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чно сти.
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В

Да пестим токСъюзният изпълнителен ки с цел да се 
производството и 
До края 
ключено беше

съживи чески проблем. Особено 
загрижава незаетостта на 
млади подготвени кадри.
Затуй е необходимо да се 
създават условия за про
дуктивно заемане на ра
бота особено в непосред
ственото производство. Съ 
юзният изпълнителен съ
вет е констатирал, че през 
последните пет години е 
увеличен броят на незаети 
те, особено на млади хо
ра до 30-годишна възраст. 
Решено е също така в ре
золюцията за 1983 година 
и измененията на плана 
до 1985 година да бъдат 
внесени мерки, които да 
спрат увеличението на не
заетостта и да дадат тла
сък към по-бързо приема
не на работа на млади под ' ток. 
готвени кадри.

съвет на заседанието 
от 1 октомври, председа- 
телствувано от Милка Пла 
нинц, обсъди стопанските нието, 
процеси в настоящата го

ен износът 
на годината, за-

В Социалистическа ре- кинствата изразходвай '60 
публика Сърбия се нала- на сто от общото колйчес- 
га да се пести ток от нас- твб на тази енергия. Имен- 
тоящия месец до март ид но поради това най-мно 
мата година. Ако не се го се разисква как да се 
прави така, ще се случи пести ток в тази област, 
да няма достатъчно ток В акцията ще бъдат вклю- 
за отопление, или пък за чени всички фактори, коч 
задвижване на машините ито могат да бъдат 
по организациите на сдру полза, 
жения труд.

Поради това, на заседа-
Координационния най-примерен в пестенето 

регионалната ток. Но ако не се про
дължи така, може да се 

в случи най-напред и в Ниш 
ки регион да се изключва 
тока. Затова се налага да 
се организираме, така че 
да изразходваме ток над 
допуснатото количество. 
Ако не правим така, мо
же да се случи поради из 
ключване на тока да ста
нат и някои фабрики за 
по няколко часа. Затуй 
трябва да не надминаваме 
„запланираната граница" 
на изразходване на елек
трически ток.

на заседа-
приоритетни зада

чи в икономическата 
литика трябва 
пред да бъдат

по-
дина като прие насоки и 
мерки за действие до 
края на годината. Оцене
но е, че стопанското по
ложение в страната и по
край увеличението на сел 
скостопанското производ
ство и усилията в областта 
на износа, е изключително 
усложнено и тежко почти 
във всички области на об 
щественото възпроизводст-

и зана- 
наоочени 

по посока на осъществява 
не на повече 
во за износ и обезпечава 
не на външна платежоспо

производст-

от
собност на страната и да 
се обуздава ръста на пот
реблението.

Засега Нишки регион е
нието на
комитет на 
самоуправителна общностФ Съюзният изпълните

лен съвет обсъди и анал1© 
в областта на заемането

по електростопанство 
Ниш за следене на поло
жението в електроенерги
ята станаха много разис
квания във връзка с при
лагането на мероприятия 
и начини за пестене на

во.

Съюзният изпълнителен 
съвет констатира, че про
мишленото производство е 
увеличено общо с 0,7 про
цента. При това, все по-ос Констатирано беше, че не 
тро изпъкват проблемите 
по снабдяването с енер-

на млади хора с отделен 
обзор върху приемането 
на работа на стажанти.

заетостта е голям икономи 
чески. социален и полити В Нишки регион дома

суровини инякоигия,
възпроизводствени матери 
али.
ния за задоволяване 
ребите на населението. Съ 
ветът предупреди, че със
тоянието в областта

както и с произведе 
пот- МЛАДИТЕ ПРИБИРАТ РЕКОЛТАТА
на

лучихме впечатление, че старите хооа

?АеСтЕаДзАаНИ^оТоКв°^
га е. че си сполитаха зт старите на село. НА 15 СРЕЩИ ,,ЦЪРВЕНИ 
които все оше се занимават със земе- БАЙРАК" 
делие”. Задоволството на старите хора 
идва от Факта, че не са сами в борба- 

храма и че има кой да им по-

Съюзът на социалистическата 
деж в Димитровград организира в съ
бота в района на Забърдието акция 
която дълго ще се помни сред населе
нието от този край. Именно, над 200 
младежи и девойки отидоха този ден 
в Смиловци, Височки Одоровци, Пърго- 
попинци, Мъзгош, Моинци и Бреоевни- 
ца да помогнат на местното население 
в прибирането на царевицата. Тъй ка- 

можеше да се бере

мла-изискваелектроенергия 
повишено спестяване.

Освен това- външнотър- 
размяна, и пок-говската 

рай увеличението на из-

За отговорността 

-без обобщавано
намаляването на

осъществя
ло са 
вноса, не се

та за
могне.

Въпреки че поради дъжда 
ле можа да се проведе според плана, 
целта й — да се помогне иа старчес
ките домакинства — е осъществена ка

зана*

акциятапредвиждания 
Резолюцията, а нито 

областта на потреблени 
ето не са настъпили 
обходимите промени, 
кар че са предприемани съ 
ответни мероприятия. Ка 

са на- 
про-

ва според 
та в

то царевицата не 
от дъжда, младежта обелваше вече при
бираните царевични класове.

Наистина беше хубаво да се види 
как работят заедно 
нитс хора и средношколците, 
вайки някои ломове по тези села,

в Ето зашо такива акции 
трябва да се организират по-често

А. 1 .
пълно-
пред

седсмдесетгодиш-
Поссша-

не- За преодоляването 
икономическите затрудне
ния е необходимо да се 
изостря отговорността в 
нашето общество — беше 
изтъкнато на заседанието 
на Комитета по провежда 
не иа 15 срещи .Дървени 
байрак", които 
Всдат на 15 и 
ри идната година.

нама по

пита ловложенията 
малени реално с 2 
цента, а това намаление е 
трябвало да възлезе на 6 
процента. Общо и съвмес 
тиото потребление номииа 
лно са ло-големи с 
било е планирано 
дат 13 процента. Личните 
доходи са по-високи с 38 
процента. Поради това Съ
юзният 
вет счита, че без рязко 
ограничаване на домашно
то търсене и 
не е възможно да се съз- 
дадат условия за увеличе
ние на износа и повише-

ще се про 
16 февруа-

20, а Борбата за самоуправле 
ние, е подчертано на засе 
данието, ведно е и борба 
за по-голяма степен на оъ 
говор но ст. която на 
ден план излезе 
поради застоя в развити 
ето на самоуправителните 
отношения-

да бъ-

пре» 
именно

изпълнителен съ

предлагане Разисквайки във връз
ка с темата до предстоя
щите срещи членовете на 
Комитета посочиха връзка 
та на конгресните опреде 
ления и разискванията 
Крагуевац, които трябва 
да дадат 
подетата

—------ ■ ТИПIIИТО СИЛИ.

споние на конкурентната 
собност на 
Затуй в настоящия момент, 
е констатират, ча заседа 
нието на Съюзния 
нителсн съвет спешно 
бъдат взети съответни мер

встопанството

тласък на вече 
акция аа субск-Олгици Ставрова, Зоран Гогов и Драга.. Вадено» при «««»

Ризеи*3Стефанов*1 в с. Пъртононшщи.излъл
да



НАС |И Упо СВЕТА
ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ ОТНОШЕНИЯИЗЛОЖЕНИЕТО НА ЛАЗАР МОЙСОВ В ООНАКЦЕНТИ ОТ

Кубирнски
фронт на НР

Среща Цвгинмчисторически прелом Отечествения
България^тези дни пребивава в нашата стр^ 

посещението в Белград сесъо- 
тояха разговори между делегация на ССТНЮ^ 
оглавявана от председателя Марии ^ 
делегадаята на ОФ, водена от Пенчо Кубадии 
ски. Разменени са мнения във връзка с акгуал-икономически

защото е стабилен и дъл
готраен само мирът, в кой 
то всички народи и стра
ни се възползуват от пра
вото си на свободно раз
витие и
ио*ст, Мойсов изтъкна, 
тези становища па 
вързаните

В игралото на
На 37-та редовна сесия на Общото събра

ние на Организацията на 
съюзният секретар на 
ЗАР МОЙСОВ изнесе твърде забележително из
ложение, от което поместваме няколко основ
ни акценти.

обединените нации 
външните работи ЛА-

мите обществено-политически и
процеси в двете страни, състоянието на юго
славско-българските отношения, включвайки и 
въпросите, по които съществуват известните ра
злики. Стана дума и за сътрудничеството меж
ду Социалистическия съюз и Отечествения 
фронт, както и за някои международни про
блеми.

еднаква сигур-
че

псоб-
та общност в солидарната 
защита на мира като об
що добро на

страни са по- 
от когато и да 

благода-
В сегашния момент све- 

тът се намира пред един 
прелом в историята на ме
ждународните отношения: 
да позволи изострянето на 
обстановката да го води и 
занапред по нанадолнище- 
то или да спре това опас
но пързаляне и да прена
сочи развитието по посока 
на международно доверие 
и отговорност 
Мойсов.

ф Напомняйки за оцен
ката на генералния секре
тар на ООН Перес де Куе- 
ляр, че изтеклият едного
дишен период премина 
под знака на остри светов 
ни кризи и блокада в раз
решаването на междуна
родните проблеми» Мой- 
оов подчерта, че това със
тояние е резултат на все 
по-дълбоката криза на бло 
ковата система, основава
ща се върху равновесие 
на страха. Блоковият трет 
ман на международните 
отношения не само че не 
успя да отдалечи света от 
войната, но го води по 
ръба на пропастта.

ф Икономическата об
становка. каза Мойсов, ста 
ва все по-критична. Причи 
ните за това се намират 
в съществуващите нерав- 
новесия и неравноправия в 
системата на международ
ните икономически отно
шения, а най-голяма отго
ворност за състоянието в 
световното стопанство се 
пада на най-развитите про 
мишлени страни. Крайно 
рестриктивната икономи
ческа и монетна политика 
е причина не само за дъл
боката рецесия и увеличе
ния брой на безработните, 
но и за стагнацията на 
стопанското развитие на 
развиващите се страни. 
Изходът от трудното ико
номическо положение тря
бва да се търси чрез ук
репване на международно
то сътрудничество на мул- 
тилатерални основи и чрез 
създаване на нов между
народен икономически по
рядък.

Ф Неблагоприятната си 
туация блокира работата 
и действуването на меж
дународните организации. 
ООН е все по-безсилен па
зач на мира, защитник на 
правата и независимостта 
на народите и страните.

Ф Мойсов предупреди, 
че проблемите на света не 
могат да се третират- а 
още-по-малко да се реша
ват в билатерален кон
текст между блоковете и 
великите сили, но само с 
равноправно участие и об
ща отговорност на всички 
субекти на международна-

актуалии 
е досега. Тъкмо
ренне на необвързаиостта, 
независимостта

човечество
то.

днес не 
балансиранеф След като посочи, че 

напълно се потвърди оцен
ката на 
според която мирът не мо
же да се изгражда с над
превара във въоръжаване
то, блоково 
сфери на влияние и опекус 
тво над народи и страни-

Гостите от България посетиха и Загреб, къ- 
дето домакин им беше Републиканската кон- 
ференция на ССТН в Хърватско.

представлява 
между блоковете или неу 
трална позиция, но актив
но ангажиране в междуна 
родните работи което 
основа ма нашия 
зъм във връзка с изхода 
от сегашната криза.

необвързаните,

е и 
оптими- СМЯНАТА НА ДЪРЖАВНОТО КОРМИЛО ВСЛЕД

БОН
разделение,

заяви

Поп: продължава източната 

попитина«ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ЗАСЯГА НЕ САМО 
НЕРАЗВИТИТЕ

документ, както и „кон- 
трапрограмата" на Шмидт 
са начало на голяма пред
изборна кампания за мар 
товските избори- Темите 
са известни: как да се 
преодолее рецесията и без 
работицата, да се ралреде- 

кризата.

Под удар и централи
зираното стопанство

С помощта на Геншеро- 
вите либерали председа
телят на Християнско-де- 

Хел-мократическата уния 
мут Кол стана нов качц 
лер на Германската феде 
рална република. Със за 

Хелмут

СССР внася от 
източноевро-

С едри заглавия в печа
та и още по-едри афиши 
по улиците навред по Съ
ветския съюз трудовите 
хора и гражданите се пре 
дупреждават, че ,,икономи 
ката трябва да бъде ико
номична". Всъщност, с то
ва се търси всички субек
ти да подобрят работата 
си, да активират вътреш
ните ресурси и въведат 
икономии на всяко място.

Разбира се, този призив 
към гражданите е в служ
ба на борбата срещу ико
номическата криза, която 
захвана и централизирано
то стопанство. От начало
то на осемдесетите годи
ни в страните на ^реал- 
ния социализъм” намаля 
високият размер на сто
панския ръст, а също така 
и производителността на 
труда. Акумулацията е ви
сока, но неефикасна. Не 
съществува безработица, 
но нерационалното изпол
зуване на работната сила 
задава немалки грижи.
Селското стопанство е в 
криза.

Подпомагането на сто
панското развитие с кре
дити от Запада също до
стигна горната граница.
Счита се, че страните на 
СИВ са длъжни на запад
ните банки и правителства 
към 80 милиарда долара.
При това Полша вече не 
е ликвидна, а Румъния по
чти е изчерпала възможно 
стите за връщане на дъл
говете.

Енергийната криза също 
засегна членките на СИВ.
СССР вече не е в състоя
ние да ги снабдява безгра
нично с ефтина нафта.
Ограничава им количест
вата и повишава цените.
Наистина, те са по-низки 
от световните, но това се 
компенсира с по-низки це- стратегическото 
ни на промишлените сто

ки, които 
останалите 
пейски страни. минаването на 

Шмидт от кормилото 
Бон приключи 13-годишно 
то управляване на социал
демократическо - либерал
ната коалиция.

След смяната в Бон све
товната общественост си 
задава въпроса: какво ще 
се измени в политиката на 
ГФР?

ли бремето на 
вдъхне оживление на сто
панството, как да се даде 
принос за мира и разоръ
жаването в света, какво 
трябва да бъде отноше
нието на Бон към поставя-

Специалистите твърдят, 
че световната криза и ре
цесията от Запада са са
мо катализатор на всички 
отрицателни процеси в 
икономиката на страните 
на СИВ. Коренът е дома- 

неефикасността.
заседа

нията се посочва и „ле
карството": по-висока про
изводителност. Засега все 
още не е намерена ре
цепта с която да се наме
ри посоченото ,-лекарство".

нето на американски раке 
ти в Европа и към прего
ворите САЩ — СССР в 
Женева.

Новото правителство на 
истина обещава ^преодоля 
ване на рецесията и без
работицата", но средства
та за тази цел ще събере 
чрез увеличение на данък- 
оборота от 1 януари 1983 
година. Новата концепция 
(уж) няма да засегне 
работниците, 
пенсионерите, болните и

шен
На конгресите и

Отговорът едва ли може 
да се „прочете” от времен
ната програма на новото 
правителство, изнесена 
Бундестага. Защото

в
този

СЪВЕТСКО-КИТАЙСКИ ПРЕГОВОРИ

Тайнствен диалог незаетите.

пр.
В първото си изявление 

в качеството на канцлер, 
Хелмут Кол заявил, че 
ще се застъпва за „разум
но и приятелско сътрудни
чество със САЩ". Той из
тъкнал, че неговото прави
телство няма да се наме
сва в сделката за сибир
ския газопровод, но няма 
да позволи да се ангажи
ра в нова сделка, която 
неговото правителство ще 
ще предизвика спор със 
САЩ. Кол също заявил, че 
ще продължи „източната 
политика" на страната от
носно диалога със СССР.

В Пекин започнаха китайско-съветски пре
говори. с които трябва да се подготви офица- 
лен диалог за нормализация на отношенията 
между двете страни. В късо съобщение на ки
тайското Министерство на външните работи се 
посочва, че заместник-министърът на външните 
работи на ССР Леонид Иличов е пристигнал 
в Пекин за да води разговори за китайско- 
съветските отношения с китайския заместник- 
министър на външните работи Чиен Д жичен.

Преговорите се провеждат далече 
и ушите на обществеността. Все пак се узнава, 
че двете страни ще изложат как си представят 
дневния ред на официалните преговори. Ще бъ
дат изнесени и становища по отделни въпроси, 
включително и спорните.

от очите

Накратко гация оглавява Виктор 
Карпо, а американската 
Едвард Ровни.

ф Москва, 
дни в Москва по 
ствен начин беше ознаме
нувана 25-годишнинаха от 
изстрелването на 
съветски изкуствен 
ник в земната орбита.

ф ню Дели — Де- 
сетки хиляди индийци са 
взели участие в „Марша 
на мира", който е свър
шил с масов митинг неда
леч от парламента с про
тести срещу надпреварата 
във въоръжаването, особе
но против ядреното въоръ
жаване. Изразена е и под
крепа на борбата на пале
стинския народ.

ф Женева. — Завче- 
ра в Женева пристигнаха 
представители на съвет
ската и американската де
легации, които продължи
ха разговорите във връз
ка с ограничаването на 

ядрено
оръжие. Съветската деле-

Тези
търже-

първия
СПЪТ-
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ИЗ ИНТЕРВЮТО НА
СТАНЕ ДОЛАНЦ ПРЕД

ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД

Да защитим стопанството
от криминала

Политическото ситурностно по
ПалачаВн1рГТаВИЯ е -^илно 
и„ 5адача На обществото е тази 
■стабилност да поддържа. В

тен_ „Сам5 В “астоящата година обшегтвенотл
Ществувалп*..™ МИЛИарда Динара • На“ 
Т11 ^вало един вид безвластие и
Шествело-политическа 
поправи

имущество още- 
дълго време е съ-

акция поло^Г,иЙ?^Н“ог™Г“анаТеИНа °6'
та: първо, фактът Че светът на
мира в известна криза, второ че 
нашето икономическо положение 
е трудно и трето, че елемент на 
нашето сигурностно положение 

ттте продължи още 
известно време на Косово. Тази 
оценка направи съюзният секретар 
Л4ит1Пешни Работи СТАНЕ ДО- 
ио ртоВ Разговор с журналистите 
на Г1В Белград и работниците 
..Рекорд в Раковица.

Що се касае до границите на 
Югославия, те са мирни. Тук, 
за Доланц.

да се

ГаГава^^кватоГ-^а^ил^Н6 на *>«инални 
Рбвързана „ самоуг.ра^ * “ ^НкГнНади,

единнанлпм ио о ЮНА, Доланц отго- 'самоупоавителните органи са из- 
освен и Гпг,ЛоВеЧеТОт1 рспублики, тласкани настрана, а разни бюро- 
тпното овения и Черна гора, кратични монополистични 
Г5т?мЦ?,?Та е обшшгска- Този про- са дали възможност лем сега е в процес на обсъж- до такова 
да не.

делни я не са раз-
съвсем сигурно

съюзив
положение

вото.
Отговаряйки на въпроса за Не е чудно, че мнозина са из- 

последствията от манипулирането не на дани от акцията, дори се пи- 
с информациите за събитията на тат дали е необходимо да се вър-
лосово Доланц каза, че за всич- толкова нашироко и дълбоко. „ - __, ,
ко, което ставаше на Косово Пред- Считам обаче, подчерта Доланц, наи-важните задачи на обществото 
седателството на ЦК на СЮК нс че е необходимо да се върви до- 
е било правилно информирано и коай, зашото инак хората 
че ако някъде е съществувала ви- гу6ят доверие във 

това е била вина до тога- ботничеоката класа, 
вашното ръководство на покрай- лението. а някои и нарочно пра- 
нина Косово, зашото информаци- Вят такива издевателства, за 
ите за събитията сам са били за- 'компромитират самоуправителми- 
държани в някои тесни кръгове, те отношение и че само управите п- 
които не1 са навреме запознавали 1юто общество не е способно 
ни СР Сърбия, ни Председателст- разплаща с такова 
вото на ЦК на СЮК, относно ор- Следователно, борбата 
ганите на Федерацията. ланския криминал е една от най-

ка-
н ям а ме практически 

някои сериозни проблеми. Доланц 
посочи, че Стане Доланц: „Борбата против 

стопанския криминал е една отголям— брой хора 
то туристи или с делови задачи, 
идват в нашата страна. Най-много 
посетители в нашата страна е има
ло през 1978

ка

йте за- 
властта на ра-35 мили

она души. а през настоящата го
дина досега страната са посетили 
^4 милиона души.

година края на краищата, да се живее 
под оръжие, без оглед на 
къде е, не е ни много лесно-

тована в самоуправ- чи
да приятно.

Стане Доланц. след 
помни, че има случаи на нападки 

ДД на милиционери, като на Косово
МАНИПУЛИРАНЕ С ИНФОРМА- това на-

съ стоян ие.
против сто- имало 126 случая, а за това мал-

например в настоящата година еСпирайки се върху действува- 
нето на антиюгославски групи в 
чужбина Доланц изтъкна, че таки
ва групи съществуват особено в 
някои западни страни, както и в 
някои източни страни, където пре
димно действуват информбюров- 
ски елементи, които ие мируват. 
В последно време антиюгославска- 
та емиграция намира обттт език, 
без оглед на своя хаоактер; значи 
обединяват се усташи. четници и 
балисти. дори и сегашната полити
ческа емиграция от Косово. Особе
но тясно е сътрудничеството меж
ду Устатите и терористическата 
емиграция на Косово. Тези групи 
не са много числени, обаче са до
бре организирани, а плаша ги ме
ждународният капитал, черният ка
питал. Вероятно ги подпомагат и 
някои консервативни кръгове в 
някои страни, които не са заин-

ко се говори, а още по-малко пи- 
важните задачи в настоящия мо- ше. Доланц изнесе и аномалията, 
мент с нашето общество.ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ 

ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО
че актове срещу нарушителите на 
разни законни норми в над 70 на 
сто случаи съставя Службата по

През последните години, под- г л сигурността, а сетне в 3—4% ин-
черта Доланц, доживяваме напад- Съоитията на Косово представ- спекционните служби, които не са
ки на общественото имущество. ляват и голямо икономическо бре- слаби. Доланц каза, че в страна- 
Щетите са огромнй, защото само ме за иашата общност, каза по- та годишно имаме около 10 000 по- 
в настоятата година възлизат на ната1ък Доланц. Дневно ни кост- жари и че в тях през последните 
над 4 милиарда динара. Считам. ®ат ^ милиона динара. Доланц по- години са загубили животите си 
че работниците, особено самоуп- нататък каза, че от март минала- 530 души, а са нанесени щети на 
равителните структури в трудови- та година до днес от Косово са над 3,5 
те организации, т.е., работнически- се изселили 8000 души, а
те контроли .трябва занапред да 3 вв™07 в настоящата година тви в 240 000 злополуки. Загрижва
поведат много повече ометка, от 3-53 души, което не е добре. Тряб- фактът, че в 70% пожарите са 
колкото досега. През последните ва да бъдем в състояние да^ заши- предизвикани поради небрежност, 
години— добави Доланц 5— ние ТИм* всекиго от всекиго, който на- Ето, преди няколко дни стана ка- 
лишихме от свобода пет шест сто- °'/Шава оеда и мира, или наруша- тастрофа на четири композиции

ьгите- които са в сила в при Сремска Митровица. Практи- 
с<РгЮ. 1ова е задача на милици- чески, малцина отговарят и преки- 
онерите албанци, сърби, словен- те нарушители, а и техните над- 
ци... ясно е- че на първо място чинени, които трябва да ги кон- 
ще^ трябва да защити ония, които тролират, да се грижат за органи- 
най-често биват нападнати, а това зацията на работата, технологията 
в настоящия момент на Косово са на даден трудов пропее на желе- 
С7>рбите и черногорците. Но не зницата, или къцето и да било 
можем да влезнем вт,в всяка къ- другаде. Отговорността, по-висока
та. във всяко селище, проблемът 
ие е в това. Проблемът е

ИЗСЕЛВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА

динара; в съ- 
само гттия период сме имали 25 000 жер-

милиона

пански дейци, които са причини
ли щети на Югославия от някол
ко милиона долара. Много случаи

ИСТИНСНОТО ЛИЦЕ НА ЙРЕДЕНТАТА
та тхшзводителност, повече про- 

в съз- изводство. това съвсем сигурно са 
дадената пиехоза всред хората, основите на нашето политическо 
Често пъти имаме и по 30 ми- сигурностно положение ако иска

ме то . поне да остане, такова ка- 
квото е, каза между другото До-

За положението на Косово в момента и за проблема 
изселването на сърби и черногорци от тази покрайнина Доланц 
каза. че съществуват качествени разлики в сравнение с онова от 
преди година и малко повече. Преди всичко, днес Покрайнии- 
окият комитет на СК на Косово знае какво иска, има свой кон- 
цепт и действува. Обаче трябва да се има на предвид и това, 
че това което стана на Косово се е набирало в течение на по
вече години и че е имало тежки последствия.

на

лиционери в едно село, но пак 
хората се изселват. Зашото. в ланц.

ПРИКЛЮЧИ ТАЗГОДИШНАТА МЛАДЕЖКА ТРУ 
ДОВА АКЦИЯ „НИШ 82’

Дължен съм да кажа, напомни Доланц, че що сс 
до сигурностното положение в най-тесния, ресгриктивния смисъл 
на тази дума, ние не можем с разполагаемите сили бързо да се 
справим с положението. Тук няма недоразумения. Обаче ние на 
Службите по, сигурността ие можем трайно да разрешим поло 
жението на Косово, Необходимо е продължително, Дълбоко, ко- 

истинско обществено-политическо действувапе. На Ко- 
дълго време е владеело един вид безвластие. Било е нормал-

касае

Добри резултати - много признания
С подходящо тържест

во в бригадирския стаи 
„Иво Лола Рибар” на Т ок 
томври т-г. приключи съ. 
юзиата младежка трудо
ва акция „Ниш 82”. За 13 
години съществувание 16 
хиляди младежи и девой
ки дадоха своя трудов при 
нос за строителството на 
Ниш и околността. Тази 
година ударнически труд 
дадоха 37 бригади от вси 
чки краища на страната 
и две от чужбина.

Сдружени и побратиме
ни с младежки • ентусиа
зъм, вдъхновение и труд, 
бригадирите с песен на 
уста, строиха много обе

ктп в града и околността, 
същевременно възпитавай
ки се, получавайки трудо 
ви и други навици и за
дълбочавайки братството 
и единството. Със среден 
резултат 137,45 на сто осъ 
ществиха 42 484 трудоч;) 
са на стойност от над 4,5 
милиона динара.

За най-добра бригада бе 
провъзгласена бригадата 
„Горица Рибар” със средно 
изпълнение на нормата 
143,78 на сто. Тази брнга 
да е предложена за Ем
блема на 
пич". За републикански 
признания са предложени 
още четири бригади.

ренно и 
сово
чо например, да не се плаща данък, наем, вода- електрически 
ток, телевизия да се карат кола без книжка за правоуправление,
да не се регистрират кола и т.н.

Днес на Косово няма масови издевателства, демострации, 
но все още имаме на стотици афиши, средно дневно имаме към 
30 разни памфлети. Разкрихме 55 групи, числящи се към четири 
вражески организации. От март до сега арестувахме към 700 ду
ши, макар че в чужбина пишат, че се касае за хиляди души. 
Осъдени са 320 души, а над 1300 са наказани от съдията за на
рушения. Едва сега иредентата показва истинското си лице. Тя 
не говори вече за лозунга „Косово-република”, но се издига ло
зунгът „Да живее Енвер Ходжа”. Напълно е ясно, че се касае 
за цялостта на Югославия, ще остане ли Югославия такава, как- 
вато е, или не. Затова го окачествихме като коптрареводюция.

„Велко Влахо-

У
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СУРДУЛИЦАТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦКОЧАКВАТЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НАКАКВО 
НА СЮК Нови ръководства в ССТН 

и местните общностиРешително против нередностите
че време е Да поведем рс 
шителна борба като се 

- под отговор-
- всички нарушители. 

Ако такива се окаже, че 
има сред членовете

комунистите, тряо- 
бъдат изключени.

Проведеното на 24 сеп- . щество . Решенията на тре-

Съюза на югославските ко ти са много ясни. Ясно е 1ЮС1 
ммнисти раздвижи партии и какво трябва да се пра
ните организации, подтик- ви. Необходимо е преди 
на всички трудещи се и всичко пълно единодеист- 
граждани към акция. вие и едномислие, за да

може тези

подвеждат
Изборната дейност 

Сурдулишка община в по- 
дружниците и местните 
конференции на Социали
стическия 
навреме и при пълна под
готвеност, която извърши 
Общинската конференция 

Социалистическия съ- 
на та-

б-ьдат договорирани 
площи, това ще рече, че 
на сурдуличани 
още 90 хектара. Покрай 
това бяха прис-ьщи въпро- 

връзка със снабдя-

в да

на Съ- остават
юза иа 
ва да

решения да Също така трябва да .се 
Как са, приети решения претворяваме в дела. Есте предприемат по-строги^м 

заседание? От- ствено. членовете на Съю- Рки срещу недйсц 
поискахме от некол- 

читатели в Ди- 
Боснле-

започиасъюз
си във
нането, за работата иа слу 
жбите в общината, трудо
вите организации, за акци
ите от комунално естество 
и така нататък.

та от това 
говор
цнна наши 
митровградска и 
градска община.

на
юз с раздвижването 
зи активност и с приема- 

необходимитс до--нето на 
кумепти. Както ни запоз
на Томислав Маркович, 
сегашен председател на 
ОК па ССТН На Сурдули- 

90"/« от подружни- 
конфе- 

изборите са

Характерно е, както ни 
запозна Маркович, че 
разискванията са 
участие повече души и са 
водени разговори за реа
лизация на програмата 
„Морава II" и прочее. В 
ръководствата, където из
пълнителните отбори на
брояват от 3—7 членове, 

местните конференции 
от 7—10 души, са избра- 

число млади

в
взелиДА СЕ ДЕЙСТВУВА 

ЛИЧНИЯ ПРИМЕР
ца в 
ците и местнитеГлигор Петракнев, висо

коквалифициран майстор- 
водач в автотранспортно
то в Босилеград сподели:.

— Заключенията са ясни 
и конкретни. Преди всич
ко комунистите с 
си пример
ствуват и на останалите в 
борбата за провеждане 
задачите по стопанска ста
билизация. Пестенето» по- Постоянна борба за качествено производство 
вишението на производи
телността на труда, бор- за На комунистите трябва та и 
бата за повече икономии да бъдат в челните реди- 
на материали и средства ци на тази акция.
— ето широко поле за из
ява на всеки трудещ се и 
гражданин.
но, трябва да водим реши- 

. телна борба против всяка 
проява на не дисциплина и 
своеволие. Трябва да реа
гираме навреме и енергич

реиции
приключени. Избрани са 
пови ръководства. В 
дружниците и 
конференции членовете на 
Социалистическия съюз са 
.анализирали четири годиш- 

дейност, проблемите 
са раз-

ло-
местните

а в
личния НИ ГОЛЯМО 

хора, както и другарки.
Паралелно с провежда- 

изборите, избира- 
ръководства, 

избирани и членове за Об
щинската конференция на 
ССТН, а 
предложения за възможни 

за Междуоб-

трябва да дей ната
и акциите, които 
движвали, както и за пред 
стоящите задачи на Соци
алистическия съюз във вся

на нето на 
нето на са

ка отделна среда.лентаяйството 
всяка организация на сдру 
жения труд, навсякъде.

издигани са иЕдно от централните ме- 
в по- 

местните
ста в разискванията 
дружниците и 
конференции на ССТН на 
село е 
плана по

кандидати и 
щинската конференция на 
Социалистическия съюз.

Наред с изборите в по- 
дружниците и 
конференции на ССТН са 
проведени избори и за уч
редяване на Скупщините 
на местните общности, из
бирането на съвети, набро 

15 до 35 члено-

Не бива нито една рабо- 
Същевремен- та да отлагаме от днес за 

утре. Ние в нашата пар 
тийна организация обстой 
но се. запознахме с реше 

заседа

Саша Милев, магазионер 
„Градия” Димитров

град: — Очаквам да пре
къснем енергично с декла-

„изясняване".
Провеждането на задачи
те по стопанска стабили
зация изисква най-пълно и 

ангажиране.

изпълнението на 
есенната сеитба.в местните

ХЕК-ДОГОВОРЕНИ 110 
ТАРА ПЛОЩ С ЕСЕННИ-

нията на третото 
ние на ЦК на СЮК и на 
белязахме предстоящи за 
дачи за реализирането им

ративното
ЦИно!

Димитриевич, 
квалифициран електроте
хник в ООСТ „Комуналац 
в Димитровград: — Зана- НАРУШИТЕЛИТЕ 

очаквам по-строго-------------------------

< Този въпрос е бил доми
ниращ във всички 
За реализация на годиш
ния план. според който в 
общината 
трябва да бъдат за

сети с есенници, от която 
площ 200 хектара трябва

Момир яващи от
ве. Йокрай това са учреде 

помирителни 
съвети на потребителите и 

съгласно Ус-

села.
БЕЗ ТЪРПИМОСТ КЪМ всестранно 

по-добра работа, пълноцен
но използване на работно-

съвети.ни

400 ха площ др. органи, 
тава на местната общност.

пред
спазване на закона» а сре
щу нарушителите да се 
взимат по-енергични мер
ки. Ако някой си е позво
лил общественото имуще
ство да използува за лич
ни цели, трябва да полу
чи и заслужено наказание. 
На всички равнища тряб
ва да се подеме акция за 
да спре „гледането през 
пръсти" за направени про
пуски и грешки. Това не
що може да разводни ус
пешно подетата акция

то време.Сретен Виданович, тв- 
механик от Димитров
град: — Искаме да стаби
лизираме домашния па
зар, *а много стоки на до
машния пазар плащаме с 
конвертируема 
Очаквам това -нещо да бъ
де спряно и да се вземат 
мерки за укрепване на на
шата валута.

Б. Костадинов(А. Т. — М. Я.)

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В БАБУШНИЦАИЗ ,валута. Да се преобразува селото
Именно, Социалистически 
ят съюз в изтеклия пери
од най-много се застъпва 
ше за усъвършенствуване 

други на селскостопанското ггро 
изводство, подобряване ус 
ловията за живот на село

дължение на Социалисти
ческия съюз. Освен това 
общинската организация 
на ССТН дейно се включ 
ваше и водеше и 

акции, каквито са: соци 
алистическото преобразо
вание на селото, сдружа- подобряването на здравно- 
ването на селскостопански пенсионно и инвалидно

На състоялото се неотда 
в на 
ската

заседание на Общин- 
конференция на Со- 

в дащ отдел продажба в кон циалистическия съюз в Ба 
фекция „Свобрда'*: — Оча бушница бе обсъден и 
квам в най-скоро време да приет отчетът за работата 

на общинската организа
ция на ССТН през изтекли 
те четири години. Бе из 
тъкнато, че този период се 
характеризира с многобро 
йни акции, които обогати
ха съдържанието на дейно 
стта на ССТН.

Иван Соколов, завеж-

обществото.

ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ се премахне търпимостта 
ПРАКТИКАТА — ,,ПЪР- към стопаноките наруше- 
ВО ВРЪЗКА, А ПОСЛЕ И ния, които нанасят големи 
РАБОТА" ... щети на нашето стопанст

во. Не бива с труд изка
рания динар да „минава" 
в частни джобове и да слу 
жй за незаконно забогатя-

те производители, осъще- осигуряване на оелскосто- 
ствяването на задачите от панските производители к 
областта на всеародната други видове социална сй 
отбрана и обществената гурност на селското насе 
самозащита, таченето и ра ление. ✓

‘звиването на революпион 
ните традиции, усъвър-

Славчо Димитров, неза
ет, със - средно образова
ние, Димитровград: ^ —
Очаквам най-напред кому- бане на отделни хора.

Обаче съществува не
обходимост селскостопан
ските работи, от приема 
нето на програмите, сдру
жаването на земеделците 
па все до професионално 
то издигане на селскостс

Борбата за икономичес
ка стабилизация, която сс 
наложи поради изострени- шенетвуване на делегатска 

та система и пр.•нистите да скъсат с всич- ------ -------------
ки „връзки и познанства" ЗА ПОВЕЧЕ 
при заемането на работа. НОСТ 
Иначе досега се случваше, 
че първо трябва да си на
мериш „връзка", а след то 
ва да търсиш работа.

те условия на стопанисва- 
ОТГОВОР- не, беше същинска задача 

на всички обществено-по-
_________ литически субекти в общи

ната, следователно и на 
Максим Тодоров, работ- Социалистическия съюз‘. 

ник в товарния транспорт Приемането на програмни 
в „Слога" —Босилеград: задачи и реализирането 

Раде Стойков, служещ в Лично считам, че е тряб- им изискваше включване 
отдела по народна отбра- вала и побрано да се иЛ на всички трудещи се и 

На лезне с такива Решения, граждани в общината и тс 
но и сега не е късно. Оба- ва беше ново, сериозно за

Изхождайки от факта, 
че производството на хра 
на е стратегическа задача 
и един от основните пун
ктове на икономическата 
стабилизация, Социалисти 
ческият съюз в изтеклия 
период посвети 
внимание на развитието 
на селското стопанство.

производителипапските 
занапред да бъдат по-здр 
во свързани, т.е. да пред
ставляват един синхрони- 

особенр зиран процес.
на в Босилеград: 
всеки член на нашето об- й. Н.
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ГРАДСКА ОБЩИНА

В ЗАЕ- 
В ДИМИТРОВ- ?КУПЩИНА1ГТБОСИЛЕ1Й^Л1“1ТЕЛ"Ик 0Б,ЦИНСКАТА

Кой V'. У/V- -у», '»•> Л . ■ -44 У ■ /Л/ уУ/. /г//,-УЖ*. .-V,

наистина
■

0 За правилно събл1пйап'япъ -
телствата в тази обляот в « обстоя-
на всеки незает ш^по ““Д™0 “У^ят 
Да се узнае кг»й се аНализира ид у нае Кои наистина е без работа

На заседанието на Из
пълнителния съвет,. при 
Общинската скупщийа 
Босилеград, 
през миналата

въпроса, приеха Общес
твения договор .за ко^шен 
сиране 'на брашно, . произ 
ведено от вносна пшеница 
на стойност , от 2,70 дина
ра за килограм., От тези 
средства общината тряб
ва да обезпечи 1,35 дина
ра, а останалите 1,35 дина
ра ще обезпечи Републи
канската скупщина на СР 
Сърбия. Договора за ком

на брашно, какпенсация 
то се посочи .на заседани
ето, е до 1 юни 1983 годивСЪСТОЯЛО

седмица ос- 
нрвен, въпрос, който, .обър 
на вниманието бе .вшро- 
са във връзка с изнЦира 
не на средства за компен
сиране на брашно.., Имен- 

членовете на ИС след 
обстойно обсъждане

на.се
Това е основната насо

ка, съдържаща се й в 
уводното изложеййе йй се 
кретаря на Председателст
вото на ОК на СКС в Ди
митровград Иван Денчев 
и в разискванията на засе
данието йа работната гру
па към Общинския коми
тет, която неотдавна обсъ
ди проблема на незаетите 
в общината и

Не с по-малко внимание 
членовете на ИС изслуша 
ха информацията във връ 
зка с преценката на об-

з^ХД!зи кошо се
пайска дейност 
не би трябвало 
тат 1за незаети.

Въпросът с 
средношколци

селскосто- 
, занапред 

да се счи- щниската комисия за нане 
сените щети, които преди
звика лошото време през 
лятото в някои села в Бо 
силеградска община. Спо 
ред вече утвърдената пре 
ценКа тазгодишната щета 
в общината възлиза на 
33 746

но,незаетите 
е още по-бо 

лезнен ако се има пред
вид, че нямат никакви въз 
можностдг през следващи
те 8—10 години да 
рят работа в обществени
те дейности. Едно е ясно: 
да се „збогуват с админи
страцията" и да се съгла
сят за преквалифициран^ 
Наистина тук се явява и 
един друг проблем — въ
преки, че има обезпечени 
средства за тази цел, тру
довите организации 
че Лй не искат да 
зират преквалифциране на 
тези лица. Имайки обаче 
предвид, че шансът на те
зи средношколци е в про
изводството. сигурно е че 
преквалифицирането е еди

на

СУРДУЛИЦАнаме-
ВЪЗМОЖНОС- хиляди динара.тите за разрешаването му. 

В разискванията се тръгна 
от факта, че понастоящем 
в общината има 971 
ет. от които 630 души са 
без каквато и да е‘ квали
фикация, а 176 души 
средно образование.

Факт е обаче, че число
то на действително незае
тите е

ВЗАИМНИ ПОСЕЩЕНИЯ Имайки предвид, че сред 
ствата за компенсиране на 
щетите са по-големи от 
една десетина от национа
лния доход, то Босилег- 
радска община има пра 
во да участвува в разпре 
делението на солидарните 
средства в републиката 
предназначени за тази 
цел.

Освен това членовете на 
Изпълнителния съвет при 
еха решението на Пътна
та секция от Враня за ас- 
валтиране на част на ули
цата към Магурка в дъл 
жина от 870 метра. За та
зи цел Общинската скуп
щина ще обезпечи около 
67 000 динара.

На заседанието бяха об 
съдени, и други въпроси 
от компетентността на Из
пълнителния съвет.

неза-

В рамките на пограничното. сътрудничество 
в Сурдулишка община, СФРЮ и Перник, НРБ, 
на 11 октомври културно-художеетвото. друже
ство от Сурдулица ще гостува, в Перник. Само
дейците от Сурдулица ще изнесат програма от 
песни и танци на народите и народностите на 
Югославия. През време на пребиваването 
в Перник, самодейците, от. Сурдулица ще по
сетят културно-историческите паметници в Пер
ник и околността.

имат

като
органи-по-малко защото 

голямо число от незаетите 
притежават и обработват 
имоти, което

си
ще рече 

имат известна икономичес
ка сигурност. Затова е ну
жно да се направи анализ 
за всекиго. който е на спи-

Перничани ще върнат посещението на сур- 
дуличани към края на месеца.

нственото решение.
Провеждайки на дело 

двете инициативи, докрая 
на средносрочния период 
би се разрешил въпроса 
на незаетите. Това още по 
вече ако се има предвид, 
че според нуждите, трудо
вите организации до края 
на 1985 година имат нуж
да за 1050 души.

съците на незаетите и да 
се узнае кой наистина е 
без работа. Общоприето 
мнение на членовете на 
работната група, в чиято 
работа участвува Горан 
Митич. секретар на МОК 
на ССМ в Ниш и членове
те на Председателството 
на ОК на ССМ в Дими-

В областта на образованието, група от два
десетина ученици-математици от Перник ще по
сети Сурдулица на 12 октомври, където ще во
ди разговори и ще се запознае с опита 
математиците. в Сурдулица, ще посети Образо-

на

вателния център, една детска градина и основ
ното училище.

Б. К.
А. Т. М. я.

К:-

ЦЕНАТА НА ЕДНА 

БЕЗОТГОВОРНОСТ
I

съшият на капиталовложенията са преви-изтъкват, че
неажурност по отноше- шени с 6 160 000 динара. Всъш-

ВГЩя дом 
проявява

на времето, бавно, но сигурно про ние на този въпрос.Съгласно обществените изис
квания здравните услуги да се 
доближат до трудещите се и гра
жданите. в Босилеградска община 
се влагаха средства и полагат уси
лия да се подобри материалната 
база на здравното дело. През изте
клите няколко години са изгра
дени няколко здравни' обекти — 
нов здравен дом в Босилеград, 
здравни станции в с. Г. Любата 
Г. Лисина и Д. Тлъмино. амбула
тория в с. Д. Любата, а в прикшо 
чителен етап е изграждането на 
амбулантория в с. Назърица. Въ
преки съществуващите труднос
ти, полагат се усилия обектите да 
изпълняват предназначението си. 
Но. в (не)осъшествяването ма тази 
инвестиционна политика се прояви 
и една крайна безотговорност. За 
Ради нея се стигна и до съд.

Колко може да струва тя, съв
сем ясно показва изграждането 
на здравната станция в с- Бран- 
ковци и амбуланторията в с- Ду
кат. Въпреки обезпечените необ
ходими средства от страна на ре
гионалната и общинска СОИ по 
здравна зашита, започнатите оЩе 
през октомври 1979 година обекти 
все още ме са завършени. Здрав
ната станция е псе още без пок
рив. а на амбуланторията са поло
жени само основите!!! Здравната 
пък станция, изложена на зъба

ност за деизграждане на станция
та са били необходими още 3 440 

всичко се върти в 000, а за амбулаторията 2 720 000 
пак не сем зат- динара. Но, толкова средства са 

на били необходими миналата го-

пада.
И докато

какви причините за кръг, съшият вс.е
ваоя. За това кой е „кумувал 
това драстично и обшестведно не- дина...

Здравният дом в Босилеград, прйомчиво поведение, отговор шс 
като инвеститор с сключил дого- даде Общинският съд. Отговорът Здравният дом сега търси сред-
вор с Милан Стоянов, частен пред може би ще се търси п от други ства от самоуправнтелннте - обцт- 
приомач от Божица за изгражда- съдебни институции, но Факт е че пости на интересите, конто пое
не на обектите. В договорите е всички те, колкото и да са компе- ди три години с трудности обез- 
уточпено амбуланторията да бъде тешим, ме могат да дадат отгово-. печцха съвсем достатъчни сред- 
изградена за 950 хиляди динара, а ри на всички въпроси — поне не ства. Сега вече при изострените 
изграждането на здравната стаи- могат да дадат отговор на откри- условия на стопанисване и огранн 
ция да струва 1.5 милиона дййара. тия въпрос е инвестициите пенията в инвестиционното потре- 
В началото — оптимизъм: догово- А тук настава и възловият 
рсн0 — започнато. Но, предприе- проблем. Това още повече 
мачът с цел да направи оправда- ако се има предвид, че от за- шепи. 
телна изправка в сключените до- плануваните средства за цзграж 

или да ..лови в мътна во- дано иа станцията са останали 
увеличат средст- 830, а от амбуланторията

вата Покрай останалото искане- хиляди динара. Кой сега може да литическите сили в общината и 
то си обосновава и с увеличение изгради тези обекти с тези сред- делегатите в СОИ по здравна за- 
иеиите на материала. Обаче .сро- ,стна? и докато е излишно да се шита не са проявили по-голяма от 
К'г т зя изглаждаме течеше. Изми* говорност за навременно разреваха и предвидените шест месеца поставя такъв въпрос, ,налага се шаване на проблема. Има и по
за завършване, а той не проявява един друг: колко струва тази оез- печето отговори, макар все опте 
пито интерес мито отговорност отговорност? неофициални. Затова се средства

поетите задължения. Здрав- та да обезпечат СОИ по здравна
мият дом неотстъпна от договорите Неприсмчивото поведение на зашита, изграждането да се осъ- 
и търси изпълнителят на работата субективния Фактор сега има своя шествява в етапи н пр. ьсе по-мал 
да извърши зад7)Лжениетр си. И цена. Ако се следи досегашната ко обаче има инициативи, а край 
все така в кръг —разговори (но лоша практика в инвестиционна- но време е, за личиата^гаотг<№Орг—*«—% агагь «мгяьяг яАахгяЕиящНакрая, когато всичко с би- иаобществото, А тяеголяма. ка — за сметка на обществото «

безуспешйо, Здравният дом е сПоред преценка на комисия, фор населението в тези и околните 
компетентността иа' Об- ,мирана по инициатива на Здрав- села.

Босилеград. В Здра иия дом! до 3 октомври 1981 годи-

Кои са и 
всичко това?

бленис под въпрос е дали, как и 
кога тези обекти те бъдат завъР-

Въпроси има много. Поставя се 
630 и въпросът заттто обществено-по-говори

да", търси да се

към

не и 
сии.
ло
потърсил 
шинокия съд в

Васко Божилов
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Лпо ПЪТИЩАТА ИЛ СТАБИЛИЗАЦИЯТА СУРДУЛИЦА

Стопански новиниПерспективата е в сдружаването
ООСТ „5 сслтембар' за производство иа

миналата годи-микромотори в Сурдулица през 
на започна производството на стъклочистачки 

стъкла на автомоби-&ьк;.кТроидзтагж^ското ото
за заднис една четкица

„Юго 45". Тази продукция на сурдулиш-
иите-

материа- тъкани.
По отношение на пер

спективата Рангелов посо
чи, че сдружаването с 
някоя по-голяма стопанска 
организации от страната 
(вече е имало определени 
разговори е „Вутекс" ог 
Вуковар) ще открие лови 
възможности. Този цех ус
пешно може да се включи 
в изработката на нрекрин- 
ки за седалища в автомо
били. мебелни тъкани или 
в текстилната промишле
ност.

— Една от предстоящи
те ни основни задачи е 
да изготвим развоен план 
и да потърсим партньор, 

това нарушава ритмично- с когото ще обединим 
стта на производството и труд и средствата. Едно- 
зле се отразява върху об
щата стопанска дейност.
Именно това е причина
та, че планът за осмия ме 
сец е реализиран е 83 на 
сто. През деветия месец 
на текущата година тези 
отсъствия са намалени в 
..разумни граници". С въ
веждането на стабилиза
ционната програма и то- ност да построим нови про 
зи проблем се разрешава, изводствени 
тъй като нередовно рабо
тещият може средно на 
месеца да изкара до 4000 
динара, а изпълняващият 
плановете и до 10 000 ди
нара. Оттук и обстоятелст 

преди (със съща
та работна сила) месечно 
са били изтъкани 241,5 ме
тра, а сега над 330 метра

производствени 
ли. Като услужиа органи 
зация няма трудности и 
по отношение на пласмен
та — сподели Младей Раи 
гелов, ръководител на це

лите
кия колектив предизвика още по-голям 
рее, понеже доосга е доставяй от чужбина. Таз
годишното производство от 20 106 бройки ще 
намали вноса за около И милиона динара.

Освен това, тези лризведения са приспосо
бени и за вграждането им на тракторни каби
ни и строителни машини, па вече са доставе
ни първите количества на фабриката за стро
ителни машини „Радое Дакич" от Титоград и 
на Индустрията за мотори и трактори от Ра-

Програмата по икономи
ческа стабилизация в тъка 
чния цех „8 май" е тема

в сегашнатаномер едно 
стопанска дейност на тази 
организация на сдружения 
труд. Основната насока на 
стабилизационната 
рама е увеличение на пла 
новите задачи на базата

ха.
По-нататък Рангелов ни 

осведоми, че 15-те стана 
(полуавтоматически с поза 
старела технология) са на
товарени стопроцентно. по 
неже се работи четсрис- 
менно, верижно. Сериоз
но затруднение засега пред 
ставляват неосновател ните 
отсъствия, тъй като днев
но отсъствуват и до 20 ду
ши от общо 115 души за
ети, колкото са заети. А

прог-

на стопанисване през пър 
вото полугодие на минала 
та година- А основно ме 
рило са резултатите, 
стигнати през миналата го 
дина, когато този цех пре 
растна в основна органи 
зация на сдружения труд

ковица. **
В ООСТ „5 ссптембар" в ход е построява

нето на линия, на която ще се произвеждат 
слектропомпи за пране на стъкла на автомоби
лите. Капиталовложенията 
64 милиона динара, което ще даде възможност 
за производството на 500 хиляди бройки пом
пи, които ще задоволят потребностите на за
водите „Дървена застава" в Крагуевац. Обору
дването е договорено, единствено представлява 
проблем как да сс обезпечат валутни средства 
на стойност от 350 милиона лири, за да бъ
дат изпълнени задълженията.

Инак тези произведения засега се внасят, 
па производството им в сурдулишката 
значително ще намали валутния баланс.

по

възлизат на около

Средно планът на произ
водството е увеличен по ра 
ботник от около 16 на сто, 
относно от 8,8 метра дъл
жина сега трябва да се 
произвеждат
След едномесечното му 
приложение в практиката 
— планът се изпълнява. 
Това от своя страна е 
предизвикало увеличи е 
на личните доходи 
га средният личен доход 
възлиза на около 7500 ди
нара срещу 5000, колкото 
е бил миналата година.

— С нарастването на 
производителността на тру 
да и личните доходи ра
ботниците проявяват по-гс 
лям интерес за производ
ството- Тъй като ползува
ме суровини на потреби
телите при нас няма за
стои. Същото е и с въз-

временно ще търсим пъти
ща и за разширяване 
услугите, които оказваме. 
Предстои пи след ясно оп
ределение на 
насоки да подменим сега
шните с нови. автоматиче
ски станове, 
с около 5200 площ, а това 
значи, че имаме

на10.5 метра

развойните ООСТ

**
Разполагаме Трудовата единица на сдружения труд 

„Симпо" в Сурдулица произвежда гарнитура 
под название „Сахарон". През септември са 
произведени около 150 нови гарнитури, а до 
края на годината трябва да бъдат произведени 
около 1050 гарнитури.

Гарнитурата „Сахарон” е предназначена за 
износ в Италия.

се-
възмож-

помещения. 
По спешност обаче тряб
ва да решим въпроса за 
складове, тъй като времен
но се ползуват помещения 
на някогашния електриче
ски млин и други непод
ходящи помещения- 

Налице е правилна сто
панска насоченост в дей
ността на „8 май". Пред
стои обаче всички субек
тивни сили в този цех по
вече да се ангажират пре
ди всичко върху изпълне
нието на производствения 
план, което ще им създа- 

. де възможности и открие 
перспективи за по-ускоре- 
но развитие.

* *
Фабриката за машини и стоманолеярна 

„Мачкатица" от Сурдулица от неотдавна стопа
нисва в състава на сложната организация на 
сдружения труд „Иво Дола Рибар" от Желез- 
ник.

вото, че

Трудовите хора на „Мачкатица” се изясни
ха на референдум за присъединяване към „Иво 
Дола Рибар". От производственитеДИМИТРОВГРАД помещения
на този колектив ще излизат части за машини 
и отливки, които ще бъдат вградени в слож
ните алатни машини на „Иво Дола Рибар". В 
план е съвместно в Сурдулица да се построи 
фабрика за производства на

Строят се нови помещения
редуктори.

С. Микич
Ст. Н.

Тези дни започна из
граждането на - новите по 
мещения на ТО „Металац" 
от Димитровград. Тази 
трудова организация е 
от реда на дребното сто
панство. Израства от мал-

нансовите 
обезпечени, а капиталовло
жения ще възлезат на 26,5 
милиона динара. Общин- 

скупщина и ТО уча 
ствуват с 5,6 на сто- Юго
славската

средства са ДИМИТРОВГРАД НА КРАЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН

ЗНАЧИТЕЛНИ ВАЛУТНИ СРЕДСТВА ОТ 

ТРАНЗИТНИЯ ТУРИЗЪМ
ската

инвестиционна 
банка с 33 на сто, Инвес 
тиционата банка с 11,4 на 
сто, фондът за насърчава т™.™
не развитието на недоста- ранзитният туризъм мо. кан ' 
тъчно развитите краища же д0 голяма степен да 
на Републиката с 40 на повлияе върху прилива на 
сто и ЗОИЛ „Дунав" с 10 
на сто.

Със завършаването 
обекта ще бъдат заети 
още 33 нови работници 
Всъщност, конкурсът 
е публикуван за 
ученици, които ще се обу 
чават и след това ще по
лагат 
пити. С

ка производствено-занаят
чийска работилница за ус
луги, в трудова организа 
ция, която е запазила пре 
дишната си основна задача 
само сега в по-голям обем. 
В нея са заети 35 млади 
квалифицирани работни
ци—металици,

е осъществил около 
-1 динара валутен 

прилив. Според сведенията 
които получихме, още 
кова средства

ните
ито ще Възлезат на 150 000 
динари.

валутни ередства, ко-4 106 000

валутни средства. Това по 
твърждават и финансови
те резултати, които 
стви

тол- 
са осъще- Част от възможноститеоказващи 

услуги на частни лица и 
обществения сектор. Из
работва разни видове же 
лезни

на са използувани и първите 
резултати са налице. Оба
че възможностите 
го по-големи. 
предвид, че

осъще ствеии през месец август 
туристическо-гостил- У ведечението на валутния 

прилив се дължи преди вси са мно- 
ако се има 

през Дими-
вече ничарската 

„Балкан"
организация 

от Димитров- . чко на 
на' „Ком-

огради, железна 
дограма (прозорци и вра
ти) и прочие-

сътрудничество с раз 
център от Целе 

око- 
метра 

360 кв

толкова
увеличения брой 

транзитни туристи през ме 
сец август, а също и с пре 
даване на употреба на 
вите обекти

град в състава 
пас" от Любляна.

тровград годишно 
около 5 минат 

милиона транзит- 
туристи. Резултатите 
-I били

В определен брой из
пускането на обе 

кта в действие общият до 
ход Ще се увеличи от се
гашните около 8 -
нд над 31,4 милиона 
ра, доходът от 5,3 на 19,4 
милиона, а чистият 
от 4,5 на 16

войния 
ще бъдат построени 
ло 600

ни
Чрез обмен на 

осъществените 
пия. продажба на 
сувенири, оказване 
ПТТ

бихано-валута,
нощува-

храна,

още поквадратчи 
площ, от които край гранич- 

пункт
високи ако се 
рат

реализи- 
придружаващите го 

програми и обекти: 
граждането на

но-пропусквателниямилиона 
- дина-метра помещения за про

изводство, 110 кв. метра 
за склад, 100 
обществен

Ползата
услуги, информации обществото» 

и т.н. в старите и новопо
строени обекти

на от това. доиз- 
хотела в 

града, авто-къмпинга край 
Желюша

освенкв. метра за 
стандарт и 

30 кв. метра за админист
ративни

ще има и ТО 
„Балкан", тъй като Народ 
ната банка дава

доход 
милиона динари. заключи- 

„Бал-
И др.помещения. Фи определе

ни стимули за осъществе-
А. Т. телно с месец юли,

А. Т.
СТРАНИЦА 6
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ПРОЛЕТАРНИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ. СЪЕДИНЯВАЙТЕ (

НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

СЕ

Брой 1333 
Гофина ХЬ 

8 октомври 1982 
Белград

Пътят на изход от трудностите
Т жт.

по две характеристики:
нГвтоГмяГп пРоблемите бяха изтласкани 
на втор план от съзнанието, че без отлагане
"Р^гл^тСе НаМеви изхо« от трудностите.

една такава ориентация дойдоха и оперативните заключения, които в 12 
точки съдържат задачите за всички членове 
на съюза на югославските комунисти, 

оа заключенията :
са казани и написани много похвални думи. 
Чт самото начало — където се констатира, 
че „Съюзът на комунистите и останалите Су- 
оективни сили не са достатъчно активни да 
променят обществено-политическото състо
яние”. през превеждане на причините и пре
цизиране на задачите, до заключителните 
разпоредби, в конто се

поне 
критиката и

В

на това заседание вече

казва, че „онези ко
ито не осъществяват своите функции и зада- 
чи.,гря<жа да бъдат повикани на отговорност, 

сменени от функциите”-— 
всичко е прецизно и оперативно. И критика
та и задачите имат ясен адрес.

И на самото заседание на Централния 
комитет бяха видими новите тонове, по-из- 
пъкваща бе решителността на членовете на 
ЦК с повече упоритост и отговорност да се 
борят за изход от трудностите, да се изтлас 
кат някои тясно-териториални интереси и ляват тактически план и мощно насърчение Една такава разпоредба в никой слу-'
предимство да се даде на единствените ре- за обща мобилизация —- тепърва предстои, чай не може да бъде оправдание на „нис- 
шения и общите цели. В оперативните зак- Комунистите тези заключения, обаче, не шите органи" или на .обикновените” ,члено- 
лючения, което е изключително важно, бе по може да разберат нито само като подтик- а ве на СК да чакат подтик ..отгоре". Заключе- 
стигнато съгласие за причините на сегашни- особено не като „материали за разработва- нията са толкова прецизни, че от същите 
те проблеми и за начина на изход от труд- не'\ Заключенията, както изтъкна на заседа- всеки член и всяка първична организация 
ностите. Всичко това говори, че Централни- чието и Митя Рибичич, -.стават закон, който без трудности може да прочете задачите за 
ят комитет на СЮК ясно вижда пътя на оз- въз основа на принципа на демократическия себе си.

централизъм задължава всички наши органи Ако членовете на СК бъдат достатъчно 
След дълго въртене в място, остра и яло- зации и всички комунисти в нашата страна, упорити по тозц път на оздравяване, осъ- 

ва критика и повт>Сгне на заключенията, но Същите стават и средство за вътрешна ди- ществяването на заключенията би могло да 
и грешките, окончателно стана ясно, че зат- ференциация в СЮК... донесе две големи ползи: покрай решаване
руднената обстановка вече не ни позволява В тази работа, осъществяването на за- то на натрупаните стопански проблеми, от 
на различни несамоуправителни и антисоцш ключенията, значителна роля се пада на Цен СК би отпаднало „всичко онова, което се е 
алистически тенденции, че прекаденото за- тралния комитет на СЮК. Освен моралните приобщило към нашия работнически аван-
дължаване, прекаденото потребление и ин-----да бъдат в предните линии в осуцествя- д поради „ездрави амбиции (Мития Ри-
ве-тиране и форсиране на местното за смет- нето на онова, което сами подписаха, на то- бичич). Заключенията тогава би станали ос
на" на съвместното ни бута към пропаст. ва ги задължават и уставните норми. Вие- нова за мобилизация на всички напреднича- 

Обаче не трябва да живеем с илюзй- шите органи са длъжни всестранно да се ви сили, което представлява и основното пре
гледищата застъпят за изпълняването на своите заклю- дусловие за успех на всяка акция, пък и за 

по някои важни въпроси и с приемането на чеиия и решения и систематически да пома- подобряваме на платежоспособността, увели- 
п^Лелните заключения са разрешени всич- гат на нисшите органи и първичните органи- чението на износа или заздравяването на еди 
ки проблеми. Напротив, истинската битка зации в тяхното провеждане (Уставът на гството на СК. ^ Томашевич 
— в която заключенията трябва да лредстав окж).

а ръководителите

Съгласие по общите непосредствени цели и начина на осъществяването им: От третото 
заседание на Централния комитет на Съюза на югославските комунисти

дравяването.

ята, че със самото съгласуване на

у
манда на главните тпабове, за на
ционалните (покрайнннеките) ръ
ководства на ЮКП.

В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЮК В ЮНА

Контннуитет и последователност РОЛЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 
КОМИСАРИ

, _ Когато в края на 1942 годинаа същите трябва в отрядите да диват формирани дивизии и кор- 
сс грижат за правилното прилага- пхгся биват формирани партийни 
не на партийната линия... истин- орГанизаш1и в дивизиите, начело 
ски представител ■ на партията е с паРтнйШ1 комитети на дивизи- 

члеи, които раоо- 11ТС дИШ13ионните комитети били 
в в непосредствена връзка с ЦК на 

ЮКП или с националните (покрай 
нинските) партийни ръководства.

ттп ттпнОГТ РЕШЕНИЕТО НА ЦК НА СЮК ЗА ПОСТАВЯ
НЕ ЕДИН БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯ
ТА НА СЮК В ЮНА ОТ СЪСТАВА НА ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА 
СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ всеки партиен 

ти на който и да с сектор 
партизанските■отряди".войскови части би- 

свързагш с ЦКнизации в тези 
ли непосредствено

■

те на работа и начина на орга
низиране йа комунистите във вой- Ръководството на партия-
ската, партизанските огпзят- ое- ^ ^ партизанските отряди днес 
че в август 1941 били създадени трябва да ^ обезпечава не чрез 
отделни партийни организации във фоомални представители на пар- 
военните части, които ггьрвоначал- т във воешште ръководства, 
но били в състав на национални- д правИлна работа на всеки 
те (покрайнинските) партии “И ор- парт^ен член в партизанските оГ- 
гаиизации. което било в унисон с 
наличните условия и принципите 
на партийното организиране и ра-

ИЛИЯ ПЕРИШИЧ
С Форм прането на Пъраа про

летарска ИОУ бригада бива Фор- ^ оглед на новите условия, през 
мирана и нейната партийна орга- я11уари 1945 ГОдшщ ЦК на ЮКП 
низания, по чийто образец по-къ- тстаповява професионални секрета 
сио биват Формирани партийните ш [щ ДИВИзИонните комитети (за- 
оргаиизашш във всички подобни М0СТНИЩ1 политически комисари 
войскови части. Начело на паР- на Д1ШПЗИя). Тогава биват Форми- 
тий-ната организация в бригадата раии ц секретариати на комитетн- 
се намирал партиен ръководител 
с военна функция заместник поли
тически комисар на бригадата,

то на дивизиите.
След войната паралелно с ре- 

който се грижел за работата на организацията на Армията бива 
баталионните -партийни бюра, та- реорганизирана и партийната ор- 
биата и припшбиата клетка на Г цТГюКП^Й

бригадата. Партийните авгуСТ 1945, с целокупната партий
на бригадите, които

като се почне от партизаии- 
борец в четата- пък до управ- 

лечието и политическия 
бога, Когато били формирани ча- Компетентните партийни форуми 

пряко ръководил трябва ла ръководят с партийнитеотряди,

комисар. ЮКП в 
ръководители 
са били под непосредствената ко- (На 2-ра стр.)стите, с които 

Върховният щаб, партийните орга- члеиове в партизанските



2 Комунист
Броят на другарите (6 души), 

най-висшият орган на СЮКкоито
иаимеиовава в ръководството на 
Организацията на СЮК в ЮНА 
не е обоснован от определението 

наименоваване да сеКонтинуитет и последователност ти всяко
обезпечи еднаква застъпеност 
Ст„юза на комунистите от

,, пгемаподната ваши републики. Това потвържда-
(От 1-ва стр.) Разликата е там, че по-раио в Как10 сгШрС19Т1°' п?, . и сл0. ва и досегашната практика при

„^политическа работа в Армията ^"{ЗГгГткрлсТжнГо^гоГр3 п^ГнИпое^ Н°’

ГГаОраг^иВия?аата|0,!?- “ -й~
ството на народната отбрана, чий- ЮНА се иаимеиовава един брои рането и подгогов _
то началник същевременно бил и комунисти, работещи извън ЮНА. вото за въоръженаоор Въпреки, че Уставът на СЮК,
партиен ръководител в Армията. Във връзка с това, в член 50 на ги видове па сътогкпа. а чи приет на Деветия конгрес на СЮК. 
Политическите комисари на брига този Устав се казва следното: за изпълняване „а дру гТОа. както и уставите, приети на
дите (полковете), дивизиите, кор- „Председателството на СЮК най- от интерес за огота аш с Досетия, Единадесетия и Дванаде-
пусите, армиите, военновъздушни- меновава известен брой членове пата, е дълг на всички ошнес• сетия конгрес на СЮК, не гюед-
те сили и военоморският флот, съ- на Конференцията на Съюза на субекти на нашето _ виждат наименуване на комунисти
гласно това решение, станали пар- комунистите в ЮНА от уьстава на ко самоуппавителио усгр ис • извън Организацията на СЮК 
тийни ръководители в своите вой- другите органи ги СЮК". гтпК ръководствата на СК в армейските
окови части. На тези равнища то- й Поради това в Устава на С» $лаЬп, и ш тях съответните ор-
гава бива премахната дотогаваш- Смисълът иа тази разпоредба и в Уставното решение на ог гашшции по предложение на Ор
ната функция заместник политиче- и въз основа на нея заснована- низанията иа ОК-Ж в мия е и . мизацията на СЮК в ЮНА, Ус-
ски комисар. С решението на ЦК та практика след Деветия кон- тъкнато, че членове, организации “ практиката от Деветия
на ЮКП от 10 февруари 1949 го- грес на СЮК не е в , осъществя- и органи та СК в ЮНА. заедно танежт,^ сюК това да става по 
дина на всички равнища бива пре- вачето на непосредствен преглед е организациите и членовете на на „яй-висшия орган на
махната функцията на партиен ръ- в работата ад Организацията иа СК в социалистическите репуоли- Решение на най е я ор “ 
ководител, а биват установянани СЮК в ЮНА, или или пък ня- ки и социалистическите автоном- ^ ня Председателствата на 
партийни ръководства, което било какъв „контрол" над нейната ра- ни покрайнини, участвуват в из- ® покрайнинските ко-
в духа на становищата на Петия бота, както това, считат някои, гражданего и на останалите части иеипяпнтеяпои.раининските ко- 
конгрес на ЮКП. Въз основа на другари, които преди известно вре на отбранителната система на ‘ и’ ,алагат обшите устав- 
това решение за ръководене > с ме се спираха върху този въпрос, страната и да се- застъпват за ук- Д а ** конкретни зада-
партийните организации в корпу- Преглед в работата на Организа- репване на сътрудничеството, връ- “и ^лължиия ппгянизациите 
сите, армиите, югославското воен- циите на СЮК в ЮНА се осъше- зката и единството на въоръжени- чи, та една стра а Р пав„я_ 
но въздухоплаване, югославският ствява на повече други начини, те оили на СФРЮ върху основш а в ■а,а‘ та ппгаяиза-
военноморски Флот и в Югослав- При това се касае и за организа- те на обшата политика на СЮК те поделения и друга, Р 
ската- армия ЦК на ЮКП назна- ция, в която се намират комунис- в областта на всенародната отора- ва ^ в оепуоликите и по-
чавал опълномошничество, в ко- ти. които по отношение правата и на и обществената самозащита. коацнинше. 
ито влезли комунисти на работа отговорностите са равноправни с 
в Армията. По това време биват останалите членове на СЮК и в 
назначени и ръководители 
опълномошничествата и техните 
заместници.

на
шестте

това е въ- 
леиие, права и ре- орган иа

в

оправ-

Практиката показа, че наиме- Изключение от тази практака 
новаването и дейността на члено- До Дванадесетия конгрес на СЮК 

от другите части на СЮК в оеше Организацията във Военно- 
организаниите на морската област, чиито поделения

на коята на постоянна работа се на
мират и членове на най-висши ор-< 
г^ни на СЮК.

вете
органите на
СЮК в Армията е от голямо зна- 

В Устава на СЮК, приет на Вече е подчертано, че Органи- чение, както за по-пълното инФор- 
Деветия конгрес на СЮК, за пръв занията на СЮК е интегрална миране на СЮК по проблемите^ и
път биват в детайли разработени част на Съюза на югославските ко- резултатите от работата на рабо- републики. След Дванадесетия кон
основните разпоредби по органи- мунисти. Така най-висшият орган тата на комунистите в ЮНА, така грес на СЮК и за това беше на-
зиране и работа на Организация- на СЮК непосредствено следи и и за възможно по-непосоедствепо
та на СЮК в ЮНА. В него, освен направлява нейната идейно-полити и континуирано информиране на
другото, е разработен и въпросът чеока дейност. Нейните най-висши комунистите в ЮНА по проблемн-
за изборите в Организацията на органи (Комитетът и Председател-, те и резултатите в работата
СЮК в ЮНА. В него, покрай ДРУ: ството на Комитета в рамките на отбранителните и другите работи основа на наименоваване от стра-
гото, е разработен и въпросът за своите пълномощия), са задълже- в другите обществени структури,
избирането в Организацията на ни и това нещо те редовно и пра-
СЮК в ЮНА на съответен брой вят, да осведомяват органите на Добрите познавачи на извест- 
членове на централните органи на СЮК за всички съществени аспек- на проблематика, която е от зна- тите на Хърватско и Черна гора.
СЮК и за идейно-политическата и ти на развитие и действуване на чение за конкретна активност на
акционната свързаност на органи- Организацията на СЮК в ЮНА. комунистите в Армията, а с която
зациите на Съюза на комунистите Особено трябва да се изтъкне, че комунистите в ЮНА, и покрай и си
във войсковите части на ЮНА с сътрудничеството на органите на своята интезивна идейна, полити-
организацията ,на Съюза на кому- Организацията на СЮК в ЮНА с ческа и обществена активност, за-
нистите в републиките, покрайни- органите на СЮК е всекидневно рад тежищната насоченост върху
ните и общините. Специално зна- и твърде развито, което дава въз- основните задачи на военната спе- ЮНА, по
чение имат становищата в Устава, можност за непосредствено допит- циалносц. не се занимават по на- СФРЮ,
в които се потвърждават две съ- ване и информиране по всички чин, нито я познават във всички
тттествени характеристики на орга- въпроси във връзка с провежда- нейни Форми на авяване като ко-
низапията на комунистите в наша- нето на политиката на СЮК в мунистите извън ЮНА,
та войска от нейното формиране, армейската среда. Освен това. по- се приемат в армейската
както следва: първо, че комунис- край членовете, които най-висши-

ЮНА

са разместени на части от тери
тории на повече социалистически

мерено решение, така че в насто
ящия мандат в Комитета на СК 

по въе Военноморската област, въз

на на ЦК на СЮК, ще работи по
член на Съюза на комунис-един

Изключение, съшо така беше 
остава Организацията на 

СЮК във ВП и ПВО защото ВП 
и ПВО, са разместени, както и 

цялата територия на

От изложеното може да се за
ключи, че Организацията на ЮКП 
(СЮК) в нашата войска във вой-

са организирани в ят орган на СюК наименовава в Още повече, чувствува се потреба ната и в следвоенния период се 
Организацията на СЮК в ЮНА. Комитета на организацията на за оше по-голяМа активност на развиваше и п^йстт/катттр »9'тп ™н- 
която е интегрална част на СЮК. СЮК в ЮНА, на множество засе- тези членове на заседанията на ^
С това е подчертана специфично- дания на Комитета и неговото комитета и въобще в работата' на 1САРсиша част на клхп ц_юю с 
стта на организирането на кому- Председателство присъствуват от- организацията на СЮК в ЮНА. отделна организация и специфич- 
нистите вътре в ЮНА, „за осъше- делни другари от най-висшите ор- ни задачи. Това много
ствяване на задачите, произтича- гани на СЮК. И самият Факт, че

__От Функцията и характери на в най-висшите органи на СЮК КОНКРЕТНА ПОМОЩ НА 
ЮНА Второ, найвисшият орган (Централният комитет на СЮК, КОМУНИСТИТЕ В ЮНА 
на СЮК редовно разглежда и на- Председателството на ЦК на СЮК, 
правлява дейността на Организа- Уставната и Надзирателната коми- Следователно, 
цията на СЮК в ЮНА. Това 
подчертано и в разпоредбата.

радушно 
среда.

тите в

допринася- 
та нашата армия, както ишети

въоръжените сили изобщо, да бъ
де постоянно боево готова и вцна-

г,т_т.ч наименоваване- ги да върви твърдо по курса
е сист на СЮК) е влкючен голям то на една част комунисти от дру- юКП (СтпЮ 

че брой комунисти, намиращи се на гите структури на СЮК в най- ^ т
статутарното решение на Органи- постоянна работа в Армията, дава висшия орган на Организацията скванията на другаря Тито, тоест
зацията на СЮК в ЮНА потвър- пълна възможност на органите на на СЮК в ЮНА е значителна п<> по курса на нашите
ждава Председателството на СЮК. СЮК да осъществяват преглед в мощ. иа конкретната активност на определения 

г\- „ идейночюлитичеоката проблема- комунистите и техните
От това ясно произтича че Ор- тика. с която се занимава Органи- „„„ " юНД п ГСХНИТе

ганизацията на СЮК в ЮНА не зацията на СЮК и да влияят вър- “ ЮНА. От друга
е съттю. което са и съюзите на ху съдържанието и_ насочеността ва влияе и върху активността на 

тв г>егп/бликите и П0‘ на нейната дейност по всички въ- тези другари в средите в които
краинините. Тя е изравнена с тях проси в провеждането на попити- работят п м “ °
само в един, казал бих, по^значи- ката на СЮК, пък и на ония’ ко- 3 т> а и по^ъР3<> и по-подроб-
телен въпрос, а това е, че „с оста- мунисти в ЮНА, които непосред- Ио 1121 бъдат запознати с
налите организации на Съюза да ствено работят и носят отделна от- конкретни въпроси
комунистите поема отговорността говорност пред Самия Съюз 
за утвърждаване и провеждане на югославските комунисти 

тт^аТа и политиката на народи и народности. 
ьЮК . 1ака е казано в Устава
на СЮК. Разбира се, че Органи- Следователно, смисълът на 
зацията на СЮК в ЮНА не е и именоваването на един брой 
това което е организацията на СК гари от други органи на Съюзя 
в общината. "

на
становищата и изи-

прогесивни

организа-
страна, то-.,

всички 
от работата

и „ятттГ На 0рганиза«ията на СЮК в ЮНА 
нишите да информират органите на СЮК, 

организации на СЮК и 
на- обществени субекти.

ДРУ-

другите

Най-еетне,
на комунистите в отделни органи шни решения ня Досега-
на Организацията на СЮК в ЮНА т ^ наи-в»сшия орган
е по такъв начин да се осъшест- за наимевоваването на
ви по-иепосредствено сътрудниче- членове от други структури нч 

п ,г ство и вогзка в активността на СЮК в ЮНА е зяпипнн „В този Устав е запазена и ед- комунистите в ЮНА 1 и другите «и™ - записано, че те
на част от по-рана постоянната части на нашето общество в VI? с,ьтите права, задължения
гшактика най-висшият орган на репването на всенародната отбра- и отгово>’носта както и членове-

т€ В ЮНА.

ВЪРХУ ОБЩАТА ЗАДАЧА



V )

Комунист 3Г
ТЕМА НА БРОЯ:

седанието на Изпълнителния съвет на Скупщината на СР Сърбия, 
проведено на 10 септември. Целокупната работа, както и докумен
тът не без причина побуждават голямо внимание. Имайки пред
вид, че в среда (6 октомври) се проведе заседание на Централния 
комитет на Съюза на комунистите в Сърбия, на което се разисква 
з^идейно-политическите аспекти в развитието на СР Сърбия през 

година. Темата на броя посвещаваме на този въпрос.
Публичното разискване за Проекторезолюцията — 

предвидяно трябва да трае до половината на ноември тази година.

СР Сърбия през идващата година
Работата в 

осъществяването на 
щата година е

изготвянето на
19,3

в
през идва- 

на за-V. както ена този документ

РЕЗОЛЮЦИЯТА ЗА 1983

УСЛОБНЯ ЗА ПО-НАТА 

ТЪШНОТО РАЗВИТИЕ
Г' 'ъществуват повече причини, ; 

чат на това, че предложениетокоито со- на Олбина набляга върху това покъсаните 
връзки във възпроизводствените цялости да 
се установяват, без оглед, че това ще бъде 
в по-трудни условия. Без по-голяма степен 
на съдружие и икономическа

на ико-
номичеоката политика, която СР Сърбия ше 
провежда идващата година 
ва върху вече известните определения, но с 
по-инакъв подход. Преди всичко, това под
разбира много повече усилия и отговорност 
в осъществяването на плановите задачи и оп
ределения, както това е предвидено с този 
документ.

Знаеше се.

Ще се обоснова-
принуда към 

износчиците. с цел те да станат снабдители 
на суровини и възпроизводствени материали 

което досега бе най-голям проблем — 
през идващата година Не може ни да се 
замисли стабилизирането на стопанските те
чения. Това същевременно би трябвало да 
бъде и крачка по-близо към преобладаване
то на локализмите и всеки вид иколомичес- 

затваряне. Досега този кръг се затваря
ше на начин, който повече представляваше, 
обръч с пагубно действие върху стопански
те течения у нас, отколкото спасоносно при
бягване на нужда.

През идващата година ще се продължи 
с намаляването на вноса. Целокупното уве
личение на вноса не смее да възлиза повече 
от едно на сто, с това че от конвертируе
мия пазар трябва да бъде намален с шест 
на сто. Очевидно е, че в такива условия 
всички няма да могат да участвуват в „дел
бата” на вносните суровини и възпроизвод
ствени материали. Предимствено право оба
че съществува. Производството на храна и 
енергия, както и износно насочилите се сго

да кажем, вече в началото на 
..проектнрзнето” на Проекторезолюцията за 
198.5 година, че и през идващата година, ха
рактеристично по-трудна, главни задачи ще 
бъдат: по-голям износ, обуздаване на потреб
лението дори и със силата на законите, 
кто и борбата за запазване на 
равнище в годината която ще бъде пълна 
с отрицания и намалени възможности. Тези 
определения досега не съдържаше нито един 
документ за обществено-икономическото раз
витие на СР Сърбия-

ко
Живана Олбинака-

жизненото ята е предвидено „предприемане на мерки 
за модернизиране средствата на масовото 
съобщение, с цел да се намали изразходва
нето на горивото”. С други думи това зна
чи, че ще се дестимулира превозването в 
пътните съобщения, а някои рейсови линии,- 
които вървят паралелно с железопътни ли
нии ще бъдат спряни.

— Идващата година има изключително 
значение в нашта целокупна политика за 
осъществяване на текущия средносрочек 
план, защото през тази година ще трйбва 
да се активират и да се сложи на опит це
локупния самоуправителен потенциал в Ре
публиката. В това, две характерни задачи 
се явяват като предимствени: интензивиране 
на индустриалното производство и на износа. 
Двете задачи, непосредствено зависят една 
от друга. Разбира се, това подразбира раз
движване на мотивационните фактори и съз
даване на условия за много по-голяма заин
тересованост на трудовите хора, за по-голя
ма и по-добра работа, това са думите 
др. Живана Олбина, директор на Републи
канския завод за план.

Белградските усилия да се реформира 
жилищното изграждане, както личи, ще има 
широк отзвук в Републиката. Определението 
е в жилищното изграждане да се създадат 
условия за участие на лични средства (в за
висимост от личните доходи), право за ку
пуване на обществено жилище или изграж
дане на нови чрез ангажиране на лични 
средства, включвайки валути, намаляване 
разходите в жилищното изграждане (с опре
делена политика на компенсиране за ползу- 
ване на строителните площи, повишаване це
ните на комуналните услуги) и т.н. С цел да 
се изравняват условията и всички ползуващи у 
жилищата в обществено имущество да са 
в едно и също положение, за да се обезпе-

пански организации ще имат много по-изго
дни условия отколкото другите стопански об
ласти.

— Трябва да разчитаме на по-малки въз
можности във вноса, казва Живана Олбина. 
Рестриктивните мерки на известен начин би 
трябвало да представляват почивка от дъл
гогодишната ориентация на високия внос. 
Да се живее от собствения труд, в собствс- 

• ната система, не би трябвало да засяга тези. 
които продуктивно работят. Но затова об
щото и съвместно потребление би трябвало 
да б7,дат в границите на разполагаемия1 до
ход. В такива условия разпределението ще 
получи правото си място: само продуктив
ната работа и креативността във всичко то
ва могат да имат сигурно място. Оттам, жи
вотът през 1983 година няма да бъде пито 
по-труден нито по-лек отколкото това бе в 
тази година.

Онова, което поради всичко това ще има 
валутни предимства най-много се отнася до 
снабдяването с лекарства, детергеити и с ня
кои други важни стоки. Но затова по-после
довател но ще се набляга за намаляване вно
са на суровини, възпроизводствени матери
али, резервни части и енергия» които могат 
и трябва да се обезпечат на домашния па
зар. Вносът на стоки от широко потребле
ние, които не са от жизнено значение за 
населението, след това на вторични сурови
ни, които има в страната
Проекторезолюцията — ще 67,Д« ограничен 
на минимум или няма да бъде възможен.

ла

ЗАДАЧА БЕЗ АЛТЕРНАТИВИ чи просто и частично разширено възпроиз
водство на жилищния фонд, наемите през ид
ващата година ще бъдат значително увели
чени. Също така се очаква дебното стопан
ство крайно да излезе от просторите, в кои
то по-дълго го натискат съпротивите 11'‘нераз
бираемата данъчна политика.

Износът, значи, през идващата година е 
най^непосредствената задача — без алтерна
тиви, както това и плановиците и политичес
ките фактори досега вече няколко пъти пов
таряха- А за да може това и да се направи 

. началните позиции предвестяват прелом. 7’ой 
бй бцл в това, че всички акции и мерки 
би трябвало да се „пречупват” през тази 
без алтернативи задача. Очевидно е, че и 
системата за подтикване на износа би тряб
вало особено да се раздвижи, и това предим
но чрез по-голяма мотивираносг на органи
зациите на сдружения труд за износ. С цел 

ре осъществи в Републиката вече

7 Ш?Г
Според онова, което е заплануванб^^мщи- 

калните завои ще се отнасят и въ]$^Гз#ола- 
стта на капиталовложенията, които!идойга 
по начина и фронта бяха един от гещуй&о- 
ритс на инфлацията. Трябва да се каж|, че
ще ги има и занапред, но начинът на реша
ването както и преценката за тяхната це
лесъобразност няма както досега ,!$8*с||РьД€ 
далеч от колективите, които ин^стшА — 
значи няма да бъдат извън сдрудЯмйТЬуд. 
През 1983 година е предвидено и пошЙтана
не на участието на личните средства в ком
пенсирането за задоволяване на 
потреби и това: в здравната заиздт ^тарти- 
ципацията на разходите в детскит^дад^дения 
за целодневен предстой (в зависих^щ^т ма
териалното състояние) както и въвеждане 
компенсация за следване на онези лица, ко
ито не изпълняват правилата, утвърЯвТ 
законите и уставите на факултетите14®; полу
висши училища. Както това бе случай и до
сега, всички носители на планиранетчД и :а- 
моуправителното споразумяване са длъжни 
да .разработят собствени програми на -цктдв- 
иости и да предприемат всичрти мерки за 
осъществяване задачите на политиката на 
обществено-икономическото развитие в пд-

това да
са предвидели обезпечаване на средства за 
подтикване износа, най-малко на тазгодиш
ното равнище, но със значително по-ефикас
ни механизми за тяхното ползуване. Заклю
чението е: няма и няма да има равнодушие 
в тези възлови точки, защото това сега не е 
и възможно, имайки предвид нашата вънп>

казано о в
нито

на задълженост. НИ ПО-ЛОШО, НИ ПО-ДОБРЕ
През 1983 година е предвидено да се 

осъществи увеличение на обществения про
дукт от две на сто, колко би трябвало .да 
бъде и увеличението на * индустриалното про
изводство. Селскостопанското производства 
би трябвало ла се увеличи с 4,5 на сто. Ако 
се реализират, тези планове би могли да да- 
дат възможност за увеличение на целокуп

на конвертируе
мия пазар с 15 ,на сто, което с два на сто 
е повече отколкото това е запланувано на 
равнище на страната. В този смисъл, Жива-

Ползуването па чуждестранните кредити 
ще бъде, намалено с цел възможно повече 
да се пестят валутните средства. Ново за
дължаване в чужбина ще се върши само 
съгласно валутния прилив, което особено е 
важноксамо от страна на онези организации 
на сдружения труд, които обезпечават валу
та за отгшащаие па дълговете си. Такива 
определения за максимално пестене щс изи
скват отрицания и в повечего други облас
ти. Така например, в областта на съобщеии-

й оъс

пия износ с шест на сто, а

ващата година.
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ШШЙЙЗА ЮБХ0ДКИИ1 ПРЕЛОМ
растенията и пр.

отколкото през 1982 година. Наистина с«а-

прим ип трябва да улесни увеличението на 
юРгоелавскияР износ, ^-нататъшното намаля 

лихвите на световния пазар на ка 
трябва да допринесе за скром- 

делокупната маса лихви, ко- 
стопан-

НУЖНА ПРЕЗ 1983 ГОДИНАНИ Е

ване на 
питала също
ито"трябваШдаНзаплати югославското 
ство през 1983 година. И въпреки тези възмо
жни облекчителни условия- остава фактът, 
че ^увеличението яа износа на конвертируе
мите пазари с 12-13 на сто представлява из 
•ключителч-ю трудна задача.

ВсеТпГсе създадоха "благоприятни уатшя
за увеличение на животновъД1Ю10 прошвел 
ство в идущата година' и ва увсличсяис
на износа въз основа па 1^шатй
първите планови проекции и за следващат 
родина се предвижда висок размер на ув 
личеше на селскостопанското «роизводалв 
(4_4 3 иа сто). Рядко се случва две после 
дователни години да бъдат плодородни над 
средното равнище, а заплануваното У 
чение па производството в предат о щ 
дина да бъдат плодородни пад средното рав 
нище, а заплануваното увеличение на ирш 
цзводството в предстоящата година може да 
изисква много повече по отношение на Р 
довиото снабдяване иа селското стопанство 
с необходимите вносни компоненти, тдоаче 
въз основа на първите проекции иа външно
търговските процеси, не е реално това да се 
взима предвид-

Д-рОСКАР КОВАЧ
1983 го-Икономическата политика през 

дина трябва да разрешава още по-тежки про 
блемп и в по-затрудчени условия, отколко- 

1982 година. Пространството и зато прездействуванй се стеснява. Именно, политиката 
по икономическа стабилизация не може ве
че да се осъществява чрез,, по-съществено 
маляване на вноса относно чрез намаляване 

и целокупното лро- 
размер на стопанския

иа- Общо за селското стопанство и износа, 
основни области за икономическата по

литика през 1983 година е, че представляват 
остъ.р югославски проблем. Тесногьрдието 
на регионалния подход в тези области вече 
се изяви с отрицателни ефекти. Ватова мо
же да се твърди, че изключително тежките за 
дачи в областта на износа през 1983 година 
нс могат да се реализират е помощта на до 

инструменти на валутната систе- 
1978 година отбеле-

каторъста на промишленото 
С „нулти” :

който все повече се доближаваме.
нзводство. 
ръст. до
не може да се разрешава' нито един ключов 
проблем на икономическата политика: 
да се увеличи износът нито пък да се уве
личи заетостта. Без увеличено производство 
няма стоки за износ, нито пък може да се. 
осъществи рационално ново заемане на ра
бота. Стигнахме в положение стабилизацията 
да се осъществява наред с оживлението

активност. Това винаги крие в 
себе си опасност от ново раздухване на ин
флацията, особено след замразяването 
цените в 1982 година.

нито

сегашните
ма. Прилагането им от 
жи поразителни резултати, които се цзявиха 
чрез намаляване ръста уа износа- нерацио
нално и скъпо задължаване в чужоина и 
чрез тенденция на намаляване размера 
ръста на югославското стопанство.

СРАМЕЖЛИВИ СЮГЖЕСТИИ

' на
стопанската

Общо за селското стопанство и износа» 
като основни области на икономическата по
литика през 1983 година е, че представлява* 
ОСТЪР югославски проблем. Затова може и 
да се твърди, че изключително тежките зада
чи в областта на износа през 1983 година не 
могат да се реализират е помощта на досе
гашните инструменти на валутната систешк

нана

ИСТИНСКИ РЕШЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО 
НУЖДА В новите размишления на плановиците 

срамежливо се явяват сюгжестии във връз
ка с необходимостта Югославия като цяло 
да се снабдява с основните суровини и гори
ва от чужбина, както и това, че с тях тряо- 
ва предимствено да се задоволяват износните 
нужди на насоченото производство 
и на производството, което оказва непосред 
ствена подкрепа на износното стопанство. 
Действително е крайно време за прилагане 
иа такива решения. Обаче с това се поста
вя въпрос каква цел упорито се -изграждат 
безсмислени платежно-баланени позиции на 
републиките и покрайнините? Защо първо 
да се разпределят правата на внос (относно 
на заплащане в чужбина) на републики и 
покрайнини, а след това тези средства да се 
обединяват за общ внос на-есенциални енер
гийни и други суровини? Опитът от 1982 го
дина говори, че такива споразумения и до
говори главно не се спазват. Не става дума, 
че в републиките и покрайнините не се прие-

Единствен начин да се запази равнове
сие между предлагането и търсенето на до
машния пазар, да се обезпечи увеличено про
изводство, като същевременно се запази ек- 
стерната ликвидност на страната, е: цело
купното усели^ние на производство да се 
реализира в областите, «насочени към износ 

заместване на вноса (сел-

В износа през 1983 година югославското 
ще бъде изправено пред излкю- 

чително трудни задачи, особено ако се има 
неизпълняването на основните цели 

и коно мическа

стопанство
както

предвид
и задачи от Резолюцията по

настоящата година. Ако осъщес 
износ на Югославия през първите

и към рационално 
око стопанство, енергия). При първите про
екции се изхожда от ръста на производство- 

на 1,5 на сто в 1983 година.

политика за 
твеният
'седем месеца на 1982 година се коригира с 
увеличението на износните цени, ще излезе, 
че той е намален с един на сто по отноше

ние иа същия период на 1981 годи
на. В СР Сърбия извън териториите на ав
тономните покрайнини изчисленият 
по-малък с четири на сто. Малка е утехата^ 
че по същото време вносът в Югославия ка
то цяло е намален с 14 на сто, а в СР Сърбия 
с шест на сто. Наистина с това се постигна 
намаление на дефицита в търговския 
ланс, но цената за това е стагнация на про
изводството. Особено е загрижаващ недос
татъчният' размер на износа на конвертируе
мите пазари. През първите седем месеца на 
годината югославският износ в страните с 
конвертирума валута е увелийен само с 1,9 
на сто (по отношение на физическия обем), 
докато тази износна категория в СР Сърбия 
е по-малка реално с два на сто, отколкото в 
същия период миналата година.

то» възлизащ 
Тъй като този ръст на производството (пла
сиран в износа) няма да е достатъчен 
пълняване задълженията към чужбина въз 
основа на заемите и кредитите в 1983 година, 
налага се още повече да бъде намалено до
машното потребление. Следователно, за пре-

необходимо

за из-

изиос е

лом в стопанската активност е 
същевременно увеличение на производство- 

целокупното потребле-то и намаляване на 
ние в страната, като при това се изнася цяла
та тази разлика. С цел намалението на пот
реблението да не засегне още повече лично
то потребление и жизненото равнище, кои
то вече се влошиха през 
дини, необходимо е най-голяма част от нама 
пението на домашното потребление да се ре
ализира чрез намаляване на инвестициите, а 
след това и на общото и съвместното потреб 
ление. И това все. пак е решение по нужда.

ба-
ма тази политика, но за това. че те се нами
рат в обективно различни положения, с раз
лична структура на стопанството и различ
ни актуални трудности, което ги принужда-изтеклите две го-
ва да използуват получените валутни права 
за разрешаване на проблемите на собствена
та територия.

Следователно, няма смисъл да се из
готвят проекции на платежно-баланените по-

истинското решение *се намира в посте
пенно увеличение на производството, основа 

’Н1Йщо се в най-голяма степеч върху увеличе- 
'нМиЬто на производителността на труда.
-поя^ адВа крайъгълни камъна на необходимия* 

$$$10м в икономическата политика през 
1983 година са: износът и селското стопан-

селскостопан

КАК ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ РЕГИОНАЛИЗМЪТ

Според първите проекции на планови
ците, както за Югославия,ч така и за СР 
Сърбия без териториите на САП, през 1983 
година износът на конвертируемите пазари 
трябва Да се увеличи с 12 — 13 на сто. Мал 
ко са елементите, които говорят- че в 1983 го 
дина значително ще се подобрят условията 

за пласмент на югославски стоки в износа.

зиции й да се установяват износни права и 
задължения на републиките и покрайнините, 
като че ли те са отделни субекти на стопан-
исването с интереси извън интересите на сто 

от технитество. Високото увеличение на 
15&Ьт8н производство през 1982 година се осъ, 
т&сЖ$ при чувствителни трудности в снаб- 

б,1М&н.€^о му с вноси енергийни суровини, ре- 
-ошозжл ча,СТИ; компоненти за производство

панството
това необходимо е да 
екция на платежния баланс на

територии. Вместо 
се изготви единна про- 

Югославия

-I

-ЕГс

относно всички задължения в износа
ки права на внос и заплащане в 
чужбина трябва 
да се учредят на 
сдружения
рамки. Това подразбира, че с про 
екцията на платежния баланс 
на Югославия трябва точно да 
се предвиди кчи отрасли и група- 
ции ча югославското 
(относно организации

И-ВСИЧ'зр ,зжяя 
-ПШЗС| ри т 
-зц &Т6ЦУ.К, непосредствено 

равнище на 
труд и югославски

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

комунисте-ц

-шг/. а анте указа на Президента на Републиката от 
'22 Декември 1964 година „Комунист" е отличен 

-нтцлць Орлен народно освобождение, а с Указа от 
Ч :Ч- 30 декември 1974 година с Орден братство и 
-яи. единство със здатен венец, 
зикджааап 
-О/ ,кцнг. 
от > ■ пЮЕс1

стопанство 
на сдруже

ния труд в рамките на същите) 
през 1983 годила може да обезпе
чат необходимото увеличение на 
износа, а съгласно с това. разпола 
гаемите средства за внос ча въз- 
производствен материал и необхо

Адреси на редакцията на всички изда
ния на „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. 

Издава Издателска трудова

На
Директор и главен и отговорен редак- 
а всички издания на „Комунист”: Велко

адинович.-У.1.0ПЛЙ“ 
-01, Н ЙГ Урежда Единна редакционна колегия: 

и Директор и главен и отговорен редактор Вел 
Ж.1ТЦ) Мил адинович, заместник главен и отговорен 
тя .редактор Джуро Джурашкович, главни и отго 

■ ворни редактори на изданията в републиките 
н покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна 
и Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърбия), Реджел Хайрулаху (САП Косово), Пе

организация
димите съръжения да се насочат 
преди всичко към 
нуждите на тези сектори, както и 
на онези, книто са от 
интерес за действуването ча про
цеса от възпроизводството в цяла 
та страна и за задоволяване осчов 
ните потребности на населението.

„Комунист“.-Е-
задоволявачеПечата се в четвъртъкш иа сърбохърват

ски, относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански

-а:
пг. жизчен
г.н език, а в съкратени издания на български, ун

гарски, словашки, румънски и руеннеки език.-! !

\



в ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Приета СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

акадоииз пцограма Пъпвостепенка запача
Хпн, торът е пускан в про 
дажба без да се води 
ка за истинските произво
дители.

Планира се да Се 
пшеница, а половината 
да бъде изкупено

133 500 
производство

тонаот това
ф В организация на Социалистическия съюз 

във всички местни общности и селски се
лища са направени договори и утвърдени 
задачи в тази предстояща акция- 

ф С пшеница ще бъдат засети 415 хектара и 
половината от добивите ще бъдат откупени

смет
Делегатите на Междуоб- 

щинската конференция на 
Социалистическия съюз 
Южноморавски регион на 
проведеното през минала
та седмица заседание, обсъ 
диха и приеха акционна 
програма за есенната и 
пролетна сеитба. При то
ва те посочиха мероприя
тията и задачите в реали
зирането й, по-точно зада
чите на ССТН в реализи
рането на програмата. А 
според същата в 13-те об
щини в региона по време 
на есенната и пролетна се
итба с различни житни 
растения, зеленчук, фураж 
и други култури ще бъдат 

площи, 
от които 64 668 ха през 
настъпващата есенна сеит
ба. Покрай другите култу 
ри през есенната сеитба 

е бъдат засети и около 
пшеница —

ганизационни и 
ви условия. За

- необходимо 
на сто от площите 

Дивидуалния сектор да се 
засеят с качествено 
ватова

финансо-
ПО-ГОЛЯМ 

поне 
в ин-

В акционната програма 
се тзъква, че по време на 
есенната сеитба са необхо
дими и 1512 -
а набавено е само 
част. Покрай това, а имай 
ки предвид, че 
торите на 
са длъжни на 
ге територии най-малко 50 
на сто от производството 
да уговорят за изкупуване, 
необходимо е за кредити
ране на производството де 
ловите банки и „Агробан- 
ка" да обезпечат финансо
ви средства. Становището 
на делегатите е и общин
ските скупщини да изучат 
условията и възможности
те за даване на данъчни 
улеснения на селскостопан 
ските производители, осо
бено на производителите 
на пшеница.

в Добив е
50

тона гориво, 
малка В организация на Соци

алистическия съюз, във 
всички местни общности 
и села в Сурдулишка об
щина тези дни се прове
доха събрания, посветени 
на предстоящата сеитба. 
По този повод беше под
чертано значението на ус
пешното изпълнение на 
тази отговорна задача от 
страна на селскостопански 
те производители, селско
стопанските организации, 
местните общности и об
ществено-политическите ор 
ганизации на село.

С оглед ,на това, че бор
бата за повече производ
ство на храна започва 
именно на нивата, на 
всички събрания, на които 
се разговаря за есенната 
сеитба се изтъква необхо
димостта й готовността на 
селските стопани в пред
стоящата сеитба изцяло да 
изпълнят реалните плано-

Тази есен с пшеница 
трябва да бъдат засети 
към 415 хектара площ. ка
то половината от получе
ните добиви трябва да бъ
дат откупени. За тази цел 
..Власина-продукт" в Сур- 
дулица обезпечава безплат 
но възпроизводствени ма
териали, изкуствени торо
ве и защитни средства, 
оказва помощ при обра
ботката на земята, а сел- 
ксстзпанските производи

тели извършените услуги 
ще плащат в натура. Осо
бено е подчертано, че го
лямо внимание трябва да 
се посвети на обработката 
на обществените имоти. За 
това основните организа
ции на сдружения труд 
на „Масурица”; образова
телният

семе.
селскостопанските 

_ трябва
обезпечат около 6200 
нично семе. За 
приключазане на 
та сеитба са необходими и 
1/ хиляди тона

организа- 
производството

собствени-

организации да
пше- 

успешно 
есенна-

изкустве- 
на тор. Досега са набаве
ни около 10 
Но в

център ..йосип 
Броз Тито” и земеделска
та кооперация „йелашни- 
ца" в йелашница трябва

хиляди тона. 
това има и субектив

ни слабости. Становището 
е торът, разбира се 
таналите необходими агро 
технически

и ос- да положат големи грижи 
за качественото обработ
ване на тези площи.

И по този повод се из
тъкна проблема с необра
ботените площи, които с 
нарастването броя на оста
релите семейства на село 
и с миграцията на трудо
способното население, от 
година на година се уве
личават.

Във връзка с това беше 
подчертано значението за 
прием ственото прилагане 
на Закона за използване
то на селскостопанските 
площи и приемането на 
конкретни мерки и дей
ствия за използване на 
всяка педя земя, което 
през последните години не 
ставаше. Това искане е 
съвсем разбираемо, защо- 
то производството на хра
на е една от стратегичес
ките задачи в провежда
нето на задачите по сто
панска стабилизация V нас.

С. Микич

мероприятия.131 328 хазасети предимно да се 
оказват на производители
те, които договорят да пре 
дадат част от производст
вото си. Обаче, както това

дават и

В. Б.
ш
44 500 ха с
43 000 ха на индивидуал
ния и 1500 ха в обществе
ния сектор. Счита се че 
средният добив от пшени
цата ще бъде 3 хиляди по 
елин хектар и се очаква 

135 000

СУРДУЛИЦА

Договорени 50 вагона тор
Основната организация на сдружения труд 

.Звезда”, стопанисваща в състава на селско
стопанско-оборотната организация „Власина- 
продукт” в Сурдулица, сключи договор с про
изводителите на изкуствени торове 50 вагона 
тор. необходими за есенната сеитба.

Както ни осведоми Раде Найданович- дирек 
ООСТ „Звезда”, вече са доставени чети-

ве.
да се произведат 
тона пшеница. Съшо така 

най-малко 50се планира 
на сто от това производ
ство да бъде изкупено. 

Може ли да се осъщсст- тор на
ри вагона които ще бъдат поделени на част- 

селскостопански производители в замяна
ви заплануваното, т.е. има 
ли реални 
за това във 

Както подчерта Драги- 
представи- 

РК на ССТН, ре-

възможности 
всяка община? ните

за пшеница, и то по пазарни цени.
Обаче тази организация, за да получи и 

останалите 46 вагона, необходимо е да обезпе- 
милиона динара, във вид на аванс, 

засега не разполага. На по-

ша Стоянович,
тел на
гионът има природни ре
сурси. има ги и в селско* 

Имайки

чи четири 
Средства- с които 
мощ сигурно щс сс притекат някои основни 
организации на сдружения труд и Общинската 
скупщина в Сурдулица. гто стопанство, 

предвид обществените изи 
сквания всяка община, ме 
стна общност, трудов 
век трябва да се включат 
в общата политика на 
старната. Акцията за изо*. 
рване на възможно повече 
площи трябва да бъДе Ра3' 
движена във всяка местна 
общност, да се разговаря 
с всеки производител. Всъ 
щмост това е и една от 
задачите на Социалистиче
ския съюз. В тази насока, 

има ре-

Сътрудничество ка 

местните общности
с. м.

чо-

„•3 ПРЙНОСТТА НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
И33д ■СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ „НАПРЕДЪК" 
в БОСИЛЕГРАД По случай Деня на освобождението на Ти

тово ужишка община в село Буар - край Ти- 
топо Ужице гостува на 25п26 септември, култу 
рпо-художественото дружество и група общес 
твено-политнчески дейци от село Желюша край 
Димитровград.

Започна да се реализира 

„Морава II"
'' бота, а стойността общо

с изразходваните средства 
превоза им до Боси- 

възлиза на 1 776

Желюшаин заедно с жителите на 
Буар и гостите от село Велмей — СР Македо
ния. взеха участие в тържеството 
откриването на паметник-чешма иа загиналите 

Народноосвободителната борба.

село
проектав рамките иа 

Морава II" основната ор-
" 1 за селскостопан

и изкупване 
Босилеград, 

носител на акци 
миналата седми

на на 19 индивидуални 
скостопански производи
тели (на 6 по две и"» 
пя една) обезпечи 25 лоро 

пети крави. Става дума 
дис ' „сименталкд ,

селскостопан-
са склю

ползуват

както сс посочи 
зултаги. Но в борбата за 

повече площи 
добиви 

всички възможности нс са 
изпол*

по поводоколо
гаиизация 
ска дейност 
„Напредък в 
която е и 
ята, през

леград 
030 динара.

Както ни осведомиха в 
ООСТ „Напредък” тези 

очаква да бъдат до 
още- които същ° 

ше бъдат предадени 
минифер- 

Както е известно спо 
проект, от който 
очаква, до края

изорване на
и за по-гол ем и по време на 

След това заедно с културно-художественото 
дружество „Първи партизан” от Титово Ужице 
взеха участие в културно-забавната програма.

Представителите иа трите местни общности 
съвместно заседание, на

използувани. Не са 
зувани, както сс подчерта 
и възможностите в 
планинските краища 
в тях .могат ДЛ 
различни сортове пшеница 
особено на царевица. с 
оглед на това не без при
чини се набляга спедиалис 
гите по селско стопанство 
повече да сс включат 
акцията.

С цел успешно да се за
върти сеитбата необходи
мо е да се обезпечат И 
матсриално-техничсски, ор

дни сесел
карани 
така 
на желающите

полу- кое-
което

проведоха и
то бе избрано координациочо тяло, 

плучи задачата да предложи нови форми и съ
държания иа сътрудничество.

—■ и
успяват

мери. 
ред тоя 
много сс 
на годината, включвайки 
и изтеклата трябва да има 
33 мигшфермери за крави.

С това проектът „Мора- 
II” въпреки и с голямо 

започва да се 
М. Я.

По време на пребиваването си желюшанн 
сс запознаха с работата на местната общност 
па село Буар. а между 
геидариата Каднияча и 
в Титово Ужице.

за порода 
които 
ски 
чили
средствата 
за проекта 
Кравите
Ветеринари

„Помурка" с

тези
производители 

А010,Ю предназначен^

посетиха и лс-другото 
Музея ”а революциятав

„Морава
са докарани от 

институт 
от Мурска Со-

А. Т.ва Узакъснение
реализира.ия
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учителиИЛ долнолисинскитЕПРИМЕРЬТДЕЙНОСТТА ЦА СОИ ПОБОСИЛЕГРАД: ИЗ 
КУЛТУРА е ОТГОВОРНОСТ НЪМ БЛАГОРОДНАТА ЗАДАЧА
Да се подобри култур

ната дейност
бийте програми, доиитва- 

реализациятаСега а двете уче-у челика, 
бий стаи па новата учили
щна сграда знания получа 
ват по Ю ученика.

Обаче па долиолисипча- 
на всички други, ко- 

позиаваг добре обсто-

Лодводомствеиото отде
ление в е. Долна Лисгша 
на основното училище „13а 
сил Левски" в Горна Ли- 
сшт е едно от малоброй
ните подведомствени отде
ления в Босилеградока об
щина, в което работят два 
ма учители. В условията 
на рязката миграция 
населението, която пече за
твори няколко селски учи
лища, това може 
счита и за куриоз, 
типа, и това училище 
е пощадено от тази ,,най- 
тежка болест" па

ме се при 
на същите, договаряме се 
във връзка с подхода към 
обработката на определе
ни уроци, съвместно под
готвяме програми за тър
жества по повод държав- 

празиици. С една ду- 
което се от-

предназпачени за култур
на дейност. Обаче поради 
това. че никой от собстве
ниците им не се грижи за 
домовете, а точно и не сс 
знае кой е действителният 
мм собственик, те вече са

• Как и по кой начин 
ценности да 

всички
им и

културните 
сс доближат до

ито
ятеиетвата в това учили И® 
най-голямо впечатление им 
правят извънредно добри
те отношения па учители
те Никола Велинов и Бо- 

Гсяов. Вече девет го- 
дългогодишни 

работници ра

ните
ма, всичко, 
нася до работата ни, ние 
го реализираме заедно 
казват сговорвите учите-

и гражданитрудещи се
на Босилеградска община, 

досега от гях 
да се възползува само на
селението в града — беше пред рухване. Затова на 
въпрос, върху който най- заседанието бе формирана 
много се спряха делегати
те на последното заседа
ние на Скупщината на са- 
моуправителната общност боа да се адаптира и коп
на интересите по култура, ко средства за това се 
Във връзка с това те из- потребни.) 
тъкнаха, че СОИ по кул
тура все още не успява да 
намери своето място и 
роля в самоуправителното 
организиране на култур
ния живот. Освен в Воен

на
а не като

рис
дини тези 
просветни 
ботят заедно, а да не сс 
е замерила какво'ГО и да е 
причина за ,,пряка дума, 
за някакво несъгласие. А 
в началото хората говорс- 

„Дсца вее по-малко 
има, учителите ще се из- 
ноядат кой да остане, 
гато останат ученици за

да се 
Наме ли.

никаква „магия"Няма
за добрите отношения на 
долнолисииските учители. 
Обяснението е просто: Ве
линов и Генов съзнателно

тричленна комисия, която 
ще оцени състоянието на 
домовете (в кой какво тря-

не

нашите
например

години,
Някога. 

15—20
села.
до преди 
тук са се учели и пад 50

учителските
Възпитаването

изпълняват 
си задачи, 
па малките деца схващат 
като една от най-благород 
пите работи, а с нейното

ха:М. Я.
ко-

БОСИЛЕГРАД:

ФИЛИИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТАлеград, и то преди всичко 
кинопредставления и от 
време на време концерт 
на някое културно-художе
ствено дружество, друг 
вид културна дейност ня
ма, въпреки че има талан
тливи ученици, пионери и 
младежи, които проявяват 
интерес към този вид ак
тивности.

ф С цел да се органи
зират тези млади самодей
ци и да се раздвижи ор
ганизирана културна само
дейност, която да допри- 
носе и за обогатяването 
на културния живот и сел
ата, на заседанието, на 
което присъствуваха и 
представители от обществе 
но-политическите органи
зации, бе раздвижен въ
просът за формиране на 
самодейно културно-худо
жествено дружество.

Бо-Любителите на филмовото изкуство в 
силеград през следващата седмина ще имаг 
възможност да гледат два извънредно добри 
филма.

ф НА 12 ОКТОМВРИ, ВТОРНИК: „САФА- 
РЕ ЕКСПРЕС", италиански авантюристичен цве
тен филм. Главни роли във филма изпълняват: 
Гулиано Гем. Урсула Андрес и Як Плаисе. Ре
жисьор Дукио Тесари. Времетраене на филма 
92 минути.

ф НА 14 ОКТОМВРИ, ЧЕТВЪРТЪК: „ЛОВ-

Сговорко ■,семейство": Велинов и Генов с учениците

един учител”. Но учители
те не позволиха страхът 

относно
страхът ,,за парчето хляб” 
да раздуха у тях долни 
страсти и да разяде отно
шенията им. Вместо при
митивни караници и про
дължителна нетърпимост, 
с каквото се „отличаваха” 
отношенията в някои подо
бни селски училища в об
щината. Велинов и Генов 
са изградили дружески от 
ношения, пълно сътрудни
чество в работата, пример 
но ангажиране и сътрудни 
чество в обществено-поли
тическата им дейност.

— Заедно изготвяме уче

благородие са несъвмести
ми кавгите.

— Аз работя като учи
тел 35 години —
Велинов. Генов учителству 
ва 30 годишт. Считаме, че 
винаги досега работата ни 
е била успешна. И бивали 
сега всички тези постиже- 

зали-

от миграцията
споделя

ния и авторитет да 
чим с безпричинни кавги. 
Изпълняваме отговорна об 
ществена задача, а добри
те ни отношения са необ
ходимо условие и съвсем 
нормално нещо.

Понякога и 
малните
да служат за пример.

ф Не по-малко внима
ние на делегатите привле
че въпросът във връзка 
със състоянието на коопе
ративните домове, изграде 
ни преди тридесет години 
в някои села в Босилеград 
ска община. В тях, както 
се посочи на заседанието, 
още при изграждането им 
някои помещения са били

ЦИ НА РОБОВЕ” американско-германски аван
тюристичен цветен филм. Главните роли в него 
изпълняват Травор Хаурд, Бриг Екленъ Жор- 
тен Гаслар, Рей Майленд и Камеран Мишел.

съвсем нор- 
отношения могат

К. Г.

ПРЕД ТРАДИЦИОННАТА АКЦИЯ „МЕСЕЦ НА КНИГАТА” „Месец на книгата” 
награждаваше 
нац-ревностните читатели 
Тези признания 
имаха стимулативно 
действие и насърчаваха и 
другите към по-ревностно 
четене. Сега

е преустановена.

въз- 
(с книги)С обеднена програма наистина 

въз-
Всяка година от 15 ок

томври до 15 ноември се 
провежда общоюгослав- 

ската акция „Месец на 
книгата”. В основата на 
тази манифестация е: кни 
гата да стане достояние на 
всеки трудов човек и гра 
жданин, да навлезе по- 
широко в живота на мла
дите и възрастните. За 
целта се предприемат ре
дица акции по популяри
зиране на книгата.

Пред прага сме на тазго 
дишната аюдия „Месец на 
книгата”. Как. тя ще се 
ознаменува, в Димитров
град разговаряхме с биб
лиотекаря Момчило Ан- 
дреевич.

— Недостигът на средс
твата са главната причина, 
че традиционната акция 
„Месец на книгата” в Ди
митровград не ще бъде по

срещнат и ознаменуван с 
многобройни акции и ма
нифестации. По всичко ли 
чещо, единствено ще се 
състои традиционното ли 
тературно четене с учас
тие на наши поети и писа 
тели — сподели Андрее- 
вич.

Безспорно е, че средст
ва липсват. Особено се-

просгата причина, че ос
тава без подкрепа от стра 
на на културната общ
ност на интересите, трудо 
вите организации, местни 
ге общности.

Вторият пример, койтс 
ще посочим, не е нов. По-

тази практи-
За

Уважавайки обстоя
телството, че средства не- 
дсстигат и са ограничени, 
считаме^ обаче „Месеца на 
книгата” за добър повод 
да се

строената читалня в прис
тройката към Културния 
дом е отстъпена безпричи 
нно на Автомотодружест 
вото за учебна стая. Въп
росът няколкократно е из 
диган на отговорни места 
“ но е останал без

устрои например 
кръгла маса за сегашното

га, когато налице е стре
межът за „стягане на ко- 

целесъобразно 
наличните

състояние, място и роля на 
книгата. На тази

лана и 
ползуване на 
материални и други възмо 
жности.

кръгла
маса, освен посочените про 
блеми, биха 
обсъдят редица още 
ги: целесъобразно ползува 
не на библиотечния фонд 
читателската

отго
вор. А известно е, че Ре
публиканската могли да сеНо струва ни се, че не 

веичко опира до парите. 
Години наред е предвиж
дано откриването на биб 
лиотечен пункт в' някоя 
трудова организация, или 
местна общност. И годи 
ни наред — тази инициа
тива не сс реализира по

културна 
общност е финансирала 
пристройката със

дру-
строго 

предназначе-определено 
ние: да, се разширят биб
лиотечните помещения 
създаде читалня.

структура, 
мабавката на нови книги

и

Преди години 
теката в града по

и прочие.библио-
повод

Книгата 
е при ръце

винаги трябва да
Ст. Н.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН

ТРУД НА УЧЕНИЦИТЕ

Събиране на 

шипков плод
СУРДУЛИЦА

ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН

ГОРАНСКИ КОНКУРСАКЦИИ НА СПИСАНИЕ „МОСТ"

ЗА ДА НАСЪРЧИ и стимулира творческата ра
бота на творците от българската народност в Юго
славия в областта на литературата, науката и публи
цистика, списание „Мост” обявява традиционен твор
чески награден конкурс за 1982 гОД. за следните 
видове и жанрове: СТИХОТВОРЕНИЕ, РАЗКАЗ, НО
ВЕЛА, ЕСЕ, НАУЧНА СТАТИЯ и ПУБЛИЦИСТИЧг 
НА СТАТИЯ. За посочените видове и жанрове се 
предвиждат следните награди:

СТИХОТВОРЕНИЕ

първа награда 
втора 
трета ”

от около'480 000 динара"' “безпечеди от с 
бъдат изразходвани за възпита „ ™ от СъШия ще 
скурзии „а учениците. Акция?.,'ТТход""460*“

През миналата 
учениците от 
училище „Георги Дими
тров и Средношколският 
образователен център 
..Иван Караиванов” в Бо
силеград проведоха 
по събиране 
плод. В

плод. Средствата Общинската конферен
ция на Движението на 
гораните Сурдулица 

залеси 15
ек- в

през пролетта 
ха площи на територията 
на Алакинце и Божица, а 
на площ от 130 ха в Бо
жица и Сухиндол е извър
шено залесяването 

През есента

седмица 
, основното то всяка година се прове

жда в рамките на обще
ствено-полезния труд на 
учениците, ще. бъдат 
разходвани за 
на различни възпитателно- 
образователни и туристи
чески екскурзии из репуб 
ликата и страната.

Най-мнсго. към 8,5 
събраха 526-те 
образователния 
-,Иван Караиванов", 
ниците от основното

из преди, 
на настояща 

се залесят
провеждане РАЗКАЗ

1 000 дин. ■ първа награда 2 600 дин. 
800 " втора ” 2 300 "
700 ” трета

та година ще 
20 ха с фиданки на смърч 
край браговете на Власин 
ското езеро, а в Алакинце 
ще се залесят 8 ха с фи
данки на ваймутов бор.

Инак в горанските

акция 
на шипков

акцията участву- 
как- 1 800 ”ваха всички ученици, 

то в основното така и 
среднонасоченото

тонав НОВЕЛА

първа награда* 
втора 
трета

НАУЧНИ СТАТИЯ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКА 
СТАТИЯ

първа- награда 3-000 дин първа награда 2100 дин.
втора " 2500 "{ втора " 1 800 "
трета ” 2 000 ч трета "• 1500 "

ученика от 
център 

Уче-

ЕСЕ„ _ учили
ще. Събрани са над 12 то
на шипков плод/ който ка- 
кто и. всяка година отку
пи ООСТ „Напредък” в 

, Босилеград. Цената за 
килограм до писането на 
информацията ни все още 
не е уточнена, но ни 
домиха, 
дал общание да откупи 
шипците по 40 динара. По 
тоя начин тези две учили 
ща ще осъществят около 
480

раз
садници има около 700 000 
тригодишни фиданки 
смърч, около 800 000 две
годишни и около 40 000 от 
гледани фиданки на смърч 
четиригодишни, или петго
дишни.

3 000 дин. първа награда 3 000 дан. 
2 500 ” втора " 2 500 ”

2 000 " трета " 2 000 "
- учи

лище ..Георги Димитров” 
(само в
събрало около 4,1

*»на
централното) са

1 тона.
В подведойМствените учи- 

учили 
ка

лища на основното 
ще ..Георги Димитров 
кто и в останалите основ
ни училища

уве-
че „Напредък” е Общинската конферен

ция на Движението на го- 
раните в Сурдулица дава 
безплатно посадъчния ма
териал за залесяване на 
площи частна собственост.

в общината 
акцията е в ход и -най-ве
роятно до края на настоя
щата. седмица ще приклю-

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
1-. Право на участие • в творческия-, ' награден 

ко™ на списание „Мост”' имат всичкй гражданихиляди динара. Сред- чи.
ствата от тази акция, коя- М. Я. 2. Творбите, предложени за . награда,, трябва 

да са написани на български език — по възможност 
на пишеща машина раздел тройка или четливо на 
ръка и да имат обозначение (шифра).- Авторите до
ставят на Редакцията по три екземпляра от всяка 
творба, а името на автора трябва да е сложено в 
отделен ЗАТВОРЕН ПЛИК, върху който трябва да 
е написано същото обозначение (шифра), което стои 
на предложената творба за награда.

3. Црборът на темата е свободен. Препоръчи
телно е участниците в конкурса с научни и публи
цистични статии да посветят необходимото внима
ние на 90-годишнината от рождението на йосип 
Броз Тито и посветят своите статии на неговото епо
хално революционно дело. Това могат да направят 
II участници с други жанрове, доколкото творчески
те им възможности позволяват да създадат художе
ствени произведения, съответствулацш на личността 
и делото на Тито.

С. М.

ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В ССМ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

За нови импулси 

в младежката акция
4. Обемът на научните и публициегичеоките 

статии може да бъде най-много до 20 страници на 
пишеща машина.

5. Последен срок за доставяне на творбите на 
Творческия награден конкурс на „Мост” за 1982 год. 
с ЗО-ОКТОМВРИ Т.г. на адрес: ИЗДАТЕЛСТВО „БРА
ТСТВО" — ЗА ТВОРЧЕСКИЯ НАГРАДЕН КОНКУРС 
НА ..МОСТ", НИШ, Кей 29. декември бр. 8. 18000 
НИШ.

* Изборната дейност в Съюза на 
социалистическата
шини в КОжноморавски регион се про- съждат всички въпроси и проблеми из 
вежда доста успешно. * Изборите в работата ои, разискват за участието си 
първичните младежки организации, в в обществено-икономическия и попити- 
които членуват около 100 хиляди мла- чески живот. Значително е, че младите 
дежи и девойки, трябва да приключат критически и самокритически разис- 
до 10 т.м. Учредяването на общинските кват за досегашните си резултати и 
конференции на ССМ ше започне на слабости и с пълна отговорност плаии- 
20, а н/е приключи до края на месеца, оат задълженията си занапред. Не без

значение за успешно провеждане на 
Изхождайки от сложната междуна- 1гази дейност е и това, че в редовете 

родна политическа и икономическа об- на младите в региона има и около 80 
становка, какта и от вътрешните ни хиляди комуниста, които в това отао- 
обстоятелства, преди всичко икономи- шение дават особен принос, 
ческите, и от положението в САП Ко- Обаче в известно число първични 
сово, пред младите стои задача да младежки организации в провеждаше- 
преизучат целокупното си действуваме то на изборната дейност има и труд- 
Имайки предвид това, изборната дей- поста. Вследствие миграцията и сезон
ност нс е и не се схваша само като ната работа в някои местни общности 
промяна на ръководствата. Както под- в Църиа Трава. Босилеград и Сурду- 
чертава Божидар Вукович. председател лица събранията трудно се провеждат 
на Междуобшннската конференция на ,или се отсрочават. Но и там. казва 
ССМ в Лесковац, младите в региона са Вукович, се полагат усилия изборната 
разбрали настоящите избори като една дейност да приключи успешно. . 
от най-значителните идейио-политичес- да дода[,ИМ1 че изборното заседание 
ки и акционни задачи,- Всъщност, тази „а моК на ССМ ще се проведе между 
дейност най-тясно е свързана с пред- ] д и 20 ноември. Конференцията ще 
стоящия Десети конгрес на ССМ в Сър- наброява 63 делегати, а Председатслст- 
бия и Единадесетия конгрес на ССМ в „ото 19 души.

Имайки предвид задачите и задъл- 
младеж в 13-те об- женията си, младите на събранията об-

Резулта-гите ще бъдат съобщени чрез вестник 
„Братство1’.

РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ „МОСТ”

В ОСНОВНОТО УЧИЛИДЦЕ „МОША ПИЯДЕ” 
В ДИМИТРОВГРАД

Шипков плод-за екскурзии
Учениците от основното училище „Моша 

Пияде" в Димитровград са събрали около 2000 
юг шипков плод, който е предаден на ООСТ 
„Кооперант”. Получените пари ще бъдат изпол
зувани за ученически екскурзии в течение на 
тази учебна година.

Иначе, ООСТ „Кооперант” в своите 
изкупувателни пункта, е събрата над четири

30

тона шипков плод, конто са предадени на 
„Джервнн” от Каяжевац.

В. Б.Югославия.
А. Т.
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ЛЮБАТАЗАПИСКА ОТ ДОЛНА

■ ш ВЕЛНОЛЕПНО ЗИНЕДИМИТРОВГРАД

Кон се грижи за чистотата?
учениците проведе тържество по слу

чай предаването на упо
треба великолепното зда- 

ученическото обще

. Преправим със задачата 
искахме средства от мест- 

обшност. но не поду- 
. Сега единствено ни 

Манов

премени,Беше хубав септемврий
ски ден. Слънцето печеше 
непоносимо от яс|ют0 не
бе- Рядка омара трепере- 

над реката. Пътят, про 
тягаш се край криволаче- 
щата Любатска река. бър
зо измина. Изминахме и 
първите две махали: „Кли* 
сура" и „Щуглевци” на се
ло Долна Любата, което и 
беше целта ва 
вието ни. След малко при
стигнахме и в центъра 
селото. Тук амбиеитът ве
че беше друг. Пред ново
построените сгради па по
щата
цня се бяха насъбрали мио 
го хора, малки и възраст- 

. Не само от Д. Любата 
мо п от Дукат и Църнощица 
От училищния двор. с трап 
спаренти. песни и празнич

ниМоже би такъв един въ
прос е излишен ако се има 
в предвид, че в Димитров
град от отдавна съществу
ва комунална трудова ор- 

която

към сградата на 
интернат. 

Голяма радост лъхаше от 
лицата им. И всички при- 
съствуващи тук, не скри
вайки радостта 
чс ли иокаха да 
някоя хубава дума, с коя
то да изкажат мокрената 
си благодарност към всич- 

или

тръгнаха
новопостроенияпата

чнхме ние па
житие.

След като Евтим Миле
нов, директор на Основно 

„Христо Ботев” 
в Д. Любата откри тьрже 
ството и изтъкна ио-значи 
телните данни за това най- 
старо в Бсюилеградска оо-

изтъкватостава
и Йованович — Да сс **»• 

Общинската
шемеждуганизация,

ХранетеГС-хигищгаПта скртщинД ребалаггса си 
в града. Обаче като се ще предвиди по-голяма сУ 
погледне на какво прили- ма за тази цел. 
чат улиците, дворните ме Частично положението 

канавката в „Стро- може да се подобри ако 
се повишат цените за хи- 

се поставят

си, като 
кажат по училище

Сдали свой шина училище, кратка реч 
произнесе и председателя г 
на Общинската скупщина 
в Босилеград, Любен Ран- 

Между другото -гои 
„Грижата за най-мал 
винаги с била и ще 

задача

ки, които по 
друг начин са 
принос за изграждането яа 
селото им". А то за разли- 

от преди десетина 
дини до значителна степен 
с изменило лика си. То ве
че не е село с низки и 
малки къщурки. Вместо тях 

строят хубави двос

иътсшсст-ста и
шена чешма" например съ 
стоянието на кошничките 
за боклук този въпрос из
никва сам.

Общинската 
в Димитровград в 
си за 1982 година е пред
видила само 200 000 дина
ра за почистване на града. 
В ООСТ „Комуналац” из
тъкват, че тази сума е не
достатъчна дори за по
ддържане в изправно със
тояние на камиончето за 
превозваване на боклука. 
Тази сума през 1981 годи
на е била 800 000 и дори и 
тогава тази сума не беше 
достатъчна. Какво да се 
прави с толкова малко 
средства. Отговор потърси 

Слободан Манов и 
йованович

гиената, ако 
на икономически 
Сегашните ие са изгодни, 

скупщина Например за
плана на главната улица ог на

носи и пясък при дъждо
ве и др. получаваме по 
700 динара за камиона, а 
ако нашият камцон се раз 
вали и вземем частник да 
ни извърши тази услуга, 
той иска над 2000 динара 
— изтъкват Манов и йо

наоснови.
токапочистване гелов.

каза:сга-и здравната кит е
бъде приоритетна

социалистичес-на нашето 
ко самоуправително обще- , 

В тази насока пра-
вече сспп тажни къщи.

Тук в центъра на село- 
28 септември, сс

ство.
вят се усилия и изнамират 
най-подходящи възможно
сти всички деца, във всич- 

среди да се обучават, 
възпитават и издигат в ду- 

социалистическия

то на

ваиович.
От изнесеното от Манов 

и йованович личи, че в 
най-скоро време ще тряб
ва да се потърси

въпроса. Самоуп- 
общиост по

ки
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА-НА БОЙЦИТЕ В БОСИ 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ха на

патриотизъм и интернаци
онализъм. Със солидарни 
средства на широката об- 
щност на територията на 
нашата община са изгра
дени много съвремени учи 
лищни сгради и други по
мещения. а всичко с цел 
да се създадат колкото е 
възможно по-добри усло
вия за учене. Полагат се 
усилия да се създадат до
бри условия за живот и 
учене и на онези ученици, 
на които домовете са отда 
лечени от училищата. С 
такова предназначение е 
изграден и тоя обект, кой
то на своите бъдещи жи-

реше- Активност с неспи 

ращ темп
ние на
равителната
комунална дейност ще тря 

в бва да окаже пълно съдей 
отвие в разрешаването му. 
Инак състоянието с хигис 
ната е лошо и може да 
бъде причина за някоя се
риозна епидемия.. А после 
цената на нехигиената ще 

по-висока.

хме от 
Мирослав 
ООСТ „Комуналац".

— Ако някой с толкова 
да поддържапари може 

хигиената в града, готови 
отстъпим.сме да му ги 

Това не значи, че бягаме 
от отговорност, но просто бъде мното 
не сме в състояние да се (А. Т.)

I Съюзът на бойците, като прояви на национализъм, 
шовинизъм или каквито и 
да е други видове антисо 

самоуправително циалистически и определе
ния и схващания- 
това не значи, подчерта
ха бойците, че не може 
да ги има. Затова, както

част от революционните 
социалистически сили в 
нашето
социалистическо общес
тво днес, има значителна 
обществено-политическа ро 
ля и задача. Израстнали 
от Народоосвободителната се изтъкна на заседанието, 
борба и социалистическа- а имайки предвид местопо 
та революция, бойците въ
преки и в напреднала въз 
раст все още са носители
почти на всички общест- Ния още в началото да пре 
вено-политически и иконо- махваме. За тази цел 
мически задачи, които раз 
движва Съюзът на комуни 
стите. Същевременно 
оказват голямо влияние 
върху приемането на ра 
злични 
тически 
вища.

ОВОЩАРСТВО

ПРЕДИМСТВА НА ЕСЕННОТО 

ЗАСАЖДАНЕ
Обаче

тели предлага извънредни 
условия, който цялостно 
ще замени удобствата, ко
ито им предлага родител
ската къща.”

Средствата за изгражда
нето на този, може би най-

та земя се слага настрана 
за да се сложи по-късно 
върху коренната система, 
след като започне заравя
нето на фиданката. Пр4 
ди засаждането корените 
се подрязват, след което 
—------- ъ-----------------

Засаждането на овошки 
през есента има голямо 
превъзходство в сравнение 
с пролетното, дължещо се 
на благоприятните усло
вия, които предлага есен
та; голяма почвена вла
га, еластични корени на 
фиданките, поради което 
дръвчетата се приспособ
яват леко. Те се засаждат 
след като отпаднат листа
та им и то от средата на 
окомври все до зимата.

ложението на общината, 
трябва винаги да бъдем мо
билни и всички наруше- хубав обект с такова пред

назначение в Южноморав 
от ски регион, чиято обща по 

върхнина е 1200 квадрат
ни метра е обезпечила 

те не на всички трудови хора Скупщината на Републи- 
в организациите на сдру-

решаваща роля е масова 
та подготовка и ангажира-‘II/

канската СОИ по пряка 
детска защита от Фонда 
на солидарността. Общо са 
изразходвани над 15 111 254 
динара, от които 12 215 800 
за изграждане и 3 092 500 
динара за необходимия ин 
вентар. В интерната с ка
пацитет от 64 ученика има 
8 учебни стаи, 8 спални,

жен-ия труд и' гражданите 
в местните общности, 
върху задачите по всенд 
родна отбрана и обществе 
на самозащита.

— Само със съвместни 
сили на всички обществе
но-политически организа-

V ■I обществено-поли- 
решения и стано

ге В такава действуваща 
и всестранна активност и 
обстановка се състоя и по 
следното заседание на 
Председателството на Об
щинския отбор на 
НОР в Босилеград. На за 
седанието членовете ос
вен, че обсъдиха досегаш 
ната дейност и приеха

ПОДБОР И подготов 
КА НА ПОЧВАТА

Правилният подбор ча 
почвата за засаждане на 
дръвчетата е от първосте 
пенно значение за укреп
ване, развитие и раж
дане на растението. Ра
зличните видове дръвчета 
търсят своеобразни усло
вия по отношение--на поч
вата, климатичните усло
вия.

ции и всестранна подгот-
.веност на всички субекти кухня със столова и раз- 
за отбрана и самозащита., лични други помещения 
ще дадем пълен принос в Инвеститор на обекта е 
по-нататъшното развитие; 
укрепване и усъвършенст- 
вуване на Титоватд 
цепция по всенародна от
брана и обществена само
”а ,И Ще ДЗДеМ СВ0Й ''раждането- и предаването 
"Р™ОС/а за1«ита на МИР- на употреба на интерната 
ното социалистическо и са до голяма степен ще се 
моуправително изгражда подобрят условията на уче 
не на страната ни каза ниците от оелата Църнощи 
Крум Митрев, председател щ. дукат и отдалечените
Ш На маха™ на Д°лна Любата,ОО на СУБНОР в Босиле- а ведно с това ще сс по-

виши и качеството на обу 
бяха чеш*ето. Затова и радост

та на учениците и 
лите не само от Д„ Люба
та, но и от селата Дукат 
и Църнощица. беше

й
V СУБ-V.

била Общинската СОИ по 
пряка детска защита, а 
строител
дня” от Босилеград.

Няма съмнение, че с из-

кон- ООСТ „Изгра-конкретни задачи за по-на 
татъшната работа, Пред
седателството на ОО на 
СУБНОР обсъди и обще 
ствено-политическата си
гурност в общината и ре 
гиона, както и въпроса 
във връзка със снабдяване 
т*о на населението от общи 
ната със стоки от първа 
необходимост: 

сол, ]*аз.

фиданката се слага верти 
кално, коренчетата се раз 
пореждат правилно и 
най-напред се слага първ. 
та изкопка хумусна зе
мя. Върху този слой се на 
лага втората лопатка зе
мя, изкопана при изработ 
ка на дупките. След това 
се слага оборен тор и нак 
рая дупката се затрупва с 
останалото количество зе
мя. Заедно 
на фиданката, в 
ое набива колче за 
ване на фиданката.

Ябълката изисква хуму 
сна и влажна почва, а кр\ 
шата по-малко влажна, нс' 
и дълбока почва.

ПРАВИЛНО ЗАСАЖДА 
НЕ НА ФИДАНКИТЕ

След отбелязване места 
та за правилно разпореж 
дане на дръвчетата, се при 
стъпва към копаене на 
дупките. Дълбочината им 
трябва да бъде най-мал: 
ко до 40 см, а широчина 
та 1 метър. Първата лопа

брашно,
ориз, захар, олио 

и други артикули.
На заседанието бе кон

статирано, че обществе
но-политическата сигур
ност и обстановка в . общи компетентността на борчес 
ната е добра и че в Боси ката организация, 
леградска община

град.
На заседанието 

обсъдени и жите-редица други 
въпроси из дейността исъс слаганетс 

дупката 
укреп голя

ма.няма М. Я. М. Я.
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ИйЛнпи %ЩрГП
ФУТБОЛ Чх~^ 'ч—''

Поражение, въпреки 

добрата игра
РАДНИЧКИ” (ТРУПАЛЕ) _

ВУЧИ ДЕЛ

Съобщение на изда
телство „Братство"

По решение на издателския съвет в Ре
дакцията на списание „Мост" и книгоиздател- 
ската дейност при издателство „Братство” Ре
дакцията за книгоиздателска дейност осведомя
ва заинтересованите граждани от българската 
народност в Югославия, които се занимават с 
творческа, научна и публицистическа дейност, 
че РЪКОПИСИТЕ СИ ЗА ПЛАНА ЗА СЛЕДВА
ЩАТА 1983 ГОДИНА ТРЯБВА ДА ДОСТАВЯТ 
НАЙ-КЪСНО ДО 30 НОЕМВРИ ТАЗИ ГОДИНА.

Ръкописите трбва да са написани на бъл- 
гароки език на пишеща машина, раздел тройка 
в три екземпляра.

Могат да се доставят ръкописи из след
ните области:

— стихосбирки и поеми,
— сборници с разкази и новели,
— романи и повести,
— научни и публицистични произведения,
— сборници изворни народни умотворе

ния от нашите краища и

УБИЛА
ЩЕА. БАЛКАНСКИ” 2:0

т , (1:0>I рупале, 3 октомври 1983
— теренът тревнист 

облачно, приятно за игра. з' 
Голмайстори: Костич 

м- Съдия на 
пек.

г. Игрището на , Рад 
но неравен. Времето 

„ „ души.
в 10 м. и Неделкович в 90 

срещата Любиша Петрович от Майдан

нички
рители около 300

Неотдавна в -село Вучи 
дел стана злополука. Мъл
ния улучи 7 овце, от кои
то 2 бяха спасени. Това 
стана
Руй планина в местността 
„Локва".

’>А. Балкански": Стоян 
Анджелкович 5, Милечко 
Виданович 6, Драган Вел 
ичков 7, Раша Тодоров 7- 
Душан Ненич 7, Златан 
Марков 7, Драгиша Голу 
бов 6 (Драган Доччев—) 
Тошко Тоцев 6, (Ранджел 
Тодорович—) Синиша Ива 
нов 8• Кръста Кръстев 7 
и Новица Аалексов 7.

гостуващите 
футболисти на *,А. Балкач 
ски” се завърнаха с праз
ни ръце, но не разочаро
ваха с играта. Нещо пове 
че: бяха по-добри от дома
кините. В течение ча 90-те 
минути домакините не

стопроценти 
ложения' които не успяха 
да реализират.
Иванов- 
рите на терена, в 85 ми
нута улучи гредата на про 
тивниковия гол. Но всич
ко това безспорно е малка 
полза, понеже не постигна 
ха нито един гол.

Домакините поведоха в 
10-та минута- когато 
на висока топка прелетя 
вратаря и влезе под сама 
та напречна греда, 
рият гол домакините пос
тигнаха буквално в послед 
чата секунда с прецизен 
удар от далечина.

В следващия кръг 
10 октомври в Димитров
град е срещата между ,А- 
Балкански” и „Будучност" 
от Първа Кутина.

голови по- в подножието на
Синиша 

един от най-доб-
Стадото пазеше Гюрга 

Николова. Необикновено 
за това време през годи
на, силен пороен облак се 
наднесе и рукна дъжд, 
придружен с гръмотевица 
От един удар на мълния, 
която улучи именно в 
стадото на Николова, бяха 
улучени и загинаха 5 ов
це, а десетина бяха кон
тузени.

— преводи на посочените жанрове. 
Обръщаме внимание, че Издателството 

особено радушно ще приеме ръкописи на сти
хосбирки, сборници, разкази, повести и романи, 
предназначени за деца и юноши.

В плана за книгоиздателската дейност за 
следващата година не ще се приемат заглавия 
и концепции на произведения, а само готови 
ръкописи.

И този път ед-

Вто-
Редакция за книгоиздателска дейност при 

Издателство „Братство".
И. Атанасов

създадоха нито едно сери 
озчо голово

на
положение, 

но точките все пак остана 
ха в Трупале.

Футболистите на ,-А. Бал 
кански" имаха поне 5—6

ДИМИТРОВГРАД

ЧАСОВНШРСТВОТО, ВАТО СЕМЕЕН ЗАНАЯТд. С.
БАСКЕТБОЛ ши за работа. Вижте дю

кянчето от двама души се 
напълни и от работа няма 
нищо. Струва ми се, че в 
рамките на така наречено 
то дребно стопанство тряб 
ва да се намери място и 
занаятчиите, като нас. ко 
ито оказваме услуги 
гражданите. Заинтересован 
съм да купя хубаво дюкян

Единствената занаягчий ва. А за да се поправи 
ска работилница за поп- един часовник трябва да 
равка на часовници в Ди- бъдеш спокоен. Прецизна 
митровград е собственост работа е това, която иска 
на НИКОЛА АЛЕКСОВ. много търпение и сръч- 
Щом влезете в малкото ност.

И накрая — победа
Димитровград, 28 септември 1982 г. Спортният цен 

тър „Парк". Посетители около 100 души. Времето 
слънчево, прия^тто за игра. Съдии: Ристич и Жив 

кович от Ниш.
„Свобода": Василев- 
бич- Сотиров 15, Петрович 
8, Симов 23, Еленков 2,
Миланов 2, Захаров 30- Ие- 
ленков.

Накрая на първенството 
по баскетбол, баскетболис
тите ча „Свобода" се про 
стиха от своите верни лю
бители на баскетбола с по
беда- без оглед че тази го
дина се състезаваха в по- 
нисък ранг от оня, който 
заслужават. Цялото пър* 
венство премича без нито 
една загуба.

Техният пласмент
на състезание

— Така е както казва
Соня. обажда се баща й. 
обаче тук е доста трудно 
да се работи този занаят. 
Много трудно идваме

дюкянче, в което едвам да 
се поберат двама—трима 
души. ще ви посрещне по 
знатото „кълцане" на часо 

Навсякъде по сте

Ба- ствени отбори от тазгоди
шните противници. Ичак 
този мач премина в нади- 
граване на двата против- 

всъщност 
Как-

на

довници.
ните и по полиците часов- < 
ници. На стената има дос 
та стари екземпляри най- | 
старият от които носи да 
та на последна поправка 
1892 година!

За Никола Алексов сво-

"5.ника, понеже
нищо не решаваше, 
то обикновено между най- 
добрите в отбора на ..Сво
бода” бяха Захаров, Си
мов- Петкович и все по-до 
брия юноша Сотиров.

Накрая да кажем,
на Димитровград 

баскетбол като 
рада получиха възможно
стта през следващото пър
венство да гледат много 
по-качествен баскетбол. То 

поне-

Ъш/ ---
%:■ ^ 1

"V4"’
*•} -> 1

&

бодно може да се каже. че 
е от „часовникарско" се
мейство.
учил занаят в Скопие и 11 
вече 1948 година отваря | 
дюкян за поправка на ча- | 
совиици в Димитровград. 1 
От бащата този занаят ми 1 
пада и на двамата синове, 1 
Душко и Никола, обаче са | 
мо вторият

(|че

I \ Ш-М*
верните
ския

Баща му Рашко ;иаг-

У ~5във
висш ранг 
изисква повече труд и са- 
моотвержчост, 
на досегашното усърдие, 
надяваме се- че с успех ще 
се носят с далеч по-каче-

ва те и заслужиха,
баскетбола иже познават 

обичат хубавата динамично с оглед
продължава

на игра. > ^занаята. ?поддържа 
Той е учил три 
от 1954—1957 година. Сега 
по неговите стъпки е тръг 
нала и дъщеря МУ Соля. 
Тя започва да учи занаята 

сега

дад. с. години:
Алексов с дъщеря си Соня която ще поеме занаята

че в някоя нова построй
ка, когато и за занаятчи
ите би съществувало подо 
бно на „зеления план” за 
земеделците.

Никола произнесе и за
бележка и по адрес на от 
говорните защо не глобя
ват тези които работят без 
разрешително, 
против че работят, но то
ва да бъде легално. Сега 
шното положение в краен 
случай нанася вреди 
клиентите, защото за нека 
чествени услуги никой не 
носи отговорност.

Митницата в Димитровград
помещенията си предлага за 

публичен тръг, моторно пре-

15 окгом-
части. Отиваме чак в Бел 
град. а по-често си размен 
яме с колегите.

— Новите дигитронни 
часовници не ви ли правят 
конкуренция на известен 
начин?

— На дигитронните ча 
совиици „всяка чест”. 
Обаче истинският часов 
иик е онзи с „душа”, пру- 
жиика. ситни колелца... А 
такива оигурно винаги ще 
има. Само нас часовника
рите няма да ни има. Въ
прос е дали дъщоря ми 
слсд като свърши занаята 
ще продължи да работи. 
Условията са наистина ло

10 часа вври, в
продажба, с устен 
««"«в _ ТАМ—2001” - ДИЗЕЛ
в изпрано състояние, запазен, година на про- в изправно е е седалките 2+15.
“пГр^началната му стойност възлиза на 

120,000.00 ДИНАРА ожено
Превозното средство^ бъ^ дд

в помещенията на “ботни дни от 0,7 до
се разгледа през всички р 99.
14 часа; на ул. я.Рт нсички правни и 

Право на учжш2 ” от 2о»/« от пър- 
физически лица, с депо ПР 03|1ОТ0 средство, 
воначалната стойност на публичния

Данък-оборотът и ’*и*7а купувачът
търг на превозното ерВДет компетентните

още при дядо си, а 
продължава при баща си.

— Доста рядко се нами
ра момиче да учи часов- 
никарство. Какво е било 
решаващо за да почнете с 
този занаят?

— Най-вероятно реша
ващо е било влиянието на 
дядо ми. Като малка чес
то идвах при дядо си_ и 
гледах как работи. -

ден и аз заоби

Той не е

Така на
от ден на 
чах дребните копелета и 
пружники. Този звук, кой 
то слушате, за мене е про 
сто музика, която пленя- А. Т.

органи при
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минута се изпие по два 
милиона чашки кафе. Вие, 
изчислявайте и понататък 

секунди. (Ако всичко 
помага в днешния не

БЕЗ ЗАХАР. МОЛЯНЕОСПОРИМИ ФАКТИ

отатпстп- 
в Ню

Педантичните 
ци са изчислили, че 
Йорк на всяка двадесета

псе в 
това 
доимък.)ВЬРТОЛЕТ. БИЧКИЯ, 

АВТОМОБИЛ ...
пиджииМеланеждскн 

(език настанал по изкуст- 
път за да се споразум- 

на по- 
раси)

г МИРИ мисиивен

ДРЪШ СЕ МАНЧОяват представители 
вечето народи и 
знае за думата 
бил". Обаче при тя* 

звучи като
на сухо", 

като

■ ■ ■„автомо- 
тази

животът на онзи, койтоС радост е пълен 
,-леда без МъД^СТ'

=Ч 11 новете
старинейи на

..падумичка
раход плуващ 
Бичкията означават 
„блъсни го да отиде, поГО 

дойде”, а 
„този, който раз- 

и е лично 
Исус Хри-

даТрябва да живееш така, чс трудът 
бъде необходимост за мае. Без труд не може да 
има честит и радостен

исдегьу, удри 
л,и на крайищата, 
превие да тропнем

кокГпо-младу бабуС- Яз'ьк що толкова време гла 
дГкривакът А мислео си чу бидем интересен, 
я сам оди братску опщину и сви че гледаю 
„у тай старец от Стара планина , та се сьси 
па оди докаруваше. Кита оно излезе место д 
укачим калпакат ла кривакат, па да та н Д 
нсм до таваиат и да се провикнем, я си гастис- 
ну подмишБс кико куче кита подвиие опашку 
между краци, и бегай откуде си дошъл.

И еве кико стану тая моя орука. Свапи 
кига се поианесем иакуде БусилеграД. я

отелат. Тика

и що си подковаживот. малко по 
изнада да чу замайем не-за ЧЕХОВгли, за да

въртолет 
бърква възнуха 
притежание на

човс-Нищо не разтощава и неразрушава
продължителношккя организъм така. както, 

човешкото бездействие.
АРИСТОТЕЛстос.

КОГАТО СВИНЕТЕ 
ПОЛУДЕЯТ

Четиридесетте години от. живота на чове
ка — това е старостта за мъдростта, а педесет
те — младостта на старостта. югоНещеш ли изведнъж по 

цяла ферма от пут
прво свърнем да се прекръстим у 
направи и съга. Зададо се оди вратуту 
стар Ьиздав петъл и разгледуйем да видим не- 
кога оди мойите приятел>е. Мрдну още йедну 
крачку и ква работа стану, занесо се на иед- 
ну па на другу страну, а да се удръжим, а да 
паднем, и накрай друщи кико да съм излезъл 
недай боже оди пуно буре с ребию. Мойе сра- 
мотийе та ничийе... V отелат се надиже олелия, 

друЬи се подиграван), настаяше 
се метам

лудява
1000 свине във Вирджиния

Земя ли е- черна да е, 
жена ли е - 
радост ли е

кикомила да е,
- за всекиго?в Англия и ..става следно 

то: Изяли са крилите на 
самолет за 

потреби, 
четири

МИКОЛА ЗАРУДНИ
един малък 
селскостопански Добрината побеждава всичко, а тя е не 

ТОЛСТОЙ
победим а.а след това още 

масивни дървени порти, ка
то притурка на предишно 

сено,
Всяко препятствие пред любовта едни се смею,

оди масете да гледаю сеир, а я 
подат кико пияна кокошка... Бре понадиго се 

ама йок... занесо се у йедну масу 
оправи оди чашбете и шишетията. йе- 

напипа кривакат да си помогнем с н>ега.

само потри тона 
пласт слама, 30 азбе-

то мезе; 
един
стови покривки за сено и 
слама, десет метрически 
центнери фураж, множес 
тво електрически

усилва.
ШЕКСПИР

да станем 
та лом п 
два
подпре се а.ма спалният кривак се возну и я 
пай удри носечБи... Народ се исБину оди смея- 
гье, а я заби главуту у подат и га молим да 
се отвори да пропаднем. И тегай видо каква йе 
била моято мука. Нели бусилиграджагье сме
нили подат на отелат и съга натурали 
лъскаве плочБе та мойете подковане цревйе се 
возе кико по лед. Неправи се некико и ръзнем 
на народат: „Куде су ви Килимите що бейоше 
по подат?" Кажу ..изгореме Би с цигари, сце
пим Би заносеечи се како тебе”. Малко сръ- 
дит, повече усрамен, потърча у клозетат да 
олабим мукуту и да шьуснем срамат със студе- 
ну воду, ама там пай — ядъц. Оди смръдляву 
.ми се завръте глава и пай поче да се заносим- 
Потражи воду. а оно оди чешме нигде та нищо, 
само остале рупете. На шеве.ъ — девел, врну 
се у отелат и подокну: „Куде су ви бре чеш- ! 
мете, куде ви йе онова, що се пуща вода у кло- | 
зетат?". „Нема Би, извадимо Би и однесоме до- ] 
ма, не ли и нийе правиме къщи".

Тегай сви кривакат под мишкуту и забега. I | 
Съга чакам да дойду изборите да гьим будем пре 11,1 
дседник и да Би научим тия б/улмщи кико се 
пази обществената имовгжз^рЪ^Х^/уУТУДУ

V оез дошецце
ЛОВ“

апара-
изпаслити и жица, и — 

три акри пасище.
некве

След изнасянето на те
зи факти на видело, наме 
риха се много привърже
ници на твърдението, 
свинете всъщност не са по 
лудяли, но поради някак
ви си други обстоятелства 
са станали нещастни, поне 
же „нещастниците 
консумират голямо количе 
е така?

1!
Ловът постепенно се изкачва към върха 

на топ-листата на най-актуалните есенни теми. 
Затова ето един въпрос от тази област: дали 
по-лесно се ловят здравите или болните ли
сици?

че

Изглежда най-трудно се ловят „здраво- 
болните". Неотдавна 70 работнички на ..Лис
на" в Бабушница отсъствуваха „по-болест" 
■.Здраво-болните" все още не се намериха пред 
дисциплинарната комисия.

често

IЕстествена крачкаНа вас, драги читатели, 
товае да оцените дали 

всъщност е така? Една другарка от Босилеград най-сетне 
стана (щатен) ръководител на самодейно кул
турно-художествено дружество, което трябва да 
юе оформи.

Естествена крачка. Тази другарка и досе
га ръководеше с работата — на някои полити
чески „самодейци".
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