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СФРЮ Йосип Броз Тито вт 
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 графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
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Да се обхванат 

жизнените въпроси
В СУГДУЛИШКА ОБЩИНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТА

ЬИЛИЗАЦИя

Със собствени сили
МЕРКИТЕ на дългосро- дулишка община има вече 

чната икономическа ста- работническа класа, профе 
би лизалия комунистите в оионално оспособена и го- 
Сурдулишка община са ре- това със собствени сили 
шени да провеждат на де- да мени съществуващото 
ло, а не да ги подкрепят положение. Преди всич- 
с думи. Оценявайки пери- ко трябва да се мени от- 
одично стопанските резул ношението нъм труда и 
тати, едновременно набеля да се подобряват качестве 
зват нови мероприятия за ните фантори на стопан- 
ускоряване на производст- ока дейност- 
вото и за всестранно пол-

ПРИКЛюЧИХА предизборните 
повечето първични организации на. Съюза 
стите. Покрай анализирането 
дишна дейност на 
ноавете ; 
изготвят

разрешаването на съще
ствените начинания в бор
бата за икономичесна ста 
билизация-

— Трудовите хора схва
щат положението и са го
тови да дадат всичко от 
себе си за преодоляването 
па съществуващите труд
ности, но не и да търпят 
неправдините и привилеги 
ите, които ползуват някои 
извън труда. Затуй да при 
зове някой към акция мо 
же само ако самият вед
нага тръгне в акция — по-

събрания в 
на комуни 

на досегашната двуго- 
гтг организациите, органите и чле

на ск, ,са създадени работни групи, ноито 
доклади за предстоящите задачи на кому

нистите в тях. На изборните събрания ще бъда-г 
изнесени доклади и ще се разисква за по-нататъшни 
те задачи, ще се приемат акционни програми за 
работа за предстоящия период. Така оценявайки 
сегашната- дейност и анализирайки 
стигнато, От аспект на програмираните въпроси, про' 
изтичащи от

да

до-
нритичеоки по- В тази борба за ново 

качество в работата и по
веден пето е изпит за все-

Шттм

зуване на разполагаемите 
ресурси.документите на Дванадесетия кон

грес на СЮК и Деветия конгрес на СКС, ще бъдат Ут 
върдени и непосредствените задачи и дейност вър
ху реализирането на конкретни въпроси във всяка 
среда.

Щ Ш. 3 сочи неотдавна председа- 
Щ телят на ОК на СКС Сла- 
Ш волюб Маринкович.

1.
Това неацо изиоква всяна първична орга

низация на Съюза на комунистите нонкретно да при 
еме акционна програма за действувай е по въпроси, 
от областта в която комунистите непосредствено 
работят-

т Ст. Н.. Щ ; лш г11
# ДИМИТРОВГРАД

Така първичните организации на Съюза на ко 
мунистите трябва да набелязат в предстоящата си 
дейност ангажирането си за осъществяване на пове-

ял Започна да работи 
Политическата 

школа на ОК на

г

*че и по-качествено производство, за оказване на по
добри услуги, повишение на дохода, разширяване «а 
производствените мощности и прочее. Не бива да 
изостане и идейно-полмтичеоката подготовка на 
членовете на СК с конкретна програма за осъществя' 
ване на тези цели.

Сигурно е, че задачите на комунистите в осъ
ществяването на Дъдгорочната програма по икономи1 
ческа стабилизация са основни, което всъщност пред 
ставлява осъществяване на задачите От Десетото 
заседание на ЦК на СЮК и Дванадесетото заседа
ние на ЦК на СКС. Внесените в програмата задачи 
трябва акционно да мобилизират комунистите в раз
решаването на проблемите заедно с останалите тРУ- 

и граждани. При това, необходимо е поето
да бъде уста

като практика, постоянно да се анализира ре 
ализирането на претите заключения и задачите, вне
сени в акционната програма.

Между другото, на предизборните - съорания 
беше изтъкнато, че е ^«аието^а

Гпос”ев *
Съюза на комунистите, нъдето има М^ ’̂ В Рл 
ганизации, които ^

въпрос. За Успеш_ 
на приемане на 

необходи-

з ’
СКСш \

Политическата шко 
ла на общинския ко 
митет на СКС в Ди
митровград тези дни 
започна да работа. На 

тържест-

Сурдулица
член на- Същза на ко

мунистите, както и всеки 
со- трудов човек и

нин. Пред Съюза на ко
мунистите се 
крупни задължения и от
говорности в раздвижване 

Сур- то на нови инициативи за

съзнават, ки
че трудностите са големи. 
Същевременно обаче

възможностите,

Комунистите
гражда- скрюмното 

во по този повод, осчат, че 
както материалните, така поставят вен представители на 

общинския комитет, 
присъствува и изпъл- 

секретар 
на Председателство
то на Междуобщинс- 
ката конференция на 
Съюза на комунисти 
те в Нишки регион 
Драган 
вич.

дещи се
янно да се анализира осъщественото, и човешки, съоцо са голе

ми. Въпреки че 
чески е изостанала,

икономи-новено
нителният

БОСИЛЕГРАД

Оценка на двугодишната 

дейност Анджелко-
жимато внимание 
е пристъпвало към т°зи важен 
но осъществяване на политиката 
пови чанове в Съюза на комунистите са 
ми известни промени в раоотата и

укрепване отговорността,
'. Необходимо е

занимаване с този въп-. 
първична организация 

анализира и съблюдава 
приемане, навреме Да 

всичко младите,

Босияеград-мунистите в 
ска община.

Освен изборната дей- 
Председателството

Изборната дейност в ор
на Съюза па 
в Босилеград 

според

В продължение от 
няколко месена нурси 

ми-

ганизациите 
комунистите 
она община върви 
уточнената от страна 
ОК «а СКС в Босилеград 

В повечето пър

вповедението,
орган изир ано
да се иасър-

иост,
на ОК на СКС в Босиле
град, на което присъству- 

и ръководител ите
обществено-политичес 

обсъди

стите, канто и 
налата година, 
слушат 43 сказки на

насмисъл на
стта и приемствеността 
чава практиката на системно 
рос. Това ще рече, че всяна 
на СК е длъжна редовно да 
конкретните възможности за
забелязва воички ония ' работа и поведе-идейното ои определете, рао в СК. Необ,
ние, изпълняват Усл^ята^* и ангажират повече- 
ХОДИМО е те да се * к0 на млади хора, ще

Приемането, првч* ® повсестранна парти-
доттринася към п0"кач^ГенергиЧно разрешаване 
йна дейност, кажго и п - я^инената и трудова оре 
всекидневните проблем комунистите тРяова

. Пради ^«^'^вдедащполитичесни ясно 
да се пр«лат|«И-ДС*«Атомни* производи-
опреиелени работници, с всеотдайно те
тели, младежи и девойки, ° програмата 
борят за осъществяване политиката и н 
Съюза на комунистите.

«ахапрограма, 
вични партийни организа- 

пртключиха подгот®и- 
събрания- Само

са проведши, 
всичко поради отсъ

иа свързани стеми,
марнсовото учение, 
обществено- икономи 
чесната система и со

ните организации
план за по-^нататъш 

активност във връзка 
пър-

ЦИ1И
телните и приев

наняколно не със запознаването на 
втгчните партийн и органи- 

Затслюченията
предикоито с са-циал истическото 

мауправление, 
дународнитс 
ния и др.

по-голямо чи-ствието ,на
нкомунисти, които все 
не са се завърнали от 

работа. Всъщност, 
най-къси чеР"пи» е

меж-
отноше

зации със 
от Десетото заседание на 
ЦК на СЮК. Изхождайки 
от значението на посоче- 

засед&ние, Председа-

с^ю 
още 
сезоннана
това в
констатация °т проведено 

миналия петъд засе-
. Предсвдателст- 
ОК на СКС в Бо-

Лектори ще бъ
дат известни общест 
вено-лолитически де 
йци о.т общината и ре 
щон Ниш. А. Т.

НОтО
телството взе решение на 

събранияда то в
дание на.
вото на ^
силеград, разлепвайки за 
изборната дейност в орга- 

г Съюза на но-

предизборните 
да се разработва и този 
материал.се

на
М. Я- V.

низациите наБ. Костадинов



НАС |[ ПО СВЕТА И н
В СТОКХОЛМ, НА 17 ЯНУАРИ ЩЕ ЗАПОЧНЕМИЛКА ПЛАНИНЦ НА ПОСЕЩЕНИЕ ВЪВ 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Европейска конференция по разоръжаване
приключилото тези {«ЩД™,ДгтаЖю°можЕЕдаАналог на две премиерни
НИЕ ПРЕМИНА БЕЗ 

СЕ ОТЧЕТЕ КАТО УСПЕХДнес приключва офици
алното приятелско прсе- 
щемие на председателка 
та на Съюзния изпълните
лен съвет Милка Планини 
във Великобритания, кое
то започна на 15 ноаември

и пътмщата за уравновес 
яване и разширяване на 
стокообмена и за по-сме
ло развитие на по-сложни 
облици на икономическо 
сътрудничество, нанто и за 
по-нататъшно усъвършон- 
ствуване но финансовото 
сътрудничество.

Във връзка с междуна 
родните въпроси отделиш 
бяха разгледани обстанов 
ката в Европа, отиошени 
ята Изток — Запад, разо 
ръжоването, кризисните ог 
нища, международните 

икономически отношения 
и положението на развива
щите се страни, както и 
дейността на необвързани 
те страни за подобряване 
на обстановната в света.

1

и неутралните 
сред

вързаните
европейски страни, 
които и делегацията 
СФР Югославия, оглавява

В столицата на Швеция 
Стокхолм на 17 януари 
1984 година ще започне 
Европейска конференция 
по разоръжаване, Съгласно 
декларацията, приета на 
Мадридоната сРсща на 
Конференцията за сигур
ност и сътрудничество в 
Европа. На подготвително 
то събрание, което при
ключи тези дни в Хслзин 
ки, беше утвърден дневен 
ред на Конференцията, на

която ще се потърсят м-ер 
км за укрепване на довери 
сто, сигурността и разоръ 
жаването на

иа
нашия кон

на от нашия посланик във 
Финландия Младен Бо
жии. Във връзка с участи 

неевропейските 
страни

тинент.
Манар че се проведе 

при сложна международна 
обстановка, подготвително 
то събрание премина без 
конфронтация, което без
спорно може да се отчете 
като успех. Голям 
нос за този успех дадо
ха делегациите на необ-

тл\
Мил-В разговорите на 

ка Планинц с велинрбри- 
таноката премиерна Мар- 
гарет Тачър и министъра 
на външните работи Дже 
фри Хоумн беше напра
вена -размяна на мнения 
за състоянието на двус-^ 
ранните отношения и сът-

ето на
средиземноморски 
е решено да им се „създа 
де възможност « те да 
дадат принос за работата 
на европейската конфеРен 
ция по разоръжаване.”

при-

БАЛКАНИТЕ — ЗОНА НА МИРА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО, БЕЗ ЯДРЕНО 
ОРЪЖИЕрурничество, както и за 

н ай-актуалн и те 
родни проблеми.

Отделно внимание бе 
ше посветено на начините

Iмеждуна-

Българска мдярепа на гръцката иницкатива
• ПОДКРЕПАТА Е ИЗРАЗЕНА ПО ВРЕМЕ НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА АН 

ДРЕАС ПАПАН Д РЕ У В НРБ 
Народна република Бъл 

гария отново подкрепи иде 
ята на Папандреу за пое 
тепенно претворяване на 
Балканите в зона на мира 
и сътрудничеството, без 
ядрено оръжие, и изрази 
готовност да даде съотве- / 
тен принос за възможно 
по-скоро осъществяване на 
идеята за безядрен полуо 
стров.

Това константират специ 
алните пратеници на атин

ЗЛОКОБНА НЕИЗВЕСТНОСТ НАД ТРИПОЛИС
нейната програма на сре
щите по начало е прието, 
след това да се проведе за 
седание на високи предста 
вители на правителствата, 
а накрая конференция на 
шефовете на държавите 
или правителствата на 
балканските страни, на 
която да се прокарат пъ 
тища на процеса за прет
воряване на Балканите в 
без ядрен а зона.

ските средства за масова 
информация, които следя 
ха официалното 
ние на социалистическия 
премиер на Гърция Андре 
ас Папандреу в НР Бълга 
рия-

„Оставам с народа" посеше-

— 'заявали Арафаг слеД 
като бунтовниците от ре
довете на ООП отхвърли
ли иска му «на палестин
ските бежанци в Трипо- 
лис да се гарантира пълна 
сигурност”

.Дойдоха в Триполис, 
защото моят народ се на

мира пред опасност от из
требление- Длъжен съм да 
бъда с него. Затова няма 
да напусна Триполис, все 
докато не се дадат такива 
гаранции. Не смея да по
зволя да се повтори тра
гедията От Сабра и Шатм- 
ла” — казал Арафат-

Първата среща на специ 
алисти от балканските стра 
ни трябва да се състои в 
Атина в началото на иду
щата година. Гръцкото 
правителство настоява, а

40 ГОДИНИ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЮ
Яйце тРябва да се изключи тока, а в Кул
турния дом трябва да овети през цялата нощ, 
но трябва да се извърши пълно зътъмнение 
на същия, зарад обезпечаване срещу евенту
ално нападение от въздуха”.

Заповедта беше изпълнена. Непосред
ствено преди започване на заседанието гра
дът потъна в мрак, а в залата на Културния 
дом, която декорира Джордже Андреевич 
Кун, блестеше електрически ток. За всеки 
случай бяха подготвени и карбидни лампи.

Точно в 19 часа в залата влезнаха дру
гаря Тито, членовете на Върховния щаб, бур 
но приветствувани от делегатите. Хорът ,на 
Театъра на народно освобождение на Югосла
вия запя химн ата „Хей, славяни", а прицъс- 
твуващите в залата станаха и воички за
пяха. А окогато на трибуната излезе д-р Иван 
Рибар, председател на Изпълнителния отбор 
на АВНОЮ, в залата завладя дълбока тиши
на. Отекваше само неговият глас: „Другари 
заседатели, откривам Второто заседание на 
АВНОЮ".

Олед това д-р- Рибар прочете доклад за 
работата на АВНОЮ от Първото до Второ
то заседание и прокомантира смъртта на по- 
чиналие и загинали членове на АВНОЮ, сред 
които беше и синът му, легендарният младе
жки ръководител Иво Лола Рибар.

Според отчета на верификационния ко
митет, АВНОю имаше 250 заседатели, без 
делегати от Македония и Санджак.

Първи говориха представители на покрай 
ниноюите антифашистки вечета. От името на 
овоите народи и народности те привет.ству-

лен и уверен народ, осъществявайки държав
на общност с братските народи на Югосла
вия ..ТАКА СЕ РОДИ 

РЕПУБЛИКАТА (5) РЕЧ НА ДРУГАРЯ ТИТО

Присъствуващите делегати о нетърпение 
очакваха речта на др. Тито. С доклада си 
„Развитието на Народоосвободнтелната бор
ба на народите на Югославия във връзка с 
международните събития" др. Тито започна 
към 21 часа. Говореше просто, ясно и реши
телно. Още в началото каза:

„ ... Създаването на Антифашисткото ве
че на народното освобождение на Югославия 
е една от най-големите придобивки от наша
та Народооовободителна борба досега. Поло
жени са основите, върху които се изгражда 
едно ново, по-правдиао общество в югослав
ските земи, положени са основи връху, кои
то се създава истинско братство и равно
правие между воички .народи в Югославия, 
сюнови на една истинска демокрация, народ
но правителство”...

Другарят Тито изнесе и потресающо 
обвинение против клеветите и неистините, 
които в света се разгласяват за героичната 
борба на югославските народи:

„Трябваше да пролеем потоци скъпоце
нна народна кръв, трябваше десетки хиляди 
най-овидни синове на нашите народи да по
ложат животи през двегодишната неравна 
борба с враговете, за да може накрая исти
ната за истинското положение в Югославия 
да си прокара път пред световната обществе
ност. Може бит никога

Основите на 

нова Югославия
У

Град Яйце в края на ноември 1943 го
дина изглеждаше тържествено. По-търже- 
ствено, отколкото Ужице през есента на 1941, 
Фоча през пролетта на 1942 и Бихач през 
есента на 1942 година. В началото на заседа
нието на АВНОЮ, градът на водопадите на 
Плйва лъхаше от необикновена атмосфера. 
Присъствието на голям брой видни партизан
ски ръководители, -което дотогава 
видяно та-м, накто и появяването на парти
занските патрули по улиците и площадите 
предизвикваше сред неосведомените хора за
ключение, че тук става нещо важно и ве
лико.

не беше

Д-р РИБАР ОТКРИВА ВТОРОТО ЗАСЕДА
НИЕ ваха воички делегати и на историческото съ 

браиие пожелаха успешна работа. На трибу
ната се сменяваха другари От Босна и Хер
цеговина, Черна гора, Сърбия, Хърватско, 
Словения-

— Днес словенският народ

един малън народ не 
е така скъп платил уверяването на световна
та общественост, че кръвта, пролята в Юго
славия — негова кръв, а не на позорните 
предатели, чиито главатари се ползват с го
стоприемство в съюзническите страни ... 
Предателокото лондонско правителство пове
че от две години лъжеше цял овят, говорей-

В навечерието на самото заседание, на 
29 ноември сутринта, архитектът Жива Джор- 
джевич получава заповед от Върховния щаб 
със следното съдържание:

„През нощта в Културния дом ще се 
проведе Второто заседание на АВНОЮ. В

изтъкна
ЙОСИП Видмар — след 1300 година настъпва
за пръв път като равноправен, юамгостояте-
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В акци. ятл . .НИЩО НЕ БИВА ДА НИ ИЗНЕНАДА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОС
ТИ КАТО ФАКТОР НА 
СТАБИЛИЗАЦИЯ 

ПИШЕ: РАДОЙЕ КОСТИЧВсенародната отбрана — обществен 

дш на всеки гражданин
ИКОНОМИЧЕСКАТА

Намаляване на 

абщото н съвместното 

потребление
ВИСОКА СТЕПЕН НА 

ЛИТИЧЕСКА
ИДЕЙНО-ПО

ГОТОВНОСТ И ПЪЛНА
МОБИЛНОСТ НА ВСИЧКИ СУБЕКТИ В

■ - >

ОБЩЕСТВЕНАТА ^Дългосрочната програма по икоиомичесна 
стаоилизация, изработена върху .насоките на 
‘ конгрес на СЮК и критическото преразгле
ждане на досегашното развитие на обществе
но-икономическия развой и страната, предста
влява документ от изключително значение за 
всички организирани социалистически сили. Съ
щевременно той означава и

САМОЗАЩИТА И ВСЕ
НАРОДНАТА ОТБРАНА — НАЙ-КЪСОТО 
Е ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ТАЗГОДИШНОТО 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНО УЧЕНИЕ 
„НИЩО НЕ БИВА ДА НИ

Ш‘%

В АКЦИЯТА
твърда Решимост 

сегашното състояние коренно да се мени при 
максималното им мобилизиране. Ядрото на про
грамата представлява обръщането към акумула
цията и общественото регулиране на пропорци
ите между потреблението и акумулацията. Тези 
крупни промени на отношението към акумула
цията в същността си афирмира обстоятелство
то, че виталността на една икономина се из
мерва преди всичко с нейната способност да 
формира акумулация и да я насочва по посо
ка, ноято най-бързо ще подтиква съвкупното 
развитие. Изхождайки от това, че на съще
ствуващата степен на развитост и при съще
ствуваща стопанска стРунтура, пропорцията ме
жду анумулацията и потреблението, определе
ната величина, която не може произволно да 
се померя или нарушава, без оглед чрез прека
ден ръст .на личните доходи, или чрез прекаде
но отделяне за общо и съвместно потребление 
а това да не остави дълбоки и дългосрочни от
рицателни последици върху съвкупното 
ско развитие.

ИЗНЕНАДА"
в босилеградска община. Ян

И тазгодишното заюцочително 
акцията „Нищо не бива 
Босилеградска община 
Щите се, младежите 
ните, г — 
та самозащита

учение в 
Да ни изненада" в не на „ранени” и „повредени" лица, открива

не на , съмнителни" и пр.
Особпотвърди, че труде- 

и пионерите и гражда- 
всенародната отбрана и обществена 

приемат не само -като об-

ено успешно бе учението в босиле- 
училище „Георги Дими

тров и средношколския образователен цен г 
тъР „Иван Караиванов”, където бързо и ефи- 

нужнаст. насно действуваха екипажите 
масовият

градското основно

ществено задължение, но 
В потвърждение на този факт е 
отзив на трудещите се и гражданите в зак
лючителното

и като по оказване на
първа помощ и гасене на пожари.

0тзивът в акцията бе на високо равнище 
и в местните общности, нъдето акцията има 

повече трудов характер. В село Райчижзв 
Ц‘И, Зли—дол, Брестница, Горна Ръжани, гра 
жданите бяха ангажирани в акцията 
ктрификация, докато в останалите села в 
разрешаването на останалите комунално-би 

Ь основните и трудови организации ак- тови проблеми, преди всичко на разширява
нията се проведе на 11 и 12 ноември и има- не на селски и махленски пътища довежда
ше мобилизационен и трудов характер. Тру- Не на хубава питейна вода и пр. И тук се 
дещите се на работните си места с висока 
съзнателност, и отговорност изпълняваха не .мобилност- 
само всекидневните си, но и задачи из обла-

учение в акцията, проведено 
на 11, 12 и 13 ноември тази година. Отзивът 
бе оигурна гаранция в случай на агресия или 
пък каквото и да е друго природно бедствие, 
когато трябва бързо и ефикасно да се от
браняват всички придобивки.

ше

по еле-

стопан-
Имайаси предвид тези основни определения, 

както и факта, че се планира намаляване на 
участието на общото и съвместното потребле
ние в разпределението на националния доход от 
36 на 30 процента в предстоящите Дянолно го
дини, тогава е ясно, че това ще има съответни 
последици върху по-нататъшното развитие 
обществените Дейности, като облик на общото 
потребление.

чувствуваше висока степен на готовност и

М. Я.стта на оказване на първа помощ, евакуира

на

който АВНОЮ ще осъществява своята функ
ция:

ки че борбата в Югославия води нейния ми
нистър Дража Михайдович. За да бъде иро
нията още по-гол яма четническите банди, на
чело с този министър-предател, водеха обще
ството през това време, а и днес го водят на 
борбата против НОБ и ПОЮ, на страната 
на окупатора..."

Прекъснат често от единодушно_одобре
ние, ръкопляскай ия и 
ключи:

В течение на изготвянето на Дългосрочна^ 
та програма по икономическа стабилизация е 
извършен критически анализ на досегашното ра
звитие на обществените дейности у нас. Обща е 
оценката, че обществените дейности в осъщест
вяването ва собствени е функции в областта на 
общественото възпроизводство, жизненото рав* 
нищ е и развитието на обществото, са дали зна^ 
чителен принос за нашето съвкупно икономиче
ско и социално развитие. Те между другото 
значително са долринели върху увеличението 
на съвкупните творчеоки потенциали на стопан
ството и обществото, за напредъка на трудо
вата и социалната сигурност (здравната, дет
ската и социалната защита), за разширяване на 
възможностите за всестранно развитието на

— за изграждане на Югославия на феде
ративен принцип;

— за отнемане на всички права на така 
нареченото югославско правителство в чуж
бина и за забраняването на крал Петър Ка-
раджорджевич да се върне в- страната;

— за одобряване на решенията, заповеди
те и изявленията на Изпълнителния комитет 
на АВНОЮ и Върховния щаб на НОБ и 
ПОЮ;

възгласи, Тихо за-

„Борбата на нашите народи и блестящи
те успехи, които те постигнаха на бойното 
поле благодарение на своята славна НОБ и 
ПОЮ, ни създадоха пред Целия прогресивен 
свят големи симпатии, създадоха всички ус
лови я нашите народи да осъществят своите 
стремежи — свободна, истинска демократич
на федеративна Югославия • • •

— за въвеждане в НОБ и ПОЮ звание
то Маршал на Югославия и за

— признание и благодарност на Народо- 
освободителната войска.

Освен Декларацията, председателството 
на Антифашисткото' вече на народното 
бождение на Югославия прие и следните Ре-

личвостта на трудовия човек чрез усъвършен- 
ствув&нето на общите нултурни, етични и хума
нистични цели на развитието на обществото.

Обаче в развитието на обществените дей
ности са се изявили и бройни слабости, които 
сега трябва да се превъзмогват при много по- 
сложни условия. В тяхното развитие е 
много опонтаност и недостатъчно планиране, но- 
ето пма за последица екстензивно развитие на 
тези дейности чрез квантитативна енспанзия и 
нерационално разширяване мрежата и мощно
стите, надминаващи реалните възможности на 
обществото воичко това да следи със съответ
но увеличение на дохода. Това е предизвикало 
до спадане качеството на услугите, което е ви- 

пълната 011 острота. Например вместо 
превантивната, амбулаторната

осво-

шения:
— за присъждане званието Маршал на 

Югославия и Върховния комендант на НОБ 
и ПОЮ на Йооип Броз Тито;

— за наименованието на Национален йо
на освобождението на Югославия;

на Словенското

ДЕКЛАРАЦИЯ, ВЛЯЗЛА В ИСТОРИЯТА
имало

След доклада на др. Тихо станаха рази
сквания. Говориха мнозина. И всеки искаше 
да каже най-хубави думи за този историчес
ки ден и какво в неговия край е станало д0 
заседанието на АВНОЮ. За реч се явиха: 
Борис Квдрич, Марко Вуячич, Метод М 
куш, Джуро Пуцар, дар Владимир Бакарич, 
Луна Стевич, Франце Лубей, Вице Булян, 
Родояюб Чолакович и мнозина други.

основния доку-

митет
— за присъединяване 

крайбрежие, Бенешка Словения, Исгрия и 
хърватските адриатически острови към Юго
славия и — за образуване на Държавна 
мисия за утвърждаване на злодействата 
окупатора и неговите сътрудници.

Заключителното четене на мсторичеони- 
Второто заседание на АВНОЮ

ко-
на

димо с
Накрая, беше гласуван .

мент на Второто заседание на АВНОЮ, 
Денларация, която влезе в историята. В ся 
между другото се

_ че Антифашисткото
то освобождение на Югославия се УчреД*** 
във врьховно законодателно и изпълнително 
тяло на Югославия, като върховен пРедст - 
вител на суверенитета на народите и държа

на Югославия като цяло и че се 
Национален комитет на освобождс- 

Югославия, нато орган посредством

засилване на 
здравна защита на населението; повече в здра
веопазването са развивани стационнарните мо
щности. Така днес имаме положение, че пър
вият контакт на гражданите със здравната за
щита е затруднен, няма достатъчно помещения, 

са ленарите обща практика, блъсканица 
по чакалните и т.н., а от друга страна посто

янно се увеличават разходите на нерационална
та здравна защита на населението •..

те решения на 
бива придружено от бурни аплодисменти ^ и 
песента: „Маршал Тито, ний ти се кълнем ... 

Затова в герба на Социалистичеона феде- 
- република Югославия е внесена да- 
29 XI 1943 — ден на създаването на

казва:
вече на народно-

ративна 
тата: - 
Нова Югославия-

мално
е

— Край —
вите 
новява 
тшето на

(СЛЕДВА)Драгиша Радованович
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ДИМИТРОВГРАД: СЛЕД ПРЕДИЗБОРНИТЕ 
СЪБРАНИЯ В СКОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН ЦИЯ НА ССТН В СУРДУЛИЦА

Много задачи в икономическата 

стабилизация
Критическа оцеика 

на досегашната 

работа• ПРИЕТИ: ПРАВИЛА НА ОБЩИНСКАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН И ПРОГРАМА ЗА ВЪ
ВЕЖДАНЕ НА НОВО МЕСТНО САМООБЛАГАНЕ 
ОТ 1984 ДО 1988 ГОДИНА

На състоялото се неот
давна заседание на оощин 
оката конференция на 
ССТН в Сурдулица най-го 
лямо внимание беше по
светено на задачите в ось 
ществяването на дългосро
чната програма по иконо
мическа стабилизация в 
Сурдулишна община. След 
като подчерта, че въпро
сите и задачите от дълго
срочната програма заемат 
централно място в дейно
стта на вопчки структури 
в общината, председателят 
на Председателството на 
ОК на ССТН Томислав 
Маркович изтъкна:

-— За осъществяването 
на задачите и целите на 
икономическата стабили
зация от най-голямо зна
чение е по-нататъшното ра водителите и големите по- 
звитие на селското стопан требители. Това са 
ство, социалистическите са дневни задачи за дълъг пе- 
моуправителни отношения риод, кедю трябва да се 
в атрокомплекса и на се- изпълнят отговорно и не

отложно.
Марнович след това го

вори за задачите в реали
зацията на проекта „Мо
рава II” и за успешното 
завръшпане на есенната 
сеитба.

Членовете па ОК на 
ССТН в Сурдулмца под
крепиха заключенията на 
общинския комитет на СК 

I изпълнителните тела 
на обществено-лолитичее 
ките организации в ос-ще 
ствяването на задачите от

ло. Налага се да се борим 
Решително за изменение 
на отношението ни към 
селското стопанство, про
изводството на храна и се 
лянина, за практика, в ко
ято селското стопанствр и 
ще се третира и като фа
ктор на вътрешното ни ста 
билно развитие, и като 
шанс и възможност за из
нос- За целта е необходи
мо да се предприемат кон 
кретни мерки, с помощта 
на които ще се създават 
стабилни

От 27 онтомири до 17 ноември гази година 
Димитровградска община се проведоха пред

изборни събрания в първичните организации иа 
Съюза на комунистите. По този повод водихме 
разговор със секретаря на Председателството 
на общинсиия комитет на СКС в Димитровград, 
другаря Иван Денчев.

в

ки, а не само стопанство
то. Ь областта на здраве- 

образовзние-

• Другарю Денчев, как 
се проведоха предизборни 
те събрания?

— Предизборните събра 
ния в 73-те първични орта 
пизации в общината бяха 
удобен момент за крити- 
чеоки анализ на двугодиш 
ната работа и активност 
на комунистите в нонкрет 
шито среди. Изтъкнати са 
постигнатите резултати и 
належащи проблеми и ела 
бости в работата. Изход
на точка за оценна на из 
миналия период бяха Осъ- 
тт . шму

дългосрочната програма по 
икономическа стабилиза
ция в общината.

На заседанието бяха при 
етн правила на общинска
та конференция на ССТН 

комически и материални и програма за въвеждане 
услоовия за производство, на ново местно самообла- 
по-рационална обработка гане за следващите пет то
на земята и използуване дини. Също така беше при 
предимствата От съамест- ето и решение за образу- 
ните капиталовложения и ване на нонференция на 
свръзването между произ- потребителите към общин

ската конференция на Со- 
еже- - циалистичеокия съюз на 

трудовия народ в Сурду
лица.

опазването, 
го и културата са подчер
тани задълженията на ко
мунистите за по-конкретно 
осъществяване на поставе 
ните задачи. Търсени са 
решения да се спре общо

обществено-ино

то и инвестиционно по
требление, моето трябва 
да е в унисон с Дълго
срочната програма по ико 
комическа стабилизация.

ф Каква е оценката Ви 
за събранията на ПО в 
местните общности?

— В първичните органи
зации на Съюза на кому
нистите на село също та
ка се разисква за целите 
и задачите от Дългосроч
ната програма в областта 
на селското стопанство, 
ние бе посветено на ееен- 
При това особено внима- 
ната сеитба. Разискваха и 
за проблеми от комунал
но-битово значение за ме
стните общности, канвито 
са пътищата, водопроводи
те, снабдяването.

• В досегашната рабо
та повечето първични ор
ганизации често разисква
ха за отсъствията на чле
новете. Как бяха посетени 
предизборните събрания?

— Почти във всички пър 
вични организации предаз 
борните събрания бяха до
бре посетени. Има органи 
заши където присъсгвува 
ха всички комунисти. Об
що взето повече от две 
трети от членовете са при 
със плували. Отсрочени съ 
брания няма.

С. М. Щ

ш6АБУШНИЦА: В ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗ? ЦИИ НА СК ПРИКЛЮЧИ 
ПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ I®цг-'\За преодоляване на трудностите .

на предизборната дейност 
се спазваха критериите за 
предлагане на кандидати 
за най-отговорни длъжнос 
ти и макар че са предла
гани комунисти, които съ.с 
за свидетел ству ваните 
досега дела могат да тлас
кат напред, тези дни Ко
мисията за кадрова поли
тика към ОК на СК ще 
обсъди спазването им. Си
гурно е, че ще потРъои!м 
евентуалните грешки да 
се премахнат и да се еви-

■ ‘ •:

■

■■Щ
По време на предизборната дейност в пър

вичните партийни организации най-много се ра
зискваше за трудностите в стопанисването, за 
ролята на СК в сложните икономичесни услови» 
и за подхода в преодоляването им

Щ• р;жр
. / ! Я ' ■
Иван Денчев

Ществяването на станови
щата и задачите от кон
гресите и органите 
СЮК. Дадена е оценка на 
всяка първична организа
ция и всеки член поотдел 
но. Особено е оценявана 
идейната и анционна оспо 
собеност на първичните ор 
ганнзации за реализацията 
на кокнгреснмте станови
ща и за осъществяване на 
Дългосрочната 
по иономнчесна стабили
зация.

При това осъществява
нето и разпределението 
на дохода и средствата за 
лични доходи, поддържане 
нонстинуитета на лроизвод 
ството, обезпечаването на 
суровини, износът, песте
нето на материали... фя~ 
ха най-много обсъждани
те въпроси на предизбор
ните събрания в трудови
те организации. Изтъкна
ти бяха обективните тру
дности, но и субективните 
слабости: безделието, не - 
дисциплината, 
ни отсъствия, слабата ор
ганизация на труда и подо 
бни слабости. Тези проя
ви са подчертани 
конкретно.

В организациите 
вънматериалното 
водство е изтъкнато, че 
бремето на стабилизация
та трябва да поемат всич-

си
В осемдесетте първич

ни партийни ; организации 
в Бабушнишка община те 
зи дни.успешно приключи 
предизборната 
Секретарят на общинския 
комитет на СК Томислав 
Станоевич казва, че преди
зборните събрания са про
ведени съгласно партийни
те изборни документи и 
че членовете на Съюза на 
комунистите в общината 
(около 1840) са проявили 
съзнателно отношение нъм 
проблемите и пътищата за 
преодоляването им. По
край разиокването за дву
годишната дейност и еви- 
дентирането на кандидати 
за най-отговорни длъжно
сти за предстоящите две 
години, критически е об
съдено и поведението на 
всеки комунист- Не с по- 
малко внимание е обсъде
на и дейността на прие
тите около 180 души ме 
жду двете изборни дейно
сти.

гато се касае за осъщест
вяването на Дългосрочна
та програма по икономиче 
ска стабилизация, което 

нашата

на

дейност, понастоящем е
номунистите са се 

и предвестили 
орещу

цел,
застъпили 
енергична борба

програма

• Спазени ли са кри
териите при предлагането 
на нови ръководства?

— Във всични първични 
организации е обезпечена 
пълна демократичност 
предлагането и 

, рането 
нови

в
евиденти- 

на нандидати за
секретариати и сек

ретари, най-често с кон- 
обрзлрженияструктивни 

на предложенията, в кои
то са изтъкнати най-двбри 
те комунисти. Евидентира-

Изглед от Бабушница
всички вредни прояви, ко
ито могат да забавят хо- изтъква Станоевич. 
да «а самоуправителните 

Станоевич подчертава, и закономерни икономиче- 
партийни они процеси. В организа

циите на СК в местните 
общности една от Цен
тралните теми в предиз-

дентират други членове —
ни са
за секретари и за члено
ве на секретариатите. За-

повече нандидатинеоиравда-Да добавим, че пона
стоящем избраните работ
ни групи готвят планове и 
програми за работа през 
предстоящите две години 
и същите ще бъдат прие
ти иа изборните събрания, 

в чакането на селскостопаи- които в общината трябва
да приключат до 20 дене-' 

— Макар че по време мори.

че в първичните 
организации от материал
ното производство най-мно 
го се е разисквало за тру 
даостите в стопанисване- борна-га дейност бе увели 
то и за ролята на СК
преодоляването на иконо- окото производство, 

проблеми. Ко-

едно с предложеният» за 
доста нови ръководства в първи

чните организации предло 
от из- жени са и членове на Ан
грото- . тива на работниците на

произ-напосрвдетвените
водители.В. Б.мическите А. Т.
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о™инлНЕТО на стажанти в БАБУШНИШКА ЗАКОННОСТТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПОСТИГНАТО МНОГО, 

НЕ ВСИЧКО
ВРЕМЕ ЗА НАКАЗАТЕЛНИЯ МАКСИМУМ

ндА1^?лпст^п5,1ЗАт.ЕФИКАСНО И СИНХРОНИЗИРАНО действуване 
тр рК 0РГАНИ. ЗАЩОТО НАРУШАВАНЕТО НА ЗАКОНИ
ТЕ Е ДОСТИГНАЛО АЛАРМНТНИ РАЗМЕРИ

Малка община — 
чки органи 1И 
за защита на законността

с. вои- с представители на след ва е конфискуване стока 
отвените органи, прокурор на стойност 35 717 дина- 
ствата, общинските ин- ра. Някои заети лица „до 

чиват” на работните си

ведомстваВ
всред 1250 безра^тн°иЛ1рНрТ^я 'В БабУшнишна община 
ши, преди вси*П^аде о “ и ~ 810 
квалифицирани работници вдТ°Х,аЧгСЛ° 296 бяХа

3К7Г д^иЯ ™
ни и 1М1КП ^ Се решава въпроса на квалифицира-"^Зг«г.г • «“м“™

а голяма престъпност- спекции и съдовете-
констатация мо- Посегателствата срещу греста, а в свободното вре 

же би изглежда парадокс, общественото имущество ме се „разсипват" от ра- 
’н° по същността си е си — беше изтъкнато в разно бота, както например ня 
гнал 'за тревога, защото вора — са все по-много- кои дърводелци и автом$ 
отразява положение (на за бройни и по-груби, оообе хавдци. Своеобразен ре 
■канността в средата и на 
средата изобщо), с кое
то никой не трябва и не 
смее да се примирява.

ду- Тази

но стопанската престъп- кордьор от този вид е 
мост, която бележи ръст един преподавател, кой^о 
от 300 на сто! Миналата провежда обучението „в 

хоризонтално положение и 
с крака на кормилото на ко 
лата. си”, а с моторен три 
он и трактор за няколко 
следобеда е осъществил 
печалба от около 1 мили 

явления за углавни дела, он динара. От този „сил- 
13 от които за стопански ни” дейности на гражда

ните обществото не пол у 
чава мито един динар. За 
съжаление, имената на 
престъпниците не бяха спо 
менаци и на тази среща. 
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПАРА
ДОКС

Всички отрицателни про 
яви са известни на всич 
ни, знаят се и всички ви
новници, а борбата е не
ефикасна!? Как се получи 
найтолемият парадокс на 
Бооилеградсна община?

На посочената среща бе 
ше посочено, че много 

; от тези прояви дъдго вре 
ме си пробиваха път ме 
жду слабостите на обще 
ствените субекти. Пред
ставителите на компетен
тните органи самокритиче 
ски признаха, че борбата 
им за законност не е син 
хронизпрана, прилагат се 
различни критерии, обез
силва ги опортюнизмът и 
безделието, „мена" е на 
казателната политика, фо 
рмално се прилагат зако- 
нопредписанията, «еДОста 
тъчна е материалната и 
кадровата им подготвено
ст... Някак срамежливо бе 
ше посочена и една от 
най-важните и най-опасни 

са причини: защитаването на 
престъпниците от влиятел 
ни групи и лица. Наисти
на, по въпроса на стопан 
оката престъпност . беше 
откровено казано, че ди- 

да ректорите и други компе
тентни лица защитават ви 

75 новниците -и пряко осуе
тяват акцията на следстве 
иите органи. Нянои от тях 
пък заемат „достойно мя 
сто” сРед престъпниците. 
И обществеността („пред

година паричната „Стойно 
Кого трябва да „разбу- ст” на тази престъпност е 

ди” тревожният сигнал? била 320 000 динара, а за 
Време е за конкретно по 9 месеца на тази година — 
оочване и затова ще от- 920 000 динара. Следствени 
стъпим, от традиционното те органи са подали 45 за 
■определение: „всички со
циалистически езмоупра- 
вителни сили, преди всич престъпления. Нелегално- 
ко комунистите”. Трябва то превозване е станало

Съгласно Закона 
тави

за тру- 
отношения и Обще

ствения договор на Меж- 
дуобщиноката 

. общност в Ниш

годишните, тя потърси на
казание за повечето орга
низации. За безотговорно 
отношение към този нале
жащ въпрос са наказани 
Ветеринарната станция, 
„Вътрешна автотума” и 
Тек сти л нолор”.
През септември т-г- та

зи инспекция на няколко 
организации („Лужница”,' 
„Вътрешна автогума”, зе- 

кооперации 
„Слога” и „Ерма”, ООСТ 
„Таламбас”, Ветеринарна 
та станция) наложи докрая 
на годината да приемат 

ха плановете на „Първи необходимото число ста- 
май”, който в цеха в Ба- жанти. В обратен случай, 
бушница запланува да ако не се вслушне съдба-
приеме 150, души, преди та на незаетите школува- 
всично млади работници, вани кадри, целта ще се 

С начинанието на тази постигне чрез наказания 
организация обаче не зна- на организациите и отто
чи, че сдруженият труд в варните в тях 
общината е изпълнил за- тават в основната общност 
дълженията си към ста- по заетост в Бабушница.
жонтите. Редовното, т-е.
законна задължение все
още недостигна задължи
телното число 
До края на септември от 
64-те, колко трябва сдру
женият тРУД да приеме до 
края на годината, 
са само 29 стажанти, от 
които 9 души въз основа 

задълже-

регионална
през на

стоящата година сдруже
ният труд в Бабушнишка 
община тРябва да приеме 
64 стажанти.

до

Имайки
предвид числото на млади 
те школувани кадри, орга
низациите иа сдружения 
труд и трудовите общнос-' мед е леките 
ти в годишните ои плано
ве бяха запланували да 

стажанти.

«Iг
V

приемат 196 
На това най^много повлия-

.. I
ЬШ'

А-'-

Босилеград
подчер- „златна мина” за незакон

но забогатяване на много 
лица. Двама пенсионери 
„дерат кожата” на народа с 

ро нелегалните си такси—ус 
луги (3000 динара до Кара 

общес мамица, 2000 динара до 
Бреоница). Мнозина боои- 
леградчани имат товарни 

собствени

да се активират следстве
ните органи, инспекциите, 
пронурорствата и съдове
те. С тава, разбира се,

в СПЪНКА Е И ТРУДО
ВИЯТ опит

не искаме да отречем 
лята на Съюза на комунисстажанти.
тите и останалите 
ствено-политичесни органи 

ролятаПовечето от организа
циите, които не опазват 
занонопредписанията в та
зи област изтъкват, че за

зации, и особено 
на самоуправителния Ра
ботиичеоки контрол и

комисии

„закамиони 
потреби”, а са разгърнали 
„бизнес”, който няма ни
що общо със законно за
нимаваме с допълнителна 
дейност- Истински

приети
дисциплин ариите 
в организациите на сдру
жения тРУА, но да припом 
ним за реда на компетен- 

посочените ор

из пълняване на плана им 
пречат обективни тРУДно- 

Общесгвено-полити-
на неизпълнено 
ние през 
Приети са и 
циалисти, но не като ста-

мнналата година. 
12 млади спе

вир-сти.
ческитс организации и об
щинската енулщина 
сят от обективните тРУД" 
ности да се отделят субе- 

слабости и без-

туози на този занаят 
тримата шофьори • на Зара 
вн1Ия дом. Когато трябва 
да закарат болен в Оурду 
лица, не може да ги 
мери и милицията, така 
че се случва лекари

линейната. В Боси

тността: 
гани са платени да защи 
тават законността а ре
зултатите им трябва 
бъдат (важен фактор в по 
литичеоката анция- Наисти 
на от момента, когато и в 
Босилеградока 
почна провеждането 

на ЦК

гьр-
жанти.

да
Значително е Да се из

тъкне, че известно 
организации са приели по
вече стажанти, т-е^ над 
задължителния брой. Из
вестно пък число органи
зации изтъквайки, че имат 
трудности в стопанисване
то, частично или въобще 
не са изпълнили задълже
нието си.

на-ктивните 
отговорното поведение- Не 
отдавна това подчертаха и 
делегатите на общинската 
скупщина като се застъпи
ха за шьголям ред и от-

число

община за карат
лоград са построени 

на- нелегални обекта, а пито 
един не е срутен. Прода
вачите на „Слога” са ста 

- за „ловене 
Дефицитните

на
заключенията 
СКС за укрепване 
ституЦи оггн остта,

на кон 
законноговорно ст-

Покрай съгласуване про 
на образованието нали синоним 

в мътно”. п 
сто«и са превърнали в ча 
стна собственост, с която 

роднинени, при

социалистическия 
тези органи заси

етта и 
морал,
лиха дейността ои, но то 
ва засилване 'Не беше до 
статично за осуетяване на 
незаконните продай.

граммте 
с нуждите на сдружения 

«а се-
която имаме, голяма отго 
ворнаст”) пречи с двой
ния си морал: търси нака 
зания, а защитава вииов 
ниците (защото има пол
за от по-ефитините им ус 
луги).

Да се синхронизира ан 
всички органи

труд в общината, 
смята са подчертани, стру
ва ни се, още две осно.в- 
Н'И -неща: организациите 
нормативните си докумен
ти да уточнят на кои тру
дови задачи мотат да 
приемат стажанти, а тру- 

оиит като условие

укрепват 
ятелкжи и други връзки. 
Малверзациите с 
са им ооновно оръжие за 
забогатяване. За незакон
но увеличаване на цените 
инспекторът 
конфискувал над 41 000 ди 

наложил 81 пари- 
от 500 ди

• НАКАЗАНИЯ ЗА 
БЕЗОТГОВОРНИТЕ

В цените
СИГНАЛЪТ Е ДАДЕН...

сеИзхождайки от това, че 
на стажантите

Резул-Недостап-чните
тати в борбата против на 
рушаването иа законнося- 
та беше причина предсе
дателят на ОС Любен Ра 
егелов

цчята на 
и да се изостри наказател 
чата политина, тава неза
бавно трябва да се напра 
ви, — беше казано на оре 
щата. Окуражаваща е и са 
мокритиката :на участни
ците а тази среща. Дано 
най-севне се видят и резул

по пазара е
з=ение, с — мане на раб а да

незаетите школу се предвиди само за оне 
инспекцията аи задачи, което това 
общинската екват закоиопреидисанад

■началото, на . та. А всьтност това бе
оп-внните за по-до-

в тази об-

нара и
чни наказания 
нара. За престъпления

на неговата ном-

коет° Да се
слото на 
вани кадри, 
по труда «ъм
скупщина в

вда даде сигнал за 
,.Незаконните про рамките 

получават алармантни пет0игно.ст този
наза Рантелов тор е подал 48 заявления 

9 но- пред съдията за наруше- 
инициати

тревога. инспекявиедна от 
за- брм резултати

предупреди орга- 
спазват

размери” — 
на състоялата се иа

годината 
низацинте да 
дълженията 
неизпълня,ване

татпте-
К. Г.— разговор ния, по неговаПоради ласт. 

на минало-
В. Б. ември срещаои.
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1ЛЛ~ ^ктлеиш;
ДЕВЕТМЕСЕЧНАТА РАВНОСМЕТКА НА ООСТ „НАПРЕДЪК"Ж™ВАНЛ ^.ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДА

ВАНЕТО НА ВЛАСИНСКЛТА ВЕЦ Мап ипссн - китни печалбаЩЕ СЕ СТРОИ ТРЕТИ ЕШ1 17 на сто повече.
Когато говорим за дело

вите резултати на ООСТ 
„Напредък" ие бива, а да 
не отбележим, че тази ор
ганизация (за разлика от 
побрано) сега във различ
ните фондове е отделила 
над 800 хиляди динара. На 
истина тези средства не 
са големи, но ако се има 
предвид, че на шестмесе
чието тази година отчете 
загуба от около 4 милиона 
динара все пак са значи
телни, а както посочват 
в организацията с по-голя 
ма трудова дисциплина, с 
повече икономисваме на 
всичко, с по-голяма орга
низираност и пр. се очак
ва краят на годината да 
бъде още по-добър.

Осъществен общ доход от 130 121 653 дина
ра, доход от 14 517 346 и чист доход от 8 847 013 
динара. Средният личен доход възлиза на 
10 931 динара. Занапред икономисвамего и ун- 
репването на трудовата дисциплина неотложна 
задача на всички

• ВРЪЧНИ ПОДАРЪЦИ НА ДОБРИ РАБОТНИЦИ
С тържествено събрание 

на трудещите се и пенсио
нерите, на което лрисъс- 
твуваха и гости от ВЕЦ
„ицо" от 1'остмвар, Сини- водещото за деветте 
ша чирич, помощник-ген а 
рален директор на БЕИ 
(.сдружение на елентросто Когато се насае 
панството в СР Сърбия),
Люоен тангелов, председа
тел на ОС в Босилеград 
и обществено-политнчес- 
ки деици от Сурдулишка 
община, на 5 ноември т.г. 
бе ознаменувана 28-годи- 
шнината от създаването на 
Блаоинските водоелектри 
чески централи.

Говорейки за развитие
то и по-нататъшните пла
нове Миодраг Ристич, пред 
седател на деловия коми
тет на Блаоинските водо- 
централн, посочи, че този 
колектив осъществява за
плануваните задачи и да
ва значителен принос за 
развитието на .нашето об
щество. — В основата на 
нашата програма е 
тъккна Ристич — да уве
личим производството на 
електроенергия, предимно 
чрез по-добра подготве
ност на мощностите, тях
ното пълно натоварване и 
рационалното използува
не на разполагаемия хи- 
дропотенциал.

Посочквайки данни за 
тазгодишната стопанска 
дейност, Ристич подчерта, 
че тя протича при недо
стиг на вода, понеже аку
мулацията до значителна 
степен бе използвана ми
налата година, когато е 
произведено рекордна еле

Благодаре-нцроенергия.
.ние обаче на ангажиране 
то на целия колектив фи
зическият обем на пропз-

ме-
сеца на текущата година е 
реализиран с 96,5 на сТО- 

за ио-
участвува само с 0,1 на 
сто.

Основната организация 
на сдружения труд „На
предък" и Босилеград, ко
ято на шестмесечието от
чете загуба от около 4 ми 
лиша динара, деветмесе
чното приключи с положи 
голни делови резултати. 
Тези резултати са постиг
нати благодарение на по- 
цялостно прилагане мер
ките на стабилизационна
та програма, а преди вси
чко по-органиаираната дей 
нос.т на В01ГЧНИ трудели 
се. До известна степен 
финансовите резултати са 
подобрени и поради покач 
ване продажната цена на 
месото, както и поради съ 
биране на средства от изо 
станала неплатена реализа 
ция през първите шест 
месеца на текущата дела 
ва година.

нататъшните планово на 
този колектив трябва да 
се посочи, че се планира 
трет етап на строителство 
на „Власпна”, нойто обхва 
ща изграждането на след
ните обекти: гравитацио
нен канал „Лисина”, дове
ждане иа р. Църнощица, 
преградна стена „Любата", 
продължение на канала 
„Стръвна", елентроцентра 
ла при преградната стона 
„Любата” и електроцен
тралата „Езеро” на Божи- 
шкото довеждане на вода 
та. Запланувано е и стро
ителство четвърти етап на 
язовира „Състав реки”или 
проточна електроцентра
ла с всички съоръжения и 
надвишаване на преград
ната стена „Водояж” на 
височина 4,7 метра.

На тържественото съб-

За този доход през от
четния период иа настоя
щата година изразходвани 
са 135 604 318 динагра, или 
с 62 на сто повече в срав
нение със същия период 
на 1982 година. При това 
доходът е увеличен с 46 
па сто и възлиза на около 
14 517 346 динара, а чисти 
ят доход възлиза на 
8 547 013 динара и отбеляз
ва увеличение от 51 на 
сто.

Все скще обаче не са 
използувани всички вътре
шни ресурси. Разбира се, 
за това са 
трактори и други земедел 
ски машини, които ще да 
дадат възможност по-ин
тензивно да се използват 
имотите. Налице са и ня
кои субективни причини, 
които трябва колното е 
възможно по-бързо да се 

М. Я.

За лични доходи са из
разходвани 4 787 326 дина
ра и в сравнение с мина
логодишния деветмесечен 
баланс са увеличени с24,7 
на сто. Средният личен до 
ход в тази стопанска ор
ганизация с 37 работника 
(7 повече от този период 
на миналата година) въз
лиза на 10 931 динара или

необходими

из-

Общ.ият доход през де- 
ветмесечието възлиза на 
150 121 653

рание на трудещите се е 
благодарствена

премахват-
връчена 
грамота на Комисията за 
тачене на революционните 
традиции при Общинския 
отбор на СУБНОР в Сур- 
дулица, а трудовата орга
низация връчи скромни по 
даръци (джобни часовни
ци) на Стамен Дойчинов, 
Драган Попович и Белгер 
Мучич за успешно изпъл
нение на поставените за
дачи.

динара и е по- 
голям в сравнение със съ- В ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК В 

„ЦИЛЕ” В ДИМИТРОВГРАДщия период на миналата 
година с около 60 на сто. 
В осъществяването на об 
щия доход, както и досе 
га най-толямо участие има 
изкупването на добитък, 
около 85 на сто, след 
ва търговията на семена

Необходимо разграничаваме
Сигурно е, когато се касае за дееспособ

ността на първичните партийнито- оргакизации в 
Димитровградска община че партйната органи
зация в мебелната фабрика,, Васил Иванов Ци- 
ле” е най-бездействена. Положението 
ганизация

и различни селскостопан
ски машини, около 13 на 
сто, докато земеделието

в тази ор
е почти също както и преди септе

мври миналата година, когато бе проведено съв 
местно заседание на първичната партийна 
ганизация и Председателството на ОК на СК в 
Димитровград и .на което бе подчертана дотога 
вашната неактивност на комунистите 

Тази констатация бе казана

С. М.

ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ ОС И 
РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

ор-

Дали ще застане на здрави крака? тук.
и на неот

давна проведеното предизборно събрание в 
гази организация на СК, когато по кой знае 
кой път бе потвърдена „старата болка” на чле
новете в тази организация — неидването 
събрания- От 50 членове иа СК иа предизборно 
ТО събрание дойдоха само 29 души, а от Отсъ 
ствуващито само петима имаха оправдание за 
отсъствието си. Затова, преди разискването вър 
ху отчета, бе прието заключение в най-скоро 
време (за десетина дни) да се проведе събрание, 
на което да се приемат нови членове, а срещу 
бездействеииге да се предприемат най-енертч 
ни мерки.

На съвместно заседание на Изпълнителния съ
вет при общинската скупщина и Работничесния съ
вет на трудовата организация „Шес-ри септември” в 
Бабушница тези дни беше анализирана работата й, 
при търсене на изход за съществуващите проблеми в 
производството на глинени изделия-

средства и е необходимо 
да се намерят спешни ре
шения. Едно от тях е да 
се поиска от Фонда за на
сърчение развитието в изо 
станалите общини да от
стъпи своите средства без 

, връщане, или да отложи 
изплащането ата кредита 
поне за две години. И от 
останалите кредитори ще 
се поиска отсрочване на 
изплащането на дълговете- 

Предвижда се и произ
водствено свързване с Ин
дустрията за строителен 
материал „Челе кула" в 
Ниш, но като една от 
наитважиите задачи си ос
тава — да се премахнат 
субективните слабости ' и 
значително да се увеличат 
производителността на тру 
да, която сега не е на за
видно равнище. До края 
на годината остават брое
ни дни, а пред „Шести 
септември" стоят много 
неразрешени проблеми.

М. Антич

на

На читателите вече е из сечните 
вестно, че Фабриката за планове. Загубите в тази 
глинени изделия „Шести фабрика, която е още в 
септември” в Бабушница пробно производство, спо

ред инфлация на СДК са-

производствени

се бори с редица затруд
нения. Поради слабо каче-. мо в първите шест месе- 
ство на съоръженията, не-

(
Инак от отчета не можешеца ага годината възлизат 

на сума от 9,5 милиона .ди
нара. В тази фабрика, ко- 

работната ято стРува над 170 .мили
она динара ще тРябва да

да се узнае 
за каквато и да е активност на организацията. 
Реална е оценката, въпреки усилията на ОК 
на СК, че двугодишната работа на комунисти- 
те не задоволява и че комунистите тук са 
спина пред сериозен иапит. Още повече ако се 
има предвид.

еднаквото качество на 
глината и недостатъчна
подготвеност на 
сила, както и .недостатъч
на трудова и техноложка 

застоите в

най
се предприемат сериозни 
мерки, за да се излезе от 
задънената улица. Още по
вече, защого вече трябва 

го- да се отплащат кредити
те. До края на настояща
та година ще трябва да се 
платят за ануитети към 34 
милиона Динара, а такава 
сума ще се изплаща и

че стопанисването на трудовата 
организация не задоволява и че взаимните отно 
шеюия не обещават по-уокор©н икономически 
процес. За съжаление, имайки предвид и не ак
тивността на

дисциплина, 
производството оа чести. 
При това в първото полу
годие на годината — 
лям е бил процентът на 
брака — ок-ъди 25 на сто.

ръководството, в тази първична
организация през изминалите 
е приет нито един нов член, нито пън са

две години не
пред-

приемани мерки срещу носителите на вреднито 
явления и бездейиите. Затова без разграничава
нето, включвайки идейното занапред просто 
не се можа. д -р

Напоследък бракът е на
мален до известна степен, 
въведена е и трета смяна, 
.но и покрай всичко, не 
се изпълняват изцяло ме-

през следващите няколко 
години. Това са големи
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Пролетарии от

Комунист
Диктат на истината
В на администрацията и етатизма от всички ви

дове, калето и етатисичеоките вплитания 
възцроиЗ|Водствените процеби. Това, разбира 
°е, не е пледоае за пр&маиване на влияние
то на органите на обещствено-политичесните 
общности, особено не
ществяването на Дългосрочната програма по 
•И1кано1М1ичеоката стабилизация, защото реал
но е да се предпостави, че е този етап (пред
стоящите три години) ще има потреба от 
определени интервенции. Ако се бъде стиг
нало до това, тогава органите на ооществе- Твърда изходна основа на всички тРябва да 
но-политическите общности би трябвало вьв бъде съвместната програма по икономическа 
всеки случай да зачитата два ооновни прин- стабилизация. Детайл от ИМТ в Раковица. 
ципа. Един се касае за техните конституци-

РазЖЩГ? ЙЖой 
на промените, които налага икономическото 
положение, в което се намираме и фактът не 
сме изградили платформа, върху която е въз
можно осъществяването на тези промени. 
ДЪгДгоср очн ата програма по икономическа 
стабилизация, за моято по времето «а прие
мането й се чуваха иди лични тиради, стана 
наша реалност, за някои и препалено груба 
реалност за да уважават онова, което — 
то и вчера — признаваха в плебисцитната 
подкрепа. С право се търси от Съюзния из
пълнителен съвет (обаче трябвало би това да 
се прани много повече и От всички други 
структури) да разработи и предложи ради
кални решения. Тези искания, обаче, имат 
твърде различна нота на радикалноет — от 
съществени и основни промени в обществе
но-икономическата система <и материалните 
отношения, чрез доизграждането на налично
то и необходимите промени, пък до съвсем 
незначителните поправки. На другото поле 
са затворниците на статус кво, не само в 
системата, но и в практическото поведение.

във

в първия етап на осъ-

как-

он1ни пълномощия, а друг за зачитане на сло-. ят ВЪ(рху конкретните условия на стопанисва- 
вотб и духа на Дългосрочната програма 
икономическа стабилизация-

п0 нето и безбройните самоуправителни спора
зумения вътре в сдружения труд. Само с ус
поредното действуване на всички равнища 
сдруженият труд може да има цялостта на 
условията на стопанисването. Но и тогава 
трябва да бъдем реални. Да се очаква хар-

извличаме от

Но, да се върнем към началото на тези
редове и към антуалните разисквания, в кои
то — вече според естеството на своята по
зиция — Съюзният изпълнителен съвет 
много присъствуващ, почти като дежурен 
виновник за онова, което става в нашата ико 
номика. Най-вече мъки и проблеми имаме не 
само — както се казва — в Съюзния изпъл
нителен съвет, но и около Съюзния изпълни
телен съвет (републиките, автономните 
крейнини, стопанството, науката) по отноше- Р ЪШ° така много вредна е илюзията, ооо- 
ние на същността и интензитета в приспособ бено ако същата се бъде и нататък раз- 
яването на 1И1наномическата система към дъл- пространдеала тезисър за това, че с про- 
госрочната програма по икономическа ста- стите промени в икономическата система и 
билизация. Съюзният изпълнителен съвет тря- в инструментите на икономическата полити- 
бва да поема своите (конституционни задъд- на, без разЛ1Ика на това за какви решения се 
Жвния с яонн становища за дава в какви ^ ^ дда ще обезпечим по-гол яма ико-
условия трябва да работи. Трябва, впрочем,
да обезпечим такива условия в които няма номичеока стабилност и социална сигурност- 

политически престрелки и всеки да Като че ли се фетишизира досегът на 
работи онова което му припада и така да .необходимите промени и допълнения# откос- 
се изнамцрат най-целесъобразни решения вър ^ доизграждането на 
XV линията на стабилизационната програма.
Съюзният' изпълнителен съвет, както бе казв- номичеока система и „ я
но на «Отдавнашното заседание на ЦК на под предпоставката, че системата бързо и 
СЮК, се ^намира на предния пункт на отго- успешно ще приспособим към 'изискванията 
верността и никой не може да го освободи |На Ста5ил,изацията, ще бъде необходимо го- 
от това. Но, точно е и това, че когато ихме ДяМ)0 усашие на субективните сили
имали още три съюзни пРав1Г“^т®1.В Н3“а съ.с Съюза .на комунистите, за да бихме въз г.ъг-гав същите не биха могли д« -

’ 511: трябвадо да рабо- основа на това в практиката обезпечили по-
покрайнини големи ефекти и адекватни резултати върху 
обществото лилията на Дългосрочната програма по ико- 

. самоуп- нодвгчеоната стабилизация. Вече сега са 
банки- двнтни отпори, а реално е да ш очакваме и 

понкъоно. Те не са изненадващи (за тях се

мония по времето когато се 
икономическата криза, в периода който озна
чава най-тежък завой, да очакваме идилия 
на .стабилните условия на стопанисването”
— това е чиста илюзия.стината, коя-го ми налага нашата иконо

мическа обстановка, до голямо степен и по-
изввн нашата воля и организираност е така
ва, че свободно може да се говори 
йния своеобразен диктат, който се Отразява 
в потребата • от радикални промени както в 
същността така и в начина на досегашното 
стопанисване, и това въ|В всячки сфери на 
общественото възпроизводство. Това означа
ва, че са потребни по-дълбоки промени, с 
които тРябва веднага да се почне без канво- 
то и да е тактизиране по отношение на раз
войната политика и стратегията на по-ста- 
билното развитие на стопанството на всички 
равнища — в съвместната икономическа по
литика в рамките на федерацията, както и 
в икономическата и развойната политика на 
републиките и автономните покрайнини. Вед
нага трябва да се подчертае, че твърдата из- 

бъде за всички сьЗ- 
икономическата ста- 
бъдат девет или пък 

стаби-

за не-

инакда има

съществуващата юно- 
нейните механизми.ч И

начело
ходна основа трябва да 
месената програма по 
билизация, а не това дапо икономическата

качествен 
заместят, онова което

реиублимите и автономните 
и множеството други субекти в 
(организациите на сдружения тРУД» 
равителните общности на интересите, 

камари и др.)-

повече програми 
дизация.

тят
е®и-на проза естествотоКогато се касае

мепите и Д^аясдането^

^Гпо-ефикаоно провеждане, ориентадио*

икономическата
на пей те, стопанските яоно говори и в самата дългосрочна програ- 

Да вземем, например, едностранчивите ма^ 0о0бвно за първия етап в осъшествява- 
ста- разбирания на условията на ' стопанисването. нет0 на икономическата стабилизация. Бит- 

иконом ,На Ултимативно се търси същите да се о езпе- катВ за осъществяване на програмата по
за приоп с документите, кбито предлага Съюзният икон0|мичеоката стабилизация всъщност е са-

“Гва зна- изпълнителен съвет (резолюции, дшълнител- 
компромис, ни документи и тм.). Точно е, че това

чи че няма място 32 никак цв ^ _въ„де важни документи, защото с тях се конфликтните положения, съществено
който би произвел отстъпване от ° утВърждават така наречените общи условия знае ,крй я води „ в името на какво. Върху
стабилизационни цели. При това, Р ^ ' стопанисването. Но, към това трябва да та3|И данава 0 и възможно да се изведе да-
трлбва постоянно да се шат предввд „ и цяЛОота ,на заканопредаисания- между онези, които посладова-
шетулатите, кои-Ю не са нови, но. в конте е Л ^ ^ утВ1фЖдава икономическата ^ 1ВърВят п0 утвърдените програми оп- 
Ста на промените, за които т(ю0^'^о система и механизмите на икономическата редалеНЩ> срещУ онези, които им се проти-
силно се налагат. Това са,П°мто ' осн^но система, многобройни-ге меЖД»еп2"Ка1НСаа вопоставдаат. 
ропванс на самоуправлецито договори, които се сключват па базата
^кционио ^7е^^н^яваие утвърдената оол— по развпдието 
от уснорено отслабване, относно

нищо
госрочната програма по 
билизация и в сепарата 
икономическата система- К'ЬМ 

стабойЛ1Изация.№
започнала. Не би трябвало да се поио- 

с3 лебаем дари (И ако се увеличи числото
мо нана икономическата

е да се

Звоне Драгани ВЛИЯ-
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ЗАЕТОСТТА НА КОСОВО

Тясна врата« за незаетите»

КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА 86 000 НЕЗАЕТИ ЗНАЧИТЕЛНО Е ПО-ДОБРА ОТ ТАЗИ НА ЗАЕТИТЕ ПЪТИ
ЩАТА ЗА РЕШАВАНЕ, ИЛИ ПОНЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА СА ИЗВЕСТНИ, НО ЕДВА ЛИ Е НАПРАВЕНА ПЪРВАТА 
КРАЧКА

0 списъка на самоуправителната ще потърсят °ще около 30 000 ду- ги неща, сега на Косово трябва она стари динара, а това е до-
общност на интересите по за- ши. да се премахват грешните, които бавъчно бреме за низкото акуму-

емане на нова работна ръка на За причините на тази рекордна Се трупаха с години. През изтек- лативно стопанство на Косово. 
Косово моментално има около югославска незаетост през изтек- лите две години във
86 000 незаети. Това число обаче лите години много се писа и ра-
е твърде нестабилно ■ и, главно, от зиснва. Единодушна оценка на 
ден на ден е все по-голямо.

— Сегашните и

връзка със 
заемаше-го се много разискваше, 
приемаха се повечето

Поради обективно ограничени
те възможности, проблемът на 
заемането, дори нию според пла
новете, не може по-радикално да 
се смекчи. Запланувано е през та
зи и идущите две години, значи 
до края на този средноорочен 
план, работа да получат 40 000 но 

днес ви работници, 
машинни ин- 13 000

програми,
всички е, че там, покрай другото, планове, заключения. Тук са под- 

очакващите голям принос на това са дали ви- чертани няколко места където се 
процеси предаестяват още по-го- сокият наталитет (значително над ,крият” големи възможности този 
лдма незаетост, незаетост със за- югославския), системата на шко- проблем, ако не може да се ре- 
грижаващи мащаби — казва Шем лувване, която фаворизира непро- ши, поне да се намали. Например, 
седим Гаши, помощник на прелее изводствените специалности и на косовското стопанство
дателя на Понрайнинския комитет ориентацията на окъпи инвестици са необходими оаце 
за. работа.

относно по наД 
годишно. Но, изхождайки 

женери, леари, оксиженисти и °т неизпълнените планове през 
работят малък брой работници, още много други, които да рабо- първите две години на средносроч

ния план, както и от сериозното 
положение в което се намира ко- 
совското стопанство, струва се че 
не е реално това да се оеъщест-

онни обекти, в които могат да

ПОЛОЖЕНИЕТО

За тази песимистична оценка На временна работа в чужбина се намират 31 033 работника
е леоно да се прибавят аргумен- ^ Косово, което с една шеста част от целонупното число заети 
ти, Например, на едно свооодно в тази ПОКрайнина (192 000), а при това не се имат предвид сезон- 
работно място на Кооово средно НИте работници и онези, които са заминали в чужбина без посред- 
се обаждат по 42 1нанщидата. Не-

В'И.

ничество на наши институции. НЕПРАВИЛНОСТИТЕрядко; т^ва средно число повече-
кратно се увеличи, както това не- Об

зя ■гагзгла аггсадлзк? »
Но оце™ на онези ко- селското сгопансг от основните насоки за заемането пости в осъществяването на полипа,, според оценката на омели, щ во |И дребното стопанство с го- им на работа е преквалифициране 
ито с тази, .тема се занимават . т дани бяха на периферията на ин- то. Досега са преквалифицирани 
поадълго време, действителното тврес01Ва1Нието на плановиците по 
число на незаетите е тРИ пъти развитие на Косово,

‘по-голямо от официалното. Защо- 
то, мнозина не се намират на спи 
съцитега общностите по заемане, 
овярвайки ,че те не могат Да 
обезпечат работно място. Покрай 
това, счита се че до края на на
стоящия средносрочен период, при

тиката по заемане на работа. В 
повечето организации на сдруже- 

няколно стотици, а обадили са се ния труд, например, непрофеоио- 
макар че още около 3000 кандидати. Поло- надпи лица работят на работни 

тъкмо в тези дейности работните жителното е че на всичките, ко- места, а за съответни квалифици- 
места са наи-евтини. Ограничава- ито се преквалифицират е обезпе- рани кадри вратите са и занапред 
щи фактори в заемането са, раз- чена работа, но не е добре, че (и Тънмо затова) затворени В дру- 
бира се, ов не малка степен, и пол- за премахване на старите грешки ги пък, по различни но неоправ- 
зуване на съществуващите мощно- трябва да се отделят значителни дателни причини до™ и свободни 
сти, производството и производи- финансови средства. В зависимост те работни места не се обявяват- 
телността на труда, ■които с ш- от спецц-галността, пр©квалифици- Има и приспособяване на конкур 

стигайки От твърд® разчленената диоди стагнират- рането на един работник струва ои за
система на образование, работа) И тук, канто и за много дру- три, пет, седем или повече мил!И- мито.

им

отцелоди лица, корупция,
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Това

^ костите във - 
на работа >на 
ците, особено

са, всъщност, И нецравил 
връзка със 

сърбите и 
•корато като

се поставя познаването на пвя 
е^:ка, дори и в сяучаите къ.петп

чини. Тави своеобразна привилеги- 
занапред двойно се™ча'ва със саш>то започване^

работа когато поради познаването 
на сърбохърватския и албански 
зик се получава и правото на 

вишаване на

заемането 
черногор- 
: условие

ботник. И В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
же да се обезпечи много по-интен 
зиино заемане на работа, защото 
на около 60 000 хектара пасища 
в Косово днес пасат двойно по- 
малко овце откоджото преди три
десетина години.

Това са само някои „чисти” ко 
совски възможности. Съществу
ват и „смесени”, относно възмож 
ности, които могат да се създадат 
съвместно със стопанското 
витие на други краища в Югосла
вия-

Натиск и привилегии МО

В Косово миналите години (а и днес) изселването и заема
нето на работа винаги стояха в тясна взаимна връзка. Без 

оглед на националния произход на оня, нойто прави списъка 
причините за изселване на сърбите и черногорците от Косово, за
емането на работа винаги е при върха на този списък, или 
на самия връх. Като аргументи за тази оценка ще приведем ня
колко примера от Философския факултет в Прищина.

Неотдавна на Катедрата за арабски и турски език беше об
народван конкурс за асистент;

рованост и на

пък

раз-по-
основата на личния 

доход с два до шест на сто без 
оглод -на действителните резулта
ти на труда. ^ у

Известно е, че онези, които мо- 
гат да заминат в пенсия, онези 
които имат условия за това и ко
ито ■̂ според законопредписани-ята 
не би трябвало да работят 
около 9500. Поради това, преди 
известно време Съюзът на синди
катите доста помпезно 
акцията за „разчистване на 
на” и за създаване условия на ме 
стата на онези, които трябва да 
заминат в заслужена пенсия да 
постъпят млади, квалифицирани 
хора. Това 'намери обща подкрепа 
в обществеността. Но, тази съща 
общественост сега, има право за 
това, се пита защото тази акция 
стихна преди и да започне. КъМ 
това трябва да се добави, че само 
през последните пет години за ра
бота над пълно работно време и 
за хонорари са заплатени около 
70 милиарда стари динара. С тези 
средства, да кажем, са могли да 
се изградят две фабрики, в които 
работа да намерят към три хиля
ди работници. Това число което, 
макар че не е особено голямо, в 
положението на голям брой неза
ети, не е за подценяване-

конкурира само един кандидат, 
ал анец. Въпреки че за тоя кандидат тримата членове на комиси
ята написаха отрицателни доклади. Наставническият съвет и Съ
ветът на факултета го избраха. Единствен аргумент за реше
нието им беше „обучението трябва да се провежда неотложно, 
макар че този часове можеше (поне временно) да провежда друг 
асистент, нойто прави същото на сърбохърватски език.

Не се помни такава отстъпка 
неалбански произход.

— При попълването на онези 
50 000 постоянно вакантни рабо 
тни места в Югославия — казва 
ФАЗЛИ КАЙТАЗИ, секретар на 
самоуоравителната общност на 
интересите по заемане на работа 
в Косово, — трябва да се разчита 
на безработните от тази покрай 
ниша и то така, че при еднакви 
други условия предимство да по 
лучават кандидатите от Косово, 
както е предвидено и с обществен 
договор.

Все пак, значително повече се 
очаква от сдружаването на ТРУД 
и средства между организации от 
Косово и развитите краища: Твър
ди се, че е ло-ефтино, следова
телно и по-добре за целокупното 
югославско стопанство, напиталът 
да отива там, където има работ 
на ръка, отколкото работниците 
да отиват там, където е капита
лът.; Обаче това сдружаване на 
ТРУД и средства върви много по- 
бавно отколкото е предаидянб с 

. много приети документи. За това

има
да е направена на кандидат от

След това, на същата Катедра вече две години един препо
давател от Босна и Херцеговина (мюсюлманин) по дискретен или 
откровен начин „предупреждава”, че му е по-добре да си намери 
работа в „своята” република, а на мястото му да дойде албанец, 
зает в Сараево, като преводач в „Енергоинвест”. При това трябва 
да се изтъкне, че този албанец никога не се е занимавал с нау
чна работа, че наскоро ще замине в песия, а преподавателят, но
йто трябва да му отстъпи мястото си, е млад учен с много публи
кувани трудове. Все пак- по всичко личи, заместването ще бъде 
направено наскоро.

Инак на този факултет е станала обикновена практика на
учните (титли да се дават на # албанците веднага след като из
пълнят всички условия, а на другите даването на признанието се 
протака с година и половина й по-дълго време.

Тези и подобни видове натиск срещу ония, които не се 
„приспособяват” към съществуващия ред, трудно се утвърждават» 
но почти винаги дават ,добри резултати”. И за да изглежда, че 
всично е в ред, от ония, които отиват, се търси да дадат писме
но изявление, че не отиват, се тьРси да дадат писмено изявление,

предвести
тере-

много причини, носъществуват
няма да е грешка ако те се субли
мират (В една —ония, които дават 
)сдружават) средства искат да по- 

' лучат и възможност да контроли- 
- рат как се употребяват същите, 
в което От другата страна се прие- 

занаятчийаки центро ма с доста голяма доза на резерви

че не отиват под натиск.
през следващите десет години 
споменатите
ве и в дребното стопанство изоб- раност- 
що ще има работни места за 
20 000 работници.

С реализацията на програмата да получат 
на Международната банка за об- Засега най-много се разчита

са Либия, Кувейт и Алжир.

Когато пък се касае за зае- разположи свои обекти в селата, 
мането «а стажанти, твърде малък където би били освободени от 

сдружения множество разноски. Възможностброй организации на 
труд изпълняват законното си за- е и заплануваното откриване на

занаятчийски (градски и селски) 
центрове- Работниците, завърнали 

временна работа в чужбина

Ще се потъорят също и възмо 
жности безработните- от Косово 

работа в чужбина.дъджемие.
наВЪЗМОЖНОСТИТЕ се оти всички останали, които разпола 

Въпреки казаното, в Косово гат с финансови средства и имат 
съществуват възможности за уве- желанието да работят тук, ще ъ- 
личзване на заетостта, но досега дат насърчавани с даване на кре- 

използуваха или съвсем мел дити при благоприятни условия.
Не ще и съмнение, че ще имара- 

(Например, днес 
14 000 трак-

новление и развитие, в която 
включени 12 най-изостанали косою- Наред с всичко това, смекча 
оки общини и в която предимство ването на безработицата в Косо- 
е дадено на селското стопанство, во тРябва да се тъРОи и в по-рацио- 
ще се създадат възможности за налното използуване на същест- 

около 30 000 вуващите мощности, в по-високане се
ко бяха използувани.

Една ОТ наЪЗ!^ановищата ^Ь^осото^то^^сжоло
осъществяването на ст^новиш^^ но няма нит0 един сервиз за
за промени в стопанската ^ и поддържане на същи-
тура, в рамките на но т<>^ те) Р Според преценки на 

, стоящия период ™ителната общност на интереси-та промицшвн^^осо^н^^- ра ^ ^ работа „ КосОВО,

трудоустрояване на 
лица. След това, когато бъдат за- производителност на труда, във

си въвеждане на работа в
във всички производсгве- 

имат въз

повечевършени хидромелиорационните 
стеми „Ибар” и „Радонич” ще се смени

36 000 хектара об- ш организации, които
се адожност за това, а те не са ма-

Ж. Бакич 
Р. Йоветич

получат около
работваеми площи. При това 
твърди, че на един хектар може лобройди. 
да се заеме средно по един ра-

самоуп-

стилната >и по-виистина, всичко това ще продължи му предложили значително 
време, обаче за същи сони цени.повишаване на це-н остранчи вотО 

ните и по-дълго
те пари ще се получи значително И индустрията за мотори и тра 
по-голямо количество стоманена ктори в Нови Белград моментал 
ламарина, а покрай това Железо . но е попаднала в подобни неволи.

Никшич ще има обез В кръга на тази фабрика „стоят” 
около четири хиляди трактора, за 

гуми. През това 
на гу-ми

СДРУЖАВАНЕ подобно.
От тази, достатъчно мрачна кар 

гина само от време на време про 
някой светъл детайл- ь 

оветли момен-ги на 
икономическа. обстановка 

вестите 33 сДружава- 
стабилни

Лабави
връзки

леярната в 
печени суровини.блесне по 

тези Редки 
нашата които няма 

време производителите 
изнасят своите стоки.

един при-
би МО

пътепоказа
Споменахме само

опадат и мер, който на останалите 
гъл да послужи като 
тел. Разбира се, 'има ти още но
загрииова фактът. че значително фрагменти от картината на 
повече са примерите когато отдел те икономически процеои се ра 
ни 'колективи, ръководени от мо зисюваше -и на последните заседа 
ментаГо указалата се възмож чия на ЦК на СК на Югославия 
ност на иРУгата страна да зара- и ЦК на СК на Сърбия. На тези 
ботят повече, пренебрегват подай заседания бе повторено задъдже- 
саиите договори и споразумения, нието на членовете на Съюза на 
ЕШ1И1Н От тези е И Алуминиевият комунистите във всички репуб- 
комбинат в Титоград, който през лини и покрайнини, че Раз™Ря«а 
ъпайте девет месеца тази годи йни пространството за договаря 

на на пР^теателите на алу- не ч споразумение, енергично да 
М1И1НШЙ вРСР Сърбия, КОИТО са вло- .с.уетяват тесногръдието и парти 
Ги “свои сродства за развитието -нуляризма. Заключениятадашети на 
* този но^бшат е доставил са тези заседания “» охрабрят оне- 

п Тр|тна четвъртина от уговорено- зи, които се борят срещу всички 
М° ^Итяп ^тошият оти- вирове на затваряне: общински, 
ш-ьГна друш,'които не са иивес- понрайниноки, републикански и 
тиради за развитието на Алуми- други. р йоввтИЧ
ниеоия комбинат, но затова пън

за сключване иането,
връзки ме>ВДУ 
до които е

връзки, и на иконамиче.си<а сметна, 
години, сега се аи новини ,е и- тази че в•ггггг-гг,г =г

тези преработватеЛ|И
могли с помощта на 

от чужбина да 
ламарина; обаче, 

стойност

отделни колективи, 
стигнало единно чрез 

Една от т®

За тези и мдош други мрачни 
наши

Много делови стопа!Н

на
меитално
ност
боти повече.

Живеем ©ъв време когато
ТИ никой не ^ разериня нат- Именно,
еане и УАР^няване^на югославоно на^стом-а,

рошено е°Тзаа
ри, иодписапи прад^^ а много на кредита да се

06 тридесетина на рура, преработи в
значително иодалами но- 

стамана от онези, нойто 
в чужбина. На

кредити

същата
внесе желяз-

Никшич идиви, хвърлят

с валутно участие, след

получат 
личества 
биха били купени



Комунист
ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СК НА СЪРБИЯ

възложенапия на становимата е 
на работните гРУ™, които в рам- 

на Актива на комунистите 
на непосредствени-Десет часа за бъдещето геите

за провеждане
•/ е идейно-политически задачи 
икономическата стабилизация, кз- 

тяло на Председател-

по

то помсицно 
ството и Централния комитет, са 
формирани за отделни области.съствуващите подкрепиха това ста 

новище, като приеха заключения
та, а по-натагьшната коннретиза-

Откровен диалог, койщ без сантимен-гализъм анализира симп
томите и даде диагнозата на икономическото състояние в републи
ката, но и с реален оптимизъм определи терапията — това, най- 
кратко казано, би било впечатлението от това заседание на ЦК 
на СК на Сърбия

Л. Мумииагич

Ц| ом като Душан Чнребич' в на- те -[-рудечш организации, които из 
^ чадото на разискванията подю насяха конкретен ооит с дано раз 
ли дискутантнте да водят сметка биране На причините за труднос- 
за дължината на своите иаказва- тите, основните насоки на т»хно- 
ния, та присьствувалште да завьр решаване и пълното съзнание
шат своята раоота в разумно вре- непосредствените задачи, кои-
ме, стана ясно, че Дванадесетото ^ се нахшрат пред тях — и като 
заеедание на централни^ комитет пред комунисти и като пред ра
на на Съроля, състояло се на ботничоока нласа. Разбира се, във 
з ноември 1У63 година, няма . да всичко казало имаше и много по- 
бъде нито рутинно, нпто лесно, 
ьлрочем, как би можало да бъде чесни интересни предложения, до 
танова, когато на дневен ред бяха вчера, така да се наже, липсващи, 
непосредствените задачи на Оъю-

злати неща, но и много иконом и-

а днес — по силата на икономи- 
за на комунистите в осъществява .ческата нужда — толкова лошч- 
нето на дългосрочната програма 
по икономическа стабилизация ® ! 
ир Сърбия-

ни.

Втора характеристика на тези 
разисквания, разбира се, е откро
веността в посочването на множе 
ството негативни
корени не са в обективните ико
номически закономерности, но 
оубектите, които провеждат зако
номерностите- Бяха споменати ве
че известните поведения от адми
нистративния волунтаризъм, защи 
тата на спечелените позиции, по
требителския манталитет, лесното 

°Т и с труда незаслужено опечелване
конкретни

Разискващите, с изключения, 
послушаха Чкребич (чува се, въ- 
прочем, че председателят на ЦК 
на СК на Сърбия своето уводно, 
икономически фундирано и с дан
ни подкрепено изложение, поради 
същите причини е доста съкра
тил.), така че заседанието с Раз
бираеми почивки продължи до 19 
часа. В тези почти десет часа ра
бота почти и нямаше въпрос 
споменатата област, който не бе 
засегнат, а твърде откровено бяха на дохода до 
поставени и някои въпроси, които сделки и машинации (възникващи

явления, чиито

в

Душан Чкребич:
— Затова в рамките на плана по реализация на Дългосроч 

ната програма по икономическа стабилизация в нашата републи
ка се предвижда работа върху повечето от тези въпроси. Рабо
тейки върху тях, последователно. провеждайки Дългосрвчната 
програма по икономическа стабилизация трябва да бъдем съзна
телни, че с това реализираме своят» отговорност за развитието 
на СР Сърбия, но еднакво и своя дял на отговорност, която имаме 
за страната като цялост, за нейното развитие и перспектива. При 
това не бива да позволим, че краткосрочните, ежедневните, ча
стичните интереси в който и да е смисъл да бъдат причина за за
мъгляване на дългосрочните общи интереси. Най-голяма отговор
ност за това поема Съюзът на комунистите, неговите членове и 
организации и ръководства, на всички равнища.

Потребни са преди всичко преломи у нас, в нашето съзна
ние, в нашите създадени навици...

Необходимо е по-критическо отношение към всички оне
зи положения, в които безделникът може да съществува, в които 
се търпи слабото качество на стоките или за всички слабости при
чините се намират в действуването на външните фактори. Кому
нистите са длъжни да се изборят за това, че всяка организация на 
сдружения труд да има своя стабилизационна програма и за ре
ализацията на същата упорито и последователно да се бори.

НЯКОИ

тепърва чакат отговори във фор- следствие иа неясните или несъ- 
мата на по-ясно дефиниране на ществуващите икономически ре 
икономическо-политическата ори- щения. От потребата за промяна 
ентировка, изменения на закони на такива поведения, се говореше 
те, на наличната практика и по- по право и по-рано, обаче този 
добно. Как-ро акцентът в уводно- път охрабрява обстоятелството, че 
то изложение и в разискванията — с исканията нещо да се проме- 
бе сложен на политическите зада ни — се чуха и онези други ис-

някой да се променя,чи, така през цялото време в кания
пръв план фигурираше икономиче което винаги бе значително 
силят анализ, върху който се °бо ефикасен начин да се осъществят

по-

което • — желаните промени ...оновават тези задачи, 
след един дълъг период в, който Окончателно, според реда и 

обичая, От разискванията произ
текоха и заключения. Манар че в 
хода на работата върху формули-

на подобни заседания политиката 
с примеси на фразеология играе
ше доминантна роля, —■ във всеки 
случай охрабрява. ровката им, както откри доклад- 

В разискванията еднакво цеи чинът -на. комисията, е имало за- 
ни бяха приложенията, чието съ- бележки, че същите са „прежале- 

глобалните но конкретни за Централния коми И в този тежък 
афирмация на самоуправлението, 
кото съзнание, А то безпогрешно

период [трябва да се борим за пълна 
което раздвижва работничес-

държание съчиняваха
на икономическото със- тет", комисията остана на стано-прегледи

тояние с идентификация на про- вището, че „тъкмо поради нужно- 
блемите и —- което е още по-важ- стта и поради обстоятелството, че

води към по-широки интереси 
на цялото общество и трябва да бъде в основата на всични про
цеси, които ще стабилизиратза това представлява условие за за- нашето стопанство на дългосрочно — с реални предложения 

тяхното разрешаване, както и ра- почване на анцията, заключенията 
зисюванията на хората от големи- трябва да бъдат (Конкретни". При-

на основа.
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??. ,™ЕДИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА ПЪРВИЧНАТА 
ЗАЦИЯ В СЕЛО ГОРНО ТЛЪМИНО ПАРТИЙНА ОРГАНИ::

ДА СЕ ИЗОСТРИ ЛИЧНАТА ОТГОВОРНОСТ 

НА ВСЕКИ КОМУНИСТ
♦ м !?1 НА ПЪРВИЧНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ
* т,р™ит^ц°п^А !НА ВСЕКИ КОМУНИСТ ОТДЕЛНО, НЕ САМО В
1 Н0 И В ОСТАНАЛИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ
X Й?5АЦИИ ЗАВИСИ УСПЕШНОТО РАЗРЕШАВАНЕ НА ВСИЧКИ 
X НАЛНО-БИТОВИ И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

г: :

й
то

ОРГА
КОМУТОЙ: -, '/

Щ На проведеното на 10 
р този месец предизборно съ 
|| брание, членовете на пър
^ вичната партийна органи- тието и усъвършенству в а - 

зация в село Горно Тлъ- нето на делегатоката сис
м!ино обсъдиха и приеха тема, всенародната отбра ретар е предложен Петра 
отчета за двугодишната на и обществената само- 
ои дейност и предложиха защита, довеждането 
възможни накндидати за питейна вода и ггр. 
ново ръководство. В от- В продължение на събра 
чета и разискванията ре нйето след нато се запоз- 
подчерта, че комунисти- ■ 
те и първичната партийна 
организация в периода от БАБУШНИЦА 
миналите избори досега е 
проявила задоволителна ак 
тивност на всички поле-

|- щност, каквито са: иагра 
ждането на махленски пъ 
тища, снабдяването, разви

наха с критериите за изби 
ране, ,и след като взеха ре 
шение за възможни канди 
дати да бъдат предложе
ни' пО' едно лице, за сек-

Мг* !ВяР -
Р'-

В НЯКОИ СЕЛА В БАБУЩНИШКА 
КРАЯ НА 1985 ГОДИНА

%
ОБЩИНА ДО ки Стойчев, а за замест- 

на НИ1К -Владимир Тодоров.
Изборното събрание е 

насрочено за 12 декември 
тази година.РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
М. Я.

Продължава раз
връзката в „Будучност• Електродистрибуция

до края на 1985 година да извърши реконструкция на 
мрежата в Ракита, Звонци, Студена, Стрелъц, Цър-, та. Почти всички комуна- 
вена ябука и Радосин, а предвижда се и ренонструк лно-битови въпроси, нои- 
ция на далекопровода Бабушница—Звонци—Ракита т0 е уреждала местната 
(от Студена до Ракита) общност в съдействие

останалите организирани

Бабушница планирав

Нашите читатели преди 
с известно време залози ах- 
1 ме, че в кооперация „Бу

дучност" в Бабушница ста 
ват нежелани неща. И по
край препоръката на об
щинския комитет и «ай-от 
говорни ръководители в об 
щината, без съглаоието на 
координационния комитет 
за кадрова политика при 
ОК на ССТН — досегаш
ният дирентор Лазар Ко
стич, бива преизбран. До
водите против преизбира
нето на Костич отдавна 
са известни, а основна 
констатация е: „че пора
ди лошото състояние в ко 
операцията,
разно е преместването на 
Костич извън кооперация 
„Будучност". Костич и по- 
нататък не е съгласен с 
това, а помощ му оказва 
и партийната организация- 

Случаят Костич неотдав 
об на беше внесен и в днев

ния ред на общинската 
скупщина, където се разви 

широки
Председателят на 
мнозина делегати, които 
взеха думата поискаха да 
се проведе в дело реше
нието на ОК на СКС от 28 
септември за неизбиране- 
то на Костич за дирентор 
на ,;Будучност". Някои де 
легати като Браниспав Ко
стич- от Грънчар (брат яа 
директора Костич), Нико
ла Стоянович, делегат на 
кооперацията,
Виданович от Камбелевци 
и др. се противопоставят-

Изказванията на трима
та „привърженици” на Ла
зар Костич биват посре
щнати' от остро реагиране 
на мнозина делегати.

Бранча Костич, делегат 
от Валниш, Слободан Сте 
ванович от Камбелевац, 
Мари н но Митрович от Су- 
рачево и др. осъдиха по
стъпката на Л. Костич и 
до известна степен обви- 

о- . шиха и ОК на СКС, че не
е действувал навреме и 
но-енергично в случая-

ват дискусии. 
ОС иПълна реконструкция 

електрическата, мрежа 
посочените села подразби
ра заместване на дървени 
те с електрически стълбо те цени, възлиза на 125 
ве, ако при тосва се въ,ве милиона динара, от която 
де трифазен ток. Засега местните общности ще 
множество консуматори трябва да „покрият" 15
на електрически ток в Ба 
бушнишна община имат 
некачествен ток, предим
но поради износеност на канският фонд за насърче 
електрическата мрежа. ние развитието на недос 

Хубав ток имат селата, татъчно развитите краища
30, докато 47 на сто

социалистически сили са 
били насочвани от първи 
чната па ртийна организа 
ция- Но въпреки това има 
ло е, както се изтъква в 
отчета и известни слабос 
ти и пропуски, особено 
в работата и активността 
на отделни номунисти —

на рево, нъдето е извършена 
в частична реконструкция.

Проектосметната доку
ментация, според сегашни

на сто от разноските, 
ООСТ
ция" 8 на сто, Републи-

„Електродистрибу- членове на останалите ор 
ганизации или пък члено 
ве в делегациите. Поради Милов антова, членовете на първи 
чната партийна организа 
ция критически и самокри 

ще тически търсят докрай да 
0б се изостри партийната ор 

говорност при всеки ко
мунист » решаването на 
практически въпроси, 
остра форма се поставя 
и личната отговорност в

нсхито последни го доведо 
ха като Ясенов дел, Богда обезпечи по-широката

най-целесъоб

новац и Щърбовац.
От довеждането на ток 

— в Електродистрибуция- 
та ни уведомиха — че не 
е вършена поправка, 
изключение на с. Калудже ръна.

щност-
Участието на потребите В

лите ще бъде парично — 
от 4 до 6000 динара за ед
но семейство и в работна решаването на жизнените

проблеми в местнатас
М. А.

> ! ;
■> I дБез работа нищо не ставаСРЕЩИ

■П ■■ .V

Освен че е добър земе
делец, Чеда е я добър жи 
вотнавъд. Отглежда и че- 
тир|И крави, три телета и 
петнадесет овце, а преди 

месеца е предал на 
„Сточар" три телета (об-

1200 килограма). Годи- Зр . 
Желюша предава

«датата*сведения, той е получил най висок сведения, и Димитровградска

§р Най-лошото е това, че 
мнозина от диокутаитнте, 
защитници на Л. Костич 
искат да представят исна- 
'нето да бъде сменен като 

-ч * т лична разплата с него,
- -'чу забравят, че неведнаж и 

' общинската скупщина, и
-' общинският комитет на

| ' СКС и ОК на ССТН, са
*.к констатирали че коопера

ция „Будучност" не се за
нимава със селокостопан-

тр.и
циалните 
добив царевица от хектар в 
община — 6000 килограма. >1 'ЩО а

шно в
гт/^напа а 15 с пшеница. 4—5000 литра мляко. Засе

получи г . Инак, Чеда е от село Гра
— Без работа нищо не 

става! Разбира се и 
агротехника- Аз наистина 

нямам трактор, 
заплащам

Чеда е „чист" селско
производител.

1967 
като

е 'х
стопански
Двете години (1966 .и 
г.), комто е прекарал 
работник в „Циле , сигур 
но не са достатъчни за 

затова едва

у

V . л--/Желюша се е за- 
години.

'..Апа, а а
без селия преди ю

Но родната Грапа не е
напълно. Както ка- 
Желюша е хляба 

за мене и семейството, а - 
в Грапа за добитъка”, за- 

там са му воичюите 
декара естестве-

• ско производство, че няма
почти нищо от селскосто
панска механизация, че не

селскостопанска

нипенсия и 
каза това, ногато го попи- 

.работел ли е ДРеДИ 
НО 

семей

на- Ч. Иванов: без работа 
няма успехно пуснал 

или па зва ,;в
тахмю
в някое предприятие 
неговото тричленно

„смесено": съпруга 
та Даница е заета в 
„Димитровяраи", а оинът 
Тихомир е сервитьор 
„Пенсионното". С негова 

обработва
/ Тази родина е

укрепва
индустрията (а та служба и т^н. 

се опитал), 
по-добро за нето.

още 
затова
„Кооперант” или на част
ни трактористи да ми по
изорат нивите. Но наско- щотО 
ро и аз ще си нувд.

Считам, че тогава Ще 
, състояние да полу- 
по-висойи добиви от

и заети в
и той самия 
кое е

— От селоното стопан-
живее по-добре, но ло решенията на

повече. СКС — в „Будучност" да 
майната! бъде въведено временно

М. Антич

ОС е:Заклкучеиие на 
ако не се проведат в де- 

ОК на
стбо е

тридесет
и (изкуствени

ство се 
се работи много 
Работата му е

в ливади.
Чеда,ни

Накрая попитахме
в семейството има

бъда в 
ча и
тазгодишните-

А. Т. управление.
ПОМОЩ тОЙ И 
имота си 
бил засеял с царевица

понеже
17 СТРАНИЦА 7
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БОСИЛЕГРАД; СЪВЕЩАНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНИ БЛАГА

АКЦИЯ ЗА УСТР0ЯВАН1 НА АРХИВ
С ЦЕЛ ДА СЕ ЗАЩИТЯТ КУЛТУРНИТЕ БЛАГА НЕОТДАВНА В БОСИЛЕГ 
РАД СЕ ПРОВЕДЕ СЪВЕЩАНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ СТРАНА НА ИСТОРИ 
ЧЕСКИЯ АРХИВ ОТ ЙРАНя И СЪОТВЕТНИ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ОТ 

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА. ВСЪЩНОСТ ТОВА Е ПЪРВАТА КРАЧКА В 
ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНИТЕ БЛАГА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА.

В събирането на архи
вен материал я други ва 
ж-ни документи, предмети, 
старини и подобно, тряб
ва да се включат воички, 
особено училищата, Само: 
управителната общност 

по култура, Центърът за 
култура и други лица, ко 
нто в договор ст>с Завода 
за защита на исторически 
паметници от Враня Ще 
се включат в тази твър
де значителна и полезна

акция. Туй се подразбира 
п защита на обекти от ие 
торичеоко значение, 
квито са черквите, ста 
ри къщи с отделно архи 
тектонско

— Именно касае се за 
събиране на най-различен 
археологичен и други ма
териали, които ще бъдат це 
нно съкровище на култура 
та в Босилеградока община 
за подрастващите поноле- 
ния- Ето защо е нужно ра 
здвижваке на една такава 
акция, която е от особе 
но значение за културата 
и науката на миналото и 
днес на Босилеградока об 
щИна.

на

значение и
прочие.

На съвещанието говори 
Мшлявое йович, директор 
на Завода и Историчес
кия архив и Миодраг Янич, 
професионален сътрудник 
в таац институция от 
Враня.

Милно Александров

х В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” В БОСИЛЕГРАД I
Божидар Якац: Истрийски бомоохвъргачПриключиха подготовките за 

тазгодишната "викторина“ ИЗ ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ 
В СУРДУЛИЦА

Позаглъхваща културна дейност 
в Божнца н Клисура

та народност, готвейки 
се за състезанието задъл 
Оочаязат знанията си, за 
познават още по-отблизр 
славната история на Наши 
те народи и народности, 
-накто по този начин в пра 
ктиката задълбочават бра 
тството и единството и об
менят опит помежду си. 
Особено тази година, ко 
гато чествуваме 40 годи 
ни от Второто заседание 
на АВНОЮ и 40 години 
от славните битки край 
Неретва и Сутйеока.

И тази година, както и 
досега, учениците от ос 
новното училище „Георпи 
Димитров”- от Босилеград 
ще вземат участие в таз 
годишната Викторина на 
.Другарче”. За целта в 
Централното и четирите 
подведомствени основни 
училище тези дни приклю 
чиха последните подготов
ки. На училищните със 
тезания вече са излъчет 
ни победители по предме 
тите, по които ще се про 
веде състезанието — за 
всени предмет по един съ 
стезател. От централното

основно училище са: по 
български език — Воислав 
Божилов, по сърбохърват
ски език — Драган Стоев, 

— Ясммна Ва
нодрама. В тези два райо
на е организирана и изло
жба на фотографии за де 
лото на другаря Тито, на 
която са били изложени 
снимки ’ от предвоенната 
.му дейност, резолюцията 
и следвоенното социалис
тическо строителство.
' От друга страна и зана 
пред библиотечното дело 
е най-развития облик на 
културна дейност- Общо в 
двата библиотечни пуннта 
има над 12 хиляди загла
вия, приблизително полови 
ната от които са на бъл
гарски език. С оглед на 
сравнително малкия брой 
жители в тези райони 
тук е най-висок процент 
книги на глава от населе
нието в общината.

Накрая да посочим и ду 
\гите на Добрица Нико- 
лич, директор «а Народ
ния университет, който из 
тъква, че културната дей
ност в тези райони може 
да се обогати и разнообра 
зи, ако и местните сили

Няколко фактора са се 
явили като твърде ограни
чаващи за развитието на 
културната дейност в Бо- 
жица и Клисура. Преди 
всичко поради ограничава
не на пътните и дневните 
и количеството бензин за 
превозните моторни сред
ства не позволяват на На
родния университет да ор 
ганизира 
кинопредставления на под 
вижното кино. За разлика 
от предишните години, ко- 
гато седмично най-малко 
по един път подвижното 
кино прожектираше по 
един филм, тази година не 
е прожектиран нито един 
филм.

Невъзможността да се 
организира по-богат кул
турно-забавен живот е и

по история 
силева и по музикално въ 
зпитанне — Владимир Гли 
торов. Съответни отбори 
са формирани и в остана
лите четири подведомст
вени училища, които ще
застъпват своите учили 
ща на „Викторината”.

Няма съмнение, че Ви 
кторината представлява 
удобен момент, къд^то 
учениците от българсна-

традиционнит^

М. Я.

БОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД

И най-малките в акцията 

по солидарноо?
Гости от

Годеч
последица ва засилената 
миграция, тана че броят 
ва посетителите е рязно 
намалял, а това значител
но поенъпва всяко 
ставление, относно

Пионерската и младежката организация 
при централното основно училище в Босиле
град, (Неотдавна раздвижи широка инициати
ва за събране парична помощ за пострадалите 
на Копаоник. Акцията намери пълна подкрепа 
между учениците и отзивът бе голям. Почти 
воични ученици, според материалните си въз
можности, се включиха в вея. Досега за тази 
цел (акцията все още е вход) са събрани над 
8000 динара. Най-много 1025 динара са събрали 
учениците от П-а -клас от долните класове и 
УШ-б клас от горните класове. Поотделно 
най-много е дала Снежана Станчева — 162 ди
нара, ©лед то®а Тонка Илиева — 126 и Люби-ца 
Йойич 120 динара и тлн.

Освен за саниране последиците от земе 
тресеРиет© ва Копаоник и околността му, тук 
в ход е и солидарната акция за събиране пари
чна помощ-, предназначена за световните осво
бодителни движения, -раздвижена От страна 
на Републиканската -конференция на Социали
стическия съюз. За тази цел са събрани -над 
2043 динара.

С културно-художестве 
на програма, съставена от 
народни песни и танци, ед 
ноактовки и хумор, 
дейците 
организация -на профсъю 
зите на град Годеч —НРБ 
в миналия петик (11 ноем 
ври т-т-) бяха гости на 
Димитровград. Гостуване 
то -на годечани е в рамки 
те -на договореното край
гранично сътрудничество 
между общи-на Димитров 
град
те Годеч и Драгоман от 
НР България в областта 
на самодейното народно 
творчество. Калето и пре
ди, -когато гостуваха дра 
гоманча-ни, и този цът пу 
бл-и-ката (този път по-мало 
бройна) топло поздрави 

гости
те от НР България- Въз
вратно посещение на дими 
тровградоките самодейци 
в Годеч ще сз състои на 9 
декември тази година.

А. Т.

пред- 
всяко

гостуване с културна про
грама. Това особено се от 
-нася за Божица, докато в 
Клиоура е налице липсата 
-на помещение за

само 
при общинската

-раздвижат някои инициа
тиви. Тана например граж 
даните от тези райони би
ха могли да гледат фил
ми, тъй -като при училища
та има к-инопрожектори 

зала в от 16 мм, но все още не 
са проявили интерес да 

се доставят филми. Це 
«на помощ за това може 

-да окаже и Републикан
ската културна общност, 
като отдели повече сред- 

Въпреии това през изти- ства за културното разви- 
ча-щата година в тези два тие на тези краища, които 
района на Сурдулишка об- принадлежат нъм най-изо- 
щи-на Народният универ- станалите, отнооно полу- 
-ситет е организирал някол планинските райони, на ко 
но -културни манифеста- ито напоследък се отделя 
ци-и. Ни-шкият -народен те- повече внимание в общи- 
атър е гостувал с теацрал те стабилизационни уси- 
н-ото представление „Хаса лия, внесели в лрограма- 
наги-ница ,а също е госту та по дългосрочна иконо- 
-вал и театърът „И-во Лола м-ическа стабилизация. 
Рибар от Леоновап с мо-

органи
зиране -на -културна дей
ност- В Клисура и зана
пред единствената 
кооперативния дом се пол 
зува за склад -въпреки мно 
гощдишиите усилия тя да 
се приспособи за култур
ни цели.

— СФРЮ и общини- им

Няма съмнение, че с тази хуманна (и-нтер 
национална) акция учениците от това училище 
в пранцика показаха своята готовност и -висо
ко -съзнание, че винаги са готови вевкиму да 
окажат н-ужна помощ и че солидарността е ха
рактерен белег «а нашето са-моуиравително со 
ци-алистическо общество.

наизпълненията

М. Я.
Ст. Н.
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ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТП 
В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА събрание

• ЗА ПРЕДСЕДА
ТЕЛ НА ОК НА ССМ 
ИЗБРАН БРАНИ- 
СЛАВ АНТИЧ МА
ШИНЕН ТЕХНИК В 
„ЗИДАР"

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОК НА 
ССМ В БОСИЛЕГРАДМизите - действена сила Необходимо по-голямо 

акцноино укрепване 

на организациите
На 11 г 

в Сурдулица 
тоя отчетно-изборна 
конференция на ОК 
на ССМ в Сурдулиш- 
ка община. Делегати 

Общинсната 
конференция обсъди
ха отчета за едного
дишната дейност на 
Съюза на

ноември т.г. 
се със- местните общности, в гра

да и «на село, в училища
та и на всички други ме
ста, да поемат бремето на 
отговорността за развитие
то «а общината. Без да 

Традиционните акции за 
събиране на вторични 
ровини, доброволният мла- 
дежюи труд, участието' в 
чествуването на забележи 
телни дати от славното ис 
торическо минало и дър
жавните празници 
полета за всестранна изя
ва на младите и досегаш
ните успехи . гарантират 
още по-добри резултати.

Съществуващите обще
ствени организации при 
ССМ в общината през -от- 

особено четния период също са ра 
звили традиционно добра 
активност- Фериалният ,съ- 

— На територията на юз организира редица ма- 
Сурдулиш|са община има нифестации с общинско и 
1035 незаети лица. От тях съюзно значение, а—Лит®; 
432 са неквалифицирани, ратурната младеж е една 

полуквалмфицирани, от най-дейните в региона.

те на На 9 ноември т-г. в Босилеград се състоя 
отчетно-изборно събрание на ОК на ССМ, на 
което бе обсъдена едногодишната дейност на 
младите, приет акциокнен план за следващия 
период и избрани председател и секретар на 
Председателството на ОК ,на ССМ в Босилеград.

су-

социалис- 
тическата младеж в 
общината и 
програма за 
До ноември 1984 го
дина.

приеха
работа Отчет за едногодишна- ките в редовете на Съю- 

та дейност на Съюза на за на комунистите, 
мла-

са
Освен това отчетено бе-социа л истическата 

деж в Босилеград изнесе 
Коце Божилов, досегашен 

ОК на ССМ.

ше, че и през изтеклата 
година младите от основ
ното и средно училище са 

сравнително

Б. Антич

По-нататък Маркович се 
спря на въпроса за заето
стта като на един от про
блем ите, които 
засягат младите:

Отчита се, че изтеклата 
година е забележителна по 
редица успехи, които е цо 
стигнала

секретар на
Божилов изтъкна, че Съю- постигнали 
зъ,т на социалистическата добри резултати, а в об-' 
младеж в Босилеградска щоюгославоката 
община в периода от но- „Тихо 
емири 1982 година до но- мир", са заели високи ме- 
ември 1983 година е осъ- ста в региона. Завидни ре-

сурдулишката 
младеж преди (всичко в 
организационното 
ване на собствените редо
ве, идейночполитическо-

акция
революция

укреп-

ществил значителни резул 
тати в дейността си.

зултати са постигнати и е 
таченето и задълбочаване
то на революционните тР0
диции и придобивките от 
Н ародооовободателната бо 
рба и в доброволния мла
дежки труд. И тази годи
на младежката бригада 
„Босилеград" участвува «а 
съюзната младежка акция 
„Ясеновац — 83", където 
между пет бригади зае 
второ място. В отчетния 
период младите от Босиле 
град, се подчертава в от
чета, са проявили интерес 
в разрешаването на кому
на л н побитовите проблеми, 
в областта на всенародна
та отбрана, както и в раз 
движването на културно- 

- забавния живот в общюна- 
та. В това отношение съ
трудничеството с армейци 
те винаги беше на високо 
равнище-

В продължение на съб
ранието, след като делега- 

дежи и девойки са завър- тите приеха отчета, Вин- 
л Политическата шко- ко Станоев, доовгашеи

тър „Иван Караиванов а план на ок на ссм
има и такива, които са за органи и тела за
втршили и Политическата едногодишен
шнола при ОК на СКС в пвриод_ Между „ру^

у в него с© изтиква, че ак
тивността Тна Председател 
ството ще бъде насочена 
към по-<натагьшното акци- 
онно и организационно ун 
репване на първичните мла 
дежки организации, преди 
воичко на тези в местни
те общности, които в до
сегашния период са дей
ствували слабо.

За председател на Пред
седателството на 
ССМ с едногодишен 
дат в следващия период 
беше избран Георги Тодо
ров, зает в новопостроена
та' фабрика за сушене на 
авощия, а за секретар — 
Райна Божилова, иконо- 

ООСТ „Изградня’'

то -издигаме и марксичес- 
кото образование, доброво 
лния младежки труд, нул- 
турно-забавния и спортен 
живот и прочие. Младите 
от Сурдулишка община' 
наистина са станали дей
ствена сила,- активно вклю 
чена в разрешаването на 
наболелите стопански про
блеми и в провеждането 
на мерките п0 дългосроч
ната икономическа стаби-

31

През отчетния период младите от Сурду
лишка община са установили добри приятелски 
връзки с младите от Владичин хан. Особено е 
развито сътрудничеството между общинските 
ръководства. Приятелски връзки са установени 
и с младите от Куманово и Прищина. Също 
така се поддържат приятелски връзки между 
младите от Сурдулица и младите от Перник — 
НР България с цел да се развиват добросъсед 1 
ски отношения- __________________

2

»
лизания.

— Укрепихме съзнание
то за необходимостта, ва
жността и ролята на наша 
та организация- Организа
ционно и кадрово станах- 

може

С приетата програма за143 квалифицирани и висо'
ко квалифицирани. Със оре работа през идущата 
дно професионално образо дина младите предвиждат 
вание са 395 души, преди- да станат още по-дейспвен

по-отговорно

го-
Г. Тодоров

ме сила, на която — Направена е голяма 
крачка напред 
та Божилов' — в идейно- 
политическото и маркоиче 
око издигане на младите, 
особено на учещата се 
младеж. Голям брой мла-

девойни. фактор и с
отношение къ;м поетите за 
дачи на дело да докажат, 
че подкрепят всички ме
роприятия 33 провеждане 

иконо-

нашата общи- мно младежи и 
Неотдавна младите орга
низираха нръгла маса по 
този въпрос. Посочено е, 

осъзнават те-

подчер-да разчита 
на и общността нато цяло. 
Не е нескромно да налеем, 
че бе3 нас не е минала 
нито една обществена ан 

най-често бяхме
че младите 
жестта на ^озн проблем, 
но те се чувствуват твър
де засегнати от неправил- 
ностите при настаняване
то на работа. Приети са и 
съответни заключения, с 
които -младите търсят Д3 
се внесе 
зи област-

,на дългоор очната 
мичеока стабилизация, са 
м©управлението и делегат 
ската система.

ция и че 
в челните редове. За това 

и стабилният шилидопринесе 
обществено - политически 

общината, както
на ОКЗа председател 

на ССМ с едногодишен 
делегатите на об- 

конференцияш
Антич/

климат в 
и всестранната помощ от 
страна на

мандатобществено-по-
организации щинокат* 

браха Бранислав 
машинен техник в строи
телната организация
дар”-

повече ред в та-
литическите 
и общинската скупщина
— изгг-,«на в уводното ои 

досегашният

Босилеград. Като 
тат на тоова от година на 
година се увеличава бро
ят на младежите и девой-

„Зи-
Младите от друга стра-

задължениеизложение
председател на ОК на
ССМ Миодраг Маркович,

ПУБЛИЧНИ РА"даХЕлството
ппйшоойвтво на младежката организация

| V ■ |* ■ --------- —------------------ бективните сили.

и а чувствуват
В ТРУДОЮ^^№д'» НА ОТНОШЕ- НИЯТА В ССМЮ 

НА ТЕМА. рк нд с(,м в хърВАТСКО:

Ст. н.

За иорвнно Налага
бъщат изнамерени съсе да

държания, които ще вкдю 
младите в обществена 

та акция- Занемарен е цле 
ССМ като субект 

организа- 
акция. Идейно-лоли

НЕ СМЕЕМ НА СЕ ПРИ^ЯВАМЕоСо
БЕЗДЕЙСТВУВАНЕТО и НЕДОСТъв фрОНТА

^аИсубСективните сили на обществото

В Съюза на социалисти- 
в Хърва 

публич 
въ© (Връ

ОК на
чесната младеж 
тско приключиха 
ните разисквалия
зна с демократизацията на 

младежна-
на наша-

чат маи-

нът на 
на младежката

отношенията в 
та организация 
та страна-

ция ито на ССМ в отделни сре 
яи лошата кадрова поли
тика до оше по-лошите 
програми -и форми на де 

Не смеем да 
с беЗДей-

подтотовна -и 
образова- 

равни-

социалистиче
в Хърват-

тичеокатана Съюза на
младеж марнспческото

ние на сегашното
не задоволяват потре- 

членовете «а С-цо

ската
око.

разисква
ния показаха, че е необхо 

преустроис-

Публичиите
на „въ мист в 

в Босилеград.
йст®Увзн ® ■ 
се примиряваме 
ствуването и 
чното присъствие

във фронта на сУ

ще
димо основно

на младежката
— беше «зтьк- 

Пре 
Репуб- 

конференция

бите ва 
за на 
младеж.

ор- недостатъ- 
на мла

тво 1социалистическата
М. Я.гаиизация

нато на заседание на 
дседателството на 
линанената

дежта
СТРАНИЦА »
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ПО ПОВОД 15 НОЕМВРИ — ДЕН НА 
МИТНИЧАРЯ

• СЛЕД ПЪРВИТЕ СНЕГОВАЛЕЖИ

ЗАТРУДНЕНИ
СЪОБЩЕНИЯТАНаградена нано§|мтв

11|>ез изтеклите десет месеца на годината 
митничарите от граничния преход „Градини" 
край Димитровград са осъществили контрол на 
над три милиона пътници, 650 хиляди леки ко
ли, 6 хиляди рейса и над 126 хиляди товарни 
камиони. В крайграничния оборот те са се сре
щнали с над 230 хиляди лица, минаващи еже
дневно югославско-българската граница. В те
чение на този период са разкрили 733 митниче
ски и 528 валутни нарушения, а открити са и 
13 нарушители с наркотици.

• БОСИЛЕГРАД: ПЪТИ
ЩАТА СА СВОБОДНИ

ното .в Пирот на линията 
Бабушница 
имал
При село Ралин, поради 
хлъзгавия коловоз рейсът 
се е превърнал, но жеРт- 

повредени няма. На 
същата релация е имало 
още
един рейс се е подхлъзнал 
и слезнал от пътя. Жерт
ви и повредени също ня-

Звонци е• Превърнал се 
рейс на релацият» 
Бабушница — 
ци, а линията прекъ
сната временно

злополука.малка
Както сме осведомени 

от автотранспортното в 
Босилеград, с изключение 
на пътя Босилеград — 
Крива фея — Враня пър
вият сняг не е прекъснал 
съобщенията.

Зной

ни н
• Линията Димит- 

Сенокое едаа злополукаровград —
прекъснатаНашият събеседник Люо 

чо христов е сравнител
но .млад и нато човек (ро
ден е през 19з1 г.) и ка
то митничар. На митница
та работи пет годи
ни. Все пак успехите му 
в откриване на нарушите
ли, особено тези пренася
щи наркотици, са значи
телни и заслужавах вни
мание. Любчо христов от 
Димитровград, един от три 
мата наградени митничари 
но повод 1о ноември — 
Деня
Само за една нощ 
Христов е открил трима 
нарушители: един, които 
се опитал да внесе в Юго
славия Ю машини за точе 
не (брусалициф вторият, ко 
иго в колата си е. имал 
13 хиляди лева и девет 
килограма кафе и третият, 
който се опитал да мине

те най-често носят непо- 
звояими количества дефи
цитни у нас стоки, като 
кафе и други. Нарушения
та обикновено се увели
чават винаги когото мигни 
месните закони са но-стро 
ги. В последно време най 
чести са валутните нару
шения, които правят паши 
граждани. Но насреща са 
им митничарите като ан 
тпвен фактор в извърша-

• В Босилеград- 
сна община: затруд
нено движението, но 
без прекъсване

Всички рейсове От Боси 
леград за Ниш; Скопие,ма.

Р 1 У-'Л,А<<

П род-|ьЛЖ11 тедното затру 
диване на времето доведе 
и до първите онеголале
жи, манар че календарски 
зимата още не е започна
ла. Както и обикновено, 
първият сняг изненада и 
превозниците, а до иавест 
на степен и самоулрави- 
телните общности но под
държане на пътищата, за 
щото за „идването” му бе 
ше съобщено.

.митничаря.на

Както ни уведоми Цве- 
завеждащ 
съобщения

тен Кръстев, 
отдел пътни 
при ООСТ „Ниш-ексцрес” 
в Димитровград с първия 

е прекъснато и

На автогарата в Босилеград
границата с хероин в ко
лата си.

— Въпреки факта, че 
митническата служба се 
модернизира все пак реша 
ващ фактор в откриването 
на нарушителите остава 
човека, споделя с нас Лю
бчо Христов. Човекът е 
този, който забелязва не
обикновеното

Попитахме секретаря на 
общ-

както и за районните цен
трове в общината са тръг 
нали навреме и с извест
ни затруднения, съобще
нията се поддържат без 
прекъсване. Инак снежна
та покривка в Босилеград- 
ска община не е голяма 
— от 15—20 сантиметра.

И съобщенията в Сурду 
лишка община стават с 
известни затруднения, а 
механизацията от вранска- 
та Самоуправителна общ
ност за пътища вече е на 
терена и разчиства снега
на най-критичните места.

сняг
движението към Висок.

— Поради големия сняг, 
който достига и до 50 сан 
тиметра — линията Дими
тровград — Сенокос е пре 
късната. Пътят не е почи
стен и за няколко дни,

Самоуправителната 
ност за пътища в Ниш 
Велимир Сибинович, да ни
каже какво се прави за 
поддържането на пътните 
съобщения:

Л. Христов
ването на важни задачи 
от областта на безопасно
стта и обществената са
мозащита.

Да напомним, че освен 
Любчо Христов, който за 
втор път получава награ
да, с по 10 хиляди са на
градени Братислав Джу- 
кич и Любиша Ранчич.

— Първият сняг ни из
ненада. Тази сутрин на
шата механизация замина 
на терена. Надявам се за 
ден-два пътните съобщения 
в региона да бъдат дове
дени в ред. Разбира се, 
ако не навали по-гол ям 
сняг, който да затрудни

движението 
Инак, рейсовите линии за 
Поганово, Долна Невля и 
Смиловци се поддържат 
редовно — изтъкна Кръс
тев.

спряно.е
държание 

на възможния нарушител, 
въпреки настояването му 
се държи колкото се мо
же по-обикновено и спо
койно. Нарушителите из
ползуват най-необикновени 
места за укриване на пре 
дмети, пари и други цен
ни предмети. Такива мес
та, до които за да дойдел! 
ние митничарите 
да изгубим доста време. ДИМИТРОВГРАД 
Затова за нас е твърде Ш-------------------

в МАЛКА ЗЛОПОЛУКА 
ПРИ СЕЛО РАЛИН

Сутринта на 15 ноември 
рейсът на автотранспорг-

разчистването на пътища-
А. Т. та. М. А.

трябва

ПРЕДСТОИ ПРЕНАСЯНЕ НА ПАЗАРА..* ж
важно да познаваме всич
ки видове леки и товарни

Тези дни Димитровград 
ще получи един обект от 
комунално-битово значе
ше:

рада около и покрити ща 
ндове, ноито ще заемат 
две трети от целия пазар. 
Тун са тоалетът и други 
помсяцпи помещения.

Според приетия план не 
посредствено до обекта на

трудовата 
„Металац", ООСТ „Търго- 
кооп” трябва да построи 
свой обект в който ще бъ 
дат поместени магазин за 
продажба на риби, 
зин за стоки
потребление и сел.сносто- 
панока аптека. Ако сейма 

1 предвид, че яа опомената 
локацця вече се

организация временен пазарен център, 
където населението щеколи.

Граничният преход „Гра 
дини” е най-известен по 
нарушители с наркоти 
ци. Дали поради успешно 
то залавяне на същите от

има възможност да се сна 
бдява о необходимите сто 
ки и занаятчийоки услуги 
на едно място.

Средства за изграждане 
то на новия пазар, в износ 
от около 260 милиона ста 
ри динара, са обезпечили 
общинската

Пренасянето на старото 
пазарище бе обусловено с 
изграждането на новата 
училищна сграда на обра- 

страна на митничарите или зователно - възгштателна- 
поради някоя друга причи
на, броят им 
Все пак, 13 случаи са де- 

и занапред

мага- 
от широко

та организация за средно 
насочено образование, но- 
ято обхваща почти цялата 
площ на старото пазарй-

намалява. строят
помещенията на занаятчии 
ско-монтьороната 
ва организация „Металац”, 
а тук се планира и изгра
ждането още на някои за 
наятчийсни

скупщина, ре 
самоуправи- 

Регио-
лионалиата 
тел на общност за 
пални пътища, трудовата
организация 
възпитателно

сет месеца
нареждат прехода на ш»р- ще. Работите върху този

обект, на площ от около

трудо-
Встраната.во място в

четири случаи нарушите- 1200 метра квадратни, се 
открил Любчо Хри

„Услуга" и 
образова

телната организация „Но
сии Броз Тито”. Работите 
в изграждането на пазара 
са доверени на 
организация „Ниокоград- 
ня” от Пирот и, накто 
осведомиха в „Услуга” те 
ще приключат наскоро та
ка че новият пазар ще бъ 
де готов преди Деня на 
Републината, 29

работилници, 
тогава идеята тук да се 
построи занаятчийско-тър 
говоки център на Дими
тровград вече се реализи
ра. Остава неразрешен въ
проса за локация на паза
ра за добитък.

С изграждането на за- 
почнатите обекти и тези, 
които са запланувани, Ди
митровград ще получи съ-

изщушяват според плана.лите е
стов. За каква стойност се Досега са направени, т-е. 
касае при откриването на асфалтирани 
такива случаи достатъчно дължина от 
е да кажем, че един ки- тра и платото за пазара, 
лограм хероин струва око д0 платото вече са поста 
ло един милиард стари ди- .вени и 
нара. А за един килограм хръби.. Предстои да се по 
са нужни 10 килограма ха- ставят чешми и пазарът да 
шиш. се овърже с градоюия

Що се отнася до наши допровод. Също така „Ус- 
граждани, според Христов луга” трябва да сложи ог-

улицата в 
около 300 ме- трудовата

ш ниводопр о в сдайте

во-
ноелгври.

А. Т.Димитровград
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1Ш8ДДшд!жо]МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР"

ДНМН1Р01ГРШН1 .ЛУЙДВСНИ ВЯ БЕ

ФУТБОЛНА

ОЩЕ ЕДНА ПОБЕДА: „БРОДОРЕМОНТ" (КЛАДОВО —

Важна победа на босиле- 

градскнте фудболнстн

„А. БАЛКАНСКИ" 2:4 (2:2)

Кладово, 13 ноември 1983 г., игрището „Фе- 
тислам”, теренът тревист. Времето ветровито и 
студено, зрители около 100 души. Голмайсто
ри: Горан Агбаба в 13 м — 1:0, Сречко Тура- 
нович в 20 м — 2:0, Борислав Манолов в 30 м 
~ 1-2, Новица Тодоров в 36 м — 2:2, Петар 
Иованович в 70 м — 2:3 и в 73 м — 2:4. Жъл
то картонче Горан Агбаба от „Бродоремонт", 
Съдия на срещата Зоран Баджевич — Неготин.

„А. Балкански": 
Оретен Гюров 7, Ди
митър Каменов 8, 
Стамен Пешев 7, Ми 
лепван Тодорович 8, 
Златан Марков 8, 
Ногаица Тодоров 7, 
Борислав Манолов 8, 
Синиша Иванов 7 
(Оимиша Димитров 
—), Александър Стан 
кое 7, Кръсха Кръс
тев 8, Новица Ален- 
сов 7, (Петар йова- 
нович 8).

„МЛАДОСТ” . ..ПЧИНЯ” (Търговище (2:1), (0:0)

Сурдулиц2Та' Съдая°«аДс^щатаМ.^усетиВот

В XII кръг на 
ството в 
'ната лига „А. Балкански” 
завоюва две твърде важни 
точки, нато победи отбо
ра „Бродоремонт” 
го,в терен с резултат 4:2~ 
Те 'направиха 
подвиг, понеже след вода
чество на домакините от

2:0, обърнаха резултата 
овоя полза от 4:2.

първен- в
между, регион ал-

С тази победа „А. Бал
кански” продължи пореди 
цата добри победи, поне
же през последните чети
ри 'кръга спечели 7 от 8
ВЪЗМОЖНИ

в неделя в 13 на не-През второто
на Междуобщинската фух 
болен а дивизия 
група „А”,

полувре
ме футболистите на „Мла
дост” заиграха по-добре. 
Все по-често 
намираше в наказателното 
поле на „Пчиня”. Все 
до откриването на 
тата се чакаше 
време. Едвам в 70 минута 
след едно добро подаване 
на П. Стоянов, В. Тасков 
отблизо вкарва топката 
мрежата на Неделно вич. 
Този гол като че ли на-

соко равнище, въпреки че 
точки. Доколко изобилствуваще 

то се касае за самата иг- . чност и бойкост. Самото 
ра тя не бе на оообено ви-

Съ,ЩИНсКИВраня 
в Босилеград 

футболистите на ФК „Мла 
дост” от Босилеград 
юваха още една победа. 
Съперник им бе отборът 
„Пчиня” от Търговище. С 
по-добра

с динами
топката се

начало не предвещаваше 
нищо добро. Димитровград 
ските футболисти започна 
ха отпуонато. Правеха се 
доста грешки и плод на 
такава игра бе високото 
водачество на домакини
те. Едва след това гости
те от Димитровград се 
окопитаха и започнаха да 
играят по-сигурно и побо 
йко. В 30 м Борислав Ма
нолов след хубаво пронмк 
ване отбеляза първия гол 
за „А. Балкански’'. След 
пет-шест минути Новица 
Тодоров с хубав удар при 
нуди на капитулация вра
таря на-домакините и из
равни резултата 2:2. С то
зи резултат се замина на 
почивката.

изво- пак 
резул- 

ло-дълго 1. Хайдук Велко (Неготин)
2. Йединство (Пирот)
3. Рудник (Алексинашки руд.)
4. Рътан (Болевац)
5. Йединство (Бела паланка)
6. ИМТ (Княжевац)
7. Бродоремонт (Кладово)
8. АСЕН БАЛКАНСКИ (Д-град)
9. Новоселац (Ново село)

10. 12 фебруар (Ниш)
11. Хемичар (Прахово)
12. Будучност (Първа Кутина)
13. Рудна глава (Р. глава)
14. Турист (Нишка баня)
15. Сеняк (Пирот)
16. ЯстРебац (Тешице)

10 6 4 0 24:5 16
11 5 4 2 27:17 14
И 6 2 3 27:18 14
11 6 2 3 11:15 14
11614 26:20 13
11 4 5 2 18:15 13
11 5 1 5 23:19 11
11 4 3 4 17:16 11
11 3 5 3 12:12 11
11 5 1 5 11:14 11
11 2 5 4 15:47 9
10 3 3 4 21:28 9
11 2 3 6 9:17 7
11 2 3 6 16:29 7
10 2 2 6 12:17 - 6А
10 3 0 7 13:23 6

игра, особено 
през 'второто полувреме, 
бооилетрадските футбол и 
сти се наложиха с резул
тат от 2:1:

в

прави суматоха в редове
те на гостите. След чети
ри .минути Р. Захариев на 
непозволен начин е събо
рен в наказателното поле 
и съдията М. Рустич по
казва на бялата точка — 
дуспа за ФК „Младост”- 
Б. Тасев бе сигурен реа
лизатор на дуопа, 2:0 за 
„Младост”- Три минути 
пред края на срещата С. 
Миленкович със силен 
удар от далеч уопя да на
мали резултата.

През второто полувреме 
на мястото на И. Ранге- 
лов игра В. Тасков, а вме 
сто Р. Захариев И. Кири
лов.

В тази. среща фут
болистите на „Мла
дост” играха в след
ния състав: Д. Заха
риев, Д. Златков, И. 
Рангелов, Г. Георги
ев (капитен), 3. Мла
денов, Л. Захариев, 
С. Якимов, Б. Тасев, 
Р. Захариев, П. Стоя
нов и Б. Иванов. През второто, полувреме 

изненадата дойде от ре
зервната пейка. В играта 
влезе Петар Йованович и 
с два ефектни гола доне
се победа за „А. Балнан-

ОБЩИНСКА ЛИГА ПИРОТ "

Поражение на „Партнзан"През първото полувре
ме и двата отбора играха 
предпазливо. Повечето во 
деха сметка за своята вра 

застра-
от Ставиченье с резултат ски”. 
3:2. И след това пораже-

Футболистите на „Пар- 
““1” от Желюша претъртизан

пяха и второ поражение в ние желюигани се нами 
есенната част на футбол рат във върха на таблица- канони”

та, отколкото да 
шат противниковите вра
та. В тази част на игра
та, домашните футболисти 
имаха две три голови по- 

вратаРят

С тази победа „А. Бал- 
направи добра 

крачка към върха на та
белката, като с П точки 
зае осмо място. В следва
щия кръг „А. Балкански” 
те се орещне с „ИМТ” 

„ от Княжевац. Футболният 
мач ще се играе на 20 но- 

Димитровград.

Следващият 
ден кръг на есенния полу- 
сезона,
футболисти 'играят сР©шУ 
едноименния отбор „Мла
дост” от Сувойвица в_Су- 
войница.

предпосле

в овоя та. ,ното първенство 
та група и изобщо в своя 
та история -на съацеству- 
ване- Този път те загуби ' рът „Ерма от Суково. 
ха от отбора „Нишаваи”

босил егр адските
В следващия кръг на 

,;Партизан” гостува отбо-
обачеЛОЖ0НИЯ,

й. Неделкович винаги бе
ше на овоето място.

Д- С.м. я.
ПОЛУСЕЗОН ември в„МЛАДОСТ” ОТ БОСИЛЕГРАД НА КРАЯ НА ЕСЕННИЯЮНОШЕСКИЯТ ОТБОР НА ФК Д. С.

високо класиранеС добра и отговорна игра ТЪЖЕН ПОМЕН
на 21 НОЕМВРИ се 
навършват 15 ГОДИ
НИ .от смъртта на 
нашия скъп съпруг и 
баща

ред досегашните игри мо
жеха да спечелят поне 
още две точки.

отбор на 
Бооиле 
девет

170Юношеокият 
ФК „Младост" от 
град. който с още 
отбора се състезава в н>но 

м еждуо бщинока 
Враня

189_Л. Радник

1610892. Ипдустрийски
— С играта, усърдието 

на млади- 
съвсем съм Борис

Раденков
шесквта
футболна дивизия 
група „Север” на края на 
есенния полусезон зае тРе 
то мдСТо. С шест пооеди, 
една нерешена игра и две 
поражения, с общо 13 то- 
чкм, четири 
лт-рвонлаоирания 
о-г Сурдулица и с 
на добра игра на народно 
млади футболисти, съвсем 
е естествено, че можем да 
очаквам през пролетната 

на първенството, те 
класирането

13и дисциплината
те футболисти 
доволен. Те почти във вся 

среща влизаха решеин 
да играят <на победа. При 
тева другарството 
високо равнище, което е 

във'

26 193; Младост Б.

1220684. Морава■ка
84239им е на 5. Челик

Яневпо-малко от 
„Радник" 

изявата

8504от особено значение 
футболната одра. Ако та
ка продължат и през про

паст имат реални 
шансове да поправят

ои — заяви тре- 
Георги Георгиев.

96. Напредък
— от Долна Лисина —
Времето минава, 
спомените ни за него 
нищо не може да за 
личи. Винаги и навея 
къде е с нас!
От най-близките му

553197. Младост С.летната нонла-
8 6 3118. Моравацсирачето

ньорът 33 5089. Алакинцечаст
да поправят 
си. Още повече

предвид, че през есен 
полусезон, където сяо

Накрая ето и таблицата
футболна 17108на юношеската 

дивизия група „Север :
ако се 10. Младост Й. УМ. я.има

ния СТРАНИЦА 11
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хуц#р •сатира•забава
Народни поговорки 
от Босилеградско

НАШЕНСКИ ИСТО 
РИЙКИ

Снамер- 

нл се...
Умен съвет — струва златен наполеон.

Има паре, аиаДумам ти шерко, сечай се снахо.
■ ■ ■

Не слушай вражалца, но паталца. поджьцую, па(Забележил: С. Евтимов) Има човеци кои обичаю да 
после одстрану гледаю сеир.

Тека преди две-три годиие иедън човек од 
що живее У Бор, решил да си 

земляци. Писал им

В едно босилеград 
село

старец и баба с мно 
челяд. След

живеелокоСТ СТ1МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ ази нашите ираища 
направи майтап със свои 
дека сънувал иа еди коя си места да има »а- 
иопапе пара. Земляците ниио земляци — пове- 
рували му. А он синдракат, за да буде сине по- 
убедителен, узел та откупил неколко жълтицо 
тамо по пазарищата, узел уж иекикве старе 

планове и дошъл при своите земляци.
ои тъгай започел да Ви

солюдна 
като бабата се поми 
нала, старецът 
нал още дълш годи
ни да живее без нея-

♦ Умереността увеличава радостите от живо
та и прави удоволствието още по-голямо.

Демократ
оста♦

Макар че имал мно 
го синове, снахи, виу 
ци, почти никой 
му обръщал 
ние- Затова стареДъ1 
се оплакал при един 

СлеД

Последната капка прелива чашата.
Английска сиице и 

Поседели, пивиули ине
внима- лъже:■Е’’

Бъди умерен в три неща: любовта, ядене
то и печеленето на пари.

— Тува и тува — има закопане пере оди 
турско време. Ете, я набеви и иепто оди плано
ве и снице ... А еве, йедъи човек ми даде тея 
две-тРи жълтице, иайдене тамо.

И пояъка-лъиа, арно Йи загреял. Уврътле 
у главе, дека че дойду до големе паре, без ра- 
боту. Човеци почели да си събираш йоще дру- 
гаре, та да иду да Йи траже.

Едва ченаю Да дойде субог*. Седаю у ау- 
тобус или у кола — и право у родният крей, 
да -траже паре. Летосна дори еднуш беоше на
правили праву узбуну у едно село, ещо 
усред ноч, никой да ги не види.

Од дън на дън — златната грозница све 
по-силно Йи тресе. Случи се Да иду и куде йе 
прокаран новият пут оди Поганово за Поганов- 
йи манастир, иду нуде стришотинуту у Одоров- 
ско ждрело, траже си дяволатора...

Запалените иманяри раскопавали ночням и 
калето куде Гоин дол и нанели големе щете.

Преди извесно време ме срете йедън оди 
ни и ме пита:

— Бае Манчо, кво мислиш, има ли паре У 
Рибни дол и по ждрелото на Ерму? Ние веруе- 
мо дека има, а имамо и планове.. -

— Паре сигурно има — реко му. Само несу 
подземи, него озгоре и требе да се заработе—

Чуди ме защо се не обърне внимание на 
тия иманяри. Ем си губе време, ем наносе ще- 
ту на разни обекти, а може и неною несрейу 
да налраве...

А ако имаше т»ква паре — ти* що подпъ. 
гуйе иманярите — пръв би йи узел.

Древноиндийсна свой приятел, 
като му, обяснил по
ложението пи прияте

Който не знае за мярка, те скърби и при 
богатството. лят го научил:

— Виж какво... 
Уший един платнен 
пареник. Без някой 
ца види. Напълни го 
с каквито и да било 
пари.

Винаги го носи със 
себе си, за да рами 
слят, че имаш много 
пари...

Послушал старецът 
съвета. Дори отвре 
ме—навреме „пребро 
явал" парите, като 
уж се криел, да не 
го забелязат домаш
ните*

Положението но- 
ренно се променило.

И синовете и сна 
хите - започнали да 
го слушат. Донася
ли му тютюн, пиене 
и по-хубаво ядене.

. С една дума — мно 
го го обикнали.

Снахите дори се 
надпреварвали коя да 
му поправи леглото, 
ца му почисти ста
ята. И всеки ои мис
лел: колко ли жълти 
ци има старецът?...

Така изживял над 
100 години.

Китайска

Крайността е опасна във всяка работа.
Н. А. Некрасов

Раната зараства, но белегът остава.
Асирийска

дошли

♦
Да обичаш значи да живеш живота на този, ♦ 

когото обичаш. IЛ. Н. Толстой

♦
Плачете за онзи, нойто страда, а не за он

зи който си отива. !
Талмуда

♦
Мома пита младеж, с 

който танцува:
— Защо толкова силно 

ме стягаш?
— За да има повече мя 

сто в залата..■

врата? — попитал шопът. 
— Такова като тебе ли?

подиграеискал да се
пазачът.

— На мускул като ме
не, а на акъл нато тебе —
отговорил шопът.

— Йо колко продавате 
ябълките? — попитал един 
купувач на пазара?

— По 40 и 50 динара.
— Кои са по 50?
— Ония, които си, избе 

реге-

Загубил магарето си 
един шоп, та тръгнал да 

Срещнал полскияго търси, 
пазач.

— Като идеш насам—на 
татък, не срещна ли 
но магаре със оинджир на «И***4»—Стоян Евтимовед-

-Т - 1 Г.- - г- -■
— — *■ - Г-ж..
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