
Ьря-тстВо
С указ м президента 

аа СФРЮ Йосип Броз 
Тито от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в облестта 
на информативната и 
графическа дейност и 
зе принос в развити
ето на братството и 
единството между на- 

В1ите народи и наро-

:!*• вдетини на българската народност е СсбР ЮГОСЛАВИЯ *

ГОДИНА XXII * БРОЙ 1070 ф 10 СЕПТЕМВРИ 1982 Г. * ЦЕНА 4 ДИН.

С нови трудови победи
г

Дими1Р°вгРадска. Бабушни гарската народност с останалите народи и нето на плановете. Приключи изграждането 
и Босилеградска общини народности започна всестранно да се раз- и бяха пуснати в действие нови фабрики, 

н енуваха 38-годишнината от освобожде вива. Досегашните постижения на население стопански мощности, инфраструктурни обек 
ието си. Преди толкова години — на 5 сеп то от тези общини — а те въобще не са мал ти... Започна изграждането на нови. 

темврй в Сурдулишка, на 6 в Бабупгнишка ки — са сигурна основа за по-ускорен прог- 
и на 8 септември 1944 година в Димитров- рее занапред, 
градска и Босилеградска общини 
свободата, а фашисткият

В този брой пренасяме по-значителни 
моменти от чествуването на празника в 

изгря Чествуването на тези значителни да- Сурдулишка и Бабушяишка общини. Поне-
враг преди ^ тази година мина в тържествена и делова же Д° приключването на. броя нямахме въз-

всичко българският, бе разгромен вместо атмосфера 
терора зацари свободно развитие — под припомни за
долю^^ото>Т°населен1ге) от тез/^краища^бъ/Г натото въобще, за постигнатото между два- общини същото ще направим в следващия

Те бяха удобен момент да
свидните жертви, за постиг- зника в Босилеградска и Димитровградска

се можност да предадем ознаменуването на пра

СУДУЛИЦА

Силата е в 

задружността
В На тържественото заседание на Общин

ската скупщина и изпълнителните ръководства 
на обществено-политическите организации в 
Сурдулица- на 5 септември, на 38-годишното ра
ждане на свободата в общината- за следвоен
ното изграждане и бъдещите развойни плано
ве реч произнесе Видосав Димитриевич- предсе
дател' на Общинската скупщина # Връчени 
Петосептемврийски признания Ф Първата Ем
блема на града е присъдена на Драгослав Мар- 
кович

: Делегатите и гостите слушат доклада на

С по-стабилнн темпове занапред
О тържествена сесия на 
Общинската скущцина. на 
която присъствуваха гтър- 
воборци от този край Ми
лан Драгович, подпредсе
дател на Скупщината на 
СР Сърбия, представители 
на Нишки регион и Ниш
ка армейска област, деле
гации на братските общи
ни Плевля в СР Черна го
ра, Севнице в СР Слове
ния. Бачки Петровац и Од 
жаци в САП Войводина, де 
Легации на съседните об
щини Димитровград, Пи
рот, Бела паланка, Гад- 
жин хан. Власотинци и 
Църна трава, приключиха 
тазгодишните тържества.

Говорейки по този по
вод. председателят на 06- 
щинската скупщина в Ба- 
бушницд Станко Велко- 
вич подчерта, че най-голя- 
ма заслуга за успешното 
освобождение на този край 
от фашистко иго има най- 
великият син, който досе
га имаха нашите братски 
народи и народности — 
йосип Броз Тито, Като из 
тъкна Велкович таз
годишният празник ми
нава под знака па оз
наменуваното на . 90-уоди 
пипната от рождението Да

(НА 3-ТА СТР.)

Населението от въстани- 
ческа Лужяица по 38 път

След като изтъкна зна
чението на 5 септември, 
денят когато преди 38 го
дини изгря свободата на 
улиците яа тогава малко
то градче, Димитриевич по 
сочи актуалните моменти 
в развитието на комуната, 
като при това особено под 
черта помощта от страна 
на по-широката обществе
но-политическа 
която и даде възможност 
за по-ускорено стопанско 
и обществено-икономиче
ско развитие.

— Извънредната и широ 
ка подкрепд «а нашата об 
ществоно-политическа
щност
сдружаването на труда и 
средствата даде значител-

чествува своя празник на 
свободата —■ 6 септември.

подчерта
Заводите

ни резултати 
Димитриевич.
„Дървена застава” от Кра- 
гусвац първи започнаха с 
това, като откриха основ
ната организация на сдру
жения труд -.5 
бар". В Сурдулица присъс 
твува и белградска „Гале
ника". Поучена от поло
жителния опит. „Кощапа" 
от Враня откри свой цех 
в Сурдулица, а тази годи
на започва с изграждане 
на нови производни 
ве. Следейки примера 1/а 
тази организация и „Сим- 
по" открива цех на дърво
преработвателната проми 
шленост. В ход са

ДИМИТРОВГРАД: Промовирана книга на Тито

ЮГОСЛАВИЯ В БОРБАТА ЗА 
НЕЗАВИСИМОСТ И НЕОЬВЪРЗВАНЕсептем-

От завчера сред читателите се намира кни
гата от Йосип Броз Тито ЮГОСЛАВИЯ В БОР
БАТА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И НЕОБВЪРЗВА- 
НЕ, която ло тържествен начин беше промо
вирана в навечерието на 8 септември — Деня 
на освобождението на Димитровград. Това ста 
на в знак на чествуването на 90-годшпшшата 
от рождението па другаря Тито, по чийто път 
неотклонно вървим и 38- 
бождението на общината. На тържеството, пред 
голям брой обществено-политически и стопан
ски дейци от общината както и Александър 
Йовалович, председател на МОК на СКС за кни
гата говори Станимир Стаменкович, председа- 

Междуобщишската конференция на

общност*

цехо-

-годишиииата от осво-

об-
И1НТС-в свързването и процеси заграниочните

(НА 4-ТА СТР.)
тел на
ССТН в Ниш, който подчерта, че възникването 
и развитието на идеята за иеобвързването у 
нас и в света неразделно е свързано с името 
■на другаря Тито и положението на нашата 
-страна след Втората световна война и револю
цията в борбата за независимост на лова Югосла
вия- Той подерчта приноса на Издателство „Бра
тство" дето на български език за нуждите на 
населението от българската народност издаде 
книга, в която е изнесена мисълта и делото 
на другаря Тито като трайна насока и опреде
ление в международните отношения, за незави
симост, самостоятелност и интегритет.

Главният и отговорен редактор на книго- 
издателска дейност в ,.Братство" Миле Николов 
говори за постепенната реализация на издател
ския план по издаването на поредицата произ
ведения ша др. Тито. Б. К.Момент от тържествената сесия на Общинската 

скупщина



Н А С |И УI ПО С ВЕТД
отношенияЮГОСЛАВСКО ЕГИПЕТСКИТЕНакраткоЮГОСЛАВИЯ И АЛЖИР СЕ ЗАСТЪПВАТ ЗА 

ПО СКОРО ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕДМАТА КОН
ФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ Хоп Мубарак 

посети Югославия
• АНКАРА: На 15 ссптсм- 

ври се навръшват две 
години от момента, ко- 
гато армията превзе 
властта в Турция. Твър 
ди се. че армията здра
во държи властта, 
че е здраво рошена да 
я предаде.

Предпоставка за откри
ване на нови перспективи по

По покана на Председателството на СФРЮ.
Египет Хосни Мубарак преби- 

седмица на офидиал- 
Югославия. В пло- 
— Мубарак бяха

президентът на 
вава в началото на тази 
но приятелско посещение в 
довития диалог Стамболич 
обсъдени възможностите за усъвършенствуване 

сътрудничеството и приятелските отношения 
Египет и направена ши- 

мнения по най-важните меж-

ф НЮ ЙОРК: Всеки лър- 
в сеп-ви понеделник 

тември е Ден на труда 
в САЩ. Над Ю милио
на американци 
нямаха причини за тър- 

. жествуване. задното гла
вната грижа им е да 
намерят работа.

Югославия и Алжир настояват Седмата 
конференция на необвързаните да се проведе 
възможно по-скоро. наобаче между Югославия и 

рока размяна на 
дународни въпроси.

Това бе изтъкнато в раз новка и за откриване на 
говорите между алжир- нови перспективи за пре- 
ския президент Шадли Бе одоляване на световната 
нджедит и члена на Пред- криза, 
седателството на СФРЮ 
Сергей Крайгер, който те-

Тр^дициоино доброто 
двустранно сътрудничест 
во между Югославия и Еги 
пет, което се развива още 
от първата среща ^на Ти- 
то и Насър през 1954 годи
ла» ще се разширява и ук
репва още по-интензивно 

предстоящия период. 
Това сътрудничество, 
новите на което бяха по
ложени именно в Белград, 
трябва постоянно да се за 
силва, за да достигне си- 

необвързаното 
което трябва

то на -настоящите стреме
жи. Въпреки неблагоприят 
ните световни икономичес
ки условия, 
египетските 
ки отношения, според оцен 
ката на двете страни, се 
намират на завидно равни
ще. Стокооборотът между 
двете страни през 1981 ро
дина надмина цифрата от 
300 милиона долара, а дан
ните от първото полуго
дие на годината свидетел- 
ствуват за възход. Особено 
качество на това икономи
ческо сътрудничество са 
висшите облици: промиш
лената кооперация и съв
местните капиталовложе
ния.

По време на пребивава
нето си в Белград, Хосни 
Мубарак се срещна и во
ди разговори с председа
теля на Съюзния изпълни
телен съвет Милка Пла^ 
кинц и с председателя на 
Педседателството на СР 
Сърбия Никола Любичич, 
и посети Индустрията за 
мотори в Раковица. На еги 
петския президент беше ■ 
връчена и Златна възпоме 
нателна емблема на Бел
град.

ф МЕКСИКО: Десницата 
в тази страна се опит
ва да използува труд
ното икономическо по
ложение в страната за 
да разедини управля
ващата Революционна 
институционална пар
тия. Олигархията раз
пространява слухове за 
„нестабилността на пра
вителството" и отпра
вя призиви за преврат. 
Обаче армията проявя
ва лоялност към инсти
туциите на страната и 
към президента Лопес 
Портильо.

югославско-
икономичес-Д вам ата ръководители 

зи дни пребивава на дело- изтъкнаха потребата от ра 
во и приятелско посеще- зрешаване на съществува
ние в Алжир. Бенджедити щите спорове и стълкно- 
Крайгер подчертаха, че по- вения между необвързани- 
скорото провеждане на те страни, защото това е 
Конференцията е предпо- необходимо за укрепване 
ставка за осуетяване на дееспособността на цялото 
по-нататъшното влошаване движение и за успеха на 
на международната обета- ‘ предстоящата среща.

в
ос

налата
движение, 
още по-успешно да изпъл
нява ролята си, имаща из 
вънредно голямо значение 
за неразвитите и развива
щите се страни.

ДВАНАДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС НА КИТАЙСКАТА 
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАВЛЕЗЕ В ЗАКЛЮ 
ЧИТЕЛЕН ЕТАП ф МОСКВА: Съветският 

съюз не приема „новия 
план" на САЩ за раз1 
решаване на палестин
ския проблем, който бе 
изнесен на 1 септември 
от президента Рейтън. 
„Трагедията в Ливан — 
пише „Правда" — е ре
зултат на споразуме
нията от Кемп Дейвид'* 
и при това оспорва 
твърдението на амери
канския президент, че 
войната създаде възмо
жност за установяване 
на мира.

Това е основният акцент 
от югославско-египетски
те разговори на най-висо
ко равнище. Оценявайки 
посещението на Мубарак в 
нашата страна като значи
телен принос за развитие
то на взаимното сътрудни 
чество, делегациите на две 
те страни подчертаха, че 
Югославия и Египет раз
полагат с многобройни 
опити и резултати, което 
е залог за осъществяване-

«от на „исто
99

Дванадесетият конгрес 
на Китайската комунисти
ческа партия, който залоч 
на на 1 септември, навле
зе в заключителен етап. В 
първите пет конгресни дни Да бъде открит процес за 
се водели разисквания във подмладяване на партията 
връзка с програмната реч и да се обяснят предвесте 
на подпредседателя иа ЦК ните промени в организа- 
на ККП Дън Сяопин и цията на партийния върх. 
доклада на председателя Тези промени трябва да 
аа ЦК на ККП Ху Яобан. допринесат за осъществя- 
Изказалите се делегати по ването на идеята за колек- 
групите и комисиите под- тивната работа, 
държали оценката за „ве-

начин се отричат конгре
сите на ККП между Сед- 
мия и Дванадесетия.

АРАБСКАТА СРЕЩА ВЪВ ФЕС (МАРОКО)

Решително становище 

на палестинците
в БРАЙТЪН: Тук започна 

114-та годишна конфе
ренция на великобри- 
танските оиндикати. Ат
мосферата. в която за- 

конференцията 
е наистина пеоимистич- 

в страната владее 
голяма безработица и 
не съществуват почти 
никакви изгледи за час 
по-скорото преодолява 
не на тежката 
мическа криза.

ф БОН: Президентът на 
Австрия Рудолф Кир- 
шлегер' пребивава на 
посещение в Германска 
та федерална републи-

Очаква се на Конгреса

почна

на: [♦]. Палестинците няма да приемат
един план, с който не се признава правото 
на палестинския народ на независима 
самоопределение и завърщане 
земи.

яито

Недвусмислено е подчер- държава. 
на окупираните

ликата историческа промя
на”, която беше главна те- тано, че Китай ще продъл 
ма в изложенията на два- жи да води- независима 
мата най-висши китайски външна политика. За раз- 
партийни ръководители, витие на отношенията си 
Подкрепа е намерило и с великите сили, Китай по 
становището на Дън Сяо- ставя определени условия- 
пин, че „Дванадесетият От СССР се търси да пред 
конгрес е най-важната сре приеме практически юрач- 
ща на китайските комуни- ки за премахване на за
ети след Седмия конгрес плахата за китайската си
на ККП от 1945 година”, гурност, а от САЩ — да 
Изнесеното мнение, че то- зачитат

иконо- Дългоочакваната
вита с и об-
«, ■г*в-
равните1 наи-високо пълнигелнияТ комитет на
дни ВЩ м "Г6ЖДа тези Организацията за освобо- 
Фес ЦентралчТСКИЯ ГраД падение на Палестина взе 
д,™ Тр™ е ^ИНВ “ да отхвърли все- 
ският въппое ртоДаЛвСТИН" план, с който не се
плана за негово^?™0 ДВа пРизнава правово на па-
шаване: Фахдовият падни Д™ския народ на неза‘ туниската схема ЯРей^ висима държава, самооп- 
вият ттгтахт * Реигън°- Ределание и завърщане на 

ят план за Близкия Из- окупираните земи. Ръко-
ток формално <не е в днев ДОДството на палестинците

също прие решение, с кое
то се потвърждава, че 

е единственият леги-

суверенитета и 
зи конгрес ще установи интегритета на НР Китай 
„нова обстановка на всич- и да не се намесват в 

нейните вътрешни работи. 
Дванадесетият

ка.

• БЕЙРУТ: Израел 
•дължава

про-
Да натрупва 

войскови части и оръ
жие в долината на Век, 
по линията за прекъс
ване на огъня.

ки полета на социалистиче 
ската модернизация". без
спорно изразява осъщест
веното единство, но не об 
яснява защо по известен Дисциплинарна комисия.

конгрес 
на ККП трябва да завър
ши с избиране на нов ЦК, 
Комитет на съветници и

ния ред на срещата, 
е ^звестно, че неговото 
..присъствие” Ще бъде 
минуемо

.но
ООП
тимен представител на па
лестинския народ.

, не-
1^
СТРАНИЦА 2
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РАЗГОВОР НА СТОПАНСКИ ДЕЛЕГАЦИИ НА СР 
СЪРБИЯ И НР БЪЛГАРИЯ С ПО-ШБИЛНИ ТЕМПОВЕ 

ЗАНАПРЕДПолезно сътрудничество
# Оценено взаимно* че не са използувани въз- (От 1-ва стр.) образование,

ф- можностите за търговска размяна, кооперация и За здравната защита на мулацията с размер от
♦ специализация на промишлените колективи # През ДР- Тито, той между дру- . населението се грижи Здр 74% и заемането на рабо-
♦ настоящия средносрочен период югославско-българ- гото посочи, че и населе- авният дом в Бабушница та — с 19%. В 1981 и 1982
^ ската размяна на стоки трябва да възлезе на 3*1 ми- нйето от Лужница, рамо
Т лиард долара ф В нишката машинна промишленост Д° Рама заедно с остана- Звонци, Любераджа, Вели-
▲ водиха разговор за сътрудничество в областта на лите наши народи и на- ко Вонинци и Стрелъц и
^ машиностроенето родности, се бори до окон амбулаториите в

чателното освобождение дол, Богдановац и Стол.
Стопански делегации на страни налага на двете на страната от чуждестра- 

СР Сърбия и НР България страни да използуват то- нните поробители, като в 
обсъдиха на 2 септември ва предимство за взаимна тази славна четиригодиш- 
в Ниш досегашния стоко- изгода. В повечето изло- на епопея Лужница даде 
обмен и възможностите' жения на стопанските дей- 703 свидни синове и дъще 
същият - да бъде още по- ци беше подчертано* че ри. 
успешен до края на наето броят на договорите, по
ящия средносрочен разво- добни на този, е 
ен период. Двете делега- ветно голям в сравнение 
ции оглавяваха Алексан- с ефекта1 по-точно, на до- 
дър Митрович, председа- говорените и реализира
те л на Стопанската кама ните сделки и че съацест- 
ра в Сърбия и Петър Ру- вуват реални възможное- 
сев- председател на Проми ти занапред да стане об- 
шлеяо-търговската камара ратното, 
на НР България* с участи 
ето на редица стопански 
дейци от двете страни.
Българската делегация во
ди отделни разговори за 
делово сътрудничество 
представители на Машин
ната промишленост в Ниш.

личните доходи с 41%, акуФ

със здравните станици в година трябваше да влез
нат в строя още няколко 
обекта, които да ускорят 

Раков още повече стопанското 
развитие на общината. То 
ва на първо място са „Бал 
кан” във Велико Бонинци, 
фабриката за глинени из
делия „Комуналац” в Бгр 
бушница и хотел-ресторак- 
та в Звонска баня.

Очаква се наскоро да бъ 
дат пуснати, като по та
къв начин се даде нов 
тласък на стопанското ра
звитие на общината. Еле
ктрифицирани са всички 
селища, построени са към 
стотина километра нови 
пътища и др. комунално- 
битови обекти.

С разширяването на съ-

Успешният ход на Наро 
несъот- доосвободителната борба 

и разширяването на съп
ротивата в този край до
веждаха до отчаяние бъл* 
гарските фашистки окупа
тори. Те извършваха най- 
брутални и зверски мъче
ния над населението. Из
вършвани бяха масови ра 
зстрели в Стол, Дървена 
ябука и др. Много сели
ща бяха опожарени и сри

дългогодищно
СЪТРУДНИЧЕСТВО ществуващите мощности в 

гумарската и текстилната 
промишленост и с по-яа- 
татъшното сдружаване на 
труд и средства, с което 
Бабушнишка община мо
же да служи за пример в 
Нишки регион, се създа
ват още по-реални възмо
жности за успешен ход за
напред.

Спирайки се върху този 
въпрос С. Велкович под
черта, че занапред задача 
над задачите пред всички 
трудещи се в Бабушниш
ка община е борбата за 
провеждане на стопанска
та стабилизация, борбата 
за по-качествено производ 
ство при постоянно пови
шение на производително
стта на труда, икономич
ността в работата. Тези за 
дачи поставят и неотдав
на проведените Девети кон 
грес на СКС и Дванадесе
ти конгрес на СЮК.

В разговорите в Машин- 
с ната промишленост, Слав

ко йович* председател на 
деловия отбор на тази сло 
жна организация на сдру
жения труд напомни най- 
напред* че нишкият колек 
тив от 1974 година е осъ-

нати из основи.

ГОДИНИ НА ВЪЗХОД

* -VСлед изгонването на оку 
паторските пълчища от то- Милан Драгович, подпред- 
зи край, започна небивал 
стопански възход.

Седател на Скупщината на 
СР Сърбия говори по слу
чай откриването на новия 

Образователен център

БЛИЗКИ ПАЗАРИ

В уводното 
Александър 
подчерта, че договорената 
размяна на стоки между 
Югославия и България в 
този средносрочен период 
от 3,1 милиард долара не 
се осъществява според пре 
двидените темпове* 
че тази среща и двуднев
ното пребиваване на сто
пански дейци от съседната 
страна трябва да доприне
се към още по-плодотвор- 
ната търговска 
кооперацията и взаимната 
специализация на промиш
лените колективи. Той ка
за* че най-големият обем 
на размяна е 
със СР Сърбия, но в пър
вите седем месеца на го-

изложение ществил с партньори в съ-
Митрович седна България няколко

забележителни 
Тук преди всичко , той има 
на предвид 876 вагона* ре
зултат от успешна коопе
рация е „Балканкар” и др.
произведения- Както под- които осъществяват

така черта Иович, кооператив- доход от 2 милиарда и до-
ното сътрудничество е ход ^ 450 мИлиона дина-
било свързано с доставка- годишно, като при то-
та на вагони* а 'както и ва се създават НО мили-
той, и редица други сто- она динара за възпроиз-
пански дейци са на мне- водство. В обществените тите на стопанисване са

размяна, ние* че размяната «а сто- ПъК дейности днес рабо- растели над средното в
ки не бива да се обуела- тят 539 дущи. в образова- Републиката. Така обще
вя по такъв начин. Той нието работят пет основну
изнесе* че МИН или само- учили ща и един образова- личавал
стоятелно* или в сътрудни телен център за средно

предвиден честно със сродни фирми,
предлага скретници, арма
тури и съоръжения за ра
зни видове електроцентра
ли и средства за пречист* 

и въздух, 
като същевременно купу
ва електромотори и раз
вива кооперация.

През 38 свободни годи- 
социалистическо 

строителство в Бабушниш
ка община изникнаха 20 ос 
нов ни организации на сдру 
жения труд и днес в сто 
панството има 2125 заети, 

общ

ни насделки. — С осъществените ре
зултати в следвоенното из 
граждане можем да бъ
дем доволни 
между другото в доклада 
си Станко Велкович. Осо
бено в средносрочния раз
воен план от 1976 до 1980 
година са постигнати хуба 
ви резултати.

В този период елемен-

подчерта

ственият продукт се е уве 
средно годишно с 

53%. доходът с 55%, нето- ПРЕДАДЕН НА УПОТРЕ
БА НОВ ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ЦЕНТЪРЛауреати иа Септем

врийски награди
дината е реализирано са
мо 34 на сто от предви
дената сума. Във вносно- ване на вода 
износните сделки се появи 
дефицит и на страната на 
СР Сърбия- който по мне 
ние на Митрович може да 
се премахне с по-голяма 
кооперация «а промишле
ните колективи и специа
лизацията в изработката 
на отделни
Това преди всичко се от
нася До сътрудничество с 
■Дървена застава" и 
МИН, от една и Балкан
кар" от София; възможнос 

.,14 октомври” в 
Крушевац и Електронна
та промишленост в Ниш- 
и Института ,-Михайло Пу 
пин” в Белград, строител
ната оператива в Сърбия- 
химическата промишле
ност, селскостопанските
комбинати и другите Да

По повод тазгодишния 
празник на свободата на 
Лужница беше предадена 
на употреба нова сграда 
на Образователния цен
тър- Откривайки този 
хубав обект. Милан Драго 
вич. подпредседател на 
Скупщината на СР Сърбия 
между другото изтъкна, 
че Центърът ще даде още 
по-хубави възможности за 
работа на средното насо
чено образование в този 
край. Освен това и Регио
налната общност по сред
но насочено образование 
вече е отпуонала 1,3 мили
она динара за обзавежда
не на кабинетите с нуж
ните учебни помагала и 

.пособия, конто ще бъдат 
от голяма полза за учено 
любивото население на 
Лужница.

От тържеството беше из 
пратена приветствена теле 
грама до Централния коми 
тет на ОЮК и Председа
телството на СФРЮ.

Матея Андонов 
Снимки; Милорад Янкович

Две местни общности — Дървена ябука 
и Ралин, военната поща в Лесковац — и 8 от
делни лица са лауреати па тазгодишните шес- 
тосепгемврийски награди по повод Деня на ос
вобождението иа Лужница.

■ Местната общност в Дървена ябука по
лучи ЕМБЛЕМА за изключителни резултати в 
комунално-битовото изграждане иа селото. С 
доброволен ТРУД цървеноябучаии са построили 
и път в дължина от 5 км. Също за завидни ре
зултати в тази област ДИПЛОМ СЪС ЗЛА 1 НА 
ЗНАЧКА спечели и местната обвшост в село 
Ралин.

О-г българска страна съ 
що е изтъкната готовност 
та за подобрение на кон
кретното сътрудничество 
с нишките металообработ
ващи организации в посо
чените области, но със за
бележка, че сега предста- 

стопанските

съоръжения-

вителите на 
фирми трябва да постиг
нат окончателен договор. 
Двете страни в течение на 
разговорите подчертаха- че 
често се явява проблема 
на взаимното разплащане 
за сключените сделки и 
че при компетентните ор
гани ще направят опит да 
издействуват по-добър -гре 
тман иа договорени сдел
ки- за да може търговска-

получиха и ВОЯ МИТИЧ, сек-Емблеми
ретар на Регионалната самоуправителна общ- 

насочено образование в Ниш. и МИО-

тите на

пост за
ДРАГ ПАНИЧ, работник в Републиканския 
Секретариат на вътрешните работи в Блбушни- 
ца, а дипломи със златна значка: ПЕТЪР ПЕ- 
ЯЧИЧ, секретар на основното училище „Дбб- 

Богданович” в Стрелъц, ВИДЕН ВИДАриика
НОВИЧ, секретар на Изпълнителния съвет при 
ОС в Бабушница и ВЛАСТИМИРКА МИЛОВА- 
НОВИЧ. преподавателка в основното училище 
„Иво Лола Рибар" в Бабушница.

Парични възнаграждения от по 8000 дина 
ра получиха ЧЕДОМИР ТАНЧИЧ, работник в 
ООСТ „Тъкачен цех” към- химическата проми
шленост, „Лужница” в Бабушница и МИРОЛЮБ 
ЧИРИЧ, младеж от село Ресник.

задоволят нарастващите по 
треби ;на НР България, със 
стоки- които тези фирми 
предлагат.

та разм-яна, кооперацията 
и специализацията, да по
стигнат договореното рав-

Петър Русев по този по 
близост-

нище.
вод изтъкна- че 
та на пазарите на двете

Н. С.
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ВЛАСИНА ДОСТОЙНО ПОСРЕЩНА ДЕНЯ НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНАТАСилата е в задружността Пусната в 

действие 

фабриката за 

преработка 

на торф

организации,След това Димигриевич 
говори за развитието 
инфраструктурата, разви
тието и задачите в здрав
ното дело, образованието, 
културата и 
ншг доброволен младежки 
труд, като подчерта, че във 
всички тези области се 
чувствуват твърде добри 
постижения.

заслужили 
общности, трудови хора и 
граждани бяха връчени пе 
тосептемврийски 
иия, похвали и награди.

(От 1-ва стр-)
сдружаване на , Модната 
конфекция и „Народна ра 
динцет” с Памучния ком
бинат от Враня. С успеш
ния референдум дойде дб 
сдружаване на „Мачкатп- 
ца” и СОСТ „Иво Лола 
Рибар" от Белград. Стро
ителната трудова органи
зация „Зидар” е в систе
мата на сложната трудова 
организация ..Маврово" от 

' Скопие. Понастоящем в 
ход е инициативата за 
създаване на агроком- 
плекс, така че не съще-

на
призиа-

по-нататъш- На тържественото -заес-
и Ра-дание присъствуваха 

дован Пантович, подпред
седател на ПредседатслсТ- 

СР Сърбия, Све- 
Риканович, подпред- 

Изпълмитслиия
вото на 
тозар
седател на 
съвет на Скупщината на 
СР Сърбия, Драголюб Ми- 
тич, член иа Изпълнител
ния съвет па СР Сърбия, 
представители на Между- 
общинската 
общност от Лесковац. съ
седните общини, както и 
продставитсли на органи
зации, с които е сдруже
но сурдулишкото стопан-

На тържественото засе
дание бе учредено призна
нието Емблема на града, 
израз на ценно обществе
но признание. Първата ем
блема иа град Сурдулица 

ствува трудова организа- е присъдена на Драгослав 
Маркович, член на Пред
седателството на ЦК на

регионална
ция. която да не е в рам
ките на някоя голяма сто 
гтанска система. Това пък СЮК. На Драган Томич. 
е сигурна гаранция за по- генерален директор на Фа 
добри стопански резулта- бриката за мебели: „Спм- 
ти и за по-сигурно бъде- по" от Враня е присъдена 

Грамота. След това нанай-

[5] Въз основа на доходното си свързване 
ООСТ .Билье-продукт" от Сурдулица и Хими-. 
ческата промишленост „Невена” от Лесковац 
за изграждане и оборудване на обекта са вло
жили 24.5 милиона динара • Над 30-те нови

работят ще осъще- 
от 47 милиона ди-

ство.
С. М.ще. работници, които тук ще 

ствят годишно производство 
нара • Това е само първият етап в изграж- 

значителен обект за сурдулиш-Със заключения не се изпълняват планове дането на този 
кото стопанство

ва се, годишното производ 
ство да възлезе на 47 ми
лиона динара ,а доход от

«а годината.В началото на седмица- мата по есенна сеитба в 
та най-виснште изпълни- същия, 
телни органи в Нишки 
регион — председателства Покрай^ посочването на 
та на А1еждуобщ1шските многобрОйните трудности 
конференции на СК, ССТН, в стопанисването и рабо- 
синдикатите, Междуоб- тата, които инак не са 
щинската регионална общ- характерни само за този 
ност. Регионалната стопан край, най-висшите органи 

в региона особено внима-

Населението от Власинаполугодие 
Както бе изтъкнато в без
отговорността и лентяйст- 
вото трябва да се търсят 
причините и за това, че 
в 15-те общини загубите 
са двойно по-големи 
колкото през миналата го
дина, докато за лични до
ходи са разпределени 32 
на сто по-големи средства 
от миналогодишните, а за 
разширение на материал
ната основа на труда са 
отделени само около 9 на 
сто повече.

достойно посрещна праз
ника на освобождението 
на общината от фашист- 29 милиона динара. При 
кия враг. преди всичко б^л 
гарския. Покрай останало
то по повод 5 септември 
— Деня на освобождение
то, на 4 септември в пр ' милиона динара (75 към 
съствие на населението от ' 25 на сто в полза на ор- 
този край, представители ганизацията от Сурдули- 
на „Билье-продукт” и „Не- ца). 
вена”, на обществено-по. 
тическия живот от Сурду
лица и Лесковац бе преда
дена на употреба новоиз-

годиш-това очаква се и 
ният доход за разпределе
ние между тези две орга
низации да възлезе «а 12,5

от-

:
ска камара и Регионалният 
кооперативен съюз — про
ведоха в Ниш 
заседание, на което обсъ-

ние посветиха на така на
речените субективни ~ сла
бости, които както бе под
чертано са , повлияли и 

диха шестмесечните сто- предизвикали изключител 
пански резултати в 15 66 но неблагоприятни течения 
щини в региона и програ- и резултати през първото

съвместно
Торфът произведен в та

зи фабрика ще заема твър 
де значително А1ясто в на-Т. Н.

СБВЕТ НА ОБЩИНСКАТАОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Обсъдени повече 

въпроси
Йован Петрович 
пуска в действие 
фабриката за прера
ботка на торф

обективни, но и субектив
ни причини •— безотговор
но ^тношение на труде
щите се задължени за та
зи дейност.

На заседанието на Из
пълнителния съвет на Об
щинската скупщина в Бо
силеград, състояло се на 
2 септември т-г.’ на което 
присъствуваха и предста
вители на обществено-по
литическите организации, 
организации- организации 
на сдружения труд от из- 
вънстопанската дейност и 
комунално-услужната ор
ганизация -.Услуга" бяха 
обсъдени няколко въпроса. 
Преди всичко вниманието 
на присъствуваЩите прив
лече информацията на 
Службата по обществено 
счетоводство, отнасяща се 
до финансовите резулта
ти ,на организациите от 
извъюматериалното произ 
водство през първото полу 
годие на годината и ин
формацията във връзка с 
поддържане хигиената в 
града- изготвена от испек- 
цията по комунална ' дей
ност. Не с по-малко вни
мание бяха обсъдени и

приети финансовите пла
нове на Фонда за усъвър- 
шенствуване животновъд
ството в общината и Фон
да за подобряване безопас 
ността по движението. Чле 
новете на Изпълнителния 
съвет приеха исканията 
на няколко селскостопан
ски производители за па
рична помощ, на които ло 
шото време предизвика 
полски щети. Те приеха и 
искането на ООСТ -,Услу
га" за определяне цената 
от 1 динар за превозване 
на хляба до селата Горна 
и Долна Лисина и Долна 
Любата.

С цел да се подобри хи 
гиената- членовете на ИС 
приеха решението- според 
което от средствата на 
Фонда за комунална дей
ност към Общинската 
скупщина да бъдат обез
печени 350 000 
купуване на 
който
•ще върши по-редовно и ор 
ганизирано почистване на 
боклука от улиците- мага
зините и жилищата. Но 
както бе посочено и об
щинската инспекция по 
комунална дейност ще 
предприема мерки срещу 
лица, които боклука не 
слагат на определено за 
това място. За неизпълня- 
ване задачите ще се 
търси и' отговорност от 
компетентните лица в -,Ус
луга”.

градената фабрика за про
изводство на торф. С пре
сичането на лентата от 
страна на йован Петро
вич, делегат в Скупщина
та на СР Сърбия започна 
с работа единствената фг? 
брика за торф в този край

маляването на вноса на съ
щия и в стабилизирането 
на стабилизационните те
чения в селското стопан
ство. Засега същият ще се 
ползува в производството 
на ранни зеленчуци, гор
ски и овощни фиданки и . 
цветя и пр. Обаче това е 
само първият етап в из-

динара за 
трактор, с? 

тази организация
За значението на фабри

ката говори Драголюб Ни- 
колич, директор в ООСТ граждането на фабриката. 
..Билье-продукт'. Той под- Във вторият етап, чието из 
черта, че за изграждането 
на този обект, започнато 
на 5 септември Атиналата 

изразходвани 
динара и съ- 

обезпечили .,Би- 
и „Невена".

Обсъждайки информа
цията- отнасяща се до по
ддържане хигиената в гра 
да бе констатирано, как
то и на повечето заседа
ния досега- че хигиената 
не е на нужното равни
ще. За това нещо коАгунал 
но-услужната 
ция ,-Услуга", 
държа чистотата има и

граждане ще започне по- 
късно ( в зависимост от 
средства) от торфа ще се 
произвеждат специални фи 
литри, торфни плочки за 
спортни терени, торфни 
чинии, и други произведе
ния, а ще се ползува и 
за терапевтични цели в 
медицината.

година, са 
24,5 милиона
щите са 
лье-продукт 
Имайки предвид, че сурЧ 
вината
на торф е в'непосредстве
ната близост на фабрика
та, както и останалите из
годно сти на домашния и 
чуждестранен пазар, очак-

по-
за производство

организа- 
която под-

М. Я. В. Б.
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РАЗГОВОР СЪС СЕКРЕТАРЯ НА ПЪРВИЧНАТА 
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯТА" А ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК В 

ДИМИТРОВГРАД. МИЛУТИН ЛАЗОВ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА 
СТАБИЛИЗАЦИЯ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

В

Слнце към проблемите Задача над задачите
Задоволството от положителната шестмесеч

на равносметка не може да бъде пълно, за-щото 
повече от организациите не са спазвали кри
териите за разпределение на средствата, така 
че за лични доходи са взети незаслужено над 
2,4 милиона динара.

Обсъждайки неотдавна дадат условия за трайна 
стабилизация на ООСТ. В 
този смисъл в програмата 
трябва да бъдат посочени 
области, в които съществу
ват вътрешни резерви. За 
да осъществим тази прог
рама на самото заседание 
на първичната организа
ция ще определим и кон
кретни изпълнители на 
конкретни задачи и сроко 
ве. Но и покрай това в 
съвестта на всеки трябва 
Да бъде присъствуваща 
идеята- че всички заедно

и всеки отделно е отгово
рен за развитието на на
шата организация, по този 
начин и на нашето обще
ство. Това е начинът за 
успешно 
проблемите и 
не решенията на XII и 
IX конгрес.

заключенията от второто 
заседание на Централния 
комитет на СКС и заклю
ченията на Общинския ко 
митет в Димитровград от 
4 юни 1982 премахване наг., председ^ 
телството на Общинския 
комитет «а СКС в Дими
тровград прие конкретен 
оперативен план за прове 
ждане в дело на спомена
тите заключения. Как те 
се провеждат на практика 
в първичната организация 
на СКС в ,-Електрострибу- 
цията" в Димитровград- 
разговаряхме със секрета
ря на първичната органи
зация Милутин Лазов.

— Да ли провеждането 
на политиката по иконо
мическа стабилизация е би

изпълнява- Съглаоно с резолюциите 
на Дванадесетия ко-хйрес 
на СЮК и Деветия кон
грес на СКС и становища
та и заключенията на Вто
рото заседание на ЦК на 
СКС, Общинският коми
тет на СКС и Общински
ят синдикален съвет в Бо
силеград тези дни обсъди
ха осъществяването на 
икономическата стабили
зация през първото полу
годие на годината и утвър 
диха конкретни насоки за 
действуването на партий
ните и синдикалните орга 
низации на този план. ^ 

Посочвайки най-важни
те финансови показатели 
за стопанисването на ор
ганизациите на сдружения 
труд в периода януари — 
юни, изпълнителният сек- 
ретар на ОК на СКС по 

Щс икономически въпроси Си
меон Р. Григоров изтъкна, 
че деловите резултати мо
же и трябва да бъдат го
лямо насърчение в реали
зацията на поставените це 
ли и задачи на икономи- 

други ческата стабилизация. Оба 
че задоволството не може 
да бъде пълно, защото по- 

А. Т. чти всички организации

не са спазвали критери
ите за разпределение на 
дохода, така че за лични 
доходи са взети незаслу
жено 2 416 869 динара — 
1 624 000 динара в стопан
ските организации 
729 869 динара в нестопан
ските трудови колективи. 
Съществуват и други про
блеми и трудности, а пре
ди всичко загрижава все 
още недостатъчното пови
шение на производително
стта на труда и недостатъ
чната отговорност в ре а ли 
зацията на обществените 
цели и задачи.

На съвместното заседа
ние на Общинския коми
тет на СКС и Общинския 
синдикален съвет в Боси
леград, на което присъ-с- 
твуваха и представители 
на обществено-политиче
ските организации и тру
довите колективи, бе ре- 
шено да се засили дейно
стта на организацията на 
Съюза на комунистите и 
Синдиката, в резултат на 
която ще се повиши ефи
касността на отговорните 
субекти в реализацията на 
стабилизационните задачи. 
В тази дейност акцентът 
ще бъде сложен върху по
вишаването на производи
телността на труда, изди
гането на трудовата дис
циплина и изострянето на 
отговорността на всички 
субекти за обществените 
цели и задачи.

Членовете на Общин
ския комитет на СКС. и 
членовете на Общинския 
синдикален съвет обсъди
ха и състоянието в снабдя-

— Кои са основните за
дачи във вашата програ
ма?

— Преди всичко, нужно 
е да поведем по-голяма 
сметка за трудовата и те
хнологическата дисципли
на и да отделим труда от 
невежеството. След това 
трябва да се борим произ 
водственият труд да зае
ме централно място в раз 
пределението на дохода. 
И нашите задължения към 
клиентите подразбират ре
довно снабдяване с ток- а 
започнатите инвестицион-

и

ло на дневен ред във ва
шата първична организа
ция?

Ж

.— Със своите заключе
ния от 4 юни Общински
ят комитет в Димитров
град потърси от всички пър 
вични организации да раз 
работят свои програми и 
раздвижват акции за про
веждане на политиката по

: ни обекти час по-скоро да 
бъдат завършени, 
поведем повече сметка иШ --

стабилиза-икономическа 
ция. Тези дни и Предсе
дателството на ОК на СКС 
в Димитровград обсъди

за премахване на отпуски 
те по болест- ще поведем 
по-голяма схметка за пред
ставителните разходи, ко
мандировъчните и 
проблеми.

.-■V

провеждането на заключе
нията, а също и на заклю 
ченията от второто заседа 
ние на ЦК на СКС. Спо 
ред приетия план от стра 
на на Председателството 
всички първични органи 
зации са длъжни поне 
един път в месеца в пие 
мена форма да осведомя 
ват Председателството за 
реализираното на приети 
те програми. Това най-до 
бре говори за сериозност 
та на задачите които ни 
очакват- Затова веднага е 
оформена работна група- 
която да изработи програ 
ма в нашата организация- 
Работната група успешно 
изпълни задачата и пред
ложената от нея програ
ма- тези дни ще бъде об
съдена на заседанието «а 

организация, 
основа

Милутин Лазов, секре
тар на първичната органи
зация в Електродистрибу- 

цията в Димитровград

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КОМУНИСТИТЕ В ООСТ „ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД"

Особена отговорност 

на комунистите нането на населението 
общината със стоки от пър 
ва необходимост, отделно 
с брашно. Въпреки че сна 
бдяването с брашно посте
пенно се нормализира, все 
още съществуват труднос
ти. Местните общности про 
явяват

в

трудовата дисциплина — 
гова са главните направ
ления на икономическата 
стабилизация-

Имайки предвид значе
нието на ООСТ „Тигър — 
Димитровград" за стопан
ството на Димитровград
ска община, особено за 
нейното промишлено раз
витие, тогава е ясно, че 
отговорността на комунис
тите в този колектив е 
твърде голяма. Въпреки че 
шестмесечното стопанис
ване на тази ООСТ е оце
нена като задоволяващо, 
големи проблеми създава 
набавката на възпроизвод- 
ствени материали и суро
вини, неоснователните от 
съствия от работа и раци
оналното ползуване на 
енергията.

Накрая да напомним, чс 
борбата за нови изноони 
пазари и тук не е завър
шена. Напротив, трябва да 
се схване, като че ли име
нно сега започва.

Предраг Димитров

На събранията на първичните организации 
на СК в ООСТ „Тигър — Димитровград", със
тояли се тези дни, бяха разгледани няколко 
жни 
сти.

първичната 
Най-вероятно, въз 
на -разискванията- ще бъде 
и допълнена.

— Кои са основните це
ли на тази програма?

— Нашата програма имд 
за цел да даде основи вър-

ва- готовност да съдей- 
ствуват на „Слога” с цел 
да не се създават ненуж
ни запаси, следователно из 
куствен недоимък, но все 
още на някои домакинст
ва. по приятелски, роднин
ски и други връзки, се 
дават повече от необходи 
мйте количества брашно 
Занапред трябва да се ва 
ди още по-решителна бор 
ба срещу тези прояви. За 
сега количеството на оста 
палите необходими стоки 
задоволява, а компетентни 
те от ООСТ „Слога" 
щават. че през есента ще 
има достатъчно сол 
олио. Но воичко това не 
е гаранция, че няма да 
има проблеми. Защото съ
здаването на излишни за-

матсриала, които посочват всички трудио- 
съпътствуващи югославското стопанство, а 

число и ООСТ „Тигър — Димитровград”-в това
Комунистите бяха запознати със заключенията 
на Второто заседание на ЦК на СКС, Опера
тивния плам за работа на ОК на СК в Дими
тровград и заключенията на Секретариата ва 
СК в ООСТ „Тигър — Димитровград".

съгледатху които ще се 
конкретните задачи. С ре
ализацията им ще се съз-

Износът. като задача с 
най-високо предимство, и 
занапред е главната стра
тегическа задача. Само 
чрез износ на валутните 
пазари могат да се подо
брят машите (лоши) ико
номически отношения с 
чужбина. Производство за 
износ, борба за всеки ди-

Във всички тези матери 
ли ясно 
твърде
се ускори дейността на вси 
чки устройства по осъще
ствяване целите на иконо- 

стабилизация.

се посочва, че 
спешно трябва да

обе-
мическата 
Въпреки всички предупре
ждения, пристига-Ди от

и по-яатамного равнища.
са налице отрицателни „ар (предимно за валутни 

динари), максимално пол- 
и зуване на разполагаемите 

намаляване

тъ-к
тенденции, които до голя- 

степен затрудняват 
без това незавидното сто
панско положение.

паси лесно предизвиква 
кризи в снабдяването.ма

капацитети, 
па брака и подобряване на М. Янев
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ШЕСТМЕСЕЧНО СТОПАНИСВАНЕ НА СУРДУ 
ЛИШКИТЕ ТРУДОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

г Кратки новини
Основната организация на сдружения

■ тапа” Нза ДГ» а^Гром^Г" --
з"СбрЦойки микро 

мотори, което е с 20 на сто по-малко от запла 
пувапото. докато па домашния и чуждестранни 
пазар реализира 355 647 бройки или 8811 
сто от заплануваното количество.

Планът за настоящата година 
628 хиляди мцтори от всички типове.
ООСТ от износ в настоящата година планира да 

39 милиона долара.

Добре е, но може още по-добро
8591 динара-възлиза на

което е за 21 «а сто 
вече по отношение <на съ- 

мипалата

// а. на- ло-ф Рационално ползуваше на суровините 
маляване разходите по стопанисване, изостря
не на отговорността — основни 
по-нататъшно стабилизиране на

възлиза 
Тазищия период от 

година.
Накрая трябва да изгьк- 

стопа1ИСтвото е

насоки към
стопанството

пем- чс 
подобрило степента на са
мофинансиране, 
участието на деловите сре 
дства в съвкупните 
ри възлизат «а 72-37 спря
мо 67,46 в предишната го-

реализира
вори за домакинско сто
панисване. Още повече, че

И финансовите, и показа
телите за физическия обем 
на стопанисване на сурдули представителните разходи

само с 2,12 
беше

понеже Един от иай-големите потребители на
ООСТ за производство на ми 

Галеника" в Сурдулица е тру 
„Агрокомерц" от Велика 

птицеферми

ми-
нералиа вълна от 
//ерална вълна 
довата организация 
Кладуша. 
тази трудова
80 хиляди квадратни метра минерална 
във формата на ястъци върху битумен—хартия 
деблина 10 сантиметра. Стойността възлиза на 

8 милиона динара.

износа увеличени 
на сто и което не 
случай в предишните го
дини.

Съотношението на раз-

шкото стопанство за първо
то полугодие на т.г. по от
ношение на същия период 
от миналата година, свиде- 
телствуват за укрепване на 
стопанските организации и пределенисто също е зна- 
за по-добро стопанисване, чително подобрено — 74-24 
Постоянните трудности- ко спрямо 25-76. Изземат ли 
ито съпътствуват стопанс-г се Власинските водоцен- 
вото на цялата Република- трали това съотношение/ 
са налице и на територия- по-неблагоприятно и 
та на тази община, но с лиза на 87,60 към 
увеличено ангажиране- ка
то че ли нямат съществено 
влияние върху постигнати
те резултати.

Именно за първите шест 
месеца сурдулишкото сто
панство осъществи по-голям 
общ доход за 35-75, доход и общо потребление рас- 
за 34,34 и чист доход за нат по-бързо с 36,42 на 
35,23 на сто. Част от чистия сто. Дори седем трудови 
доход- отделен за разширя- организации са нарушили 

мерилата на самоуправи- 
беле- телните общи актове и пре 

калено заплатени лични

За строителството на
организация ще изкупи около 

вълна
дина.

Всичко това показва- че 
стопанството на Сурдули- 
шка община е добро, но 
може да бъде още по-доб
ре ако се ангажират всич
ки сили и разполагаемите 
капацитети, което е зада-

около

Средства, предназначени за обществена 
прехрана- се заплащат в пари в 18 организации 
и общности- в които работят 447 работника. То
ва са главно организационни

дейности. Най-малкият размер е 21) ди
нара- и го получават работниците от -.Власи- 
на-гостилничарство", а най-голям За динара 

ООСТ „Аптека" и строителната 
•Власинац".

С. М.

ВЪЗ-
12,40- ча на всички организира

ни субективни сили- а пре 
ди всичко на Съюза на 
комунистите- така че кра
ят на деловата година мо
же да се очаква с още 
по-добри резултати.

което налага в предстоя
щия период трябва повече 
да се отделя за развитие- 
разширяване на материал
ните основи на труда и ре
зерви. Неблагоприятно е, 
че и средствата за лично

от извънстопан-
ските

получават в 
трудова организацияСт. Н. У

ДИМИТРОВГРАД

Сиабрането досега без големи трудностиване материалните основи 
на труда и резерви 
жат ръст за 24.39 на сто.
На такъв ръст най-голямо доходи възлизат общо на 
влияние имат приходите, 4396 хиляди динара. Най- 
осъществени с продажба на голямо нарушение е при 
домашния пазар. На чуж .'Мачкатица” (1911 хиляди 
дестранни пазари е реали- динара), но с оглед, че ли- 
зирано 55 513 хиляди ди- чните доходи са били твър 
нара с продажба на микро де ниски и сега личният 
мотори в СССР от страна доход в тази организация 
на ’.5 септембар”. възлиза на 9159 динара, на

лице е тенденцията на по
вишена заинтересованост 
при работниците за по-го- 
лямо производство.

Има ли „Търгокооп” ня 
какви конкретни начина
ния в тази насока?

— Исканията на Съвета 
на потребителите за спе
циализиран магазин не е 
новина. -.Търгокооп” за 
това няма нито намерение 
пито средства а наше мне 
ние е. че такъв магазин 
не е необходим. Причини
те са: когато има на па
зара- потребителите не 
купуват в магазин.

— Какво става с въгли 
щата и дървата? Идват 
студени дни.

— С въглищата сигурно 
ще има проблеми. И тук 
става въпре за недостиг 
на средства. Всички мини 
търсят средства за разшир 
яване и модернизация па 
своите капацитети, а .,Тър 
гокооп”- както казахме ня 
ма средства. Опитахме се 
пак при банката и там ни От 
говориха, че снабдяването 
с въглища ще бъде реша 
вано по същия начин- как 
то в Пирот. Как ще стане 
това, остава да видим. Те 
зи дни „Търгокооп" полу
чи 69 тона лигнит1 обаче 
никой не искаше да купу 
ва така че бяхме принуде 
ни да го развезем в наши 
те магазини, макар че стру 
ваше само 3230 динара 
тон. Нуждите на Димит
ровград са около ЮОо то- 

но тази година сигур
но ще бъдат по-големи 
понеже мнозина ще оста
ват печките на ток или 
нафта. Правим опити да 
получим известни количе 
ства посредством ,'Инекс", 
но доста е трудно. А. Т.

Досега в Димитровград не е имало проблеми 
снабдяването с основните хранително-вкусови проду 
кти.

в

бъдатС тези думи Петър Елен 
ООСТ

на’ а средства ще 
осигурени чрез Белград- 

главен сна ската банка — 
Димитровград банка в Пирот-

Доколкото се касае за

ков, директор на 
.,Търгокооп” 
бдител на
и околните села отговори 
на въпроса за снабдяване другите

основна

продуктиСХВАНАТА СЕРИОЗНОСТ 
НА СТОПАНИСВАНЕ

Стопанство без загуби е 
найтолямото желание на РАСНЕ ФИЗИЧЕСКИЯТ 

на ОБЕМ НА ПРОИЗВОД-всички организации 
сдружения труд и общест- СТВОТО 
вено-политическите общ
ности. Да се постигне то-_Благоприятно е. че при
ва — значи да се схване водещите трудови органи- 
цялата сериозност на сто- зации расне физическият 
панисването. А тя в Сурду обем яа производството: 
лишка община се оглежда при ВЕЦ „Власина” про- 
в подчертаните усилия на 
фактори на стопанисване
то да затворят всички от
ливания на средствата- къ 
дето могат да се затворят 
и максимално да се ползу
ват разполагаемите мощ
ности.

изводството 
255 316

достигна
електроенер- 

43-93
квч

гия (увеличение за 
на сто)- ,-Мачкатица” реа
лизира производство 
1530 тона отливки, кон
струкции и оборудване(по 
вече за 8-6 на сто) и пр. 
Доходът па работник в 
сурдулишкото стопанство 
възлиза на 140 060 динара 
и е по-висок за около 18

от
Димитровград: снабдяването сравнително добро

Може би, в някой мото. положението е главно до
бро.
ход подготовките за опре 
делени краища на общи 
ната. като Бурела, да се 
снабдят допълнителни ко 
личества хранителни 
дукти,
нето през зимата е затруд 
нено.

С изразходвани средст
ва от 867 202 хиляди ди-на 
ра и ръст от 36,45 на сто 
по отношение на същия 
период, не може напълно 
да се задоволим, понеже 
по отношение на ръстта 
на общия доход са по-ви
соки за 0-7 на сто. 
процент говори за. незна
чително намаляване иконо 
мичността. Когато се има
предвид, че най-голямата на същия период от лани. 
част от изразходваните Все още обаче голям брой 
средства се отнасят до су- работници отсъствуват и 
ровините, материалите и в тази област има неиз- 
производствените услуги- а ползувани резерви, Да на- 
по-малко за изразходвана помним, че средният месе- 
енергия, това наистина го- чен личен доход яа зает

В момента са вмеит, се почувствува недо
стиг на брашно, но това 
беше повече 
слабост на нас- като снаб
дители- отколкото истин- 

Елен-

моментална
на сто, а с това се подо
брява и производителност
та на труда-

Стопанството на общи- 
Този ната през първото полуго 

,дие средно е имало 3014 
работника или за 14 на 
сто повече по отношение

ски недостиг каза 
ков. Но все пак трябва да 
си признаем, че снабдява
нето с брашно е наистина

про
понеже снабдява-

трудно. понеже всички, и 
производителите и 
зи които го продават тър 
сят аванс, а ,-Търгокооп” 
няма пари. Обаче не смее 
да се допусне да има не
достиг на брашно. В то
зи смисъл са превзети оп 
ределени мерки да се на 
мери брашно във Войводи

— Имайки предвид фак
тът1 че идва сезонът кота 
то се слага зимнина става 
въпрос за 
със зеленчуци^ Съветът на 
потребителите раздвижва 
инициатива за отваряне на 
специализиран магазин на 
зеленчуци.

оне-
на.

снабдяването

■ад
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Нов „поправителен изпит"
А дежда в евентуалния възход на стопани- от редовете на гамияДСъга?сн зп "ромеНи' па към Съ|°зкця изпълнителен съвет). На 
сването в първото полугодие, а и след това п,ветДппи«тР СЗМ^,С 3 Л изпълнителеи средата на настоящия средносрочен период, 
сега е абсолютно сигурноче за оптимизъм ™ Се обооновават «а сведение- трябва да се преустроим по начин, който
няма място. о1етките„аСлужбатГпообщ“ Работните ™ Тг МН°Г° С6 6 Работело' рялата твърда гаранция, че - нкономи- 
ствено счетоводство говорят че има значи- Г Съюзния изпълнителен чески и обществено гледано - до 1985 ще
и€ ~Тле°НеНВД °Т ПЛаНОВИТе тпропорции лож^ния на .«ра^ро^аТГомХ'™^ С™ГНеМ П° ПО™аКВИ' п°-добри пъ^а- 
мрж Р ® 101)1 в РезолюДиите. Трудно бе. билизацията”, и затова трябва да се очаква Излиза ое на своеобразен „поправителен
поиятн Д^^Г°ТО И се очаква? че н®благо- това благоприятно да се отрази върху каче- изпит" по планирането- но и по отношение
то п ИТС пРоцеси в стопанството^ за крат- ството на резолюцията за следващата годи- то във всички сфери на политиката и икюно-

о време коренно да се изменят- Обаче-оно- на. Успоредно с това, вероятно- след обще- миката. Шансовете за ,-издържането" във
в което особено тревожи, са още по-небла- ственото верифициране на този документ от всеки случай са по-благоприятни \в оравне-
гоприятните резултати, например, загубите .-колета" на 4
в стопанството- които достигнаха 45 мили- споменатата комисия на съюз- иис с първата част на плановия период- въ- 

ните съвети- едногодишният труд на най-из- преки всички натрупани и наслоени трудно- 
Рда динаРа’ което представлява увеличение хъкнатите специалисти и политици ще се из- сти, грешки, пропуски, пък и заблуждения, от на сто в сравнение със същия период ползува за конкретни мероприятия и прог- На Дванадесетият конгрес на ОЮК много се

на миналата година. рами за действуване в сферата на икономи- говори за тях- а дадени бяха и общи напра-

се засили акцията в СЮК и в обществото зваики че не трябва да се очакват мероприя- да се •■забравят" всички стари мероприятия 
и по тази тема (условно казано превъз- тия, които ще действуват като вълшебна от арсенала на превъзмогнатите решения или 
могване на тежката икономическа ситуация) пръчка. Пречи им, че от вниманието па об- онези- които просто животът не възприема, 
да се подготви заседание на ЦК на СЮК. ществеността остават незабелязни

гт„„., __ „ __ в°, наглед, дребни мероприятия,
„ от,телството - очевидно- се стреми вече предприети (в селското стопанство, ико- ческа система са достатъчно широки в съ- 
с ашторит та си и с раздвижване на идеино- комическите отношения с чужбина). Това е щите да се намери място за всичко, което 
политическа акция да даде по-силни импулси разбираемо. Обаче- ефектите на „дребните е по-ефикасно и съответствуващо на 
на оживяването на стабилизацията, което в мероприятия” ако същите са добри, какви- мата, за която сме се определили. Много от 
настоящия момент е необходимо, толкова по- то бяха онези в навечерието на откупване- тези неща вече са намерили място в нашите 
вече, защото изглежда- че становищата на то на пшеницата, много се чувствуват, но най-важни програмни документи, преди всич- 
Дванадесетия конгрес на СЮК се намериха те. сами по седе си> ,не бива да до_ ко искането работниците да овладеят над пя
на странична линия. Без оглед на относител- статъчни. Такива частгшчни мероприятия, раз- лостта на дохода. Тъй като това — между 
но краткото време’ което измина от този бира се- не бива да бъдат алиби за изо- другото — е далече от осъществяването, ес- 
договор на югославските комунисти, първи- „аващетб „а по-крупни, коренни начинания- тествено е да се засили политическата ос- 
бвал^дГб^атРп^го™еи 6° трябвало да последват през есента, нова за промени- пък и такива със сферата,
това- срещаме се с твърде неблагоприятни На начинания с такива размери целокуп- Ла иконо“иката- огло би -ВД се каже- че е 
резултати в стопанисването и с администра- ната общественост е подготвена още от мо- УЗрЯЛа оостановката за оживотворяване на
тивни мероприятия. мента на форм„ра„ето на Комисията по ста- ВСИЧК° онова’ ^оето с години се говори, а

1 «е изпълнява. Тази година, без съмнение, се
намираме на кръстопътя — по старите пъ
теки към още по-лошо или по нови. които 
излизат от вече утвърдените насоки- къмста- 

.. - по-сигурни води.

множест- 
които са Рамките «а нашата стопанска и политн

ем сте-

Понастоящем обществения взор приели- билизацията, по-късно 
чат начинанията па новия Съюзен изпълни- причини, — наречела Крайгерова комисия- 
телен съвет. Казваме -,новия", захцото от Потребата за по-коренно пренасочване про-

по практически

най-висшия изпълнително-политически орган изтича и от договора за предстоящите изме- ^ 
с право се очакват по-преони идеи за прео- пения и допълнения иа Обществения 
доляване иа големите трудности в стопани- Югославия- (за което се старае отделна гру-

план иа
Слободая Куюнджич

У
през съшия период увеличили об
щата маса иа личните доходи с 
45,5 процента, така че за заплати 
отделили 12.8 милиона динара.

— Ясно ии е, чс не сме постъ
пили съгласно нашите нормативни 
актове — казаха ии в този ко
лектив, обаче в «ерегулираните от 
ношения. каквито, са в нашата тоу 
лова организация, къдсто малко 
от нормативните актове се зачи
тат докрай, и мие не можахме да 
имаме по-ииакво отношение.

Че в тази организация норма
тивните актове действително не 
се зачитат говорят редица приме
ри. Доходът от тази организация 
се „пресипва в други, а Самоуп- 
павителиото споразумение за съв
местния приход, прието оше пре
ди две години, никой ие спазва. 
Затова делегатите на работничес
кия съвет, а сетне и работниците 
на събранието си се „заканили”с 
прекъсване иа работата ако не

ДУМИ И ДЕЛА им се корегират личните доходи, 
тъй като^те не са виновни, дето

Когато могат други в трудовата органи
зация не им признават- икономиче
ската цена «а техния труд и че 
няма достатъчно материали за 
производство”. С цел да се успо
коят духовете, стопанското и об
ществено-политическото 
ство на сложната организация да
ли „зелена улица” за корегиране 
иа личните доходи, И тюла е на
правено.

РЪКОВОД-ООСТ, коитои в онезиПрез първите, шест месеца на 
настоящата година промишленото 
производство в Нишки регисш, в 
сравнение е миналата година, е 
по-малко с 4,7 процента. През съ
щото време, личните доходи са 
по-високи средно с 33

Разпределението на незаработе- 
ното и тук стана маоово явление'. 
Дори 166 ООСТ имат по-бързо уве
личение на личните доходи от 
лимението на чистия доход, а 
ООСТ не зачитали собствените си 
нормативни актове за разпределе
нието, и изплатили повече от 232 
милиона динара. Не са редки слу
чаите;

доходишестмесечието завършиха със за
губи. Като най-изпъкващи се при
веждат примерите иа две ООСТ в 
Електронната промишленост и ,,Ье- 
то-ерка". в „Граджевинар . Сега в трудовата ооганизацпя 

се правят известни усилия да се 
установят

на сто. Как изглежда това в практи; 
ката потърсихме отговор в ООСТ 
„Пластика в Електронната про
мишленост- Тази ООСТ в периода 
януари —
загуба от 11,7 милиона

икономически и равно
правни съотношения в стопанисва
нето, по поне засега, резултатите 
са малки. И все докато трае това
песадгоуправптелпо и нерегулярно 
състояние то ще разпределят неза- 
работеното и „съзнателно” 
нравят загуби.

юли стопанисвала със 
динара,УД?

Съвкупният приход е по-малък с 
2,3 процента. Производствените оа 
зходи са увеличени с 5,4 процента 
и залежалите стоки с 5,8 милиона 
липака. Но и покрай всичко това,

ше
/

В. ФиЛНПОВПЧпа увеличение на личните
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инвестиция в община Кра-яямата___

гуевац. Работите са на иривръш- 
ваие, а Финансовите средства са 
обезпечени до последна пара. На
ред е влаганията в реконструкция- 

азбестиата мина в Страга- 
която съшо така са обез

печени всички средства, 
чани приключоват 
вестиционен
два безспорно крупни въпроса — 
дългосрочното снабдяване е вода 
и производството на азбест и аз- 

_ бестни изделия за
на сдружения труд и местни- всичко на пазарите е конвергиру- 

те общности в общината, няколко ема вал1/та Това е нашият голям 
пъти годишно. Това е разбираемо- принос за осъществява него на по- 
зашото за обезпечаване с вода с литиката на икономическата ета- 
помощта ша тази нодопроводпа ^ияизация в предстоящия период 
система, крагуевчаии се определи- за практИчното осъществяване 
ха своевременно е референдум, с становищата и решенията 
-който рошиха в срок от пет годи- коигресите на СЮК и СКС — под- 

да отделят 2 иа сто от лични- ва томислав йованович, пре-
доходи. Освен доброволни- ' л на ок иа СКС в Крагу- 

те средства на гражданите- които

= И»■ьг г—»о“г Айкг Е.” *» »
п пячмяп пт 1 на сто- от Републи- папски площи и по този начин 

;и«ж?ггя и Рсгионалната самоуп- те се намалят възможностите за 
равителни 'общности по водно сто- селскостопанско производство.

ЕЕг" то “ хггтк?йжЛ
Р_С помощта «а тези средст- малката и неразвита °бпина

ва, освен бента иа река Груж%_в Книч да,с® ^™ЯТКпагеева2п^?е село Пайсиевич. са поставени во- кта — цехове на крагуевашките 
гърби до Крагуевац в трудови колективи, в които ще на- 

дължина от 23 км- пробит е ту- мерят работа и мнозина от тези, 
нелът .-Вучковица”- дълъг 1640 ме- които те останат без част от иму- 
тра- построени са резервоари във шеството си. Това са: цех за ме- 
Вучковица и Станово, след това ханическа ооработка на лотджии- 
водопречиствателните постройки ско и спортно оръжие на лаводи- 
и съответните енергийни построй- те -.Цървена застава и събирате- 

Преместени лен център и цех за влакна за

ИНВЕСТИЦИИТЕ

ЛИШИ МОНЕ 1 ММ ОКОЛО 1МГУЕ1М та «на
ри- за

крагуев- 
завидният ин- 

цикъл, решавайки

ЛЕНИ
МИЛУТИН МАТИЧ

със

ОБЕКТА. износ- преди
треби- да се изграждат по-плаио- 
во и в по-дълъг срок, съгласно с 

г> -по,, тпшя „лъжловете мо- материалните възможности на 
гаЛ ЩГда Д"«оло стопанствого и на жители в този
Крагуевац", а вода всепак ше кв“йзграждан01О на Водопровод-

~;г' “.“ЦсЛ:;“;..».",™'късно, в зависимост от граждането й бяха запланувани
детето Дни'сви- ""лшфда динара. Поради ви-
ш ниате айи на гХ- сокия размер на инфлацията и по- 

б^^^Пайсиевт и може да стоявдото увеличение цените 
започне пълненето «а голямото ^'даграмадаието^н^цс-
едн^ннатГре^^го^зае- ™™®а‘водопроводът система 
мО плот от ододо то М От се увеличиха със 78 на сто и сега 
тазиакумулацияв рамк^е на възлизат иа 2-41 милиарда динара, 
новата Вод^шднажстема Специалистите на Фонда твърдят- 
••Гружа”, Крагуевац ще получава че това е най-бързо построената 
нпви 1000 — 1500 литра вода в водопроводна система с тази мо- 
сеТундас кое^о на™със одше- “Шост в страната (средният срок

™тШ^0жд“аТааб~''' Тоез тЛ.ГвТр^Гпосочените превиша

„ ства цялата тази работа ще тър-
От какво значение за Крагуе- си от жителите на Крагуевац и 

вац е това голямо начинание- об- цялата общност много повече сре- 
яснява Райко Роган- секретар 
Фонда за Финансиране изгражда

йте

на

ни
те си

па
езеро, ше

допроводии

на дства.
Във Фонда за финансиране на 

нето на Водопроводната система Водоповодната система -.Гружа" 
„Гружа”: изтъкват, че по време на построя-

— Крагуевац досега се разви- ването на обектите <в рамките на 
ваше по-бързо от възможностите водопроводната система се е дър- 
за онабдяване с вода. С изгражда- жала сметка за всеки динар- че 
нето «а Водопроводната система максимално 
,-Гружа". водата престава да еог- те- че за всичко решаваха самоуп- 
раничаватп Фактор в развитието равително органите на Фонда и 
на града, а се създадоха и усло- че редовно изготвяните отчети за 
вия бъдещите извори за снабдява- работата и израходваните средст- 
не с вода- съгласно -плановите--по- ва .са разглеждани в организаци-

ки с трафопостове. _
са и пътищата за Книч (3,5 км) производство на звуково-изолаци- 
и за село Жуяе (2,3 км)- а е по- онни материали на ши -Азма , 
строен и мост на акумулацията в цех на кожената фабрика ,,Нар- 
дължина от 334 метра- На земе- тиза-н" от Крагуевац. 
делиите се дава парично надоме- 
стване за площите- наводнени с За взаимна изгода, Крагуевац 

— казва Драгиша ше получи наскоро вода, а Книч 
на Из-- промишлени обекти- в които ше 

намерят работа около 300 гру-

са спазвани срокове-
акумулацията 
Кръсманович- председател 
пълнителния отбор на Фонда.

— Това понастоящем е най-го- жанпи.

ПЪТИЩАТА НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА

Изпитанията на лески 

вашката текстилна 

промишленост Без валутни средства няма производство: от един текстилен Цех

ност в кризисните обстановки. Оба 
че- не само че -не се постигна цел
та- но фабриката доведе текстил- 

обезпечават валутни средства за ната промишленост в незавидно 
купуване на суровини и възпроиз положение. От началото на годи- 
водствени материали. Обаче -.Лес- ната цеховете работеха само два 
котекс”, в който са обединени ле- месеца и според шестмесечната 
сковашките текстилни организа- равносметка са ,-произвели” загу- 
ции, тази година е запланувал ка- ба от 90 милиона динара. Приба- 
лосален износ, с 6-5 пъти по-голям вим ли към това, че вече присти- 
от миналогодишния. Досега е ус- гат и високи ануитети, че 289-те 
пял да изнесе стоки на стойност работника са преместиха 
600. милиона динара (200 милиона вете на намиращата се в лошо по- 
на пазарите с конвертируема ва- ложение фабрика -,3еле Велкович” 
лута), а това не беше достатъчно (в чийто състав работи и -Зеве- 
за осигуряване на, безпреятствено лом") и че все оше не е обезпечен 
производство. Затова до края на внос на 
годината пред текстилите органи- ад 
зации стои- ни най-малко проста 
задача: да изнесат стоки на стой
ност 700 милиона валутни динара, сетни дни.

От лесковашките текстилци в В разговорите, които неотдавна 
най-трудно положение безспорно се водиха между членовете на ра- 
се намират работниците на най- ^ цк ск в с
младата Фабрика на поламидни - „ в ч^ър
влакна ,-Зевелон”, пред чиято вра- оия ^ представители на „Леско- 
та тукашните стопански дейци три текс , общината и региона- бе оце 
умфално пресекоха лентата на 11 нено- че активирането на фабрики 
октомври миналата година, в Деня те е птна освобождението на града- очак « отикономотвме0 значение 
вайки от това най-голямо инвес- за ш ::шР\-ка'гд общност. Текстил-, 
тициоино начинание в тази част . н.ите организации имат качествена 
на региона (вложени са 810 
лиона динара) да донесе възрожде
ние на текстилната промишле- __________,
ност. Именно, Фабриката бе по- г:аиятсн коефициент за оборот на 
строена с цел да помогне на лес- капитала- което до голяма степен 
ковашката текстилна

цията на текстилната промишле
ност- не само в Лесковац, но и 
в Републиката, па и в страната- 
В посочените разговори обаче бе 
картинно изтъкнато, че са -.счупе 
ни всички зъби- които се забива
ха в проблема”. Разбира се -,за
болялата тъкан” на лесковашката

МИЛАН момчилович
След година и половина леско

вашката текстилна промишленост 
те отбелязва стогодишнината от 
съществованието си. През течение
то на един век никнаха девет тру
дови организации в Лесковац, Гър 
делица и Вучйе, с над 30 основ
ни организации и 9-5 хиляди ра
ботници- които от година на го
дина западат във все по-големи 
ТРУДНОСТИ.

Физическият обем на произвол 
ството на лесковашката текстилна 
промишленост в първото полуго
дие на тази година е по-малък' с 
2-1 на сто в сравнение със съшия 
период на миналата година. Инве
стициите са намалени чувствител
но и оовен Фабриката за чорапи 
в Босилеград- чието пускане в 
действие е насрочено в Деня на 
Републикатата, не съществуват 
други по-сериозни капиталовложе
ния. Поради липсата на основните 
суровини и недостатъчните възмо
жности за обезпечаване на съши- 
те, съществува опасност от спира
не на производството в цеховете. 
„Тревожната лампичка” светна те 
зи дни пред основния възел: про
изводство — износ. Именно- за 
да се произвежда- трябва да се 
изнася- като по този начин се

текстилна промишленост няма да 
се излекува с излъчване на фрази 
в многобройни реферати- 
конкретна и възможно по-спешна 
акция, която преди всичко изис
ква

в цехо-
но с

възпроизводствен матери- 
— тогава е яоно- че за този 

лесковашки колектив
да се обезпечи необходимият 

възпроизводствен материал и да 
се репрограми-рат кредитите, взети 
под изключително неблагоприят
ни условия.

настъпват

Работническият съвет на -Лес- 
котекс” тези дни прие програма 
с утвърдени мерки- 
отделни 
отговорност. С 
зи програма- жакто 
торът Милан Матич- 
сено мобилно състояние за над де
вет хиляди текстилни работници, 
от които сега непосредствено за- 
виси дали този 
ще преодолее изпитанията на ста
билизацията.

носители на 
задачи, срокове и точна

приемането на та- 
заяви дирек- 
е провъзгла-

ми- производствена програма (замест
ване на вноса от Запада) и благо-

голям колектив
промишле- може да допринесе за стабилиза-



)

Комунист 3
Радетели на стабилизацията

ВОЛЯТА ПО-СИЛНА ОТ ТЕХНИКАТА
извънредни°усилия СА успял™трЙкратно 1да’увеличатиАжосаЛат^ технология' с

3ДЕНКО ПОП
стъкло. Дотолкова са по-значител
ни акциите* които в колектива ве
че подъл го време се предприемат.

Само един процент на увеличе
на предпазливост, -която преди вси 
чко се чувствува в намаляване чу

прео 
за ед

на година те увеличи прихода им 
с 8 194 752 динара!

— Не по-малко значително е и 
пестенето* осъществено чрез нама
ляване боледуванията през първи
те шест месеца с пет на сто, по
твърждава Стеван Мирков* отго
ворните край пеша в „Питсбуог” 
инак заместник председателству- 
вант на Конференцията на Синди
ката в трудовата организация.

Как това постигате?
— Чрез по-стимулативно раз

пределение. Именно, ако се знае» 
че около 600 от 2700 заети са от 
село
дина, а и по-големи имоти — еФек 
тите от подтикващото -разпределе 
ние и нещо по-голямата заработка 
Са по-силни от увеличеното кон
тролиране и дисциплинарните ко
мисии. Това* впрочем* потвържда
ват и резултатите на увеличения 
доход по зает през първите шест 
месеца. Доходът по трудеш се, 
всъщност, е по-гол ям с цели 36 
на сто...

Какво във всичко това е *,пове
дението” на личните доходи?

Сегашният среден личен доход 
е 13 707 динара. Увеличаваше се 
по-бавно от дохода с 22 на сто...

— Още по-важно е* добавя Ра
домир Брайкович, че през първо
то полугодие имахме далеч по-го- 
лямо отделяне за акумулация от 
планираното: около 63 вместо 37 
на сто.

ност не е лош събеседник. Погре- 
шно впечатление се получава из- 

Котато през март комунистите ключително поради 
в Стъклар ата в Паячево на тема- скромност. Защото- 
тичната конференция*

— Тъкмо когато се касае за 
последното положихме най-големи 
усилия — казва Радомир Брайко- 
вич, -работник който слага 
в ООСТ -Панплекс”, инак предсе
дател на трудовия съвет в колек
тива. — И успехът на изостана. 
Чрез доходни връзки сме свърза
ни с 54 организации на сдружения 
труд от цялата страна. Все пак 
Работата оше не е завършена: 
,*НаФтагас” все оше не иска 
се "Хване в това наше доходно ,-хо
ро . А в целокупните разходи га- 
ста участвува дори с 40 на сто ...

неговата — 
давайки отго-

посветена ваю на въпросите за трудовите ус- 
на мероприятията по икономичес- пехи на колектива той -.забравя” 
ка стабилизация- утвърдиха задачи да каже онова което е най-важно: 
те за 14 партийни организации в Усилията- които полага с другари- 
колектива, не пропуснаха в послед те си в най-голямата ООСТ в Огъ
ната- 18-та точка да изкажат уве- кларата се равняват с подвиг: с 
рението си- пълно с оптимизъм, че Цел Да. се запази постигнатото рав 
доколкото поставените задачи се нише на производството, непрекъ- 
осъшествят, .-сигурно те бъдат ре снато се отсрочава заплануваният 
ализирани стабилизационните про оемонт на две от трите пещи- ко- 
грами ... ето изисква допълнителни усилия

и себеотрицания...

фолии
пенето на стъклото, както са 
метнали в ООСТ ..ГХитсбург”-

да

Въз основа на какво се обосно
вава толкова голяма самоувере
ност и как тази формулировка-не мобилност в колектива — добавя- 
обикновена за партийни докумен- — Решаваща роля изигра нашата 
ти, се намери в споменатите пре- партийна организация. Именно бя- 
поръки? хме принудени първо да уотчним

някои неща с ООСТ „Поддръжане”. 
. Отговорът въобще не е прост. Не беше достатъчно само ние дво-
традиция яаЯ панчсв^.ктГ?™^ ЙНО таелич™ усилията. Затова 
ри да се сгъсти в -,гол” делови ре- имахме пяртиини договори с тях. 
зултат* защото- както и самите Не вървеше леко. Не се стеснява- 
казват. , данните действуват най- хме нито от налагане на дисципли 
убедително . Обаче за цялостна нарни мерки. Но* целта е постиг- 
картина на този колектив, него
вото ,доложение и движение”- не 
е достатъчно това което* да ка
жем* „никога досега” не е отчел 
загуба. От решаващо значение не 
са нито най-пресните полугодиш- това най-хубаво потвърждават. За- 
ни данни на успешното стопанис- почвайки от искането 
ване (производството в границите 
на заплануваното, доходът двойно 
увеличен, износът трикратно уве
личен) .. . Всъщност- касае се 
.•последиците” от вярването в соб
ствените възможности, което, все 
пак е *,нещо повече”- а може да 
се почувствува единствено там- на 
мястото ...

— Ясно ни е, включава сЬ в 
разговора и Радко Минич, секре
тар на първичната организация на 
СК в -Питсбург” и член на Пред
седателството на Общинския ко
митет* че и лишенията от този 
вид са съставна част на стабили
зационното поведение. Това, впро
чем* от нас. се търсеше и в доку
ментите на изтеклите най-висши 
събрания на комунистите. Все пак 
вярваме, че с ,-Флот” няма много 
да се отсрочава- понеже преиму
ществата са известни: тази систе
ма изисква двойно по-малко енер
гия* дава-„европейски”, значи* ка
чество на стъкло което може да 
издържи конкуренция, а при всич 
ко това всички оуровини са до
машни...

Очевадно е, че -чевърстината” 
и -.профилът” на стъклото от Пан 
чево зависи от повече фактори. 
Мобилността, която се спазва чрез 
дългогодишни, вече традиционни 
отношения към изключително тру 
дната работа, все пак е само едно- 
наистина твърде значително усло
вие за запазване на производстве
ното равнище «а най-големия юго
славски производител на равно

Успяхме да постигнем пъщга

там имат жилище- гра

ната: отговорността е изострена 
до максимум.

Няколко отделни задължения

резервите
за повишаване на производството 
и производителността да се потър 

за сят .-предимно чрез намаляване
процента на чупенето в производ
ството и доработката”- чрез изно
са. обусловен от качеството- нама
ляване разходите на енергия и от.- 
съствуването от работа, все до ук
репването на доходните връзки 
,-както това с доставчиците на су

*
Трябва да се знае -.всичко” за Милан Лиляк, висококвалифици- ровините и енергията- така и с 

ран работник край ,-Фурко” пещ- потребителите 
та за да се узнае, че той всъш- ята"...

произведени-на

славия* или може да ги произве
ждат поне десетина наши произ
водители.

Защо- и покрай, това. внасяме? 
Това може да се обясни с едно 
спонтанно изречение на двамата 
бугойнски -забранители” на вно
са: ,-много често откриваме- че 
някое произведение , имаме, а не 
ни е било известно”.

Нашите производители не се 
познават достатъчно, а някои до
ри й, изобщо. Не се познават 
производствените програми надру 
гите не съществува взаимно ин
формираност. Просто- не знаем 
какво имами и какво можем. За
туй, да се търси някоя част или 
елемент- понякога наподобава на 
търсене на игла в купа сено. По- 
лесно е да се внесе.

— Трябва да се схване- че мо
же да се произвежда и онова- ко
ето не се намира в производ
ствената програма 
шите събеседници. Не съществува 
навсякъде същата готовност за 
сътрудничество, тук-таме то се 
приема с много труд, върху новия 
елемент се работи денонощно, в 
събота и неделя- тук-таме пък ка
зват. ние не можем това- макар 
чс виждаме: че разполагат с ну
жните машини и технология. Ня
кога е необходимо и убеждаване- 
Има и технически проблеми- но 
все пак- върви се напред. Трябва 
да бъдем упорити, ние тъкмо за
рад това получаваме лични дохо
ди . -.

гъсто вносно сито
Страшно нршо е когато узнаете' че нещо с години сте внасяли- а сушата стока се произвежда в 
Юг^?ия “онякогаТ на деоети на места - казват Благое Кършич и Виико Радош- работници 
във^^бр^ката за машини в Бугойно • Те имат пай-грляма заслуга че този колектив почти не зависи

от вноса
шата страна. Пишещата машина 
90°/, е домашно произведение. Не 
е проста работа това нещо. Има
ше и драматични моменти. Чужде
странният партньор в един момент 
отказа да ни доставя много важ
на част- Примиряваието с 
означаваше да спрем производст
вото а работниците трябваше да 
останат без работа. Благой Кър
шич затуй не без основание из
тъква' че най-голямо удоволствие 
е доживял, когато от субояишки 
„Север” е съобщил: -.Не опирай
те производството".

В стабилизационните програми 
вече стана фраза Формулацнята. 
че -трябва да се използват всич
ки възможности за заместване на 
вноса . А какви са тези възмож
ности?

Това е наш дълг, но и морал
но задължение, изтъкват Кършич 
и Радош. Нс бива ако нещо се 
произвежда в Югославия, а да 
не ни е известно и зарад това на
празно да изразходваме валута. 
Това са ужасии пета- Става ви 
много неприятно, когато узнаете, 
че с години някои части сте вна
сяли' а те се произвеждат в Юго-

Във фабриката па бюро-маши- 
всеки 20 секунди излиза 

лентата по една пишеща машина: 
тук се произвеждат и регистър- 
каси и ксерокои. Всичкото това 
производство се основана връху 
сътрудничеството и кооперацията 
с чуждестранни партньори. Лицен
зното производство обуслови иеоб 
ходимостта от огромни количест
ва вцосеи материал.

МИЛАН ТРИВИЧ отпи
Благое Кършич и Виико Радош 

имат за задача от листата иа ма
териали които се набавят да се из 
брише колонката „внос" и с го
лямо задоволство вместо това да 
се напише, намира се на 
швия пазар. Това е единственото 
трудово задължение на тези два
ма работници във фабруката на 
бюромашини в Бугойно. Така ста 
билизацията- относно субституция
та на вноса с домашни произведе
ния, стана отделна служба и от
делно занятие.

Тригодишният опит на ТБМ до
несе над стотина милиона дина
ра- но и отвори очите и може да 
бъде ценен пример на стопански
те дейци за това какво 
може да ое направи за да се на
мали вноса. Благой К-ьошич и 
Виико Радош говорят непосредст; 
вено за това яешо.

— Когато получихме тази за
дача, разбрахме това като задъл
жение във всеки момеят да на
правим нещо- макар теша да стРУ- 
ва само един единствен долар 
казват те.

това
дома-

казват на

казват Кър-— Започнахме — 
шич и Радош — като ага голямо 
табло поставихме всички части иа
Гто° ЖЬГЕЕЖЛЛ 
ЙЙАХЖ
пълно, а второто празно. Както 
изнамирахме съответна замяна, сва 
ляхме вносните части от първото 
табло- а на второто слагахме ло- 
М1ШИИ части. Замяната напредва

ме Първото табло остана 
празно, а второто се изпълни. Та
ка премахнахме вноса на всички 
съставни части за 
На -лова произведение някога ня- 

изобшо домашни части-
е произведено в на-

■всичко

ше — Да ли сме неспособни или...?
— Може би изглежда така. но 

нс можем и не смеем да се при
миряваме с такава песимистична 
оценка. Защото, когато дотрябва 
и когато добре -напрегнем глави" 
можем да направим -чудеса”.

региеп,р-каса-

амаше 
,сега всичко



А Комунист
СЕМИНАР ПО МАКЕДОНСКИ ЕЗИК ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

Македонистиката 

на всички 

меридиани
му взеха участие 103 научни ра
ботници от 22 държави на 
континента. Тъй като п'

РИСТО ЛАЗАРОВ четири
най-голям

научната и културна действи- брой участници в семинара са мла 
телност на СР Македония семи- ди хора, които правят научио-из- 
нарите по македонски език, лите
ратура и култура, които тази го
дина петнадесети път се проведо
ха в Скопие и Охрид, заемат из- торите се наложиха нови задъл- 
ключително важно място. Петна- жения. Директорът на семинара 
десетгодишният баланс на тази на- д_р Томе Саздов оценява, че те- 
учна и културна манифестация е „наистина внушителен: досега в зи задължения тази година са 
семинара участвуваха над 1200 на- твърде успешно изпълнени. Елас- 
учни работници от целия свят, до- тичността на организацията, овпро- 
принясйки на широката междуна
родна афирхмация на македонисти
ката. Семинарът по македонски
език, литература ц.. културз е съ- цаботи, с които значително е обо- 
що така „матица" на осем лекто- гатена програмата на семинара, 
рата за изучаване на македонски
език и литература на университе- На първо място е новият лек- 
™ь?лнВ Не°™ПХалТи ^Краков. ™рски курс: четири лекторски
'минара, ™ литераттокиИТррево- ГддаГвъзможно“ X балканистиката. И покрай това. че спомагало км

. дачи. значителна част от македон- стнипите много по-бъшо да нау- п00ади нсблаговременното об^пе- се полузват на семинара. Ооявена
ската литература приобщиха към чат макеДонски език Тази година - чаванв на Финансови средства про е и сбирка на македонски народ-
оветовната духовна съкровищни- ‘ веждането на тези разисквания бе ни песни. Празник за издателска-зд пръв път бе организиран и спе- . ~

одален КУРС за онези които вече неизвестно до последните момей’ та дейност, която е тясно свърза-
добре знаят македонски език. То- та 8 съшите Участвуваха петдесет на със семинара, представляваше
зи КУРС насочи вниманието си из™™ати слависти и литератур- промоцията на книгата „Македон-
към въпросите от историята на ни теоретици, което във всеки слу ска експериментална Фонетика"
македонския език, а в тези грани- чай е още еди0 потвърждение за създадена на университета в Неапо
пи бяха ознаменумавани годишни- авторитета, който семинарът има. ли- Неини-автори са академикът
ните на братя Миладинови. Й0р- всвета- А и поука за вас, че е Нуло Маниси. директор на Инсти-

Мостовете на сближение и при- Дан Хаджи Константинов — Джи- оп8сно и много вредио играенето
нот и Антон Панов. Освен това, със спечеления авторитет.

ледователски крачки в областта 
на македонистиката, на организа-

чем, дала възможност тази годи
на да се реализират повече нови

ца- Не е малък и броят на науч
ните студии от областта, на маке
донистиката, публикувани в разни 
страни на света, с което от го
дина в година се разширяват пъ
тищата за афирмацията на маке
донския език, литература и култу
ра тута по южнославянски студии в 

Неаполи, професорът Умберто Чин 
кве и лекторът поятелството, изградени на семинара 

по македонски език, литература и участниците в семинара
> * македонски 

език в Неаполи Наум Китаиовски. 
Този изключителен

От година ^а година се обога-, 
25 лекции от областта на македон- тява и Фондът на публикациите. 

Установените ски език, литература, култура, ис

слушаха
култура всяка година получават 
нови фундаменти, 
връзки • и интенизивното научно-

научен ТРУД е 
печатан паралелно «а италиански, 
английски и македонски език.

които издава семинарът по маке
донски езщ& литература и култу
ра, оставявйки след себе си неза-

тория, архитектура и музика, до
пълвайки по този начин картина-кул-пшно сътрудничество постоян

но укрепват, така както в света та 33 съвременните постижения личими следи на своето съшеству- 
постоянно се увеличава интересът на нашата научна мисъл. Девети ване’ Тази година излезе от печат 
за македонистиката. За това яоно Път на семинара бяха организира- сборник на трудове от 
говори сведението, че 90 на. сто ни и^цаучни разисквания, посвете-

- Тази година бе 
твърде богата програма в рамки- 

първите те на семинара. Бяха посетени кул-
за ни на лингвистичните и литепятуп "аУЧНИ разисква,ния. водени в сам турно-историческите паметници вза- ни на лингвистичните и литератур- ките на семинара. Също така, бе Охрид, с внимание бяха

пръв път участвуваха в този се- ни въпроси от областта на маке- обявен .и македояо-полски и маке- всички коштег,™ „
минар. А тази година в работата дониститеката и по-широко - на доно-руски речник, като помощно на Шхри^ско ^о” Пре-Дставления

реализирана и

от тазгодишните участници следени

, а пред участ
ниците в семинара бяха предста
вени и повечетър 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).

документални и иг-Комунист пални филми.
Нашата културна и по-широка 

общественост, така да се каже, ве
че свикна от семинара по маке
донски език, литература и култу- 

очаква високи 
и тази годи-

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 аа „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 отго 
ворнн редактори на изданията в републиките 
и покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна 
и Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърбия), Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Пе '

Адреси на редакцията на всички изда-
„Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 

П, телефонна централа 335-069, Белград. 
Редакцията на изданията за СР Сърбия: Нови 
Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.

па всяка година да 
резултати. Надеждите 
на напълно се осъществиха. Семи
нарът все повече укрепва 
международен авторитет, 
с.чйки за

ния на
На

и своя
доприна

всестранната афнрмация 
на научните истини от областда на 
македонистиката. В 
добавили бихме

Издава Издателска трудова организация 
„Комунист".

този смисъл, 
на края. че тази 

■се възобновява работата 
лектората по македонски език и 
в ратФорд, а нови лекторати 
изучаваме на македонски 
бъдат

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

на сърбохърват- есен на

за
език ще

открити и към университе
тите в Истамбул и Йелоу. САЩ.

език.



БОСИЛЕГРАД: ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА

Сеитбата След два и половина а същите са и затрупани.„Елект.родистрибуцията” всеца работа върху елек
трификацията _ на 
Драговита, в ,— обществена задача Димитровград работеха, в Изкопани са канали за

село заземяване в дължина отнай-големиямомента наДимитровгра 
дека община, може да се 800 метри, минирани саобект в общината. Стой- 320 дупки за които е упокаже, че най-голямата 
нает от работата е завър
шена. Най-голяма 
га за това сигурно имат 
войниците от поделението 
на капитан Никола Йезди 
мирович, които заедно с 
електромонтьорите

ността на същия възлиза 
на 20 милиона динара.

требен снаряд 83,5 кгр и 
340 детонатора. ЗаГ тази' 
работа са изразходвани по 

Войниците от ЮНА в чти 16 000 работни часа, 
течение на този период са чиято стойност възлиза на
изкопали 438 дупки за еле 6 милиона и 240 хиляди • _ динари,стълбове, т.е.

# Црез тази есен опоред акционната про
грама на общинския щаб по сеитба с пшеница 
и ръж- в Босилеградска община трябва да бъ
дат засети около 190 
площ.

заслу

хектара обработваема

ктрически 
600 метра кубически Текст и снимки:

Ал. ТашковПоучени от 
изтеклите години» а имай- 
ки предвид все по-гол е мия 
недоимък на храна и су
ровини, Общинският щаб 
по сеитба в съдействие със 
секцията по селско сто
панство при Общинската 
конференция на ССТН в Б0 
силеград, за разлика от до
сегашната практика, кога- 
то акционната програма 
приемаха с голямо закъс
нение» тази година същата 
навреме изготвиха и пред
приеха редица мерки за 
пълното им реализиране. 
Именно» на проведеното 
през миналата седмица 
съвместно заседание на ко 
ето освен членовете на се
кцията по селско стопанст 
во при ОК на ССТН и 
членовете на Общинския 
щаб по сеитба, на Общин
ската скупщина присъству 
в аха и ръководителите и 
специалисти-агрономи от 
основната организация на 
сдружения труд ,-Напре
дък” занимаваща се със 
селскостопанска дейност- 
обсъдиха и приеха акциои 
ната програма по есенна 
сеитба за тази година. ✓

опита през ществим. Но за цялостно
то му реализиране е необ
ходима пълна обществено- 
политическа активност на 
всички, а особено много 
по-голяма активност на 
трудещите се- а преди вси
чко на специалистите-аг
рономи в основната орга
низация за селскостопан 
ска дейност „Напредък”.
Те преди всичко трябва да 
се организират за обезпе
чаване на необходими ко
личества зърнени посеви 
различни видове торове и 
пр- както и широка актив
ност по селата- с различни 
съвети на самите селско
стопански производители, 
защото от правилното при 
ложение на агротехничес
ките мерки и от навреме 
изораните и засети пло
щи добивите значително 
ще бъдат по-големи.

Общинската скупщина 
от своя страна също така 
е предприела известни сти 
мулативни мерки. Всяка 
изорана и засета площ с 
каквото и да е зърно» през 
1983 година ще бъде осво
бодена от заплащане на 
облагания-

ООСТ .-Напредък” е обез 
печила някои видове зър
нени посеви, които добре ь

земя,

Ново приятелство: 80 годишният Станко Петров сред 
армейци / е Сърдечна среща: Н. Йездн 

.мирович н А. Димитров

Според тазгодишната ак 
ционна програма по сеит
ба. през есента в селата: 
Извор, Белут, Груинци» 
Ресен- Млекоминци- Рибар 
ци, Бресница и други се
ла в които има условия с 
пшеница трябва да бъдат 
засети около 53 хектара- 

Планът по есенна сеит
ба» както бе казано на за
седанието е реален и осъ-

1
3виреят на територията на 

община.Босилеградска 
Така например за есенна
та сеитба са обезпечили 
ръж ,-неткас" и пшеница ; 
-.безостая”. а както ни ос- !

Г\'Лг

ведомиха през настоящата щ 
седмица ще обезпечат и 
други видове посеви.м. я. к

ДИМИТРОВГРАД Ш
От името на обществено- 
политическите 
ции строителите привет- 
ствува Цанко Костов, пред 
ссдател па ОК на ССТН

под плана организа-
Драгоппта днес: С нови електрически стълбове...

добиви, спе-Изхождайки от досегашните 
циалистите в ООСТ „Нишава в Димитровград 
предвиждаха, че тази година ще се приберат 
5,5 милиона кг сено от 340 ха изкуствени ли
вади и 2,5 милиона кг сено от 130 ха от есте
ствените ливади- Прибраните количества сено 
обаче са много по-малки от заплануваните. От 
изкуствените ливади сд прибрани 1,3 милиона 
кг сено, а от естествените ливади — само 
200 000 кг сено. Причина за намаления сенодо- 
бив е продължителната суша през пролетта и 
началото на лятото.

УV.
АКО НЕ СТЕ ЗНАЕЛИ... то в плантажите те са 

около три метра. Добра 
та родитба започва след 
пет години. Листата на то 
ва растение са подобни на 
дафиновия лист или лимо 
на, цветовете са бели със 
силен мирис, който напом
ня мириса «а яемин и бър 
зо увехнат. По две кафе 
ни зърна се намират по- 
меката част на плода, кой 
то е вкусен.

Известни са около 70 ви 
да различни кафени храс
ти, докато в стопанството 
се ползуват само 10 видо

ва е Африка, от която сет 
не се разширява в други 
страни, така че днес Бра
зилия е най-големмят из
носител на кафе. В наши 
те краища пристигна „през 
Виена в 17 век.

По време, когато кафе
то в по-голямо, или в по- 
малко количество 
зуваме или 
не е лошо да се знае не
що повече за него.

изпод-
пожелаваме,

Тези количества сено не са достатъчни за 
10,5 хиляди овце и 600 кози на „Нишава . За
това тази организация с решила, ако времето 
позволи, да прибере и сеното от ливадите в 
по-иедостъпните предели вт/в Висок, които бяха 
предвидени за паша.

Названието води потек
ло от арабския език, кое- 

сила,
За неговото развитие е 

но необходимо топло и важ
но подкебие. Дивите хра 
сти на кафето достигат ви 
сочила до 10 метра, док/ не.

то означава 
това име получава отиоси

едвателно по-скоро 
през 14 век. Негова родиА. Т.
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Вкалтвра
ПЕЙЧИЧ ЛАУРЕАТ ПА СЕПСРЕЩА С ПЕТЪР 

ТЕМВРИЙСКА НАГРАДАЗАПОЧНА УЧЕБНАТА ГОДИНА

С ММ НА СРЕШАЕкспериментално обучение ■ ■ ■

светни работници1 обезпе
чи навреме всички лсобхо 
дими учебници и помага- 

Самото училище е ре- 
и дообзаведно,

па основното 
село Стре-

За Петър Пейчич. секретар 
училище „Добринка Богдаиович” в 
льц, лауреат на тазгодишна Септемврийска на- 

свободно може да се каже. че е един от 
най-много са допринесли 

последните десетина години да 
преобразование. Скромният 

Пейчич, след като учителству- 
Санджак и другаде в ре-

ф От 1 септември тази година учебната 
-"Г основното училище пге се провеж-поограма 

да” двуезично
ла.
новирано 
така че учебната година 
започна без проблеми.

града
радетелите,
Стрслъц през 
доживее истинско 
просветен деец 
вал няколко години в 
публиката — се завръща в родното си село 
— Стрелъц. Тук, вече 20 години, неуморно ра
боти за благоустрояването на това хуоаво село.

Наградата му е присъдена зарад усърдна 
и местната обшяост.

които
мерят в ученическите ска 
мейки. За първолаците бе 
ше подготвено малко тър 
жество е подходяща прог 
рама от страна на V 
цитс от IV клас. У’ 
но начало на учебната го 
дина им пожела директо 
рът на основното 
ще Васил Николов.

Училищният звънец на 
означи 

новата учеб-
Зл първи път тази годи

на 'и следващите пет годш. 
Яи- обучението що бъде_
двуезично и ,щс има е к си е
римеиталсн "характер' 5«- 
ва .начинание е прието__Ш- 
г-тппйя на Непубттйкан№Мй 

който

първи септември 
началото на 
на година. С нови учебни
ци и нови чанти ученици
те весело тръгнаха на учи 
лище. От около 1380 уче
ника, които са записани 
от първи до осми клас в 

.■Моша

чени
спеш

работа в училищетоучили съвет-просветен 
през следващите пет годи
ни ше следи резултатите 
от този вид обучение и

основното училище 
Пияде" в Димитровград и 
околните села, 176 учени
ка за първи път ще се на-

Инак, основното учили- 
заети 123ще, в което са 

работника, от това 84 про- ще даде оценка.

В ОВО ..ЙОСИП БРОЗ ТИТО"

За пръв път—металостругари
цех на Дими-в металния

Както и основното учи- тровград”.
ОВЦ 'Ио- Тази година в ОВО -,ио 

Броз Тято” навреме е син Броз Тито са се 
обезпечил достатъчно учеб писали 470 ученици от ко
няци и други учебни по- ито само в първи кла 
магала по почти всички 180. В момента тече допъл 
предмети-
на някои строго специали
зирани. Всички предмети 
ще се преподават от кваг 

преподавате- 
с ООСТ 

е обезпе-

В образователно-възпи-
организация

ти.
тателната 
„йосип Броз Тито” в Ди
митровград тази година за 
първи път в III клас е 
оформена една паралелка 
за металостругари. В тази 
специалност са се записа
ли 27 ученика. Това е ре
зултат на настоянията на 
самия образователно-въз
питателен център• който 
вложи доста труд да поя»

лище, така и за-сип

срок
за съществуващите свобод 
ни места и то: в природ- 
нсгтехническа 
ност пет и в машинно-тех
ническата още три свобод 
ни места.

нителния конкурсенс изключение

Председателят на ОС в Бабушница С. Велкович връ
чва отличието на П. Пейчич

специал-
лифцирани 
ли, а в договор 
„Димитровград” 
чена професионална прак
тика за металострутарите

лшцето и местната общ
ност.

Просветните дейци в 
нашето село наистина 
активно се включват във 
всички пори на живота и 
дейността на местната об
щност. Живеят с нейния 
пулс. За хубави резулта 
ти нашето училище имен
но в тази област получи 
досега редица републи
кански, регионални и об
щински награди и призна 
ния — казва Пейчич. На 
шето училище — изтъква 
той — добре сътрудничи 
с други училища в общи 
ната, преди всичко с осно 
вното училище в Звонци.

Като делегат за двете 
училища в Съвета на сдру 
жения труд — подчертава 
Пейчич — мисля, че и за
напред можем да осъщес
твяваме още по-тясно сът 
рудничество във възпи
тателно - образователната 
работа, да обменяме опит...

Сигурен съм — добавя 
Пейчич — че още много 
може да се направи в свър 
зването на училището със 
средата.

— Коя е следващата 
акция?

— След изграждането 
на мостове на Мурговица. 
изграждането и обзавеж
дането на училищния ин
тернат и здравната стан
ция. сега трябва да напре 
гнем сили и да доизгра
дим пътя от Стрслъц за 
Масуровац — каза Пей
чич. М. А.

— Считам, че може още 
много да се направи в съ
трудничеството между учи

сни на учениците всички
те предимства на произ
водствените специалнос- А. Т.

СУРДУЛИЦА
БОСИЛЕГРАДПронзвомвеннте

профили непопълнени Филми през 

седмицатаник е имало двойно пове 
че кандидатствуващи от 
запланувания.

Доколкото се касае за 
производствени профили 
в центъра ”Моша Пияде" 
са попълнени паралелки
те. в които ще се школу- 
ват цехови електротехни
ци, бравари и металостру 
гари- докато за паралелка 
та на леяри и калъпери — 
и този път остана непо
пълнена. Паралелката за 
КВ—столари в центъра
Йосип Броз Тито" са оста 

нали 12 празни места.

Да напомним и това, че 
в образователния център 
„Моша Пияде" липсват 
двама преподаватели по 
математика и един по фи 
зика, а в центъра „йосип 
Броз Тито" само препода 
вател по математика.

Образователните цент
рове ,-йосип Броз Тито" и 
-Моша Пияде” в Сурдули 
ца посрещнаха началото 
на годината подготвени.

В първи и втори клас 
на общите основи е запи
сан заплануваният брой 
ученици. Така например в 
образователния център 

„Йосип Броз Тито" в пър 
ви клас са записаои 124* 
докато в образователния 
център ,-Моша Пияде" 150 
ученика.

Репертоарът на босилеградското кино, през 
следващата седмица на любителите на филма 
два американски филма- от които единият е 
за деца.

— На 14 септември, вторник: ,-Магиите 
на Леси"- американски игрален- филм за деца. 
Главни роли във филма играят: Джемс Стюарт, 
и Мик-и Рунийем. Режисьор Дон Чефи. Време
траене «а филма 110 м.

— На 16 септември, „Гръцки карабособстве 
ник , американски игрален филм. Главни роли 
играят: Антон Квин, Джескалин Бист и Раф 
Валоне. Режисьор Марини Толо.

Интересът за непроизво
дствените профили е да
леч по-голям, отколкото 
за работническите заня
тия. Например вместо ед 
на в образователния цен 

-.Моша Пияде" са за

В този филм става дума за световно из
вестният гръцки корабен магнат (капиталист) 
Аристотел Оназис-, който въпреки в напредна
ла възраст се оженва с най-прочутата 
на света

тър
писани две паралелки с жена

— вдовицата на американския пре- 
Кеиеди. Те* профил — „техници по ор 

ганична химия". В обра- 
--йосип

зидент
живот, все до края >на живота 
ственика.

провеждат бурен брачен
на корабосюб-зователния център 

Броз Тито" за записване 
в отдела „финансов тех-

М. я.С. М.

СТРАНИЦА 8
БРАТСТВО * 10 септември 1982



т? ■;

- Младежка трибуна * Младежка трибуна I;

ХУБАВИ РЕЗУЛТАТИ НА МТБ .БОСИЛЕГРАД" НА АКЦИЯТАВ МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РОВГРАДСКА ОБЩИНА

.БЕЛГРАД ’82”В ДИМИТ

Започна предизборната 

активност • Осем ще й п}шсъди Лентата на 
съюзните акции, с което 
ше й се даде възможност 
да участвува на трудова 
акция и идущата година. 
И в спортния живот боси 
леградските бригадири по
стигнаха добри резулта: 
ти: второ мадо на тур
нира по волейбол, трето 
по баскетбол и четвърто 
място по футбол.

Разбира се- не изостана 
ха и индивидуалните при 
знания. Осем бригадира и 
бригадирки получиха удар 
нически значки- на осем 
членове на бригадата са 
присъдени похвални гра 
моти и са издигнати осем 
кандидати за членове на 
Съюза на комунистите.

ударника, осем получатели на 
похвални грамоти- осем кандидати за членове 
на § Преизпълнение на нормата със 75

а сто 9 Завоювано4 правото за участвуване в 
■Бригадирско лято ’83".

Със състоялото се на 3 септември разши
рено заседание на Председателството на 
щинската конференция на ССМ- в организаци
ята на Съюза на социалистическата младеж в 
Димитровградска община започна предизбор
ната активност. На заседанието бе решено пре 
дизборните събрания в първичните младежки 
организации да се проведат до 10 октомври. 
Изборната активност ще се проведе в перио
да между 15 и 31 октомври.

Настъпващата предизборна и изборна 
активност на младежката организация в Ди
митровградска община ще преминат и под 
знака на подготовката на младежта за Десе
тия конгрес ка Съюза на 
младеж в Сърбия, 
на ССМ в

Об-

И от акцията Белград 
както и от предишни 

те три съюзни 
акции,

нение на нормата е 175 
на сто- а един ден са пре
изпълнили 

236,17 на

'82".
младежки 

босилеградската 
младежка бригада се за
върна е хубави резулта
ти. Въпреки че бригадата 
беше една от най-млади
те (средна възраст 17 го 
дини) и че

нормата
сто- което е втор 

най-висок резултат на та
зи акция.

с

Благодарение на 
трудови резултати, 
то и на примерното учас
тие на бригадирите в кур 
срвете- културно-забавния 
и спортния живот- брига
дата е провъзгласена ня
колко пъти за ударна. По 
предложение на останали 
те бригади Скупщината 
на акцията - -

тези
как-

изграждането 
на бентовете край Сава 
изискваше сериозни физи 

усилия, бригадири 
те от Босилеград редовно 
преизпълняваха 
Средното им дневно

социалистическата 
Председателството на ОК 

ппля Димитровград ще предложи на МОК 
на ССМ в Ниш изменение в структурата на де
легатите на X конгрес така че делегат от Ди
митровградска 
ник

чески

нормите, 
изпъл

община да бъде млад работ
или работничка, а не студент- 

предлага сега.
най-вероятно М. Я.както се

А. Т.
СРЕЩИ С МЛАДИ АВТОРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
ЗДЕНКА ТОДОРОВА;

ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ В СТУ
ДЕНТСКИТЕ ДОМОВЕ В НИШ

СРОШ-ДО 10 ОКТОМВРИ
Читателите на в. „Брат

ство" и списание „Мост”,
та народност. Поне това 
проличава от досегашните 
й резултати и постижения.

Студентският дом ,-Добрила Стамболич" в 
Ниш обяви конкурс за приемане на студенти 
в четирите павилиона на Дома. Предвижда се 
да бъдат приети 907 студента, записани във" 
факултетите на Нишкия университет- Заинте
ресованите студенти трябва да представят мол
би най-късно до 10 октомври 1982 година.

Квартира в Студентския дом може да по
лучат само редовни студенти, които живеят из
вън Ниш. Начинающите студенти трябва да 
представят и удостоверение, че са се записали 
в първи семестър. Студенти от втори и трети 
курс- както и апсолвенти в полувисшите учи
лища може да конкурират ако досега не са 
-загубили" повече от една година. Подобно ус

ловие трябва да изпълняват и студентите от 
четвърти и пети курс и алсолвентите във фа
култетите- с тая разлика, че „загубеното вре
ме" да не е повече от две години.

ствията е взет от минало
то на Димитровград, кое
то е далече от „твоето" 
време. Откъде това влече , 
ние и как 
представиш доста

а особено онези, които сле 
дят редовно резултатите 
от литературните наград
им конкурси на Издател
ство „Братство" досега че Ир&ЗЗ* този- за тебе невидян 

яВ / :-ц; биент?

успяваш да 
реално

ам

%сто са срещали името на 
ЗДЕНКА ТОДОРОВА, сту
дентка по българска фи

— От картинното раз
казване на някои стари 

” , димитровградчани разбрах,
I че днешен Димитровград,
т а. някогашен Цариброд, е

имал интересно, но неиз
следвано минало. Това по 
буди у мен голям интерес 
към тези времена и жела 
ние да го „запазя". Мина 
лото на Цариброд и зана
пред ще ми бъде инспира 
ция за творене, — обяс.|я 
ва Зденка Тодорова.

лология от Димитровград. 
Тази млада авторка от 
българската .народност в 
СФРЮ прави сериозни 
крачки да заеме едно от 
достойните места в мла- • ;л

3. Тодоровадата литература ма наша
УСПЕШНО ЗАВЪРШИ СМТА „ВЛАСИНА ’82”

И от голямото й желание 
и усърдие да твори на 
майчин език.Преизпълнен планът по залесяване

Всеки млад творец обик 
— В списание „Мост" до новено има и „свои” писа 

нормата на смяна- сега са ми публикувани тели. конто му служат за 
към десетина творби, гла пример. Кои са твоите иде 

али в литератора?

трета смяна, които изпъл
0 Вместо заплануваните 1000 ха' бригади 

рите залесиха 1035 ха. 0 Най-добри резултати 
постигна третата смяна 0 МТБ ,'Братя Стамен 
кович” от белградската община Палилула пре 
дложена за иай-високото бригадирско приз- - 
иание „Велко Влахович”.

пиха
та средно с 202,97 па сто.
Всред бригадите най-доб
ра беше МТБ ' Братя Ста 
меикович" от белградска
та община Палилула, ко трите предвидени 
ято е предложена за пай- ди — казва Тодорова. — 
високото бригадирско при Мисля, че това е достатъч ДРИЧ' Оганкович, Караве- 
знание -.Велко Влахович". но дачало а наградите лов и Сремац. Може би 
За признанието на Репуб- мц че с п .
ливанската конференция жителрн труд „ непрекъС 
на С п ър ия е пред нат0 ИздИрВа,не и усъвър 

щоиствуваие мога да 
надявам па успех в лите
ратурното творчество, ко
ето наистина ми е любима 
област.

Човешките
най-честата ти тема. Амби 
еитът па събитията и дей-

вио разкази, и почти всич
ки са спечелили една от 

иагра- — Най-близко, най-люби
мо ми е творчество на Ан

над 1000 девойки и младе 
жи, всред които и младеж 
ката бригада -Иво Лола 
Рибар”, съставена от де
ца на наши работници на 
миращи се на временна ра 
бота във Франция.

Младите бригадири на 
Власина 

плана
заплануваните 
залесиха 1035 ха площи и 
окопаха 836 ха- залесени 
по-рано с бор и смрики. 
Най-добри резултати осъ
ществиха бригадите от

Тазгодишното . бригадир 
ско лято завърши. В те
чение на три месеца дру 
гаруваха младежи и де
войки от всички краища 
на страната. Залесяваха 
голини, изграждаха пъти 
ща и мостове- укрепваха 
братството и единството— 
изграждаха себе ой. Та
ка беше и на Съюзната 
младежка акция ..Власи
на '82”, която по тържес
твен начин бе закрита на 
3 септември. На тази ак
ция работеха 19 бригади с

поради това, че и аз 
определям за миналото на 
една конкретна среда, но

се

ложена братската брига 
да на Любляна и Загреб 
■.Матия Губец”. Бригада
та , Благой Янков" от Стру

се още повече заради виооко 
то им разказвателно май
сторство. От творците на 
нашата

преизпълниха 
«а акцията. Вместо 

1000 ха, те народност най- 
много ми харесва езикът 
й стилът на Марин Мла-

„ШЩМГ'"
' СТРАНИЦА 9

мица е предложена за при 
знанието на Движението 
ма гераните в Сърбия. съдби са

С. М.
/
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ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СУРНЛ ДЕНЯ НА 
ДУЛИШКА ОБЩИНАВ СЕЛО БАРЙЕНА МЕСТНАТА ОБЩНОСТИЗ ДЕЙНОСТТА

Приключи първиит етап 

на реконструкция в 

Мачкатица“
Е

електрификаци-Освон
ята, жителите от село 
рйе орещат редица други 
трудности. Преди всичко 
голяма трудност им е сна 
бдяването със стоки отиър 
ва необходимост: сол' бра- 
шио' захар, ориз и други 
необходими артикули. За 

те иъту-

Ба-
На около 30 километра от Босилеград, по 

източните склонове на Весна кобила- от дясна
та” страна на шосето Босилеград — Крива фея* 
са разположени къщите иа село Барйе. Това 
типично планинско село с надморска височина 
от около 1400 метра заема площ от 541 ха

И
възлизат иа около• Капиталовложенията

260 милиона -динара И През идващата година 
се очаква двойно по-голямо увеличение на об- 

[*| На състоялия се тук народен 
Светозар Риканович, 

съвет на
щия Доход 
митинг реч произнесе' тези артикули 

ват по един час и полови- 
магазии в

Изпълнителниянаподпредседател 
Скупщината иа СР Сърбия

излишъци.години скостопански
преди всичко иа добитъка на ДО първия 
и пр. са само част от не- Горна Любата- 

с разрешените въпроси, кои- 
' то е’ раздвижила местната 

общност- и които търсят 
разрешаване.

Преди десетина 
е имало над 50 домакин
ства* но вследствие на ряз 

която
цялата об-

25.

няколколи в състава на 
поделения на народоосво- 

войска. Той
— Не само, че пътува- 

често пъ
тържест-Централното

повод 5 септември
ката миграция, 
характерна за 
щгша, сега има 
Селото е богато с букови 
гори* бистра и студена во
да, ниви и ливади* конто 
лятно време му дават кра
сива гледка. Открай вре- 

главен по-
жителите в се- дател на местната

пост. Далекопроводът с ви

во по
— Дспя на освобождение- 

във Фабрика 
та за машини и стомаиоле 
ярната „Мачкатица’'. Имс- 

тази най-голяма тру- 
организация в Сурду- 

завърши

ме по час-два* но бодителната 
след това говори за при
добивките на НОВ и из
тъкна, че Можем да се гор 
дсем с добрите междуна- 
ционалми отношения в об
щината. Числящите се към 
българската народност 
общината, както и навред 
в страната, 
гюава и съвместно с оста- 

граждани бдително

само те пъту-тези артикули 
чим кафе* прах за пране 
II други дефицитни стоки, 

задача номер едно — каз- Докато ние пристигнем* 
ва Васил Петров предсе- гориолюбатчаии

общ- взели. Магазинерите
спазват договорите, да ос- 

количее*

то се състоянеотложно

— Електрификацията е
нно

вече ги дова 
лишка общинаме, а и сега ис векон-Vминък на напървият етап 
струкция ич модернизиране 

Капитало- 
260 милио-

е животновъдството» 
селяните

лото имат всичкитавят определено
за отдалечените се-

за което казват 
има добри възможности 
за развитието му. Обаче- 
те в последно време не акцията с 
се използуват докрай. От напрежение не върви доб- 
година на година селяните 
намаляват добитъка. Оне
зи домакинства, които ня
кога отглеждаха по 60 ов- нашите 
це и 6—7 говеда сега от- низирахме всички 25 дома 
глеждат само по 5 до 10 кинства- събрахме предна-

г0ве’ значената сума пари (вся- телят

на цеховете си.вечесокото напрежение 
две години е готов. Обаче 

низкотоковото
вложенията от 
на динара щетво и налитедадат въз-ла. Очебисщ е примерът 

с брашното преди 20 дена» 
село Ба-ре. Ние в местната общ- предназначено за

рйе; те го раздали на гор- 
с което за-

успешно изпълнихме
задължения: орга- нолюбатчани

познах и отговорните

ност
в об

— каза председа- 
местната общ-

щината
овце и едно — две 
да. Селскостопанските про 
изводители, оставят ниви-

на
ко домакинство даде по 
милион стари динара) из-

за стълбо- пението- от

ност.
Големи трудности «асе- 

село Барйе има 
пощенските услуги.

те и ливадите.
копахме дупки
вете, а готови сме и с ДО- и с

Пощальона ги доннася са-
нем, но Електроразпреде- мо до 
лителното от Лесковацвсе оттук до

отпочва с работа* мат ученици
минаващи тук хора. Мно- 

се връчват 
Лошо е

Сега в Барйе- както и 
в останалите планински се
ла в общината по време броволен труд да 
на сезона кипи усилена ра
бота., Хората бързат дока
то е хубаво времето да 
съберат тазгодишната ре
колта. Редом с това не за
бравят и комунално-бито- сред 
вите акции- а те не самал 
ко. Електрификацията, из-

помог-
Горна Любата- а 

ги взи-селото
„Мачкатица”и случайно С. Риканович говори на митинга воще не 

Това създава недоволство
опазват, укрепват и разви 

единст-Техните можност през идващата го
дина да произведат 6000 то ват братството и

вото в тази хубава и ико
номически богата среда.

го писма и не 
на точния адрес, 
и състоянието с откупува- 

добитъка. Затова

селяните, 
твърди обещания- че ще на високолегурани стома

нени лагери и 3000 стома
нени отливки. Това ще да-

започнат днес* утре • • • ос 
тават неизпълнени. Някол нето на 

много 
своя
матрапазя.

граждането на селски и 
махленски пътища, снабдя ко пъти търсихме помощ 

и от общината, но и то-
от тях продават 

добитък и на разни
След като посочи значе

щата година „Мачкатица” нието на реконструкцията 
да бъде по-числена със 100 на фабриката Риканович 
нови работници и да осъ- говори за осъществяване 
ществи общ доход от един решенията на 12 конгрес 
милиард динара. на СЮК. особено за про из

водството на храна, за ак
циите на организираните 

на социалистически сили за 
потушаване на остатъци- „ 
те от контрареволюдията в 
Косово, за свеждане по
треблението в рамките на

де възможност през следва
ването- разнасяне иа пис
ма и други пощенски ус
луги- откупването на сеп

ва не даде резултати 
подчертава Петров. М. Я.

След като Славоюб Ма- 
риккович, председател на 
Общинския комитет 
СКС приветствува няколко 
хилядните присъствуващи 
граждани, ученици, трудо

В ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД

Диспансер за майки и деца
ви хора на тържеството 
говори Светозар Рикано- реалното- 
вич, подпредседател на От народния митинг до 
Изпълнителния съвет на Председателството 
Скупщината на СР Сър- СФРЮ ,и Председателство- 
бия. Той подчерта прино- то на ЦК на СЮК е из- 
са на народа от този край 
в НОБ,. на синовете и дъ-

Инак. целокупната пол- 
на новопо- 

850 м2 и
Димитровград тези дни получи още един 

за майки и де-
зваема площ

съвременен обект — диспансер 
ца. Фактически това е постройка до съществу
ващия обект на Здравния дом и представлява 
отделна и функционална цялост, в която освен 
диспансера ще бъдат поместени отделите по ме
дицина на труда и по гинекология-

строената част е 
според окончателната рав 
ноедоетка обектът

19 100 000

на

струва
динара.около

Средствата са обезпечили 
републиканската СОИ — 
11732 000 динара, регионал 
ната СОИ — 600 000 об
щинската СОИ по здравна

пратена поздравителна те
леграма.

щерите които са се бори- С. Микич

Iзащита — 332 000 динара; 
а останалите средства е 
дал Здравният дом. ■У" .*■

..
Обекта е изградила стро 

ителната организация „Гра 
дня" от Димитровград и 
Понеже същият вече техни

'■Ш*
чески е приет, очаква 
наскоро да започне обору 
дването му и приемането 
на клиенти.

се

Връчване на признанието на М.6. „Христини Кар-Здравен дом в Димитровград А. Т. пощ” от Куманово

СТРАНИЦА 10 БРАТСТВО * 10 септември 1982



1шниис1йтту|а!(1)|<в)|(Т) ..ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА” РАДОСТ НА ДЯДО ТОНЧЕ

Среща с най-стари 

жители от нашенсно
БАСКЕТБОЛ

ОЩЕ ЕДНА ПОБЕДА 

0 ПОХОДА ЗА 

ТИ1УЛЯРЛ

но днес изобщо не пие. До 
волен е от отношението 
на младите към него. Ра 
боти почти всичко, без 
очила кове косите по вре 
ме на коситба на сина и 
внуците.. Когато чете» на 
лага се да ги слага.

Самият започна за днеш 
ния живот- Радва го» че 
всички хора са изравне
ни. Споменът за другаря 
Тито в него _живее с осо
бена гордост.

— Другарят Тито изра
вни всички хора в наша 
та страна. Но той прибли 
жи и много народи, съз
даде ни доста приятели в 

Ц света...
После заговори за новия 

живот- Днес всяка къща 
в селото има учени, всич 
ки работят и парите дос
тигат. а не като преди. 
Най-много го радва „елек- 
триката. която заблестя по 

| домовете". Но с радост го 
1 изпълнява и гордост, кога 
I то види. че в селото .,са 
1 дошли" леки кола, камио 
I ни, трактори... Напира ме 
I ханиката в тези отдалече 
I ни краища, когато с коне 
в керваните свързвали Же- 
I равино и останалия свят- 
I Дядо Тонче, говори, че 
| преди е имало повече сто 
1 годишници: Велин Нико- 
! лов, Петре „Егавски”, Бог- 
* дан Митов, Тодор Пейчочг 

и други.
На раздяла дядо Тонче 

ни изповеди ,.Айде сос 
здравйе". като пожела но 
ва среща и нови разгово 
ри за някогашни и сегаш
ни дни, за всичко, което 
радва и обещава на хора 
та по-щастлив живот.

Жеравино е едно от най-отдалечените и 
малки босилеградски селца. В него живеят око
ло 70 души/, предимно хора с напреднала въз- 
РаС*опДеЦа В селото _няма, а трима жители са 
над 90 години: Дяд0 Йовче Николов с бабата си 
1-тоименка и дядо Тонче Цветков, който 
*4-годишна възраст. е на

Посетихме го по време 
на събора в Голеш, така 
че в селото бяха надошли 
синове, дъщери, внуци... 
Бяха дошли от Македония, 
Сърбия и изобщо от всич 
ки краища.

Дядо Тонче 
сина . си Доне, 
валид, пострадал като ми 
ньор в Злетово. Най-мла- 
дият се преселил в с. Ро- 
соман. СРМ. Средният 
Васил

рай огнище в мутваци. 
Земята се обработвала с 
Дървени рала, а в бита на 
хората доминирало 
вото:

дър
лъжици, паници и„СВОБОДА” — „НАИСУС” (НИШ) 88:79 (45:39)

прочие.
'Днес електрически ток 

е блеснал, а някогашната 
борина е само горчив спо-

живее при 
трудов ин-Димитровград. 4 септември 1982 г. Спорт

ният център /Парк". — Зрители около 200 
ши. Времето приятно за игра. Съдии на сре
щата Ж. Стоянович и С. Стоянович от Ниш.

Баскетболният отбор „Свобода игра в 
състав: В. Сотиров 10- Петрович 26, Симов 4- 
Миланов- Захаров 32- Еленков 2, Йеленков 16, 
Соколов, Стоянов и Антов.

ду-

син
1944загинал през 

год. в борба срещу гер
манците. Старецът за него 
получава инвалиднина.

Днес дядо Тонче живо 
си спомня за детството и 
младините, за оня тежък

В хода си към спечелва сил Милев показаха, че 
са твърде силни за група 
та, в която се състезават 
и че тяхното място е висш 
ранг. Но затова е необхо

не титлата на първенец 
в своята група баскетболи 
стите на „Свобода" отбел 
язаха още една убедител
на победа. На срещата от дима още по-голяма ра- 
4 септември победиха бота и подкрепа от стра
твърде солидния баскетбо на на обществено-йолити 
лен отбор -Наисус" от ческите организации и 
Ниш. Домакините водиха сдружения труд, понеже 
през течение на цялата ако има аматьори — това 
игра с малка разлика- за наистина са истински ама 
да увеличат тази разлика тьори, които нямат никак 
в края на срещата на око ви бенефиции. Струва ни 
ло десет точки. се- че е крайно време да

Твърде добре се проя- се поведе малко по-голяма 
ви защитникът Захаров- грижа за тези спортисти 
който едновременно бе и сега- когато са на прага 
най-ефикасният с 32 точ- за пласмент във висш 
ки. И този път баскетбо ранг. 
листите на треньора Ва-

и непосилен живот, за 
обичаите, за богатството 
на носиите...

— Жеравинска чука са 
мо на места се . ореше. 
Селската мера повече бе 
ше на утрини, а през гла 
дните години''разорахме 
пасищата и след някол
ко години водата отвлече

?

землището, създадоха 
долове и водоноейр- Затру 
па ни
дите в „Голешко поле". 
Настанаха грозни долове. 
През днешно време много 
голини се залесиха, 
трябва още да се залеся
ва...

се

бяха нивите и лива Тонче Цветков

мен за миналото. Негови
ят татко отивал на печал 
ба в Букурещ. На пазар 
отивали дори в Тиквеш...

Дядо Тонче бил „старея" 
и отбягвал съдене с ком 
шии. Почнал да пуши на 
40 години. През младини 
попийвал „джанковица"

Но
I

Д. Ставров
После си спомни за оня 

живот, когато къщите би
ли ниски, вратата се зат 
варяла с дървени клинове, 
спяло се на рогошки

ФУТБОЛ
Стоян Евтимовпок

ОБЗОРНещастно
поражение

Мястото на „малките” спортове
У нас е възприето всички спорто

ве, освен футбола, да се назовават 
като „малки спортове". Самият тер
мин е също спорен, но тук няма да 
спорим по този въпрос.

За нас е съществено какво с по
ложението сега с малките спортове. 
Че наистина те могат да дадат пре
красни успехи свидетелствува приме
рът на баскетболния отбор „Свободи" 
в Димитровград, който неудържимо 
върви към спечелване на титлата. Ка 
кво обаче ще стане сетне? Има ли 
средства, сили и възможности да се 
покоряват нови върхове? И ако се 
покоряват, може ли сдруженият 
труд и самоуправителиата общност 
на интересите по физическа култу
ра да отделят необходимите сред
ства за това?

На тези въпроси — отговор ще 
даде времето. В отговор следва да 
се включат и заинтересованите спор 
тяи и обществено-политически дей-

Ди|иитровград па времето си има 
ше и качествен хандбал. В опреде
лени години този спорт държеше ви
соко знамето на града, докато оста
налите спортове бяха поизостанали.
В спортната стрелба също се постига 
ха и ср постигат видни резултати. 
А все пак — тяхното присъствие в

спортния живот на града не се чув
ствува много-

Истина, е че едно градче, ка-го 
Димитровград с ограничеше матери 
ални и кадрови възможности, не 
може да разреша всички спортове. Но 
факт е, че позаглъхна ентусиазма, ся
каш „изчезнаха” ентузиастите—само
дейци, чнято любов към определе
ни спортове наегьлно компенсираше 
недостигът на матерееални средства.

Наистина ли например Димитров 
град не може да има дружество на 
велосипедисти? Или гимнастически 
клуб? Или атлетика?

Материалното благосъстояние и 
„потребителският бум” оказаха вред- 
ееото си въздействие и върху спорта. 
Същото е и в културната самодей
ност. Налага се реваролизация на ен 
ту спазма, а за самодейците — ентуси 
асти, едно обществено признание 
(например Септемврийско призна
ние) достатъчно е и по-ценно от раз 
лични материални облаги.

Безспорно е, че тогава съдбата на 
„малките" спортове може да бъде 
голяма. А това е напълно в съзвучие 
с общите усилия на нашето общес
тво да се развива масова физическа 
култура и да се въведат принципи 
те_ на самодейност в тази значителна 
обществена област. Ст. Н.

Ф.К. „ЯСТРЕБАЦ” (ТЕШИЦЕ) — Ф.К. -,АСЕН БАЛ 
КАНСКИ" 3:1 (0:1) \

Тешице 5 септември т.г. Теренът тревист, 
времето слънчево. Зрители около 200 души. 
Стрелци: .Нестррович в 82 м., Димитриевич в 
85 м. и Стаменкович в 87 м. за -,Ястребац" и 
Новица Алексов в 17 м. за -,Асен Балкански”. 
Съдия на срещата Любиша Петкович от Май- 
данпек.

ла и убедително загуби 
срещата- Свободна може 
да се изрази ,съболсзнова 
ние" на димитровградски 
те футболисти- понеже 
през цялата игра бяха не 
само равноправен против
ник, но и водиха срещата 
все до 82 минута. Следо
вателно' остава първите 
точки да спечели в неде
ля на 12 септември, кога 
то в Димитровград госту 

отборът /12 февруари' 
от Ниш.

„А. Балкански" игра в 
състав: Стоян Анджелко 
вич- Драгиша Голубов- Ни 
кола Найденов- Здравко 
Христов, Златан Марков,' 
Мия Басов- Синиша Ива
нов, Милован Тодорович, 
Борислав Манолов- Кръста 
Кръстев- Новица Алексов.

За малко и щеше -,А. 
Балкански" да донесе две 
точки от Тешице. Но ко
гато най-малко се очаква 
ше, вместо победа само 
за пет минути -,Асен Бал
кански" получи три то

ци.

ва

д. С.

БРАТСТВО * 10 септември 1982 СТРАНИЦА И



ВЕСЕЛА СТРАНИЧНА
МЪДРИ МИСЛИ ЗАА можеше 

да бъде 

романса
Доброто

и океанът, инко-О Голямото сърне, както 
га не замръзва.

ЖОА ЬНМ 30 ВИАОАОРЧегаК. БЕРНЕ■ ■■
само добро,• Недостатъчно е да правим 

трябва' да го правим и хубаво.
дидро

Изме-
бе-

Тя се усмихваше, 
заелепително с Янка плоч-Са съм решил че се карам 

оди Бусилиградско.

ч^вай боже да не си изветрея нещо ти. И 
У ти йе за караше - карай се с твоие 

надигъл у Плочу да 
си и нийе кавгалийс...

полъчка, не се нерви- 
за под стари дъно- 

се' карам с Янка, 
кво че 
изедосте

жду
лите зъби забластя руме
но езиче. Под полузатво
рените клепачи гледаха ме 

сънни

котога там

• Някои смятат, че имат добро сърце, а 
имат слаби нерви.

Ф. ЕБНЕР — ЕШЕНБА

този- който може

очи.ТОПЛИ’ сини,
Къдраво златисто-блестя- 
щи коси извиваха се от 
страни- налягаха на чело
то, а след това отклонява
ха, за да се разстелят вър
ху нежния й врат. Данте
лената шапчица под блес- 

елек-

в същност

О Добрият човек с не 
да прави добро- а този- който не може да 
прави зло.

ако
комшийс, що си се 
кавгосуеш, имамо --

Полъка те ллочаше, 
райте, чувайте си нервете 
ве. Ка ви шъпнем защо че

олабите малко. А не знам 
що си

се

В. КЛЮЧЕВСКИ
тяиата светлина на 
трическата лампа личеше 
на диадема от приказки
те. Под белия работен ко
мбинезон съзерцаваше се 
съвършенна гледка —мла 
до- гъвкаво тяло* което ле 
ка и възбуждащо се из-

• Да се прави добро .значи да сс дей
ствува, а не да сс вършат благодеяния или да 
се отстъпва на молби.

мислим че
одговоритс ако ви лрашам
„историческият ^ сакам да се карам с шега,
беоше ми писал пролетоска, деда ™
па тш. помагай како на брата. Све на правимо 
шо требе, ископамо дупйе, набимо бандере, 
растръгомо жицу. по куййете направдмо ин- 
сталацийе, преди некой дън бео по Ниш та 
изнакупува за мене и за компшие и роднине 
нсл камион електричне машине, све смо на- 
гькми^ за струюту. ама тая дистриоуция 

й абър си

!»ЛАБРЮЙЕР

-в състояние да прави 
небла-ф Докато човек е 

добро, той не рискува да се сблъска с 
годарността.виваше...

ЛАРОШФУКОУсмихваше ми се пърга
во, кокетно- с по,глед- кой 
то в същото време обеща- 
ваше много и същевремея 
но нищо. лема да ни я пущи. 

и Я кико добър стар човек се надигнем 
Бусилиград, та давай пиенес кривакът та у 

на руководител>е и на ти^ що воде струюту, 
молим Би та им капу симам, тека не ои Би 
молил да йе за мене. И човеците немаше куде 

обещаше. Рекоше ми слободно му кажи 
тай Янко за дъно на ослобождението че има

уредил и нека

След това претегли че- 
тирдесет грама колбаси 
по-малко отколкото бе 
нужно.

НАРОДНА ПЕСЕН

(Интерпреглед) та миЩо си се, Пено, ПенАе, 
расърдила?

на
съмструю- Яви му я дека 

справя добру веселбию и гоейе. Човекът се 
стопи оди радост и писмо за писмо ми стиза 

шега. Деда Манчо да поживейеш още сто 
години и немой да заборавиш на осми септем
ври да дойдеш куде нас на гоейе, справямо се 
како никага досега.

Дойде и тай Дън и я тамън да пойдем 
ете га пощарчето носи телеграму: „Деда Ман
чо. извинявай, нема да пущамо струюту”. Мло- ] 
го се гайледиса за плочаше, найвише за Янка 
кво ли стану, да не излъгаше овия оди Буси
лиград и Лесковац. А теше да биде млого уба- | 
во, прав „историчесБи момент”: преди 38 годин 
се ослободише оди -неприятеле и сиромащию 
а са теоше да се ослободе оди мракът.

Ама вината си била у плочашете. Родили 
шим се джа-нБе, расушила ким се бурища и Ч 
каце, а онея шине що иду низ бандеруту да 
одводе у земшуту грмшавицугу кико родене 
за обручи. И од йедну по йедну бандеру по- | 
челе да птупант ишнете. Те тека плочаье, кико 
чуйем, си изедоше „историческият момент". | 
Са че печу раБию на |!

Ла ли времето 

е пари?
оди

Що си се Пено, ПенЬе, расръдила 
Що съм ти Пено, моме, пиян дошъл.

Ако съм ти Пено, ПенЬе, пиян дошъл,
Нели не съм ти Пено. моме, празан дошъл.

Нели не съм ти Пено, моме, празан дошъл 
донел съм ти Пено, моме, два колана.

Един колан Пено, ПенЬе, за носеше» 
а друЬийо Пено, моме, за стоян»е.

Да те водим Пено, ПенЬе, у селото, 
у селото Пено, моме, на орото.

Да видим Пено, ПенЬе, прилега ли на саята 
На саята, Пено, моме, на снагата.

Разказал: Евтим Спасов (Д. Любата) 
Записал: К. Георгиев

(При пеенето всяко куплетче се повтаря по 
2 пъти.)

Стария китайски фило
соф попитали неговите уче 
ници:

• — Да ли времето е па
ри?

— Това не е точно! — 
отвърнал старият фило
соф. — Изгубените пари 
могат все още да се вър- 

, нат, а времето — никога.
(Интерпреглед)
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