се подчртае, че не мете и множество от създадените сега е в сила.
1 1 цените е необходимо, относно се касае за избора на изключва- бюрократичеоки интереси. На югославската оистема на
заместването на административни- се Полюои, но за олределе-
те — съС самоуправителни мерки 
и отношения и с договаряне, при 
което не бива да

КО0ТО И

«ието ПО отношение на тежището чуждо админиотравшнот-о0 регули-

на развойната стратегия и текила- ^ цеивде - личните дедоди - ране на деН1Ите и наша по-траина 
та политика. Именно абсолютно курСъТ На динара. Действуването п^лям“ свобода наДа стопански- 
е сигурно, че чист пазар даес на тази опцрала е неминуемо За- б на базата на пкономн-
няма и че не може да оестРвшм мразените цени създават само ^ параметри да определят 
към това, така както и през най- илю3„я, чс тази спирала е обюз- на ^онтв сгОШ „ усЛу,-и.
твърдото администратиране успя- да,1|а| тъй като нищо съществено 
впт да се пробиват елементите на ,Всс още но става на

увеличението на производителност

се занемаряват
закономерности.икономическите

През цената се пречупват всички 
отношения в един колектив, както 
икономическите така и политичес
ките. Тя, отчасти, значи отраже
ние на състоянието в колектива.
Получаването на ио-голям доход пазарното стопанство.

Подготвила: Лада Мумннагич 
Сътрудник Миодраг Стоиловци

плана на



Комунист
В АЛЕКСИНАШКИТЕ МИНИ СЛЕД ТРАГЕДИЯТА

Тъгата на копачите 

на черното злато
Докато следствените органи утвърждават причи

ните на несполуката, това малко миньорско селище сто- 
ически възприема смъртта но ст>гражданитс си

— Нещо страшно пукна и ни — Вероятно «яма да има нови, 
разхвърля по земята. Лежахме един казва повечето за собе си, откол- 
върху друг. Вопли допираха от коте на събралите се хора Никола 
всички страни .. . Така на журна- Станковнч, земеделец от по-бллз- 
листа обясняваше -миньорът Сла. ко село, не го попитахме от кое, 
волюб Стоянович онова, което се които прекъснал работата на ни- 
случи на 7 юни, минута или две вата си и дошел да се зашгше в 
след 19 часа и 30 -а минути, в „се- траурната книга в Миньорския 
верния ревир” на забоя „Морава" дам. .
в Алексинашките мини. А в Дома е, пак, тържествено

А случи се нещо страшно. Пла- и тъжно. Някъде след обед бяха 
мъкът (инструментите са показа-

Горяха хора, съоръжения. На снимката: Входът в забоя „Морава"
донесени ковчезите с телата на 

ли температура над 2000 Ц граду- Живорад Костич и Христивой Пе
са) спържи всичко. Горяха хора, шикич, които миналата нощ почи- 
съоръжения, инсталации. Десети- наха в болница. Върху ковчезите 
на миньори починаха още в сама-

А в книгата на хиляди подписи, ни вентилатори за изхвърляне на 
И по някое кратко изречение, на- метана от забоя. Но в един мо- 
мпсано с твърди, от мазоли, на мент престанали да работят. За
молиш несвикнали ръце: «до — тева трябва тепърва да се

— На скъпите колеги и друга- утвърди. Също така, требва да 
ри, последен привет!

— Слава на падналите друга-

са зелено-черните миньорски зна- 
сполетяха мена. Пред саркофага 
до девет миноьра са на почетен страж.

Покрай ковчезите членове 
ниш- семействата на починалите миньо-

та мина, петдесетина 
белези на изгоряно и 
градуса. За техните животи 
борят лекари в белградски,

болници,

по двама
се утвърдят причините защо ми
ньорите са гасили пожара с вода, 
а не с течен азот, което е много 
по-ефикасно.

Както ни каза директорът Ву- 
кич, в диспечерския център не
прекъснато е измервано количест
вото на метана в забоя и в зави
симост от съшото са издавани точ
ни напътствия На 34 минути пре
ди запалването на метана е изда
дена наредба да се нпаусне за
боят-

Дали този аларм е стигнал до 
миньорите, или не 
знае точно.
• — За това време те са могли
да напуснат не само .мястото на 
пожара, но зсичките да излезнау 
от ямата — твърди Мирослав Ву- 
кич.

се на ри!
— Всеки тон въглища с животки и алексинапгки 

всеки ден списъкът на починалите
но ри.

— Това бе прекрасен човек — се заш1а1ца- 
казва ни Антон Кризманич, родни- 

Според броя на жертвите това на на Живорад. Само що напълни 
е най-голямата несполука в стого- тридесетата. Всеки ден пътуваше 
дишната история на тази мина. над 35 км за да дойде до мината.

— След повечето , от четири Не зная да ли въобе

е все по-голям.
ТРАГИЧНИТЕ 34 МИНУТИ

В дирекцията на мината зава
рихме почти цялото ръководство. 
Но днес не се говори за произ
водствени планове, инвестиции и 
развитие. Днес се определят деле-

е отсъству-
години най-сетне успяхме, в по- вал. След себе си остави остарели
следния ден на май, да вградил! родители и десетгодишен син. Гри
новите съоръжения и да ги луснел1 жа за сина ще поеме лайната, а гации 33 погребение. У строяват ^се
в пробно производство. Съоръже- трябва да се посещават и родите- Сга,гсъци на деца, за които трябва

да се Води грижа, определя се 
първата помощ за семействата на

нията ни бяха голяма надежда не лите му. Какво ще правят сами и 
само двойно да увеличим произ- остарели? 
водство, но и за това че те надо-
местват работата на стотици ръ- допираха акордите на посмъртния 
це. Никола повече в мината няма- марш, пред Дома се събираха жи- ментира трагичната вечер 
ше да има по сто и тридесет ми- телите на селището. Бързо 
ньори. Ето, стихията и тях отне формират колони от хора и жени,
— говореше ни тези дни дирек- които почитат паметта на загина- 
торът на РИК Мирослав Вукич. лите миньори,

още не се

И докато от високоговорителя пострадалите миньори.
И кой знае за кой път се ко

па 7
се юНИ<Инспекционните служби (до 

10 юни) все още не са слезли в 
забоя, а свидетелите, или не ус- 

не пяха да преживеят трагедията 
или все още са в болниците, така 
че много неща се нагаждат и пред 

е полагат. Освен това, не са докрай 
„прочетени” инструментите,, които 
от минута в ми-нута записваха хо
да на трагедията.

Известно е само, че на 2 юни

Всичко това се е случвало на 
7 юни. когато с втората смяна в 
забоя са слезли инженер Рудолф 
Йоханес от 
фирма, която достави съоръжения
та, инженер Душанка Матич, ин
женер Велизар Радулович 
нер Стоядин Денкич — да разре
шат проблема във връзка със 
палените въглища. Ни един от те
зи специалисти вече не е жив, ка
кто и мнозина .миньори, които ра
ботеха в „северния ревир”.

Храбри и самоотвержени, всич
ки те правеха повече от възмож
ното в този момент. Затова в тра
урната книга е записано:

Вечна слава на миньорите, на 
хората над всички хора. Просвет
ните работници от Алекоинац за
писаха: Последен привет на воюва
щите в земните недра.

Точно така, защото нашият на
род отдавна сложи знак „равно” 
между воюващите и миньорите.

Велимир Филипович

Стар миньорски пенсионер, 
нека да си каже името (.,3а ка
кво ще ти е това, другарю журна
лист, всички сме днес същи”) 
довел и петгодишния си внук.

— Нека още като малък види

ТЪГА НА ВСЯКА КРАЧКА западногер.манската

В петак, на 10 юни бяхме в 
Алексинашките мини. Макар че 
официалният траурен ден бе изми
нал. то:ва малко, миньорско сели- колко е труден и горчив миньор- 
ще бе обвито с тъга. Тъгата за окия хляб. Народът казва, че има 
съгражданите, копачите на черно- девет твърди кори. Нека се запо

знае и с тази десетата —1 най-твъР 
дата.

и инже-

за-
е станало самозапалване на въгли- 
щата, което се случваше и по-ра- 
но, и че огънят не беше угасен 
все до трагичната вечер на 7 юни. 
Почрано такива пожари се гасеха 
успешно чрез затваряне на място
то и отънят изгасваше сам, вслед- 

тъ,гува За ствие липсата на въздух.
Сега това не беше направено

то злато, тук ще трае много по- 
дълго. Повечето семейства нико
га няма да забравят трагичния 7 
юни.

Полека и достоинствено кра
чат йядото и внукът. Пред сарко
фага спират.Тук се приказва полугласно.

Замлъкнаха и смешките и песни
те, а в работническото казино и загиналите миньори видяхме и ко-
кафенетета има само по някой гато пред Дома се спря автобус (вероятно) с пел да се запазят но-
гостенин. Хората се събират под на редовна линия от Ниш към Ра- вите съоръжения на стойност 800
липите, които в малкото и уреде- жа/н. Пътниците, които слезнаха от милиона динара,
но миньорско селище има много, и рейса се отправиха аз Дома. Да

почетат паметта на Живорад

Колко този народ

И докато в забоя е тиняел
и огънят, инструментите 

Христивое, да се запишат в тра- да регистрират присъствие на ме
тан. Веднага били задвижени сил-

четат некролози.
— Вероятно няма нови? 
Днес до 15 часа нямаше.

започнали

урната книга.

Комунист редактор Влайюо Кривокалич, главни и отго- Адреси на редакциите на всички издания на 
верни редактори на републиканските и по- Комунист: Площад „Маркс и Енглес” 11, те- 
крайниноюите издания: Дубравко Цурач (СР лефон-на централа 335-069 Белград • Адрес 
Босна и Херцеговина), д-р Живодар Джор-* .на редакцията на изданията за СР Сърбия: 
джевич (СР Сърбия), Реджеп Хайрулаху Нови Белград, Булевард „Ленин" 6, телефон 
(САП Косово),' Петър Караянов (СР Македо- 627-793.
|Н1ия), Яиез Корошец (СР Словения), Миржо 
Михалевич (СР Хърватско), Магия Новосел 
(СР Черна гора), Калман Петкович (САП 
Войводина) и Алберт Души (редактор на из- Печата се в четвъртък , на сърбохърватски,

относно хърватско-сръбски (кирилица и лати- 
Председател на Издателския съвет на „Кому- лица), словенски, -македонски и албански 
нист” изданието за СР Сърбия Дпр Б 
Трифунович, заместник-председател Драгиша унгарски, словашки, румънски и русински 
Павлолич.

С указ на Президента на Републиката от 23 
декември 1964 родина „Комунист" е отличен 
с Орден народно освобождение, а с указ от 
30 декември 1974 година с Орден братство и 
единство съДзлатен венец.
Директор и главен и отговорен редактор 
всички издания на „Комунист” Велко Мила- 
динович.
Урежда единна редакционна колегия: дирек
тор и главен и отговорен редактор 
Миладинович, заместник главен и отговорен

Издава Издателска трудова организация 
„Комунист".

на
данието за ЮНА).

отдан езици, а в съкратени издания на български
Велко

езици.



СРЕЩИ С ЛАУРЕАТИ
шш

ЖЕЛЮША ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ

Рай за Село с иовцете градски лавицип
Когато 

село Бребевница 
вече клонеше 
Може би

приети гнахим е в рано събиране на сеното, 
плугове. Доволен е от сдру 
жаването и от съветите >на 
специалистите от „Коопе- 
рант". Доволен

На пет-шест километра, 
ст двете страни 1на меж
дународното шосе и меж
ду н а р ода а та жел езопътна 
линия Ниш — Димитров
град — София, е разполо
жено село Желюша. С 
1391 жители (според пре
брояването ,на 'населението 
от 1981 година) това е най- 
гол-ямо селище в Димитров 
градска община. По много 
особености и признаци то 
е вече получило „градски" 
навици. Но не само по 
броя на жителите, а и по 
редица неща Желюша из 
преварва другите селища 
в общината.

А само преди двадесети
на години Желюша също 
беше село,, което заглъх
ваше под ударите на заси
лената миграция към въ
трешността на . страната. 
С калии или прашни сел
ски улици, без осветление, 
без водопровод, с населе
ние, занимаващо се гдавно 
със селскостопанско про
изводство и без много же
лание и възможности ко
ренно да мени своя бит, 
Желюша по онова време 
не предлага радостно бъ
деще на младите. Те пък 
щом завършат средно учи
лище в града поемат към 
факултетите 
Скопие и други центрове 
без претенции да се завър
нат в родното село.

Преломът в Желюша на 
стъпи с ускореното проми 
шлено развитие на Дими
тровград. От Бурела и Де- 
рекула (Трапа, Тръноки 
Одоровци, Куса врана и 
други села) към Желюша 
заприиждаха „пришелци" 
и започнаха да строят до
мове. За ускореното раз
витие на селото доприна
ся и изграждането на ко- 
жопреработвател н ото пред 
приятие „Братство", в ко
ето намират работа някол
ко десетки души. Още тол 
кова намират работа в ка
учуковата 
„Тигър — Димитровград", 
конфекции 
„Градня" и в други стопан
ски организации на града.

— Вследствие на интен 
дивното частно строителст-

слънцето 
към залез, 

затова пейеажа 
изглеждаше малко необик 
новвн,- а е и от жи

вота на село но му е жал, 
че няма вече млади хора 
които да продължат това 
което той работи. Споррд 
него селото дава възмож
ност за хубав 
висок доход, 
чарството. („Нашия край 
е рай за овцете"). Нико
ла е и дългогодишен акти
вист в местната общност 
и когато говори за актив
ностите на същата в орга
низирането на разни ак
ции, като се започне от 
уреждането на пътища до 
почистване на водопоите 
за добитъка, непременно 
изтъква сътрудничеството

сеникте правеха
предметите и дърветата 
по-издължен и. Хората се 
завръщаха от полската 
бота и 
ваха. Едно

ра-
дворовете оживя1-

стадо овце па- лоивот и 
особено овееше край самата 

ца, а други бавно ;се
грани-
спус-

каха към селото. Тръпнах 
ме насреща на едно 
за което ни казаха, че 
•на Никола Истатков. 

Стадото

стадо
е

вече слезе От
. горичката 

„прогона”. Ето го и Нико
ла. Преди

и тръгна по
Модерна къща в с. Желюшамесец и поло

вина той стана лауреат на 
Първомайска

панство. Строят се съвре
менни къщи, с хубави фа
сади, а вътрешната уред
ба е напълно „градска": 
електрически уреди, цвет
ни телевизори, съвремен
на мебел .. . Сега в Желю 
ша има 413 жилища, а 
около 450 домакинства, ко 
ето ще рече че селото е 
нараснало близо четири 
пъти.

— Благодарение на дей 
ността на първичната ор
ганизация на Съюза на ко
мунистите, на Социалисти
ческия съюз и младежка
та организации в селото 
се провеждах редица ус
пешни акции 
й. Алексов. — Население
то се откликва на всяка 
акция по залесяване, уре
ждане на селото, строеж 
на селски обекти. Особе
но дейна е цивилната за
щита, която се прояви 
при потушаване на горски 
пожари, почистване йа 
снега през зимата и про
чие. На общинското със
тезание отделението за 
първа помощ спечели вто
ро място — посочи Алек-

во в селото все по-остро 
се наложи решаването на 
някои
въпроси, преди всичко на 
водоснабдяването, асфал
тирането на улици и про
чие — споделя председате 
лят на местната общност 
Йордан Алексов. — Преди 
пет-шестнадесет 
над 100 домакинства в се
лото се наеха да доведат 
вода. И я доведоха. След 
водата пристъпихме към 
асфалтиране на улиците. 
Преди пет-шест години ас
фалтирахме ул. „Маршал 
Ти то" на дължина от 400 
м., а преди две години и 
ул. „Ив. Караиванов” на 
дължина от 700 м. Само 
за нейното асфалтиране да-1 
дохме 700 хиляди динара, 
средства обезпечени чрез 
местно самооблагане. За
стлахме с чакъл още шест 
улици, но понеже са про
карани в ниви, чакаме да 
се слегне теренът, а сет-

награда за 
изключителни постижения комуналн о-битови
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Белград,в
Н. Истатков сред стадото си изтъква

в областта на селското 
стопанство и това ни да-

'на населението с войници
те от съседната гранична 
застава. Те са им винаги 
на пачощ и в добро и в 
лошо. Благодарение ,на тях 
ната помощ всеки ден ид
ва рейс в селото, а кога
то някой са разболи те 
са тук да обадят по те
лефона или закарват бол
ния ДО града. „Винаги сме 
заедно и заедно пазим гра 
ницзта", казва Никола. И 
наистина е така.

Не усетихме кога стиг
нахме до селото. Сепна ни 
кучето, което ни посрещ
на и започна да вкарва ов
цете в оградата където ве
че чакаха още двама души 
от „сдружените" за да 
мълзат. От слънцето се ви 
ждаше само част от чер
вения диск когато тръгнах
ме назад.

де повод да го потърсим. 
Стадото, което Никола „во 
деше”, е собственост на 
седем бребевничани, които 
са направили своеобразно 
сдружаване, известно още 
•много отдавна сред насе
лението в нашите села. В 
този вид сдружаване няма 
писани договори, но прва- 
та и задълженията на все 
ки са точно определени и СОВ.

Инак в селото преди» 
няколко години е форми
рано
ствено дружество с фол
клорна, музикална, драма
тична и рецитаторска сек
ция. В „Срещите на села
та" две години спечелва 
първо място, а поддържа 
културни връзки и със 
съседните села в Пирот* 
ска община.

Според програмата на 
местната общност Желю
ша утре ще бъде още по- 
хубаво селище: предвиж
да се строителство на но
во асемжласово училище 
(забавачница е открита за 
120 деца), адаптиране и 
доизграждане на култур
ния дом със сцена и по
мещения за 'културни цели 
и общественотползггическа 
дейност, спортни терени, 
асфалтови улици до всич
ки къщи...

С една дума, село, кое- 
„гредски" и

всеки ги изпълнява редов
но и точно. Седемте души 
имат около 250 овце и все
ки е длъжен на 10 овце 
един ден да бъде овчар. 
Понеже Никола има 30 ов 
це редът за „овчарлък" му 
идва всеки 17 или 19 дни. 
Никола е сдружен с ООСТ 
„Кооперант" от 1974 годи- 

годииа за

култу р н Опхуд оже-
промишленост

„Свобода",

Йордан Алексов
не да пристъпим м към 
тяхното асфалтираме. По
ставихме и улично освет
ление — добави Алексов.

По-нататък Алексов на
кратко очерта предстоя
щите задачи: предвижда 
се разширяване на водо
провода, подобряване на 
жизнената среда, въвежда
не на телефон в местната 
общност и подобно.

Едновременно с обще
ствения стандарт твърде 
бързо се увеличи и 
мият стандарт на хората. 
А това е възможно, поне
же 678 души представля
ват активно население, от
носно работят в промиш
леността или селското сто-

А. Т.на и миналата 
телета е взел осем, за аг
нета седем милиона стари 
динара, а предал е и око
ло 3500 литра мляко, въл
на и друго. Освен овцете 
има 4 крави и две теле
та. Тази година е засеял с 
пшеница 3 хектара, 
с овес, 2,5 с 
един с картофи, а цареви
ца има на девет декара. 
Той се 
получаването на високи до 
би ви пшеница. Има две дъ 
щери в Димитровград, та
ка че имота и цялото свое 

поддържа 
Разпо-

Г
БЕРИН ИЗВОР

СТРОИ СЕ ПЪТ
Може би наскоро ще се сложи край на 

мъките на беринизворчаии с построяването на 
пътя от центъра на селото до регионалния път 

- Звонци — Бабушница. След няколко 
вания" на трасето по Берински връх, 
се слага точка на този въпрос. Самоуправител- 
ната общност за пътища в Бабушнишка община 
е обезпечила сума от 2 500 000 динара, а и вся
ко от 60-те домакинства ще внесе сума от 5 
10 000 динара (в зависимост от икономическото 
си състояние). Както се предвижда — пътят 
трябва да бъд^ готов до 1 август.

Беринизворчаии и с доброволен труд
М. Антич

един
ечмик, и „прокар- 

тези дни
всъревновава и

лич-

домакииство 
със съпругата ©и. 
лага с необходимата меха
низация: трактор, косачка,

то жи-вее по
ще което по нищо не отстъп

ва на града.помогнат изграждането на пътя. Ст. Николовч.брана, уреди за мехавизи-
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НРОч; Д-Р МАРИН МЛАДЕНОВ ПРИЕТ В СДРУ 
ЖЕНИЕТО гВ СЕЛАТА В БАБУ

НА ПИСАТЕЛИТЕ НА СР СЪРБИЯ СПОРЕД ПРИЕТИЯ ПЛАН ЗА ЗАПИСВАНЕ В 
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ШНИШКА ОБЩИНА

И официално признание Филми и през 
лятото В •бршителния център „В|к 

Иараржин“ — 600 уненннаНаред с научната и пуб- 
децност,

то литературен критик и 
очеркист, чийто интерес 
еднакво привлича и сърбо 

е известен и с поетично- хърватската, и българска- 
писателското си творчес- та литература, 
тво. Още от появата на 
първата стихосбирка „На
шенец”, пред любителите

Дали -и през летни
те месеци в най-голе 
мите села в Бабушни 
шка община ще има 
филм оаи проже кции ? 
На този .въпрос зае© 
та не може да се да
де положителен отго. 
пор, но все пане се 
предприема нещо.
Народният универси
тет в Бабушпица е 
отправил писма до 
местните общности, 
за да кажат желани
ята п възможностите 
ои. Университетът тъ 
рсн от заинтересова 
мите местни общ но
стн да обезпечат по
мещения и поддържа 
нето им, както и 
динара за всяко кино 
представление.

Продажбата на би
лети би организирали 
местните общности и 
сумата над 2000 ди
нара^ остава в тех
ните каои.

В Народния универ 
ситет в Бабушни ца 
очакват положителен 
отговор от повечето 
местни общности в 
общината, защото е 
известно, че интере
сът към киногтредста 
вленията е голям. М.

лицнетччната 
ч проф. д-р Марин Младенов Според приетия от страна на Регионална

та самоупраеителна общност план за записване 
на ученици в новата 1983/84 година — в образо 
вателния цангцр -,Вук Караджич" >в Бабушница 
ще бъдат записани 600 ученика.

Първият записвате лен срок ще бъде на 28 
и 30 юни, а вторият — на 29 и 30 август. За уче
ници, /които по оправдателни причини не кон
курират <в първите два занисвателни срока, ще 
се даде и допълнителна 
/вакантни места, от 1 до 6 септември.

Образователният цепгЪР „Ву-к Караджич" 
' ще /има 20 паралелки: 13 в общите основи с око 

ло 390 ученика, 5 паралелки в трети /клас (текс.

4 на поетичното слово се от 
крои поет с богата душев 
ност. непосредствено чер- 
паеад мотиви от бита на 
нашенеца. Романът „Зъба
то Слънце" и сборникът 
му разкази „Кълчища и 
найлон"

възможност, ако има

потвърждава та 
зи негова определеност: с 
дълбока задушевност и 
емоционална вглъбеност да
навлиза и рисува живота 
на хората от нашия крал.

Тези дни Сдружението 
на писателите на СР Сър
бия, на последното ои засе 
дание, приеха поета-писа
тел Марин Младенов за 
свой член. Всъщност, това 
представлява и „официал
но признание", тъй като 
досега М. Младенов бе-

тилна, природно-техническа и машинна специал 
нает) с около 150 ученика и 2 паралелки в чет
върти клас (природно-техническа специалност) с 
60 ученика.

Намалява се постепенно броят на специа
лностите, което е в унисон с насоката да се

2000 създават специализирани центрове за средно на
сочено образование.Проф. д-р Марин Младенов М. Антич

V, УЗа отбелязване е, че в 
момента е пед печат вто 
рата му стихосбирка „Раз 
ков", в която Младенов ос 
тава верен на своето пое
тическо определение да 
разкрива съдбата на лири 
ческия герой, живял и жи 
веещ в редния край на по 
ета.

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 
В БОСИЛЕГРАД

Доброволно дарение за 

настрадалите миньори
ше извън редовете на то
ва сдружение.

М. Младенов се явява в 
литературното творчест
во на българската народ
ност непосредствено след 
освобождението 
ниците на в-к „Глас на 
българите" и с основа/ние 
може да се отчете, че е бия безспорно ще

Сегашното приемане на 
М. Младенов в редовете 
на писателите в СР Сър- 

бъде
насърчение за още по-пло-

на стра- По инициатива на Пред
седателството на средно
школската акционна кол

ференпия на Съюза на со
циалистическата младеж 
при средношколския обра 
зователен център „Иван 
Караиванов" в Босилеград 
са събрани над 3200 дина
ра, предназначени за по
мощ на семействата на на 
страдалите миньори в 
алексинашките мини. Име
нно, веднага след катаст
рофата, членовете на Пред 
седателството на Акцион-. 
ната конференция на из
вънредно заседание разд
вижиха въпроса за солида 
рна помощ за настрадал-и 
те миньори и тя срещна 
широка подкрепа от мл& 
дежите и девойките в та
ен образо вателно-възпита 
телна организация в Бо- 
силеградока община. В та 
зи хуманна 
то ни
тентните в Председател
ството, взеха

един от родоначалниците
на тази най-млада лидера дотверно поетическо двор- ОТ ТЪРЖЕСТВОТО ПО ПОВОД ДЕНЯ НА УЧИ 
тура у нас. Едновременно чество. ЛИЩЕТО „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД
Младенов се изявява и ка- Ст. И.

Връчени награди а пришияМАРИН МЛАДЕНОВг
Р А 3 К 0 В За участвуването в различни общински, регио

нални и републикански състезания, получени 23 ди
пломи и 50 различни други похвали и признания. Се
дем ученика понесоха дипломата „Вук Караджич".
В голямата зала на Кул 

турния дом, в събота на 
18 к>ии, учениците, съвме 
едно с трудещите се от 
основното училище в Бо 
оилеград, което вече 19 
години с гордост носи име 
то 'на известния революци
онер на работническото и 
комунистическо движение 
в света, Георги Димит
ров, с богата и културно-за 
бавна програма тържест
вено ознаменуваха пат
ронния ои празник.

Тържеството, на което 
присъствуваха и препода
ватели от останалите ос
новни училища и Ьолям 
брой родители, запозна с 
доклад, който изнесе дире
кторът на училището ЛА 
ЗАР СТАМЕНКОВ, за жиз 
нения път и революционно 
то дело на Димитров, 
кто и за тясното сът-рудни 
чество на Димитров и дру 
гаря Тито.

В продължение на тър 
жеството членовете на уче 
иическите секции при 
училището изнесоха бога
та културно-забавна про.

_/ грама. Изпълнени бяха ра

Деда Ризен, на дедо ми деда, 
разгръщал редом тревите и 
като вървял след, овцете! из 
тия ридари с прът дренов, 
разгръщал редом тревите и 
търсел цял век разков...
Г? днес из пущинаците тъдява 
неговото поколение многобройно 
пролети и през лято! знойно 
все търси, търси и се надява.
Ей, какъв ли ще е този цвет, 
в който се крие мъдростта 
на целия и големия свет, 
на слънцето (младостта!
Който от него китка направи 
ще разтвори всичките брави, 
сила работи ще разбере: 
черния кладенец на злото, 
заровеното слънце на доброто, 
тайните бели на радостта, 
корените черни на старостта, 
златната душа на} житото, 
силния сок на стеблото, 
скрития огън на жената, 
надеждата наше в децата, 
пътя) (към светове чудесни 
и златните лотри небесни.
На дядо Ризен гласа ще чуе, 
златен ключ за всичко туй е!
Дядо ми търси цял век от тогаз, 
баща ни също с това се мае,
пък... търся, търся и аз.

(От едноименната стихосбирка, 
ща се под печат)

злични стихотворения и ре 
цитатли за Тито и Димит 
ров, за героичната борба 
на партизаните, за славни 
те епопеи на Сутйеока и 
Неретва, както и народни 
песни и хора.

След това по тържест
вен начин бяха връчени 23 
дипломи на ученици пока
зали извънредни знания в 
различни общински, на ре
гионални и републикански 
състезания, между които 
Мая Николова, ученичка 
от втори клас е спечели
ла второ място на репуб
ликанско равнище на със
тезанието „Тито — револю 
ция — мир". Присъдени бя 
ха и още 50 други призна 
ния и похвали, за постиг
нати резултати в образова 
нието, възпитанието и за 
дълбочаването на братство 
то и единството на нашите 
народи и народности, а на 
Лиляна Василева, Оливе- 
ра Иванова, Ясмина Мла
денова, Небойша Стойнев, 
Оливера Стоименова, Сне
жана Сотирова и Павлина 
Александрова, бяха връче
ни Букови грамоти- М я-

акция, как-
ооведомиха компе-

участие по 
чти воички младежи, кое«
то е още едно потвържде 
ние за високата 
ност на 
средношколци, че в наше
то само-управително соци 
алистическо общество ху 
манността и солидарността 
са основни начала.

Безстумнение примера на 
средношколците от Боси ле 
градска община е за вся 
ка похвала и трябва да 
раздвижат и останалите 
обществено-политически и 
трудови организации и об 
щности в общината.

съзнател 
босил еградоките

ка-

намира-

М. Я.
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Малка анкета НА СМТА „ВЛАСИНА ’83"възможностите друго. Въ
преки, че имам голямо жп 
дани е да следвам ма ня
кой от юридическите фа
култети, по всичко личи, 
че мечтата няма да ми се 
сбцдне. Причина за това 
не е успехът, понеже от 
началото на школуването 
съм отличничка, а здраво
словното състояние на май 
ка ми,: чият-о болест е та
кава, че 'винаги трябва ня
кой да бъде при нея. По 
ради това ще се пос
тарая да 'Намеря работа в 
Босилеград и да следвам 
задочно. Разбира се това 
ще бъде трудно, но и тру 
дностите са съставна - част 
на живота.

ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА, 
ученичка от трети клас — 
машинна специалност: —
Дълго време размислях по. 
този въпрос и все още раз 
мислям. Най-вероятно ще 

не се запиша в четвърти 
клас, а след това ще видя:

НАКЪДЕ СЛЕД НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ?

Работят
шест

бригади
На път към факултета

СЛАДЖАНА РАНГЕЛО-
ВА, ученичка От IV клас 
(природно-техническа 
па, специалност аналитич
на химия):

Учебната 1982/83 година завърши. И до- 
к»то учениците от I и И клас на средното на
сочено образование правят 
да прекарат лятната ваканция, 
леми другари и другарки, сега вече млади ка
дри с Ш и IV степен средно образование, се 
намират на жизнен кръстопът, където трябва 
да разрешат една голяма дилема: накъде след 
средното насочено образование. От кръстопъта 
водят две посоки: към организациите на сдру
жения труд и към факултетите и полувисши
те училища. Кой път ще изберете? — попитахме 
няколко девойки и младежи от Димитровград 
и Босилеград.

Гру.
В организираните до
сега четири 
младежки акции 
Власина участвуваха 
4500 бригадира и бри 
гадирки, които залеси 
ха 5395 хектара площ

планове къде и как 
техните по-го- съюзни

Накъде 
тс образование? Един го
лям и твърде сериозен въ
прос пред час,
Тъй като 
обичам още от

след средно- на

младите, 
математиката 

малка, за
писах се в природно-техни 
чецкия отдел. Макар че ос 
ковем предмет в обучение
то ми беше химията, ще 
се запиша да следвам ма
тематика. Смятам, че сре
дното часочено образова
ние дава добра основа за

В първата смяна на съ
юзната младежка ■ трудо
ва акция „Влаоина '83", ко 
ято по тържествен начин 
беше открита на 9 юни, 
работят 6 младежки тРУДО 
ви бригади: „Дървена зас
тава" от Крагуевац „Брат
ство-единство” от Бела па
ланка (всъщност това е 
братска бригада на мла
ди от 12 общини), „Соня 
Марин кови ч" от Нови Сад, 
„Владимир П ери-ч" от Но
ви Пазар, „Мария Мунчан" 
от Майданпек и „Ивица 
Марушич' — Ратко” от Бу 
ссзача.

С плана на акцията се 
предвижда залесяване на 
1000 хектара площ с игло
листни фиданки в района 
и а Дърпа трава и окопава 
не на 400 ха насаждения- 
Ако изхождаме от народна 
та поговорка „денят * се 
познава по утрото", пла
нът на акцията ще бъде 
осъществен. Именно, в пър 
вата декада на първа с-Мя- 

бритади 
СМТА „Власина '83" бяха 
удг; и.

там, че 
подготвен 'веднага да се 
включа в производствения 
процес. Но, общо взето то
ва не е достатъчно. Особе
но е недостатъчна практи

алност. Материалните въз 
можности са ми добри, та 
ка че от тази страна няма 
да имам проблем. Докол- 
кс-то пък тази година 
успея в това, ще потърся

съм достатъчно

по-нататъшно школуване. 
Може би трябваше да има 
малко повече практическо 
обучение.

АНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА,
със съ.Щата специалност:

— Ще запиша химия в 
Нхш. Привлича ме, оби
чам я още от основното 
училище, а насоченото об
разование ми даде възмо
жност да я запозная и зао- 
бичам още повече. На мне
ние съм, че насоченото об
разование ни завари непод 
готвени и ни създазаше 
много трудности. Но с упо 
ритост и воля всяка труд
ност може да се преодо
лее.

С. Рангелова

ката в производствения 
процес.

А. Василева Б. Петров

някъде работа (няма зна
чение къде). Обаче жела
нието ми да следвам и за
напред остава. Ако не та
зи, следващата година си
гурно.

С. Панайотов

или ще потърся работа или 
пък ще продължа на ня
кое пол увиеше или виеше 
училище. Трета 
мост няма.

БОРИС ПЕТРОВ, те
хник по аналитична химия, 
един от малцината стипен 
дйанти на каучуковата про 
мишленост в Димитров
град:

ПАНАЙОТОВСАША
ученик от 111 кпас, машин- възмож- на всички на
на специалност:

А. Т. М. я. С. М.— Понеже вече се опре
делих за тази специалност, 
ще следвам машинство, за 
щето това ме интересува, 
а специалността е перспек 
тивна. Макар че само ед
на година изучавах специ
алността, считам, че по
лучих солидни предзнания, 
както за четвърти клас, 
така и за по-нагатъшно 
школуване.

СНЕЖАНА СПАСОВА, 
ученичка от четвърти клас, 
природи 0-техн'ич е оки 
дел — химическа специал 
ност: — Въпреки, че след 
месец — два ще започне 
да работи фабриката за 
сушене на оващия, зелен
чук и други видове расте
ния в Босилеград, където 
ще има работа за кадри 
от моята специалност, же
ланието ми е да продължа 
образованието ои и най-ве 
роятно ще се опитам да 
следвам химия в Белград. 
Разбира се, това ще бъде 
много трудно-, но все пак 
се наддвам че ще успея-

— Именно стипендията 
беше решаваща да се за
пиша на технологическия 
факултет в Белград. Каз
вам реша/заща, защото се 
колебаех между техноло
гията и електрониката, ма
кар че за електрониката 
насоченото образование не 
дава достатъчна подготов
ка. Стипендията ® IV клас 
беше улеснение и за роди
телите ми, и за мене. Но 
тя същевременно ме задъл 
жава навреме и с успех 
да завърша. От друга срра 
на пък е гаранция за ра
ботно място, което при 
днешните 
не е за подценяване. За 
специалността, която ще 
следвам, насоченото обра
зование дава добра подго
товка. Аз например счи-

от-

ВАСКО МИЛЕНОВ, уче
ник от четвърти клас — 
специалност металостру- 
гар: — Обичам професия
та, за която се определих 
и желанието ми е да про 
дължа образованието си- 
Ще настоя да се запиша 
на някой машинен факул
тет или пък на полувисшо 
училище, машинна специ-

обстоятелства СУРДУЛИЦА
ЛИМОНКА ЦВЕТКОВА, 

ученичка от четвърти 
клас, правна специалност: 
— Желанията са едно, а

Спомени за битките на 
Неретва и Сутйеска

Комендантът на Нишка 
армейска област- генерал- 
ггодполковник Еуген Леба- 
рич тези дни посети Сур- 
дулица, където пред вой
ници, младежи-г и девойки 
От града и ученици о,т ос
новните и средните учили
ща изнесе спомени за ге
роичните битки на Нерет- 
ва и Сутйеска.

Битката на Неретва — 
казва Лебарич 
славна и победоносна бит-

падна в ръцете на врага. 
На Неретва победи вели
ката обич към другаря, 
съратника. Говорейки за 
петата вражеска офанзи
ва, Лебарич подчерта из
вънредната тактика и ви
сокия морал на 22 000 пар
тизани, които пробиха вра
жеския обръч от 120 000 
войника. Такива големи по
беди може да извоюва са
мо народ, борещ се за сво
бодата си — каза Еуген 
Лебарич.

беше

ка за човека, защото нито 
4000 ранени не С. МнкичЛ. Цветкова В. Миленов С. Спасова Л. Ангелова един от
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В ДИМИТРОВГРАД ПО ПОВОД 20 ЮНИ — ДЕНЯ 
НД ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА

НА 22.ИЯ СЪБОР НА ГОРАНИТЕ КРАЙ КРУШЕВАЦ

ПРИЗНАНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
люпилните градации и про 
щължават конттнунггета на 
нашата революционна бор
ба в името на стремя жи
то за свобода, героизъм и 
равноправие, които са су 
•дтуржанш и в ггорълоитс па 
„Свободище”.

На края на събора в 
•културнр - художествена
та програма, в кюято взе
ха участие 30 рорансюи ор

Неотдавна 40 млади горани от Димитров
град заедно с около 5000 членове на тази ор
ганизация от Сърбия участвуваха на традицио
нния 21-ви горански събор, които се проведе 
в мемориалния комплекс „Свободище" край 
град Крушевац.

На събора, по вече уста 
■новената традиция. бяха 
съобщени съвкупните тру
дови и обществено-възпи
тателни резултати и про- 
въчзгл асен и н а й-а кти в н и те 
общински конференции на 
Д впжеж юто н а мл ада1те 
горани през 1982 година.

Горяните от Димитров
град заедно с горяните от 
Нови Пазар, Църна Трава, 
Бела Паланка, Велика Пла
на и Косовска Каменица, 
са удостоени с диплома, 
която присъжда Републи
канската конференция на 
Движението на гораните за 
извънреден принос в заса
ждането на млади фидан-

сдно на „Свободище" къ- » 
дето е кована нашата сво
бода. Това е среща в коя
то са стиснали един на

Младите горани от Димитровград ггрез из
теклата година са постигналш агзютлнредни ре
зултати, залесили са над 52 хектара 
местноста „Козарица" и „Параспне". Засеяли са 
и 22 хектара с треви, а подържат и над 640 
хектара, залесени с млади фиданки през по
следните няколко години. Успешно са проведе
ни и общинските срещи на младите горани, 
спортни срещи, а успешно са се включили и в 
акцията за събиране на горски билки и пло
дове. В момента приключват акциите на гор
ския път Димитровград — Пъоквшия. Не по- 
малки са и акциите в местните общности. Днес 
в организацията на младите горани от Дими
тровградска община членуват около 4200 мла
дежи и девойки, пионери и войници.

голини в
От С'лстезанието по гражданска зашита

По повод Деня на гражданската защита на 20 
юни в Димитровград бе проведено тържествено засе
дание на Щаба по гражданска зашитта. За значението 
на тази защита и за развитието й в общината говори 
Васил Ранчев, а на най-добрите специални единици и 
отделни лица бяха връчени признания. Дипломи по
лучиха: единицата по първа .медицинска помощ в 
ООСТ „Димитровград", единицата по РБХ защита в 
„Сточзр", единицата по общо предназначение на 
с. Гоиндол и специалната единица на общинската скуп 
щина по противпожарна защита. Индивидуални наг
ради получиха Йордан Вацев, Зора Милошева, Васил
ка Милева, Еленко Тодоров и Евтим Рангелов. Едини
цата за пъ.рва медицинска помощ към „Димитров
град" и Никола Лазов от лротивпожарната единица 
получиха златни значки на гражданската защита.

А. Т.

ки.
На проведения събор 

мл ад еж и те и девойките 
от Димитровград, заедно с 
гораните от всички краи
ща на републиката, споде
лиха вълненията и радост
та, че са се намерили за-

друг приятелска ръка, об
менили опит в работата и 
пожелали нови срещи на 
някоя от многобройните 
горански площадки. По то
зи начин те тачат рево-

ганизации, се представиха 
и дилтитровградчани с фол 
клорна група, ккоято из
пълни шопски танщги от Ди 
митровград.

А. Т.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОС В БОСИЛЕ
ГРАД ПО ВЪПРОСИ НА ЗДРАВНОТО ДЕЛО

КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЗАСУХА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА?

Доизграждане иа амбулаториите 

в Бранновци и НазърицаСенодобмвът намален
Неотдавнашният дълго

траен засух в Босилеград- 
ока община, някъде пове
че или по-малко, намали се 
нодобива. Селскостопански

— В южната част на об 
щпната сенодобивът е на
мален с около 70 на сто, 
а в по-високите планински 
села, макар че коситбзта

се има предвид, че и ниви
те под жита и картофи 
унищожават диви свине, 
а в селото не сме в със-

На преведеното през ми
налата седмица заседание
Изпълнителният съвет на 
общинската скупщина в 
Босилеград между друго
то обсъди работата на 
Здравния дом. В разисква
нията се посочи, че от ми
налата година досега се 
положиха големи усилия 
за всестранно подобрение 
на здравната защита на 
населението в общината. 
Тези дни ще започне до
изграждане на здравните 
амбулатории в Назърица 
и Бранкоеци, а очаква се 
отново да започне строе

жът на амбулаторията в 
село Дукат.

Няколко дискутанта оба
че предупредиха, че все 
сте не се оказват цялост
но някои задължителни ви
дове здравна защита. За
това Изпълнителният съ
вет застана на становище, 
ако и тази година не се 
реализира планът на за
дължителната здравна за
щита, да бъде раздвиже
на инициатива за намаля-

предприемемтояние

ване на средствата за лич
ни доходи на заетите в 
Здравния дом.

■Л

М. Янев
\
А.. •*. ДИМИТРОВГРАД: СРЕДСТВА ИМА, НО...

БАСЕЙНЪТ ЩЕ ШАВА...С. БожиловБ. Насков

може да закъснее, поло
жението е по1ииа1кво. Въ
преки трудностите, целта 
ни е да не намалим живот
новъдния фонд. Затова въ
обще не бих иокал да го
воря за цените, а считам 
че изходът е в следното: 
селскостопанските произ
водители да събират лис* 
ници, местата, които се 
напояват да се прихра/нват 
с азотна тор (организация
та го има) с цел ливадите 
да се косят повторно, сла
мата обезателно да се при 
бере, а ние възможно по
вече да обезпечим концен 
трати, особено за сдружи
лите се с нас животно
въди.

каквото и да е поте производители са пред 
дилема: как да не намалят 
добитъка или пък ако то
ва се наложи какви цени 
ще им предложи 
„Напредък" от Босиле
град.

въпрос. ... докато не бъде даден „зелен сигнал" за нес
топанските инвестиции

Стоян Божилов, селско
стопански производител от 
с. Църнощица: — Засухъх 
засегна и нашето село, но 
не еднакво всички местак. 
В по-Н1Изките сенодобивът 
е намален с около 50 на 
сто. С оглед дъждовете 
след засуха в по-високите 
места нещо може и да се 
подобри, но за сегашния 
добитък (3 крави, 2 коня 
и 20 овце) сено няма Да 
имам. Считам, че и „На
предък" трябва нещо да 
предприеме за да не се на
мали животновъдния фонд.

Васил Захариев, агро- 
в ООСТ „Напредък”:

Идеята за 'Изграждане на басейн в Дими- 
тровгцрад е доста стара. Преди няколко години 
бяха направени и две конкретни крачки 
нейната .реализация: от частни собственици бе
ше взето място, на което с булдозер беше нап
равена вдълбнатина. Но веднага след това ра
ботите спряха, а землището остана неплатено на

ООСТ

към

Боривое Насков, селско 
стопански производител от 
с. Р.икачево: —■ Засухът на
мали около 70 на Сто до
бивите на сеното и просто 
не зная какво да правя с 
трите крави, коня и 20-те 
овце. Миналата година на
мерих към 13 хиляди кг 
сено, сега е въпрос да ли 
ще има около 4 хиляди кг. 
Бдно е сигурно — иалага 
се да намаля 
битъка. Още повече

стопаните все до днешни дни.
Сега въпросът 'във връзка с басейна отно

во -Стана актуален. Самоуправителната общност 
за отдих и почивка на работниците тези дни от
дели 500 000 динара, с които ще бъде загтлате-

Тази общ-но землището на частните стопани, 
нс-ст разполага с 2 360 000 динара, една част от 
които би могла да се отдели и за. изграждането 
на басейна. Все пак басейнът ще почака, докато 
не бъде даден „зелен оишал” за 'нестопанските 
инвестиции. • А. Т.броя на до- 

ако В. Б.ном
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Физическа иулура (1^0^Т) Работническо-спортни игри
ДИМИТРОВГРАД: ПРИКЛЮЧИХА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ХАНДБАЛ

ФУТБОЛ Още една титла за „Балнан-немлас“
Истинска драма в 

Димитровград
Димитровград, юни 1983 г.

В течение на миналата 
седмица приклчиха състе
занията по хандбал в рам
ките на работи ическо-спор 
тните игри. За разлика от 
останалите дисциплини, ко
ито се провеждат години 
наред, състезанията по 
хандбал тази година са вк
лючени за пръв път. Въп 
реки това броят на . заин
тересованите отбори бе до
ста голяма: състезаваха се 
девет отбора.

Качеството на игрите не 
бе на о.собено завидно рав

нище, което е съвсем ес- голям уопех имаха ха.нд- 
тествено, тъй като не са балистите на „Балкан-Ком- 
вършени подготовки, нито пас", които спечелиха пър 
редовни тернировтои. С ог- вото място, сетне отбора 
лед на проявеното жела- на органите на управление, 
ние и многообразието на а на трето място се кла- 
таланти, очаква се вече ои/ра отбора на „Свобода", 
през идущата година каче След 
ството на отборите значи- хандбалистите на „Балкан- 

Ко-мпас” станаха първен-

»А. БАЛКАНСКИ” 
КИ МИНИ) 4:2

— „РУДАР” (АЛЕКСИНАШ

волейболистите и
Димитровград, 19 юни 1983 г. Спортният 

център „Парк": теренът тревист, 
игра. ремсто слънчево и приятно. Зрители око- 
ло мю души. Голмайстори за „А. Балкански":

етар Иованович, Слгниша Иванов (от дузпа), 
Димитър Каменов и Новида Алексов, а за „Гу- 
Дар”: Славомир Джорджевич и Алия Люшай. Чер 
вени картончета: Милован Тодорович От .'А. 
Балкански” и Томислав

телно да нарасне.идеален за
ци.

Първите два кръга се 
играха по куп-системата, око-опортните игри остана 
за да се излъчат трите ха още състезанията по 
най-добри, които сетне про . шахмат, спортна стрелба, 
дължиха състезанието по тенис на маса и теглене 
системата на точки. Най- на въже.

В рамките на работниче

От
Антич о.т .,Руадр”.

Ф „А. Балкански”: Мил 
ко Соколов 6, Драган Ве
личков 6, Димитър Каме
нов 7, Златан Марков 7, 
Душан Ненич 6, Новата 
Тодоров 6, (Новица Алек 
сов —), Борислав Тодоров 
6, Милован Тсдорович 7, 
Слниша Иванов 7 (Драган 
Дончев —) Кръста Кръс
тев 7 и Петар Йованович

ТУРНИР ПО ХАНДБАЛ В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИТЕ ИГ 
РИ ОТ НИШКИ РЕГИОН

Димитровград. Това изпол 
зуваха гостите и успяха да 
изравнят резултата, па на 
полувремето заминаха при 
равен резултат 1:1.

началото на второто 
полувреме студен душ за 
зрителите: лявото крило 
на гостите постигна гол. 
Домакините изравниха ре
зултата от дузпа, чийто 
реализатор бе Синиша 
Иванов.

След това' мачът стана 
по-интересен и с по-голямо 
напрежение. Десният за
щитник на домакините Ди
митър Каменов от около 
20 м разстояние отправи 
бомбен удар, като покачи 
резултата на 3:2. Крайният 
резултат от 4:2 постави 
Нозица Алексов. Към края 
на играта дойде до спо- 
речкване между Милован 
Тодорович и Томислав Ан
тич, па съдията им пока
за пътя към съблекалнята.

00СТ „Обувки“ от Пирот — победител
в ДИМИТРОВГРАД, 18 ЮНИ 1983 Г.

Спортният център „Парк” — т©ре-нът за малки спортове. Зрители около 
души. Времето облачно и студено. Съдии: Александър Петров и Тодор 

Тодоров от Димитровград.

Димитровград бе домакин на по
бедителите от общинските състеза
ния по хандбал в рамките на работ
ническо-спортните игри. Като най-ус 
пешните състезания трябваше да ре
шат кой ще представлява Нишки ре 
гнон на реп,бликанските спортни 
игри на работниците по хандбал. Съ
стезаваха се ООСТ „Обувки” при 
СОСТ „Тигър” от Пирот, ЕИ — ООСТ 
„Рентгенови апарати” от Ниш и ТО 
„Балкан—Компас” от Димитровград.
Отборът от Прокупие не дойде на 
състезанието.

Победителите бяха хандбалистите 
на „Обувки” о.т Пирот. А срещата в 
Димитровград наистина 
епитета:
хандбалисти от Нишки регион. Мачо 
вете бяха качествени, така че до 
края бе неизвестно кой отбор ще спе 
чели щрвото място, тъй като разпо 
лага с равноправни сили.

Хандбалистите на ТО „Балкан—

200

Компас”, които като тазгодишни по 
бедители на общинските работниче 
ско-опсртни игри по хандбал в Дими 
тровград, представяха нашата общи 
на и за пръв път се състезаваха на 
едно такова състезание, напълно за
доволиха и с малко повече щастие 
можаха да станат и първенци. В ре
шителния мач за първото място в 
срещата с отбора на „Обувки” те 
бяха твърде близо до победата (през 
Цялото време се води равноправна 
борба и най-често резултатът бе ра
вен), но през последните две—три ми 
нути отслабна съсредоточеността им, 
така че крайният резултат от 19:16 
напълно е реален. Но и второто мя
сто представлява успех. Третото мя 
сто зае отбера на ЕИ — ООСТ „Рент 
генови апарати" ст Ниш.

Общо това бе наистина хубаво съ
стезание, което напълно 
вкуса на няколко стотин премръзна 
ли зрители.

7.

ф В Димитровград се 
и ура твърде драматичен 
мач меж, 
и „Рудар 
мини). Резултатът често 
се сменяше ту в полза на 
домашния, ту в полза на 
гостуващия отбор. Мачът 
бе твърде важен за двата 
отбера, понеже онзи, кой
то загуби автоматически 
напуска групата.

Инак мачът започна с 
минута мълчание в чест 
на настрадалите миньори в 
Алексинашките мини. До
макините първи откриха 
резултата чрез младия Не 
тар йованович, но въпре
ки това продължиха да 
играят слабо, което стана 
практика, когато играят в

ду „А. Балкански” 
“•” (Алексинашки

заслужава 
преглед на работниците—

В последния кръг фут
болистите на „А. Балкан
ски” гостуват в Рудна гла 
ва, ктдето ще се срещнат 
с едноименния футболен 
отбор.

задоволи

ЗА КУПАТА НА 
ЮГОСЛАВИЯ СЪСТЕЗАНИЯ ВБАСКЕТБОЛ МЕЖДУРЕГИОНАЛНАТА ЛИГА

„Асен Балкански“ -Тердап“ (Кладово) 

76:60 (43:32)
»А. Балнански«-»Студш«(Ниш) 77:88

Димитровград, 15 юни 1983 г. Спортния 
център „Парк”. Зрители около 100 души. Съдии: 
Маринко Голубович и Зоран Станкович от Ниш.

„А. Балкански”: Ж. Зоневич. И. Леков 6, 
йосипович 13, Д. ПетРович 12, Миланов 6, Г. 
Вешович 10, И. Симов 11, В. Матов 14, И. Стоя
нов, С. Ранрелов 16 и М. Николов.

кетболистите на „А. Бал
кански”, но и на треньора 
Васил Милев, който успя 
да създаде отново силен 
състав, равноправно и успе 
шно борещ се в -новата 
лига, относно във висший 
ранг на състезания.

Димитровград, 18 юни 1983 г. Спортният 
център „Парк”: времето облачно и студено. Зри 
тели около 300 души, съдия на срещата Милеч- 
кович от Ниш.

Времето развали едно 
добро представление. Дъ
ждът, който валя вече 
5—6 дни попречи на двата 
отбора да покажат хубава 
игра и дадат максимално 
от себе ои. По твърде хлъ
згав терен по-добре игра- 
госгуваядият отбор.

През течение на целия 
мач баскетболистите на 
„Студент" вадиха с разли
ка от 10 до 15 точки. Та
зи разлика поддържаха бла 
годарение на бързи контра 
атаки. Гостите бяха по-до
бри и под кошовете, а тук 
дойде до израз и тяхната 
Р'/ртова преднина, а в по- 
вечето случаи бяха и по-

прецизни.
Победата ма „Студент" 

е заслужена, а това бе 
естествена последица, тъй 
като този отбор се състе
зава в по-горен ранг на 
състезания от „А. Балкан
ски”. Все пак димитров
градските 
честно се простиха от по
нататъшни състезания за 
Купата на Югославия, по
неже победи далеч по-си
лен отбор.

Публиката накрая награ 
ди и двата отбора с рт*ко 
•пляскания за добрата иг
ра и желанието да дадат 
всичко от себе ои.

„А. Балкански”: Ж. Цо 
•нович, Ив. Лскав, 3. йо 
оипович 14, Д. ПетРович 9 
Г. Вешович 14. Ив. Си 
'Мов 8, В. Матов 5, И. Сто 
ялов, С. Рангелов 26 и М 
Николов.

Домашният отбор през 
цялата игра води с 15 до 
20точк'и разлика. Между 
добрите баскетболисти 

•най-добър беше Спасен 
Рангелов, комуто почти 
всичко се удаваше. Той 
постигна 26 точки, от кои 
то няколко твърде ефект-

През настоящата седми
ца димитровградските ба 
скетбодисти трябва да се 
срещнат баскетболните от 
бори „Озрен” в Сако баня, 
а сетне с „Младост" от 
Бела паланка в Димитров
град.

баскетболисти Баскетболистите на „А. 
Балкански” спечелиха още 
две нави точки в състеза
нията на междурепионална 
та лига. На 18 юни т-г. по 
твърде студено време в 
истинска екзибиционна иг 
ра убедително победиха 
доста скромния гостуващ 
отбор от Кладово.

•но.

Тази среща е една от 
подобрите не само на бас

Подготви: 
Димитър Ставров
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Комбайн 

за иабе
Че ви разкажем кикво стану ^(Димит

ровград тия дни.
Преди некое време „Сточар” организува 

лицитацию за продава!ье на дотраяли и дослу- 
шали тракторе, вършачВе и йош некойе маши. 
не зЦ |пол,опривреду.

Я ли сам недъгав да возим трактор и не 
идо. Ама на комшиюту синат бил и наютре Дън 
доде у село уЦоя портуту изока:

Тате, не бой се! Летоска че падну паре!

я шушгьейо нещо по дворат и щом га чу 
кво рече Остаи работуту та при комшиюту, да 
чуйем ко „падаю паре”ч

Слуше чичо Манчо — поче он, я и йоще 
двоица смо купили оди „Сточар" стару комбай- 
ну. Ама она не йе толко стара и нишо н>у не 
фали. Има да върше по по.ъето и само паре да 
праи”.

— От какво се оплаква
те? МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ— От нерешителност. •. 
но не съм сигурен напъл
но... Единственото, извинение за бога е това, че не 

съществува
СТЕНДАЛ

Между злато-търсачи се 
водил и такъв разговор:

— Да върнем стареца. 
Спим отвъд могилата, не
ка си иде в къщи! — пре
длага един.

— Не. Нека остане. По- 
добре нека лресейва зла
тото, защото му треперят 
ръцете — добавя Друг.

Поповете дават сметка богу, и то на небето, а 
на земята никому другиму освен на попадиите.

Б. НУШИЧ

Я га погледа и нишо не реко. Само си 
помисли: — Ква йе тая работа при „сточарци'’, 
ка си/продаваю комбайнете.

А нийе летоска, ка дойде жетва пак че ' ' 
чекамо да дойде не кой приватник с комбайну 
од Пиротску общину да ни ожн>е и овърше, оги 
нашете че су малко и нема да имаю резервни 
делове. А ко рече синат на комшиюту онн Бу 
купили джабе, за петнайес милиона.

Вдъхновението е гостенка, която не обича да 
посещава ленивци.

П. ЧАЙКОВСКИ

Без човешки емоции никога не е имало, няма и 
не може да има човешко търсене на истината.

ЛЕНИН♦
— Вашата водица про

тив опадане на косата не 
ми подействува — оплак
ва се пациент на лекаря.
; — Не разбирам. Всички

те други пациенти ми се 
хвалят, че добре действу
ва — отговаря лекарят.

— Добре. Ще взема то
гава и ще изпия още една 
бутилчица — казал паци
ентът.

Посредствеността обикновено осъжда всичко, 
което не може да разбере.

Оно толко коща йедън фиба, а даЛАРОШФУКО купиш
нову комбайну требу 10 фиБе. Йош ка разбра 
дека су Бу купили све „вътрешни" оди „Сто
чар" и све своя работа, одма се сети дека това

Единствено посредствеността няма врагове.
ДАЛАМБЕР

нема никакве везе ни със закон ни със соция- 
листичНи морал...Когато славеите престанат да пеят, започват да 

цвърчат щурците. А най-малко има везе с добро пословане 
и организации) на работу.

И нийе сакамо полюпри вредата да

ЕШБНБАХ

Талантът работи —: геният твори.
иде!ШУМАН ни

' •
Науката е като земята: можеш да притежаваш
само, малко от нея.
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