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БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЧ 
НАСТОЯЩАТА ГОДИНА първите шест месеца на Третият 

„зелени план"
АКТУАЛНО

БЕЗ ЗАГУБИ
През първите шест месеца на 

ва година нито еДна стопанска 
силеградска община не е отчела загуба.

настоящата дело оборот от 613 000 динара е
организация в Бо незначителен.

Ветеринарната станция 
осъществи общ доход от 
1 409 000 динара. Увеличе
нието от 33,2 на сто е пое 
тигнато вследствие на уве
личение на цените па услу 
гите.

Охрабряващ факт за бо- 
силеградското стопанство 
през първото полугодие 
на настоящата година е;

намира ООСТ „Напредък” 
68 614 000 динара и съ
щият е по-голям от мина

• НОВИЯТ ОБЩЕСТВЕН договор по 
РАЗВИТИЕ НА АГРОКОМПЛЕКСИТЕ ЗА ПЕ
РИОД 1981—1985 ГОДИНА ШАНС ЗА РАЗВИ
ТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ПОЛУ
ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ ____________________

логодишния в същия пери 
од с 21,3 на сто- В струк
турата на тоя доход най- 
голямо участие има обо
ротът на домашни живот 
ни и месо 82;6 на сто, до- 
като

че въпреки затруднените 
условия на стопанисване; 
високата степен на инфла
ция» рязкото покачване на 
цените на възпроизводстве 
ните материали и пр. всич 
ки стопански

Характерно е, че най-гол 
я.мо увеличение на общия 
дбход в сравнение с мина- 

има ООСТЛО ГОДИШНИЯ 
„Услуга” 52 на сто и съ
щият възлиза на 8 965 000

останалите 14,8 степен на организираност 
тези райони? Сегашната

на Приет е и третият „зе
лени план”, въпреки с из-

закъснение. Според степен на организираност 
в селското стопанство в на 
шите общини не дава ос
нование за коренен пре
лом в тази област. СъЩе-

организа- сто са от селскостопанска 
ции (според периодичните дейност: земеделие, 
отчети) са с положителни 
резултати. Трудещите се 
в повечето от тях обаче не 
могат да бъдат 
от осъществените финан
сови делови резултати. В 
четири стопански органи 

(ООСТ „Слога”
633 000 дин., ООСТ „Услу 
га” 69 000, ООСТ „Напре
дък” 100 000 и Горската 

494 000 динара), по

динара. Най-голям доход вестно
него югославските 
полета трябва да 
шест милиона кг жито

житни
дадат

, а 
3,5доволни следва да се откупят 

милиона тона хлебно зър; 
но, което ще бъдс доста- операции твърде малко се 
тъчно да не внасяме пове- занимават със селскосто* 
че от чужбина.

Целите на новия „зеле
ни план” са в три насоки:
„в страната да се произ
веде достатъчно храна, ка- 
кто и суровина за храни- но въвеждат прогресивни 
телис-вкусовата промишле 
ност”, след това „да
обезпечат резерви от сел- :ю-изкупвателни 

хранител- ния. 
иай-

ствуващите земеделски ко

ианеко производство.
Създадените пък основ

ни организации за коопе
риране със 
ските производители

зации

селскостонан- 
бав-

секция
ради несъгласуваното уве- 

на личните дохо- методи на договаряне, аличение 
ди по 
лата

се задържат старите продаж- 
отноше-отношение с мери

от самоуправителни-
преви- Босилеградският кварц — перспективна суровина за 

_ общината
ско стопанско

произведения” и 
сетне „да се осигури после 
дователност в износа 
храна”.

Данните, които се посоч 
ват на различни равнища, 

че наша-

споразумения» 
са заплатили за лич 

доходи от позволеното. 
Същевременно в три орга- 

дейност

те Ьто защо обществено-по
литическите сили, преди 

на всичко СК, общинските 
скупщини и останалите су 
бекти в селското стопан
ство, в най-къс срок тряб
ва да обсъдят възможнос-

нишено
ни органи -в тази стопанска 

зация е осъществила хле- 
5 553 000

рот на фураж за добитък, 
гъби и други горски рас 
тения-

низации от тази 
за съвместно потребление 

позволеното са 
164 000 динара 

39 000,

бопекарницата 
динара или 
целокупния доход-

62 на сто от
повече от Автотранспортната орга 

низация, през първото по
лугодие на настоящата го 

обш

свидетелствуват, 
та страна може да изпъл
ни тези задачи. Тазгодиш
ната житна реколта 5,3 мм 

'лиана тона (откупени до 
сега 2,6 милиона тона) се 
счита за „средна”. Следо
вателно, място 
мизъм има.

От друга страна се по
сочва, че житните полета 
трябва да се разширят 
нови 1,7 милиона хектара 
площи, което ще гаранти 
ра набелязаното произвол 
ство от шест милиона то
ма и в години със средни 
приноси. Очите при 
на селскостопанските спе
циалисти са обърнати към
пол у гшанииските райони, 
където всъщност 
] шй-големи неоползотворе 

резерви ,ца (изоставени) 
селс което Iпапски пло*ди.

Нашите общини, крито 
спадат към полупланински 
че райони още тази 
могат да дадат принос към 
общите усилия Да произ
ведем хлебно зърно за сво 
ите нужди. Тук години на
ред не се изорават огром
ни площи (давали преди 
две-три десетилетия 
ри добиви), вследствие 
ранената миграцйя и отли-

иа най-работосиособио- 
то население от 
стопанство ... Налице е 
въпросът: как ше сс орга
низира агрокомплскса в

отделили 
(ООСТ „Слога”
ООСТ „Услуга” 37 000 и 
ТО — Общата служба 
88 000 динара). По този 

за лични доходи и 
съвместно потребление 
вече са взети 1 460 000 ди 
нара.

тите как да увеличат жит
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

ИЗОСТАВАТ
ните нивя и усвоят нови 
площи. Време за протака
не «яма, защото есенната 
сеитба е вече на прага.

дина е осъществила
55 530 000 дина-доход от
24 на сто повече През отчетния период в 

организации 
37 434 000 ди

ра, или с
от миналата година.

на тоя доход 
47,5

Ст. Н.Вначин стопанскитепо за ОПТИ-структурата 
най-голямо участие 
на сто има пътният тран
спорт, а най-малко 6,8 на 
сто ремонтната работил 
лица. В сравнение с мина
логодишния общ доход и 
Горската секция е осъщес 

по-голям общ до
за 32,6 на сто и съ

щия сега възлиза 
42 500 000 динара. В рса- 

доход

са заплатени 
нара за чист личен доход, 

повече с 39 иа сто 
тези през изтеклата годи- 

период. Средни- 
773-те

В тозн брой:0 Iили
РЕЗУЛТАТИТЕ

доход на сто- 
в Босилеградс- 

сравнение 
период на ми

нана в тояОбщият 
панството 
ка община в

ят личен доход за 
работника, колкото са за 

стопанските органи 
зации, 5 иа сто повече оч 

година, е 7980 
лотодиш-

* Ще се увеличат ли 
площите с пшени
ца в Димитровград 
ска община

ечи всъс същия 
палата година е увеличен 
с 41,9 на сто, доходът с 
46 на_сто, чистият доход 

46 на сто, а сред-

твила
ход миналата Стр. 4

* Е лисите — причина 
за трудностите в 

септембар” 
Сурдулица

па сравнение с мина 
динара И бележи ръст в 
мия в тоя период с 38,3 па 
сто, по все паче с 1-5,8 на 
сто е по-малък от тоя и 

регион,

това

също с 
ствата за разширяване на 
материалната основа на 
труда с 67 на сто. Съще
временно съвместно с Уве 
личение на дохода, чис

то ялизация на 
най-голямо 
19 365 000 дин.

„5участие от 
има пре-

в
има и

за-работката на дърво, 
лесяваието на голини и 
ерозивни терени 9 699 000 
динара, кварца 7 605 1ДЛ), 
различни услуги. 2483 хиля 

динара, оборот от стро 
1703 хил-

Южноморавския
възлиза 9243 дин. * И трудности, и лип : 

са иа акция Стр. 7
* Боне, виж какво ( 

може да се напра-
Стр. 7

; " Беседа с Павел 
: Джонев, лауреат на ;

награда „Кирил и 
Методик'1 Стр. 8 :

; " „Цяла бригада" в 
; бригадата Стр. 9

; * На зеления пазар в 
Босилеград: 
„Целодневен танц” 
иа цените Стр. 10

«ц«^»<И11И»Н»»ЩМ|И

където 1ГИ
тият доход и средствата 
за акумулация, увелича
ват се и изразходваните 

40 на сто и съ-

посоченияТъй като в 
период стопанските орга- 
I гизации в Босилеградска 
обшима са отделили 11 172 
000 динара за разширява
не на материалните

или 67 иа

есен вилисредства с
щите възлизат на над 
973 000 динара.

През изтеклото шестме- 
обш 

ООСТ

243 ителсн материал
яли дин. и др- осно

пи иа труда
повече от мипалогоди 

нито една орга-

че и 
КОЯТО

отчете

За отбелязване е,
ООСТ „Изградия”, 
миналата година 
590 000 дин. загуба, сега
шният полугодишен' би- 
ланс окружава. • Тази ор 
га низация е 
обш доход от 
динара. В структурата иа 
тоя доход с 32 762 000 
нара участвува от строи тел 
ството, докато останалите

сечие т.г. най-голям сто
доход е осъществила 
„Слога” и той възлиза на 
107 937 000 динара. Уве
личението от 33,6 иа 
в сравнение на миналата 
година е постигнато благо

покачването

шиите, а 
низация че е отчела загу
ба, стопанисването в

показва положите
доб-об-

изСТО щииата 
лчп-г тенденции, в отноше* 

м ш «алогоди пи юто
осъществила 

33 375 000 самис на 
през същия период, което 
е значителен фактор в го 

икопомическа-
М. Я.

селскотодарение на 
на цените и на 
оборот в търговията. На 
второ място по увеличе- 
шч* »а общия доход се

по-голям ди-
дината на 
га стабилизация'



н АС }УИпо СВЕТА
ОГ 24 ДО 26 АВГУСТ ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ ПРЕПИ 
ВАНА НА ПОСЕЩЕНИЕ В КИПЪРСЪБИТИЯТА В ЛИВАН

Борба до основаване на 

палестинската държава
Диалог за предстоящите 

акции на необвързаните
Ливан е и избира- 

.Й-годишиия Бс-
Девет седмици в Бейрут вителство да изтъкне, че 

и САЩ, както и цялата ме 
ждуиародиа общност, счи
тат, че Израел трябва да 
се оттегли от палестински 
те територии. Шулц също 

Палестинци така заявил, че израелска
та окупаторска власт на 
западния бряг иа Йордан 
„няма право" да изгонва 
градоначалниците на оку
пираните палестински гра- 

„Но палестинската осво- довс, тъй като те са по- 
бодителна организация ставепи съвсем легално, 
ще продължи въоръжена
та си борба все до осно- Същевременно присти- 
ваването на независима гат вести за изостряне на 
Палестинска държава” — обстановката в източната 
заявил в Ларнака шефъх част па Бейрут относно за 
на Политическия отдел на опасността ст израелско- 
ООП Фарук Кадуми. При- сирийски въоръжен кон- 
Еетствувайки храбрите па
лестински бойци, Кадуми 
повторил твърдото опреде 
ленне на палестинците, че 
„Израел нито с танкове, 
пито със самолети, нитос 

' кораби не може да сломи 
революцията, нито пък да 
принуди палестинския на
род да отстъпи пред си
лата''.

Туниският ежедневник 
„Ал Амал” оповестил въз
можността в Тунис да бъ 
де офор.чено новото седа
лище на палестинското ръ 
ксводсгвб начело с Ясер 
Арафат. Представителите 
па ООП и досега изтъква
ха, че. Тунид е най-подхо
дящото място за седалище 
на организацията, тъй ка- 
го тук вече се намира се
далището на Арабската ли 
га. Туниските официални 
лица не са демантирали те 
зи вести. Инак, палестин
ските бойци заминават в 
Ирак, Сирия, Южен Йе
мен и други арабски стра-

гията в 
пето на 
шир Джемаил за прези
дент иа Ливан. Джемаил 
оглавява фалангата и о 
едни от -най-твърдите прел 

ма ливанската

Л Разгледани възможностите за усъвършенству. 
пане и разширяване иа двустранното сътрудниче
ство във всички области • На Петър Стамоолич 
връчено най-високото кипърско отличие

отекваше пукот и отнася
ше безвъзвратно стотици 
жертви н домове. Тези 
дни тук пак се чуваше пу
кот, но изстрелите бяха то на СФРЮ в приятелска 

и необвързана Република 
Кипър, е природен израз 
па твърде добрите билате- 
рални отношения между 
двете страни, които се раз 

«а пълно

Председателят ма Пред
седателството -па СФРЮ 

Страх се чувствува преди Петър Стамболич направи 
всичко всред мюсюлмани- Ст 24 до 26 август офици- 
гс, защо-го Джемаил, слсл 
като иа 23 септември прев 

от Саркис,

ставителитържествени, 
те и техните приятели по 
този начин ознаменуваха 
заминаването на бойците 
на Организацията за осво
бождение -на Палестина.

десница.християнска

посеще-ално приятелско 
нИе в Кипър, по време па 
костр води плодовит диа
лог с кипърския президент

виват в духа 
взаимно доверие и уважа
ване, основите на които 
утвърдиха 
Тиго и Макариос. Югослг/л 
ско-кипърските отнрше- ' 
пия са пример на равно
правно и взаимоизгодно 
сътрудничество. Давайки 
висока оценка за състоя-

земе властта 
може би ще науми да ре- 

идеитеплизира някоя от 
сн за „пречистване иа 
сметките е мюсюлманско
то население”. Новият ли- 

ще се

президентите

ваиски президент 
възползува и от подкрепа 
та на Израел, а е известен 
като противник на присъс
твието иа палестинските и 
сирийските войници в Ли
ван.

фликт. нието на югоолавско-кипър 
ските отношения и сътруд 
ничество, Стамболич и Ки 
прияну изразиха мнение, 
че съществува потреба за 
разширяване и усъвършен 
ствуване на сътрудничест
вото и разгледаха възмож 
ностите за постигането на

От значение за по-ната
тъшното развитие на съби

Накратко тази цел.
В рамките на посеще

нието на Петър Стамбо
лич в Никозия, на Площа 
да на свободата, беше от
крита възпоменателна пло 
ча на мястото, откъдето 
1964 година Тито и Мака
риос се обърнаха към ки
пърския народ.

Кипърският президент 
Спирос Киприяну връчи 
на Петър Стамболич най- 
високото кипърско отли
чие — Голямата огърлица 
на Макариос III с лента. 
Стамболич е първата лич
ност, която получи това 
признание. Същевремен-, 
но съюзният секретар на 
външните работи Лазар 
Мойсов бе отличен с Го
лемия кръст на Мака
риос III.

СТОКХОЛМ: На 29 и 30 август тук ще се 
срещнат външните министри на деветте ев
ропейски неутрални и необвързани страни 
— Австрия, Финландия, Кипър, Лихтен
щайн, Малта, Сан Марино, Швейцария, 
Швеция и Югославия — за да водят разго
вори във връзка с подготовката за продъл
жението на Конференцията по европейска
та сигурност и сътрудничество в Мадрид.

ф РИМ: Италия получи 42-то следвоенно пра
вителство. Новото правителство всъщност е 
старо. Джоватп: Спадолини отново е пре
миер, а също така и всички досегашни ми
нистри запазиха' постовете си.
ЛИМА: В столицата иа Перу е въведено 
извънредно положение. Причина за това 
били действия на герилци, които разруши
ли столичния далекопровод и хвърлили ,над 
30 бомби в държавни ведомства.

ф МЕКСИКО: В тази страна владее една от 
най-тежките икономически и финансови 
кризи. Международните банки са отпусиа- 

- ли кредит от над 1 милиарда долара, така 
че положението ще бъде временно сани- 
р.ано.

ф ТОКИО: Посещението на японския мини
стър-председател Зенко Сузуки в Китай е 
доведено под въпрос. Именно, Китай търси 
От Япония да внесе в учебниците по исто
рия историческите факти за японските зло
деяния в тази страна пред и по време на 
II световна война.

ф БАГДАД — ТЕХЕРАН: Борбите на иракско- 
иранския фронт продължават. Жестоки ар- 
тилерийни двубои се водели -в централната 
част на фронта. Човешките жертви и мате
риалната щета са големи.

ф ВАРШАВА: Министерството иа външните 
работи на Полша отправило до посолствата 
на САЩ, Франция, Великобритания и ГФР 
остър протест поради „пропагандната ди
версия срещу. Полша” на някои радио
станции в тези страни-

П. Стамболич
Спирос Киприяну. Делега
циите на двете страни раз
мениха мнения във връзка 
с най-актуалните пробле
ми на международната об 
щност и предстоящите ак 
цип на необвързаните стра 
ни за положително влия
ние върху неблагоприятно 
то развитие на междуна
родните отношения.

Посещението на предсе
дателя на Председателство

ни.
фСаудитска. Арабия по

търсила от "Израел и САЩ 
да гарантират, че агресия
та .на Ливан ще бъде пре
махната в момента, когато 
от Бейрут се оттеглят па
лестинските бойци. Радио- 
Риад подчертал, че араб
ските страни няма да се 
съгласят с нито едно реше 
ние, с което не се призна
ват легитимните права .на 
палестинския народ. Подо 
беи призив към САЩ от
правил и египетският пре
зидент

ЮАР подготвя агресия
на

Тези дни министър-пред 
седателят на Зимбабве Ро 
берт Мугабе съобщил на 
пресконференция, че 
ма южноафрикански

оръжието произхожда от 
арсеналите на НАТО и 
Варшавския договор. Из
глежда, изпратената 
па войници е трябвало да 
подготви

Хосни Мубарак. 
„Съединените щати тряб
ва да признаят правото иа 
палестинците на самоопре 
деление, ако желаят да се 
възобнови мирният процес 
на Близкия Изток.

В първото си, телевизи
онно интервю (след назна 
чаването му за държавен 
секретар вд САЩ), Джо
рдж Щулц потвърдил, че 
Израел трябва да се отте
гли от една чает на окупи 
раните територии_ на 
падния Бряг на Йордан и 
Газа. Това е пръв път един 
член на американското пра

три- 
вой

ника били убити в стълк- 
между изпрате- 

южноафрикански во 
йници и националната ар
мия на Зимбабве. Това е 
първото

гру

евентуална ар 
ресия на Зимбабве, може 
би подобна на агресията 
на Ангола. Според думите 
на Мугабе, Зимбабве оча
ква южноафриканска аг
ресия, но с нищо ,не я е 
предизвикал. Същевреме- 
но той повторил последо 
вателното си становище, 
че неговата страна и за
напред ще помага борба
та на освободителните дви 
жения на

новение
ни

въоръжено стъл- 
между Зимбаб

ве и ЮАР от април 1980 
година, когато Зимбабве 
получи независимост.

.кновение

На журналистите било 
. изнесено на показ заплене 
ното оръжие на нападате 
лите. Мугабе заявил, че

за-

африканския
юг.
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ПРИБИРАНЕТО НА РЕКОЛТАТА В НИШки РЕГИОН

БОРБА ЗД ВСЯКО ЗЪРНО
• ОЧАКВА СЕ ДА БъДдх 

50 000 ТОНА ПШЕНИЦА ОТКУПЕНИ НАД Обсъждат се резултати
те и опита от тазгодишна 
та жътваНе стихва активността 

Нишки регион по прибира 
нето на реколтата. Какхо 
оценяват специалистите 
Регионалния 
вен съюз в Ниш.

Включително до 20 
густ са ожънати 62 125 хек 
тара площ, или 97% от за 
сетите площи а изкупени 
са 44 775 тона пшеница или 
65 от предвиденото
чество.

в зи общини
нински и 
шитбата

и вършитба и
03 полупла- 

и Бър
са при-

правят планове . 
успешна реколта 
«ата година. 

Както

за още по- 
през ид-Жътвата 

още не 
ключили, очаква 
в тях

в
кооперати- се оценява още 

за година-две в 
регион ще могат 

годишно

сега — 
Нишкиав-
Да сс изкупуват 
над 100 000 тона пшеница 
което количество ще бъде
съвсем достатъчно за пре 
храна на 
региона. Освен

коли-
населението в 

увелечение 
то на площите с пшеницаНаред с прибирането на

реколтата - в Нишки ре 
гион вече се 
товка за 
летна сеитба 
дина.

Както ви уведоми тези 
дни председателят на Ре
гионалния кооперативен 
съюз в Ниш Йован СТОЙ 
МЕНОВИЧ до края на го 
дината се очаква над 80 
на сто от предвидените ко 
личества да бъдат изкупе
ни или към 50 000 тона 
пшеница. В предстоящите 
няколко седмици, както из 
тъкна той, се очаква да 
приключи жътвата и в пла 
шшеките райони.

ще се увеличват и площи
те с други зърнени култу
ри като царевица, ечемик 
овес и др.

върши подго-
есенната и про

за идната го
М. А

В 13-ТЕ ОБЩИНИ 
ГИОН НА ЮЖНОМОРАБСКИ РЕ

РЕШЕНИЕТО НЕ Е В ЗАМРАЗЯВАНЕТО НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, НО В ПОВИШЕНИЕТО 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА И 
ПРОИЗВОДСТВОТОСтопанисването

по - добро 

от лапи
Основен проблем засега 

е как да се намерят 
статъчяи количества браш 
но за да могат да се до
ставят на селскостопански
те производители като про 
тивостойност за доставени 
те количества пшеница.

СЪВЕЩАНИЕ В СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ НА 
ЮГОСЛАВИЯДО-

Съгласуване, а 

не замразяване 

на личните доходи

ф Загубите са по-малки, а стопанските органи
зации за акумулация са отделили 2 394 милиона 
динара Ф Средният личен доход възлиза на 9243 ди
нара

Стопанските
ции в 13-те общини на 
ь-ж номера веки 
през първите шест месеца 
на настоя щата година (спо 
ред данните на Службата 
по общественото счетовод 
ство) са осъществили общ 
доход от 39 732,6 милиона 
динара и по отношение на 
миналогодишния по също 
то време съДШят е увели- 
чен с 35,2 на сто. Доходът 
е увеличен с 28,7 общество 
ният продукт с 32,8, а чи- 
стият доход, възлизащ 
7 902,7 милиона динара с 
29,4 .на сто.

ПРИМЕРНО АНГАЖИРА
НЕ

Ангажирането на. субек
тивните сили в стопански
те организации, а преди 
всичко на Съюза на кому
нистите и Съюза на синди 
катите е доста повлияло 
задачите на икономическа 
та стабилизация да се пре 
творяват в дело. Освен то
ва, че загубите значително 
са намалени по време на 
отчетния период е осъще
ствен чист доход по тру
дещ сс от 111 527 динара, 
а средният личен доход по 
зает възлиза на 9243 дина 
ра — първият е увеличен 
с 22,8, а вторият с 27,2 на 
сто. Споменатите данни по 
казват, че личните доходи 
сравнително повече са увс 
личеии от увеличението на 
чистия доход по зает, а 
всъщност едно такова от
ношение не е в ушисон с 
приетите обществени опре 
деления*

Шестмесечните баланси 
се обсъждат във всички 
среди в региона и пред 
обществено - политически 
те сили в организациите 
иа сдружения труд и оста 
палите субекти в общини
те и региона предстоят 
значителни задачи и меро 
приятия които да 
принос за по-нататъшното 
стопанисване*

организа-
И покрай това че жът

вата и вършитбата още не 
са приключили, може с 
основание да се изтъкне, 
че тази година ангажира
нето па всички обществе
но-политически субекти в 
тази твърде отговорна ак
ция е на завидно равнище.

Навярно, имало о при
мери и на недостатъчно 
ангажиране, но те са не
значителни в сравнение с 
общия успех. Общинските 
щабове преди всичко, са 
проявили в най-голям брои 
случаи, добра организира
ност и активност-

регион

Акцията по съгласуване 
на личните доходи с чи
стия доход и производител 
ността на труда е в ход. 
Във всички републики и 
покрайнини, беше изтъкна 
го иа съвещанието в Съю 
за ша синдикатите на Юго 
славид иа 22 юли, на кое
то ирисъствуваха предста
вители на всички републи 
кански и покраймински съ 
юзи ла синдикатите.

Изтъкнато беше, чс е 
необходимо цялостно п ан 
гажирано да се включа т в 
акцията всички организа
ции и органи па Съюза иа 
синдикатите, както и всич 

. ки други субективни общо 
ствени сили.

На съвещанието беше 
повторело определен пето, 
че проблемите в тази об
ласт трябва да се решават 
иа самоуиравителни нача
ла. Счита се, че замразява 
пето иа личните доходи 
би имало лоши последст
вия преди всичко поради 
това, че 62 ла сто от тру
довите колективи стопани 
сват в уиисон с .резолюция 

Б. К. та за настоящата година.

Мероприятията и дейст
вията, които се взимат в 
тази насока имат за цел 
преди всичко да осуетя
ват нарушителите «а дого
вора.

При това не бива цело
купната активност да се 
насочи към спирането на 
личните 
главните проблеми се на
мират именно в производ
ството н в останалите сек 
тори на потреблението.

на
доходи, защото

През отчетния период са 
увеличени и разходите и 

най-м но го разходите 
за суровини ..и материали 

отношение па мина- 
година тс са увеличе- 

Шсстмс-

това

— по 
латаТака например още сега 

може да се констатира, че 
някои общини в региона, 
като например Житораджа 
ще изпълнят плана по от
купуване на пшеница

с 33,6 на сто.
баланси показват, 

че стопанските организа
ции в региона за разшире 

на материалната

ни
сочните

оело- 
са от

пие
иа и за акумулация

2 394,3 милиона или
100

делили 
С 27,9 на сто повече от ми 
целогодишните по същото 
време. Загубйте в тези ор
ганизации възлизат иа 59,9 

динара и с 18,5

на сто. Следват Алексинац, 
Ражань Димитро в-И др.
градска е откупила досега 
225 тона или с 64 иа сто

а Ба- дадате изпълнила плана, 
бушяишка община е отНУ 
пила 174 тона, или към 15

милиона 
на сто са 
пение с

миналата година.

по-малки в срав- 
първото полугодиекоиа сто от планираното 

личество. Но тъй като те на
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НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪОТ ЗАСЕДАНИЕТО
НА ОС В ДИМИТРОВИ АДСТЕФАН ДИМОВ, ДЕЛЕГАТ НА VII КОНГРЕС НА СЪЮЗАБЕСЕДА СЪС 

НА СИНДИКАТИТЕ В СЪРБИЯ ВЕТ

ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАТ ЛИ 

ПЛОЩИТЕ С ПШЕНИЦА?По-добро награждаване «а 

производствения труд — по-висока 

производителност
с добивите отвъв връзка 

тазгодишната реколта в 
обществения сектор. Как 
то беше изнесено, има слу 
чан те да са под равнище 
тб на добивите в частния

Това е основният извод, 
който може да -се напра 
ви от състоялото се неот
давна заседание ти Из
пълнителния съвет

скупщина в 
Тази за

ла Об
щивската 
Димитровград, 
дача обаче ис ще може лес 
тю да се изпълни ако сс 
вземат предвид наличните 
обстоятелства. В изнесения 
на обсъждане проектоплан 
за есенна и пролетна се
итба за идната година от

па ООСТ „Нишава' пуването 
ясно личи, че едва ли ще провеждането на жътвата 
може да сс говори за уве и вършитбата в общината, 
личеиие на сентбсиите пло беше отчетено, че до сре 
п,и. „Нишава" предлага дата на август в Димит- 

общест ровградска община са 
47 хектара в об- 

292 в частния 
сектор. Откупени са 13,5 
тона пшеница, а 25

наема, докато 
5 тона ще бъдат получени 
чрез размяна на пшени
ца за брашно. Ако се 
има на предвид, че от все 

за- ки ожънат хектар тряб
ва да бъдат взети 380 кг 
само от наема става ясно,

сектор.вения труд. Също така от 
голямо значение е и доб
рото информиране на ра
ботниците.

Как са информира 
ни работниците в „Свобо
да"?

Според СТЕФАН ДИ- ни,'Понеже работници ра- 
МОВ, който ще представ- ботят с намалена трудоспо 
лява трудещите се ог ’Ди- собност (поради старост,

болест и други причини), 
от този фонд йм ое запла

ВАНЕТОНА СПШЕНИЦА
мптровградска община иа 
VII конгрес на синдикати 
те в Сърбия, това е „клю
чът” за разрешаване на 
един от централните въп
роси на икономическата
стабилизация V «ас. Ди- 

1943 го

ТА?

Обсъждайки информа
цията във връзка с отку

па пшеницата и|Н — Считам, че нашите 
работници са информира 

В ни доста добре. Но инфор 
Н мирапето може и трябва 
ЯК да бъде по-добро. Ние има 
КТ ме радио—уредба, 'която 
В’* трябва да сс използува 

1 още по-цслссъобразно. Ми 
« сля, че всекидневно тряб

ва да се събират данните 
за стопанисването на ор
ганизацията п па следва
щия ден да се съобщават 
на работниците.

ф Средният личен доход 
в първото полугодие ма 
годината в „Свобода" е 
6390 динара. I Според то
зи критерий вашата орга 
низация е на предпослед
но място в общинтта.

— Личните доходи са 
сравнително низки, защо- 
то ние досега доста сред
ства вложихме в разншря- 
сля, че вече сме ■ създали 
ването на мощностите. Има 
възможност за увеличе
ние на личните доходи, та 
ка че наскоро може да се 
очаква повишение с 11 на 

Алекса Ташков

страна

шмов е роден през 
дина в село Търнскн Одо 
ровци. Работи ,в конфек
ция „Свобода”, на работно 
то място за поддържане

дори площите в 
немия сектор да бъдат иа 
малени с 30 хектара 
то тези площи вместо със 
зърнени храни се засеят с 
фураж. Засега това пред
ложение е във фаза 
разискване и наскоро щс 

Както

9 о жънати 
ка ществения ина машини.

’нф — Тъй като започва ^ 
срокът за по-сериознн по 
дготовки на делегатите, по | 
питахме другаря 
дали си е определил тема
та, във връзка с която ще 
разисква на конгреса?

— Имам намерение да 
изложа някои опити от 
действувацето на синдика 
дните организации в Ди
митровградска община — 
заяви той.

ф Разкажете ни конкре 
тно за дейността на сияди 
калната организация в 
Конфекция .„Свобода".

— Синдикалната орга- 
„Свобода" иг-

У тона
са взети от

наДимов

сс знае изходът, 
подчерта и на заседанието 
Милан Каладжийски,
веждащ отдел стопанство 
при ОС, ако намалим пло 
щите със зърнени храни 
предимно това се отнася 
да пшеницата, тогава ня 
ма основание да се търси 
увеличение на засетите 
площи от страна на част
ните производители, 
предвид той имаше преди 
всичко неблагоприятната 
възрастова структура на

че сс откупуването напше 
ницата не върви по пред
видения план.

На заседанието се разис 
ква и за работата на орга 
ните на управление, като 
беше заключено, че същес 
твуват редица неизползува 
ни възможности да сс 
улесни гражданинът пред 

населението в общината, гишето при издаването на. 
В разискванията се изнесо 
ха и редица забележки

Задача над задачите: пос
тоянно повишение на про 
изводителността на труда

ща 15 до 30 на сто от лич 
ния доход, осъществен в 
предишния месец, разби 
ра се ако не са изпълни
ли нормите си.

ф Как са възнаградени 
онези, които нямат норма?

— В производството не, 
съществуват такива. В мо 
мента правим опити да 
въведем норми и за адми 
нистративните работници, 
и това най-вероятно ще 
успеем от 1 септември. 
Синдикалната организа
ция е на становище, че в 
„Свобода" няма работа, ко 
ято не може да се измер
ва, и че е крайно време 
да се разграничи работата 
от мързела.

Ф Някои показатели со
чат, че производителност
та намалява. Как, според 
вас, може да се спре тази 
тенденция?

— На мнение съм, че 
производителността на тру 
да може да се повиши са 
мо чрез обективно възнаг 
раждаване на производст

В

низация в 
рае активна роля в трудо 

всекидневие на 
колектив. На дневен

на-вото 
шдя
ред се намират всички 
най-важни въпроси и про 
блеми. Завидни грижи по 
лагаме за жизненото . рав 
нище на трудещите се. Ви 
сока активност проявих-

разни документи.
А. Т.сто.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

Пркета изборна програмаме при изготвянето и при 
емането на документите за 
разпределение на дохода и 
считам, че с приетите са- 
моуправителни актове по 
стигнахме целите, за кои
то се застъпва синдикатът. 
Бих изтъкнал и дейността 
на нашата синдикална ор
ганизация при формиране
то на таканаречения „фонд 
на солидарността’. Сред
ства от този фонд могат 
да ползуват по-старите чле 
нове на нашия колектив: 
работнички, които работ
ят непрекъснато над 25 
години и работници с тру 
дов стаж от над 30 годи-

Изхождайкм от утвърде
ната и приета от страна 
на Републиканската кон
ференция на Социалисти
ческия съюз на СР Сър
бия изборна програма за 
избиране на нови ръко
водства в ССТН, Общин
ската конференция на 
ССТН в Босилеград, на по 
следното си заседание ра 
зисква по предложените 
изборни срокове, опреде
ли свои изборни задачи и 
прие предложените избор

ни срокове. Именно из
борите във всички под- 
ружници и местни орга
низации на ССТН в общи 
ната ще се проведат до 
края на месец септември. 
Учредяването на Общинс

ката конференция на 
ССТН ще се проведе до 
края на месец октомври 
тази година.

делни обществено-полити 
чески организации.

От особено значение е
и изготвянето и приемане 
то на програми за работа 
в настоящия четиригоди
шен период. Те трябва да 
изхождат от съществени 
въпроси, които са раздви
жени още по време на де 
легатските избори. В но
вите програми за работа 
особено трябва да се об
хванат задачите, които

Освен избирането на ли 
ца за ръководни постове в 
посочените организации
на заседанието се посочи произтичат от решенията 
че на предизборните за- и становищата на Дванаде 
седания, досегашните ръ сетия конгрес на СюК и 
ководства трябва да да- Деветия конгрес на СКС,
дат отчет за досегашна- задачи във връзка с осъ

дей- ществяването на икономи
от ческата стабилизация, оре

дносрочната развойна про 
грама.

Същевременно с избиране 
то на нови ръководства в 

е, организациите на Социали
стическия съюз, ще се во 
ди и публично обсъжда
не за измененията и 
пълненията на Устава на 
ССТН на СР Сърбия 
унисон с него и изменени 
ята и допълненията 
вилата на подружниците 
и местните организации на 
ССТН в местните общно 
сти.

ДИМИТРОВГРАД

Разширяване на водопроводната мрежа та четиригодишна 
пост. В тях отговорно, 
юровено и критически, 

лятото трябва да се изнесат неСтойности на започнатите 
работи възлиза на 309 000 
динара-

Тези дни завърши изко
паването на канала за по 
лагане на водопроводни 
тръби в дължина от 
метра до новопостроения 
хладилник на „Сточар” в 
местността „Разсадник” — 
село Желюша. Копаенето 
на канала проведе

комунална дейност, 
материала обезпечи „Сто 
чар” а монтажа ще напра дефектите в началото на 
ви ООСТ „Комуналац”.

По време на 
зачестиха дефекти на во 
допроводните мрежи по 
селата/ До това се дойде,

В Димитровград тези 
дни ООСТ „Комуналац" 
усилено работи върху 
разширяването на водо
проводната мрежа в ра
йона на „Казармите”. Ще 
бъдат положели около 340 
метра тръби, от които със 
здрава питейна вода ще 
се снабдяват около три
десет новопостроени къ
щи в този район. Също та 
ка решава ое и снабдява
нето с вода на машинна
та станция на „Сточар”.

само постиженията, но да 
се обсъдят и проявените 
слабости. Необходимо 

поради лошо и без проект да се изтъкне докаква сте 
проведени работи и мал- пен Социалистическият съ

юз се е занимавал със съ
ществените

600 кото число на вентилите, 
което води до честото пу 
кане на търбите. Поради и 
това „Комуналац" ще обез 
печи достатъчен брой вел

до-въпроси от 
интерес на трудещите се 

гражданите. Особено 
критически трябва да се 
оцени ‘ досегашното осъ
ществяване инициативата 
на другаря Тито за колек
тивното ръководство, ра
бота и отговорност в от -

а в

пра-СОИ
по тили за да се премахнат.

А. Т.есента. М. Я.
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ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА
бабушница

мм СГРАШ м 1БРД30ШЕПН111 В началото на септември Димитровградска, 
Бабушнишка, Сурдулйшка и Босмлеградска об
щини чествуват 38-годишнината от освобожде-
нието си.

ЦЕНТЪР ЬНа 5 септември Сурдулйшка, .на 6 Бабуш
нишка и на 8 септември 1944 година Дими- 

Босилеградска общини бяха осо- 
цаселеиието от тезитровградска и

вободени от фашизма и ^
места започна да строи нов живот- С пооедата 
над фашистките злодеи и домашните предат 
ли и с новия живот и постиженията в социа
листическата самоулравйтелна и необвързана 
ни страна по курса на Титовата политика насе
лението от тези общини са в постоянен възход 
и несгшращ напредък-

Бабушнишкз община се ка Словения Плевля

- 6 септември. По X чки Пе^ацТ "оджащ 
повод ще бъде предадена от Социалистическа 
на употреба новата сгра- помпа покрайнинГ Войво 
да на Ооразователния цен дина. Вечерта 
тър „Вук Караджич”, за Народния 
която са изразходвани над културно- художественото 
25 милиона динара. дружество „Младост”

Инак и тази година ще Бабушница ще изнесе под 
се организират редица брана културно-забавна 
манифестации. Така от 1 програма, след това в 
до 5 септември, делега- „Църни връх” ще бъде ус 
ции на Съюза на бойците троена другарска вечер." 
и Съюза на ооциалистиче

На' 6 септември ще се 
проведе тържествена се
сия на Общинската скуп
щина, на която председа
телят на ОС Станко 
Велкович ще изнесе док
лад за 38-годишиото сво
бодно социалистическо ра 
звитие на общината, а 
след това ще бъдат вр.ъче 
ни септемврийски награ
ди на най-успешни труже 
ниц-и и организации на 
сдружения труд.

авто

в залата на
университет на свободата е 

. на
Чествуването на празника 

още един удобен момент Да се припомни, 
трудното минало, придобивките от НОВ ирево- 

светлото утро в' раз-

в

люцията, настоящето и
витието ни. Подготовките за чествуване са

главните моменти от про-
в

ход като предаваме 
грамите по чествуване на празника.

М. А

ската младеж ще направ
ят посещения на родите
ли на паднали бойци. На 
5 септември от Бабушни
ца до Звонци ще бъде ор 
ганизиран поход „По сле
дите на лужнишките пар 
тизани”. В същия ден към 
17 часа след обед при па 
метника на освободители
те на Лужница ще бъде 
устроено тържествено по 
срещане на делегации на 
градове—побратими на Ба 
бушница: Севнице от Со
циалистическа републи-

СУРДУЛИЦА

Фабрика на Власина
Населението в Сурдули- а ще бъде положен и ос

новен камък на фабрика 
Власина, чи- 

ето изграждане, според 
проекта трябва да струва 
около 25 милиона динара. 
На този ден тържествено 
ще бъде открита възпоме 
нателна чешма в Клисура, 
като спомен на падналите 
бойци от този край- Съще 
временно ще се предаде 

увеличи на употреба и пътят Ко- 
предване строшевци — Паля-

По повод празника на 
5 септември ще бъде про
ведена тържествена сесия 
на трите съвета на Общин 
ската скупщина и изпъл
нителните органи на обще 
ствено-политическите ор-

шка община тазгодишния 
5 септември — Деня на за торф на 
освобождението на общи
ната и 38-годишнината от
изгонването на врага от 
територията си посреща с 
нови трудови победи в из
граждането на общината 
си. Ознаменуваното на то
зи значителен ден в исто-

Бабушница: центърът ридта на населението от 
този край ще
тържественото 
на употреба, т.е. започва
нето с работа на нови обе 
кти, както и започване из 

на обекти и

БОСИЛЕГРАД:

Ток в няколко селища граждането
мощности, които още пове 
че ще допринесат в обще 
ствено-икономическото ра 
звитие на общината.

Според програмата по 
Също така в рамките чествуване на празника, 

на чествуването Коорди- на 3 септември ще се пре 
национния отбор предвиж ДаАе на употреба новопо- 
да и провеждане на тър- строеният далекопровод в 
жествена сесия на Общиа Алакинце, пътят Бело по

ле — Загужанье, Иелашни 
ца — Ръджавица, както и

зователен център „Иван 
Караиванов”.

Координационният от- поделение ще изпълнят по 
бор за тачене на революци дбрана културно-забавна 
онните традиции и честву програма. На самият ден 

праз- във всички училища 
Об- общината ще се проведе 

по един учебен час, пос- 
освобождението 

на нашата страна и общи 
ната от фашизма, и пос- 

резултати в об
ществено- икономическото 
и политическото развитие, 
което последователно осъ 
ществявам под ръководст
вото на СЮК.

ганизации, на която реч ще 
председателятпроизнесе 

на Общинската скупщина 
Видосав Димитриевич. Ще 
бъде положен и основен 
камък на хлебопекарница 

'в Бело поле, чието изгра
ждане ще струва около 30, 
милиона динара. В Бело 4 
поле ще бъде открит и

вване на държавни 
ници и юбилеи при
щинската конференция на 
Социалистическия съюз 
Босилеград, прие програ- 

на 8 се

в ветен на
ската скупщина, на която 
ще се връчат септемврий
ски награди на изтъкнати 
обществено- политически 

дейни и работници от не 
посредственото производ
ство. Веднага да кажем.

ма за чествуването 
птември — Деня на осво* 

Босилег-
тигнатите новоизграденото училище 

в Бани но село. диспансер за медицина по 
труда. Тържествено ще бь 
дат пуснати в действие и 
разширените 
във фабриката Мачкатица, 
за чието изграждане са 
изразходвани около 250 ми 
лиона динара.

бождението на 
радска община от фашиз 
ма. Чествуването ще се 

на 90-годи

Също така по търже 
ствен начин на 4 септем 
ври ще се предаде на упо 

че това всъщност ще бь- треба низкотоковата мре 
жа в Чурковица, автома 
тичиата телефонна центра 
ла на Власина Округлица,

мощности
проведе в знак 
шнината от рождението дс първа такава сесия в 

Босилеград.нашата На Осми септември на 
начин ще бъ-

на великана на
— Йосип Броз Ти- 

на СЮК и

В. Б.М. Я.
тържествен 
де пуснат ток в двете оо 

махали Доб-

епоха
то,/ конгресите 
Съюза на синдикатите и 
38-годишното свободно из 

самоуправи

силеградски 
ри дол и Липа, както и в 
селата Плоча, Долна Ръжа 
ма и няколко 
Горна

ДИМИТРОВГРАД

С репица манифестации и трудови победиграждане на
телна социалистическа

Югославия и 
ска община.

махали в
Лисина. Освен 'Го

ден ще бъде
Босилеград-

ва на същия 
бъде дадена «а употреба и 

,новопостроената сграда 
гранично-пропусквател

мия пункт в Рибарци, как 
низкото напрежение 

в Рав

кестър от Ниш.
Тържеството ще увели

чат и редица манифеста
ции н трудови победи в 
организациите на сдруже 
мия труд. Така например 
в Коифекцня „Свобода'’ 
ще започне изграждането 
па третйя етап на рекон
струкция, който се състои 
в изграждане на складови 
помещения и въвеждане 
па дигитроина транспорт 
на система за традгопорт 
на готови дрехи от праиз 
нодствените цехове до 
складовете.

веде па платото пред Кул 
турни* дом.

По повод Деня на осво 
бождението па общината, 
на 8 септември ще се про 
веде тържествена сесия 
на Събора на Общинската 
скупщина. Очаква се за 
значението на празника и 
следвоенното изграждане 
на общината и страната 
реч да произнесе председа 
телят на Общинската ску 
пщина Петър Тасев.

Тържествената атмос
фера на сесията «це увели 
чи и Симфоничният ор-

Таз годишното 
не на 8 септември — Деня 
на освобождението на Ди 
митровградска община от 
фашизма, съвпадащо се с 
90-годишнината от рожде 
нието на другаря Тито и 
с провеждане в дело кон
гресните решения ще има 
тържествен и делови 
рактер.

Чествуването на пр 
ка ще започне на 7 
тември вечерта е традипи 
онния
„Младост” от Димитров
град. Същият ще се про-

чествува V
Според приетата лрогра 

ма в навечерието на Ос
ми септември в 
рад, в залата 
ния дом, ще се устрои тър за радиоусилватсля 
жествеЛо събрание-

на
Боси лег

на Култур- то и

Ще ни дел-
въвбъде изнесен доклад

обшествеио-ико
ил чествува- ха-В рамките

.ще се проведат и 
състезания по фу

връзка с 
комическото развитие на 
страната и на Босилеград* 

На тържес-

нсто
'Iспортни 

тбол на малки врата, шах 
волейбол, на които 

щс участвуват Щорите 
ФК „Младост , Юпя 

обра-

азии-
сеп-ска община, 

твеното събрание, 
доклада, учениците от 
Образователния дентьр и 
войниците от граничното

маг иосвен КХДконцерт иа

па А. Т.и Средношколския
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ИЗ ООСТ ,5 СЕПТЕМБАР" — СУРДУЛИЦА

ш»?самеудш гг

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ООСТ „ТИГЪР - ДИМИТРОВРГАД” ЕЛИСИТЕ- ПРИЧИНА ЗА
трудностиНедостнгат материали

пункта и данъчните улес
нения (въз основа на уве
личен и?нос) повлияха съ 
що и дохода да расте по 
-бързо от общия приход. 
През миналия месец 
Съветския съюз са доставе 

около десет и полови 
на хиляди мотори „13 ГМ", 
което смекчава досегашно 
то неизпълнение на достав 
ката.

то представлява увеличе
ние за 48 на сто, по по от
ношение на пялата минала 
година е значително 
малко, тъй като увеличе
нието на личните доходи 
миналата година е главно 
извършено през втората по 
новина на деловата годи-

ПОВЕЧЕ от половин го
дина основната организа 
ция па сдружения труд „5 
сепгембар" от Сурдулица 

обезпечаването

® ВЪПРЕКИ ЗАТРУДНЕНИЯТА НА ШЕСТО 
МЕСЕЧИЕТО ПОЛОЖИТЕЛНИ ФИНАНСОВИ ПО 
КАЗАТЕЛИ Г10-

измъчва 
па слиси за производство 
то па мотори от основна 
та производствена програ
ма на този колектив. По 

липса на слиси не е

на
(продукцияОграничаването на вио- талния цех 

са на материали и сурови- предназначена за пазара) 
ни от чужбина значително по количество е рсали-зи- 
зле се отрази върху стопа- рана с 94 па сто и по от- 
нисването на ООСТ „Ти- пошепне на съшия период 

— Димитровград", ко 
внос

ни

ради
осъществен план на прои 
зводството за настоящата 
делова година през първо 
то полугодие, а не са из 

задълженията 
чуждестранните ко- 

колективи. В

гър
йто главно ползува

възпроизводствени
териали. Вследствие на го 
ва полугодишният план на 
ПрОИЗВОДСТ вото 
чествснн, и по 
показатели 
бъде реализиран 
Физическият 
изводството е реализира I 

СТОЙНОСТИ 11ТС
85,7 на сто. 

на пла

ма- Направена е нова програ- 
па икономически

ни
мемапълнени и стабилиза-роприятия за 

ция с конкретни задачи. 
До края па годината, ос- 

запланувания доход, 
реализират

към
опериращи 
началото па втората част 
па годината положението 

променено.

н по коли 
стойностни 

не можа да 
. напълно- веи

трябва да се 
още десет милиона дина
ра. С намаляване па разхо 

стопанисване (но
рма—часовете) биха се 
спестили още два

значително е 
Елиси са обезпечени, а 

догово- 
на мото

обем на про-

задълженията от 
рите за доставка 
ри „13 ГМ" ще бъдат из
пълнени вече в следващия

с 86,4, а по 
показатели с 
Това неизпълнение

15 на сто е 
по-го лям°,

дите по

милио-
Дона с около

“оЛОвДаорЪганизаЦпята не 
бяха вложили максимум 
усилия, за да се заместят 
вносните (от валутните па
зари) със суровини от кли 
ринговия' пазар- Без оглед
на това обстоятелство, 
сравнение със същия 
риод на миналата година,
количествотОш^проДУКЦИя въпрЕКИ всичко _

3 5 на сто, а ЗАДОВОЛИТЕЛНИ 
РЕЗУЛТАТИ

на динара.
колкото се осъществи 
кава програма, предвиж
да се от масата за лични 
доходи по-малко да се за 
платят 2500 динара.

месец.
Поради недостатък на 

слиси не е изпълнен общи 
ят приход за 32 на сто, въ 
преки че изразходваните 
средства бележат по-ба
вен ръсг в размер от пет
ДИМИТРОВГРАД

та-

В един цех на „Тигър” в Димитровград
С. Микич

По отношение на износа 
налице е тенденцията за 
по-голям износ на клирин 
говия пазар, докато на ва
лутните пазари е изнесе
на само 30 на ст-о от об
щия износ. В тази насока 
занапред трябва да се про 
яви по-голяма дейност и 
да се подобри това съот
ношение в полза на валут 
ните пазари.

В ООСТ „Тигър — Ди
митровград” считат, че до- 
колкото се обезпечат необ 
ходимите материали и су
ровини заплануваната про 
дукция за тази година ще

беле- 
от 26,7

в на миналата година 
пе- жи преизпълнение 

на сто. Колектив без загубиза първите 
потоляма за 
стойността на същата епо- 

14,7 на сто, без
© ДИМИТРОВГРАД СТАНА ИЗВЕСТЕН И 

ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА СТРАНАТА С ТЪКАЧНИЯ 
ЦЕХ „8 МАЙ", В СЪСТАВА НА ТО „УСЛУГА".

зи година осъществи аку
мулация от 1 290 000 дин. 
и средният личен доход 
възлиза 8000 динара. Това 
е един от редките колек
тиви в Димитровград, кой 
то от основаването си до
сега не ® имал загуби. В 
този цех не се работи ни- 
то за пазар, нито за из
нос, а само се вършат ус
луги, т.е. гьчат се покрив
ки за кревати на частни 
лица, и то от материали, 
които те сами дават-

Машините са домашно 
производство и застои по
ради недостиг на резервни 
части няма много. Може 
би и тук лежат причини
те за успешното стопани
сване. Обаче големи труд
ности засега цехът има по 
ради недостиг на складови 
помещения, а известно е, 
че преждата, която идва 

т клиентите, трябва да 
се пази от молци и миш-

голяма за 
влияние на покачените це- Общите данни за стопа- 

тази ООСТ на 
сто-

нисването в 
димитровградското

РАЗЛИЧНО ПО ЦЕХОВЕ панство
Реализиран
общ доход за 36,5 на сто, 

Най-ниооки показатели доход за 34,1 на сто. Чи- 
са реализирани в цеха за стият доход бележи увелп 
обувки, платна и фолии. чение за около 30 на сто. 
Планът за количеството е 

93,6, а сгойно 
стно 88,4 на сто, което пре 
дставлява сравнително 
високо изпълнение от сре 
дното изпълнение в 
та трудова организация- 
По отношение пък на ми- 

шестмесе

Оформен, според думите 
на директора Младен Ран 
гелов, като резултат на 
крайгранично сътрудниче 
ство между Дилштровград 
и Драгоман (НРБ) -през 
1969 г., тъкачният цех от 
занаятчиска работилница 
израства в индустриален 

115 заети. Накрая

ни.
са положителни.

е по-голямТЕ

фонд са 
повече 34,11 на

В резервния 
отделени 
сго, или във фондовете на 
трудовата организация е 
отделена -сума от 43,7 ми
лиона динара. За разширя 
ване на материалните ос
нови на труда са отделени 
35 милиона динара, усоето 
в сравнение със същия пе
риод на миналата година 
е увеличение за 24,8 на

изпълнен с цех със 
на първото полугодие та-

може да се реализира.
Ст. Н.по-

цяла- НОВИНИ ОТ ВЛАСИНА

Строи се канализация 
и водопровод

налогодишното 
чие количественият -показа 
тел бележи увеличение за 
7,3, а стойностният показа 
тел за 15,9 яа сто. На Власииокото езеро започна изграждане- 

го на канализация и водопровод. За по-скоро 
и по-успешно изпълняване на работите Фондът 
на СР Сърбия за насърчаване ускореното раз
витие на изоставащите райони в Републиката 
-отпусна 25 милиона динара за финансиране на 
строежа.

сто.
Най-голям-о неизпълне- Тези резултати са могли 

ние на плана е в цеха за да бъдат още по-доори, 
Полуго- ако поради липса на ма

териали 126 работника не 
са работили осем трудод
ни. Съотношението за раз-

технически стоки, 
дишният план тук по ко
личествените
е реализиран с 64,1, а по 
стойностните показатели

72,9 на сто. В сравне- брено - за фондовете по
вече. Липсата на материа-

показатели
пределението също е подо

ки.Овцефермата на Власина, която стопанисва 
в рамките на земеделско-оборотната организа
ция „Влащяа-продукт” в Сурдулица има 1200 
'агнета. Те ще бъдат за по-нататъшна репродук: 
ция и за снабдяване на мини овцефермите от 
програмата „Морава 2” на територията на Юж- 
н-оморавоки регион. <-

със
Както ни заяви дирек

торът Младен, своето бъ
де) це цехът вижда в сдру 
жаването с някоя подобна 
организация.

• ние с ланшното полуго
дие произведената продук 
ция бележи намаление -от 
10 на -сто, а по стойност
ните п-оказатели увеличе
ние от 6 на сто.

Подобно е положението 
и при другите цехове, 
гумарския цех количестве
ните п-оказатели са изпъл
нени, според запланувано- 
то,- с 90,2 на сто, а стой
ностите с 93,6 на сто. В 
сравнение с миналогодиш
ното шестмесечие количе
ството е еднакво, а стой
ностно резултатите са по
добри за 9 на сто- В ме

ли и суровини зле се е от 
разило -и върху приемане
то на нова работна ръка/ 
така че през този период 
общо са работили 1245 ра
ботника — за 80 души по
вече от миналата година. 
Общото и съвместното по
требление също бележи 
увеличение и е достигна
ло 48 на сто, което се от
чита като отрицателна тен 
д-енция в стопанисването.

Средният личен доход 
възлиза на 10 288 динара 
срещу 6929 динара за съ
щия период, от лани кое:

Доколкото
се отнася до производстве 
ната програма и програма 
за по-нататъшно развитие, 
засега е в пла-н да се из
работват вълнени одеяла 
за пазара. Тази програма 
още не е разработена, но 
е само набелязана в рам
ките на

В

Съюзът на сдруженията на бойците от 
НОВ-а в Сурдулица строи паметник-чешма в 
местността „Ясеновац", където на 18 септември 
1942 година е формиран Вранският партизан- 

' ски отряд „Сима Погачаревич”. Паметникът-че
шма ще бъде открита на 18 септември тази го
дина в деня, когато се ознаменува' 40-годишни- 
ната от формирането на отряда.

крайграничното 
сътрудничество с фабрика 
та за одеяла „Балкан” в 

.град Драгома-н НРБ.
А. Т.С. М.
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ПРОЛКТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
изпит ШГ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

**«
Врой 1327 

Година XI. 
27 август 1962 

Белград

Н ©основателните заплати се 'Намериха 
центъра на вниманието на 

ственост. Във връзка
в взе решително становище, че носителите на стагьчно решават.

Щрв рШШ! ЦВШ
Намерен-Т° е ВЪРХУ политиче- За тези активности засега може да се миело и неоснователно повишили заплатите, 

упр вителна основа да се постигне каже, че са на равнището на изискванията За тазгодишното пробиване на личното 
онова, което Съюзният изпълнителен съвет на партийните и синдикалните организации требление е могло да се знае и преди летни- 
замалко не е и провел — че освен цените личните доходи да се сведат на реална мяр- те почивки. След свеждане на тримесечното 

и личните доходи да постави на — „леда”, ка и — с намалени аванси вече от първото стопанисване е забелязано, че парите се хар- 
Поетото задължение от страна на об- изплащане — да се изправят пред отговор- чат неконтролирано, дори Председател ство- 

^ организации и ре- ност всички онези, които не са зачитали об- то на СФРЮ през май посочи на това. т
публиканско-покрайнинските органи не е ни- ществения договор. Охрабрява това, че сега тогава изминаха два месеца, та в края на 
то лесно нито просто. До края на септем- въз основа на данните за превишаване в раз- юли да се даде алармен сигнал. Могло е, 
ври трябва да ое доведе в ред всичко, кое- пределението, исканията се отправят до тех- следователно, да се действува и по-рано, без 
то е правено извън договорите, половин го- ните носители, пък между останалите на оглед на цялата пролетошна смяна. Това го
дина преди въвеждане на „извънредното съ- списъка съчинен в някои среди (нпр. в Чер- ворим поради пренебрегнатата димензия на 
стоя!Ние" на сектора на разпределението, на гора) се намират електро сто пан ските ор- времето във воденето на икономическата по- 
Действително, според някои данни около 60 ганизации, самоуправителните общности на литика, която и сега, в самото начало на 
.на сто организации на сдружения труд са интересите, ръководствата на обществено-по- акцията по съгласуване на личните дох д* 
се държали честно, зачитайки Резолюцията литическите организации и т.н. Това не из- — има същото значение. Септември е пред-

харчалиите ненадва, защото според най-новите сведения прага, а конкретните резултати са неизвест

не са от вчера, пък и

по-

ществено-политическите

и договорите, обаче числото на
бе достатъчно да развали стабилизационни- на СДК, непропорционално са високи пови- «и.
те планове, пък и пряко да застраши иконо- шенията на личните доходи извън стопанст-
мическото стабилизиране на страната. От вото, отделно при ползуващите обществени- върху което набляга Съюзният изпълнителен
тази преценка следва заключението, че е не- те средства, които инак имат относително съвет, трябва да се направи прецедент
обходим о личните доходи да бъдат сагласу- високи средни лични доходи. разпределението, личните доходи тряова д
вани с чистия доход — самоугтравително или Свеждането на личните доходи на реал- се успокоят само с труд и резултатите «а 
административно. Има много мнения, че ус- на мярка съвпада с времето, косато дълго- труда. Закони .и това с^цесггву-
пооедно със .замразяването" на цените със вете към чуждестранните кредитори са най- ват, обаче те не са достатъчни. Личната мо- 
законни мерки е трябвало да се „замразят" големи и когато съотношенията между про- тивация, че в засиленото залагане да се сь 
и личните доходи, а някои икономически изводството и пореблението видимо се вло- гледа преди всичко собствения ™терес: е_из- 
аналипши допи считат че е било досгатъч- шават. Ето защо, трябва изтраино да се ра- вддната основа на всяка битка за справедли 
нГдГс? замразят" «мо заработките. бог,, върху това да се върнат присвоените во разпределение. Това значи, че на ™и-

ДТт.,> като Ргега няма много полза от ра- средства. Момент е, обаче, същевременно по- швни доходи (пък и на онези в сегшшпгге 
зискват^ за решеното по-полезно ще бъде дълбоко да се разгърнат наслойките, които цифри) «е може да разчитат

^Йг,„ем към онова което трябва да обременяват отношенията в разпределението, заети, ооаче производствено и обществено 
да се °°ЪРН®“ “*овано °окщВат че из- Материалните условия в стопанството «ала- недостатъчно производителните, като се ТРъ-
се направи Сведенията' *сно ™*^критие. ^емисга промени и в общото и съвмест- гне от онези в колективите, които работят 
платените ж™™*?** ^етоводство да- ното потребление. Тези промени във всеки със загуби, пък до онези в органите и ия- 
Службата на възможност още случай ще повлияят върху намаляването на ститущште, чиито „мерила по разпределие-
де основните яанни.а имавъзм ^ ан^)али«те „ разпределението, тъй като по- ето са независими от резултатите които по-
по-подрооно да, ни зал к*као сега да следните в значителна степен, са част от стига стопанството.
е разделяло незаР^®°^™™_ * до- всички непоследователности съпътствуващи За един така крупен, но необходим об-
се направи та Ув“|«ението на ' я „ашето стопанство не хаейки за нейните дей- рат, най-голямата отговорност пада на Съю-
ход да «е бъде и 0ез С™™зВОдСТво- ствителни възможности (формирането на бю- за на комунистите. В политическата акция,
ково покритие, заради това чс 1 яжетите на обществено-политическите оо- която започна, «яма място за колебание. Ре-
то тече по-бавно, а произвол ' възможно шноеги, например). Един от по-видимите по- шенията «а Дванадесетия конгрес на СЮК 
нира? Да се продължи такгиее кт „итически акценти е тъкмо този, който до- и очакванията на цялото общество да се

икономически и от мт™ вежда във връзка чувствителното увелнче- проведат същите
движението на политика ,ше на ЛИЧНИе доходи с прекаляваието в жават.

СФРЮ другите области, гз които работниците недо-

За съществена промяна на положението,

многократно задъл-и от
^ЪдГГсУ целито ”на икономическата 
- е неминуемо. Председателството на

Слободан Куюнджич

в която осъществяват големи ко
личества пшеница. По този начин 
мелничарите почти принуждават 
производителите на пшеница да 
се връщат към старите -навици — 
житото си да складират, да го 
мелят в обикновените воденици 
или променят за брашно в други 
общини. Защото сега — ето още 
един абсурд — и магазините за 
подменяне на жито за брашно по

ДУМИ И ДЕЛА

При хляб—без хляб
оП|1п0 е така? ла снабдява с брашно. Ясно е, че селата в Кладовска община са в
. глпини побител и неготаищи са длъжни да снабдя- 0ъЦетс ,на „Польотехна", така чеКлаловчаии с юдини раоотсли „ брашно и своята община 

„а издигане на производството след това^цина Бор « друга ра селскостопанските произволите®, 
Изорана е всяка площ. до макси- -ОШ1 13 Химошка крайна. Апетити- и от тази страна са „в ножици . 
мум приложена агротехниката, по Т(, иа меготмпеките м динар и след Както и да го обърнем — „Польо- 
стигнати забележителни дооиш, цяКОЛКО уопешни жетви (и от от- ТСХНа" диктува условията”. Пшеница се произвежда предимно купуваие) оправдателно марасна- 
за пазара. Зачитана е и ориента- ха Поети са и задължения извън 
иията. че в един селскостопански |-,сп,10на.
™пат”г,рстаботва?ел.иитГ капаци' И ясно с, стигна сс до диехар- толкова повече защото тук 
лира, пиеч силоси са „остро моашя между желанията и пъзмо- интензивна подготовка за есенната 
^ ' Негата,, и Зайчар. По то- жностите. Мелничарите искат по- сеитба.
<гВа1™“ пшеницата в Ключ ог вече отколкото могат. В стремежа
ЗИ начин „раво в складовете си да запазят спечелените позиции И накрая, сам се поставя след- 
!, и,.го-гипска Польотехна". От на пазара, „жертвуват своите пър ният въпрос: в чии хамбари (си- 
гноя страна, „Польотехна" Кладо- ни съседи от Кладово. Оставят ги лоен) ще отиде добивът от следва- 

стопани без брашно, или по-меко казано щата жетва?
— без достатъчно брашно, общината

Тази година в о&дан»во - известен произВд^ да се
пшеница с , дпП вагона жи-изкупят рекордни! «0 мгдаа
то. Ако се съдя И'"*г1<^"е 1200 
пуването (откупени пла
вагона), логично е, °^в Домакии- нът. да се ^реизпълни^ Д°^ече е 
ствата в с. ключ " яа мсл 
навик. — житото за дома-
яичарите сте "аааяг само иезна- шни потреби оставят сам 
чителни количества.

Недостигът на брашно в Кла
довска община е неприятен факг

тече

иматпроизводителке^.
да измерят 
точно! Го-

Ссга тези 
сериозни
га пшеница «не могаг 
брашно- Абсурдно, но

се намери

проблеми.

би трябвало селските 
— производители
I юбрашно М. Джурджевична пшеницалям успех е да 

в кладовските магазини.



2 Комунист

. шш] Членът на СК не смее да си позволи 

да го разяжда „ръждата на бюрократизма"
В споменатата тройна характе- 

тоиа ристика и задачата да изтъкнем 
че братството и единството са 

нашето знаме и в наша 
Да не позволим - на

От трибуната на 12 конгрес на СЮК
». ■>

ръководители, които имда-някоиват възможност и занапред 
да правят. Такива богатства, ко
ито станаха по-несправедлипи
ри и от онези в капитализма ссте та революция- 
ствено предизвикват, и все повс- огорчение

Дванадесетият конгрес на СЮК ще се помии по откровена-
■нашето общество. Делсга- до вткапи вта критика на отрицателните явления в

и -'гостите на Конгреса говореха за това какво ни пс струва,
проблемитетмте

къде са главните пропуски, кои са виновниците
— което е най-важно — предлагаха 

настоящите трудности. При това,

когото и да е Да 'Ни осквернява 1а 
зи светиня на нашата революция

кажем

за
че пго предизвикват, 
всред всички честни трудови хора 
н греди зашото това е очевидно
нарушаване на нашите положи- омге по-откровеио. 
телим закони и Конституцията иа НИКОго — включвайки тук и 
Това с ясно като бял ден. Поли- и ръКоводители — да
тическитс върхове трябва да пред нашето в светаприемат срочни мерки доходите слабва нашето в с т 
справедливо да се облагат с даиъ- кратично, наи-човеческо, най орат 
цк... Това не е само несправедли- ско най-сплотено общество и 
пост и огорчение, но и злодеяние ' на война създадено, изгрд- 
към революцията и тоябва исог- циментирано брат
ложно да се премахне и да сс на- депото и с 
казва. А, от друга страна, в трудо- ство и

пред които сме изправени и 
решения как да се преодолеят

вниманието бе и ликът иа члена иа СК, неговата
иеавторизиранитс

даВъз основа иа опита,
да не позволимв центъра на

ролд и отговорност. Публикуваме извадки 
изложения на Драгиша Иванович, Младен Босиич, Богдан Църно- 
бърня, и Угльеша Данилович, отнасящи се до тази тема. Те по
сочват на това, че кризата на акцията, която води Съюза на ко
мунистите е израз на 'опортюннзъм и липса иа откровени кому
нистически разисквания, критика и самокритика. Нарушен с мо- 

СК. Ликът на член иа СК — неговият

от от-
най-демо-

по

ралният лик на члена на 
[морал и неговото поведение — трябва да представляват най-сигу
рен бент срещу' различни злоупотреби и деформации в обществото.

единство, на което с Десе- 
удивява цялото свобо-тилстки се 

долюбиво човечество. Разбира се.
това с предпоставка на оп 

обективно-

карат 
хиляда рки на

вито колективи хората се 
за няколко стари всичкоДРАГИША ИВАНОВИЧ кого и кога да се доделят. .
... ^ ределено рав1шше на

Такива най-дързки привилегии ст храброст и човечност на всич- 
и легализации на откровени пляч- ки политически върхове. При то
ки трябва най-спешно и винаги да ва имам в предвид особеността на 
се осуетяват, и това без много нашата самоуправителна социалис 
шум, хуманно и справедливо, без тическа демокрация, в която цен- 
спектакулярност. Нима не ли е по- тралният и останалите 
дигравка когато в повече места от

Доверие в човека
деформации ко това имаше, макар от време 

безгри на време, във всички революцииОбществените 
митото и корупцията, 
жието или недостатъчната гри в света.
жа на политическите ръково- Различваието на врага от хо- 
дигели и върхове стават благо рата, които са верни иа револю- 
приятна почва за необикновено цията може да се постите чрез 
сръчни контрабандисти и спеку упорита и търпелива работа на по да 
ланти, които не рядко, покрай литическите ръководители. Много 
експлоатирането на хората и се изгубва когато неправилно и
за сметка на обществото, в пра несправедливо взимат отрицателни жи за всякакъв вид мито и коруп 
вия смисъл на думата стават становища към хора. които са ис ции Покрай целокупното 
капиталисти в социализма. И крени и откровени, макар те и тилвжие кгм политическитевместо баснословно обогатили- някак чепато и нетактически да ие 11 Доверие към о т с е 
те се контрабандисти и спеку- изнасят критиката, истината. На- ръководства, трябва да се създаде 
лакти да са зад затворските ре- кратко, много по-малко са враго- такавз атмосфера, в която всеки 
шетки, как това повече да не вете на нашия .социализъм от ре- работник трябва да има и право, 
правят, тях, за съжаление пазят довете на неговите активни при- 
решетки в облик на разширени надлежащи в изграждането, откол 
пръсти на някои ръководители кото това някои хора нергументи- то и да е неблагоприятни последи

рано изнасят- Нерядко тук се 6ър 
Добре е, че на истината гледа- кат категориите, а с това можат 

ме в очите. Считам, че единстве- да се изгубят от предвид дейнос- 
но сигурен и правилен път към ус тите на правите врагове.

комитети 
и техните председателства ше бъ-

кровено се говори, че този и този дат точно което са. с онези права 
има толкова пари. че би можал 

купи и хора и места. •.
които в Устава саи задължения, 

записани, а не никаква власт над 
властта, както не е от световната 
практика на комунизма и социа
лизма твърде добре известно.

В още по-голяма степен това ва

уваже-
Значи, за политическите насил 

ници и свирепи, а и на онези, до
ри. които трудовите хора 
би не със зли намерения, но по
ради лежерност гледат през рамз-

може

и длъжност, и свобода без какви-
то си няма място нито в ръковод
ствата на терена, в базата, а ка- 

партийно-политическите
ци да [ ърси от политическите вър 
хове предприемане на спешни 
енергични мерки. С върх нари
чам и местната общност. С това 

видове сигурно би се постигнала справел

мо ли в
върхове. Отношението към чове
ка е централен въпрос напехите, как политическите така и всякаБорбата срещу всичкиикономическите, е упорито. да се 

стои последователно на нашата ре привилегии са съставна част на
хората. Не

революция.ливост на социалистическото само 
управление, защото V народа доб

но ре се казва — „Не е ми криво на Формата има съдържание, а вся- 
ческите ръководители на всички за възможностите най-тесни кръго малката част. но на кривата част", ко. макар и случайното разделя-
равнища. Аналогно щабовете във ве да решават за твърде крупни д0сега предложенията за решава- не и групиоане ппечи на пон°чр-въоръжена борба, начело на всич материални имущества на общест ^ не 11 групиране пречи на пов.че

вото. Инак, в нашата революция не на тОЗИ значителен въпрос не то дооронамерни хора. макар то-
често изтъквахме лозунга: „Ще можаха да идват от базата тъкмо 

об- живеем така както народът жи
вее".

волюция- В тази последователност отношенията между 
главно е доверието в човека. То- става дума само за материални 
ва предимно се отнася до попити- привилегии на отделни лица,

В братството и единството и

ки акции и активности в мирно 
време трябва да бъдат политичес
ките върхове от местната 
щност до Федерацията. Затова 
във всички обстоятелства, трябва 
да имаме на предвид благосъстоя
нието на трудовия народ и трудо

ва да се сежда и на надгласява- 
поради отношенията между хора- не. Между републиките, 
тз. Защото, отделни лица, може би мое мнение е необходимо взаим- 

Обшествените деформации, ми- без причини, а може би частния- но убеждаване, а не побеждаване. 
тото и корупцията, безгрижието но и с причини, са се страхували Нашата. Титова Югославия, 
или недостатъчната грижа на по- поради своето лично и политичес- съдържание • и по форма, е моно-

ко спокойствие. А това нешо

според

и по

борба ,
срещу всички привилегии, а всич необикновено сръчни контрабанди свободния гражданин, извън всяка бено 
Гед™ст1о?оХ^оТОкоСро^Т3шВ?т- с™ и .'Спекуланти. които не рядко дискусия', е не само желателно но бимо показват.

Опазва- покрай експлоатирането на хората и задължително. Злата съдба ние

за литна общност на хора, които ооо-
в трудни моменти непоколе-

че всеки неен кът 
ше бранят сътпо така както и оня 

не където са родеии.
ношенията между хората, 
нето и развиването на тази три- и за сметка на обществото, в пра гпе дочакам ако това спешно 
кратна характеристика на нашата вия смисъл на думата стават ка- се измени в духа на нашата сво- 
революшя са гаранция за всички 
наши успехи. Това което е изко
вано оше по време на войната не 
трябва нито да се
нито да се подрежда на друли за- зад затворените 
дачи.

Ако спазваме главните последо-питалисти в социализма. И вмес- бодолюбива революция. В
то баснословно обогатилите ое кон ването на това зло Ръководители- вателности на нашата революция, 

комплицира, трабандисти и спекуланти да

осуетя-

са те на всички равнища с въодушев от които изтъкнах само някои, но
решетки, е цел ление ще подкрепват и всестран- все пак значителни, сигурно е. че

това повече да не правят, тях — >но те помагат широките народни нашите хора те бъдат не само ДО 
и за съжаление — пазят решетки в маси, на които това вече в истин- волни, както това главно са днес

се облик на разширени пръсти на ския смисъл на думата додея. Н1о Ще бъдат и въодушевени. Това
Във всички обстоятелства 

трудности най-големи успехи 
постигат с доверието V човека. 
Неограничени са възможностите" и 
въодушевленията на хората в ко
ито се има доверие- Поради това 
всички трубости към честните хо- - 
ра. които поради различни причи
ни настават от недоверието • към 
тях, нанасят големи вреди на все 
ки прогрес. Преследването на хо
рата, без разговор с тях, противо 
положно е на последователността 
на всяка революция. Също така 
и взаимното надггреварвзне. Всич-

е онова към което трябва да 
стремим в нашето 
изграждане на 
социализъм, без оглед на 
трудности. Как не би 
ва когато всички участници в На- 
оодоосвободителната война са би- 
ли винаги въодушевени 
всекидневно са гледали 
очите си, а голяма част от тях 
положиха и животите си.

се
по-нататъшноЗабогатяването, което стана 

онези в капитализма естествено предизвикват, 
предизвикват, огорчение у всички честни хора, защото това е оче
видно нарушаване на нашите заколи и Конституцията. Това е 
ясно като бял ден. Това не е само неправда и нарушение, но и 
злодеяние към революцията, което трябва неотложно да се осу
ети и да се наказва. А от друга страна, в трудовите колективи хо
рата се карат за няколко стари хилядарки.

по-несправедливо дори и от 
и все повече ще самоуправителнид

всички
правили то-

макар че 
смърт в



Комунист 3
МЛАДЕН БОСНИЧ

Днес обстановката е 

малко по-ннаква
Потребителският мангали- за та предупреждават, че 

тет се въвлече и в Съюза на илето на някои членове на СК не 
комунистите. Тази проява не бе е- съгласно с основните програмни 
ше достъчно забележела в пред насоки и че поради това 
конгресните разисквания. Затва ри дим разрез между онова, което 
Ряме се преди всичко в семей- трябва да работим и онова, кое- 
ствата си, във вилите си, в сво- то работим и как ее държим, 
ите основни организации на Защото е очевидно, че ако бяхме 
сдружения труд. От това иуж- реализирали всички резолюции и 
но произтича затварянето в ре- заключения, днес нямаше да бъ- 
публиканскй граници с всички де нужно отново да реафирмира- 
тежки последствия, които отве ме програмните документи на на- 
ждат в национализам и наруша шиа Съюз на комунистите. Как 
ват единството на югославския можеше да се случи това? 
пазар.

поведе-

имаме

Некритическото приемане нор
мите на гражданското общество — 

Особено ми харесва, че откро- преди воичко потребителският
вено изнасяме нашите слабости манталитет — се въвлече дълбоко
защото без оглед дали откровено в порите на нашето, общество- По-
и критически разискваме за проб- требителският манталитет се във-
лемите, те съществуват, за тях го- лече и в СК. В предконгресните
ворят хората. Обаче ако не би ра- разисквания тази проява не беше
зисквали откровено, намалили би достатъчно забелязана. Затваряме
възможността за изнамиране на се преди воичко в семействата сй
единно решение на югославско ра във вилите си. затваряме се в сво
внище за преодоляване на съше- ите основни организации на сдру-
ствуватпото състояние. жения труд. От това нужно про

изтича затварянето в републикан- 
В нашето общество трябва да ски граници с всички тежки по

ст тествува сила, която ше на- следствия, които отвеждат в на„-
сърчава всички процеси в него. Та- ционализъм и разпокъсват единст-
зи сила е Съюзът на комунистите вото на югославския пазар. От то-
силата на самоуправителния соци- ва произтекоха вътрешните отно-
ализъм и основен кохезионен фак шеиия в Съюза на кохмунистите:
тор и залог за по-хубавото бъде- криза на конкретна акция, обре-

Комунистите във Форумите би ще на Югославия. За това достой менена преди всичко с опортюни-
трябвало да се борят, преди вснч но място Съюзът на комунистите зъм и липса на откровени кому-

се избори с дългогодишната си нистически разисквания, критика
дейност, с революционната дей- и самокритика. Затова много че-
ност за интересите на работничес сто е нарушен и моралният образ

огнпнни р пт.ппглги ня жи всичко правим заключение, че тря ката класа и цялото общество. Съ на члена «а СК. Когато отделни
рп-г? п бва да се води всекидневна бор- юзът на комунистите винаги бе- акции свръшват със заключения

ъТ. ба гг)рш\; аклениата ня нрепингт- Ше в първите редици на борбата намалява интересът на членоветекомунистите нанася големи вреди °а срещу явленията на неединст м ПрОГОеоивнота за новото. Днес на СК за събранията на първични-
в идеиния. политическия и_мате- во на всички равнища. обстановката е малко ло-инаква. те партийни организации, така че
риалния възглед. Затова тряова да ттгап- ^ие и занапред оставаме при ос- ни ое случва понякога да отлага-
оъдем крайно чувствителни на Мисля, че причините на повс- НОвните определения на Съюза на ме събранията поради липсата на 
неговото манифестиране и когато че слабости в ориентацията и ра- комунистите, които са записани в кворум, а това безспорно е пока-
е в най-малка форма. ботата на Съюза на комунистите Програмата и Устава и въз осн-ова зател за недостатъчната мобил

на които приемаме резолюции, за- ност на първичните организации
ключения и пр. Комунистите в ба на СК.

ПОЛОЖЕНИЕТО НА 

РАБОТНИЦИТЕ — СЪЩЕСТВЕН 

ВЪПРОС НА СОЦИАЛИЗМА
Не бих се сърдил на заседа 

нията да владее оживена поле
мика, ако трябва и искри да 
летят, но след това да действу- ка* ако трябва и искри да летят, 
ваме единно, комунистически; но след това да действуваме един 
често се случава обратно__

Не бих се сърдил на заседа
нията да владее оживена лолеми-

но, комунистически; често се слу
чава обратно.Комунистът не би смеял по 

всичко да се идентифицира с оби
кновения гражданин, нито да бъ
де носител на тесни интереси. То
ва особено се отнася на нашата ко- за самоуправителни социалис- 
многс-национална общност, в коя- тически и съвместни интереси. От 
то съгласуването на интересите е

се намират в неблагоприятния клаНякои другари засилените ма
нифестации на неединството в Съ- сов състав на организациите 
юза на комунистите тълкуват ка* Съюза на комунистите, а особено БОГДАН ЦЪРНОБъРНЯ 
то последица на различни интере-
та по^оХтаТемокрация ТсъюИ се чувствува напредък, с това не 
на комунистите. Различни интере- можем да бъдем доволни. Струва 
си съществуваха и по-рано и този се че всички сме съгласни че им- 

Когато перативът на нашето по-нататъш- 
развитие е работническата кла

на

в ръководствата. Макар че сега ТРЯБВА ДА ВЪРВИМ 

ПО-БЪРЗОфакт не е толкова силен.
демокрацията, туксе касае за

има истина, понеже „кавгите 
- ло всичко личи 

спътник, но ние 
рим този неен продукт

по-мек. Явления на не- неоТЧуждимо, а съвместно с оста 
® налите трудещи се да станат. до

минантен фактор в обществото ка

носа са, непосредствените производите- 
напълно господарииманентен .неен _ „

трябва да се бо- ли да станат
да бъде на Своя труд. да решават за това Комунистите в производство

то трябва по-смело, по решптел 
но и по-организираио да търсят 
правата си, които са им даде
ни с Конституцията и нашата 
поли/мка. Комунистите трябва 
да бъдат инициатори па това 
нещо. Ако те не бъдат инициа
тори, тогава ше се случи как- 
то в народната — ако //е вър
ви с добро, те върви на сила.

От друга страна трябва да се 
каже и това. че комунистите 
производството, а и под това по
нятие не трябва да се подразбират 
всички, трябва по-смело, по-реши- 
телно и

възможно
единство имаше и по-рано, но 
последно време те се за™-1ихаа 
Разбира се, че върху това влияеха 
и материалните трудности с^^ои^

в

то ПЯЛО. по-организирано да тър
сят правата си. които са им да
дени с Конституцията и нашата 
политика. Комунистите трябва да 
бъдат инициатори на това нешо. 
Защото. с оглед на сегашната на
ша затруднена обстановка, ако 
комунистите не б7,дат 
ри ма това нещо. тогава ше ста
не както в народната — ако не 
върви с добро, ще върви на сила-. 
Затова ние, комунистите, трябва 
да го разберем това. Мисля, че във 
връзка с това трябва 
сим. Един път трябва 
другари КОМУНИСТИ Вън от произ
водството, онова, което донесохте 
не е от интерес на 
името, .ние не сме съгласни с 
ва и предлагаме това и това. То
ва всъщност и Фактически ще во
ди към развитие на самоуправле
нието. Тогава ще имаме един ис
тински демократически и 
ктивеи диалог.

то се срещаме, както и 
— с неединството тези трудности 
се мултиплицират. И дребните яв- 

неединство в практиката 
онази «идейна, кохезион 

която Съ

Положението на тРУДа и работ 
иай-актуалният проблем 

конфликти в страни- 
социализъм

ципите е
и извор на 
те. които изграждат 
Това е същественият въпрос па со

ления на 
загрозяват 
на и интегративиа роля, Наша цел тРябва да бъде тако- 

състояинс. в кое то няма да съ
ществуват „от бога дадени" кому

Работническата иисти- 1ад,ито с годили говорят за 
1 - самоуправлението, а не са били в

класа не представлява освооожде- него Нито един ден. Обективно
ние на труда ако за нейни* труд, взето, това е тежък пропуск, кой

онези «место работниците решава дъо- то не е станал за една нощ, но
вмуа. пя мткап и ммеля. чс най-важното е да го

нашата страна. ко- жалната бюрокр ц я, разберем това. а след това и поли
спекулират на- да става дума за работническа ою- тически да решим, че трябва да

„0 «ялпчат към своя рокрапия. Ако сме съгласни, че открием процес, така че в нашето
шия параход да ялт работниците трябва да се важен общество, па всички равнища и
ветропоказатсл, главните надс д раоот „я|1гествот0 нима не пъв псички структури, да има все
и имигъвр полагат н неединството фактор в о&шест г , по-малко и по-малко хора, които

особс- е естествено това да бъдат, и сгю- само дава-у директиви. Трябва
па двой ред броя и според влиянието, и Се застъпваме за това «а воя къде

Съюз на комунистите. То- къде то е възможно това. Ние ве
че започнахме да правим това, осо 
бено в първичните Организации 

работническата класа, местните общности, обшитите, ре-, 
шопите, а до известна степен и в 
Републиките. Обаче това върви 
бавно. Трябва да върви по-бързо.

има в наша- лим циато-юзът на комунистите 
разчленена

оистема. Без тази роля 
на комунистите, нашата система 
не би могла ни да се замисли.

социализмът ва 
освобож-

защотоциализма,само управители а 
на Съюза трябва да представлява 

доние на т-РУДа.
та

да се съгда- 
да кажем:кажа. чеНе е ново ако 

Фактори извън 
ито калкулират и самоуправле-

тз-

. На мои дана нашите редове
харесват явленията

отделни кому- в своя
не желаят па нс само. че 

мнения на
извън

кощстру

Инак, ако от производството не 
Нива-г повече импулси, трудно и 
бавно и нс се трансформира 
то самоуправление; то ще статии 
па. както вече константи рамо от 
по-дълго време.

но ми
ното поведение на

които мълчат и и оси ме и името
нисти,
да сьчеляват своите 
събранията и форуми гс, а 
Форумите действуват прог 
жчо на утвърдената

авангард на
и поради ролята, която 

Съюзът на комунистите.

наше-
и мано

политика.



4 Комунист
на Хърватско с наме 

образуваме и иаршя наСловения и
Македашя, като партия на потис 
магите нации вътре а една едан- 

ч партия в която „гослодствува- 
ат" мция" няма своя партия. То- 

1 значеше, че всички партии на 
нации са разсрви 

и. че действително се 
въпрос. Проле 

без това

ТИТОВОТО ИДВАНЕ НАЧЕЛО НА ЮКПЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ ОТ

Преломен момент на Партията и 

работническото движение
на напотиснатите 
революцията

11 в единната партия и
национални и инте-с включен 

няма отделни 
роси и проблеми.

При създаването на
на Словения и на __
пак те 
вата за тези
я?а стдбгГТ работническата 
да със своя авангард да се поста- 
паела бъде основната сила на 
нацията. Като такава — с оглед
че има съши основни ™°щчстгда тпабпа ла създава сътРУДН.ичесгво 
й° връзки3с ° работническата клада 
на другите нации и с другите на

партията 
Хърватско все 

дух. Осно-
ВЛаДе€ГртиТГбе всяка на- 

отговорността засво 
кла-

N реди четири и половина десетилетия, ма 17 .август 1937, йосип 
I ■ Броз Тито пое ръководството ма Централния комитет на Ю1Х11 

— стана генерален секретар, ага ЮКЦ. Той бс онази историческа и 
творческа личност на съвременната епоха, която успя Да реализира 

десетилетия дълъг, процес на подготовка и провеждане но
идейницял един, с

социалистическата революция — осъществяване на основните 
стремежи «а работническото движение-

Това бе дейсгвите^ЗДбовдо, събитие^^^^д^^оодстнотс,
минаха през шай-съдбов- 
освобождспио. 11рез тези 

начело та Партията,

ИНИТази основна тенденция се ви
жда както от документите на уч- 
недитстните конгреси на тези пар 
тии, така и от по-нататъШната им

ПРТази разлика в основните 
ставки не трябва да се подменяна. 
Тя нс показва само самостоятел 
мост в подхода към въпроса, а™ 
са на натрапени догми, но посга 

основата за сътрудничест- 
държавите 

И не само у

тите на Югославия, за
на Тито, -партията и работническата класа 
ните-битки за своето социално и национално 
четиридесет и пет години, колкото се намираше 
Тнтовото име стана символ на нашата борба, свобода, усилия, нане 

нашето настояще и на всички тгаши идва-
по-

то революционно минало, 
чци дни.

За да може да се съгледа величието на Титовото дело трябва 
да се върнем към тези дни, преди четиридесет и ■' пет 
Това бе време на нарастването на фашизма и!ма тежките часове за 
.международното работническо и комунистическо движение. Били по- 
требни много сили и упоритост щото по време на сталинистическнтс 
чистки, бюрократизацията на Коминтерн, страданията на комунистите 
в Испанската гражданска война и разедошеността иа партийните редо
ве в страната да се избере пътят, който историята ще оправдае. Тито 
с яснотата та целите и широчината ма погледите, този път вижда си
гурно и последователно се бори за него-

По повод 45-годишнината на Титовото идване начело на партия- 
текста на Владимир Бакарич за този

години.
вяно на 

' во между народите и 
и в днешно време.
насНс можем да пропагандираме 
или да се борим за сътрудничест
во и сигурност, ако не утвърдим 

на самостоятелността 
ненамесата във 

такъв 
Ако

принципите 
на нациите и на 
вътрешните работи в един 

днешният.
пък не сме' в състояние сами да 
организираме такива отношения 
тогаЕа не бихме могли и да вяр- 

гг ваме, че такива отношения са
то на създаването на ЮКП. Днес ЕЪЗМожни. нито бихме могли как- 
са по-малко известни разисквания- вото н да е на друтого да препо- 
та и полемиките по този въпрос в ръчнм. нито подобни тенденции в 
самото начало на работата на пар- сзеха да подпомогнем, 
тията. По-известна е полемиката Разбира се, в това време е да- 

Смма Маркович и Сталин. дено само ядрото, не напълно ра-

свят. какъвто е
полпти-та, публикуваме част от 

чески и исторически момент.

насочи партията към практически 
те всекидневни битки на тРУДеши 
те се маси. Организира битките 
за хляб. за по-добри трудови 'ус
ловия, 
лото и т.н. 
тията не можеше да изиграе своя 
та историческа роля- Тя трябва
ше да ое извлече от сектантската 
изолация и да намери мястото си 
(и организира) по-широки движе
ния на масите. Оттам идва увели- 

. челият по това време брой на 
стачки и стачкуващи, революцио
низиране на масите 
сочване „към ляво” 
дица селячески организации вът
ре в гражданските буржоазните 
партии и т.н.

Влалимир Бакарич

Съдбовността 

на Титовите 

решения

за по-добър живот на се- 
Без такива битки пар- между

В тази полемика, както е извест- ЗВито, на едни такива отношения 
но, Сталин свързвал националния п0 „националния въпрос” и съши

то през изтеклите четиридесет го
дини по-нататък

битката с _ разбира се — различните при 
въпрос лиш[ и отливи, но тъкмо днес се 

решава. вкжда колко далековидно е било 
точно това основно становище. В 

внимание на някои разлики меж- него е дадена основата както за 
ду господствувашите погледи по самостоятелността на нациите, та- 
този въпрос в това време и.основ ка ц за създаване единството на 
ните тезиси. които са съдържани работническата класа и сътРУДни 
в ст>здаването на КП на Словения 
и на КП на Хърватско.

въпрос с въпроса на революцията 
и много спомогнал V нас по този 
въпрос да ое спечели 
дясната фракция и този 
да почне по-добре да се

Обаче тук трябва да обърнем

развивахме при

на село. па
на цяла ре-

ТИТО ПРЕЗ 1937 Г. ДОЙДЕ НА 
КОРМИЛОТО НА ПАРТИЯТА

чеството в света.
Светът по това време

За разлика от Лениновите тези страшен от фашизма.
Кризата на капитализма, която

бе заСъщевременно новото ръковод
ство. а въз основа на непосредстве 
ното предложение на другаря Ти
то, провежда реорганизация на 
партията, т.е. започва да провеж-

остатъци. Организира битката за шя «а Словения и на Хърватско, 
идейно и акционно единство на Струва ми се. че при това тря- 
партията а против влиянието на бва да обърнем внимание на я- 
буржюазните и дребнобуржоазни- кои моменти, важни за разви™е- 
те елементи, срещу чиито влияния то на- идеинита позиция на парти 
водеше същинска кръстоносна вой ята от тогава и вседо да■ с-Твърде много се е разисквало 

Новото ръководство, след това, по националния въпрос отначало-

Първата му акция бе да прове
де в дело онова, за което се бе 
борил в предходния период.

си господствувало Сталинового 
мнение. Според това, за работни- в течението и в края на Първата
ческата класа не се е поставял на световна война създаде юеволюци
ционалният въпрос другояче, но онната ситуация в царска Русия и 
като второстепен въпрос, като въ- почти в цяла Европа сега доведе 
прос за резерва на революцията, до фашизма. Последният заема по 
Като такъв този въпрос се свеж- зиции в редица държави, а в своя 
дал на селския въпрос.

И у нас външната формална манския националсоциализъм непо 
организация последвала това тече- средствено застрашаваше света 
ние на мислите, тъй като била ко пък и нашата страна. И разгроми 
пия на съветската система. Ние работническото движение в Герма
именно, създавахме партията на мия. Италия и т.н.

Тази ситуация пред работничес 
ката класа поставя нови пробле
ми. пък и пред нашата партия. 
Трябва да се организира и даде 
отпор срещу тази опасност. Това 
търси нови прегрупирания на об
ществените сили, прегрупирания 
които минаваха тактически гра-

най-страшен вид. във вид на гер-

на.

тър Караянов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ 
длъжността (САП Войводина), Мирко Михале- 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор на изданието за ЮНА).

Адреси на редакцията на всички изда
ния на „Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 
11, телефонна централа 335-069, Белград- На 
Редакцията на изданията за СР Сърбия: Нови 
Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.

Издава Издателска трудова организация 
„Комунист".

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

Комунист
С указа на Президента на Републиката от 

21 декември 1964 година „Комунист” е отличен 
с Орден народно освобождение, а с Указа от 
30 декември 1974 година с Орден братство и 
единство със златен венец.

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

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

НИНИ.
Идейна основа на борбата в 

този период даваше Седмият кон
грес на Коминтерн, относно докла 
Дът на Димитров пред този кон
грес.

Другарят Тито — както и ново 
то ръководство — дълбоко разбра 
значението на тази нова ситуация 
■и сериозно се нае да дава откро
вени предупреждения пред заканва 
щата се опасност и за 
на елементи на борбата 
нея. Започна да 
възможности за действувате ,на ра 
ботническата класа и 
на Народния фронт.

създаване 
против 

създава легалниотго
създаване

((Из речта пред тържественото 
заседание на ЦК на СКЖ, 
24 май 1977)



ЗАПИСАНО ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛ
БАБУШница НА ПРОЕКТА „МОРАВА II” 

ОБЩИНА

И трудности, и 
липса на акция

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО 
В БОСИЛЕГРАДСКАБоне, виж какво може да

Да се бяхме договорили 
нямаше да излезне 
В един и същ час 
председателя на Общинска 
та скупщина в Бабущница 
Станимир Велкович 
мерихме: 
председател на 
общност в село Бучи дел,
Илия Атанасов, секретар 
на местната общност, Здра 
вко Милошев, секретар на 
първичната организация на 
Съюза «а комунистите - и 
аз. Дойде и председателят 
на Общинския комитет, на 
СКС Новица Ладбич. Пред 
седателят Велкович, 
знаеше вече Въпросите, ко 
ито ще се обсъждат, каза 
на секретаря на ОС да 
вика и Божко Таков, 
ректора на земеделската 
кооперация „Ерма" в Звон 
ци, който се намираше то 
зи ден в Бабушница 
кретаря на Самоунравн- 
телната общност за 
ща Божа Стоянович.

— Хайде сега другари, 
да чуем какви неволи ви 
измъчват — г 
вора Велкович.

Без да много чака, дума 
та взе Гигов.

се направи ■ ■ ■
Пътят ОТ Ракита за 
Дел е в много лошо
поИенегоТТН° Се минава
Ри- - казва ТРаКТ°Р да- добапп* I а Таков, като
трудности!“3,“ °бективни
че им-а 
бости.

В учи 
състо-

така. разви-Искам да добавя не
що другарю
~~ Пак се обади Милошев. 
Ние

Общинските обществе
но-политически организа
ции и Общинската скуп
щина в Босилеград с го
дини вече наред в съдей 
ствие с региона и Републи 
ката полагат усилия за 
по-ускорено развитие на 
все още икономически изо 
станалата община. Пред
приемани се и различни 
начинания, всред които и 
Проекта „Морава II", кой 
то в общината възбуди ооо 
беи интерес. Всъщност,, а 
изхождайки от факта че 
селскостопанското произ
водство е едно от страте
гическите направления в 
икономическата стабили
зация, този проект в на
стоящия петгодишен план 
бе изтъкнат в преден 
план.

Според този проект до 
края на средносрочния пе 
риод трябва да бъдат из
градени 242 мини ферми 
(65 за крави, 71 за овци и 
106 смесени, т.е. и за ов
ци и за крави. За тази цел 
ще се изразходват 140 ми 
лиона динара. Обаче, ако 
се има предвид досегашно 
то осъществяване на пла
на под въпрос е и цялост
ното му реализиране. От 
общо 125 мини ферми, кол 
кото трябваше да бъдат 
изградени през миналата и 
настоящата година, досега 
само 33 селскостопански 
производители сключиха 
договор и ползуват сред
ствата, предназначени за 
тази цел. Досега са израз
ходвани около 16 милиона 
динара, от които 12 мили 

800 хиляди от Фон

да за насърчение 
тието на недостатъчно раз 
витите краища и кредити 

Инвестбанка и, 3 милио 
400 хиляди собствени

при председател
наимаме лош опит досе 

га. Не бива проблемите да 
се решават от канцелария 
та, а на място. А това до 
сега не беше случай при 
нас. А жителите на Бучи 
дел ни критикуват зарад 
бавното
проблемите. Те

се на- 
Борис Гигов, 

местната

на и
средства.

сигурно е, 
и субективни

За това кои са основни- 
за забавянето 
Васил Заха-

сла- те причини 
на акцията 
риев, референтчик за сел
скостопанска дейност 
ООСТ „Напредък"
— Въпреки че финансова-

Сетне председателят се 
обърна към Божа Стойно- Вразрешаване на казва:— Какво 
Божо? Кога 
Дозерът там

искат да 
гледаме с очи към проб
лемите •.. Ето, 
перът в селото е направил 
склад в своята къща и 
кому иска — продава му 
стоки, комуто не иска ...

— Така не бива — иаме 
сва се председателят.

— Ами, тракторът досе
га не можеше да излезе 
по-нагоре от неговата къ
ща — оправдава се Таков.

— Нали сега разрешава
ме и този въпрос — каза 
Новнца Любич. Булдо
зерът ще поправи пътя и 
нека в центъра на селото 
се намери подходящо по
мещение за склад и мага
зин.

— Вече сме намерили по 
мещение — добавя Гигов.

— Значи решение има 
— предлага Велкович.

И така — ето, за поло
вин час — беше намерено 
решение за редица актуал 
ни във Вучи дел въпроси. 
Остана неизяснено докрай 
дали тези въпроси не е 
могло да се разрешат и в 
района, в Звонци, или пък 
е било необходимо това 
да стане в Бабушница. Но, 
все еди.о: хубаво е кога- 
то хората намират общ 
език, нали?Матея Андонов

става с пътя 
Ще излезе бул 
и да поправи 

„критичните места"?
Ами... — започна Сто- 

янович, да мънка —
Дим, за

та конструкция е закъргле 
на и решец въпросът за 
лихвата на селскостопан-

магази-

ските производители, как- 
то и всички останали въ
проси, заплануваното сла
бо се осъществява. Един 
може би очебиещ проблем 
е и миграцията. На села
та остават все по-малко 
млади хора, а тези в на
преднала възраст не са в 
състояние да приемат ус
ловията. Все пак с по-го - 
леми усилия от страна на 
нашата организация и от 
страна на обществено-поли 
тическите сили в община
та, особено от членовете 
на СК се надяваме че про 
грамата ще се реализира.

Вместо заключение: До 
коя степен и с какъв темп 
ще върви акцията зана
пред зависи от ангажира
нето и готовността на всич 
ки. ООСТ „Напредък" и 
местните общности в това 
имат особена роля- Това 
още повече ако се има 
предвид, че вината не мо
же винаги да се прехвър
ля на другиго и че заин
тересовани лица за отгле
ждане на овце и крави все 
пак има.

като да ви
ден-два-три и за

прел иства бележника си 
и отсече:и» Да бъде 18 ав-ди- густ.

— Нека бъде в хор от
върнаха Гигов, Атанасов и 
Милошев, като последни
ят веднага натърти: — но 
да се разберем - пътят да 
се направи хубаво, а не да 
излезе за един ден и да 
си се върне.

— В никакъв случай — 
намесва се Гигов.

— Аз мисля, че за чети 
ри-пет дни ще може да 
поправи едно свлачище и 
още няколко „критични 
места" — добавя Атана
сов.

—: Да се договорим та
ка: булдозерът да работи 
4, а ако не свърши рабо
тата, тогава да остане пет

и се-

пъти-

откри разго-

— Какви ли не, другарю 
председател. Над всичко ни
измъчва това, че досега 
никой не искаше да чуе 
нашите молби и оплаква
ния но . -. хайде това да 
оставя за накрая .... Пре
ди всичко, снабдяването е 
лошо. Кооперация „Ерма" 
йАга свой магазин във Ву 
чи дел, но каква файда, 
когато не се знае кога ра
боти ... Магазинерът сам 
се разпорежда, сам си „оп 
ределя"

предложи предсе-дни
дателят Велкович.

Божа пресметва-пресмет 
ва нещо и каза: ще може. 

— Значи тогава и този
въпрос да считаме за „раз 
решен" — каза Велкович. М. я.она и

работното вре- 
сега

2400 кг.
— И като се приспад

нат производствените. раз 
ходи, колко ви остава чие 
та печалба?

— Остават ми около 16 
* >' милиона динара — казва 

Никола- Обаче трябва 
„твърда работа". Ето, мла

да кажа обаче, че досега 
„Кооперант” не дава ху
бав пример. Ечемикът им 
остана неокосен, с ливади 
те също се случва., а зна
ем колко е скъпо сеното. 
Друго нещо, когато вече 
говорим по този въпрос: 
все още недостатъчно спе

НА ПОСЕЩЕНИЕ НА НИКОЛА ДИМИТРОВ В СЕ 
ЛО ГРАДИНИ

ва
Азме. зная,

се прибира реколтата, но 
може да ни осведоми кога 
работи, а не да бият хора 
та. път и да идват в ма
газина, а той затворен'
Друго нещо, много често 
се случва да не можем да 
си купим във Вучи дел 
стоки от първа необходи
мост. В Звонци, Бабушни
ца и другаде ги има, а 
при нас не се докарват.
Хората негодуват за 
нещо и търсят отговор
ност. Най-често на нас в 
местната общност ни се 
карат. Ние -правим, стру
ваме, молим кооперацията 
Да подобри зареждането 
на магазина със стоки, но 
накрая нищо не излезне....

— Боне — обърна сс нре 
дседателяг Велкович към 
Таков, какво може 
веднага да се направи, за 
Да се подобри зареждаие-

във Вучи 
дел. Сетне, потърси отго
ворност от магазинера.

— Добре другарю пред
седател. Ще направим на 
Дърво време следното: „„„„„„„и 
днес е четвъртак... значи ш дР даша 
До събота ще закараме в
магазина във Вучи Дел Р,оим 
орашно олио, захар и ДР- ;*”/<храним 
най-необходими стоки. Но )М

рщт.РАБОТНО ВРЕМЕ 

ОТ 4 ДО 21 ЧАСА...
— Вярно е, че селското 

може да бъде 
— казва Никола

дите някак си не ги тег 
ли сърне към селското 
стопанство. Не, не се оп 

^ лак вам нищо от тях вед- 
мага се „поправи" Нико
ла, добри са ни децата, 
11р: — Фипика е грудострое

Щ па в конфекция „Свобо- 
Щ да", а Александър и Татя- 
Ш на следват. А за тях тряб 

ламес-

циалистите от кооперация 
та ни дават нужните съве 
ти. Аз и още шеколицина 
от нашето село получава 
ме литература по селско 
стопанство, но това пра
вим на своя ръка, неорга 
низирано. Кооперацията 
би трябвало да се погри
жи по-сериозно за издига 
мето на селскостопанско
то производство на 
соко равнище, 
дисс и ние частните

стопанство 
доходно 
Димитров, когато тези дни 
се отбихме при него в се 
ло Градини, обаче с пеоб 
ходим много труд и само 

Ето, сутрин тряб 
да се става рапо,

4 часа, а раоо 
21 ча

това •у -

жертва щ ' сне нова
късно от
тата привършва към 
са когато свършва доене 
то' па кравите.

' И. Димитров в обора ват много пари 
ва се Данка.

— Това лято ме послу
шаха: пе ходиха па море 
но ми помогнаха в рабо
тата. Разбира се, получа
ват и добри възнагражда- 
1иия —* нашега казва Ни 
кола.

по-в и 
Вярно е 

сто-пай-кола пък свършва
полската рабо-Покато го чакахме у до 

ма му заедно с Петър Не 
тров, търговски работник 
п Димитровград, съсед 
па Никола и съпругата му 

също научихме 
„трудови ден на

пани имаме механизация.. 
Обаче не всички знаем до 
бре да работим с нея.

За да стане и

много от 
та. Той сс грижи 
иизадията — трактора и

за меха

о аде другите машини.
— Дневно получавам от 

кравите 30—40 литра 
ко — намесва се Никола 
п разговора, който току- 
що беше издежл кравите 
Млякото го раздавам на 
свои частни клиенти, за- 

мо-,износно,.

селското
стопанство привлекателно 
за младите хора ще тряб 
ва да сс създават условия 
за топа нещо: преди венч 
ко — по-стабилни цени, 
по-добър пазар за продук
цията... — но главната ду
ма в тази насока трябва 
>да има кооперацията — 
изтъква Никола Димит
ров.

Данка, 
много за семейство Димитрови.
_ Работата сме си раз

предел или — казва Данка. 
дР сс грижа през лятото 
^ добитъка. Рапо сутрин 
а д говедата и овце

Когато ги до 
Никола

мля
— Какво с сътрудничес

твото ви с „Нишава"?
— Не мога много да се 

похваля от това сътрудни
чество, макар че съм м де 
легат в ООСТ „Кооперант" 
към СОСТ „Нишава . Не
отдавна имахме заседание, 
па което обсъдихме пла
на по вършитбата. Мога

то ма магазина

щото ми е 
Инак — добави Никола — 
годишно продам по 6 юи- 

— което „преведено в 
надмина

помагам на
телетата, овцете, 

свинете. Ни
ци

М. А.килограми месо
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ФИЛМОВИТЕ СРЕЩИ В НИШ ДИМИТРОВГРАД

Културният дом получав* 

парно отопление
Тези дни група монтьори от трудовата ор 

«низани* „Унияерзал" от Чачак привършват 
работите върху монтажа «а парното отопление 
и Културния център „25 май в Димитровград- 

Стойността на извършените работи въз 
лиза па над 1,6 милиона динари, а средствата 
са ооигурсни от страна на Републиканската и 
Общинската самоуправителни общности за кул 
тура. Известна част от средствата е осигурила 
и трудовата организация на Културния център. 
С инсталирането на парното отопление се съз 
дават по-добри условия за работа на самодейни 
те и други активности на Центъра през зимата.

Голям интерес сред зрителите
кидт фестивал па преден 
план изтъква артистите и 
техните постижения. Отви 
дяиото досега личи, че на
ред с пече известните юго- 

твърде

СЕДЕМНАДЕСЕТИЯТ ФЕСТИВАЛ НА АР- 
ПОСТИЖЕНИЯ НА ЮГОСЛАВ-<0

СКИ™ИГРАЛЕН ФИЛМ В НИШ ЗАПОЧНА НА 21, 
А ЩЕ ПРИКЛЮЧИ НА 28 АВГУСТ Т.Г.

ва да покаже до Коя сте
пен кмноартнетите са 
дадели тънкостите в май
сторското си 
на ролите, тълкуващи ши
рок диапазон на общество 
ните и останали 
у нас.

Древната Нишка кре
пост по седемнадесети път 
е арена за преглед на най- 
добрите артистични поеги 
жения на югославските ки 
нсартиеги през изтеклата 
година- При самото откри 
Еане г.а „Филмовите сре
щи — Ниш ’82” Велко 
Маркович, член на Пред
седателството на СР Сър
бия между другото каза:

— Този Фестивал през 
изтеклите шестнадесет го
дини стана не само състав 
на част от съвкупните на 
съвкупните културни пот
ребности на трудовите хо
ра от Ниш и околността 
но по май добър начин по
каза колко е голяма и зна 
чптедна обществената и 
възпитателната роля на 
филма.
. Шестнадесетте 
които любителите на кино 
изкуството през осемте дни 
ще видят, всъщност тряб-

славски артисти, 
високи постижения пости
га едно младо

ов-
поколс-

изггьлнеиие онемяватние, чиито роли 
зрителите- 

Разговорите, 
провеждат след прожекти
раните филми също преди 
звикват интерес, тъй като 
артистите говорят огкровс 

своите творчески 
степента

които ссявления

Любителите на киноиз
куството ще видят следни 
те филми: „Вариола 
ра”, „Десетият брат”, „Ди 
ректен пренос”, „Да се 
живее, като останалия нор 
мален свят”, „Вървим по- 
нататък”, „Киклоп”, „Кра
лският влак”, „Лов в мът 
но”, „Маратонците 
почетния кръг”, „Мирисът 
на дюли”, „Неделен обед”, 
„Разселено лице" „Сава-ма 
хала”, „Смъртта 
д-ин Голужа” „13 
„Искам да живея”.

След Пулскмя фестивал, 
на който в центъра на вни 
маниего са филмите, Ниш

А. Т.
вс- по за

|'ие)сполуки, за 
на самоуправлението в рс 
ализацията ша филмите и СРЕШИ И РАЗГОВОРИ

С работа до наградипрочие.
И на този фестивал на

края ще бъдат раздадени 
традиционните 
,Меле-кула’, 
одера”, „Цар Константин" 
и други.

Седемнадесетият фести 
вал в Ниш показва, че

тичат награди 
„Царица Те * ПАВЛЕ ДЖОНЕВ, ПРЕПОДАВАТЕЛ В 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОЛИ ЗОРДУМИС” В 
КУМАНОВО, Е НОСИТЕЛ НА НАГ РАДАТА 
„КИРИЛ И МЕТОДИ”на госпо- 

ю ли” и
югославското кино, когато 
се касае за артисти е в 
прогрес.

филма, ьах изпити на Педагогиче 
ската академия в Скопие 
на Отделна по математика 
— физика. С голям труд и 
усилия завърших Педаго
гическата академия през 
1961 година.

Мога да кажа, че още 
като учител в село Кле- 
чевац, Кумановско, учени
ците, на 
математика, 
вниманието на просветни
те съветници и те се за
интересуваха за мене. Без 
трудности през септември 
19е4 година ме приеха за 
преподавател в основното 
училище „Толи Зордумис”, 
кьдето работя и сега. До
волен съм ог работата на 
учениците и техния успех 
и тази работа никога не 
бих сменил за друга. Оби 
чам да работя с децата, а 
струва ми се, че и те ме 
обичат.

Ст. Н.

СЪС СТАРИТЕ ПРОБЛЕМИБОСИЛЕГРАД: ПРЕД НО 
ВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
гаааии

учебници, докато за шести ременяваха учебното де 
клас няма христоматия, а ло в общината, особено в 
за осми: география, -ис- средното образование ос 
тория и учебник по дома- тават и по-нататък откри 
кинство- ти. Преди всичко това е

Подобно е състоянието въпроса във връзка със

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ димит 
РОВ” В БОСИЛЕГРАД]

През зимата-самостоятелно 
отопление

Основното училище „Георги Димитров" 
в Босилеград в новата учебна година ще по
лучи самостоятелно парно отопление. В едно 
помещение до физкултурната зала на училище 
то ще бъде монтиран парен котел, който ще 
препраща топлина по вече съществуващата ин
сталация във всички учебни стаи. Според- из
готвения проект училището ще инвестира око
ло 1 150 000 динара, които средства са обезпе
чени от амортизационни отчисления- Парният 
котел е поръчан в Зренянин, а монтажът и свър 
зването му с търбите трябва да приключи до 
15 септември.

През изтеклата учебна година, както ни ' 
осведоми Лазар Стойнев, директор на учили 
щето, изразходвани са над 500 000 динара за 
отопление, когато училището се отопляваше 
от парното отопление на центъра за култура в 
Босилеград, а с подетата акция,' разходите ще 
бъдат значително .намалени пет пъти. Счита се, , 
че с 100 куб. метра дъ-рва годишно учебните по
мещения ще бъдат редовно затоплявани. Б. К.

С проведените през ми
налата седмица заседа
ния на учителските съве
ти в петте ооновни учили
ща и Средношколския об 
разователен център „Иван 
Караиванов” в Босилеград, 
на които бяха обсъдени 
поправителните изпити, 

всъщност приключи ста
рата и започна новата 
учебна година. Наистина, 
до първия учебен час на 
настоящата учебна година 
има още няколко дни но 
вече във всички училища 
е живо. Приключват по
следните подготовки за но 
вата учебна година.

Както и досега, и в на
чалото на настоящата уче 
бна година се явяват раз 
лични проблеми, които 
на един или друг начин 
неблагоприятно се отразя
ват върху образователно- 
възпитателния процес на 
учениците. Преди всичко, 
според думите на директо 
рите на училищата, един 
от ооновните проблеми в 
началото на новата учеб 
на година е-все още недос 
тигъ.т на някои учебници 
и учебни помагала- Така 
например в единствената 
книжарница в Босилеград.

които предавах 
привлекоха

По-нататък в разговор с
този изтъкнат 
тел узнахме, че 
работа може да се спечел 
ват признания. Неговите 
ученици

преподава- 
само с

П. Джонев
! млади матема 

тици, всяка година на об
щински, регионални и ре

публикански

Павле Джонев е роден 
в село Ре.сен, Босилеград- 
ско, а сега е преподавател 
по математика в основно
то училище „Толи Зорду 
мис” в Куманово. По слу 
чай Деня на просветните 
работници в СР Македо
ния стана носител на тра
диционната награда „Ки
рил и Методи”, която се 
присъжда всяка година на 

просветни ра 
ботници в тази република.

• Завърших гимназия в 
своя Босилеград през учеб 
мата 1953/54

състезания 
спечелват награди: първо, 
второ или трето място. И 
годшщ наред не отстъпват 
първите места в републи
ката.

Наградата идва 
на право Място и в ръце
те на иап-заслужилия.

и с учебници за средното 
образование. За общите 
основи „освен учебник по 
български език останали 
те ги има, но за трети и 
четвърти клас за отделни 
те специалности все още 
няма учебници.

И докато въпроса с
то в горните класове на учебниците най-вероятно 
основното образование е в течение на годината ще 
нещо по-добро. За пети и бъде разрешен, някои про 
седни клас има всички

сдружваието на образова 
нието със сдружения труд. 
квартируваието на учени най-добрите 
ците, прехраната и 
Тези и редица други про 
блеми довеждат до отли-

за първи клас на основно 
то образование освен бук 
вар. друг учебник няма. 
За втори клас няма учеб
ник по математика, а за 
четвърти учебник по об 
ществознание. Състояние

Получаването на на
градата „Кирил и Методи” 
е голямо признание, но и 
голямо задължение. Зато
ва в бъдеще трябва да ра 
ботя още повече, 
там още по-добри резулта 
ти и да оправдая 
то на колегите и общност
та — 
нев.

пр.

ване на ученици в други 
средни училища, което година —■ каз 

ва за себе си Джонев. — 
пък от друга страна дове Като пбвечето 
жда някои специалности 
в босилеградското средно 
училище да бъдат под въп 

М. Я.

да постимои земля- 
, гди по онова време реших 

да бъда учител. Учител- 
ствувах в няколко

доверие-
кума-

новски села, а задочно да- закви накрая Джо-
Богосав Янев

блеми, които и досега о^ рос.
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трибуна * Младежка трибуна «е
СРЕЩА СЪС СЕМЕЙСТВОТО НА ■/ ■

|| • ПЕТР°В НА АКЦИЯТА „НИШ’ 82”

У*? ®РнгВаУ в бригадата
бригада „Оома сръбска бри -рдап”УД'аТа акЧИя „Дже-

" от Търговище беше _ ^
една от най-успешните го изпращах 
бригади във втората смя акцИя _Г 
на на съюзната акция му Олга _
„Ниш ’82”. Същевременно „заразих” 
тази бригада се отличава
ше -и с един извънреден 
куриоз: петчленното 
мейство на Вене Петров, 
преподавател в Радовнпца,
(родом от село Барйе, Бо 
силеградско) представлява
ше „ияла бригада” в бри
гадата. Вене Петров беше 
най-старият, а неговият 
шестгодишен син 
тор най-младият бригадир 
в смяната.

Петнадесет бригадирс- 
Ша.чац—Са 

до, „Ниш

:❖
♦ ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ ’82! ♦

• ♦♦ ♦♦
I :

Бейруттъжна случка, 
положение. И 
на: — На 
лаехме канал. В 
мент с търнокопа удрих в 
нещо твърдо. Помислих

неудобно 
една опас- ❖ ♦гада време ❖ ♦грижовна 

с Децата I $една акция ко-наказва .- 
После

един мосупругата 
и аз се 

и еДва чакам
Ф ♦
Ф ♦❖ ♦камък е, м започ- ♦

Срещу 4 юли 1982 година фСе- ♦
- Добро утро, все още неразбудон XX век! 

Добро утро, денят вече отдавна изгря • • • 
Сънен прозяващ се в уютен креват мек 
и неосъзиаващ — играеш се на война. ♦

Уж скорострелно прехвърлил си 40-те, 
навлезъл си вече в мъдрите години... 
А се държиш като недораонало дете 
•и с атоми запали океаните сини...

Вик- Ф
Ф
Ф♦♦ки акции, от 

раево” през
’82”, също толкова ударни 
чески признания, комен
дант на бригада, , носител 
на всички останали фун
кции в бригадирския стан 
— това е „телеграфическа 
та” бригадирска биогра
фия на стария бригадир
ски ас Вене Петров.

— Аз не мога да си 
представя по-хубава годи 
шна почивка от другару- 
ването с бригадирите. С 
младите се чувствувам — 
млад. Акциите са най-пре 
красното място за свърз
ване на приятелство с хо 
ра от цялата страна” — 
въодушевлено споделя ве
теранът Петров.

Голяма е обичта на Ве
не към бригадирския труд. 
Тя проличава не само от 
думите му. Миналата го
дина, например, той е по 
лучия награда като много 
кратен кърводарител — 
да летува на морето- Но 
той използува термина на 
наградата за да , отиде —

♦1947 Добър ден, компютерен XX век!
С космическа скорост накъде ти 
Отдавна забравил обич и името на 
с пожарища военни- земния свят ти гориш

Флетиш? 
човек Ф

Ф... ф
Ф
ФИма град, който днес като съвестта пече.

Има град с обекновено арабско име: Бейрут! ▼ 
ф В западните му развалини кръв човешка тече... Т 
Ф Овъглен от взривове — горчи на барут... *’1 т ♦ ,♦Семейството нд В. Петров ФФ Фашизмът се ражда човечеството когато мълчи 
^ Срещу човешкия порив за свобода и чест 
ф хилядна танкова колона оглушаващо ечат...
^ На палачите господарят в кресло вика „йес-.." ^
Ф Ф
ф Мое разбудено човечество, докога ще мълчиш? Ф 
Ф Или като щраус в пясъка ще заравяш глава ?ч Ф 
Ф Крагуевац, Освиенцим, Ми Лай... докога ще Т 
Т търпиш ф
ф погромите? . •. Нима завинаги ще ги забравяш? ф

Ф -пристигне лятото.
На най-малкия член на 

„семейната бригада” това 
е втората акция- Виктор 
обича да кара количка, 
,ла не-е пълна до върха” 
но не обича да носи вода. 
По-старият му брат Мишо 

"и сестра му Лиляна също 
са трудолюбиви бригади
ри. От татко си са насле
дили всички най-хубави 
бригадирски качества.

Бригадирският живот е 
любима тема на

нах още по-силно да ко
пая- Но „твърдото” не бе 
ше камък, а — неекспло- 
дирала самолетна бомба. 
Тогава не се изплаших, но 
когато по-късно си спо 
мнях за тази случка, 
кръвта ми се вледеняваше, 
— разказва Петров.

Най-хубави спомени но-

Ф
Ф

ФФои от първата акция. —
За мене акцията „Шамац- ф 
Сараево” е легенда. На 
нея дължа всичко, което 
постигнах като бригадир, 
а Вене ни изпрати с по- ^ 
ръчение до младите:

„Онзи, който не е бил 
на акция, ще остане в жи 4> 
вота си без един ценен Ф
опит”. Драган Михайлов Л^ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФО*

Ф Добър вечер! Предчуствувам заник мой Ф 
. XX век! ♦
X Днес Палестина може за миг да бъде заличена. Т 
Ф А утре — ще бъде заличено името „Човек" ... ^ 
+ Докога ще търпим върлуващата Смърттвърде

Вене Петров. И има как- 
каже на събеседни-

♦засмена? ф
♦ ♦во да

ка си. Многобройни 
преживелиците му —• коя 
от коя по-хубави. Наисти 
на, всред тях има и някоя

♦ Стефан Николов ^са

Ф

то. За трета смяна остана да залесят още 
410 ха. Планът от 1000 ха да се залесят на
пълно ще бъде реализиран. При. това 95 на 
сто от фиданките на миналогодишното за
лесяване са се приели... И което още по-важ
но: теренът наистина е труден. Там, където 
машините не могат да действуват, усилени
ят бригадирски труд и младостта успяват. . 
Трябва да се отдаде признание и на Горска 
та секция от Босилеград, чиито горски спе
циалисти ежедневно са при бригадирите и 
редом С тях работят. Между тях е и Драган 
Мицоо, ръководител на секцията, който ос- 
вон редовните си задължения намира време' 
и за бригадите... — пооочва секретарят Мар 
кош-14.

Вече работи и трета смя-па па младеж
ката трудова акция „Власина 82 . Г орещо е. 
Не само от августовското слънце, което при 
журя на голините в местността „Лисац". Го
рещо е и в канцеларията на секретаря на 
СМТА Миодраг Маркович. Тук постоянно 
звъни телефон, все някой влиза и търси нс. 

Очаква -ос завръщането на бригадите, 
„Кодина", „Глоджаиска” и 

Трябва всичко да сс обезпе.

ЗАПИС ПРИ СЕКРЕТАРЯ НА СМТА 
„ВЛАСИНА 82”

Красота за
бъдещите поколения

ЩО
които работят» в 
„Прекойлашци".
чи за тяхното завръщане и заслужената по 
чивка, която ги очаква.

А надошли са и гости. Тук са Видосав 
Димитрисвич, председател на Общинската 
скупщина в Сурдулица, Лазар Ивапович,

младежки ръководител, а сега 
самоуправителиата общност но 

Вишсо Сто

До-

неотдавна 
секретар на
яиТ13^^ш"иаС1Р^™”го-"Р°пУскиател'
пия пункт Рибарци... Очаква се пристигаие- 
тл и на републикански ръководители...

Секретарят Миодраг едновременно 
сведения за успехите на бригадите. 
свеА _ (-ега ма акцията работят младежи и 

братската бригада от Загреб и 
Струмица, „Палилула (Ьел- 

,-тл) Коойерич, Мало Църниче и Суботица. 
ВР края сме «а първата десетдневка и резул- 

налице. Всички бригади са ударни. 
Подобно иа предишните смени. Резултатите 
нтистипа са внушителни. През пъ-рва смяна 

Т шлесони 320 ха. Втората смяна залеси 270, 
ч ошша 536 ха. С това приключи окопавапе-

Преваля пладне и бригадирският стан 
изведнъж оживява. Автобусите на „Единс
тво” — Враня пристигат със знамена и бри
гадирска песен. Разнасят се възклици за из
пълнените задачи, за готовността утре пак 
да се -работи всеотдайно и голините да се 
превърнат в прекрасни кътища на родина
та! Секретарят посреща рапортите на ръко- 
водиелите на бригадите и е доволен. Още 
един трудов ден на тази съюзна младежка 
трудова акция е изминал успешно. До късна 
вечер 'бригадири ще разнасят своята радост 
из бригадирския стан и ще набират сили за 
утрешния ден. Една младост, която живее 
пълноценно и създава красота за бъдещите 

Борис Костадинов

дава

девойки от 
Любляна, от

поколения.
Детайл т СМТА „Власина
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ИЛ ЗЕЛЕНИЯ ПАЗАР В БОСИЛЕГРАД
ШК ЗАВЪРШИ ЛИ ИДИ СЕТНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДОМА ЗА СТАРИ ЛИ 
ЦА И ПЕНСИОНЕРИ в ДИМИТРОВГРАД? РврВЕН ТАНЦ" НА ЦЕННИ

Първите шртирн-за Нова година? • Частните лица, които продават зели/ 
боотлеградския пазар, свободно опреде- 

така свободно гичук ма 
лят цепите иа стоките^ с^о ^ ^

бъде добър снаб
1983 година". 

Надяваме сс, че това ще 
се сбъдне. Защото изгра 
ждаието иа обекта закъс 
пя толкова много, че 
кои
назначението му.

за новаЗа незавършените работи са нужни към 
7,8 милиона динара. 5 000 000 динара с обезпе
чила Републиканската самоуправителна общ
ност по социална защита, а останалите сред
ства трябва да се обезпечат от други, засега не
известни извори-

менят по няколко м
Ш Какво пречи на „Слога Да 
дител сте зеленчук: нелоялната конкуренция 

й организираност?
Обикновеният гражда

нин често си поставя въ 
де може ли и тук 

въведе някакъв ред?

или недостатъчнатаня
пече забравиха пред частните 

от Лескювац
Години наред

лица, главно 
и СР Македония, са глав- 

снабдители на иаселе- 
Босилеградска оо 

Раз-

А. Т. проса: 
да се
Поне цепите, ако вече са 

високи, да не рас- 
„игриво" както

Домът за стари лица и 
пенсионери в Димитров
град се изгражда вече дъл 
ш години, според думите 
на мнханл Люоенов, за 
построяването на този 
ооект досега са нзразход 
вани 33 милиона динара.
С тази сума е завършена 
изцяло втората фаза, до- 
като от първата са остана 
ли незавършени някои зана 
ятичийски раооти. За да 
се завършат тези работи, 
нужни са средства от око 
ло /,» милиона динара. За 
сега Републиканската са
моуправителна общност 
по социална защита е обез 
печила 5 милиона динара, 
а останалите средства 
трябва да се обезпечат от 
друга, засега неизвестни 
извори. Част. от тези 
средства е нужна за пос
трояване на улицата до 
дома, за уреждане на „зе- с ОБЕДИНЕНИ средст- 
леяите” площи около не- ва на самоуправителната 
го и за построяване на общност на интересите по 
трафопост. Тъй като край почивка и възстановяване 
дома трябва да се построи силите на работниците в 
и детска градинка, трафо Белград и Общинската ску 
постът ще бъде построен 
със съвместни сили.

ни
миста от
щипа със зеленчук, 
бира се, и това лято 
беше изключение, ."г

тайна, че иа пазара 
доста матрапази,

(пре)продават 
Но това мал-

доста
тьйтатне

досега-Явна с Положителен отговор 
на въпроса едва ли може 
да се очаква все докато е 
налице слабата конкурен 
ция. А конкуренцията е 
слаба впрочем и затова, 

ООСТ „Слога" 
как не успява да израстне 
в добър снабдител на на
селението със 
Наистина гя откри две за 
рза ватчийници, 
лятото често се случваше 
те да бъдат празни. Неряд 
ко и в пазарния ден, пе
тък. Това добре използу
ваха частните лица, за да 
пробутат и 
стока на висока цена.

вече 
има 

| иго
чужд труд- ___

загрижава босилеград 
Много повече глава 

болни им създава „полита 
ката” ма цените. Именно, 
босилоградският пазар ве 
роятно е най-скъпият па-

- югоизточната
Сърбия. Например, _ня~ 

стоки тук са двойно 
отколкото на па

ко-
тук

| ко 
чатм. низащото

зеленчук.
частзар в но през

на
кои 
по-скъпиСтарческият дом в Димитровград съседните градо-зарите в 
ве. А пък поведението 
„продавачите”

наВЛАСИНСКО ЕЗЕРО
най-меко некачествена

Текстилците откупили 180 легла пот 
на зе-

| казано — раздразнява 
! ребителите. Цените 

ленчука просто 
ват" по Цял ден, така че

Какво пречи на „Слога” 
„танцу- да бъде добър снабдител?

Една от пречките може 
би е нелоялната конкурен 
ция от страна на частните 
лица. Но още повече — 
липсата на авторитет. А 
авторитетът, както е извее 
тно, се печели с висока ор 
ганизираност, качествени 
и навреме обезпечени сто 
ки и със стабилни цени.

лага с 360 легла.
Така например само Па 

мучният комбинат от Вра
ня за потребите на своите 
работници откупи 
пата легла на този 
и по този начин 
възможността чрез отстъп
ване на леглата на

нерядко се случва да от
бележат увеличение от 
50 _ ЮО”/». (Естествено, 
тях не ги засяга решение
то иа Съюзния изпълните 

„замразява-

полови-
хотел

създадепщина в Сурдулица на 
Власинското езеро ще се 
строи Дом за почивка и 

на възстановяване оилите на 
работниците. В рамките 
на почивния дом се строи 
хотел от висока „Б” — ка 
тегория, който ще разпо-

Вла-Михаил Любенов, дирек 
тор на дома по време 
изграждането, е оптимист- 
„Ако не се случи нещо не 
предвидено, домът ще при 
еме първите квартиранти

сина да получи в рамките 
на общността места за 
свои работници на Примо- 
рие-

лен съвет за 
не” на цените, а те очеви
дно знаят добре да изпол 

С. М. зуват „температурата"). М. Янев

организация да изградят обекта, в който да 
имат помещения за работа на обществено- 
политическите организации и местната об-

ДУКАТ, ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕСилен и твърд е жизненият нрав на 
дукатчани. Отвинаги опорната точка на 
живота им бе всекидневната борба с лоши
те климатични условия между просторите 
не е могло и не може да ги сломи: вито 
на Църноок, Остра чука и Близен. И нищо 
трудната селскостопанска работа, нито не
решените комунално-битови проблеми, нито 
годишните времена, които тук като че ли 
не се меняват — нерядко зимата започва от 
октомври, а краят й се свързва с април. 
Въпреки всичко не са скептици, а сами или 
с помощта на Общинската скупщина, реша
ват или ще разрешат основните комунално- 
битови въпроси, които все още не са малко.

Преди някоя година бе пробит пътя от 
Две реки до центъра на селото и заедно с 
изграждането на телефонната линия дукат
чани се свързаха със света. През идващата 
година се надяват, че ще започне електри
фицирането иа селото и са на път по-ствре- 
менняят живот да зацари в домовете им- 
Обаче един идиличен бит на миналото, ко- 
гато дукатчани бяха известни животновъди, 
вече изчезва. Сега те не отглеждат повече 
от 10—15 овце и 3—4 говеда. Но вечно, пра
во на успех, няма ако навреме не се пред
приемат съответни мерки, ако нещо не се 
подтиква. Млади хора в оелото все по-мал
ко има, а миграцията отдавна започна да : 
взима данък. Но за сметка на това днес 
дукатчани живеят и работят нашир из стра
ната и с ученолюбието и трудолюбието си 
изпълняват различни отговорни длъжности- 
На останалите около 180 домакинства чувст
вото е заробено дълбоко в живота им, то 
е скрит двигател от когото зависи да ли ще 
останат или, в търсенето на по-удобен жи
вот, ще се преселят.

Отхвърляйки булото на идеализацията, 
дукатчани все по-вече вярват, че проблеми
те никой не може да им реши и все повече 
са уверени в собствената си сила. За дребни 
поправки на пътя ог Две реки до селото и 
за поправка на махленски пътища не пов
дигат въпроси. През настоящото лято, освен 
населението от Коничка река и Вертевица,

ВЯРВАТ В СИВИТЕ СИ, НО НТ 

МОТАТ ВСИЧКО САМИ
щност.

Нерядко обаче дукатчани заплащат да
нък и на собствената см неорганизираност. 
Телефонът често е в дефект, а те чакат ня
кой друг да отсече стъблата и клоните, ко
ито пречат на линията. През миналата го
дина населението от махала Коничка река 
бе събрало към 25 хиляди динара за изгра
ждане на път до махалата. Слабият обаче 
заплати цеха на „по-силния” — твърдият ка
мък и още по-незадоволяващата работа на 
Пътната секция от Босилеград ги накараха 
отново да вървят по безпътието. През съща
та година бяха събрани около 20 хиляди ди
нара за поправка и разширение на пътя от 
центъра на селото до махалите Вадница, 
Ружинци, Црепиновци и Дудинцм към Гаще- 
вица. Чакането и неизвестността кога ще мо
гат да получат общинския булдлзер ги дове
де до това парите все оща да стоят при ка
сиера на местната общност и общината да 
остане без единствения 
помощ очакваха повече села.

Колкото обаче дукатчани 
свидетелствува един въпрос, за който нямат 
отговор — започнатата още преди над две 
години амбулантория е все още само до те
мелите и не им е известно дали изгражда
нето й ще продължи. Този отговор са тър
сили и първичнатата партийна организация 
и местната общност. Но заглъхналото съзна
ние на Здравния дом, като инвеститор и на 
Милан Стоянов, частен предприемач от Бо- 
жица, и занапред ги държи в неизвестност. 
И докато дукатчани, заплащайки чужда без
отговорност, питат каква е съдбата на отпу
снатите 950 хиляди динара, представителите 
на Здравния Дом „здраво” мълчат. Обществе
но-политическите сили в селото сега търсят 
отговор от общинските обществено-полити
чески организации и Общинската скупщина. 
Иокат да знаят истината, както и винаги

събраха по 200 динара и с доброволен труд 
доведоха вода до гробищата. Готвят се и 
търсят най-благоприятни възможности за 
изграждане на сграда в същите. Наистина 
за тази цел нямат достатъчно аредства (как
то заявява Драган Божилов, председател на 
местната общност, същата има само около 
35000 динара), но окружава ги, че имат до
ста борови гори и твърда решеност да из
градят същата.

Въпреки резултатите, тези находчиви 
планинци понякога са безсилни сами да се 
оправят с проблемите. Често «е са доволни 
от снабдяването. Сградата, в която е поме
стен магазина, е пред рухване.ООСТ „Сло
га” от Босилеград нищо не предприема, раз
бира се според позволяващите възможности 
в икономическата стабилизация, да поправи 
съЩата или да изгради нов обект. В случая 
липсва една по-широка акция, а дукатчани 
сигурно ще бъдат готови съвместно с тази

си булдозер, чиято

са оптимисти

досега.
Тук ще се построи амбулатория В. Божилов
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[Шизическа култура

В новото първенство с нови сили и амбиции
На 22

тазгодишното

НЗ НАШЕТО МИНАЛО 
НАРОДНА ПЕСЕН

БОСИЛЕГРАД: ФК „МЛАДОСТ” Заспал Иван 

у гора зеленаавгуст започва 
футболно 

първенство в „А” групата 
на Междуобщинската фут 
болна дивизия* Враня, в 
който освен . ФК „Младост" 
от Босилеград ще 
зават още 13 други отбо
ра. Поради това босиле- 
градските футболисти 
ръководство на треньора 
Георги Георгиев тези дни 
усилено тренират, набират 
кондиция и сили, усъвър- 
шенствуват футболната, иг 
ра, с цел колкото е 
иожно по-високо да се кла 
сират в тазгодишния със
тезателен сезон. Тези оча-

всъщност ще бъдат 
тели на играта.

— Имайки

носи- пък поради «едисциплини- 
раност на някои футболис 
ти, което често пъти до
ри е довеждало под 
прос провеждането на ня- 

мачове оообено кога- 
то нашият отбро гостува 
— заяви Георгиев.

Няма съмнение, ако пре 
движенията на- Георгиев 
се осъществят. Любители
те на футбола в Босиле
град ще имат възможност 

и да гледат добра и инте
ресна игра на своите лю
бимци. Да добавим и то
ва, че ценна 
ФК „Младост"

предвид, че в 
настоящото първенство ще 
оъдем по-силни отколкото 
през миналогодишното и 
с по-добри тренировки и 
по-голяма дисциплина 
О0М е реално да очакваме 
по-висок пласмент 
нало годишният, когато с 
23 точки заехме 6 
в групата. Разбира се, че 
такива амбиции имат 
останалите отбори. Затова. 
във всяка игра трябва да 
влагаме всички сили, и да 
се отнасяме с твърде голям 
респект към всички про- дина ще окаже 
тцвници, както на дома
шен, така и когато игра
ем в гости. Това говорим 
с факта, че през миналого 
дишното първенство загу
бихме няколко точки по
ради лежернд игра или

въ-

Заспал Иван у гора зелена, 
а девойче на пут ма раскръсйе.
Кой замине свак девойче буди, 
а Ивана никой мияе буди.
Долетело пиле куковица 
с уста кука, с крила одговара.
Е, Иване нещо че те питам, 
нещо че те питам, право да ми кажеш. 
Че ти кажем, оти да ти не кажем. 
Жегьен ли си ели йоще не си?
Не съм жегьен, нима да се женьим, 
че си' чекам Вида малка мома.
Вида малка мома къга ми порасне 
я че я земем за млада невеста. 
Дочули го- Видините браййа, 
направия къща от олово,

коисе състе
съв

под от ми-

място

въз-
помощ на 
и гази го- 

граиични- 
ят гарнизон - е няколко до
бри футболисти — грани
чари. Първият кръг от 
новото първенство „Мла
дост" играе с „Малспори" 
от Прешево в Босилеград.

М. Я.

квания потвърждават с 
факта, че ФК „Младост” 
тази година ще бъде зна
чително по-силен. Очаква 
се да се завърнат от ЮНА 
М. Цветков, Р. Венков, Л. 
Златков, В. Чипев, които

направия врата от железо, 
задзидая прозорци с каменее, 
затворил Вида -малка мома, 
девет годин Вида да си лежи, 
купия ву девет ока бисер, 
бисер да ниже и да лежи.

Разказала: Драганка Спасова 
от Долна Любата 
Записал: К. Георгиев„Младост“ Мальсорн“ 5:6 (2:1)55

Г. Пейчев, Ж. Евтимов, 
И. Кирилов, Б. Тасев, 3. 
Младенов, С. Крумов, С. 
Димитров, В. Тасев, Г. Ге
оргиев, А. Васев и М. Цвет 
ков.

|»ГГФКВЖ ?=оГо™аш1,е фУ

дост” не изпълниха обеща тболисти това 
нията, които даваха пре- пет ПЪТИ- Та*а- ?= юРаи™- 
ди срещата. В игра, която 5Т резултат бе *;5 3* ФУТ 
изобилствуваше с много °°л"с™те на „Мальсори 
голове и готови положе- от ПРешев0- които заслу- 
ния загубиха с 6:5 от „Ма жено отнесоха двете точки 
льсори" от Прешево. И в от .стадион „Пескара7' 
тази среща босил е градски- край Краговищица. 
те футболисти показаха 
своите стари недостатъци: 
физически неподготвени, 
безотговорно отношение 
към играта и пр. Наисти
на те в началото на игра
та заиграха добре, руте
ха противника и създава
ха готови положения, до 
като гостите с повече фут 
болисти защитаваха своя
та врата. Първият гол в 
12 минута отбеляза В. Та
сев със силен удар от око 
ло 18 метра. И докато го
стите все още не бяха 
сродили своите редове, 
след едно подаване на Ге 
оргиев, улучи по втори 
път целта. Но . радостта на 
домакините беше кратка.
В 20 минута централният 
нападател на „Мальсори"
Б. Трайкош/ч, който бе и 
най-добър ма терена, след 
голяма грешка па Г. Пей
чев намали резултата на 
2:1. С този резултат м за 
върши първата част от 
играта.

цел-Босилеград: 22 август 
1982 год. Стадион „Песка
ра” край Драговищица. 
Времето дъждовно, тере
нът кален и неподходящ 
за игра. Зрители около 50 
души. Голмайстори за 
„Младост”: -В. Тасев в 12 
мин. 3. Младенов в 14 и86 
минута, Г. Георгиев в 60 
мин. и М. Цветков в 65

мин. автогол, Р. Айрудин 
в 70 мин и Н. Бериша в 
78 мин. от дузпа, и 
Мифтари в 68 минута. Съ 
дпя Траянович от Сурду- 
лица. Оценка' на играта 
добра.

В неделя в първия кръг 
на тазгодишното футбол 
но първенство в групата 
„А” на Междуобщинската

направихаШ.

Съдията Траянович от
Сурдулица води мача с 
грешки, тъй като незаслу 
жно присъди дузпа в 78 
минута за футболистите 
от Прешево.ФК „Младост" игра в 

следния състав: м. я.

Съобшение на 

издателство „Братство“
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 21 август тази година на 92 годишна въз- 
■раст почина нашата. мила и скъпа майка, све
кърва, тъща баба и прабаба

Ре-По решение на издателския съвет в
„Мост” и книгоиздател- 

,,Братство”,дакцията на списание 
ската дейност при Издателство _ 
Редакцията за книгоиздателска дейност осве
домява заинтересованите граждани от оъл- 
гарскагга народност в Югославия, които се за
нимават с творческа, научна и публицистич 
ческа дейност, че РЪКОПИСИТЕ СИ ЗА ПЛА
НА СЛЕДВАЩАТА 1983 Г. ТРЯБВА ДА ДОС
ТАВЯТ НАЙ-КЪСНО ДО 30 НОЕМВРИ Г.Г-

_ са написани "а 
машина раздел трой-

Ръкописите трябва да 
български език на пишеща 
ка в три екземпляра-

Могат да се доставят ръкописите из след
ните области:

—_стихосбирки и поеми-,1 
__ сборници разкази и повели,
— романи
— драми и есета, 

и публицистични производе-

и повести.
През второто 

, ме, след като престана дъ 
жда да вали, двата отбора 

мо-добре. В тази 
на играта футболис- 

,.Младост” поради

иолувре-

Ката Стайкова— научни
пия,

_ Сборници изворни народни умотворе- 
нашите краища <и

— преводи на посочените жанрове.
Обот гцаме внимание, чс Издателството-агЬеьг да=. =“ “■=
& плана ла приемат загла-

:,а следващата сам„ гсп.0-
Редакиията за книгоиздателска 

Братство .

играха 
част 
тит-е на
физическата неподготве
ност, препуснаха

гостуващия отбор, кой 
то превзе превес в играта.

ния от
от Босилеград

Скъпата ни покойница бе погребана в родното 
и село Горна Листна на 22 август.
Нейния лик вншаш ще пазим в нашите сърца. 
Поклон пред вечната й памет'!

ОПЕЧАЛЕНИ: синове: ТОША ц БОРА, дъ
щери: АСКА и МИЛАНКА, 23 
правнуци и 4 лра-правнуци.

терена
па

До края «а срещата фут 
па „Младост" внуци, 42бол-истите

успяха още три пъти 
Георгиев, М. Цветков и 3.

вия и концепции иа 
ви ръкописи, 
дейност при Издателство

Г.
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ОТ МЕДИЦИНАТА

ПАЗЕТЕ НЕРВИТЕ СИ!
то човека довежда до съ- 
тресения и остра реакция, 
е моментален отклик на 
душата ни на определен 

, отвън.

произхода им. Го
ляма помощ оказва 
геиния тренинг. При голя
ма пъвбуда или 
самоубеждаваието

чини ипо-малкоВсеки от «ас 
или повече в определени 

положение^
авто-

е в
.когато неговия психнчсе-
моментн невроза, 

играе
важна роля; убеждавайки 
сами себе си, че 
това не е така и

подтик и стимул 
Решаваща роля тук ( 

воичкм рас вегатитивиата нервна 
трябва система, която е извън пре 

делите на нашата воля и 
адреналина-хормон, кого
то излъчват иадбъбреч,ни-

ки кръг се затваря
това преминава ■ в 

психоза. При

иг-
едно с
състояние на 
това, основното, което тря 
бва да се знае е, че всич- 

разстрои- 
леоио да се из-

Ехеин да е що смо 

„граиан>в“
да го възприемем по-по
върхностно, а важното е 
НЕ ЯДОСВАЙТЕ СЕ! Всъ
щност, всичко онова, ков

ки психически
ства могат 
лекуват и пребродят', само 

' ‘Се знаят техните при*
те жлези.

ако

ОБИЧА АТОМНО
ТО ВРЕМЕШ ое» докачеше

Гоша оди ДолиюЕдно сабайле, писуйе ми пягка.
Лисину, разбуди се я рано и реко си да Раска 
пам женуту да стаиемо, да поначияимо,
'мотомо лаУда ванемо ло-рано ^бот^ «ели 
си замину Преображагьс, а дъновете се псюкра
тише айлеле. Муну певестуту V Р<убРа' °"а н 
мръда. Сецну я за руку, она ™ре н^да*^ 
що ли ву биде, да те вера види. АРУ™ пуг 
рипие кико зайец, нещо ог стра, нешо от гаиле, 
а са си абър иема. Реко чу я плашим с ока 
и,е, а она само ое попротеже, промръмори не 
що, а не отвара очи. Ай стай моме, пак пона- 

Немой ти на мене „моомее , но има кул 
„молим те госпожо, аи- 

я не могу да се начу

млада
жена попълва бюлетин за 
постъпваме на работа в сд 
но -предприятие, 
дойде редът «а рубриката 
—- „възраст", жената пред 
думичката написа — „ато 
миа”.

ДОСТАТЪЧНО Е!
.'.«гяЛ*’-

Една, не съвсем

Статистиките показват, че югославдиите ра
ботят средно пет часа на ден. Мнозина считат, 
че трябва повече.

Не съм съгласен. Като гледам какви теж
ки чанти трябва да носят първолаците-, недо
стигащите 2—3 часа сме отработили —

Кога го

в оонов
диго.
турно да -ме замолиш 
де стани ако можеш” 
дим що биде на женуту. Ма бре, моме, ти сме- 
еш ли се ели верно си се шииосала. Море 

стани та направи ло каве, гс 
ложичйе. Ки

ното училище.

НЕПРЕДПАЗЛИВИ ХОРА ХуЦФр
ПРИЧИНА

■ >

Отговорните за построяването на старчес
кия Д°м в Димитровград заявяват, че 
обект ще се ползува от Нова година.

.Непредпазливи хора! Срокът измина, та 
измина. Можеше да дадат обещание, че домът 
ще бъде предаден на употреба на 1 април. Ако 
бъде готов — добре, ако не — апри-ли-ли.

„ВАМПИРИ”

каква смешка,
там у едно чекмедже имаше две 
ко маджийе да ме ватише, диго се и поче да 
тражим майното каве, тури Ьежвето, заоръка 
две чаше, тури на масуту, жената стану по- 
печка и н.а тену сърбамо жешко каве. Реко, 
ка бе толко добър да послушам женуту, ега 
и она биде добра па _ да ми каже какво чудо 
ме снайде. Каже ми, улчо удави, толко ли се 

сега граждан>е. Додека 
че на-

този

Майка се обръща към 
дъщеря си, която вече из
раства в мома:

— Моля те, гледай да 
бъдеш до девет часът в 
къщи.

— Ами, майко, та нали 
не съм вече дете!

— Точно затова — отго
вори майката.

I!
;
IКогато бяхме майки, разказваха ни, че вам

пирите „дрънкат котловете”.
Разпространяват се слухове, че по Босиле.- 

има много „вампири”.

не сечаш, па ние смо 
дойде лебът от Бусилиград има време, 
чинимо, че изметемо, и стокуту че наредимо, Щ 
а после ка заседнемо на белият леп от парнуту В 
пекару — кой е како нас и ние како нег/). ЯН 

Ете тика деда Манчо, ние из Дол»н»у Лиси- ■ 
ну станумо „граждаше" од зор, цело лето у Ш 
нашту продавницу нема брашно, та женете се ВЯ 
ратисаше како праве градейе госпоже. Но да Щ 
манемо смешку, верно смо закасали. Женете Ш 
не ватише тесто еве неколко месеца, ама им р* 
ич не е лъсно. Како га докарую „рано” лебат, | 
женете би испекле по пет погаче. А ние му- ] 
жйете закасамо йош повече. Цело лето върти- \

гсадския край тези дни
Не „дрънкат котловете”, а чукат по вратите. 
Ако наберете смелост да им отворите, кратко
казват:

— Давай печурките!

Мъдри мисли ■,
ф СМЕХЪТ Е СЛЪНЦЕ, той прогонва вината 

от човешкото лице.
за

мо косете кико аламугье, а не видомо едну ко- 
ричку зелник ели баничку. Издънгубимо 
силно време чекаечи лебат, а ка дойде 
със зор га узимамо. Лето е, надошли млого го- 
ейе, а -на евиденциюту гоейе се не уписую, та 
свайи

в. юго сиСМЕХА ф Да се смееш, както и да се влюбиш, не па
можеш да се научиш. 
СМЕХЪТЕ Е ВДЪХОВЕНИЕ.

А. ТОЛСТОЙ пут се случи да нема за свите, па иде 
ургуле и сецагье. Ка га доиесемо дома однееде 
ни се, едно що смо прегладнели, а друго гор
чив е залакат ка със зор га уносищ у куййу: 
Но да манемо нас човеците, «о за стокуту бе
ше леле. Оно верно за н>и имаше трава колко

ф Много хора обичат да насаждат с морал. 
Това занятие не е много полезно. По-добре 
бийте със смях.

ГОРКИ
ф Най-болезиено обиждаме, когато се надсми

ваме. очеш, ама елм стокарете не излазе по баират 
додека не ручаю и не тур е у Ьесенцето.ВОЛТЕР3ШтсШ1 ф Човечеството се прощава със своето мина

ло, смеейки се. 78а
МАРКСМСТИИК НА »ЪЛГАУ- 

ОНАТА НАРОДНОСТ • 
СЩР ЮГОСЛАкИЯ 

Н*ЯММ ааг»«
Уражда радааанаам» 

капата 
Дирактар БасейнЧШаЯотим главен м
радвктор

ВДОИС КОСТАДИНОВ
Твмфеии: директор — 
44-414, Рвдакцмд 52-754, 
Гвдишвн абонамент 150 

• велугодишен 75
динара

Текуща сметка 
6МЛ&-40)-4524 
СДК — НИШ 

ДфИФтннца: „Вук Ие- 
рацвоиГ, Ст. Паумеаич 

М 72 - Иии
Адрес ме Иадвтвлстаоте: 

Кф# 24 декември 
А6 I Ниш


