
ьрдтсто С указ на президента на 
СФРЮ Йосйп Броз Тихо 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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ПРЕД ИЗБОРИТЕ В ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА НА КОМУНИ СТИТЕ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧИТЕ-0СН0ВЕН 

КРИТЕРИЙ В КАДРОВАТА ПОЛИТИКА
Да се мени 

отношението 

към труда
С развитието 

мата на
на систе- Вичентиевич, член на Пред 

седателството на ЦК на 
СКС на Единадесетото за 
седание на ЦК на СКС, 
посветено на осъществява 
•нето на 'кадровата пол и ти 
ка и предстоящите избори 
в първичните организации 
на Съюза на комунистите, 
проведено на 19 септем-

юза на комунистите в на
стоящите условия е раз- 
лраничпзането с лентяйсгво 
то, неспособността, групо
во-собствен ичеокото пове 
дение. Без навлизане в съ
щността на този въпрос е 
невъзможна да се направи 
каквато и да било коикрет 
на крачка към целите, по
ставени в основите на Дъл 
госрочната 
икономическа 
ЦИя
срочни икономически а ве
дно и обществени прео-

социалистическо 
самоуправление, в 
Съюзът на

която 
'Комунистите 

осъществява свояха воде
ща -идейно-политическа ро
ля, действувайки като въ 
трешна кохезионна и насо

Въ;в всички синдикални 
организации е Димитров
градска община приключ
ват събрания, посветени 
на анализ и оценка на по
ложението в светлината на 
задачите от Дългосрочна
та програма по .икономи че 
ска стабилизация. Както 
ни уведоми Саша Димит
ров, председател на об
щинския синдикален еьвет 

Дим)Итр овград, само
още в няколко трудови 
организации остава да се 
проведат тези събрания- 

Основна задача е да се 
направи „точен диагноз" 
на положението във всяка 
среда. Синдикатите са ме 
жду най-призваните да се 
ангажират по този въп
рос. В момента е от пол
за и анализирането на ше 
стмесечните баланси- Те 
могат да бъдат барометър 
в коя насока трябва неот
ложно да се действува.

стабилизация ©т всички тру 
дещи .се, а преди всичко 
от отговорните лица, се 
търси промяна на поведе 
нието. Вазбира се, това 
се отнася до ония, коихо 
не действуват, съгласно 
своите задачи и отговор
ности. Трябва да се яодси 
чат корените на всеки 
вид паразитизъм, лентяй- 
ство или незаконно забо
гатяване, против всеки 
вид на трупане на нетру- 
дови доходи 
афирмира 
то според трудови резул
тати.

чваща сила, постоянно ук 
репова и значението на ка
дровата политика. Б наето 
яздите усложнени условия 
на борба за по-нататъшно 
развитие на социалистиче
ското самоуправление, за 
провеждане на Дългосроч 
«ата програма по икономи 
ческа стабилизация, за осъ 
ществяване на политичес
ката и делегатската систе 
ма е необходимо ангажира 
нето на кадри и тягата 

^подготовка, което предста 
в лява една от основните 
задачи на организациите и 
органите на Съюза на ко
мунистите.

От това как тази зада
ча се изпълнява зависи и 
осъществяването на отго
ворната роля, която Съю
зът на комунистите има в 
нашето 
общество. На кадровата 
политика не може само да

ври».
Недопустима е инерт

ността и пасивността на 
членовете на Съюза на 
комунистите, дори и ца 
някои първични организа-

програма по 
стабилиза- 

основа на дъдго-

в

— а да се 
разпределение

Също така преразглеж 
да се какви са размерите 
на общото и съвместното 
потребление, с което мо
же да се увеличи само с 
13% в сравнение с 1982 го 
дина. В ония трудови ор
ганизации където са раз 
крити злоупотреби илй по 
сегателство въРхУ обще 
ствено имущество трябва 
да се взимат спешни ме 
рки за наказване на нару 
шителите. Синдикатите ще 
дават широк път на акци
ята „С производителност 
и спестяване 
те на стабилизацията".

От заседанието на ЦК на СКС
бразования. Това изисква, 
между другото, в кадрова 
та политика да внесем и 
критерия
резултати в осъществява
нето на Дългосрочната про 
грама по 
стабилизация- Това 
ще насърчи комунистите 
и първичните организации 
към самопожертвователна то.

организирана работа, 
към повишена отговорност 
и по-голяМо ангажиране по 
посока на по-бързо прео
доляване па затруднения
та, с които сега се сре
щаме-

Да се избират най-добри 
те, не би означавало само 
лозунг, с който сме свик
нали, ако предлагаме 
мунисти, които се прояв
яват е големи трудови ре
зултати, воля 'И СПОСОб- 

да обединят подобни 
на себе си в предстоящи
те идейно-политически ак
ции. Времето, в което жи 
веем и затрудненията пред 
•които сме изправени, изи 
екват критическо и само- 
критичеоко преразглежда 

»на положението във 
всяка среда, където кому- 
'нистит© действуват, ръко
водствата на СК и други 
отговорни органи и отдел
ни лица /в обществото.

— Не може да става ду 
ма за кадровата политика, 
ако на 'преден план не 
стои въпроса за отговорно 
стта — подчерта Момчило

социалистическо
ции и органи иа СК към 
единодушно приетите зада 
чи, за което е необходи
мо да се върши разграни
чаване от всички, които 
«е провеждат политиката 
на СК или с некомунисти- 
ческото си държание на
насят вреда на политика
та на СК и на общество-

ЗА ОТЧЕТНОСТ В РАБО 
ТАТАгледаме с очите на статис

тиката, но преди всичко 
да я гледаме в светлина
та на истинските резулта
ти, които комунистите и 
организации постигат в 
разрешаването на сложни 
те жизнени црпоблеми, в 
укрепването на колектив
ната и личната отговор
ност © изпълнението на 
трудови и политически за
дачи, в усилията да се 
пресече пътят «а различни 
облици на антисоциалисти 
ческо поведение и узурпи 
ране на самоуправлението.

Кадровата политика тря 
бва да гледаме в конкрет
ната борбата за укрепване 
на престижа и авторитета 
на Съюза на комунистите, 
върху -идейната и 
ствена ггринципност, сила
та иа личния пример, в°е- 
отдайния труд и залягане. 
В осъществяването на ка- 

Съюзът 
и днес

залягане и
Задача пад задачите

днес е да се изнамират
начини за повече и по-ка
чествено производство. 

Сега е момент също и да 
се потърси отчет за при
лагането иа законопредпи- 
санията, отнасящи се до 
Закона за сдружения труд, 
на самоуправителните ре 
шепия и под.

Комисиите за провежда
не ла Дългосрочната про 
грама по икономическа 
стабилизация трябва да 
спомогнат в най-къс срок 
от време да получат най-Дя 
рпа представа на положе
нието във всяка среда, за 
да може навреме да се на 
бел ежат н ай-жон кретни
мероприятия за саниране 
иа положението, там къ
дето то не е добро. Синди 
калните организации съ
що са призвани да иодпо 
могнат в изработка на со 
циалните картни и за защп 
та на стандарта на работ
ници с най-малки лични 
доходи.

икономическа 
нещо до цели-

I
ПЕТНАДЕСЕТДНЕВНО
ИНФОРМИРАНЕи

На последното заседа
ние на ЦК па СКС бяха 
обсъдени непосредствени
те задачи на Съюза на ко
мунистите в предстоящи
те избори в първичните ор
ганизации на СК. Избори
те представляват редовна 
задача, но условията и мо
мента, в които се провеж
дат са твърде усложнени 
и изискват решително и 
ефикасно разрешаване на 
задачите, .които не тъРДят 
отлагане. Затуй всяка пър 
вична организация *на СК

За да може и общински
ят синдикален съвет Да 
бъде напълно в курса на 
събитията, въвежда се пра 
ктика от всяка трудова ор 
ганизация в съвета да по 
стъпват 15-дневни инфор
мации за хода на изпълне 
нието на задачите от Дъл
госрочната програма.

ко-

нрав- Само при най-пъ^но ан
гажираме на трудещите 
се във всеки колектив, 
при дейно включване на 
останалите обществено- 
полмтически сили 
ди воичко на Съюза на к# 
мунистите — синдикатите 
ще могат още по-успешно 
да изпълняват задачите и 
становищата, приети неот
давна от най-висши държа 
впи и партийни органи в» 
връзка с провеждането ‘Цв 
Дългосрочната програма 
по стопанска стабилиза
ция.

ност

е длъжна да шаправи кри 
тичеоки анализ на поло
жението ма средата, в ко
ято действува и да опре
дели ясна и конкретна про 
грама за моннататъшна деи 
пост, както и да избере 
начело кадри, готови и спо 
ообн1И изцяло да реализи
рат програмата. Приети са 
и документи за провежда 
не ма изборите в СК, кои
то все станат от 1 октом
ври до края 1на годината.

дровата политика 
на комунистите 
държи нов изпит на рево
люционната си зрялост и 
способност да предвожда 
работническата 
борбата за 
обществени промени. Ня
маме причина да прераз
глеждаме основните прин
ципи ма кадровата поли
тика, но те днес придоби
ват ново значение в с7»з- 

повика на всеки-

пре-

в мекласа
прогресивни

ПРОТИВ ВСЕКИ ВИД НА 
ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪР
ХУ ОБЩЕСТВЕНО ИМУ
ЩЕСТВО

1
Явно е. че в провежда

нето 1на Дългосрочната 
програма но икономическа

вучие с 
дневието. Голяма идейно- 

за Съ-
М. А.Б. Костадиновполитическа задача



» ~
Н А С I1 ПО

1 ' ■

) и аСВЕТА
ЗАПОЧНА XXXVIII РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЛ ООН

„КРЪГЛА МАСА" НА БРИОНИ

В атмососфера на ново изостряне „Тнто—съвременният свят 
—необвързването"

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАР НА ООН ПЕРЕС ДЕ КУЕЛЯР ОЧАКВА ЗДДО 
.. ВОЛИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

От 26 до 28 т.м. на Бриони ще се проведе 
„кръгла маса” на тема „Развитие, иконо/Сшческо 
равноправие и политическа независимост . Как- 
то е оповестено на пресконференция в Белград, 
организирана на 19 т.м. брионскатз „кръгла ма
са” е първата научна среща в рамките на дъл
госрочния цику>л на научни разисквания, които 

под общо название .,Тито-съвре-

В седалището -на Органи 
зацията на обедтшените 
нации аз Ню Йорк на
20 септември започна 

XXXVIII редовна сесия на 
Общото събрание на све
товната организация. Оба
че още от първите момен
ти над сесията се зададе 
сянка на ново изостряне 
в съветско-американските
отношения. След като 
американските власти не 
позволиха на самолета със 
съветската делегация да се 
спусне на една аерогара в 
Ню йорка, Съветският съ 
юа съобщи, че на сеоия- 
та на Общото събрание 
няма да присъотвува съ
ветският министр на вън
шните работи Андрей Гро 
мико, който беше опреде 
лен за шеф на съветска
та делегация.

В о.тчета на генералния 
секретар на ООН Перес 
де Куеляр, подготвен за 
XXXVIII сесия, се изтък
ва, че тази година'беше

обезпокояваща за всички, 
крито считат ООН за най- 
подходящ ннетрумоит за 
опазазапе на мира. Насър
чаващ е само фактът, чр 
необвързаното движение 
остана непоколебим прота 
гонист «на мултилатералния 
подход в разрешаването 
на световните проблеми 
въ,з оонечт на принципите 
■и целите от Хартата на 
ООН.

Да Ъе осуети евентуал
на ядрена война — това е 
най-гол ямото п редизви ка- 
телство за воички мирол- 
юбиви сили в овета — ечи 
та Куеляр. Досегашният 
неуспех на преговорите за 
намаляване на ядрените 
оръжия силно обезпокоява 
света. Затова трябва да се 
стремим към обезпечава
не на еднаква сигурност 
за есички, три ефикасно 
разоръжаване под между
народен контрол.

По повод започване!о 
на XXXVIII сесия на Об

ООНщото събрание на 
Югославската лига за 
мм-р, независимост н равно 
привие изрази дълбока за 
грижепост от опасното рд 
;м;и|1Ис «на международна
та обстановка. Лигата про 
тестнра орощу лошите от 
ношения в овета и търси 
да бъдат спря)Н‘и опасн.пе 
процеси, за да победи ра 
зумът и съгрудничество-

са запланувани
менният свят—необвързването”. В рамките 
„кръглата маса” ще стане дума за влиянието 
на настоящия международен икономически пор 
ядък върху не зависимостта на страните.

на

На срещата ще участвуват около 25 пред
ставители от развиващите се и развитите стра
ни и международни организации, както и триде
сетина специалисти и политически дейци 
пашата страна. „Кръглата маса”, под шефство- 
1 о на югославската академия на науките и из
куството, те организира Институтът за разви- 
ващитесе страни в Загреб._____________________

то.
Югославската лига за 

мир, югославски те тру
дови хора и граждани ка
то истински борци за мир, 
се намират из строя на 
онези обществени сили и 
движения в света, които 
от независими свободни 
позиции се застъпват за 
прекратяване на надпрева 
рата във въоръжаването, 
за струдничество между 
наредите, свободно иконо
мическо и политическо 
развитие и за свободата .и 
достойнството на човека 
и всички народи.

от

САЩ

Огромен военен бюджет
ОТВОРЕН ПЪТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НОВИ 
АМЕРИКАНСКИ ОРЪЖ И Я

Възползувайки се от най- 
новото изостряне на отно 
шенията между двете ве
лики сили, президентът Ре

йтъ.н успя да получи под
крепа
Конгрес за огролшия 
нен бюджет на САЩ 
1984 година. С това е от
ворен път за производство 
на нови американски оръ
жия.

Военният бюджет за сяе 
дващата фнксална година.

от а.мериканския 
вое

за

ПОРАДИ ГОЛЯМА СУША И ВЪЛНА НА БЕЖАНЦИВ ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ГЪРЦИЯ

Въведена 40-часова 

работна седмица
Глад в осемнадесет
африкански страни която започва от октомв

ри, възлиза на 187,5 мили 
арда долара. От тези сред 
ства 4 милиарда 
ще бъдат изразходвани 
за производство на „МХ” 
ракети, 5 милиарда за из
работка на гигантски бом
бардировачи „Б—1” и око
ло 400 милиона долара за 
производство на нервни га 
зове, чието производство 
беше 
1969

ПРЕЗ ОКТОМВРИ ФАО ЩЕ СВИКА МЕЖДУНА 
РОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

долара
В началото на този ме

сец в Гърция, а въз осно
ва решението на Консти
туционния съд, ,с което е 
отхвърлена тъжбата на ча 
стните работодатели, вле
зна в сила закон за 
сова петдневна работна се 
дмица в частните предпри 
ятия във всички 
на гръцкото 
Според оценка на работ
ническите синдикати, това 
е най-значителният «Резул
тат от тазгодишния колек 
тивен договор с частните 
работодатели. В явния оек

тор, съкращаването на ра
ботната седмица от 42 на 
40 часа -се прилага 
края на 1981 година, непо
средствено след превзима 
нето на властта от страна 
на социалистите- 

По предложение на пра 
вителството в Атина, през 
това лято Парламентът 
прие още един значителен 
закон -из областта на тру
довото
отнасящ се до ограничава 
не правата на работодате 
лите за отпускане от ра
бота.

Директорът на Органи
зацията ма обединени ге 
нации за селско стопан
ство (ФАО) Едуард Саоу-

преценки до 2000-та годи
на само 35 на сто от стра 
ните в света ще .могат са 
\юстОятелно да прехраня- 

ма преди няколко дни опо ват населението си, а поч- 
вестил, че в 18 африкан- ти 480 милиона души не 
ски страни, поради засух ще могат да се прехраня 
и въ.тна на бежанци вла- ват от собственото си про 

глад. Той опове- изводство.
милио- През октомври ФАО ще

от

40-ча

прекратено през
година. Освенотрасли това

част от бюджета ще се из 
ползува за

дее 
стил,
на африканци от година 
на година имат все по-мал 
ко храна. Според

стопанство. 817че производство 
на ракети със среден ра
диус «на действие 
шинг—2”.

свика международна кон
ференция за помощ на Аф 
рика, предимно с храна.

законодателств о,
„пер-някои

Сандро Пертинн в Югославия Италия и СФР Югославия.
Вчера Пертини 

седателят на Председател
ството на СФРЮ 
Шпиляк 
голямото тържество в Пле 
вля при откриването 
.четник на падналите пар
тизани от италианската 
партизанска дивизия „Га- 
рибалди”.

и пред-
ОБСТАНОВКАТА В ЧИЛИ

ф Завчера в Социалис
тическа федеративна репу 
блика Югославия пристиг
на председателя на съсед
на Италия 87-годишният Са
ндро Пертини, един от 
най-ш лемите дър жавни ци 
в съвременния свят- ПеР-

ТИ.НИ е на трето официал
но посещения в Югосла
вия- На срещата си с пре
зидента Тито през 1979 го
дина двамата видни дър
жавници заздравиха осно
вите на добросъседското 
сътрудничество

МикаОбединяване на левицата взеха участие в

РЕШАВАЩА КРАЧКА В БОРБАТА НА ЧИЛИЙЦИ 
ТЕ ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА

работниците «и 
след това „Демохристиян- 
ската левица” и „Социали 
етическата конвергенция”. 
Тези групи от чилийската 
левица бяха образували в 
периода от 1970 до 1973 
година правителство на 
,>н а родното единство” на
чело със Салвадор Алней
де- След преварата от Н 
септември 1973 годшна чле 
новете на тези партии бя
ха прогонвани и затваряни.

„Социалистическият бл 
ок” се застъпва за полити 
чеока борба за завръщане 
на Чили към демокрация-

па-

селяните,политически 
партии, сред които и Со
циалистическата 
на Алиенде са се обедини
ли в таканаречен „Соцпа- 
листичеоки блок н аЧили”. 
Политическите 
тели оценяват, че това 
решаваща крачка към обе 
диндване на опозиционни
те сили в борбата за демо 
крация в страната-

Няколко
между

партия
ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА НЕОБВЪРЗАНИ- 
ТЕ СТРАНИ В СЕДАЛИЩЕТО НА ООН

Избор на сила
нжзаща две трети от чове
чеството.

На тържественото засе
дание в седалището на 
ООН приветствени речи 

Септември произнесоха
на Индия Ичдира Ганди, 
председателите на Лаос и 
Етиопия, щефъ,т на дипло 
мацията на Боливия и съю 
змият секретар на външни 
те работи на Югославия 
Лазар Мойсов.

Изтъквайки, че полити
ката на исобвързване е 
станала незаменим незази- 
оим извънблокоав и общ фа 
ктор за установяването на 
нови политичеоки и иконо 
мически отношемия, осно
вани върху справедливост 
и равноправие, Мойсов 
своята реч подчерта, че 
последното влошаване на 
положението в

наблюда-
С тържествено пленар

но заседание, -необвързани
те страни в седалището на 
ОН отбелязаха Деня на 
•необвъ(рзва1нето в знак на 
спомен на 
1961 годи1на, когато на пър 
вата среща -на 'необвърза
ните в Белград бяха поло
жени основите на полити
ката на 'Необвързване, а то
ва движение днес «нараст- 
на на опромна сила, обеди-

е

в1 президентът
Освен Социалистическа 

та партия, в „Социалистиче 
ския блок «на Чили” са 

„Движението на
овета по

ставя пред необвързаните 
задачата да изнамерят ре
шения за парливите въпро

влезли
обединената народна ак
ция” и подобна партия на та. си.

СТРАНИЦА 2 Братство * 23 септември 1983



СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СР СЪРБИЯ И 
НР БЪЛГАРИЯ В ЕНЕРГЕТИКАТАПътищата на стабилизацията

Хубави износни сделки Усилия за съвместна 

експлоатация на 

въглища в Мъзгош
Да се изнася <на всяка 

цена, в някои трудови ор
ганизации беше единстве
ното решение. Обаче все 
по-голям е броят на ония, 
които на

вия%'ще изнесе през нас
тоящата година в Саудит
ска Арабия 200 туристиче 
оки автобуси с 'Вградени 
климатически уреди. Стой 
ността на износа възлиза 
на 8 милиона долара, а в 
тази съвместна сделка уча 
ствува и люблянска 
томонтажа". Оовен изно
са на туристически авто
буси, сключен е договор 
и за износ >на отделни сер 
визни возила.

ли и проводници на стой
ност от 5 милиона долара. 
Това ще даде възмож
ност басейнът Бор от 
Америка да внесе отделни 
резервни части за механи
зация, с която работят Ми 
на Бор и Майданпек.

* В първото полугодие 
на годината Титовите за
води „ЛитостРой" са про
дали на чуждестранните 
пазари 'произведения на 
стойност От 772 милиона 
динара, относно приблизи
телно 100 на сто в пове
че, отколкото в съ;щия не 
риод миналата година. Ма 
кар че износът на конвер
тируемите пазари е много 
по-малък от клиринговите, 
все пак това представля
ва голям успех.

* ТАМ-овата трудова 
организация „Автотърго-

чуждестранми- 
те пазари излизат по-под- 
готвено със сметка. Има, 
естествено, хубави при ме 
ри на сдружаване и съвме 
стно излизане:

Минно-леярният басейн
„Бор" и Индустрията на 
кабели и

,.Ав @ Геологическите изследвания са завър
шени, а резултатите им ще бъдат известни до
края на годината

ф Ориентационни предвиждания: експло-
годишнаатацията ще продължи 10 години с 

продукция 500 000 тона лигнитни въглищапроводници в 
Светозарево съвместно от 
преработената " Строителите в Босна 

и Херцеговина в първите 
шест месеца на годината 
на чуждестранните строи
телни обекти са (извърши
ли работа на стойност от 
сколо 16 .милиарда динара, 
или с 26 на сто повече, от 
колкото в същия период 
на предишната година.

домашна 
мед, на чуждестранните 
купувачи ще доставят го
тови произведения на стой 
ност от 17 милиона и 
500 000 долара, се съобща 
ва в Стопанската камара 
на Сърбия.

Само на пазара в САЩ 
ще бъдат изнесени кабе-

На 13 септември в Ди
митровград се водиха ра
зговори между представи
тели на Социалистическа 
република Сърбия и Наро
дна република България 
във връзка със сътрудни
чеството в областта на 

. енергетиката. В разговори
те отделно внимание бе
ше посветено на съвмест- 

( ните усилия на СР Сърбия 
I и НР България за открива 
I не на мина за лигнитни въ 

глища в село Мъзгош (Ди 
митровградска община.

дит въ:в вид на електриче 
ски ток срещу съответно 
количество въглища. По 
време на експлоатацията 
СР Сърбия Ще получава 
електроенергия, произве
дена с помощта на мъзго 
шиите въглища. 
се, една част от тази еле- 
троенергия ще бъде изпол 
зувана в НР България. Те 
зи и други въпроси на ико 
комическото и търговско 
то сътрудничество при ек 
сплоатацията на находище 
то ще бъдат 
от компетентни 
сти, които ще се срещнат 
до края на февруари 1984 
година. Междувременно 
ще бъде уточнена 
мично.стта на експлоатаци 
ята и ще се извършат вси 
чки необходими подготов
ки за сключване на спора 
зумение за откриване 
мина „Мъзгош”. Въз осно
ва на всичко онова, което 
беше посочено в разгово
рите, може да се 
споразумението да бъде 
сключено до средата на 
1984 година.

Разбира

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА 
РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШ ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В РЕГИО
НА

Как да защитни стопанстаота? разгледани
специали

В течение на изтеклата 
година са завършени гео
логическите изследвания и 
след месец—два ще бъдат 
известни 
резултати за количеството 
>и качеството на въглищата 
в Мъ.згош. До края на го
дината резултатите ще бъ 
даг разгледани от специа 
листи и въз основа на тях 
ната оценка след това ше 
се изготви проект на ми
ната и ще бъде утвърде
но годишно производство 
на лигнитни въглища. За- 

ориентационно
експлоатация- 

продължи 10 години

иконо
НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПРОЦЕСИ В СТОПАНСТВОТО НА НИШКИ РЕГИОН 
ОТ ПЪРВИТЕ 6 МЕСЕЦА НА ГОДИНАТА БЯХА ЕВИДЕНТНИ И ПРЕЗ 
ЮЛИ И АВГУСТ

окончателн ите

същото равнище? На засе 
даннето беше изтъкнато, 
че стопанството най-ефи
касно ще се защити 
влага средства в онези съв 
местни потреби, които ще 
допринасят за повишаване 
производителността на тру 
да. С това принципно 
ределение обаче не се съг

лсвата 1984 година.
Тъй като неблагоприят

ните данни бяха посрещна 
ти с мълчание, председа 
телят на МОК. на ССТН 
Станилгир Стаменкович сче 
те за необходимо да пре
дупреди членовете на това 
тяло, че на тях се пада го 
ляма част от вината за не

Това беше константира 
но на състоялото се тези 
дни заседание на Предсе
дателството на скупщина 
та на Междусбщинската 
Регионална общност в 
Ниш, на което, освен та
зи проблематика, бяха ра 
згледани: оперативен план 
на регионалната комисия 
по икономическа стабили

на

ако
очаква

оп еесега 
предвижда В посочените разговори 

участвуваха и председател 
ят на общинската скути и 
на в Димитровград Петър 
Тасев и директорът на за 
вода за обществено плани
ране при регионалната сто 
пан ска камара в Ниш Бо 
рис Борисов.

та дазация и проектопредложе
ния на развойните програ 
ми на регионалните само 
управителни общности па 
интересите за 1984 година.

Във встъпителното 
-изложение директорът на 
нишкат3 филиала на Служ 
бата по обществено сче- 

Станко Ивко- 
73 основ

500с годишна продукция 
000 тЕ,на въ,'глшца. От това 

100 000 тонаколичество 
ще ползува трад Ниш за 
отопление, а останалотоси количество ще се използу 
ова в НР България, За от
криването на мината НР 
България ще отпусне кре- (А. Т.)

ТОВОДСТВО.
вич подчерта, че 
ни организации на сДР^же 
ния тРУД имат големи загу 
би, а още много други ко 

стопанисват

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СКУПЩИНАТА 
НА СР СЪРБИЯ ПРЕДЛАГА

налективи 
ръба «а рентабилността- 
За тези факти, каза той, 
трябва да се държи голя- 

сметка отри утвържда- 
конкретни ста-

Излишъците из Ш
-не ОТДвЛЙН СШИ

„Лисца" Бабушница
ма ласиха някои участници в 

наб-
наспешното провеждане 

договорените 
ционни мерки. Приети бя 
ха заключения, със забе
лежка в реализацията 
кай-голямо щнимание 
се обърне на организаци
ите, които не осъЩествя- 

ми просто 'БЪДПРОИЗ-

ването на
билизационни мерки.

тези колективи ра 
няколко десетици 

които 
месеци

разискванията, -каго 
лягаха за конкретно изяс
няване по отделни програ 
ми. Беше издипнато пред

ставил иза-За-
щото в 
ботят
хиляди работници, 
през следващите 
трябва да издържат някол 
ко сериозни обременения 
на дохода.

ИМ отделна сметка. СИзпъди ителният съвет 
на Скупщината на ОР Сър 
бия прие на 19 септември 
амаедман към Закопа за 
провеждане и ирем-емна за 
брана за разполагане с 
един дял от обществени
те сРедства на -обществе- 

оргени

ят >на
амандмана, 'който е при-нал о жени е н ам а л я-в ан ето 

сродствата 
потреби да започне 
от началото на следваща
та година, 'Но 'накрая 
ше прието заключение то 
зи въррос да се разреша
ва в рамките на свободна 
та размяна на тРУДа-

да
за с^вмест ни ет, се предвижда, че нзли 

шеците от инвалидното и 
пенсионното осигуряване 
могат да се отстъпват на 
само управителните общно 
сти по здравна защита,

вече

ват
водство. бс-

бешеНа заседанието 
посочено.

Регионалните самоупра- 
1БИт©л)НИ общности тьрОят 
за следващата година уве- 

обл агонията с 
чсакто беше и- 

години.

че за следваща
та година се предвиждат 

ПО-ГОЛ0МИ размери 
ПО-СГрО-

като по такъв начин 
погаоват 'големите загуби, 
направени през настояща 
та и през изтеклите годи
ни. Преценява се, че за те 
аи цели от инвалидното и 
иеноионното 
ще бъдат обезпечени към 
800 милиона динара.

сен о-оолити чес мите 
зации м саш управител н и - 
те общности ‘на 1иитереси-

много
па отчислението 
ги критерии за изчислява
не на дохода и четворно 

1На лихвите, оа

личеше -на 
18 !на сто, 
през изтеклите 
Този факт беше повод да 
бъде поставен въпросът: 
как стопанството може да 
увеличи участието си в 
собствения ои доход ако 
облаганията останат на

Безспорно е, че по вре
ме на публичните разиск 

сдруженият труд те.валия
ще има какво да каже във 
връзка с развойните плано 
ве ла

увеличение 
да мож® всичко това да 

в тази го-
Със Закона е предвиде 

но излишеиите над позво
леното потребление в нас 
тоящата 'година да се внос

осигуряванесе понесе, още 
дина трябва да се създа
де доход, с който по-спо
койно ще се посрещне Де

■самоупраиителните
общности.

(Н. С.)
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗА 
ЦИЯ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНАДИСЦИПЛИНАРНИТЕ КОМИСИИ И СТАБИЛИЗАЦИЯТА

Мотивацията по-силна от наназамиятя Организирано за 
защита иа 

жизненото равнище
Едно от значителните условия за 

осъществяване на Дългосрочната прог
рама до икономическа стабилизация с 
понататъшното укрепване на самоупра 
вителните отношения. В 
цид на сдружения труд* е ноито тези 
отношения не са* достатъчно развити 
или са нарушени няма и гаранция за 
цялостно осъществяване на програмата.

На неотдавна проведеното заседа
ние на -Междуобищнската конференция 
на ОК.С в Ниш бяха изтъкнати прояви, 
вредни за самоуправителните социалис
тически отношения- Работници, напри
мер в някои организации, дори и лен
тяи, винаги изтикват и се позовават 
на разпоредбите в Закона на сдруже
ния труд, отнасящи се до правата, а 
„забравят" онези за задълженията си. 
Как да се решава този и на него подо
бни въпроси?

В организациите

ми тези комисии не могат да решат 
стабилизационните задачи. Без създаде
ни условия за по-нататъшно развитие на 
самоупрашителннте отношения и без въз 
награждаване според резултатите на 
труда няма мотивация за работа. Тази 
мотивация е по-силна от каквото и да 
е дисциплинарно наказание.

В онези организации, е които ко
мунистите и останалите самоуправитсл- 
ни екип се застъпват за развитие па 
самоушравителните отношения, отрица 
тешите прояви се изкореняват на вре
ме и правата на работниците се дъл
жат на трудовите им постижения. Има 
обаче и организации, в 'които дисци-

• С РЕДИЦА МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩИНСКА
ТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛАГА УСИ
ЛИЯ ДА ЗАЩИТИ ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ

Слод вълната на покач
ване цените на стокм, об
щинската организация на 
Съюза на синдикатите в 
Сурдулица се приобщт 
към усилията та общест
вото организациите на 
сдружения .на труд да цре 
■разгледат собствените ре
шения за покачване на це
ните. Именно, общински
ят синдикален съвет в Сур 
дулица се с отнесъл с пи
смо до всички ооповни ор

онези организа

витиите организации дос
тавката та определени ко
личества зимнина. Първич
ните организации та Съю
за та синдикатите бяха 
поели от своя страна раз
пределението на продук
тите.

Акцията се провежда 
стдместно с останалите об 
ществено-политически ор
ганизации в общината,- а 
има за цел да подобри сна 
бдяването (по евтини це
ни) в тази изостанала об
щина. Успехът главно ще 
зависи от това колко ще 
успеят организациите на 
одружения труд да се евър 
жат с производително-сна 
бдителните 
като се отбегне посредни
чеството на някои снабди 
тели, които в досегашна
та си практика неоснова
телно покачват цените-

Наред с тази акция в

пленарните цсоммисип са наказали поч
ти 35 на сто от работниците (за нео- 

безотговорно 
задачи, без- 

това,

отсъствия,правдателти
отношение 1КЪ1М трудовите 
дели е-го м под.). Без оглед 
проблемите аз тях все още те са реше- 
Iси и въпрос е да ли могат да се ре-

на
на сдружения 

труд изкореняването на лентяйството, 
закърняването на работа, безотговорно
то поведение и безделието най-често е 
свързано с действуването та дисципли
нарните комисии. Любпсав Лилич, изпъл 
нителен секретар в Председателството 
на ЦК та СКС, та заседанието подчер
та, че диещшлинарните комисии тези 
проблеми не могах да премахнат. Без 
оглед та това, че сигурно са необходи-

шат ако самоуправителните отпоше- 
гшя в тях стихийно се „развиват”.

Следователно, ттайки предвид зна
чението та самоуправителпите отноше
ния -в осъществяване та стабилизацията, 
не малки са задълженията ма първич
ните и синдикални организации и на са- 
моурпавителните органи за ло-тататьш- 
1Ното им внедряване.

ч ШII.1 < к. »
*
I организации,

IВаско Божилов У 8 Т. !*
БОСИЛЕГРАД: ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ .
ОРГАНИ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ИС 
НА ОС г5 първичните организации 

на Съюза на синдикатите 
е раздвижена инициатива 
за обсъждане проекта на 
Заксна за трудовите отно
шения. Целта е: всички 
основни организации на 
сдружения труд да пре
разгледат до коя степен 
са натоварени машините и 
съответно на това да по
добрят производителност 
та на труда. Девизът е: 
,.С ло-голяма производител 
ност — до целите на ста
билизацията”. Това едно
временно ще съдействува 
за и за подобряване жиз
неното равнище на работ
ни шгге, които в тази об
щина получават лични до
ходи под равнището на 
средните лични доходи 
Републиката.

По-го ля IV! а дисциплина, ред,
и отговорност Сурдулица

ганизации на сдружения 
труд (в това число и до 
непроизводствените) да об 
съдят покачването на це
ните и дсколкото има яв
ления та 'неоснователно по 
качване да ги намалят и 
сведат в общодоговорени- 
те рамки за настоящата го 
дина.

Едновременно с тази ак
ция, Съюзът на синдикати 
те в общината е раздви
жил инициатива за набав- 
ката на зимнина за работ
ниците. Установяват се 
контакти с търговско-сна
бдителни организации, ко
нто по намалени цени, тря 
бва да предложат та пър-

НЯМА СТАБИЛИЗАЦИЯ СЪС ЗАСЕДАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ, БЕЗ ПРЯ 
КО ВКЛЮЧВАНЕ НА ВСИЧКИ СУБЕКТИ В ПРОЦЕСА НА ПРОИЗВОДСТВОТО.

на, ред, работа и отговор
ност та воички.

На въпроса за провеж
дане та заключението на 
обществено-политически
те организации и Изпъл
нителния съвет на ОС за * 
задачите, отнасящи се до 
осъществяването та Дъл
госрочната програма по 
икономическа стабилиза
ция бе посветено съвсем 
малко внимание. Инак, го 
лям брой организации, 
преди всичко техните най- 
отговорин, небрежно се от 
насят към този важен об 
ществен въпрос.

Що се касае до 'инфор
мацията във връзка със 
състоянието на цепите, (а и 
до начита та разискване
то), струва ти се, че и едно
то 'И другото не отговориха 
на целта. Много повече се 
говореше за качеството на 
хляба 'И закотопредписани- 
ята, а съвсем малко за не 
законното увеличение на 
отделни цени, без комкрет 
ни носители ма същите. И 
докато тези две информа
ции отвзеха много време 
(около 5 часа), информа
цията по въпроса на заето 
стта мина без дискусия — 
само с приемане, без ог
лед на това, че тя тряб
ваше да бъде в центъра 
на вниманието. Информа
цията, отнасяща се до ак- 
туалните проблеми в обла
стта *на социалната защи
та за втори път бе отсро
чена като непълна <и съща 
та ще бъде предмет на по 
вторно обсъждане.

Изпълнителните органи 
на обществено-политичес
ките организации и на об 
щинската скупщина, на 
проведеното в миналата съ 
бота в Босилеград съзмес 
тно заседание, обсъдиха 
няколко актуални информа 
ции и приеха заключения, 
от чието реализиране до 
голяма степен ще зависи 
по-нататъшното ускорено 
обществен оикономическо 
и стопанско развитие на 
общината.

месечни резултати, и в ра
зискванията на Раде Кон
стантинов, Любен Митов, 
Драган Мицов, Вене Вели
нов, Цветен Борисов, Иван 
Стойнев, Иван Лазаров и 
други се изтъкна, че сто
панисването на организаци 
ите в общината е в незави 
дно положение, което 
преди всичко се дължи на 
обективно но <и на голям 
брой субективни причини 
и слабости. Въпреки че 
през първото шестмесечие 
на годината, общият до
ход в сравнение с минало 
годишния е увеличен с 27 
на сто, доходът с 2,4, а 
чистият доход с 4,3 на 
сто, средствата за акуму
лация са намалени с 
на сто, а две организации 
(„Напредък” и Здравният 
дом) отчитат и загуба. В 
няколко организации (и в 
стопанската и обществена 
дейност) превишно се зап 
ланувани лични доходи. 
До значителна степен е 
намалена продуктивността 
и икономичността на орга 
визаци1ите. Всичко това не 
благоприятно се отразява' 
върху общата продукция 
на бооилеградското сто
панство, което не е в уни
сон с целите и задачите 
на икономическата стаби 
лизация. Забелязва се, ка- 
кто бе подчертано на за
седанието, )все по-голяма 
недиоципл1И1на, безотговор 
ност, безделие, не с^мо 
между трудещите се, но 
и от страна на ръководни 
лица. Затова, както бе за
ключено, занапред трябва 
много по-голяма диодипли

в
Ст. Н.Става дума, преди всич

ко, за информацията от
насяща се до шестмесечни 
те делови резултати в об
щината и осъществяване
то на заключението на из 
пълнителните органи на об 
обществено- политическите 
организации и на ОС от 
1-ви август, отнасящо се 
до задачите в осъществя
ването на Дългосрочната 
програма по икономичес
ка стабилизация. На дне
вен ред се намери и ин
формацията във връзка с 
реализиране заключенията 
на тези органи от 21-ви 
март т.т. по въпроса на 
заетостта в общината. Ос
вен това на заседанието, 
на което присъствуваха и 
директорите и партийните 
секретари на основните и 
трудови организации бе об 
съден въпроса във връзка 
с цените. На дневен ред 
се намери и информация
та за актуалните пробле
ми в областта на социална 
та защита.

В информацията, отнас 
яща се до деловите шесг-

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКА
ТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

За временни мерки в „Електро
разпределителното1' в Лесковац

36,9

Изпълнителният съвет на общинската скуп
щина в Босилеград на проведеното 
заседание на 15 септември тази година 
жа предложението на обществения 
щитник по самоуправление в Лесковац, за въ
веждане на временни мерки в Електроразпреде
лителната организация в Лесковац. В работата 
на заседанието участвуваха и ръководителите 
на обществено-политическите организации.

Обсъждайки информацията, 
делова група на Скупщината 
ската регионална общност. Изпълнителният 
вет на ОС в Босилеград 
можните отношения, и състоянието

разширено
поддър-

правоза-

изготвена от 
на Южноморав-

съ-
константира, че въз- 

цялостно
в тази организация вече поотдавна не е съгласу
ването с нашата самоуправителна практика. Ра
злични машинации неорганизираност, 
плина и различни злоупотреби 
отделни отговорни лица са присъствуващ фак
тор на безделието в тази организация. Поради

неднеци-
от страна на

това, както се подчерта на заседанието и ак
цията по електрификация на босилеградските 
села не върви с желан темп. Още повече ако 
се има предвид, че е имало и има обезпечени 
средства за тази цел. М. Я.М. Я.
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П™Д ТАЗГОДИШНИТЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ НА АКЦИЯТА 
„НИЩО НЕ БИВА ДА НИ ИЗНЕНАДА" Безденствуване нлн...

Готови да потвърдят 

Титовата концепция
■

Въпреки че осъществяването на Дългосроч
ната програма по (икономическа стабилизация 
трябва да представлява прелом в по-нататъшно 
то стопанско и обществено развитие «и въпре
ки че в Бооилеградска община същата бе прие
та от всички субекти, същите субекти не й 
отделиха нужното на дело внимание. Като по
твърждение на този факт имаме предвид раз
говора, който по този въпрос организира пред
седателят на общинската скупщина и предсе
дател на общинската комисия за провеждане на 
Дългосрочната програма по икономическа ста
билизация Любен Рангелов, на когото бе из
тъкнато, че !Нито една основна и трудова орга
низация не е навреме и по еамоуправителен на
чин приела собствена програма. Загрижаващ е 
л факта, че до преди една седмица повечето 
от организациите дори «и нямаха изготвен ана
лиз за досегашните си резултати и слабости, 
за икономисването, и въобще за приноса на все- 
киго отделно. Пропуските са- още по-големи 
ако се има предвид, че досегашното действува
ме трябва да бъде изходна точка за изготвяне 
и приемане на собствена дългосрочна програма.

Съ,гласно заключението на обществено-поли
тическите организации и на общинската скуп
щина анализите трябваше да бъдат готови до 
15, а програмите до 31 август т.г. Сега когато 
всички срокове минаха изход се търси в нови 
срокове и сигурно е че в момента понинак не 
се може. Струва ни се обаче, че с безотговор
ното поведение трябва да се прекъсне и че е 
време да се обсъди осъществяването на Тито
вата инициатива за колективна работа и отго
ворност, която през последно време в Босиле
град ска • ••община започна все по-малко да се 
прилага. Отговорността е толкова намаляла, че 
някои директори не намериха за нужно дори и 
да присъствуват на проведените разговори.

Още един въпрос, отнасящ се до осъществя
ването на Дъл госрочната програма по икономичес 
ка стабилизация, заслужава внимание. Касае 
се за онези организации, които спазвайки сро
ковете, на бърза ръка са изготвили каквито и 
да е стабилизационни програми. Макар че са 
спазвали сроковете, а в програмите са набеля
зали, така да се каже, 'незначителни „стабили
зационни процеси” не може да им гарантира

Към края на -октомври тл\ в рамки
те на традиционната акция „Нищо не 
оива да ни изненада” и в Димитровград 
ска, Бабушнишка, Сурдулишка и Ьоои 
леградска общини ще се проведат уп 
ражнения, които ще представляват за 
ключителни акции в 
тивност в системата на всенародната от
брана и обществената самозащита. Ко
ординационните тела по всенародна от
брана и обществена 
общинските конференции на Социалисти 
ческия съюз вече 
ност упражненията успешно да се про 
ведат- И този път гражданите 
щите се въ;в всички -местни общности, 
организации на сдружения труд. трудо
ви колективи, поделения на гражданска 
та защита, сдружения и дружества още 
веднаж са готови на дело да потвърдят 
Титовата концепция за всенародната от 
брана и обществената самозащита.

Тазгодишните заключителни упраж
нения ще дадат принос към по-успеш- 
ното осуетяване на възможните опасно
сти от природни бедствия и евентуална 
агресия на страната. Те ще дадат при
нос и за по-нататъшното оспособяване 
на всички субекти за действува-не в 
кризисна обстановка. Същевременно в 
тлх ще дойде до изява не само отбра

нителната сила на сплотените и обеди 
нени субекти, но и самозащитата и са- 
мс помощ та.

Една от характеристиките на тазго
дишните заключителни упражнения ще 
бъдат различните акции и задачи, кои
то ще -се изпълняват в извънредна об
становка. Покрай мобилизрането на 
субектите на всенародната отбрана и 
обществената самозащита за отбрана на 
обществено-политическата система, уп
ражненията ще имат още една твърде 
важна характеристика — борба за осъ
ществяване на икономическата стабили 
зация и приспособяване на производ
ството в извънредни условия.

От значение е да се изтъкне, че в 
предстоящите упражнения ще участву
ват, така да се каже, всички — от пио 
нерите до пенсионерите- Всъщност, това 
е и задачата на акцията, която стана 
съставна част на нашата сигурност — 
в нея Да участвуват всички и всички 
да бъдат ослособени, и ако се наложи 
да отбраняват и отбранят самоуправи- 
телното социалистическо и необвърза
но общество и ценните придобивки от 
НОБ и революцията.

тазгодишната ак

самозащита към

раздвижват актив-

и труде-

В. Б.

СИГНАЛИ Да се лекуват причините, 

а не последиците
успех.

Изтъкнатото налага по-инакво поведение. 
Крайно е време да се потърси отговорност °т 
онези субекти, които бездзйствуват и които 
са непоследователни в изпълняването на обще
ствените изисквания. Още псвече, че бездей- 
ствуването не може да се премахва с вербални

Напоследък зачестиха 
лоши новини от някои ди
митровградски трудови 

колективи. Касае се за 
опит за присвояване на 
обществено имущество, не 
дисциплина, неизпълнява- 
не на трудови задачи. 
Сред тях не е изключение 
и на й-гол ямата 
организация — „Тигър — 
Димитровград”.

— Вярно е — каза Ки 
рил Петров, 
на дисциплинарната 
сия: 7—8 души са изключе 

от тРУД<>вата -орган-иза 
Никола Георгиев се

акции, че същото върви наравно с опортюнизма.
М. Я.

основна БАБУШНИЦА

Изкупени 460 тона пшеницапредседател 
коми Акцията за изкупуване 

възможно по-големи 
количества пшеница в 
Бабушнишка община не 
върви с желай темп. От 
заплануваните 2296 тона 
досега (16 т-м.) са изкупе
ни само 460 тона и планът 
е реализиран с, 20,4 на 
сто. 'Наистина не са пре

дадени всички количества 
на наема от комбайниране 
то, но ако не се мени от
ношението към 
която, както изтъква Ву- 
кашин Тодорович, завеж
дащ отдел по селско сто
панство и инопектор 
същото в общината, 
още трае, под въпрос 
да ли планът Ще се изпъл

ни
акциятация-

опитал да изнесе лагер, 
Кирил Митев менгеме, Ьо 
гдан Димитров и Цветан 
Наков — маратонки и т-н- 
За подобни нарушения са 
наказани и Петър Сотиров, 
Милча Симов- и Цвеган

Димитровград„тигър
не се случва да се леку
ват последиците, вместо 
навреме да се премахват 

та причините?

— Мога да заявя, че съ
трудничеството ни със са- 
моуправителния 
е недостатъчно. Също 
ка бих казал, че недоста 

действуват общес

поконтрол все
М. А. е

тъчно
твено-лолитичеоките орга
низации в тази насока.

сериозен 
в „Тигър—Димит-

Първанов.
К. Петров също ни уве 

доми, че наскоро иред ди 
сциплинарната комисия 
пче излезнат и 14 работни
ци, отказали <да изпълнят 
трудови задачи, направили 

повреда на тРУД°в0

БАБУШНИЦА ни.
Инак, в тази полупланин 

ока община приключи жът 
вата на ечемика (засеяни 
са около 250 ха, а средни 
ят добив се преценява на 
около 1200 ,кг от ха), ове
са (1800 ха, а средният Д° 
бив около 1100 кг) и на

Определени курсистиТова нещо е
сипнал
ровград" да запретнат Ръг 
кави 'И да се борят за до 
макиноко отношение 

средствата

кадрова пдан Вистич, работник в' 
общинския Секретариата по народна- 

отбрана и Тугомир Рис- 
•рич, работник ш професио 
налната служба ;на Оспов- 

в Между- пата общност по заетост 
-в Бабушница.

Курсът на осмия випуск 
на Политическата школа 
към Междуобщмноката 
конференция на СКС запо 
Ч1ва от 1 октомври пасто-

Комиаията за
политика към 
комитет на Съюза на ко
мунистите в Бабушнишка 
община определи ноотдав-

К1,М
тежка 
задължение.

За неизпълняване на 
трудови задължения, есте
ствено, акт до дисципли- 

,комисия са съста 
в це-

заТРУД3 и 
производство.

Не е излишно сега, кога 
то се разисква за социал
ните карти да се отчете 

категории работни
ци „посягат’ 'орещу об
щественото имущество.

От голямо значение е 
да се изучи този въпрос 
и |В най-окоро орем е да 
сс действува, така че да

наръжта, засеяна само 
около
на",в ход е и прибирането 
на царевицата, която сел
скостопанските произведа 
тели засеяха на към 3 хи 
дяди ха. Тодорович казва, 
че добивът е по-добър от 

— около 3

на курсистите 
общинската политическа 
школа 'в Ниш.

Въ,з основа на. предложе 
нията на първичните ор 
ганизации на Съюза на ко 

излъчени са 
кандидати: Дра-

10ха. В тази общи

парната
вили отговорниците

интересно, че вси 
досегашни опити за 

обществе 
случаи-

и -кои
ха, но е 
чки [
присвояване на 
но имущество 

_ разкрили самите ра 
болници или пазачите.

муиистите, 
следните 
гал Милошевич, работник 
о ООСТ „Тъкачница”, Бо

ятата година.
когато и да е 
хиляди мг от хектар.М. А.те са
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Н2В1<;Ш) > производство • вамоуправлштеш
БАБУШНИШКОТО СТОПАНСТВО 
ЩАТА ГОДИНА ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЩ,
у ▼ В БОСИЛЕГРАД

Усилия за надделяваше на трудностнге ! Сдружаването — основа
за развитие

СЛЕД ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА ТЕКУ-

• ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА 
КВАНИЯТА НА ПАЗАРА И ВНОСА

С ИЗИС-

Пьрвото аюлутодне в сто 
ланската дейност «а бабу- 
шнишките организации на 
сдружения труд .изтъкна 
на преден план пред сто
панските дейци необходи
мостта От по-голяма гъвка 
вост и съобразяване на 
производствената програ
ма с изиокванията на паза 
ра .и износа. Редица застои 
в производството, поради 
липса на въдпропзводстве- 
ни лгатериали, допринесе 
за рязко намаляване на фи 
зическия обем па произ
водството и недостатъчно 
натоварване на мощности
те. Така например 
стнте на „Тигър” 
„Вътрешна автогума” сре
дно са ползвани с 60 на 
сто, в резултат на което е 
създадена загуба от 44 957 
динара. Сформираната ко
мисия за следене на ико
номическата 
цмя с изменение на струк 
турата на производството 
счита, че машините ще 
се натоварят през второто

През осемте месеца на настоящата година 
е произведен кварц колкото през цялата мина
ла година ф Към крад на следния месец ще 
започне реализирането на инвестиционния про- 
ект от 200 милиона динара _________________

полугодие напълно и за
губите ще бъдат гюгасе-

тетните заплащания. В тру 
давите пък организации 
„Метакрилат” и ,,Полиес
тер'' сериозни са труднос
тите за обезпечаване на 
суровини, тъй като изно
сът не може да покрие с 
валутни средства за внос 
на необходимите суровини.

Наистина износът през 
първото полугодие на теку 
щата година е увеличен 
от 15,7 на 22,3 на сто, но 
този 1ИЗН0С все още с не
достатъчен да осигури до
статъчно сродства за внос 
на възп|роиаводств©ни ма
териали и суровини за ре- { 
дозно производство.

С програмата по дълго-

ни.
В незавидно положение 

се намира-; и останалите 
оргенизац»*. -на сдружения 
гРУД От оОлълча на про
мишленото 
,гака например 
от Велико Еонинце, пора
ди «г„оките ануитетни от- 
гшащания по инвостицпон- 
ните кредити, трябва по 
спешност да

Досегашната стопанска ство. Като резултат на та- 
дейиост на трудовата еди- кана дейност, личните до
мина за експлоатация на ходи на заетите (40 души) 
кварцовите залежи в Боси в сравнение с миналогоди- 

ф леградска община, която шнитс през тоя период са 
ф в рамките на „Електробог увеличени с 60 на сто. а 

сна” от Яйце работи в със средният месечен лични 
тава на основната органи- доход възлиза на около 
зация на сдружения труд 12 500 динара. Към това 
„феролегура", недвусмис трябва добавим, че пора- 
лепо потвърждава, че до- ди проливните дъждове 

<$■ хедното сдружаване на през по-голямата част на 
труда и средствата е един '«ни и юли е работено с на

производство.
„Балкан”

решава въ
проса за адекватно произ
водство и да търси реше
ния за подобряване на ква 
лиф! жаци он н ата 
ра на заетите. В „Комуна 
лац” — ООСТ „Циглана" 
също твърде високи са за
дълженията по анущ-ети- 
те, а при това не се осъ
ществява

структу-мощно-
оост фI стпеният и правилен път 

X за увеличение производи- 
срочна икономическа ста- ф тслността на з-руда. Като 
Оплмзацня се предвижда посочваме това 
пълно натоварване на съ- ♦предвид осеммесечните де 
шествуващите мощности Ф лови резултати на тази 
в металния, текстилния и ♦ трудова единица, която е 
пластмасовия отрасъл, ка-7 произвела 11000 
кто и па по-голямо ползу- ф кварц и осъществила общ 
ване на съществуващите ф доход от 16 500 000 динара 
природни ресурои — мине ф КОето приблизително 
рали, не.метали и селско- ♦ 
стпанска продукция.Ст. Н. ♦

мален капацитет и че по
ради недостиг на авгогу- 
ми Автотранспортната ор- 

имаме ганизация не е била в със
тояние да превезе цялото 
количество кварц, така че 
деловите резултати биха 
бил и по-добри,

— За нас, като .млада 
трудова единица, без съот 

се ветните професионални ка 
дри и опит в .минното де
ло сдружаването ни с въз 
производствено 
кварцов завод „Електробо 
сна" е от огромно значе
ние. Първите резултати 
вече са налице. Именно, 
„Електробосна” вече изго 
тви инвестиционен проект, 
според който за по-интен- 
зизна експлоатация на 
кварцовите залежи в об
щината се предвиждат ка- 
питалезлеженйя от 200 ми 
лисна динара: 50 на 
ст тях ще обезпечи „Еле
ктробосна”, а 50 на сто 
обезпечава фендът за на
сърчаване 
недостатъчно

*■ краища. Същият вече през . 
е следващия месец ще запо

чне да се реализира — из 
тъчна Симеон Глигоров, 
ръководител на трудовата 
единица за
на .кварц в Босилеград.

Част от средствата как- 
то ни уведоми Глигоров, 
Ще бъдат изразходвани за 
обезпечаване на 
булдозери, самосвали, 
пресори, (камиони, тракто- 
ри и друго миньорско обо
рудване. Другата част ще 
се изразходва за изгражда 
не на делова сграда, мага 
зини за експлозив и изгра
ждане на пътища до нови
те кварцови залежи. Есте 
стаено, че с Реализиране
то на проекта, според ду
мите на Глигоров, 
приемат и нови работни
ци, ще се увеличи възпро- 
изводната способност на

необходимото 
производство, тъй като го
лям процент от производ
ството е брак. „Църни 
връх” не успя да пусне в
действие новопостРоенния 
хотел в Звонска баня, 
тук вече пристигат ануи-

Стабилиза- тона

а и равнява на 
м ин а л о год иш н оцелокупното 

производ-
МОЩНИяПРИМЕРНИ РАБОТНИЦИ Уважение, спечелено с трудолюбие

вете на Съюза на комунис затуй е радушно посреща- 
тите. Доверяват му се и 
редица обществени задъл
жения: член на работниче 
ския съвет, член на секре-

За него отговорните във 
фабриката за производст
во на автомобилно 
тро оборудване 
тембар” в Сурдулица ка
заха, че е 
трубдолюбив, честен, скро 
мен, искрен. Вене Димит
ров пък посочва, че обича 
работата си и че когато

лен от работата си. Сред
ният му личен доход въз
лиза на около 14 хиляди 
динара и главно отразява 
сегашните възможности на 

| фабриката за въ.знагражда 
I ване на вложения труд. Съ 
I пругата му също работл 
I във фабриката и месечни- 
I те им принадлежности за- 
I едно обезпечават добъ;Р 
I поминък на семейството. 
I Инак Вене е баща на 
I дзе деца. Построил е къ- 
| ща в Сурдулица, но не 
I забравил и родния край: 

Редовно навестява родите- 
Ш лите ои в Бистър, като им 

помага да сработят туй 
или онуй.

Разговорът с Вене при
ключи набързо, защото го

елек- 
„Пети сеп

на и уважавана.
Непосредственият му ръ 

козедител сподели, че Ве
не е добър сътрудник, ка-изкл ючител н о

сто
човек изпълнява задълже
нията си и ||трудностите 
са по-малко и по-лесно са 
преодолими. Не обича да 
отсрочва за утре или дру
ги ден онова, което може 
днес да направи.

Вене Димитров е от оне 
зи нашенци, които са си 
спечелили уважение в ко
лектива, в който работи с 
работливостта ои. Инак, 
родом е от с- Бистър, Бо- 
силепрадско. Завършил е 
средно индустриално учи
лище в Скопие, а сетне и 
школата за висококвали
фицирани работници в Оби 
лич (САП Косово).

Първоначално 
пет години в „Мачкатица”, 
прекарал е 
„Гумопластика” в Буяно- 
вац, а вече осем години 
работи по иоддържка на 
машините в ,,Пети септем 
бар”. Винаги отзивчив, го
тов да притече на помощ, 
да отстрани дефекта и да 
даде напътствие как най- 
добре да се натоварят ма
шините, за да се произве
жда повече и по-качестве-

% *Н
развитието на 

развитите

"Л-

&} 'I

V.м и експлоатащхя
Вене Димитров

тариата на партията 
фабриката, член в различ
ни комисии. Неговата ду
ма винаги е отмерена, па

във зва истината направо в 
очите, взискателен е къ;м 
другите, но и към себе си. 

Вене посочи, че е дово-

потърсиха да отстрани ня
какъв дефект на новата 
поточна линия. машини: • 

комСт. Н.

гДИМИТРОВГРАД
работи Свобода'' на чуждестранните пазари11 години в

В трудовата организация за произ- дина ще изнесе конфекция и в НР Бъл- 
водство на ко;нфекция „Свобода” всич- гария за около 40 милиона динара а 
ки сили са ориентирани към износните също така и за Германската демокра- 
задачи. В момента главна преокупация тична република. Този износ, който се 
на заетите тук е, реализацията на из- състои от така наречените „Лон” рабо- 
носа в Съветския съюз, който тряова ти, възлиза на 8 милиона динара, а за 
да бъде завършен до края >на месец сеп същата стойност „Свобода” ще изнесе 
тември. Този износ възлиза на стойност и 
от осемдесет милиона динара. За да

ще се

овои произведения на пазара в ГДР. 
В „Свобода” .считат, че има възмож- 

може да се спази предвидения орок ан- ности известно количество конфекция 
гажираки са (наистина .всички. Дори и да се изнесе в Чехословакия, а правят 
административните работници всекидне- се усилия и има реални 
вно известно време работят в склада за 
да може конфекцията по-бързо да бъде пазара в Германска федерална републи- 
опакована и изпратена за СССР.

Освен -за СССР „Свобода” тази го-

трудовата единица, а вед
но с това ще се открият 
и нови перспективи не са 
мо за експлоатацията на 
кварцовите залежи, 
за останалите рудни зале
жи, с които разполага Бо- 
силеградска община.

възможности 
да се сключат договори :и за износ на

но.
трудолюбие,Негобото 

усърднбст и честност са 
забелязани още от първия 
работен ден и през 1960 
година бива приет в редо-

НО II
ка.

А. Т.
М. я.
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*с,,чки стРапи- съединя.айте се хи

Белград, 23 септември 198:Комунист
■■ИС1! на Съюза на югославските комунисти и ( )/ / на Съюза на комунистите в Сърбия_____ ___

Пролетарии от

ГАРАНЦИЯ
ЗА
СТАБИЛНОСТ

промишленост-П али поради усилената работа на хората и 
” машините в полето, позав-ьршените рабо
ти в прибирането на тазгодишната реколта, 
по-ранната кампания по преработка в храни- много, за да може да се разчита ; повече сега е последен момент да се утвърдят мер- 
гелната промишленост, или поради нещо дру- сигурност и стабилност. Защо е точно така, Ките ,на иконо-мичеоката политика и обезпечи 
го, съвсем е сигурно, че настъпиха последни- а не е по-добре, тРябвало би съвсем предиз- такава организираност в обществото, която 
те моменти пред стартуването в новия ци- н0 да се утвърди и да се повикат на отго- 
къл на производство на храна. ворност всичлси, които са допринесли затова.

Селското стопанство е главна опора на хранителната 
в един от цеховете на ф-ка „ВИТАМИНКА” в Бамя Лука

ще създаде оптимални условия за стабилно
и увеличено производство на храна в нашата

Но, когато е така, голям избор нямаме, страна. Достатъчно е да се каже, например, 
изораните ниви и по календарското лрибли- Най-лошо би било да се помирим със състоя- че селското стопанство е един от редките 
жаване на най-благоприятните срокове за името и да -не направим всичко да се по- 
сеитбата, на широката обществено-политиче- прави. А може още много да се стори. Само. 
ска активност, но и по някои явления, които трябва да се работи далече ио-организирано,

години наред съдътствуват всяко зърно по-принципиално и по-бързо отколкото праве- но храна за
се хме това в подобни -обстоятелства.

Не се забелязва това само по броя на

стопаноки отрасли в който можем да пости
гнем голям -напредък, да обезпечим достатъч- 

овоите потреби и -да бъдем кон-вече
готово за сеитба. Отново все по-често 
чуват вести за недостига на минерални то
рове, средства за защита «а растенията, го-

резервни части, след това за благовре- р 
утвърждаване на производително-

курентни на световния пазар, а при това да
ползуваме твърде малко вносни суровини и 
възпроизводствени материали. На всеки вно-

рива, 
менното

- ==ЩШШ =т=нн=. _ _ —
2 производството в^пропромишленос-г- относително благоприятна, пропорция вътре твърде бързо да достигнем износ на храна в 
ризира_ проижил *‘ване не’ може да се за_ в селското стопанство. Нуждата ни накара, 1На СТОЙНОст от 1,5 милиарда долара, че с

ое стабилно и съвременно почти същевременно, да оме принудени да голямо производство можем да смекчим уда-
определим цените и за рите орещу семейни* бюджет, да обезпечим--- —. същите още преди сеитбата да може ^полтлътно ползване на мощностите на прера-

абота има много, а време малко. Преди сен долар селското стопанство дава четири
неговото

участие в стоките на други стопански отра- 
до 20 долара.

всичко, например, трябвало би да се съ.гла- нови, а като се вземе предвид и
цент

сли тогава това стига дорите и 
машини, за

йо
та 1И
мисли достатъчно, 
производство <на храна. така че

да послужат като ориентирани точки за до-
П обое че широката общественост се за- 'г0,в01р ма производството и представлявало ботвателната промишленост и още много по-
/4 познава с трудностите в селското сто- т,зърде важно икономическо мероприятие за д01дни неща. Това е сигурност и стабилност,

в стопанските отрасли, облягащи насочване и постигане па заплануваните ие- какват0 ш, е изключително потребна.
_ ,ня нрго Това е правият път «а се стигне ли в производството «а храна. Само в 'Настоя

ло г-ьответии решения. Но, въпрос е: защо щт момент може с икономически мерки да
ргтяч сега минута до дванадесет? Нима опи- се влияе върху обема :на военната се“тб®>
^ ‘ ппрлишните и тазгодишната жетва пролетната сеитба и сеитбата след жетват , 

и^Тв°пгк~«гп чна поука, че пропуснатото в такв че с увеличението на добивите от да- м,оже 
НС о пп^тгно много трудно или въобще дена ейиница площ да се обезпечат достатьч- 1нашето бъдещо развитие. Разбира се, докол- 
нрИможе да се навакса? Как е възможно вси- т количества суровини за 'преработвателна- освободено от досегашните адми-
не може да ,когато се -касае за та промишленост, животновъдството, -потре- * ни ^0Нетраци:и и .д(Жолкото получи

селското ,на домашния пазар и заплануваните ко- чя-тлжннкя------- оигс ^ ргпшям|на воички самоуправителии права, задължения
износ. Защото, ие е случайна ^ ^ и 0СтаналИте стопански

Може би още има време, че пред- 
сеитба да бъде този обрат

панство и

сготвенияТ ака селското стопанство, със 
1 принос на останалите стопанки отрасли, 

да постане една от здравите опори на

чки да се съгласяваме 
■ичкпючителните възможности на

ВИЯ за използване на предимствата.

личества за
такова Щепоговорката „исаквото посееш 

жънеш" ... Всичко, което те трябва да се 
по-къено, те б'ВДе далече по-окъпо, по- 

по-магко гаранция за уопех.

жнено отрасли.
стоящата есенна

осигуряването 1на условия че селското сто-
възможно-

може да се придружат
г,оне едю толкова, може би и повече, когато 
се вземат предвид всички условия на рабо- 

селското стопанство и в н*лото наше 
С За един така изключително ва- 

който зависи съдбата на

прави 
тежко и с

в
панство да покаже всички свои 
сти- Това би била гаранция 

со Трябва да се направи усилие. Следващият
за стабилност.

тата в 
стопанство
жеп момент — °т Л ко се съди по

следващата годи- намира нашето селско
необходимост да се използват го- 

еелското стопанство,

положението, и което
стопанство и по все Мрмснт е след една година.

на храна лз
стопанските отрасли у по-голя-мата

наистина има твърде лемите възможности на

производството
на и
нас _ открити въпроси

Бранко Кръстни40 «а сто от
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НА ДНЕВЕН* гед

Когато се спазват 

договорите
Г\

Множество колективи в Пожаревашка община 
постигах добри делови резултати

тази година

^ троит&лният комбинат „Стиг”® грамата по стабилизацията в „Мо 
в края_ на миналата година.^ рава” е предвидено настоящата го 

ашал загуба от около тридесет« дина да бъдат икономисани десет 
мшшона динара. Закъснели с рабож милиона динара. Как? — По-рано 
тихо на голям брои обекти. Ли.ч Г резервоарите от покронока лама- 
ннте доходи били на границата наш рина набавяхме от кооперамтитв. 
минималните. И тогава тук „объриСега ги произвеждаме сами и на 
напи листа'. На заседанията наЧ| един резервоар икономисваме I? 
първичните организации на Съюза,*? хнллдц динара. За сто резервоара 
на комунистите, Синдиката и .мла
дежта, на събранията и заседания-|?динара — заяви Драголюб Благое- 
та на самоурпавителните органи ** вич, директор на „Морава”, 
бива казано, че няма мястона без- ) Цехът за селскостопански из
делието в колектива. Трябва да ,и,мад проблеми с набав!ката
се предприемат и съответни мерки на прЪЧкооцщен месинг. Сега про

извеждат гърби от месингови от
падъци. Икономисват около два 
милиона динара. С упростява«ето 
на шайтовите също така се ико
номисват два милиона динара. И 
така от едно до друго произведе- р"| 
ние, икономиите възлизат на де
сет милиона динара.

в трудовата организация ,.Че- 
ба” с години не знаят за загуби. 
През първото полугодие на насто
ящата година от износа са получе
ни около 16 милиона динара. Склю 
чени са нови договори за износ- 
За да се изпълнят задачите работи 
се и в събота. В „Мода” въ,в Ве
лико градище работят и в неделя.
От износа тук очакват двойно по
вече валутни оредства отколкото 
миналата година.

Тези ножаревашки примери 
показват, че до приходи се стига 
чрез увеличено и рационално про
изводство. Цените тук са

17\|
това, следователно, е 1,7 мшшона

Отговорни няма
срещу неспазването на сроковете, 
отсъствието от работа и неизиъл- 
«яване на задачите. Договорите са 
спазвани и работите тръгнали на
пред. Бива изменена организация* 
те на работа, а около 40 лентяи 
напуснали колектива. През първи
те шест месеца съвкупния приход 
бил 800 милиона динара. В нито 

ООСТ нямало загуби. Миро-

В община Прибой компетентните обсъждали въпроса захцо нс 
са изкупени заплануваните количества пшеница

стопанско производство била да-
о време на разговорите за из- дена задачата да се утвърдят при- 

купуване на пшеницата по адрес чините за слабото изкупуване и 
на Прибойока община са отправе- присъдят идейно-политически мер
ни сериозни критики. От заплану- ки на онези, които не са завърши- 
ваните 163 тона, до преди две сед- ли своя дял от работата. Такова 
миди тук не е изкупен нито един събрание било проведено в „По- 
килограм пшеница, а през послед льопромет". Членовете на първич
ните дни са изкупени само 18 го- ната организация на СК заключи- 
на. И с това работата спряла.

една
слав Стефанович, заместник гене
рален директор, подчертава, че се

пло-га работят на 40 строителни 
хцадки <и че всякаде се 
сроковете в строенето.

спазват
ли, че в колектива им „всичко е 
направено както трябва" и че ня- 

Поправо, повече заседания би- ма основание за присъждане на 
ли посветени на изкупуването. Ка- каквито и да е мерки. Почти 
зано е, че селскостопанските про- идентични оценки се чули и на 
изводители били осведомени за из събранията по селата. Затова и 
купвателиите пунктове и — счита не е чудо, че изкупването на 
ло се, че това е достатъчно.

. лече под плана.
Критиките били повод, че за

В конструкторското бюро на 
фабриката за машини ,Морава” с 
години правят съоръжения без ли
цензни. От неотдавна сами произ
веждат помпи, които се вграждат 

машини. На-(В селскостопанските 
пример, в първото полугодие на 
1982 година участието на вносни- 

производството било

пшеницата в Прибойски край е да-

във Тези дни започва изкупването 
на сливи и картофи, които тази 
година имат реколта в изобилие! 
Запланувано е да се изкупи цяла
та реколта сливи и около сто ва-

те помпи в 
53, а в първата половина на тази 
година — 19 процента. Според про

изкупуването на пшеницата да 
се поведат разисквания на заседа
нието на Председателството на 
ОК на СК и на разширеното засе
дание на Председателството на 
общинската конференция на Со
циалистическия съюз. На тези за- гона картофи. Но, Резултатите 
седания често е споменавана отго- може да бъдат както и с изкупу- 
ворността на първичните партий-

втор план.
М. Попович

С истината пред 

работниците ването на пшеницата, за която 
производителите тук казват, че 
идущата година няма да я сеят- 
За тях, колко им е потребно, а и 
значително повече от това — 
пшеница се роди тази година.

ни организации в селата и на ком
петентните в селските местни об- 

На първичните организа1-щности.
ции на СК в селата 1и на основна-на ЕИ Ниш достави на

положение на
всички

този
Работническата скупщина 

работници информация за иконо мическото 
голям колектив

на копераюрите 
запи

та организация 
..Польопромет" от Прибой, 
маваица се с изкупване и селско- М. Бйелополяцведомени за състоянието и в сво

ите (по-тесни) сроди-
Така съставена информацията, 

прочетена неотдавна пред Работ
ническата скупщина, предизвика у 
мнозина делегати, покрай неприят 
но чувство, и дилемата: — 
наистина е необходимо — чуха се 
отделни мнения — толкова да се 
открият нещата? Трябва ли поне 
всичко, което е и не е добро в 
деловата политика, открито да се 
каже? Няма ли една такава ин
формация да дестимулира работ
ниците и да откара специалистите 
в организации, където положение
то им е по-сигурно?

Противно на едно такова мне- 
мнозинството представляват 

които считат, че от работ- 
крие. 
каже

неприятна

— Според извършената шест
месечна равносметка, и покрай от 
носително добрите финансови ре
зултати, съвкупната икономическа 
обстановка в ЕИ е твърде сложна 
и тежка, а в отделни части поло
жението е и кризисно.

Това е само една от множе
ството истини за състоянието 
колектива, написана в информация 
та, която от оредата на август се 
чете във всички ООСТ на тази го
ляма делова система. Информаци
ята, съчинена от Деловия отбор, 
а приета от Работническата скуп 
щина, има много такива и подоб
ни оценки. Нито един детайл на 
деловата политика, нито един еле
мент на стопанисването не е ^сло
жен в облатни". Цялата истина е 
представена на работниците- Ясно 
е, обаче, казано, и какво всичко 
трябва да се направи за промяна 
на положението, защото този го
лям колектив 'Има .и 
ния за това.

Приемайки информацията в Ра
ботническата скупщина е

всички ръководства на ООСТ 
да съчинят и свои информации, та 
работниците да бъдат напълно ос-

АКЦЕНТИ
Нима

Инспекциитев

-в- рябва да се извършат корекции на цените и да се изтрае 
■ във вече предприетата акция на Изпълнителния съвет на 

СР Сърбия и Републиканската общност за цените, с което се 
налага да се преизпитат досега договорените, покачените и уве
личените цени. Точно на този курс всички наши правосъдни орга
ни, инспекциите и други с повече ефикасност и отговорност тряб
ва да изпълнят и изпълняват своя Дял от работата. Когато се касае 
за инспекцията, трябва да й се даде подкрепа, може би нещо 

в нейното положение, в позицията й. Това

пие, 
онези,
нищите нищо не трябва да 
Напротив, трябва да им се 
истината, колкото и трябва да се промени

направи по-отговорна, но и по-независима в тази работа.да е тя-
А че 'От криенето на цялата ис

тина няма никаква полза, този ко
лектив добре знае- Последиците 
на множеството „лаки1росвки" тук 
са оставили видими белези.

ще я
оили и зна-

Жика Радойлович, 
председател на РК на Социали
стическия съюз в Сърбиязадъл

жила
В. Ф.
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че целокупната наша политика е 
миролюбива, насочена к/дм 
структивно сътрудничество и раз
бирателство между страните и на
родите- ьЬщо така тркова да при
помним, че това което правим не. 
правим от страх от нечия военна 
сила, защото знаем че единни мо
жем д а се противопоставим сре
щу всички видове и форми на 
агресия- сегашното положение в 
международните отношен-ия ни ка
ра постоянно да се проверяваме, 
у с ъ.в ърше н ст в у в а м е, модернизира
ме и укрепваме вьоръженните си 
оили.

кон-

Израз па 

единство и 

оспособеност иттам и търдението, че сдру
женото тактическо учение /Един
ство ой" вг.т^ттиност 1не е нищо дру 
го, (но логическа проверка, в коя
то нашето самоулравитедно сациа 
листическо оо|щество утвърждава 
постигнатото равнище 'На отбрани
телната и защитна способност/ оъ- 
глеждава пътищата на ло^нататцш 
1НОТО укрепване-на отбранителните 

неделима

Това бе не само 
подготвеността и способността на 
отбранителната система, 
нифестация на висока 
организираност и единство на въо
ръжените сили и народа в изпъл
няването на боеви задачи

проверка на

но и ма-
степен на

си оили. Учението е 
част ва редовното обучение, нако 
ето целта не бе само проверка на 
подготвеността и способността на 
отбранителната система на нашата 
страна, но да потвърди и високо
то равнище на идейно-политичес
ката и поихичеока подготвеност, 
организираността и плотеността 
на въоръжените сили и народа в 
изпълняването на отбранителните

Р пределите на няколко общи
ни в неточната част на Ма

кедония преди няколко дни в сдру 
жено то тактичеоко учение „Един
ство 83" бяха раздвижени всички широки мащаби, включвайки и От

браната на няколко общински цен-
показа богата мозайка от инициа
тиви, боево творчество и находчи
вост на народа в изпълняване го 
на отбранителните и защитни за
дачи, >в подготовка на разнообраз
ни тактически и тактическо-опера

сили на една система, в което от
бранителните и защитаващи струк трове, от които само един се на
тури проверяваха степента на до- мери на временно завзета терито- 
сегашната подготвеност и оспосо
беност за изпълняване на задачи в 
най-сложни военни условия.

В СШШЯ отбранителен поря- к(иЩепЦИя на отбраната. Касае Се,
преди всичко, за офанзивността на 
соевите действия, както в отора- 

вой- *1ата така и в нападението, относ
но за предприемането на единни 
действия по цялата дълбочина на

рия, дойдоха до изява воички съ
ществени способности на нашата и защитни задачи.

От учението се получиха множе 
които

тивни постъпки на въоръжените
сили и на най-разноборазни фор- ство положителни опити, 
ми на съпротива на цялата тери- ще обогатят прилагането па наша- 
то-рия на учението, особено на вре
менно завзетата територия- Значи, предмет на внимание и 
това бе картина на решимост на анализ на нашите военни специа-

операциите на нападенията от вси всички отбранителни и защитни листи с цел във основа на тези
чки страни. фактори всяка педя от собствена- капитални постижения да предпри

риториалните четм младежгеите и Отораната по този начин въз- та хеРцтория да претворят в тара емем нови .крачки по
диверсантс-ки групи. В своите зое приема характер на офанзиини леж с безбройни бодли и с това още по-непосредствено свързване
нни части се намериха и новофор- действия, което значи, че инициа- ,на .всекшго, който би дошъл като на милионерите маси, професио-
-мираните военни поделения на об- тивата на. евентуалния агресор би щраГ) пребиваването и съществува- налните войници, производителите

се потушавала дори и преди това 11ет0 на иея да .направят за навъз- и гражданите в издигането на бо-
изцяло можно. вия им дух, идейно-политическото

съзнание, в укрепване на братство 
то и единството на нашите народи 

1 народности, техната взаимна 
свързаност и организираност в осъ 
ществяване на съвместните цели 

Да кажем и това, че с такива щ отбраната и защитата на придо- 
нмаше бивките от Народоосвободителна-

дък, който произтича от нашата 
военна доктрина се намериха вси
чки родове на сухоземните 
оки, военно-въздушните сили и про 
ти ввъздуншата отбрана, подел ен ия- 
та на териториалната отбрана, за
почвайки от селските патрули, те-

та концепция. Всякак то ще бъде 
грижлив

посока на

щинските скутцини и на около
десетина местни общности. Воен- той да оъде в положение 
на физиономия и съответно съдър- да манифестира офанзивността си

1= ЖдаЙе кеят™
ОТ Общините Щип, Радовиш, Свети тически не ои .имала граници, за- 
Николе и Неготино на Вардар, бе ^ото наравно би била активна и
обхванат с определени огбранител- лълоокя. на цялата територия. Вси и п0д0бн.и учения, които

чко това от евентуалния агресор в миналото, а оигурн-о ще има и за- та воина и .революция, 
на нашата страна би търсило пови нагГред. .не искаме да заплашваме 
изисквания, преди всичко, нужда .никого. Защото, добре е известно, 
за нов начин на разпореждане 
на боевия порядък на собствените 
части на фронта и в собствената 
дълбочина. С това той би бил при 
нуден голяма част от силите ' си 

■На хиляди безимени защитни да -повлече от фронта в тила с 
ци действуваха «а откритата |а. цел уда го защитава. Съотношение- 
учението бина или лотайнр-.на не-д, то ■ на 0илите по този начин доста 
легален .начин в заемането на пърА;ще се наруши за сметка па агре- 
вите отбранителни линии и тила-/ аара, защото хце бъде принуден да 
вграждайки по този начин себе си .развлича собствените 
в една твърде сложна и разчлене- голямо пространство, излагайки ги 
.на но съвършенно организирана и На действията на теРиториалти- 
съгласувана система на вЬенарОД- те и партизански части, в .което е 
на отбрана и обществена самоза- и същината на пашата концепция 
щита. Система, която дава възмо- ,на всенародната отбрана, 
жност, както това бе манифести
рано на учението оог,а_’ че сдруженото
за твърде късо време ** с ^ „ учение. „Единство 83’’ по участие- визират и съгладват там сложни учени ^ м
действия от стр .,на .родната отбрана и обществената 
.военни части и изпълнители самозащита до известна степен да-
«айчраалични боеви оп®РаЧи ' де картината как би лзоювадй, как
които най-ипечатштелна бе. р ^ отбранявали ако случайно 
тивдесантната отбрана. бъием нападнати. То показа един-
МОЗАЙКА НА ОТБРАНА, ' ^ ,%*%%"**
ЗАЩИТА отбрани всяка недя от овоята стра.

„я учението се осъмествихаи на ,и всичко,. което досега' е съз- 
НаУЧ„Лшг,ияиоаии цели, от дадено и което се създава. Недву, 

няколко орга- смислено е датъцвдано, че с пр*
я яодаотвеността, до лаганею «а концепцията на всена- 

низираността и д сложни родната отбрана не съществува те
таТ&Р задачи. Затова, 2юбоД- ' т*. ,която да не е годна , зц 
тактиче ВД каже че в тече- съпротива и за нанасяне ма чоВеЩ- но може да се каже, че ^ и м?териални загуби иа агре-

долучи сора. В това отношение учението

ПОЛОЖИТЕЛНИ ,и

ни и защитни активности. Този на 
род няколко дни живя. така да се 
каже, на начин по време на вой
на, отъждествявайки се със своята 
войска, а всекидневната си ^ дей- 

изпълняването на отбрани-

Борислав Вучстич

КОМУНИСТИТЕност с 
телните и защитни задачи.

тактическо учение „Единство 83” се случиМ на сдруженото
Г( нещо подобно, което се случваше на такива учения в ми
налото, онова, което се случваше и на големите строителни пло
щадки в следвоенното изграждане на нашата самоуправителна со
циалистическа общност, на които Съюзът на комунистите се под
младяваше, получаваше нови приятели и съюзници в борбата за 

отечеството. Множество младежи изразиха 
си да станат комунисти. По време на подготовките и

ои сили на
прогрес и разцвет на 
желанието
по време на първите два дни на учението повече десетки младе
жи са приети в СЮК. ,

Инак, комунистите винаги намираха време за събрания и до
говори, приемане на задължения. В такива моменти за пълна мо
билност па човешкия потенциал за изпълняване на боевите задачи 

пряко необходими. Защото, това договаряне за изпълнцва- 
полагане на сметките за всекидневната актив-

Оттам може свободно да се ка- 
тактичеоко

те савсена-
нето па задачите.
ност дадоха отлични резултати.

На заседанията на полковите комитети на СК е оценено, чс 
всички организации и военни колективи са даликомунистите във

значителен принос за доброто настроение на хората в провеждане 
на учението, издигането на тяхното политическо съзнание и мо
билността. Всички старшини изтъкнаха, че комунистите, с при- 

методи иа работа и форми на събиране, а 
особено с личното ангажиране и със сила на собствен пример, 
са показали значителна сила и големи възможности във форми
ране на единство от мнения в сложни военни и политически усло
вия. Това значително влияеше и върху работата и поведението на 
онези, които не са членове, на тяхното правилно отношение към 

тяхното желание тук, в сложните условия да ста-

лагането на различни

задачите ои и 
нат членове на СЮК,на тази практическа 

дейност, която неминуемо
ние



Комунист
ЮГОСЛАВСКО-АЛБАНСКИ ОТНО ШЕНИЯ И още нещо: такава политика 

са на Албания ;не е в интерес на стра 
евидвнтни. ните на Балканите, а и по-широко.

Причините за такова отноше
ние на Тирана, макар че «е 
съобщени, съвсем са
По-рано тя, благодарейки на не- На страните от този район е не
предпазливостта от югославска обходимо укрепване на сигурноег- 
страиа, уоплваше да наложи сътру та, което особено е важно в сега- 
дничестюо предимно с покрайнина шната твърде неблагоприятна меж 
Косово, а това й позволи да под- дународна обстановка. Дакато ос- 
тиква прадентистки желания и таналите балкански народи се за- 
акции. От събитията, които дра- стъпват за превръщане на Балка- 
»наха па Косово, Югославия извле- ните в зона на мира и свдрудниче 
«:г съвсем ясни поуки и не ще ство, без ядрено оръжие, Тира- 
позволи вече, който и да било, па изявява, че няма намерение да 
пък нито Албания, да провежда последва такива конструктивни 
индоктринация на нейните жите- усиЛ1Ия. Такава, каквато е под Би
ли. На Тирана трябва да е ясно, вер Ходжа, Албания все повече 
че няма връщане на предишните става (източник на сериозна грижа 
отношения, че е безпредметен ней за всички в тази част на света, 
ният патернализъм към албанска- Крайно време е албанското ръ,ко
та народност и, че това представ- водегво да осъзнае дълбоките про
ляна пряка намеса във вътрешни- мени в света, който го обкръжаза. 
те работи на Югославия. Разбира Впрочем, клаустофобията на Ен- 
се, остава готовността на Югосла- везр Ходжа е разбираема, защото 
вия за сътрудничество между две- тя произтича от тоталната затво- 
'1-0 страни в областта на науката, ренос-г на Албания към външния 
просветата, културата, върху ос- свят и невъзможността на този 

да изпратят Тирана, безуспешно сс напря- ,гавата на пъдпо взаимно уваже- овят да престъпи албанската гра- 
свои военни наблюдатели. С така- га да докаже как Югославия дъ:р- НИС| ненамеса във вътрешните ра- ница. КаТо че ли не я интересу
ва покана се обърна и към съсед- жи в блокада, как мека да я „по- ботИ- съгласуваните споразумения ва мира на Балканите и в Европа,
на Алоания. Това .можа само да гълне”. И, .разбира се, при това и програми на две равноправни
се протъдкува като жест на до- не казва, че албанските стоки се стРани-
бра воля на Югославия. Наистина, извозват почти 
такава постъпка най-малко
ва.ха онези, които добре познават пт.тища ежедневно се движат ал- 
дъл го годи шната антиюгославока по бански товарни коли. 
литика на албанското ръководство 
и неговите намерения частите от 
територията на северния съсед да 
използува за осъществяване на хар
тиената идея за „велика Албания". иа размяна -между двете страни

представяла 17 ,на сто от Съвкуп- 
вече дълго ния стокообмен на Албания с чуж

бина и е М'Ного повече отколкото накрая би трябвало
че за съсед има независима Юго-

КОГА ЩЕ СЕ СМЪКНЕ 

ЕНРАНСКНЯЕ П/1АЩ?
„ Наи-новият повод за, с нищо не предизвикани нападки и съ

мнения, Тирана намери в поканата да изпрати военни наблюдатели 
на едно рутинно учение на числящите се към Югославската народ
на армия и всенародната отбрана.

Уважавайки началата на Хел- 
зиншките документи, 
за провеждането на военните уче
ния осведоми всички участници в 
Конференцията за европейско съ. 
трудничество и сигурност- Съще
временно ги покани

щателно, е подавала и подава ария 
Югославия телока ръка на албанския народ, 

когото еннеровската тирания дър
жи напълно изолиран ог света, за
плашвайки го с измислен праг.

Сегашното международно пове
дение на Албания никому не е от 

Всичко югославско подлежи полза, пък и на албанския народ, 
под съмнение. Югославия бе въз- който не е заслужил незамислимо 
държана в отговорите иа нападки
те от Тирана, (Надявайки се, че тя

само през югослав 
очак- ока теритО(рпя. По югославските

тежкото положение в което се 
намира. В негов жизнен интерес е 

Югославия заема първо място сама ще осъенае къде я води това. също така, народите на тези про- 
в албанската външна търговия- Сигурно е, че Югославия, както и 
Около 150 милиона долара годиш-

стори да живеят в .мир, а не да 
и се отхвърля всяко добронамерно 

начинание. Шо се касае до Юго-
досега, не ще позволи комуто 
да било да се намесва в нейните 
вътрешни работи, пък и на Алба- славил, тя сигурно би поздравила 
ния. Тиранското ръководство най-Именно, Албания

време води истина пропагандна 
война срещу Югославия, не пре- Размяната с десетки други страни, 
става нейната подкрепа на ире- Но и за югославия е От полза да 
дентистите в Косово, както и под
тикването на
акции в Европа и другаде. Албан
ските официални лица, Радио-Ти 
рана, партийният орган „Зери и
поиулит” ежедневно търсят Да се югославско предложение за цялос- 
съвданят „всички албанци", гозо- тно уреждане на взаимните отпо
рят за „единна територия, населе- шения върху принципите, приети 
на с албанци" .. . Същевременно в международни размери. Това, на 
лицемерно изтъкват как Югосла- пример, направи и когато се каса- 
©ия никога няма да бъде в опас- еШе за 'културното сътрудничест

во. Преди повече от година Юго
славия й изпрати проектопредло- 

Дали Югославия с каквото, и жение за 'културно сътрудничес 
да било заслужи такава омраза от тв0» обосновано върху принципа на 
албанското ръководство? "Този въ реципроцитет, както и върху рав

ноправието на двата партньора. В

каквато и да е положителна про- 
да разбере, мяна в положението на албанския

народ, както и в отношението на 
неговото ръководство на между- 
албанските простори и въобше в

юго
славската страна на границата, на
родът на Албания може да очаква 
само подкрепа, разбира се, докол

ел авия и, че с нея, както и с вся
ка друга държава, трябва да раз-се издига развитието на

антиюгославскитв ния стокообмен на равноправни вива отношения върху равноправ-
основи. ни основи. Изглежда, че е дошло международния живот. От

време Тирана сама да каже какво

взаим-

желае. какви са й целите, когато 
става въпрос за Югославия: дали 
в безкрай да продължава с не
нормалното състояние във взаим- кото на югославските народи и на-

Обаче, Албания отхвърля всяко

ните отношения или, пък, да до- родности се отвръща с добросъсед 
принася за установяване на кон
структивно, добро съседско сътру 
дничество.

ски жестове.

А. Попови1!ност от Албания-
.............................................. ........... ..........................

I:
♦

::
♦прос се налага и .на онези, които 

най-добре не си спомнят за дни- този документ голямо внимание е
1 посветено на необходимостта, ал- 

помощ банската народност в Югославия
те, когато югославската партия и 
Тито оказаха значителна 
за развитието на албанската пар- Да поддържа връзки с албанския 
тия, за успеха на освободителната народ. Албания, обаче, 
борба на албанския народ, заЕдел- отдавна доложи, че отхвърля пред

ложеиието, което освен в конкрет 
ните облици на сътрудничество, не

едвам не-

ването на неговите военни рани, 
възобновяването на стопанството 
на Албания, за излизането й на се различаваше от документите, 

Откъде га- които Югославия подписа със сто 
тина други държави. Пок|рай то-

международна сцена, 
къв салтомортале в отношението 
на Албания към Югославия: от то- ®а, Югославия предложи Албания 
ва, че тя бе най-голда приятел на
албанския народ, до провъзглася- праматз. което би можало съм
ването й за неин най-голям, един- местно да се съгласува. Обаче, тя 
стве-н и, завинаги даден, враг?

!
да даде свое предложение на иро-

и на това не отговаря. Такова от
ношение на Албания към едно ме-С пълно право може да -кажем,

Югославия това с -нищо не е за
служила. Винаги, докрай последо- е -неприемливо, най-меко казано.

ждудържа-вничеоко споразумя ва не
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варни редактори на републиканските и по- Комунист: Площад „Маркс и Енглес" 11 те- 
крайниноките издания: Дубравко Цурач (СР лефонна централа 335-069 Белград • Адрес 
Боана и Херцеговина), д-р Жиеодар Джор- на редакцията на изданията за СР Сърбия: 
джавич (СР Сърбия), Реджеп Хайрулаху Нови Белград, Булевард .Ленин" 6 телефон 
(САП Косово), Петър Караянов (СР Македо- 627-793. 
ния), Янез Корошец (СР Славения), Миржо 
М'ихалевич (СР Хърватско), Матия Новосел 
(СР Черна гора), Каяман Петкович (САП 
Войводина) и Алберт Души (редактор на из- Печата се в четвъртък на сърбохърватски, 
данието за ЮНА). отнооно хърватско-сръбски (кирилица и латн-
Председател на Издателския съвет на „Кому- ница), словенски, македонски и албански 
нист” изданието зе СР Сърби* д-р Бощан езици, а в съкратени изденая на български 
Трифунович, замеютяик-щредевдател Драгиша унгарски, словашки, румънски и русинскн 
Павлович. езици.

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

Издава 
„Комунист”.

Издателска трудова организация

Велко



КЛК ДА СЕ ПОДОБРИ 
ВО В БОСИЛЕГРАДСКА СЕЛСКОТО СТОПАНСТ 

ОБЩИНА?
ДИМИТРОВГРАД

НЕУМОРИМАТА ДЕСЕТОРНАДА СЕ УВЕЛИЧАВА 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР нието 'На Младен Димитри 
Пирот. Разбира 

се, на този обект са едни» 
на н^кой друг други вой- 

единица.

В Димитровградска об
щина сигурно не съществу 
ва село, чиито жители не 
ги познават- Те са десети
на на брой и ©инати са до
бре дошли във всеки дом. 
За много села в общината 
те носят напредък, носят 
светлина в истинския сми 
ст.п на думата. Става дума 
за групата монтьори, зае-

ственият им .ръководител, 
„един от десетте”, Нико
ла Маноилов.

А на терена останалите 
продължаваха всекиднев
ната си работа: побиване- 
то на стълбове за далеко 
превода, с който извест
ния
ки паметник, 
манастир, ще получи еле-

евич от
• ДАЛИ „НАПРЕДЪК" В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ 
Е ПОДГОТВЕН ДА СЕ СПРАВИ С ТАЗИ ЗАДАЧА? ници От същата 

Но, приятелството между 
монтьорите и войниците ор 
тава трайно. Не е никак-- 
ва рядкост войници от 
Йесенице, Титов Дървар, 
Струмица ... да се обаж
дат с писма до монтьори 
те, след година, две, или 
повече след като са се за
върнали в своите домове. 
Отделно могат Да °е 
пишат страници за благо
дарността на местното на
селение където те довеж
дат електрическия ток. За 

Драговита,

Как и по кой начин да 
се организира и подобри 
селскостопанското произ
водство в Бооилеградска 
община беше основен 
рос на проведените неот
давна разговори в основна 

сдруже 
труд „Напредък", в 

които взе участие и пред 
седателят на общинска
та скупщина Любен Ран- 
гелов и представители на 
обществено-политически- 
те организации. Разисква 
се, също така и как да се 
подобри организираността 
на селското стопанство, ка 
то по-пълно се използуват 

наличните възможности. 
Преди всичко големи ре
сурси се крият в по-добро

възможности за по-интен
зивно селско стопанст
во, но ни липсваше орга
низираност и по-енергично 
действуване © тази насо-

кул ту рн о-истор ичес- 
Погановскивъп

ка.
Тази отговорна задача 

трябва да изнесат на пле
щите си преди всичко 
трудещите се в „Напре
дък”. С досегашната си 
работа, тази трудова ор
ганизация, макар и да има 
кадри, не постигна много. 
Затова е необходимо да се 
извърши щателен анализ 
на положението и да се на 
бележат съответни мерки 
за подобрение на дейност
та й, а „Здравлье” трябва 
да посочи към кои сурови 

насочва- 
трябва да 

стане на здрави крака и 
да поеме изцяло органи
зацията на селското сто 
панство в общината, така 
както повелява Законът за 
сдружения ТРУД- Ако не 
се действува в тази насо
ка, ще се наложи някои 
отговорни лица да бъдат

та организация на
ния

на-

жителите на 
Поганово, Прача, Горна 
Лукавица, Искровци и ... 
те са техни деца. А те ви
наги са готови да помог
нат и там където тяхната 
работа това не изисква.вършини да/се 

не. ,.Напредъкто организиране на селско 
то стопанство в обществе 
ния сектор. Както изтък
на Рангелоз, този проблем 

. Но той

заиграе..На раздяла 
сълза в очите -и 
осемдесет годишен 
рец, комуто електрическа 
та крушка разгонва мрака 

очите, хване се и.

на
ста-

е твърдене е нов 
актуален сега с изгражда 
нето на фабрика за суше ния” в Димитровград. Та

зи година те са лауреати 
на Септемврийска награда 
по повод освобождението 
на Димитровград. И кога- 
то получиха наградата те 
бяха <на работните си ме
ста — на терена.

В името на всичките на 
градата

начин ще стане по-досгь,- 
пен на воички. За целта 
се строи далекопровод 
дължина от 3,5 километра 
ц сколо 200 метра ниско- 
тскова мрежа, а стойност
та на целия обект е око
ло 431 милион стари дина
ри. Заедно с монтьорите 
са и войниците от поделе-

пред
той в хорото заедно с мон 
тьорите и войничетата.не на овощия, зеленчук, ле 

коеити билки и други гор 
ски растения, за която 40 
на сто от суровините тРяб 
ва да се обезпечават в Бо 
силеградска община. Тряб 
ва да се обезпечат и усло 
вия и за изграждане на 
овцеферма за 4000 овце. 
Това нещо ще изисква да 

необходимите 
за да приклю-

в

Затова те всичките каз
ват, че не им е трудна 
работата — нб пайдушка 
им е раздялата с хората.

сменени.
От своя страна 

ската скупщина в съдей
ствие с обществено-полити 
ческите организации в об 
шината ще предприеме не 
обходимите мерки за арон 
дация и комасация на об
работваемите площи. То
ва ще съдействува и 
интензивиране 
водството на частния сек
тор.

общин-

А. Т.прие непосред-

л
се вземат БЕЛЕЖКАмерки
чи с успех тази акция — 

между другото
за Развалена радостна лроиз-подчерта 

Рангелов. Не веднаж сме
кане гъкнал и и досега — 

за Рангелов — че имаме
— От известно време 

с отговорника на „Градня” на обекта в 
Медици — споделя Андреев. Не иска 
да приключи водата понеже в договора 
не била внесена ставка и за някакви 
си два вентила. Това е причината. Инак, 
акцията позакъоня и поради лошото 
врел:'с в началото на юли... А оцце да 
зная — вайка се Андреев — за тези вен 
тили. Аз считам, че при сключването 
на договора с „Градня" всичко е било 

ред. В .сметката са влезли и тези вен- 
• тили. Иначе, знаете ли, че сега се на
мирам в твърде неудобно положение. 
Жителите на Моинци ме обвиняват за- 

на водопровода, 
наистина няма. Ето,

се споримКак една радост, една хубаво залГо 
пата и добре водена акция може 
развали нечия небрежност красноречи
во говори довеждането на вода в село 
Моинци. През юни настоящата 
местната общност в това малко село в 
Димитровградска община раздвижи

довеждане на вода. И 26-те дома

М. Я.
да

КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА” В ЗВОИЦИЗЕМЕДЕЛСКАТА

Ще изгради нова овцаферма година

ак-
развитите краища (голя 

ма част от тях е получена 
без да се върща), а фер
мата ще изгради „Комуна- 
лац” от Бабушница. Капи 
таловложенията за изгра
ждане на фермата, според 
сегашните сметки, ще въз 
лезе

ция за
кипетва 'внесоха предвидената сума от 
по 10 000 динара. В сътрудничество с 
армейците беше прокарана и водопро
водната мрежа, както и главният водо
провод до „Голема чешма 'Надалеч от 
селото в полите на Видлич.

Със строителната трудова организа
ция „Градня” в Димитровград бил склю 
чен договор за (Каптиране на водата и 
за построяване на резервоара.

ноопределениеОсновното 
на Бабушнишка община е 

селскоторазвитието на 
стопанство, преди 
на животновъдството. Зе- 

кооперация

всичко в

мед ел ската 
„Ерма” в с. Звонци е пър
вата в общината, която се 
определя за организирано 
изграждане 'на ферми. 
Обезпечени са и средства, 
и наскоро трябва да 
не изграждане на ферма в 
района на Църни върх 
точно в пределите 
та Ракита и Берин Извор.

600 ха ще 
1000

арад закъснението 
моя вина в случая 
тръгнал съм в „Градня” дано уредим 

за няколко дни потече тол- 
очакваната вода и по домовете на 

— казва Мана Андреев.

на 67 милиона дина
ра.

Да добавим, че тази ко 
има ферма въпроса и 

кова 
мопичани

операция сега 
ог 150 овце и увеличава
нето на стадата ще започ
не веднага, така че запла
нуваното число овце и ко
зи ще започне да отглеж- 

„Комуналац”

— Когато се договаряхме с предста
вители на „Градня" — всичко беше яс
но и в ред — казва Мана Андреев, 
председател на местната общност в Мо 
ници. Договорихме се за сума от 
230 000 динара „Градня" да построи ре
зервоара и каптажа,а като строго спаз 

срокове. Водопро
водът трябваше да бъде готов до 15 

— изтъква Андреев.
И какво става ?Днес вече превалява 

и средата на септември, водопроводна
та мрежа (в селото е изградена,

къща са поставени чешми и др.
вода няма.

започ

но- И наистина, трбва да се отдаде при- 
общрост на село Мона села

знание на местната 
шци за твъ(рде хубавата организация 

акцията. В точно предвидения срок 
са били събрани предвидените сред
ства, а както <и при всички благоустрой 

— и този път се отзова
ха армейците, които също срочно и ка 

завършили своя Дял от рабо-

На паеиша от 
се отглеждат 
овце <и

да когато 
приключи с обекта. Тази 

ферма ще даде

наоколо
ваме предвидените500 кози. голяма

още по-голям принос за Ра
звитието н а животновъд
ството когато селскфто- 
панските производители от 
този край още по-масово

стаени акцииПроекта за изграждане 
изготвил
ЖИВОТНО-

Земуи поле, 
са обезпечили

10Л1И
ма фермата е 
Институтът за чествено

тата.въвВТДСТВО в
сродствата 
„Агробанка" -и Фондът за 
подтикване развитието на 
икономически недостатъч

Сега е ред на „Градня” да 01ГРавдае 
доверието. А’всяка

инсталация за водата, нозапочнат да се занимават 
с животновъдство.

V____М. Антич
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ЩкадтаРА ПРОСВЕТА^ИЗКУСТВО
БОСИЛЕГРАД: В ДЕТСКАТА ГРАДИНКА 
.ДЕТСКА РАДОСТ”

Наскоро доизграждане
на Джордже 

Андресиич 
— Кум

• Броят на децата в детската градинката от 
година на година се увеличава % Групата от три до 
петгодишна възраст посещават 18, а в групата от 
шест до седем година 46 деца ф Изготвя се проек
тосметна документация за разширяване на обекта.

Вече 'Две годиш с ус
пех се провежда организш 
рано възпитание >на депата 
от предучилищна възраст, 
в детската градинка „Дет 
ока радост". Предвижда
нията, че обектът Ще бъ
де малък, за да задоволи 
потребностите «а града, 
началото на настоящата 
учебна година «а практи
ка потвърди, 
щем, част от ежедневие
то тук ои прекарват 64 де
ца, разпределени в две 
възпитателни групи. Най- 
вероятно броят им ще бъ
де увеличен, понеже (как- 
то ни уведоми директорът 
на детската градинка Вла
димир Стоичков) немалко

Републиканската СОИ по 
пряка детска защита. И 
най-вероятно в края на 
този или началото на след 
ващия месец доизгражда
нето на детската градина 
ще отпочне.

В .началото на тази учеб 
на година в това .ведом
ство започна .навреме, 
групата от три до петго
дишна възраст, която тук 
прекарва от 5 .и 30 до 14 
и 30 часа и която за това 
време получава яденета, 
посещават 18 (миналата го 
дина 16) депа. Другата въз 
питателна група от 6 до 

години посещават 46 
(миналата година 44) депа. 
Те в градинката прекар-

„Нападение”
Хл

в V
Пснастоя- СПИСАНИЯ ТРИБУНА ЗА УЧИТЕЛИТЕ

Съюзът на учителски ге 
дружества © СР Сърбия 
раздвижи, а тези дни и 
осъществи инициативата 
на Скупщината си от 26 
март 1982 година за изда
ване на описание „Учи
тел'', което да отговори 
на „потребите и желания 
та на голям брой учители, 
които професионалното си, 
педагопичеоко. дидактпче 
ско, марксичеоко и пои- 
хологичеоко оспоообяване 
да издигнат на по-високо 
равнище с цел да дадат 
по-голям принос към само 
управител©ото социал и сти - 
ческо преобразование на 
основното възпитание и 
образование".

Новото описание всъщ- 
пост©ее някаква си нови
на: първият брой 'На такова 
описание, съ.с също назва 
ние издали още далечната 
1873 година „сръбските зе

и телевизия), Физическо и 
ментално здраве в учили
щето, Чуждестранни пое 
тижекил е класовото обу 
чгние, История на учебно 
Ю дело и 
Портрети на 
учители, Учителски педа 
гогически съвети, Инфор
мации, Библиография на 
трудове за учители, Педа 
гогически афоризми и ци
тати. Редакцията обеща
ва, че „Учител" ще бъде 
не само трибуна, но и не
обходими учител за учите 
лите. Впрочелг великият 
педагог Дистервег не каза 
напразно: „Учителят учи 
докато >учи сам. Този кой
то е отхвърлел ученето и 
престанал да се образова- 
ва, тоя не .може да образо 
вава други. Без чувство и 
желание за по-нататъшно 
образование, в човека учи 
телят умира".

мунски учители, а по-къс
но то стана централен пе
дагогически орган на Юго 
славското 
жество и с паузи (тю вре 
ме на войните от 1912 — 
1918) излизаше все до 1941 
година.

учителско дру
7

учителството,
изтъкнати

В първия си брой, 
години след публикуване 
го -на първия „Учител", но

110

вото списание, покрай хро 
нологията, предава ясно 
изложената концепция на 
редакторската си полити
ка: Актуалности във въз
питанието и образование
то, Педагогически ино
вации в класовото обуче 
ние, Образование и усъ- 
вт.ршенствуване на учите
лите, Семейство и учили
ще. Педагогическа практи 
ка на учителя, Проучвате 
лна работа на учителя, 
Педагогическа комуника
ция (печат, радио, филм

Място за весели детски дни
ват от 8 до 12 часа и за
сега работи с тях един 
вх.зпитатал. Открит е кон 
курс за още един възпи
тател и след приемането 
му тази група ще работи 
в две смени.

Да добавим и това, че 
и двете възпитате дни гру
пи работят по съответни 
планове <и програми за де
ца от предучилищна въз
раст-

родители изразяват жела
ние децата им да бъдат 
приети в нея.

Ето защо се изготвя 
проектосметна 
тация за разширяване ка
пацитета «а обекта, кой
то засега може да прие
ме само 54 деца. За цел
та сума от 3 700 000 дина
ра за доизграждане 
1 300 000 динара за оборуд 
ване овече е обезпечила

(М. И.)
БОСИЛЕГРАД

Захари Стоянов избран за директор на 

Центъра за култура
докумен-

Най-тгосле, след трите 
досега публикувани кон
курса и много „перипе
тии", в Центъра за култу
ра в Босилеград е избран 

^ директор. Именно, през
миналата седмица тРУДе 
щите се тук, на Захари 
Стоянов, дадоха пълно до 

• верие за изпълняване на
тази отговорна длъжност-

Захари Стоянов е роден 
през 1935 година в Босиле 
град. Завършил е философ 
оки факултет — група сър 
бохърватски език в Скоп- 
йе. Дългогодишен е гим
назиален учител в средно 
школокия образователен 
център „Иван Караива
нов” в Босилеград. Едно 
време е бил и директор

на същия-
Без съмнение, че с изби 

рането на Стоянов за 
ректор в Центъра за кул
тура в Босилеград е разре 
шен един възлов проб
лем, който повече от една 
година бе основна спирач 
ка за по-съдържателна и 
културна дейност в Босиле 
градска община. М. Я.

и
ди-

М. Я

г
БЕЛЕЖКА 7....

Защо се чака?
ДИМИТРОВГРАД

Всяка година културният Център „25 май” 
в Димитровград чрез конкурс набира нови са
модейци за тетралната, музикалната и танцова
та група. Това е хубаво начинание и винаги е 
давало добри резултати.

Бива ли обаче този своеобразен конкурс 
да се обнародва след няколко месеца, откак е 
започнала новата учебна година, когато се знае, 
че самодейците главно се набират от средното 
училище?

Дштровграрнмте самодейци в Новачица
Едно приятелство, започ 

„Майски
кошна носия м добре под
готвена програма. Разбира 
се, че д И1митр о в град чан и 
.им се „отплащат" съ.с сво 
ето гостоприемство и сър
дечност-

Тези ДН1И от Ковачица 
пристигна покана за дими
тровградските самодейци. 
По повод освобождението 
на Ковачица, културно-ху
дожественото дружество 
„Георги Димитров" рт Ди
митровград ще вземе уча-

.маиифестацията 
октомври" 

и 2 октомври. Пред- 
самодейците

стие в
„Ковачишки
ма 1

нало с" първите 
срещи", прераства в пло
довито 1СътРУД|ничество на 
две народности във всич
ки области. Ковачица, гра 
дче в което живеят преди
мно числящи се към сло
вашката народност редов
но участвува на „Майски
те срещи" и „Братското 
хоро" и винаги пленява

ложение на 
от Ковачица е да се орга
низира съвместна програ
ма, с която да се пред
ставят пред публиката. По 
каната е приета с въодуше 
влемие и вече се прави по
дбор на участниците и точ 
ките, с които димитров-

Очевидно е, че с навременното набиране 
на самодейци, само може да се ускори самоде
йността и че не трябва да се протака с конкур
са за самодейци.

градчани ще се представ
ят преди публиката в Ко- 
ваница.

От. Н. вниманието на димитров- 
градчани със своята раз-УV. А. Т.
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мок на ссм в ниш за задачите нд мла г
НА ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГРАМА

ШВ0 МОЖЕ 01 НАПРАВИ М1ЩЕЖТ1?
■т

Ж^дтд г?вТ'Гл(??,?оР» т?4 ВЪПРОСА Е ОБЩ И ОПТИМИСТИЧЕН: МЛАДЕ 
ЧрТждтд А?^Ил^й,ИЯ М0ЖЕ ДА ДАДЕ ГОЛЯМ ПРИНОС ЗА ИКОНОМИ
трЕибунАна млАаБди^|АЙокол!нияЕ П0твърди ™ истински

Какво може да направи 
младежта в осъществява 
-нето на Дъшгоср очн ата
програма по 
ка стабилизация? 
зи въррос сигурно не е 

, израз на безсилие, но 
критическо самозаптиване 
на младите (и не само па 
т'ях) в преломни-я момент 

обществено- 
развитие, в

КРАЙ УЛИЦА „ЦЪРНОТРАВСКА” 
В БАБУШНИЦА

Тъй като |реал1изацията 
на задачите от Дългосроч 
ната програма започна в 
момента, когато -в младеж 
кит© организации се - про
веждах избори, Председа
телството на 
ССМ в Ниш още един иъ,т 
призва първичните органи 
зации на ССМ да избират 
в ръководствата си най-де 
йните и иай-споообни мла 
дежЕИ и девойки. Велика
та битка, която започна— 
беше изтъкнато на заседа
нието — ще водим без ка 
дри, които най-много ©е 
грижат за кариерата си.

чертано, че младежката 
организация в Нишки реги 
он има възможности да 
даде голям принос за осъ
ществяването на Дълго
срочната програма. Осно
вни предпоставки за това 
са: младежката организа 
ция трябва (всеЕКИдневно 
да се потвърждава като 
истински трибун на младо 
то поколение -й да вклю
чи в акцията си м-ногобро 
йните млади специалисти 
— (инженери, -икономисти, 
юристи и други. В тази 
насока беше изнесена 
идея за формиране активи 
на младите опециал-исти. 
Младите работници и ра 
ботнички са голял! потен
циал в сдружения тРУД, но 
за негово задвижване от 
най-голямо значение е по
следователното прилагане 
на принципите за възнаг 
раждаване според резул
татите на труда. Защото 
многоброни и изследвания 
показват, че тъкмо неприн 
ципното разпределение на 
средствата за лични дохо 
ди най-много дестил1\ли
ра младия работник. Мла 
дите в региона вече са 
издигнали повече инициа
тиви за ускорено тРудоу 
строяван е на незаетите 
младежи и девойки. Една 
от тези идеи е и открива 
нето на таканаречени „мла 
дежки фабрики". В Ниш, 
например, вече се върши 
подготовка за откриване 
на текстилна „младежка 
фабрика". Производството 
на цветя, събирането 
лековити билки, уреждане 
то -на курортни места съ 
що предлагат възможнос
ти за заемане на млади.

88 рози цъфтят постоянноикономичес
То

Веднага след смъртта на другаря Тито край 
улица „Църнотравска" в Бабушница бяха засе
дели 88 рози в спомен за първия воин -на ре
волюцията. 'Вече три години рози цъфтят 
прекъснато от ранна пролет до късна есен. Гра
жданите, кварти ру-ващи на тази улица, полагат 
-големи грижи за хубавото паркче- Все пак най- 
усърдни са децата, които всеки свободен мо
мент използуват да разхубавят още повече то
ва хубаво място. Като ги гледаме -как нежно 
окопават -роз-ите, опомняме си за известното 
стихотворение па Дюбисвое Ръшумович „Роди
ната се защищава с хубост”- .. .
й&ч!-?■ \ -• '• - **,•*&**'

Сговорът и съседските отношения на оабу- 
шничаии от тази улица могат да се опишат 
само с хубави думи. За чистотата и при-ветли-

положиха

МОК на

не-
на нашето 
политическо
момента, когато започва _и 
битка за перспективите 
на днешните млади поко
ления у нас. Очевидно е 
желанието на младите да 
се включат в тази битка 
с целия с-и ентусиазъм, но 
успехът може да се спе
чели само с трезво съблю 
даване на реалните възмо 
жности и със средоточава 
не на силите върху задачи 
в областите от най-пряк 
интерес на младите-

гНакрая да -изтъкнем и 
предупреждението, което 
беше изнесено на заседа
нието: младежката орга
низация трябва решително 
да -осуетява възможната 
вълна на ялова (вербална 
подкрепа на Дългосрочна
та програма по икономиче 
ска стабилизация.

вия изглед на своята улица досега
доста задачи. Най-го леми усилия, но имат още

„Църнотравска" улица да бъде за
стлана с асфалтно платно. Наскоро и тази цел 
трябва да се осъществи, 
съседи вече се до-гово-риха да съберат пари, с 
които ще съдействуват на самоуправителната 
общност по комунална дейност при

важната е:

защото сговор нитеТакива области, по мне 
нието на членовете на 
Председателството на Ме- 
ждуобщинската -конферен
ция на ССМ в Ниш, са 

спо-

модеРни-
М. Античзацията на улицата.

УК. Георгиев V.възнаграждаван ето 
ред резултатите на труда, 
самоуправителното реша
ване.

ПРИЗНАНИЯ Подтмн нъм по-резултатна дейносттрудоустрояването 
кадровата политика, култу 
рата, спортът и образова
нието. Във връзка с реа
лизацията на утвърдените 
задачи в тези области мла 
дежката организация гря 
бва да има собствени ста 
новища, които ше 
уважавани от 'компетент
ните органи и организации. 
Такива становища вече се 
изграждат в Републиканс- 

конференция

в
За забележителна актив 

кост през настоящата го
дина з Съюза на комунис
тите са приети шестима 
младежи и девойки —

Сред тазгодишните лау
реати на оомпосептемврий 
оки признания в Димитров 
град е и Акц-иопната кон
ференция на Съ;юза на со
циалистическата младеж 
в образователния център 
„Йосип Броз Тито". Приз
нанието й е присъдено за 
успешно организиране на 
трудови акции и плодови
то сътрудничество с ар- 
ме-йците. Освен това мла
дежката организация -на 
димитровградските сред
ношколци организира и ре

дица други полезни акции, 
като по такъв начин осъ
ществи доход 300 000 дина 
ра, които ще се изразход
ват за научно-образовател
ни екскурзии.

— Нашата активност не 
се изчерпва само на това 
поле — сподели Саша Па
найотов, председател 
Акци о-нната 
■на средношколската мла
деж. — Нашата акционна

средношколци.
Учащите се в образова- 

центъР „Йосип
бъдат

телния
Броз Тито” в Димитров
град от ден на ден пости
гат псе по-хубави резулта- 

© - производствения
труд. И в тази насока е

на
конференциянана тиката

ССМ.
■ иМакар че на заседание

то на Председателството 
на МОК на ССМ, което се 

миналата седмица, ' 'IСЪСТОЯ
беше приета програма на 
задачи -на младите в

регион в осъществява- 
дългосрочната

* ч';ДИМИТРОВГРАДНиш- , •*:
Сътрудничество с младежта 

от Титоград
ки

нането
програма, утвърждавапе-

о на -конкретни задълже
ния за младежките 
низзции в трудовите 
лективи, местните 
сти и училищата все °,де 
не е завършено, захцото 

завършили работата 
и общин-

оога
ко- съюзнатасмяна наВ края на третата 

младежка тРУДО-а акция „Парачин 83 орига- 
дата „Братство и единство” от Димитровград се 
побратими с бригадата „Будо Томович" от Ти
тоград. Побратимяването на бригадите беше ре 
зултат на извънредното сътрудничество между 
димитровградските и титоградските бригадири 

всички области на бригадирския живот и

общно-

Трудова акция на игрище то „Парк"
завидно ангажирането на 
Акционната конференция 
на Съюза на Социалистиче

не са
си регионалната 
ските 'комисии по 
мическа стабилизация, 

обаче не значи, че мла- 
организация в Ре 
бездейс'гвува Д°

кон ференц и я <н епр ©къона- 
то действува за -подобря
ване успеха на уч епиците, 
като развива дейността на 
различни секции и 
жоци. Особено дейни се 

подобряване

иконо-
То във

ТРУД- ската младеж.
— Разбира се, -казва Па

найотов — -ние знаем, че 
може м трябва да напра- 

Септем- 
коя- 
като

ва
Сътрудничеството, започнало на трасето, 

по Всичко личи ще прерастне в сътрудничество 
Общинските конференции на Съюза на 

младеж от Димитровград и

кръ-дежка-га 
гиона лце 
като комисиите завършат 
работата си. Акцията гряб 

започне отне ведна-

между
социалистическата 
Титоград. Именно, вече е направен договор през 
октомври да бъде установен контакт между 
председателствата иа двете общински конфе- 

определят конкретни форми

секциите за 
успеха <на изоставащите 
обучението ученици, коми 
сияха за трудови акцтш и 

физическа

тим още много, 
врийската награда, с
то сме удостоени 
най-ДОбра младеж органи- 

подтик

в
ва да 
га, а
пъ.тнява в действие.

пропрамат3 те се Д°
секцията за 
култура. Полагаме и гри

за дисциплината
запия, ии дава 
към още
дейност-

ренции с цел да се 
на сътрудничеството и да се насрочи среща 
младежки делегации от двата града. А. 1.

по-резултатна
М. А.

на вВ разискванията, които 
,на заседанието,

жи
училището.се гводнха 

беше недвусмислено под-
СТРАНИЦА9
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Значителна комунална дейност
Въз основа на решението на Трудовата 

общност От 15 септември 1983 година трудова, 
■га организация детска градина „Детска радост" 
в Босилеград обнародваВероятно най-дълготрайното изграж

дане на една улица а Димитровград о 
иаграждането «а улица „Оутйеока". Те- 
зи дни тя «айносле толучи асфалтна 
настилка. Но, само частично! Заедно с 
улица „Шнока” асфалтирани са 240 ме
тра стойност от 1 100 000 динара. Изгра
ждането на останалата част от улицата 
трябва да продължи до края на годи
ната. Но 11 този път няма да бъде цяло
стно завършена, защото пък лииспат 
средства.

До. края на септември трябва да при
ключи и аовалттрането на част от па
ралелния път за Градини (от моста до 
новопостроената производствена хала 
на „Металац”). След като това бъде

завършено, предстои бетониране на 
платото за бъдещия пазар, който ще 
бъде поместен между реката и линията 
(от „Металац" към моста). Старият па
зар, поради започване строежа па сгра
дата ;па бъдещия средношколски цен
тър, трябва да се измести.

КОНКУРС
за попълване на следните работни места:
1. Възпитател на определено време, до 30 юни 
1984 година.
2. Готвачка—сервитьорка на определено време, 
до завьрщането на постоянната работничка от 
отпуск по майчинство.
УСЛОВИЯ:
Под 1: Завършена Педагогическа академия за 
възпитатели или училище за възпитатели, с или 
без трудов стаж, и обезателно познаване на 
б-ьлгарския език.

Освен професионалните квалификации, 
кандидатите трябва да имат и положителни мо
рално-политически качестна, да са здрави фи
зически и психически И да нямат говорни и 
телесни недостатъци.
Под 2: Квалифициран готвач с една година тру
дов опит-
Молби се представят в срок от 8 дни след пу
бликуването на конкурса.
Непълни и закъснели молби няма да се разгле
ждат-
Молбите трябва да бъдат изпратени на следния 
адрес:
ТО детска градина „Детска радост”, ул. „Иво 
Лола Рибар” бб, Босилеград.

Също така, едпт от най-красивите 
жилищни квартали на Димитровград 
„Тигровия квартал” тези дни получава 
окончателна форма. Привършава,- запа- 
ячийските работи та четвърти» жили
щен блок, а довършено е и асфалтира
нето на улиците между жилищните бло 
кове.

■

Д. Т.

ЗАПИСАНО В ПОГАНОВО

Не даваме тополите...
Макар че жителите на 

Поганово само за 20 годи
ни понамаляха чувствител
но, погановчаии правят уси 
лия за подобрение на кому 
нално-битовите условия за 
живот. Със собствени си 
ли, доведоха тока сетне, 
по махали, доведоха и во
да по домовете си. От ня
колко години насам Пога 
ново има и рейс... В селото 
има и няколко телевизо
ра, («о няма добра карти
на), а за хладилници и дру 
ги домакински уреди и да 
не говорим. Присъствувах 
ме на едно събрание на ме 
стната общност и ето как
во забел ежихме.

— Когато 
тока
салш изнесохме на пле
щите ои цялата работа — 
каза един. Те не искаха 
да помогнат (с изключе
ние на някои планннича- 
■ни), а линията минаваше 
под носа им...

— И сега, когато тряб
ва да дадем съ.глаоие да 
се включи в мрежата и 
линията за Погановски ма 
настир — нека от общинс-

довеждахме 
ние погановчаии

го;! олги извори, каквито са 
„Чела" на 1700 
селото, или ,.Боботан", 
йто е отдалечен къ,VI 2000 
метра.

— От само управител н а- 
та общност по комунално 
и електростопанство в Ди 
митровград 1ни казаха, 
тРябва да представим сгги 
сък на желаещи да дове
дат вода, за да пратят с-пе 
циалисти да изучат тере
на, да вземат проби от из
ворите 
ков.

— Дали може да се из 
ползуват старите резерво
ари?

— Дали ще са добри съ
ществуващите търби?

Последваха много подоб 
ни въпроси.

Накрая беше заключено 
заинтересованите лица да 
се обадят при управителя 
на пощата Рангел Тончев, 
за да запознае самоуправи 
телната общност с иска, 
а сетне специалистите да 
си кажат думата' по зада
дените въпроси.

>метРа от

►ФФФФФФФ.ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
.че

♦ оКомисията за приемане на работници в 
ООСТ Търговия на дребно Слога" в Босилеград 
дава

♦ Ф♦ Ф♦ ❖казва Истат-

X фОБЯВА Ф
Ф
Ф
Фза приемане:

1. Продавач в село Бистър, 1 изпълнител.
(на определено време, до завърщането на лос- ? 
тоянната работничка от отпуск по майчинство). ^ 
УСЛОВИЯ: Квалифициран търговски работник ф 
с една година трудов стаж.

2. Отговорник за магазина в село Зли дол, един ^ 
изпълнител.

УСЛОВИЯ: Висококвалифициран или квалифн- ф 
циран търговски работник с една година трудов Ф 
стаж. Ф

Трудовото отношение се засновава на неопреде- ♦ 
лено време.
Молбите с всички необходими документи, се ^ 
представят при Общата служба на Трудова ор- ф 
ганизация „Босилеград" в Босилеград в срок от ф 
8 дни от публикуването на обявата.

ф
Непълни и закъснели молби няма да се разгле- ф
ждат.

Ф
Ф

ОЩЕ ЕДИН РЕЙС...
Ф

Местната общност прие 
решение да се удовлетво
ри иок на Автотранспорт
ното от Пирот — Погано
во. В Пирот живеят 
50 семейства от Поганово, 
а по десетина от Драгови 
та, Бански дол, Барйе— и 
искат да бъдат т улеснен и, 
беше казано в обосновани 
ето на това решение.

остава да се договор
ят ^Ниш-експрес” и Авто 
тр анопортното.

— И да не идва

Ф

* ♦над

♦ЧИИ СА ТОПОЛИТЕ?Се
га

Още при прокарването 
на пътя Поганово — Пога- 
новски манастир възникна 
спор между местната об
щност 'В Поганово и Марии 
Влашки за тополите и вър 
бите, 'които засегна тра
сето. Сега при прокарване 
то токовата мрежа, той ^ 
пак слага ръка върху из 
сечените тополи и върби.

— Не можем да допус
нем да взема тополи и 
върби, които са собстве 
ност на нашата местна об 
щност — бяха единодуш
ни погановчани, като нало 
жиха на ръководството на 
местната общност веднага 
да потърси и документ, 
кой и кога е засадил те
зи дървета, като се даде 
спор срещу Марин Влаш 
ки да не посяга по-<ната- 
тъ<к върху ТЯХ.

И така: наред с приби 
райето на царевицата и 
обезпечаването на топли
во за зимата, погановчани 
не забравят и др. комунал 
но-битови проблеми.

Фвсеки
изтъкна един дис-ден

кута)Нт. Но има нужда да 
идва поне два до три път

Ф
♦

►♦♦ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФчЗти в седмицата.

ЛКЪДЕ Е ПРОТОКОЛЪТ 
ЗА ТОКА?... Извисяват ръст стълбовете 

към Погановски манастир ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ

Ни председателят на ме 
стната
Истатков, ни някои хора 
от комитета по електрифи 
кация (която Стана през 
1966 година, «е можаха 
да дадат точен отговор на 
този (въпрос. А в него 
внесено, че нито едно се
ло, ШтО един стопанин, не 
може да бъде .включен в 
токовата мрежа без раз
решение на местната об
щност- Погановчани едино 
душно дадоха съгласие 
да се разреши на Тодор 
Тошич от Белград да полу 
чи ток. като внесе необхо 
димата сума, но открито 
негодуват защо е даден 
ток на Бански дол, Пла- 
ниница и Грапа, без да 
платят почти нищо.

ката скупщина поне ни по
могнат да въведем улично 
то осветление, защото на- Примерът на д-р Младенвинобщност Тодор

истина сами не можем 
добави друг.

Остана да ое
Преди .известно време заведох сестра си 

Милинка Джорджевич .на лекарски 
отделението за ухо, нос и гърло въ.в вранската 
болница. Прие ни д-р Зоран Младенович, специ
алист по оторинола|ри1нгология, 
прегледа болната дш сестра. И двете бяхме въо
душевени от бързата услуга и вниманието, с 
което 'ни обкържмха д-р Младенович и медицин
ската 'сестра, която работеше в отделението 
този ден. Техният приме/р требва да бъде ис
тински образец .на медицинските работници за 
отношение към пациента, съгласно етиката на 
лекарската професия-

Желая да изразя публично благодардността 
ои на д-р Младенович и медицинската сестра 
от Медицинския център във Враня.

направи 
иок до общинската скуп
щина, за да ое види как-

претлед в
е

ви са възможностите- и 'нашсъвестно

ДА ИМА ВОДА ЗА 
ВСИЧКИ...

От десетина години на
сам мнозина погановчани 
въведоха вода по домове
те ои. На частни начала. 
Оказа се в .някои махали 
като Петковци,. Войчин- 
ци, Матеиици, Дунгеров- 
ци, Ковачевци, Окаклинци, 
Асанавци и др. водата не 
достига. Води се акция за 
довеждане на вода от по-

Люба Васева 
с. Горна Лисина

М. Андонов V.. У
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ЗА СПОРТНИТЕ СТРЕЛЦИ В ДИМИТРОВГРАДФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР”

ПЪРВА ПОБЕДА Ново стрелбищеравноправна борба, в 
отбора от-

на в
която и двата 
белязаха още по един гол. 
Резултатът от 4:2 е реа- | 
лен. В отбора на „А. Бал
кански” този път се из
тъкна ветеранът Кръста 
Кръстев, който през 90-те 
минути игра неуморно.

В следващия кръг фут
болистите на „А. Балкан
ски” гостуват на отбора 
Сеняк”.

I

„А. БАЛКАНСКИ” — „ХЕМИЧАР” (ПРАХОВО) 4:2 ственотполитическите ор
ганизации, обзаведена е 
една зала от съществува
щите под трибините на 
спортния център. С мини
мални средства от само 2 
милиона и седемстотин хи 
ляди стари динара, помощ
та на трудовите организа
ции „Тигър” — 00СТ „Ди 
митровград”, ,,Ваоил Ива- 

Ц|иле”,- които са дали 
материал и безплатно ра
ботили, димитровградски
те стрелци могат да упра
жняват своя спорт незави
симо от временните усло
вия. Стрелбището, което 
същевременно могат да пол. 
зуват шест души, е авто
матизирано и има всички 
необходими условия за по
стигане на добри резулта-

(3:1) Димитровградските спор
тни стрелци най-после по
лучиха съвременно стрел
бище. На 17 този месец, 
в присъствието на гости 
от побратимения Алексан- 
дровац Жупски, „Нитекс” 
от Ниш и представители 
на обществен ополитичес- 
кия живот на Димитров
град, стрелбището ■ симво
лично откри, председател
ят на общинската скупщи
на Петър Тасев.

Спортната стрелба в Ди 
митровград има сравнител 
но дълга традиция. И не 
само традиция, но и забе
лежителни успехи. Друже 
ството на стрелците „Гра
ничар” досега с минимал
ни средства и при не осо
бено добри условия са уп
ражнявали спортна стрел-

Димитровград, 18 
мври 1983
център 
около 400

Футболистите 
Балкански” спечелиха пър 
вата победа в тазгодишно
то първенство. Те победи- 
сха

септе-
г. Спортният 

.Парк”, зрители 
души. Времето 

облачно и студено. Гол
майстори: Борислав Мано
лов (1:0) в 15 м.,
Иванов (2:0) в 20 м. от 
дузпа, Андращ Руям (2:1) 
в 34 м., Милорад Друлич 
(3:1), автогол, Борислав Ма 
нолов (4:1) ® 58 м. и Ве
лимир Матейевич (4:2) в 
74 м. Жълти картончета: 
Душан Ненич и Димитър 
Каменов от „А. Балкан
ски”, а Драган Мургано- 
вич от „Хемичар”. Съдия 
на срещата Любомир По- 
тич от Пирот.

на „А.

:
твърде добрия отбор 

„Хемичар” ох Прахово. По
Синиша твърде.отрудено време и 

хлъзгав терен, домакините 
бяха по-добри и още в са-

„А. Балкански” игра 
състав: Кирил Стаеров 7, 
Димитър Каменов 7, Нови 
ца Тодоров 6, Милован То 
дорович 7, Душан 
6 (Петар Йованович 6), Си 
ниша Иванов 7, Борислав 
Манолов 8, Златан Мар
ков 8. Александър Стан
ков 7, Кръста Кръстев 9 
и Новч-ща Алекоов 7.

в

мото начало на играта по
ведоха с резултат 2:0. Го
стите успяха да намалят 
резултата на 2:1, но доб
рите

нов

Ненич

димитровградчани 
тоя път не допуснаха изне 
нада и покачиха резултата 
на 3:1, с който Резултат 
завърши първото полувре
ме.

Д. с.Второто полувреме изми

ти.БОСИЛЕГРАД: ФУТБОЛ „ЖЕЛЕЗНИЧАР” (ВР. БАНЯ) : „МЛАДОСТ“ 3:0, (1:0) Димитровградските стре 
лци това и потвърдиха на

ба.
Какво е значението на 

дружеството в системата 
на всенародната одбрана 
и обществената самозащи 
та не трябва много да се 
говори. Достатъчно е да 
се каже, че то оспособява 
голям брой младежи и де
войки, пионери и други за 
стрелба с пушка. Интере
сът сред младите и граж
даните за този вид спор
туване също е голям. 
Благодарение на ангажира 
нето на ентузиастите в 
дружеството, помощта на 
с ам о уп р а ви тел н ата 
ност за физическа култу
ра, Съвета за народна от- 
бюана, общинската скуп
щина, Съюза на запасните 
командири и бойците, как 
то и помощта на обще-

Първо поражение на „Младост" спортнаприятелската 
среща по стрелба с възду
шна пушка между Алекса 
ндровац Жупоки, 
т©кс” от Ниш и Димитров

„Ни- .бор на „Индустрийски” от 
Владичин хан. В добра мъ
жествена и резултатна иг
ра домашният отбор от- 
беляза победа от 4:1, по
лувреме 2:0. Това също 
така е първото пораже
ние на юношеския отбор 
от Босилеград.

Първият отбор на „Мла
дост игра в следния със
тав: М. Чипев, Д. Златков. 
Ж. Евтимов, Б. Тасев1, Б. 
Иванов, Л. Захариев, Р. 
Венков, Б. Воинович, В. 
Чипев, С. Якимов и М. 
Цветков. А юношеският 
отбор: В. Тонев, Л. Алек- 
сов, С. Владимиров, П. 
Стоянов, П. Гашевич, П. 
Глигоров ,В. Глигоров, И. 
Рангелов, Н. Крал, Р. За
хариев и Н. Стойнев.

В следващия кръг,
24 този имесец, „Младост” 
ще гостува на „ИндустРий 
ски” от Владичин хан, а 
юношеският отбор на „Ала 
кинце” от Алакинце.

Нерядко в спортната иг
ра, а преди всичко във 
футболната, съдията с при 
стнастно съдене е .двана
десетият играч” за един 
отбор. И в резултат на 
това по-добрият отбор ос
тава ' победен. Всъщност 
такъв бе съдията Миодраг 
Стоилкоеич от Враня на

с ръка и отбелязва и вто
рия гол за домашния от
бор. В този момент боси- 
леградските 
рекламират, че гола е не- 
регуларен, обаче съдията 
остава последователен при 
своето необективно съде
не и показва на центъра 
на игрището. Така вместо 
гостуващият отбор да из
равни резултата домашни
ят отбор води с 2:0. Да 
бъде нещастието още 
голямо съдията на С. Яки
мов показва червено кар
тонче, а на В. 
жълто. С това срещата бе 
вече решена в полза на до 
машния отбор. Като факт, 
че вторият гол (който по 

оценка бе решаващ)

град, състояла се по по
вод тържественото откри
ване на стрелбището. Жен 
ският отбор на „Граничар” 
от Димитровград се класи
ра на първо място, а Ру
жица Алексова зае челно 
място. Да напомним, че 
Ружица е първенец в Ни
шки регион в стрелба с 
въздушен пистолет, а съ
що и женският отбор. 
Предстоят състезания в 
Титово Ужице, а също и 
в Александровац Жупски.

футболисти

футболната среща в рам
ките на петия кръг на таз
годишното есенно първен
ство между „Железничар” 
От Вранска баня и „Мла
дост” От Босилеград 
Вранска баня. В началото 
на второто полувреме при 

1:0 за домаш-

общ-
по-

във
Воинович

А. Т.
резултат от

отбор, когато босиле- 
футболисти доб Спортни новиникия

градските 
ре организираха своята иг
ра. с бързи контраатаки и

момент се

БАСКЕТБОЛИСТИТЕ по „А. Балкански”
гостуваха в Бор, понеже теренът в Кладово е 
суспендиран. Те се срещнаха с отбора „Гердап”. 
Срещата спечелиха баскетболистите на „Гер
дап” с шест точки разлика.

ЮНОШЕСКИЯТ ОТБОР на „А. Балкански”, 
който се състезава в междуобщинската лига, 
в събота на 18 септември т-г. гостуваха в Бела 
паланка, където победиха „Единство” с резул- 

4:3. Най-добър в димитровградския отбор бе 
Петар йованович.

наша
делегатът в протокола е 
записал, че авторът «на вто 
рия гол преди топката е 
спуснал с ръка на земята, 
а след това улучил целта.

на
когато всеки 
очакваше резултатът Да 
бъде изравнен, Стоил ко- 
вич Става „допълнителен" 
играч в отбора на „Желез 
ничар". Все пак, футбо 
тите на „Младост”

всяка цена да взе-

И юношеският отбор на 
„Младост” в събота бе по
разен от

лис
реше- М. я.„юношеския от- татни по

поне една точка от 
с това 
останат

ОБЩИНСКА ЛИГА — ПИРОТмат
Вранска баня и 
след петия кръг
иепобедени,

ФУТБОЛ: ШАХ. В първия кръг «на шахматното пър
венство в региона шахматистите «на „А. Балкан
ски” гостуваха в Алексинац, където загубиха с 
6:2 от домашните шахматисти. Първенството 
щс продължи след две седмици, поради ,куп-със
тезанието, което се провежда едновременно.

Добра и резултатна игранепрестват
(двоите атаки къМ вра- 

отбор.
със

ПАРТИЗАН” (ЖЕЛЮША)— „ПАДЕЖ" (ПЕТРОВАЦ) 
"4:2 (1:1)

тата на «домашния 
Обаче в 72 минута Драго- 

Савич авторът но
послужва

д. с.
рот футболистите на „Пар 
-лизан" от Желюша побе- 

отбора „Падеж” от 
Пстровац с резултат 
Рсзултатът можеше да бъ, 
дв далеч по-убейителен да 
бяха домакините реализи 
рали всички голови възмо
жности, които създадоха в 

на играта. Когато 
се има предвид, че тоза е

РЕГИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО НА 
РАБОТНИЧКО-СПОРТНИ ИГРИ В НИШ

ООСТ „Димитровград" на второ място
Ниш, септември 1983 г.
Като победители от междуобщинското съ

стезание на субрегнона футболистите на ООСТ 
„Димитровград" играха на регионалното състе
зание по футбол па малки врата в рамките на 
работническо-спортните игри. Победител на та
зи среща завоюва правото да се състезава на 
Републиканско първенство.

Във финалната среща в Нишки регион се 
срещнаха отборите на ООСТ „Димитровград и 
„Ей” — Ниш. Работниците-футболисти от Ниш 
бяха по-добри и убедително извоюваха победата 
е резултат 9:0. Работниците-футболисти от Ди
митровград оказаха достойна съпротива само в 
течение на първото полувреме, което завърши 
при Резултат 1:0 за нишките „електронни”. Вто
рото полувреме измина в тяхно пълно надмо-

Д. С.

Димитровград, 18 септе- 
-д 1983 г. Зрители око

ло 300 души. Стрелци: Бу 
Ранчич (0:1), Сте-

слав 
първия гол, се мври

диха
4:2.

димир ,
фан Стефанов (1:1), Зарков 
Зоран (2:1), Раша Тодоров 
(3:1), Иван Георгиев (4:1) 
и Бобан Ценич (4:2).

ПОПРАВКА
В миналия брой на 

вестника е допусната 
ОБЯВАТАгрешка в

за попълване на 
кантното място в под
ведомственото учили
ще в м. „Дудииа 
с. Дукат-

Именно, правилно 
е да гласи: търси се 
УЧИТЕЛ ПО КЛАСО 
ВО ОБУЧЕНИЕ на 
определено време с 

работно време
в подведомственото
отделение в м- Д*" 
ДИНА” вс.
ДО 30 ЮНИ 1984 Г.

РЕДАКЦИЯТА

ва-
„Партизан” (Желюша): 

Миленко Виданович,
течение

Са-
второ (Представяне, «налице 
е перскпектишю бъдеще 
пред този новосформиран 
футболен отбор.

фет Милошев, Братислав 
Станков, Аца Станулович, 

Рангел То 
Костов 

Иваи Ге-

Тома Марков, 
дорович, Никола 
(Раша Тодоров), 
оргиев, Мирослав Мило
шев (Кръста Митов), Стев 
ча Тодоров и Зоран Зар-

на 25В следващия кръг 
септември 1983 г. отборът 
на „Партизан" от Желюша 

е фаворита
пълно

ще се срщне 
„Младост”-

ков.
Дукат

В своето второ предегав 
общинската лига Пи

щие-Д. С.
яне в
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Пекара има 

леб нема
Док шсуйем ии онова имам си леб. Ис

тина, истина. Е, са че ви кажем защо пишем за
лебат-

НЬокатьа, у петак, най-младият син дойде 
при мене и ме покара да идемо у Търнсйият 
край, пели от там му йе невестата, па решил 
да отиде до бабу си и деду си за сливйе, круш- 
Не и теквея работе- Агие реко, че идем не съм 
си видел 1триятел>ете йоще оди свадбуту-Е, ама 
тате — рече синат — требе да си купимо повеч
ко лебац, пели знайеш дека дълг пут ни чека. 
Бре помисли ои я, Детево дали йе въркнуло. 
Къв дълъг пут, ей га куде йе- Е, тате, тате, пай 
поче детето. Па ти ли мислиш кроз ждрелото, 
че минемо... Нема скоро тука да се мине, са 
требе преко три общине да путуйемо та да сти- 
гне.мо у Одоровци. О сине, па изгледа ич не 
чагеш весници, па незнайеш ли дека у Звонци 
су направили най-модерну пекару, там че си 
купимо леб. Щго си йезик не прегризо него това 
избл>ува, корча йедан.

Съгласи се синат, седомо у лимузинуту 
та преко Пирот, та ггреко Бабушницу, та у Звон
ци. Додек стиголш повече од половин резерва- 
рат с бензин изтроши.мо, ама и нашете .мешине 
почеше да скомълчу —■ огладнемо ко вуци. Де
ло време ои мислим ко че у Звонци из новуту 
вурн>у да купим леб и ко че га отепам. Ка сти- 
гомо у Звонци — ядац. Нема леб! Що бре? Е, 
пекара има, ама нема пекар, нема кой да меси 
лебат и това ти йе. Лелйе, боже кво че са да 
работимо гладни. Сети се я 33 бай Станою. ре
ко са че он да ме спаси. Огидо при н>ега, му- 
ну.мо по две три и я му реко ква йе работа. „Е, 
Манчо, Манчо, ма па що се возиш на тея лъ
же..., що си не си купил леб у Пирот”. Знам 
дека би ми дал да има, ама рече да су дали по
ловин леб на некога човека що се бил лечил у - 
Башуту.

— Добър ден. Аз — Но преди половин го-
Попов. А вие? дина казахте, че не тряб-— Докторе, какво— Аз не съм ... ва да ям -нищо през нощта.правя, за да мога да спя 

добре. ,
— Знам, знам. Но досе

га медицината се придви
жи доста напред.

— Защо плачеш, мал
кия?

— Защото само аз знаех 
да отговоря на въпроса, 
който зададе учителката.

— Ами защо тогава? А 
какъв беше въпроса?

— Кой е поставил пи- 
рончето на стола...

— Преди съи изпийте 
една чашка с мляко или 
изяжте една ябълка.

г
Мъдрветта прв8 вековете

Правдата, както и слънцето, може да бъде за
тъмнена, но само временно.

БОБИ
г—- Беше ли при зъболе

кар?!
— Да. Извади .ми два 

зъба.
— Доколкото си спом

ням, болеше 
един ...

— Да но той нямаше ре

Много велики истини отначало са били арес.
Б. ШОУ

Ако стоиш прав, не се бой, че сянката ти е 
крива.

те само КИТАЙСКА

Светлината се ражда в мрака.
ФРЕНСКА

сто.
Лъжата е болест — истината лекарство.

АРАБСКА
Млада девойка отива с 

годеника ои на конни .със
тезания- Тя заложила на 
някакъв ко<н, но загубила.

— И слава богу, РобеР- 
казала тя- — И да 

бях спечелила, все едно
— не знаех какво ще пра
вя о този кон.

Цялата радост на живота е в творчеството. Да
твориш, значи да убиваш смъртта.

Убава работа. Са йе за нанигде. Без све 
могу, ама без лебат никико. Ко ли се ране гия 
ядни госйе у баььуту, па пензионерите, па бол
ните...

Р. РОЛАН

Материалът не винаги играе решаваща роля в
то

работата — но майсторът, винаги.
М. ГОРКИ Айде да ви не иъавим повише, само че ви 

поручим — ако идете камто тия край понесете 
си повечко лебац.Човек може да установи способностите си 

когато се опита да ги приложи.
само
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