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МЕРОПРИЯТИЯ
НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

ДИНАРЪТ ДЕВАЛВНРА С 20 НД СТО
Изхождайки от 

вените насоки за 
на активна политика 
реалния курс на динара 
като един от 
те фактори 
ване на програмата по 
номическа 
а имайки

общест Промяната на 
Динара е едно от меропрн 
ятията, които се взимат и 
които се подготвят зарад
ятшГТс^овма по'благопРи видове потребление: 
ние ня ппп Я За п0више: вестиционното 
нпгя НапппР°‘13вОДството, из общото 
носа, по-рационалното сто 
панисване, подобрение на 
платежния и валутния ба
ланс на страната и нейна 
та външна платежоспособ
ност.

курса на но да се претворява в живо 
та утвърдената политика 
и приетите 
за свеждане

воденето
на

мероприятия 
на всички 

ин- 
личното, 

и съвместното в 
рамките на материалните 
възможности.

съществени-
на осъществя-

ико 
стабилизация, 

в предвид чув 
изоставанествителното 

на конкурентната способ
ност на нашето стопанство 
поради по-ускорения ръст 
на цените на чуждите 
зари, Съюзният

Тези мероприятия 
кват конкретни действия 
в организациите на сдру
жения труд и тяхно по-ши 
роко сдружаване и свърз 
ване зарад повишение на 
износа, производството, 

производителността на тру 
да и по-ефективното и по 
-качствено стопанисване.

из ис

па-
За да се обезпечиизпълните- колко

то се може по-пълен ефект 
на промяната на курса на 

Съюзният

лен съвет на заседанието 
си от 21 октомври насто
ящата година, реши да де- 
валвира динара с 20 на 
сто.

динара, 
нителен съвет 
ще действува

изпъл- 
решително Част от делегатите на Конгреса

ОТ СЕДМИЯ КОНГРЕС НА СИНДИКАТИТЕ В 
СЪРБИЯ

приемстве-

Причините Целите Пелият поход 

па работниците
Ф От по-дълго време курсът на ди

нара изоставаше зад ръста на домашни
те цени, което водеше към по-нататъш 
но обезценяване на домашната валута.

ф Вместо отваряне, все повече 
затваряха вратата на действуване 
икономическите закономерности и 
нашето включване в 
разделение на труда.

ф Нарушените пазарни отношения, 
завишените капиталовложения, 
мерното потребление ускоряваха инфла 
цията.

ф В рамките на пакета нови мер- 
девалвацията трябва да съдейству- 

ва за осъществяване на по-голям износ 
и към по-рационален внос, специално 

се на съоръжения.
ф Да се попречи, колкото 

на възможно, с общи усилия — от сдру- 
международното жения труд — до федерацията, вторич 

ното дейсттвуване на девалвацияа, ко
ето да се отчита в повишението на це-

ки,

на това е

Поръчваме, че работни
ческата класа и трудещи
те се в СР Сърбия с висо 
ко съзнание и доверие оча
кват всички заедно да из 
държим в реализирането 
на новите мероприятия на 
Скупщината и Съюзния из 
пълнителен съвет — се каз 
ва в телеграмата, коя1?о 
делегатите на Седмия кон 
грес на Съюза на синдика 
тите в Сърбия, проведен 
от 21 до 23 октомври в 
Белград до Председател
ството на СФРЮ, ЦК на 
СЮК и Съвета иа Съюза* 
на синдикатите в Югосла 
вия, приключвайки ра
ботата си с месната „Дру 
же Тито, даваме ти обет..."

— Конгресът изрази ре 
алната сила па работниче 
ската класа организира
на в сдружения труд и 
обществото, облягайки се 
върху собствени сили,

опит и способности, Да 
обезпечава

преко- ните.
по-нататъшно 

самоуправително и иконо
мическо развитие.

Конгресът потвърди, че 
работническата 
единна, че нейните цели и 
интереси са единни в 
афирмацията на творчес
кия труд — изтъкна меж 
ду другото новоизбраният 
председател на Съюза на 
синдикатите Радисав Йо 
вановмч. За секретар 
Съюза на

ф Да съдействува за конкурентна 
та способност на износното стопанство 

ф В рамките на програмата по ико на чуждестранния пазар, 
номическа стабилизация и мерките за ф Да насърчи спестовниците на ва- 
повишение на производителността на лута при икономическа заинтересова- 
труда и износа, се определихме за во- ност, още повече да внасят свои валут 
дене на политика на реален курс на ди- ни спестени средства в югославските 
нара.

класа е

банки.

Депозит насамо — в динари синдикатите е 
избран Добросав Петро
вци от Ниш.

Депозит за отиване в 
чужбина (от 5000 дин, за 
първо излизане и за всяко 
следващо плюс 2000 дина
ра) се заплаща само в 
динари, без оглед дали гра 
жданите носят със себе 
си 1500 динара, колкото 
годишно иначе могат да 
изнесат или не.

И за деца, без оглед на

ка от банката. 
НА БАНКИТЕ

сметкатата се внася на 
иа постоянни резерви и се 
изключва от 
потенциал на банките, от 
носно ' имобилизирана е за 
времето, за което се пола*

По-обширни мате
риали за VII конгрес 
на синдикатите в Сър 
бия поместваме в съ-

зиачи с
в интерес да имат колко
то се може по-голям 
брой спестители, както се 
посочва и в приетата по 
този въпрос разпоредба, 
не издирват потекло па 
валута. Покрай многото 
облекчения, с които се 
ползват гражданите при ■■ 
продажба на валута, най- Ди

кредитния

пратеното издание на 
„Комунист".

га.
ДЕПОЗИТ полагат и ли

ца, живеещи в гранични
те райони, ако всекиднев 
по минават границата, за 
щото постоянно са наста
нени на работа извън стра 
мата, обаче това не е лега 
л но.

РАДОСЛАВ # ЙОВАНО- 
ВИЧ е делегат от Крале- 
вашки регион.

Роден е през 1937 годи
на в Александровац.

години, се полага депозит. 
ДЕПОЗИТ не внасят гра
ждани, които се учат в 
чужбина (специализират), 
освен ако не се учат на 
свои разноски.

ГРАЖДАНИ, които ми- 
бсз

важното е това, че те се 
освобождават от данък— 
оборот при покупка за ди
нари, имащи валутно по
текло. С това обаче не моГРАЖДАНИ, притежава

щи девизни сметки, могат 
да бъдат спокойни. Изоб
що нс става въпрос за те
хните влогове, нито за ка- 
квито и да било ограниче
ния на правата им. Те сво 
бодно могат да ползуват 
своите валутни средства 
и да ги изнасят от страната 
разбира се срещу бележ* служебни

Йгат да се ползуват 
ки граждани, 
граждани, прекарали 
вече от три месеца в чуж- ■ 
бпна и граждани получили Я 
валута в наследство
от авторски хонорари, или Е*?*!* _-пщи ■■■
ако са спестили валута от |УЦШ' ’ . "

командировки

всмч-
Бнл е квалифициран 

шлосер, а по-къоно завър
шил Висша школа по об 
ществспо-политнческнте на 
укн и Икономически фа
култет.

тю само, наяат
удостоверение за депозита, 
при завръщане в страната 
ще заплатят при 
за нарушения но 5000 дина

границата и
по-

щНзсъдията
или

ра.
Сума, която се набира 

от полагането на депози-

I



иди ВИСОКО РАВНИЩЕЮГОСЛАВСКО-РУМЪНСКИЯТ ДИАЛОГ НА

Континуитет на доброто 
сътрудничество *

ф СРЕЩАТА НА И^°^5ър^к^ЕКНАСуСПИиНИТЕАМОТНОШЕ^ИЯ 
ТЯ РИБИЧИЧ - “ОВО НДСЪР 1ШИЬ » НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СТО 
МЕЖДУ ДВЕТЕ СЬС ДНИ СТ' АНИ » |НИ или ПОДОБНИ МНЕ 
ПАПСКОТО СЪТРУДНИЧЕХ 1ВО ф' ЕТА • ОТГОВОРНОСТ НА
ВСЯКАШПЛРТИЯ ПРЕД СОБСТВЕНИЯ НАРОД И РАБОТНИЧЕСКА КЛАСА.

«и.... ..ПОДГОТОВКИТЕ ЗА СЕДМАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

Нов път до 

документа
прст-нските страни и за 

ворявансто на Средиземно 
и морието л зона на мира.

Тази седмица Индира Ганди изпрати пока
на шефовете на държавите или правител

ствата на 97 страни и писмо, в което се из
насят някои основни становища за действуване- 
то на необвързаното движение

даиат собствен принос за 
«одобряването на между- 

отношения 
световния

Давайки светъл пример 
за истинско добросъседст-

разбмрателство, СФР народните
ни I

1Ю И
Югославия н СР Румъния опазване го па 
години наред практикуват 
размяна на мнения па нап-

В разговорите беше под 
чертан интересът намир. '

Стамболич и Чаушеску две
те страни да разширяватИндия, като домакин на Седмата конфереи-

•най-високоция на необвързаните страни на 
равнище, се определи за ускорена изработка 
на проектодокумента на Конференцията. Вече 
по първите крачки, направени през тази сед* 
мица личи, че изготвянето на проектодокумон- 
та, който след приемането най-вероятно ще се 
нарича „Делхийска декларация", се върши 
нов начин. Дссега страната-домакин обикнове
но изпращаше на необвързаните страни свой 
проектодокумент, за да го разгледат и дада9 
собствени предложения и забележки. Индия 
обаче предприема крачки да събере мнения и 
предложения от останалите необвързани стра

ни и въз основа на 
въз основа на собствените 

ови , за политическите и 
теми и приоритети, да изработи предложение 
на заключителния документ на Конференцията.

Разбира се, няма да изостане и „съвмест
ното докарване” на проектодокумента. Именно, 
на 1 март 1983 година ще го разгледа Коор
динационното бюро на необвързаните, а два 
дни по-късно ще го подобряват министрите на 
външните работи.

стокооборота и стопанско- 
изоб-то сътрудничество 

За това съществуватщо. 
многоброния възможнос
ти в корабостроителство
то, електроснергетиката, 
железопътния транспорт, 
химическата промишле
ност и други области. Бли

но

В партийните разговори 
беше оценено, че отноше
нията между СЮК и РКП 
се развиват успшнс и по- 

голям

тях, както п 
си предста- 

,и ко ном иче ските
даваттези начин 

принос към извънредните 
добросъседски 
ско-румънски 
и сътрудничество. Подчер 
тано бе, че разликите г 
становищата 
партии и движения, които 
са резултат на различно: 
то им вътрешно развитие 
и международна позиция, 
не трябва да бъдат преч
ка за развитие на равно
правно сътрудничество 
конструктивен диалог. Осо 
бено бе изтъкнато значе-

югослав-
отношения

в
на отделни*съдиха глобалната светов 

на обстановка със задълбе 
приятелските чен обзор върху най-опас 

ните кризисни огнища — 
Близкия Изток и Азия- Раз 
мяната на мнения по ме 
жднуародните въпроси пре 

Чаушеску мина при висока степен 
на съгласие и при иденти- 

крепко чни или подобни' мнения 
на във връзка с причините за 

тради- мрачната международна ат 
мссфера и за изхода от 

на тежкото положение. Де
легациите на двете стра
ни отделно разискваха за 
обстановката на Балкани
те, за задълбочаването и 

на разширяването на сътруд 
да ничеството между балка

при всяка нова среща да
ва ново- насърчение в раз 
витието на 
отношения и сътрудничест 
во. Най-новият югославско 
-румънски диалог (от 25 
до 27 октомври в Белград) 
и срещите на 
със Стамболич и Рибичнч 
се оценяват като 
звено в подържането 
тази плодотворна 
ция. Още веднъж се изя
ви здравата решеност 
двете съседни социалисти 
чески страни да задълбег 
чават всестранното си съ 
трудничество върху прин
ципите от договорите 
Тито и Чаушеску, и

От официални индийски извори се узнава, 
че Индия настоява Седмата конференция да 
има собствен „отличителен белег”, а това зна
чи, че тази среща трябва да отбележи еволю
цията на движението и приоритетите на дей- 
ствуването му в сегашния тежък междунаро
ден момент. А тези приоритети са посочени в 
писмото на Индира Ганди до шефовете на 
държавите или правителствата.

и

нието на последователното
спазване на принципите за 
независимост, 
вие, ненамеса и

В ОГЛЕДАЛОТО НА ФАКТИТЕ равнопра- 
отговор- 

ност на всяка партия пред 
собствения народ и работ
ническа класа.Гладът и въоръжаването
НакраткоВ света днес 800 мили

она хора чувствуват недо
стиг на храна. Половината 
от този брой са хрноично 
гладуващи хора. Същевре
менно, специалистите твър 
дят, че човечеството раз
полага с количества хра
на, които са с 10 на сто 
по-големи от необходими
те количества за задоволя 
ване потребите на населе
нието на нашата планета.

Трагедията на човечест
вото е в това, че за въоръ 
жаване годишно се израз
ходват 550 милиарда дола
ра. Със средствата, които 
се изразходват за произ
водството на една интер- 
континентална ракета, мо
гат да се прехранят 50 000 
гладни деца или да се по 
строят 340 училища \л/л 
пък да се засадят 200 ми
лиона дръвчета.

СЛЕД ОБЩИНСКИТЕ ИЗБОРИ В ГЪРЦИЯ

ГОЛЯМА ПОБЕДА НА СДРУЖЕНАТА ф БРЮКСЕЛ: В страни- 
те на Европейската иконо
мическа общност до края 
на годината ще има 11 ми 
лиона безработни. През 
1983 година без работа ще 
останат още 1 милион хо-

ЛЕВИЦА
ф Гърците още веднаж се определиха за про

мени и за въвеждане на местно самоуправление, ко
ето е идея-пътеводител ка на Всегърцкото социалис
тическо движение (ПАСОК).

След втория кръг, кой-
ра.

та партия Нова демокра- ф ТУНИС: Националният 
ция, в по-големите градо- палестински съвет ще про- 
ве Атина и Солун, гласо- Веде заседание през ноем- 
подавателите, които в пър ^ври. Арафат заявил, че съ
пкттяРЪТСПГЛГ^ВаХа Зк Гр? ществува идея за свиква- цката КП (за чужбина), не на широк палестински 
сега гласуваха за ПАСОК. народен съвет от 1200 до .

1300 представители, в това 
число

тс се проведе в неделя, 
известни са крайните ре
зултати на изборите за 
местните органи на власт
та в Гърция. От 276 кме
тове 167 са от редовете 
на ПАСОК, само 49

ПРЕКАДЕНАТА ЗАДЪЛЖЕНОСТ ВСЕ ПОВЕЧЕ 
ГНЕТИ РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ

ДЪЛГ ОТ 540 
МИЛИАРДА ДОЛАРА от ле

сната партия Нова демо
крация, 47 от Гръцката 
КП и 13

Целокупният външен дълг на 19 страни от 
Латинска Америка днес възлиза на 285 мили
арда долара, което е 52,8 на сто от целокуп
ния дълг на развиващите се страни, възлизащ 
на 540 милиарда долара.

Ако дългът на латиноамериканските страни 
се раздели на 113 милиона

Общинските избори д 
Гърция могат да се оценят 
и като пълен триумф на 
ПАСОК, който на избори
те през 1978 година 
ше 73 кметове,

и палестинци от 
окупираните територии.от останалите не

зависими партии.
Всъщност това е голяма 

победа на сдружената ле
вица. Защото на изборите 
в много места ПАСОК 
сдружи с Гръцката кому- 

• нистическа

Ф ТЕХЕРАН: Председа
телят на Мировия комитет 
на Ислямската конферен
ция, гвинейският прези
дент Секу Ту ре заявил, че 
и най-новият

има- 
и като те

жък крах на Нова демо
крация. Всъщност, 
Гръцка КП е

икономическо ак
тивни жители на този континент, излиза, 
всеки латиноамериканец е дължен на развити-, 
те страни по 2525 долара.

сече сега 
втората

страната). За да осуетя* политическа сила в Гър- 
победата на конзервативна) ция.

опит за пре
кратяване на войната меж 
ду Иран и Ирак е до;|:и- 
вял пълен неуспех.

партия (з>
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Борбата на мнения
*

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИ

в секциите_ път към истински {тешения
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ П1П1 на^' ЗАВИСИ И РЕАЛНАТА СИЛА НА 
с?аХрИТамЖ1 НпАРР Жу^ЖнивтоНА-Р0^^5аког»™ СЕ вя вкжгкаг

Ф Приключиха„ — избори
на ССТНРУ^НИЦИТе и МК а ССТН. ДруГарю Ста-

как
— Изхождайки от 

върдените становища и 
документи на Съюза на ко. 
мунистите, организации- 
ите на ССТН в осъщест
вяването на задачата на 
политиката по икономиче
ска стабилизация особено 
внимание трябва да пос
вещават на акциите на су 
бективните сили 
ществяването на 
ческата политика, 
всичко за 
условия за 
изводство.
ГРИЖИ ЗА ЖИЗНЕНИ
ТЕ ПОТРЕБИ НА ХОРА

ут-менкович, 
те досегашната 
та, каква

оценява-
им рабо- 

е акционната им
оспособеност
как в региона и 

Социалистическият съ 
Действува като фронт 

в основните 
стемата?

<•

клетки на си- бости, преди всичко от 
субективен характер. Ка- 

1 предприема , 
в региона за према 

осъществя хването на същите, 
обществената

В конкретната 
ска практика ССТН 
тъпва за

политиче 
се зае 

разрешаване на

тната’ 
ССТН 

Считам

организация наПрез изтеклия пери- жете ни какво 
од са постигнати значител- ССТН 
ни резултати в 
ването на

в осъ- 
икономи 

преди 
създаване на 
увеличено про

че трябва да, се 
отноше-развиват такива 

мия та в работата на сек
циите да

В

Фронтовият характер в Нишки регион се стз- 
Соцналистическия съ- Даде широка делегатска 

юз .значително укрепна. То база от 58 365 
ва показват многобройни- 5065 
те и

участвуват тру- 
граждани.т довите хора и 

които имат интерес за раз 
решаването на определе
ни въпроси, делигатите на 
ооществено- политическите

ТАчленове на 
този 
една

делегации! По В снабдяването на гражкрупни обществени начин е създадена
които успешно се °т най-съществените 

водеха в подружниците и поставки за 
местните конференции с 
което ССТН се

акции.
Въпросът за секционната работа е идей

но лолитически, но същевременно и конкретен 
и практически, защото обхваща 
една от стратегическите 
комунистите, според която аванградната 
на СК се осъществява в най-широката

организация на работническата класа, 
трудовите хора и гражданите. Този въпрос об
хваща и областта на нашата политическа орга
низираност, в която се осъществява още едно 
стратегическо определение на СК — трудовите 
хора и граждани да бъдат основни носители 
на самоуправителното 
не. Затова

пред 
внедряването

на делегатските 
мия. ССТН

отноше- прилагането на 
насоки на Съюза напотвърди 

като силна, масова и най- 
широка организация и 
то значителна обществена 
и политическа

като политиче 
ска основа на делегатска 
та система и като фронт 
на организираните 
листически

й роля 
полити-ка- Шт ческасоциа- 

сили трябва 
да^създава възможно 
доори условия, в които де 
легациите и делегатите ще 
изграждат становищата си, 
и изпълнителните

оила в об
ществото. по-

НЕЗАМЕНИМ субект в 
самоуправителното
ДОГОВАРЯНЕ

Местната 
на ССТН с

и политическо решава- 
в организациите на ССТН на всич

ки равнища секционният 
ва доминантен.

органи
и органите на управление 
то още повече да помагат 
делегатската система.

ДА УКРЕПВА ВРЪЗКА 
ТА МЕЖДУ СКУПЩИНИ- 

ТЕ, ДЕЛЕГАЦИИТЕ И 
БАЗАТА

организация 
подружници

те, като основа на поли-
начин на работа ста-

обществените организа
ции и сдружения на гра- 

^ 0 жданите, представителите
многоороини въпроси в на делегатските тела, про 
работата на делегациите и фесионалните институции 
делегатите, скулщините,^ и органите на управление 

то, както и всички други 
делегатска субекти, които могат дЛ 

окажат професионална и 
акция, коя политическа

тическото организиране, 
с първичните организа
ции на Съюза на комунис 
тите, останали обществе
но-политически и общест 
вени организации, друже 
ства и сдружения и само- 
управителните органи 
местната общност, пред
ставлява неза.менима сила 
в политическото договаря 
не и самоуправителното 
свързване в непосредстве
ната обществена база.

даните с хранително-вку
сови стоки и други про
изведения, чието снабдява 
не е затруднено, 
зациите на ССТН

Станимир Стаменкович

Чрез масова идейно-по 
работа и дру

ги определени форми на отделните съвети и в дей 
работа, ССТН оспособя- ствуването на 

в ва трудовите хора и граж та система като цяло. В 
даните, делегациите и 
делегатите за 
изпълняване на делегате 
ките си функции. Взаим-. 
ното свързване на делега 
циите и техното свързване 
с делегатската база, деле 

такъв гатските скупщини и оста 
налите облици на делегат
ското решаване в основа
та си представляват най- 
важната практическа ак
тивност на ССТН за по- 

всичко, ефикасно осъществяване 
на делегатския начин на 
решаване. Още повече, че

органи 
имат ва 

жни задачи и в това пола 
Те ор 
имащи

литическа
гат доста усилия, 
ганизират акции, 
за цел въдворяване 
ред в снабдяването, 
върждават предимства, 

осъждат

наполитическата
успешно то водим трябва да се пое 

вети внимание на всички 
въпроси, които се решават 
в скупщините. За това 
отделно ще допринесе сек 
циопният начин на работа 

ф Споменахте секцион
ния начин. на работа, ка
то един от значителните 
облици на действуваме. До 
коя степен този вид на дей 
ствуване е внедрен и как-
во трябва да се предприе- и за кои решения се зае
ме този начин иа работа тъпва с работата си_ с мо 
изцяло да стане домини- билизирането на хората, с 
ращ метод па действува всестранните анализи иа 
нс в ССТН? ’

ПОМОЩ във ут-всестранното 
ме на въпросите и утвърж 
даването на най-добри на 
соки и решения.

Работата на 
трябва да се усъвърщен- 
ствува и от методична гле 
дна т"очка. Трябва 
то да се води борба на 
мненията, но на края яс
но да се дефинира онова, 
което секцията

разглежда-
прояви на неос 

нователно увеличение на 
цените и създаването на 
изкуствен недоимък и пр.секциитеНо, макар че в практи 

ката се потвърди 
степен на акционна и ор
ганизационна подготве

ност, в работата на орга
низациите на ССТН има и 
известни недостатъци и 
слабости. Преди 
политическите акции, ко
ито се водят не са еднакво

Към заемането на 
та, като един

рабо- 
от най-важ 

ните въпроси на целокуп
ната обществена стабили
зация 
ССТН

по-чес

организациите на 
се отнасят най-се

риозно. Утвърдени са ста 
новища за

предлага

създаване на
условия за 
заемане, особено на мла-

по-ускорено
въпросите , и с единни 

— Секционният начин или алтернативни опре- 
на рабрта е иай-важният деления, секциите тряб- 
облик на действуваме па ва да помагат работата 
ССТН, понеже на практи

Днте квалифицирани 
ботннци, а съяцевременно 
най-остро се осъждат про

ра-осъществяване ролятаПо-нататъшното 
на ССТН като политическа основа иа делегат
ската система зависи от достигнатото равните 
в развитието на самоуправителните отношения 

от начина на осъществяване 
на Съюза

Политическата .активност на организаци
ите на ССТН в Нишки регион е насочена към - 
ускорено разрешаване на въпроси, 
са: повишаване на производителността, усъ- 

органнзацията на работата, 
ползуваме на домашни суровини и горива, по- 
цдлостио използуване на разполагаемите мо
щности, навременно прибиране на реколтата и 
завършване на есенните селскостопански рабо
ти, пестене на горива и енергия. Във връзка 
о тези въпроси са утвърдени конкретнй задачи 
и тази активност се осъществява.

ка се потвърди, че това е 
незаменим начин па рабо
та и затова че многоброй 
пнте въпроси налагат се 
кциоммото действуване да 
се подобри и усъвршен- 
ствува.

Понастоящем е в ход 
оживена политическа ак-

в отделни среди,
водещата идейно-политическа роля

комунистите, от непосредственото практично 
действуване на всички останали обществено-по
литически организации.

каквитона
вършенствуванс

в делегациите и делегат
ската база иай-нелосред-
ственб се изразяват ин- тивност, насочена към ор- 
тересите на трудовите хо гаиизационно и акциопно 
ра и граждани. Свързано оспособяване на ССТН за 
стта на делегациите с де- секционна работа, 
легатските скупщини пре В известно число мсст 
дпочита интересите най- ни конференции на ССТН 
напред да бъдат изразени все още не се посвещава 
в делегациите, а след то- достатъчно внимание на 
ва да бъдат съгласувани в работата иа секциите. Об ф Икономическата ста 

скупщини. щинскиге скупщини и са билизация с първосТепен- 
свързва- моуправителните общнос- на задача на. обществото, 

ти ма интересите иедостатъ Имайки предвид
работата трудности на този план, 

какао предприема ССТН в 
региона йа осъществяване 
то на тази всеобщсстнена

успешни, интензивни и ди 
намични във всички сре
ди. Някъде преобладава 
форумиият начин на рабо
та, така че политическите 
акции се водят без доста- 

общес- 
Все още 

повтаряне и удвоява
не на акциите, което фак
тически създава йерархия 
във фронта, подчиненост 
и надчиненост.

ф По време на третите 
делегатски избори наред 
с успехите бе констатира
но, че в работата на деле
гациите и делегатските 
скупщиии има и доста ела

на делегациите и делегати 
те при приемането на ре
шения в общинските скуп 
щини и СОИ.

явите на протекции, 
пазване

нес-
на приоритетите 

в заемането и останалите 
вредни прояви. Социалис
тическият съюз 
зира трудещите се и гра
жданите, свързва и коор
динира работата в съвмес 
тиите акщш по 
въпроси иа икономическа 
та стабилизация.

тьчно влияние иа 
таената база. 
има

мобили-
делегатските 
От този аспект, 
пето иа делегациите изис 
ква съдържанието на рабо чио 
тата им да произтича от 
конкретните
отношения, израз па опре 
делена среда.

всички
всичкиползуват

па секциите като облик 
па съвместна и равнопрпв 
па активност па всички 

обществени фактори в мсс задача?

обществени
Интервюто взе В. Божилов
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%
СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 

БОСИЛЕГРАДОТ ТРЕТАТА 
СКУПЩИНА 1(ИА ОК НА СКСИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО I 

В ДИМИТРОВГРАД

ОТГОВОРНОСТ—ОТ ВСЕКИ Приети повече 

информации 

и проектодоговори
• ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В ДИ^Ж^п^В^ЪРВИ- 

ВИ ШЛ ОДН НА РАБОТА РАЗДВИЖИ ВСЕС1 РАЙНА ДЕЙНОСТ В 
ЧНИГЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК В ОБЩИНАТА

момента широкаС нови методи на рабо- Кирил Митов, поради идеи
са изключени

ито са в 
основа за диференциация.

— Комунистите трябва 
да действуват с личния си 
пример и това не е ника
къв лозунг. Това значи 
конкретна отговорност на 

на своето работно 
място, дали в необходима 
та степен изпълнява трудо 
витб си й други задълже
ния. В тази 
продължим и в* други сре
ди, считайки 
единствено правилния път 

всеки.

та, които се съдържат с ни уклони 
конкретна дейност на чле- Мирча Раденколз и Марин 
новете на Председателст- ■ Златков от Горна Невля и 
вото и членове на попити Милко Колев от основното 
чеокия актив в първични училище в Димитровград, 
те организации на различ-' а за не комунистическо 
ни стопански организации държание и Славча Тодо- 
(„Васил Иванов — Циле”, ров от Пъртополинци. Още 
кожообработвателното пре пет-шестима 
дприятие „Братство”, земе 
делската кооперация „Сто 
чар" и пр.) раздвижена е 
базата върху наболелите 
проблеми.

на Общинската скун-Делегатите на трите съвета 
щипа в Босилеград, на третата с/щместна сесия съ - 

23 октомври тачи година, оосъдиха и 
повече информации, проекторешения и до-

Обшествения до

пее к и
тояла се иачленове на 

СК са наказани с преду
преждения, зарад бездей- 

СК,

приеха

яяидгьет&Ямда
Половината тези средства ще ооезпечи У

скупщина на Сърбия, а останалите, които тряб- 
обезпечи Общинската скупщина в Босилеград

яа ОС, ше

иасокД ще
незаплащанс 

не из
стине в
на членския внос и 
пълняване иа задължения
та. Другарска критика е 

— .На общи събранията отправена към всички чле 
комунистите, в първични- нове на СК, конто с недо- 
те организации се анализи статъчна решителност се 
ра дейността на СК и се ангажират върху изпълня- 
утвърждават непосредстве ването на поставените за- 
ни задачи за тяхното реа- дачи по икономическа ста 
лизиране. Приемат се за- билнзацня и пестенето, ко- 
ключения, които два пъти 
месечно се проверяват как 
се осъществяват. Заключе 
нията на висшите партий- 
ни тела и органи — изис
кват конкретна разработ
ка в базата. Ние се опре
делихме за такъв метод 
на работа, който идейно и 
акционино ще оспособи 
първичните
на СК, особено за реали
зацията на заключенията 
по икономическата стаби
лизация. Напуснахме ме
тода на преразказване на 
материалите ст висшите 
партийни форуми. Сега 
трябва конкртно да се дей 
ствува в конкретни среди 
— изтъкна Райко Зарков, 
председател 'на ОК на 
СКС в Димитровград.

, Налице са и първите

че това е

за оценяване на 
Към това ни 
заключенията и на 
конгрес па СЮК, и 
ТХ конгрес 
ключн Райко Зарков.

задълажват
XII

ката 
ва да
поради недостиг иа бюджетните средства 
бъдат вградени в продажната цена на брашно.

на
па СКС — за-

Ст. Н.
На сесията, на която 

присъствуваха и предста
вители от обществено-поли 
тичсските и стопански ор 
ганизации, делегатите об
съдиха и приеха и някол
ко проекторешения: про
екторешение за организи
рането и функциониране
то на гражданската защи 
та в Босилеградска общи
на, проекторешение за уве 
личение стойността на 
съдебните и администрати 
вни такси, проектореше-

На сесията бе обсъдена 
и информацията във връз 
ка с реализирането на гра 
доустройствения план иа 
Босилеград и още някои 
други
проблеми в града, 
формацията, а и в разис
кванията се изтъкна, че 
поради все още нерегули- 
раните имуществено-пра
вни отношения, а и пора 
ди недостиг на средства, 
секретариатът по стопанст
во, финанси, градоустро
йство, строителство и ко
мунална дейност към ОС 
не е бил в състояние да 
задоврли искането на гра
ждани за изграждане на 
семейни жилища в урба
низираната част на града. 
Поради това, те са купу
вали парцели и строили 
жилищни сгради по пери
ферията на града или в 
село Райчиловци. Разби 
ра се тук изграждането 
е без определен план, ко
ето по-късно довежда до 
различни проблеми в по
нататъшното комунално- 
устройване, * особено при 
прокарването на улици, 
водопровод, канализация 
електрификацията и пр.

комунално-битови
В ин-

организации

ние за третото изменение 
и допълнение на решение
то за наваксване пътните 
и дневни разходи на деле 
гатите, членове на Съвета 
съвета на народната 
брана, членове на различ
ни комисии, заетите в ор 
ганите на
които се финансират 
общинския бюджет и дру 
ги работни тела към Об
щинската скупщина. Освен 
това на заседанието

БАБУШНИЦА
от-

ЖЕНИТЕ ВСЕ ОЩЕ 

НЕДОСТАТЪЧНО АКТИВНИ
управлението, 

отконкретни резултати: в 
„Циле” и „Братство” са 
приети заключения за про 
веждане на икономическа 
та стабилизация и подо
бряване на трудовата и те резултати Конференцията 
хнологическа
на. Утвърдени са носители 
те и от всеки се търси щина все още не е наме- 
конкретна отговорност. рила правото си място. Въ 

— Тръгнахме в онези преки проведените седем 
трудови организации, къ- заседания на Конферен- 
дето е и най-трудно и в цията, кръгът на обсъжда 
които цари бездействие, ните въпроси, както и ре- 
недисциплина, има прояви зултатите от последвалата 
на разигтничество, обсебя- след това активност, все 
ване на обществено имущес още не задоволяват. Отйе- 
тво и прочие. Целта ни е да те се, че Конференцията 
помогнем на първичните за обществена 
организации на СК да ук жената е активна най-мио 
репнат и да поведат реши го по време на чествуване 
телна борба срещу всички то на Осми март — Меж- 
нед остатъци, които главно ду народния празник на 
са резултат на субективни жената, докато след праз- 
пропуски. Такива срещи ника — дейността- й нано 
провеждаме и в други сре во секва, 
ди, за да раздвижим пър-

И покрай постигнатите тическата младеж от 76 
делегати — 23 са девойки, 
а в Общинската скупщина 
от 85 делегата в трите съ
вета — 7 са жени.

Налице е, че жените, 
в Бабушнишка община не 
са застъпени наравно с 
мъжете.

Ако се има предвид, че 
поради честото отсъствие 
на мъжете поради времен 
на работа в чужбина или 
поради сезонна работа, че 
почти целокупната работа 
пада върху жените, ясно 
е, че и присъствието им 
трябва да се чувствува 
силно.

деле
гатите дадоха съгласие и 
на Статута на Основното 
училище „Христо 
от Долна Любата, 
екторешението на Статута 
(с известни забележки) на 
Центъра за култура -„Бо
силеград” в Босилеград, 7 V 
потвърдиха избора, на ди 
ректор в основното учи
лище „29 ноември” в Гор 
на Любата. Бе

дисципли- за обществена дейност на 
жената в Бабушнишка об

Ботев’
на пре

След дълго разискване 
и различни предложения 
от страна на делегатите, 
бе приета информацията 
в която се предвижда мес 
тността „Орище” (югоиз
точно от сградата на Осно- 

училище „Георги Ди 
митров” е около 25 650 м2,

приет от
чета на общинската коми 
сия за нанесените . щети

дейност на

вследствие валежите през 
лятото възлизащи на над 
35 267 420 динара, от кои 
то 33 429 800 динара в сел 
скосто стопанство, 2 50.

дин. при регионалните 
и местни пътища и 20 00. *

вно^о

където вече има построе
ни 6 индивидуални жили 
Щнй сгради, а в плана 
вградени още 42) да се ку 
пи от собствениците, а за 
целта са необходими око
ло 1 590 330

по-

има
В акцията „Нищо не би

ва да ни изненада” жени
те наравно с мъжете про
явяват забележителна

обаче не е същ 
случаят и е останалите се
кции.

000
Все още недостатъчен е 

броят на жените в обще
ствено-политическите ор
ганизации и общности. Та

вичните организации към 
реализация и пълна дифе
ренциация върху изпълня 
ването на конкретни зада
чи, добави секретарят на 
Председателството на ОК 
на СКС Иван Денчев.

По-нататък бе изтъкна-'

динара, все
ки парцел публично ще се 
обнародва и ще се прода
ва на заинтересовани 
ца по цена от 450 дина-

други видове щети.

Приета бе и информа 
цията във връзка със 
тоянието по въпроса 
снабдяването

ак
тивност,

ка например ц Общинска 
та конференция на ССТН 
от общо' 91 делегати 

ч мо 17 са жени. В Общин
ския комитет на СКС от 
55 делегати само 9 

моралния лик на комунис ни, в Съвета на синдика' 
та: от СК поради посега
телство срещу4 обществе
но имущество е изключен

ли със
1ра за един квадратен 

тар. Естествено, че. в тази 
цена са обхванати

ме- на населени
ето със стоки от първа н_ 
обходимост, с констатация.

об_ъ

са-то, че се предприемат 
наказателни мерки срещу 
всеки, който по един или 
друг начин е в разрез с

Право място за разгръ
щане и раздвижване на и всич 

ки други комунални даж-активност на жената са съ
ществуващите секции към 
Общинската 
на ССТН.

че благодарение наса же-
дии. изграждането на ули ствено-политическата сид 
ци, водопровод, канализа- и широката общност 
ция електрификация „ до значителна степен 
други проекто-техиически добрено 
документи.

конференциятите от 35 — 6 са жени, 
в Общинската конферен
ция на Съюза

е ц.
на социално. И. Н.\ м. Я.
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КОМУНИСТИТЕ
в „УСЛУГА” СЛЕД ТРЕТОТО

ЗАЗДРАВЯВАНЕ на пипни 

ТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
=щ=

мТЛ трудовата дисциплина, да «а за провеждане на ста-
ното впеме — „ „ЛИТе и Да уплътняваме работ- билизационните мероприя 
таи ня я ВлаДимир Александров секре- ™я' в ™и насоки имаме
лТга" н К^ Та °РганизаЦия „а СК в ОоЬ Ус- Вече Ч конкретна дей- 
луга в Босилеград. 1 "ус ност. Утвърдихме конкрет

ни задачи за всеки член 
. на СК, и за всички само- 

управителни

усъ-

икономисваме

От изборното събрание на ССТН в трети район в 
Димитровград

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
ЮЗ В ДИМИТРОВГРАД

СБ
Спирайки се 

гашната
върху досе 

- практика в сто- нето не е най-стимулатнв- 
но, низка е трудовата дие 
циплина. Разбира се, 
ко това е 
вите

НОШО СЕ ОБСЪЖДАТоргани. До
говорихме се да предприе 
мем остри

резултзатнаЛнИяЛОпДеЛО' Д°г°л°Реното не се прове резултати на органи Жпа в зелп
зацията. Наистина, отрица с една тт 
телните прояви са обсъж Д Дума
дани на партийни и друга 
събрания, но се 
впечатление, че

панисването и 
ствуването, на
те в

върху дей- 
комунисти- 

организацията, Алек
всич санкции ако

сандров 
давна приетата 
икономическа 
ция не се

изтъкна, че от- 
програхга по 

стабил! на
казано, 

всред нас все повече. ук
репва схващането, че кон
гресните решения ще пре
творил: най-добре ако се 
изборим за

■ ■■
осъществява с До неотдавна се слуз вини,. пестене на електри- 

ваше Някои събрания на чески ток и пр. 
Социалистическия съюз Почти на всички събра 
в Димитровградска общи- ния се разисква по вълро- , 
на, да (?е отлагат поради' са с водоснабдяването и 
малкия брой посетители, автотранспорта. Във втори 
Напоследък обаче положе район на събранието е 
нието съвсем се измени, присъствувал и директора 

на Отзивът е все по-голям, а на „Комуналац” като е да- 
кръгът от въпросите, кои- вал отговори на зададени 
то се обсъждат е все по- въпроси. 

в широк. Именно, в местни Във всички местни орга 
те организации на Социа низаций на Социалистиче- 
листическия съюз все, по-' ския съюз е отчетено, че 
вече в центъра на внима- е липсвала по-завидна дей 
нието се поставят най-ак ност на създадените сек- 
туални въпроси от живо ции. Може би това е би
та и труда на гражданите ла и основната причина за 
и трудещите се. известна пасивност в ня-

Така например в трети кои местни организации, 
район много забележки бя Новосъздадените пък сек- 
ха направени по адес на ции още на старта изгра- 
младежката организация, диха програми за дей- 
която е най-многочислена ствие и - в тази насока на- 
в него. И вече. се изофор- истина може да се очаква 
миха разни предложения по-голяма активност, 
за по-активна дейност за
напред. На първо време 
ще се организира състеза С БАЗАТА 
•ние по поддържане на чие

получава 
комунис- 

са имали
• достатъчни сили да се 

борят за коренен 
—- На едно събрание в 

рамките на шредконгресна 
та активност оценихме, че
самоуправителните отно- всеки зает — каза накрая 
тения в нашия колектив секретарят на първичната 
са в застой. Сега, след пар_ партийна организация 
тийните конгреси, а осо- „Услуга” Владимир Алек- 
бено след Третото заседа сандров. 
ние на ЦК на СЮК, устой-

желания темп. А енергич- 
действуване на кому 

нистите тук беше твърде 
необходимо,
ООСТ „Услуга” 
ват редица 
слабости.

ното тите сякаш не
осъществява

нето на основния консти-лззащото 
съществу- 

субективни 
Преди всичко 

не се ползува целесъобра 
зно работното време (ефе 
ктивното едва ли възлиза 
на 4—5 часа дневно), гол
ям е броят на загубените 
трудодни, възнаграждава-

в прелом туционеи принцип: 
трудът и 
труда да определят 
риалното положение

само
резултатите на 

мате

М. Янев

ДИМИТРОВГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

Приета програма за трайно отбелязване
Тнтовото дело

В програмата се предлага в Димитровград да 
се изгради парк-паметник с определени белези и въз 
можности за културни и забавни манифестации

заседанието бе обсъдена 
и програмата за оказване 
на помощ на Палестинския 
народ, която акция е в ход.

А. Т.

ЗА ПО-ТЯСНА ВРЪЗКА

Почти във всички мест
ни организации на Соций» 
лиситческия съюз се рази
сква и за действуването 
на делегатската система. 
Изтъкна се, че има слу
чаи делегатската система 
в някои среди не действу 
ва както трябва. Случва 
се връзката на някои де
легати с базата да не е 
на желаното равнище, и 
това зле се отразява вър
ху дейността им. Социали 
етическият съюз, като най- 
шнрок фронт на^обществе 
но-полнтнческите сили, тря 
бва час по-скоро да съдей 
ствува за широка акция и 
на това поле, като всеки

литически организации, са 
общности

тотата, акция по съ
биране на вторични суро-

Тези дни Общинският 
синдикален съвет в Дими- моулравителни

на интересите трябва да 
изготвят свои програми с 

особено вн/1- конкретни задължения- 4 
С цел, трайно да се за-^ 

пази Титовата личност и 
дело в Димитровград ще 
бъде повдигнат парк— па 
метник с отговарящи бел*

тровград обсъди повечето 
въпроси, от които два за
служават 
мание:
ване на Титовото дело и

БОСИЛЕГРАД

Издаване на пропусквателнитрайното отоеляз

общите самоуправителни 
документи в трудовите ор 
ганизации да се съгласу-

Обществения дого- зи и с възможност за раз 
лични културни и забавни 
манифестации. Всъщност 
паметник ще бъде иисгш-

Секретариатът по вътрешните работи в Бо
силеград започна да издава пропусквателни на 
граждани, които имат правото да минават през 
границата като лица в граничния оборот. За 
получаването на този документ заинтересовано
то лице трябва да подаде молба, обгербвана с 
4 динара, две снимки и квитанция за 50 ди
нара, с които се заплаща нужната общинска 
такса.

ват с 
вор зя 
уреждане на отношенията 
в създаването и разпреде 
лението на дохода, чистия 
доход и разпределението 
на средствата за 
доходи, съвместно 
потребление.

само управител но

делото 
Тито и социа

риран от лика и 
на другаря ^ 
листическата революция.лични

Както е известно, с решението на Съюз
ния изпълнителен съвет на лицата в граничния 
оборот се дава правото да минат границата пет 
пъти годишно без полагане па депозит. Тези 
лица могат да пътуват до 20 км зад границата 
и да пребивават там най-много 4 дни.

и общо
Освен това предлага се 

трайно да се ознаменува 
мястото където е форми
рана първа царибродска 
бригада, да сс разреши въ 

Власа

дневно се изнамират и 
прилагат нови форми на 
работа и действуване. В 
някои местни общности не 
съществуват помещения за 
работа, това никак не би
ва да бъде и причина за 
недостатъчна

Във връзка с трайното 
на Титовата 

дело в Димит-
община бе об проса с къщата па

Алексов, където е мре 
Моша Пияде и

ознаменуваие 
личност и М. я.ровградска 
съдена
ма, с която е 
огшт революционните тра 
диции да се свържат и 
внедрят в настоящия 
мент от развитието ни. С 
програмата до 1984 годи
на, когато ще Се чесгву-

и приета програ- 
направен бивавал и 

да се открие музей в Ди- НА ГРАНИЧНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИЯТ 
ПУНКТ В РИБАРЦИ

активност. 
На всички събрания емитровград.

дадена пълна подкрепа на 
справедливата борба на 
палестинския народ.

За нови

Общинският синдикален 
съвет избра Лиляна Ка
менова, преподавателка в 
Основното училище 
ша Пияде" в Димитров- 
греад за делегат в Репуб
ликанския синдикален съ
вет, а Верица Стоянович 

Димитров

мо- Дневно излизат 
двама—трима председатели 

на организациите на ССТН 
в Димитровград са избра
ни: във втори район — 
Борка Величкова, а за сек 

Радован Панич; ■ в

„Мо-
ва 40-годишнината от осво 
божденисто ца Димитров 

община ще се оа

След въвеждането на депозит, като усло
вие за излизане от страната, на граничио-пропу- 
сквателния пункт в село Рибарци, недалече от 
Босилеград, многократно намаля броят на наши 
граждани, които отиват в чужбина. До въвеж
дането на тазн мерка, тук дневно минаваха и 
над 30 души, а Оста — две до три лица дневно.

М. Я. ,

градска ретар
трети район за председа
тел с избран Велко То
шев, а за секретар Божи
дар Герои.

значи- 
и юбилеи.

наменуват всички 
теяни данни 
Въз основа на програмата

и Саша за
членове в Координацион- 

към ОК наното тяло 
ССТН в Димитровград. На

общности,всички местни 
трудови и обществоно-по-

А. Т.
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ДИМИТРОВГРАД

ИЛ АВ ТОТРАНСПОРТНАГА ОР
гИД,Я1.“™посилпг,лд

БОЛЕСТ Възобновяване на 

автомобилния парк
ОТСЪСТВИЯТА ПО БОЛЕСТ 

НА НАШЕТО СТОПАНСТВО
веднага да изпращач 

. Смятат, че 
начин загубата ще

ф В течение на 1981 година в димнтровград- 
стопанство, поради отсъствия по болест, нече 

работела „цяла" трудова организация със 330 заети 
работника

Всекидневно по толкова 
работници са отсъствували 
от работа, или за 47 ра
ботника повече от 1980 га 
дина. Ако това се пресмет 
не в пари ще се получи ог 
ромна сума, кфято не е ни 
що друго до загуба. С 
други думи, на сто работ 
ннка всеки ден са отсъс
твували по 5,4 работника.
Това е доста висок процент 
като се има предвид, че 

обикновено отсъствията 
над 3,5 на сто се считат 
за твърде неблагоприятни 
в стопанството. От всич
ки -самоуправителни общ 
нссти .на интересите по 
здравна защита в Нишки 
регион, димитровградската 
салгоуправителна общност 
отчита най-голям процент 
на отсъствия по един ра
ботник, средно 17 дена в 
годината. Това се отнася 
до отсъствията по болест 
до 15 Дни. Обратно е по 
ложението с отсъствията 
над 30 дена. Процентът 
тук е най-малък в Нишки 
регион и възлиза на 12,3 
на сто в сравнение, напр. 
с. Алексинац, където е до 
ри 55,4 на сто.

ОТСЪСТВИЯ ЗА ЧАСТНИ АКЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В СОСТ , ТИГЪР" 
РАБОТИ

шгге 
на лекуване, 
но този :

6 нови ав-пристигнаха и 
тобуса, от които 5 „Санос" 

„Дубрава” на стой 
12 милиона

Когато в началото на на
годила 

от основпа-
сдру-

я труд „Автотран- 
•" п 'Босилеград

ското
деловастоящата 

трудещите се 
та организация 
жени

бъде по-малка. и една
пост от около 
и 200 хиляди динара, (а те 
зи дни както ни осведоми 
ха в организацията ссг оча * 
кват още 3 товарни ками- 

1 „Фап 13"

В Здравния дом лекарят 
—специалист по медицина 
па труда, който скоро се 
завърна от специализация 
пи даде някое пояснения 
за прилагането па 
но здравна 
тях личи, че 
организации не са цялост
но запознати с възможнос 
тите за контролиране 
■отсъствията. Така напр. 
ако трудовата • организа
ция счита, че 
равдателно отсъствуна по 
болест, има законно пра 
во да търси още следва
щия ден Н.Н да се яви 
пред лекарска комисия 
която ще установи дали 
Н.Н. е наистина болен. 
Доколкото комисията ус
танови че пациентът не 
е болен злоупотребата 
по 50 ма сто ще заплатят 
пациентът и лекарят кой
то е дал отсъствието.

Дали със започването с 
работа на специалиста по 
медицина на труда отсъс
твията по болест ще се 
намалят, остава да видим

на
ЗЛОУПОТРЕБИТЕ НА СЕ 
НАКАЗВАТ об-СИОр I

съждаха и приеха 
за тази година, 
другото бе запланувано и 
възобновяване па вече амо 
ртизирания автомобилен 
парк с 6 нови автобуса и 
няколко товарни камиони 
Мнозина от тях не скри
ваха съмнението си, че то 
зи плам е амбициозен, не
реален и, че това те ос
тане само на надежди и 
празни желания. Обаче, 
големи усилия на ръковод
ните лица в организация
та, с подкрепа на общес 
твено-политическите орга 
низации в общината и .все 
странната помощ на ши

роката общност, тоя 
план постепенно от амби

плана
междуВ каучуковата промиш

леност „Тигър” — ООСТ 
„Димитровград”, както ли 
осведоми Драган Белен, 
председател ма комисията 
която следи отсъствуващи 
те по болест, през 1981 го 
дина всекидневно са отсъ 
ствували 100—110 работ
ника. Комисията редовно 

контролира правилното 
ползуваме на отсъствията 
и превзима съответни чмер 
ки за наказване на таки
ва работници. В 1981 го 
дина, обаче, такива слу
чаи не е имало. Тази го
дина са открити два слу
чая на злоупотреба на от 
съствията. Велев изтъква 
че сътрудничеството меж 
ду трудовите организации 
и здравната служба трябва 
да се издигне ма по-високо 
равнище. От „Тигър” пред 
лагат да се направи анализ 
на всички които по-редов- 
но „са.болни” за да се ус 
танови кои наистина са 
болните. Те са готови бол

Закона 
защита. От 

трудовите

ома от които 
и 2 камиона самосвала от 
по 10 тона), планът въп
реки всичко ще бъде осъ 
ществен.

па
Да добавим, че средства 

обезпечени 85 на 
от Републиканския

та са 
сто
фонд за развитие на недс

Н.Н. неон

с статъчио развитите край 
ща, 10 на сто от Основна 
та банка в Лесковац и 5 
на сто собствени средства 
на организацията.

С възобновяването 
автомобилния парк на 
зи единна организация от 
тоя вид, вф Босилеградска 
обшина, която дава услуги

на
та

ции преминава в реал
ност. Именно през мина
лата седмица в „Автотран- и на Сурдулишка община 
спорта, от Босилеград при 
стигнаха 2 тежки камио
на „Раба” по 25 тона на 
стойност- от 15 милиона

до значителна степен ще 
се подобрят съобщителни
те услуги, а естествено и 
стопанисването в органи
зацията.

динара.

Ако към това добавим 
•>че преди известно времеА. Т. М. Я.

Подкрепа на стабилизационните мероприятия
@ На 19 октомври т.г. в Пирот се състоя Ак-

сложната органнза- мероприятията по иконо- слабости, които оказват 
ция на сдружения труд (СОСТ) „Тигър” в чийто съ- мическата стабилизация, значително влияние в сто-
став е и ООСТ „Тигър — Димитровград” На кон- които единодушно бяха панисването.
ференцията е приет правилник за работа на Ак- подкрепени от делегатите. Заключенията на Акцио-
ционната конференция. Централно място обаче зае Повечето разискващи из- ината конференция са от
програмата от мероприятия за провеждане на заклю- несох-а трудностите, пред правени до всички 
чекията на работническия съвет на СОСТ „Тигър" които „Тигър” в момента вични организации на СК
и насоките на деловата политика в „Тигър’’ през е изправен, натрупалите и работническите съвети
1983 година. "се проблеми в областта на на сдружения труд, които

както и в основните организации
трябва да ги приемат и 
след това веднага да ги 
претворяват в дела.

Според данните, които 
дава Самоуправителната 
общност на интересите по 
здравна защита в Димит
ровград, най-много са 
отсъствията от работа по
ради различни болести' 
Такива- отсъствия са 74,5 
на сто. Следват отсъствия 
та за гледане на болен в 
семейството и те възлизат 
на 18,4 на сто. Касае се за 
отсъствия на заети майки 
които остават в къщи да 
пазят малките си деца.

Отсъствия поради трудо 
ви повреди на работното 
място има само 2,2 на 
сто, което свидетелствува 
че работниците все пак са 

-доста внимателни на рабо 
тата си и се пазят от. пов
реди. От професионални 
заболявайия има само 0,5 
на сто отсъствия.

Това е едната страна на 
медала. Тази, която личи 
от данните ' на Самоупра 
вителната общност на ин 
тересите по здравна за
щита. Обаче опакото е, че 

. работниците „взимат” бра 
нични дни и ги ползуват 
за частни работи. Такива 
случаи има най-мно-го' по 
време на строителния се
зон. Това личи, че най- 
много отсъствуващи от ра
бота има до 15 дни. Щом 
като такива болни трябва 
да отиват на лекарска ко 
мисия те „оздравяват”.

циокна конференция на СК в

пър-

производството, 
за мерките, които се на
лага да бъдат предприети 
за да се преодолеят с-5ек 
тйвните затруднения ' и 
явленията на субективни П. ДимитроЕ

БОСИЛЕГРАД: СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА БОНО 
ВЕ ЗА БЕНЗИН

Няма прояви на 
недоволство

Мероприятията на Съюз- 
пия изпълнителен

останалите ръчни маши- 
моторни триони, мото- 

култиватори и други 
течни горива, бонове 
дава, след пописването 

и от страна на- местните об 
щности, секретариата по 
стопанство при Общинска
та скупщина в Босилеград 

Да кажем 
ределеното

съвет
отнасящи се до ограниче
ното потребление на бен
зин, притежателите на ко 
ла, камиони, трактори 
други машини, които пол
зуват бензин и нефт, при 
еха спокойно и без по-гол 
еми негодувания.

формирането. След това се . Досега, както ни освепо 
правиха координаторът на разгърна широко разисква миха в бензостанцията не всички „„„
секретарите на първични- не, в което взеха ччягтие е „„„„ Ц всички превозни средства
те организации на СК Аца двадесетина делегати на чай вп° еДИН СЛу‘ Цялостн° се спазва, освен
Ристич, председателят на Акцжжната - конференцщ нефт или бенГ* 2* ПрИ тРак™Р»те,
работническия съвет в от всички основни органи векпито яя“,®“ 6°Н0 СПОред Решение
„Тигър _ Милутин Стойко зации на сдруженияР труд ве’ цпевояни 1<и видо~ нителния съвет
вич и Иован Николич, ди- Безспорно У най ..Е средство се 350 литра ще
ректор на сектора по* 2* внИм^Гб°е отдеГн” Г~ „V- "° 40

ви:
на

ще
им

ООСТ „Тигър”—Димитровградедин цех на

Уводни изказвания на- и това, че оп 
количество за

където 
на Изпъл- 

вместо 
получават

литра.
М. я.
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гаЧШГГАРНИ т «»ЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ ей

КОМУНИСТ
* ■ | м НИСГИ и НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Крои 1336 
Година XI. 

29 октомври 1382 
Белградг

ДОВЕРИЕ,
Съхцн°стта на най-новите 

на Съюзния изпълнителен 
редоточена, най-кратко 
одоляване на актуалните 
руднения на страната 
и откриване

КОЕТО ЗАДЪЛЖАВА
мероприятия 
съвет е съ.с- 

казано, върху пре- 
икономически

приятия са изнудени от сложните обстоятел-. 
ства (а без съмнение — изнудени са), колко- 
то факта, че откриват шанс за движение 
напред. В това> покрай останалото, трябва 
да се търсят причините за подкрепа 
роприят.ия с-т страна на .трудещите се в ця
лата страна. От окото на внимателния наблю
дател не можа да измъкне обстоятелството, 
че обществеността, в последно време, бе в 
пяксй вид. изчакване, 
нещо ще се

та ефикасност на стопанската система, и да
де възможност за размах на статистичес
кия волунтаризъм и стихията в развитието 
на самоуправлението. Работническата класа 
е съзнателна за това. Тя очевидно е увере
на, че няма изход на правия път без коре
нна промяна на поведението й без отговор
ността на всекиго за несполучливите реше
ния, за Всичко онова, което допринесе за 
кулминация на проблемите. Особено ако се 
касае за комунистите. В’ такова настроение, 
не е трудно да се докаже, лежат причините 
за подкрепа на мероприятията, между кои
то има много такива, които би трябвало да 
послужат едвам като наръчна аптека.

Ето' защо, било би крайно вредно, дори

зат-
до края на годината

10 в нужните (възможните) рамка за да се
копено4" пРостРанс™ на маневър на по-ус 
кореното увеличение на производството
нос? нпДасСе 3аПаЗИ външ,1ата платежоспособ- 
“.V® страната, което е съществено усло-
тения^япт ИЯ Д3 ВъзВъРне 11 засили разклатения авторитет на солиден партньор в меж
дународни рамки. 1

на ме-

прислушвайкн дали 
раздвижи,, предприеме, направи...

Ако се съди по реагирането, трудовите 
хора навред из страната подкрепват новите 
мероприятия, макар че същите подразбират 
лишения, дори и възможност за по-чувстви
телно снижаване на жизнения стандарт. Оче
видно, работническата класа — съзнателна 
за потребата от запазване на икономическа-

и политически неприемливо, на някои от ме
роприятията да се придава онази важност, 
която те нямат и по своя характер и досег 
ме може да я имат. Добре е, именно, винаги 
да имаме предвид мотива, от който се ръко
водеше Съюзният изпълнителен съвет в пре
длагането на мероприятията: постигане на 
такива резултати в стопанството, които ще 
дадат възможност* в следващата година да 
се направи първа крачка към необходимите 
по-дълбоки промени в съвкупния икономи
чески живот на страната. Фактът, че същес
твува ясно видима връзка между конгресни 
те искания на СК, онова което пише, напри
мер в заключенията на Третото заседание на 
ЦК на СЮК и приетите мероприятия, гово
ри не само за широчината на фронта на ак
цията, но и за синхронизацията в правенето 
на ходовете, което често твърде много ни 
липсваше. Може би в това би могло да се 
търси знак, който влива надежда, че ще се 
стигне до целта, а очакването на обществе
ността, специално на трудовите хора ще се 
изпълни и доверието оправдае. Толкова 
по-рано, доколкото всички субективни сили 
— в рамките наГ Социалистическия съюз — 
изтраят в стремежа съгледаните слабости 
по-бързо да се премахват.

Неч е това, трябва да се
път да се предлагат решения 
на такива или подобни цели Но, все 
зп мероприятия 
повече отношения:

каже, прьв 
за постигане та и политическата 

ната
независимост ,на стра- 

— е готова да заплати и тази цена, при 
условие бремето да се разпредели върху вси
чки според

пък те-
представляват нещо ново в

като се почне от атмос- 
фсрата II обстоятелствата' в които са изгот- 
вяни, през разискванията

възможностите им. За една та
кава възможност, последователно провеж- 

на .мероприятията дава шанс. А върху 
последователността, пък дори и върху пот
ребата от предприемане на коренни мерки 
специално се набляга. Този факт има изклю
чителна тежест. Той не е само знак на под
крепа, но пс.вече от това 
спечеленото доверие да не се изневери, отно
сно още повече да укрепне.

и съгласуванията 
във връзка с тях, до приемането на същите 
и осведомяване на обществеността за тях. 
Удивлява решеността и сериозността на Съ
юзния изпълнителен съвет в настъпването, 
обаче още повече скоростта и ефикасността 
на участниците в споразумяването и договар 
янето по въпросите за които са консултира
ни или са били длъжни да дадат свое мне
ние. Особено охрабрява осбостоятеството, 
че най-сетне, надделя съзнанието за съдру
жието и потребата от по-широка солидар
ност, като гаранция за откриване на перспек 
тивите.

дане

знак на дълго

Последователното реализиране на ме
роприятията 
се подчертае това — подразбира безостатъч- 
на отговорност в изпълняването на поетите 
задължения и задачи, А това значи качестве
но по-другояче отношение от господствуващо 
то във взаимните отношения на федерация
та, републиките и покрайнините и останали
те обществено-политически общности, раз
бира се в унисон с правата и задълженията, 
произтичащи от Конституцията. Не би тряб
вало да се забрави, че липсата на отговор
ност до голяма степен обуслови пизходяша-

не е излишно специално да

Не си спомняме, че в по-ново време, 
някое подобно начинание да е срещнало та
ка всестранно одобряване от страна на тру
довите хора. Дали такива мероприятия 
могли да се педприемат по-рано или не, 
това е отделен въпрос. Не е, в 
момент, толкова и важно дали тези меро-

са

настоящия
Слободан Игнятович

Геройският
Белград

Пождът
"революция Йосип Броз Тито веднаж бе 

казал: „И в най-тежките дни на войната и в 
най-страшните офанзиви, аз винаги мислех в 
себе си: в Белград започнахме въстанието, в 
Белград ще го и завършим."

Почти четири години след 
окупация, Белград е град изпълнен с герой- 

храброст. Хич по-малко, обаче, не 
липсваха и страх и глад. На геройския Бел
град нито разстрелите, нито арестите, нито 
останалите закани, нито обсадното положе
ние, нито контрибуцията не можаха да 
спрат въстаническата акция. Най-голяма част 
от белградските нелегални заминаха в пар
тизани.

на югославската социалистическа

фашистката

ство и

След този начален етап, в Белград, в ус
ловията на тежък терор, тече през цялото 
време на войната един друг вид борба: ще 
бъдат извършавани акции срещу полицейски 
агенти и други домашни предатели и нем
ците, ще се организира събиране особено на 
санитарен материал, ще работят

...Белград днес

на 1 470 073 жители, включително н жители
те па всички 16 градски общини.

На своя 38 рожден ден Белград можа 
да се похвали със завидната цифра от око
ло 350 хиляди жилища.... докато този фонд 
през 1944 година възлизаше едвам ца 89 663 
жилища. В унисон с това увеличена е и по
върхнината на жилищата: от 10,1 кв. м на 
човек, в не така далечната 1954 година, до 
15,5 квадратни метра миналата година.

Според статистическите данни, в посоче
ния период са построени 217 348 жилища, 
броят на училищата достигна цифрата от 
152 основни и 73 
но образование, 
култети (в които миналата година бяха за
писани 56 905 редовни студенти).

нелегални
печатници.

По време на'тригодишната окупация и 
борба срещу врага Белград претърпя много 
тежки жертви. Само па стрелбищата в Яй- 

Бежашшска коса, на Централнитеинци, на
и Европейските гробища окупаторите и до- 

слуги погубиха около 80 хиляди 
белградчани и затворници от други краища 
на страната. Ако се вземат и жертвите на 
бомбардировките, н Белград са загинали око
ло 100 000 души.

В годината когато бе освободен от но- 
машествешщи, на 20 ок 

270 хи-

машните им

учебни центрове,за иасоче- 
20 висиш училища и 27 фа-следните вражески

1944 година, Белград имаше
В миналогодишното преброява 

възлизаше
томври 
ляди жители, 
не, числото на неговите жителиБелград дочака свободата разрушен ...
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® ® .......... органите иа СК къмшенисто на 
„Комунист", зашито вестникът не 
записи само от редакцията. Дори 
тогава вестникът „ще 
бърз от чаршията".

За необходимостта „Комунист" 
много неща и подхода

,ДУГГ ХЬ
са необходими не само усилия 4 1 ^ ' 1.пмг/иисхите — беше
конкретна подкрепа от органите на Съюза а Д™"™;,, „ „ро. 
константирано в Комисията на ЦК на СКС но 1 1 ”

Членовете на Комисията обсъ- 
(на 18 октомври) осъществя- 

политикадиха
валето на редакторската ^
на „Комунист”, издание за С1 Сър 
бия и ориентациониата програма 
на редакторската политика

до края на 1983 година. 
Комисията прие отчета за работа

бъде но-

иаганда.на да измени 
към проблематиката говориха и 
останалите участници в разисква- 

се застъпиха за лре- , 
сивотата, фразсслоги- 

нсдоста тъмно- 
проблемие в ба

зата и пр. За това отделно гово
риха Риста Радованович, Нада ио 
ваиович, Борис Костадинов и 
Алс/ссапдър Донич. Богдан Трифу;

на Съвета на 
членовете на Ко

ложе тис. Затова малко се изменят 
нещата, чувствува се превес иа 
рутинерство. Говорейки в подобен 
том, Милан В у кос констатира, 
че вестникът трябва да сс мени 
в коннемционтго отношение, поне
же сега той е „слабо единение на 
бюлетин и вестник, така ‘че всяко 
решение е по-добро от хермафро
дит! юто”. Разбира се, „Комунист 
като орган иа СК, гю 
на Вукос, трябва да бъде новост, 
а това изисква преди всичко ка 
дроио укрепване на редакцията. 
Инак Вукос подчерта, че отноше
нието измежду единното (съюзното) 
издание и републиканско-иокрай- 
нимеките издания е израз иа съ 
ществуващото състояние в общсст.

в Съюза па комунистите*. 
Бранко Бърборич изтъкна, че в 
„Комунист” процесът на аморти
зацията се е развил повече откол- 
кото в останалите средства за 
масова информация от съюзен 
рактер и че тоза е и причина за 
кадровата криза, недостатъчната 
четеност, както и за останалите 
трудности на вестника.

Кадрите спомена и Небойша 
Драгосавац. Той изтъкна, че „Ко
мунист” трябва да обезпечи мно 
го по-лесна й по-бърза циркула 
ция на кадрите, които трябва да 
представляват пример на висок 
професионализъм и действителна 
активна насоченост.

вестника досегашната, 
отноше-

де по-конкретна от
__Отделно стана дума - заориентациониата програма, 1Нието между републиканските и 

връзка с които бяха отправе- 
известни критически забележ-

та и 
във иията, като

псжрайнинските редакции и един
ната редакция на вестника, както 
и за трудностите, свързани с 

Встъпително изложение изнесе (не)осъ1ОДр‘вяВа,нсто на редактор- 
Живорад Джорджевнч, главен н концепт, установен преди де
отговорен редактор на ..Кому- сет1Ша Г0Д11НН. Именно, натрупа- 
нист , издание за СР Сърбия. Тон се 113вест|(И труд,10СТИ от орГа 
запозна накратко Комисията с ор низационвн_ кадр01) и теХнолож- 
ганнзацията и деиствуването на ^ чарактер които застрашават 
„Комунист в условията на съ < осъществяването на концепцията, 
ствуване на Републикански по- Компснята зае становище, че за 
крайнински и Редакция на всички нанпото от утвърДената кои
издавил на вестника. Отделно под цепц1[я ,фябва да' се РразисКва в 
черта проблемите, с които с оргаШ1Те „а СК на съюзно равин- 
среща редакцията при изпълнява- н уточнят съществените
«ето на ролята си, крто посочи, д КОпто изискват проми-
че в тази работа, при последова- ' защо;о без това ие са пъ.1мож 
телна самокритичност, е необходи серйозни преломи, 
ма и конкретна подкрепа от орга к р
ните на Съюза на комунистите, за 
да може „Комунист” по най-до- публиките и 
бър начин да изпълни ролята

махиаие на 
ята/ общите места, 
то третиране на

ни
км.

мнението
иойич, председател 
вестника, запозна 
мисията със становищата, приети 
на неотдавнашното заседание па 
Съвета. Взимайки участие в рази 
скванията, Момчило Валяк заяви 
че в ориентациониата програма на 
редакторската политика ударение
то трябва да се сложи връху дъл
госрочните въпроси на икономи* *з 
ската стабилизация, развойната 
стратегия на обществото и само
управлението. Редакцията трябва 
да пише по-задълбочено, по-богата 
и ло-аргументирано за’ действува 
мето на делегатската система, из
тъкна Баляк. И той, както и оста-

гзото и

Или ще имаме вестници на ре 
покрайнините или 

и пък ще провеждаме по-последова 
задачите си, които има като орган тел но договорената концепция, ко 
на Съюза на комунистите.

Оценката от уводното изложе- ние 
ние — че „Комунист” ^ трябва да и се застъпи за анализ на' прич- 
направи прелом в редакторската ните, които доведоха до „разби
ем политика с цел да отговори на ване на концепцията”. Мичович 
потребите и изискванията навре попита, дали причините за това са 
мето — се протягаше като основ- организационни, или става дума 
на нишка в изложенията на уча- за нещо по-сериозно — идейно и 
стипците в разискванията. политическо несъгласие на редак-

Една от съществените предпо- дните. Той оцени, че целокупната 
ставки за това е подкрепата, ко- кадрова обстановка в единната 
ято „Комунист” трябва да полу- (съюзна) редакция на вестника (| 
чи от органите на Съюза на ко твърде сериозна и е една от ос 
мунистите и която трябва да бъ- новните причини за сегашното по

ха-
ято се намира в кризисно положе 

каза Воислав Мичович
налите участници в разисквания 
та, константира, че вестникът тря 
бва да се изяви като критическа 
трибуна, на която ще се* изна
сят различни становища, в 

изнамирането на истински реше
ния.

„Комунист” наскоро ше бъде 
тема на обсъждане и в Предсе
дателството на ЦК на СК в Сър
бия.

Радосав Терзич е на станови
ще, че трябва да се измени отно-

ПОВОДИ Когато председателят пише писмо
Председателят на Общинската скупщи ше: „Най-енергично търся същите (Байрами 

на в Прешево Муса Сулеймани официално и Яхия) да се пуснат от затвора и срещу 
търсил да се пуснат от затвора доказали лицето, доиесЛо решение за арестуване да 
се иредентисти се предприемат мерки по следствие и също

то накаже, тъй като двамата не са обикно
вени граждани на нашата комуна”.

С редица ароганции и закани (какво ли 
трябва да бъде отношението му към подчи
нените в „неговата” община, когато така 

митровград държавните органи намерили у пише до председателя на друга община?), 
двама югославски туристи — Алия Байрами, Сулеймани завършава писмото с предупреж 
лекар и Селими Яхия, преподавател, двама- дението: „Ако арестуваните не бъдат ведна- 
та от Прешево книгата „Балканите , в га освободени от затвора, ще осведомя Пред 
която българските историци съобщават сво- с*дателството на Социалистическа република 
ите най-нови „научни познания”. Освен веч$ Сърбия”, 
известните отричания на македонската дър
жавност и на- македонския народ, в книгата 
обнародвали и своята „истина” за миналого- 

Косово. А какви са по-

Ето, за такива хора председателят Су
леймани пише, че „са авторитетни и честни 
граждани” на Прешево. За тях - пнтервенира. 
Защищава ги.

Обаче, днес той заявява, че нищо не е 
знал за по-раншното поведение на двамата 
и за партийните им наказания. Той сега ка
зва, че го е излъгал адвоката, като му под
минал вече приготвено писмо... че се 
подал пред молбите на роднини на аресту1 
ваните да интервенира за тях ...

Но, всичко,това, според оценката на 
Живко Младенович, секретар на Председа
телството на Междуобщинската конферен
ция на СК в Южноморавски регион, 
убедителни опити да се побегне от отговор- 

като националисти. пост и запази поста.

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ

ъм средата на миналия месец на гра- 
нично-пропусквателния пункт край Ди

А тези „необикновени” граждани на Пре 
шево, наистина са необикновени. И двамата 
в Прешево са познати 
Двамата са и партийно наказвани. Алиу Бай 
рами, защото на партийно събрание казал, 
че лозунгът „Косово — република”, който 

с на 4 април тази година осъмнал в Здравния 
дом, е реален и че това не е никакво сери
озно нарушение, а Яхия за това, че защи
щавал 18 албански семейства, 
пращали момичетата си на училище и че 
допринесъл в техния колектив да се -нарушат 
отношенията между хората. Обаче, неговрто 
„лично досие” не се изчерпва с това. Ор- 
ганизатор е и на неуспялото пътуване

На държавните органи не било трудно просветни работници в Албания И покрай 
да утвърдят с какви „туристи" имат работа. това, той пътувал в Албания и често изчез- Нз
Веднага ги изпратили до съдията за нару- вал” от групата. Пътувал той заюап ”тъвгп гкг црая Да кажел! и това, че МОК на
шения в Димитровград, който ги арестувал вия, разбира се забранена, и в други дъгока прйгтт™я„ иШЦ Твърде бърз° и ефикасно
и повел следствие. ви и така при едно пътуване в Италия се дени« Л СаМ°’ че с*брал всички све'

и тук на тази жалка приказка би могъл опитал да внесе в Югославия и усттткзтз ,?Ия за аРестУаането ,на Байрами и Яхия и
да бъде краят, ако в същата не се намесил брошура „Ново Хърватско" Обаче и тпгявя писмото на председателя, но изпитал и
председателят на Общинската скупщина в нямал щастие. Бива заловен и аиесту™ всички оостодтелства, при които до всичко 
Прешево Муоа Сулеймани. Пппяпм ~ ,, у ан- л това дошло. Всички тези матепиятти Тт,р

Щом узнал, че Байрами и Яхия са аре- координационно тяло^чийтГ член0^™^0™ СК п?,едадени на Общинския комитет на
стувани, решил да им помогне. Все в стила седателят на обшинзтз првд' СК пРешево.
и духа на народната: „Кой на кого ще помогне лило реизбооносТ^я и Д ВНЗ Не МУ позв°
- а*° не СВ0Й ва своего". Като председател дирекгор наР™илищетоФУ ЦИЯТЗ заместник
на Об щината, той под щемпел и печат из- След най-нонпт^^” ’
праща писмо до председателя на Общината вични организации ня? техиите въР
в Димитровград, в което покрай другото пи- ли от Съюза на4- СК двамата изключи-

са не-

дишните вълнения в 
знанията им за Македония и македонския 
народ, такива са и за косовските събития.

— Тази постъпка на председателя на 
общината ни нанесе големи вреди — заявя
ва председателят на ОК на СК в Прешево 
Рахим Хисени. Ние

Ясно е, следователно, на всеки лаик ■ 
какви намерения е публикувана тази книга 
и за какво трябва да послужи. Но, това на 
нашите „туристи” като че ли не било до
статъчно, пък на картата на Балканите, пе
чатана в тази книга, допълнително начертали 
гриниците на Велика Албания. Същите гра
ници, за каквито сънуват Енвер и албански
те националисти от Косово.

сме малка и неразвита 
община, със смесено сръбско и албанско на
селение, където врагът постоянно се 
да намери крепост. С големи усилия Съюзът 
иа комунистите успя да преодолее много, 
трудности, да осуети вражеското действува
ме в общината и отново да възстанови дове
рие между сърбите и албанците. А 
върнати назад.

които ие из- опитва

на сега сме

— За нас г 
•Младенович. Сега 
митет да утвърди 
наказания и на 
който се

е всичко ясно — каза Живко 
е на ред Общинският ко- 

отговорността и присъди 
националистите 

опитал да ги защити.
комунистите. и на ОНЗИ,
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САМО ЕДИН пГГимГ'“"'“" ■
— Когато работниците в ■ ■ »' ■ Гш

мотиви, ще бъдатС°г<ш^ съгласно икономическите ° ЗКУ прогреса дадоха най-голям принос Гй*ономическата отговорност
за последиците на пеше! ™ поемат и икономическата от™пп1Д и какв0 ще бъде материалното и последиците на .решенията Ои. Друг,
Милун Тадич ята си — изтъкна в токпялг, V рност социално положение на работника правилен път, за нас няма”, каза
дикгтите в^рС““ "Ре«-Дател на СъвеГТс" семейството му”. Тадтщ.

пл сии „Нашият подход към тези въ- В търсенето • на изход от стаг- 
0 участието на 780 делегати на „ проси”, подчерта Тадич е „от из- нирането на производството, Та-

първичните организации нт рокРа“ повечето трудности и ела клаочително значение тъкмо зара- дич се застъпи за увеличаване

САМОУПРАВЛЕНИЕ!!)
за

Съюза са постигнати добри 
зултати. Това потвърждава и фа
кта, че днес би били в по-трудно- 
икономческо и политическо поло
жение ако самоуправителният ме- 

методите на работа не 
приложени на дело 

не на всички, то на 
сектори на решаване. Трудещите се в

ди това защото икономическата не производителността на труда, по-
стабилност и инфлацията най-мно- цялостно ползуване на производ-
го засягат работническата класа и стаените мощности и въобще за
трудовите хора, всекиго който жи по-ефикасна самоуправителна ор
вее от плодовете на своя труд”, ганизираност на работата. „Крите
Обаче днес сме изправени и пред риите за доказването с работа и
застоите в развитието и осъщест възнаграждаването според резул-
вяването на социалистическото са татите на труда, трябва да се
моуправление в повечето области прилагат не само в стопанството,

организации на на общественото възпроизводство но и в обществените дейности,
сдружения труд, факт е съпроти- 11 Решаваие- Почувствува се про- където отношението към трудови
виха се на икономическите труд- ^ив на етатистическия ментали- те задължения е често по-неприе-
ности с ефикасна самоуправител- тет 11 бюрократическо-технократи- лгчиво отколкото в производство-

у ческо насочване в решаването то”. В изиамирането на пътища за
по съществени въпроси на сдруже по-ефикасно стопанисване, Сииди- 
ния труд. Това водеше към разби катът особено ще се застъпва за 
ване на стопанското и обществено самоулравително

на синдикатите и 
бройните гости, 
и републикански

ре-много- 
всред които бяха 
делегации и ве

терани на предвоенното_ синдикал
но дв1-1жение, в Белград приключи 
тридневното най-висше събрание 
(започнало на 21 октомври) на ра 
ботническата класа в Сърбия — 
Седмият

ханизъм и
бяха — ако 

повечето
конгрес на 

синдикатите. Конгреса от 
Съвета на Съюза

Съюза на повечетоимето на
на синдикатите 

на Югославия приветствува Стой- 
че Стойчевски, 
щ&ствено-политическите

а от името на об- на организираност и с по-продук 
тивна работа. С това, 
нените икономически

организа
на Сърбия, Душан Чкребич, 

председател на ЦК на СК в Сър
бия.

и в затруд 
условия, се

ции
свързване ипотвърждаваше и потвърждава 

жизнеността на самоуправителна- 
та система, чието последователно 
развитие е и основна предпостав
ка за успешно преодоляване на вси 
чки икономически и

развитие, скъсване или затрудня- сдружаване като реална основа на 
ване наВ доклада на Седмия конгрес 

на Съюза на синдикатите в Сър
бия (от когото пренасяме някол
ко акценти) Милун Тадич, досега
шният председател на Съвета на 
Съюза на синдикатите- в Сърбия, 
покрай останалото подчерта, 
работническата класа в Сърбия от 
Конгреса очаква 
всичко да се застъпи за .много по-

стопанско-възпроизвод- обществено-икономическото 
ствсните връзки, а манифестира витие.

раз-

. Съюзът на синдикатите
на самоуправител ните така ще води борба за обществе-

споразумения, несъгласувано и но-иконсмическото положение на
пабот нецелесъобразно влагане на инвес тРУД°вия човек, за неговата иконо

тицин. В основата на всички тези мическа, политическа и социална
се позиция в ооществото. „Работничес 

ката класа”, каза Тадич, „прие. 
реалното намаляване на жизнено
то равнище, но с иск бремето на 
стабилизацията да понесат всички 
в обществото. Чрез политическо 
действуваме и всекидневна актив
ност Съюзът на синдикатите тряб
ва да допринесе във всяка ООСТ 
ив обществото да се създават 

„Тряова да търсим и да изна- по-благоприятни условия за по-ус-
управляват с цялостта на дохода скоростта с която ще се разраст- мираме практически решения с корено 'заемане, за изграждане на
и общественото възпроизводство, ва самоуправлението за сметка на които сдруженият труд да се ос- повече жилища, обекти за отдих

Съзнавайки цялата сериозност днешния доста установен начин на вобажда от голямата администра-
на положението, Съюзът на син- решаване от името на работници- тивна роля

същосе като условяване на доставки, 
незачитанеобществени

противоречия.
„Всеки наш член, всеки 

че ник, трябва да знае, разбере и
приеме, че борбата за икономиче 1 ДРУ™ отрицателни течения 

много, а. преди Ска стабилизация е трудолюбие, намира изключаването на работни
- - - - доходав което и сам трябва да участву- 1:ите °т разполагането с 

голяма степен нз отговорност в ва и да даде пълен принос” каза Бсе по рядко се ползуват самоуп 
осъществяването на договорената покрай останалото Тадич, подчер ревителните механизми и методи 
политика в укрепването на само- тавайки, че тъкмо „от резултатите 
управителната и икономическа си- на активностите на Съюза на син 
стема, относно и този

те на решаваие, които съществу
ват и които могат успешно да 

Конгрес дикатие в мобилизирането на ра- действуват, а се прибягва към ад- 
да подкрепи ясен, а все още не- ботниците на тази, главна насока министративни регулятпви. 
осъществен иск, работниците да на обществената акция, зависи

и почивка, детски заведения, за 
на държавните ор- по-качествена здравна

дикатите в Сърбия най-голямата те; след това каква ще бъде мо- гани и видното влияние на изпъл образование, а целите 
част от активностите между два- тивировката на работниците за нително-политическнте структу- на социалната политика трябва да 
та конгреса насочваше към по-на създаване на по-голямо производ- ри. Когато работниците в сдруже станат двигателна сила за по-голя 
татъшното развитие на самоуправ ство и доход, с каква скорост ще пия труд управляват с акумула- мо трудолюбие в работата и за 
лението- и осъществяването на ико се увеличава обществената произ- цията и я насочават съгласно ико по-ускорено целокупно обществе: 

стабилизация- В то- всдитслност, ще имат ли от това номичеекцте си интереси и моти- но-икономическо 
Тадич, в СР Сърбия, най-голяма полза онези които_в ом, ще бъдат готови да поемат и но развитие”.

защита и 
в област+а

номическата 
ва, подчерта

и самоуправител

ЗАРАБОТКА ЗА БЕЗДЕЛИЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО

Комунистите в печатницата „Драган Сърнич” в Шабац на в Печатницата замества колегата 
партийно събрание приели становище да не се увеличават зара- си, който е на отпуск по болест, 

Почти няма колектив в Шабац кой ботките, но на сбора гласували по-другояче... пЛи пък поради увеличена работа

пистите на „Седми .оли разисква секретар/ казва, че за опортюнно Станкович. в ’апнеларнята на директора то-
ха до сред нощ) се предлага! рс п поведение На комунистите щс _ Средната месечна заработят ва бе111с изтъкнато като примерна 
шения, с които всички искат да сс разисква отделно, понеже даде и Печатницата-а 11800 динара* дсдре заплатен труд.
запазят сегашните си зараоотки ]1ата дума трябва и да задължава Миналата година се работеше за _ ние говорим "за човека, кой
В тази обстановка всички искат цри това цсаилович напомня, че среден личен доход от 7800 дина то е заработпл 37 000 динара, ра
ла докажат, че са заслужили лич д възникиала някаква пречка на ра. През първите шест месена до ботейкм „ в с,ьб0Та, и в неделя,
пия си доход с раоота и чес ) релацИяга работници обща С;,У • ход и увеличават? В омагьосания Като при това с часове стаи зад

имали оправдателни при ,д^а — ръководни органи. Бяха из отношение на миналата година, машината и вдишва олово, а за
заплащане. пасени до известна степен различ- Увеличението можеше да бъде и 01|,р който е харчил незаработено,

гг я ня ни оценки за настоящото положа- по-голямо ако бяхме насърчавали ие казиаме нищо. Мълчим за опе-
Печатни 1 ние в колектива. работниците да произвеждат ново ЗИ; каито винаги имат загарант.и-

■трудовата организация ,МР • „ Гтанкович тнпома- 40 и по-добре заяви дирек- ра,на заработка — прибавя Стан-Оьрнич" са взели повече един Слободаи Станкович[ тппом орът ,на 0ЙСТ Антоние Атанац- Ров11Ч 1
милион динара. Събитията в този шинист, еш тр ше|шето кович. А тези, казват работниците на
колектив и.маха необикнове! о ра, кога походите Средно взето, заработките са Печатницата, стават все по-мф-
„итие. Най-напред комунистите Р| увеличенотонатоца уввЯттш с 48 па сто. Обаче по гобройни.
зискваха яа разпределението и ьях 1 дус1[)сние за увелн. стапя се въпрос кон изе иай-голя В сеТашното положение работ
станаха на становище да не се вз „о соорс ' понеже бя- ма част от общата погача. Дали «иците имат две възможности: да
мат лични доходи над рсавии чепие на , резултат на това бяха онези, които този . до- върнат порите или да увеличат
възможности. Ооаче когато ДОИДО хме убед , • у ч0 т0. х,од и увеличават? В омагьосания' производството. Комунистите на
ха на сбора, някои комунисти ин «аития ТРУД- ®г ^ л0|*„ г]роиз Кръг, в който от общия доход пзн- Печатницата се определиха за вто 
заггао промениха мнението си и ца нев " много. Кой мо мат и онези, конто ие го създа- рата - ще работят ц в събота, и
гласуваха за увеличението. водегво. 1 ис СъМ за. ват, здравата икономическа, лош- в неделя, за да поправят грешка-
драмата във връзка с разпредеш- жв да ми д . когато ка Нс може да победи логиката та ои, но п да увеличат производ-
името, в която комунистите изи- работил ВДИ11 час, „а плиткия джоб. А когато инте- етоото. Обаче за увеличението на
граха такава роля, може да сс не ми с загш, _ Може ли росите на общите служби и „ре- личните доходи гласуваха и онези, 
нарече опортюнизъм? Дми "‘рво ако ие бях '0 р• о ам0 Жмята”, под вид на интерес на па които беше известно, че запла
началното решение па партийно „ие работ■пщпел реяснята”? В производителите, надделеят обек нувапото производство не е осъще
то събрание беше прибърза»0 толкова служа ш ,, I & таиН1|Х0 възможности па разпреде ствепо. Виновни ли са раООтншш- 
ИЛИ ПЪК па сбора комунистите производството им ” лението, горните граници винаги те за техните неправилни ирепон-
като „обикновени работници вО- режня .; Някои «^'^«ват и,е бъдат пробити. Ако работник ки? 
деха повече сметка за джоба си

МИЛАНКА ЕРАКОВИЧ

и чс са 
чини за превишено

Работниците в



4 Комунист
ВРЕМЕННИ МЕРКИ

Принуда за разсипниците -.1

>
Правото на привилегии, което в Пристаните „Белград" п°-внрщр10ЛИ]|, като иь.шож1ш^^^ 

следните години се изявяваше в чувствителното увеличение на лп-Щнпе попе I руд,)|Ш,
чннте доходи на заетите в трудовите общности доведе колектива сдружен я IРУД. • °траРДор.
с почти хиляда работници на ръба на пропастта. Законното У 0 Ш ПОСТ и една трудо-

и самоуправнтелните органи с единствен из ммрат о две 
чиито фондове са буквално празни на общност.

на
Ш

■Щрудамч Iпенднране на деловите 
ход за организацията, >4* I М.х *

со САМО ДА ИМА ПОВЕЧЕЙОВАН МАРКОВИЧ дамерки понастоящем може 
пресече пътя на всичко това. 
може да се обясни, че в колек
тива, противно на Закопа за сдру 
жения труд, се е случило онова 

на мал-

0' -Как ] спася- 
. За-

Предложсния начин по 
пане трудно може да мине .. 
тото мнозинството заети тук 
ли в положение да види 
лсиоднитс структури и досега с || 
декларативно изясняване манииу- | 
лпрали с техните интереси. Че е 
така убедихме се като прегледах- 

протоколите от заседанията на р 
работническите съвети, в които се || 
ясно вижда, че деловите структу Щ 
ри и досега не са зачитали пред- 
л ожени ята и мненията на сиециа- тШ&тЛ 
листите, а още но-малко зачитали 
самоуправнтелните актове и дого- 
вори. По правило винаги отделни 
директори 
разпределението - 
със стойността на

[/ато образец на разсипничес- 
1 ̂  гво и несамоуправнтелно по

ведение може да вземем неотдав
на обнародвания анализ на общия което тук уж не искали, 
ския правозащитник на самоуправ ко и на голямо доходът и и - 
лението за тежкото състояние в мпческата позиция да се свърз а 
колектига на Пристанище „Бел- с екстра дохода и делови I е илш 
град”. Неговото предложение за ди, които не са резултат на со - 
въвеждане на законно суспенди- стаения труд и производителност- 
ране на деловите и самоуправи- та. 
телните органи тези дни ще бъде „
предмет на разисквания на събра- „Драстнчиостта на тази лог I* 
нията на трудещите се в този ко- изхвърли в Пристанище „ьелгр д 
лектив. Какво все предшествува- на повърхнината негативната на
ше на сегашните вътрешни ежби слойка на удребпеното и разонто- 
и все по-затруднената финансова Т° производствено отношение 
обстановка в Пристанище „Бел- дохода. На всякого са необходими 
град”. През изтеклите години тук секретарка, кола и шофьор. Жал

ко бе да се види тук, че пет ос-

щ*%
би-

как дУ Ш ; *I
§■ йш

; 1 тме
Щ т. -V

II

Щ.
всеки динар е делен чрез лични
те доходи, така че фондовете то новни организации и две трудови 
зи час са буквално празни. Неса- общности почти всяка за себе има 
моуправителното и недомакинско свой ресторант за обществено хра 
отношение може да се илюстри- нене, мдкар че ги разделят само 
ра с много данни. Освен енормно няколко десетки метра вчсъвмест

ната делова цялост. Едвам въз 
основа на нашето откритие отго-

когато се касае за
манипулирали 

точките, стре-
мейки се да я увеличат и така да 
изплетят малко повече от другите 
ООСТ. Самоуправнтелните органи 
със своите решения постоянно на- 

самоуправителните ак-

новка. Тези становища в най-голя 
ма степен търсят от общинските 
комитети да предприемат най-стро
ги мерки към ' организациите, на 
Съюза на. комунистите, които мъл 
ком минават през несамоуправи- 
телните отношения в разпределе
нието на личните доходи. В за
ключенията пише, че трябва от

това,
какви са тези комунисти, които 
постоянно търсят и взимат по-го- 
лям личен доход от този който 
според деловите резултати им се 
пада. А после и това, че голяма 
отговорност пада върху комунис
тите делегати в общинските скуп- 
щини, когато решават за съгла
сието по излащане на личните до 
ходи в колективите, стопанисва
щи със загуби. Макар че заклю
ченията в най-гол яма степен се 

, отнасят за стопанисващите със за 
Заседанието на Председателст- губи, същите до голяма степен се 

■вото на ГК на СК в Белград спе- отнасят и за онези колективи, ко ' 
циално посочи проблемите и ито стопанисват на границата на 
задачите на комунистите и колек- рентабилността.

то увеличение на личните доходи
миналата и тази година, специал
но в трудовите общности, на ръко ворните тук прибързано се опита

на ха да обединят ресторантите”, ка
зва Милашин Павлович, обще-водството на този колектив и рушавали 

тове, приемани в колектива, кое-самоуправителните органи се ела
гат върху душата и други големи стаен правозащитник на 
грехове, от които разпокъсването равлението в ОС Палилула. 
на колектива на „свои енории” е 
най-тежък грях.

самоуп-
то до. голяма степен допринесло 
за създаване на лоши отношения.
Разединени и недостатъчно осве
домени работниците в такива об
стоятелства не могли да намерят
път за изход от лабиринта, в кой кРовено се говори за 
то се озовали поради взаимно на
рушените отношения, самовласти

Ако вече недомакинското отно 
шение и лошото разпределение 
изхвърлиха на повърхнината и 
всичко друго, което тук не стру
ва, напълно е разбираем за насто
ящия момент повтореният въпрос:

Такива отношения довели до какво би трябвало да се направи, 
това, че в основните организации че доходът в основната организа 
на сдружения труд заетите започ- ция да стане видим, така че ра- 
нали да се карат за онова, което ботникът да го чувствева като ре 
не са заработили. Касае се за па- зултат на своя съвместен труд, но 
рите от издаването под наем на същевременно да не се разделя 
делови помещения (по-ясно каза- всичко онова, което не съществу- 
но аренда), които систематич- ва в трудовата организация .(сгра 
но били пресилвани в личните до 
ходи на заетите в трудовите об
щности. За нещастие на самоупра 
вителните орган ни, а специално
на комунистите, които не действу заседанието с представители 
вали в унисон със самоупрадител Градския и на Общинския

НЕГАТИВНА НАСЛОЙКА "

ето на деловите структури и безе- 
длието на организациите на Съюз 
на комунистите. Оттам и въпро
сът: защо това не е направено до
сега и какво би трябвало да се 
направи да не бъде така зана
пред? Какво Съюзът на комунис
тите трябва да предприеме че в 
такива положения състоянието 
прогресивно да се променя-

ди, машини, специалисти, книгово 
дители, секретарки, разсилни). 
Според онова което тези дни на

на
коми

ните актове и статутните задълже тет на Съюза на комунистите пред 
ния, надделяват егоизмът и техно- лагаше генералният
бюрократичните узурпации, така Драгиша Кръстич, 
че нещата взели такъв замах, че тук механичното събиране 
само с въвеждането на временни ло

директор 
изглежда че 

стана- 
Директорът, именнонавик. тивите, намерили се в таква обета

Смисълът на призива на иконо
мическите закономерности е ясе* 
Касае се за това,Караянов (СР Македония), Янез Корошец 

( Р Словения), Андращ Мадарас изпълняващ 
длъжността (САП Войводина), Мирко Михале 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Магия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор на изданието за ЮНА).

Адреси

Комунист че нд себе и 
останалите трябва да се постави
въпросът:, колко икономисваме и 
пазиме това което имаме, което е' . 
с мъка спечелено. Дали

С указа на Президента на Републиката от 
22 декември 1964 година „Комунист" е отличен 
с Орден народно освобождение, а е Указа от 
30 декември 1974 година с Орден братство и 
единство със златен венец.

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

в само-
управителните решения достатъч
но се опираме върху обективнитена редакцията на всички изда

ла „Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 
Н, телефонна централа 335-069, Белград. 
Редакцията на изданията за СР Сърбия: Нови 
Белград, Булевард Ленин 6, телефон 

Издава Издателск 
„Комунист”.

Печата 
ски, относно

НИд
критерии на рационалното стопа
нисване, или пък има препалено 
много субективизъм в производ
ството, размяната, разпределение
то и потреблението. Примерът на 
Пристанище „Белград” 
показва какви

На

627-793.
Урежда Единна редакционна колегия: 

Директор и главен и отговорен редактор Вел 
ко Миладинович, заместник главен и отговорен 
редактор Джуро Джурашкович,

а трудова организация
очевидносе в четвъртък “а стрбохърват- 

хърватскосръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски 
език, а в съкратени издания

главни и отго 
ворни редактори на изданията в републиките 
и покрайнините: Дубравко Цурач (СР Боеца 
и Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърбия), Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Пе

са все последици- 
в които колективите може да 

се озоват, когато в
те,

и албански 
на български, ун

гарски, словашки, румънски и русински език.
самоуправн

телните. им икономическите проце 
си главна реч има погубният суб
ективизъм.
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в нишкиГОДИНАЗВОДСТВ°
НА ОК НА СКС ДИМИТРОВГРАД

С ангажиране — де по-големн 

количества храна
„Н™?,ТйАВНА ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК 
В ДИМИТРОВГРАД РАЗИСКВА ЗА ЗАДАЧИТЕ 

НА1 КОМУНИСТИТЕ В РАЗВИТИЕТО 
РЯ В АНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
ОПЕРАТИВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

>»!
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО

СОЛИДНА ПРОИЗВОЛ 

СТВЕНА БАЗА
тор за увеличено произ-Птицефермата

тораджа и овцеферм^тГГпи^о““"64’^“373 в Жи 
=а произведствена база^оятГ „ри ^,ТрЛ>°ВГраД
"ос'ь”;а Г,ЦН°СТИТе Н -■з»ожн„с™теефеКТИВНО 
Л,ляко ВИСОКО "Р««зводство на яйца,

В водство и по-голяма заин 
.И ПОДОЕ тересованост на всички 

ПРИЕТИ СА И селскостопански произвс 
. дители и то като данъчни 

улеснения получат обра
ботващите земята и полу
чаващите високи доби
ви. С данъчната политика 
също могат много тракто
ри „да се вкарат" в ни
вите.

Към комунистите в сел 
скостопанските трудови ор 
ганизации се отправя 
призив да тръгнат в реши 
телна борба срещу субек
тивните слабости в своите 
колективи, т.е. да премах 
нат мързела, недисципли- 
ната и безотговорността. 
Търси се по-голямо свърз 
ване върху доходни прин 
ципи на частния и общес
твения сектор с цел да се 
увеличи производството на 
храна, а в крайна сметка 
успешно да се провежда 
икономическата 
зация.

може да 
месо От заключенията пич", кактб и съответната 

| Общинската
личи

че ударението се слага на служба при 
обществения сектор. То
ва е и разбираемо като се 
има предвид възрастовата 
структура на 
население, 
де несъответна.

Председателството 
Скупщината на 
щниската регионална 
щност в Ниш тези дни 
за пълна

на'
Междуоб-

скупщина
без отлагане да потърсят 
съответни решения за из- 

селското ползуване на тези 
която е твър- щи. В началото поне на

имат задачатареални
стане

възможности да 
голям производи

тел на птиче месо. Овце- 
фермите в Пирот и Дими
тровград могат да допри 
несат много за подобрява
не расовия 
чете и за повишаване на 
производителността 
цевъдството.

об-
ока пло-

подкрепа
проектопрограмата

на
една част от тях.

За да се разреши недо
стигът на работна ръка 

да трябва да се засилва об
щественият сектор. Това 
пък може да се постигне 
с изкупуването на необра
ботени площи, чрез арон 

•и от нея, цареви дация, комасация и 
цата, слънчогледа и дру- сдружаване 
ги селскостопански кул- средствата със 
тури на територията на ланските производители. 
Димитровградска община. Особено място в заклю- 
Става дума за последова- ченията на ОК на СКС р 
тел но прилагане на Зако- Димитровград се отделя 
на за използуване на сел на данъчната политика, 
скостопански имоти. Във Тя трябва да стане фак- 
връзка с това се конста-

по ра
звитие на животновъдното 
производство в Нишки ре 
гион до 1985 година. Про
ектопрограмата е 
вена в Регионалната 
ва общност- по

Преди всичко комунис
тите се

състав на ов
задължават 

поведат активна борба за 
увеличаване на площите 
които ще бъдат засети с

в ов- 
Възможнос- 

ферми
изгот-
дело 

животно
въдство и наскоро трябва 
да бъде разгледана 
всички общини

тите на тези две 
гарантират реализацията 
на програмите по развитие 
на овцевъдното 
ство. И свинефермата 
Житораджа,

пшеница и увеличаване на 
добивите чрез 

на труда и 
селскостс

във 
на регио-

производ
вна. след доиз

граждането, ще разполага 
с мощности за предвиде
ното високо производ
ство. Развитието на първи 
чното животновъдно- про 
изводство ще се насърча
ва и с част от сдружени-

С този документ се ут 
върждават конкретни про
грами по производство на 
меса, мляко, яйца и дру
ги животновъдни произ
ведения, както и носите
ли на реализацията на те 
зи програми. Целите са 
поставени въз основа на 
действително големите 

природни възможности на 
този край за развитие на 
животновъдството и разпо 
лагаемите производства

стабили-
А. Т.

ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОСТУДАТАтира, че е недопустимо об 
работваеми. площи (в мо
мента когато се води бор
ба за икономическа 
билизация

Коктейл от чай
Чаят представлява 

питка за ободряване.
Пие се когато е свеж.

Съдържа много витани-

те средства на общините
които ще се отделят за 
развитието на агрокомпле 
кса.

сипва се топъл (но не го
рещ чай). Чаят не бива 
да е горещ, за да не уни
щожи витамините, _ нами
ращи се в меда. Този ко 
ктейл успешно лекува от 
ангина и простуда. След 

следния изпиване на напитка ляга 
се в кревата, при евенту 
ална простуда, 
се.

на-ста-
и увеличение 

производството на храна), 
на територията на Димит
ровградска община да не 
се обработват 6925 хекта
ра, от които 1550 са обще 
ст-вени имоти. Затова ковд 
нистите в трудовите 
ганизации „Сточар", „Ни- лъжици прясно 
шава", „Кооперант", „Вид-

Програмата на мерки и 
акции за развитие на жи
вотновъдното производ

ство в Нишки регион ще 
бъде приета до края на 
годината.

ни.
КОКТЕЙЛЪТ ОТ ЧАЙ се 

приготовлява на 
ор- начин: в една чаша, с три 

горещо
мляко и една лъжица мед,

ни мощности. Например, 
в Алекси-птицефермата 

над, която снабдява с пи- разбира
лета цяла Сърбия, има

ВУЧИДЕЛСКИ ЕСЕННИ СКИЦИВ пазвите на Руй плани
на са скътани и четирите 
махали‘на Вучи дел: Стол 
чани, Валог, Кошара и Се 
ло. В стотината къщи на 
тези махали, за разлика от 

села в Бабу 
населе-

Не напускат родното къщи от твърд материал. 
Докато те са на работа 
— добитъка и селскосто
панската работа гледатже 
ните. Те доят кравите, оба 
че засега от мляко правят 
домашно сирене и вурда. 
Кооперацията все още не 
изкупува млякото, защото 
няма големи количества 
за да се открие изкупва
телен пункт. Но затова 
пък, както казва Таков 
може да се направи дру
го нещо. С кон млякото 
може да се пренася до 
Звонци, така че и вучидел 
ци да имат възможност за 
продажбата му. Но тази 
задача „остана" за напро
лет.

огнище Ф 9 Ф

много други 
шнишка община, 
нието се увеличава. По по 
следното преброяване 
телите на Вучи дел 

за 11 души.

нахвърляни букови обли
ци, повечето от които не 
са закрепени за 
пирони. При преминаване 
на кола те се 
бутат ... само дсто не поч, 
нат да падат в потока.

от първи до четвърти клас 
узнаваме и за други проб 
леми в селото. И Вучи 
дел активно се включва 
в борбата за по-голямо 
производство на храна — 
казват те. В този край ви 
реят добре картофи и ву- 
чуделци разменят карто
фи за пшеница.

досега, но това е малко 
споделя той. Този проблем 

тях с отчитаме и в доклада за 
предстоящата изборна кон 

търкалят , феремция на Социалисти
ческия съюз. Също и мо
стът ще трябва да се 
строи на Вучиделски по
ток — добавя Стефанов. С

жи 
са в

повече

До Вучи дел от Звонци 
ксоператив- 

който
излязохме с 
ния джип, 
караше директора 
операция „Ерма"
Таков. По пътя 
Никела Йосифов, Мирчо 
Тодоров и аз се любувах
ме на хубавия есенен пей 
заж, когато джипа наме
реше хубав участък. Но 

„налиташе" на нерав 
здраво се 

за седалищата 
и стискахме зъби . ..

*умело 
на ко- 
Божко 
Божко,

тази- задача не можем да 
се справим сами, без но- 
щи-рока подкрепа 
широката общност, казват

С мъка пристигнахме в 
центъра на селото. На ме 
ста джипа виеше по па- 
нагорнището и всеки час 
очаквахме да спре, 
то загубваше сили.

— Тук има и добри жи- 
казва Атана

ма но-
вотновъди 
сов. Седмина производи-те.зато
пи от селото са сдруже
ни. Сред най-добрите сел 
скостопански производите
ли са н Цанко Тасков, 
който е предложен за нов 
председател ма Социалис
тическия съюз. Той има 
50 овце и угоява 7—8 го
веда. Сред гю-11а.предиIта
вите животновъди са и: 
Лиани Станишеп, Симеон 
Мнлтенов, Стефан Тодо 
ров и други.^

— Когато 
мостът и поправи пътят то 
гава и* снабдяването ще се 
подобри още повече?

се . направи

За тази есен остана да 
се предприеме всичко за 
зареждане на 
със стоки за през зимата 
и да се побърза с есенна
та сеитба, защото всеки 
ден може да „натисне" ло 
шо време. А щом от Руй 
притисне мъглата, скоро 
ще падне и първия сняг 
и тогава тук със селско
стопанска работа е свър
шено ...

ДокатЬ хората от коопе 
рацията се бавеха в мага 
зина аз посетих училище
то, в което работят Илия 
Атаносов и Любен Стефа- 

Тъй като вучиделци 
подготвят за 
хванали баи-

щом
иини, всички 
хващахме

магазина
— Навярно. Впрочем се 

га в нашия магазин иманов.
усилено се 
зимата и са 
рите по работа, побеседва 

Атанасов и Стефа
нов, които дейно участву
ват ив 
тическия живот па Вучи

които Ш 
Звонци. И добре

всички стоки,
— Може би напразно се 

защо има и в 
щс бъде ако навреме се 
запасим за 
зима, защото на места пъ
тят не го бива и при по- 
големи валежи не ще мо

мината с пре

оплакват вучиделци, 
по-често не 
1/и средства в селото

каза един от спътпици- 
Вижте какъв е пътят...

идват превоз- настъпващатахме сим
обществено-поли вучиделци 

родното огнище. Било да 
се намират- ма временна 
работа в чужбина, плитък 
да отиват по строежите в 
страната — връщат се в 
родното си 
стягат старите, други пък 
си изграждат нови* хубави

Не оставятте.
же да се 
возни средства...

дел.— Това не* е лишо — 
добавя Таков, я вижте ка 
къв е мостът.

Остава да се използва 
времето за подготовка за 
подемано на акции през 
пролетта.

— Пътя т не е най-гол е 
който ни 

казва Илия
СЕЛО НА ДОБРИ 
ЖИВОТНОВЪДИ

От Атанасов и Стефа- 
учат 37 деца

мият проблем,
измъчва 
Атанасов, досегашен секре 

местната общност

село и някоиИ наистина, когато сти- 
и-маше 

през
гнахме до моста, 
какво и да видим: 
две греди над реката са

М. Андоновтар па
в селото. Нещо правихме нов, които

СТРАНИЦА 7
БРАТСТВО * 29 ОКТОМВРИ 1982



ИЛОКТОМВИ ОТКРИТ МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИРВ БЕЛГРАД НА 27 Съобщение на 

редакция „Мост"Книгата дели 

съдбата на обществото
адКакто е известно на читателите, Тради
ционният творчески награден конкурс 1ф«дви- 
жда присъждане по три наград.[* СТИХО
ТВОРЕНИЕ, РАЗКАЗ, НОВЕЛА, ЕСЕ, НАУЧНА 
СТАТИЯ ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ. Педло- 

бъдат съобщени в иаве.

засе-

тийно ръководство в света• ПАНАИРА НА КНИГАТА ОТКРИ МИТЯ РИ- 
БИЧИЧ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО- условия на обществена и 
ТО на’ ЦК НА сюк КАТО ИЗТЪКНА, ЧЕ И В икономическа пестабил- 
ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ност, които щс разбират 
ЛИСНАТА РЕЧ ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ ПО-ГОЛЯ- 
МО ПРОНИКВАНЕ, ПО-ДОБРЕ ДА СЕ ОРГАНИЗИ- ществената,
РАМЕ И ДА СЕ НАСЪРЧАВА МАРКСИЧЕС1САТА .технологичната . револга- 
КРИТИКА

• НА 31 ХИЛЯДИ КВ. МЕТРА — 160 ХИЛЯДИ 
ЗАГЛАВИЯ • УЧАСТВУВАТ 188 ДОМАШНИ И 364 
ИЗДАТЕЛИ ОТ 48 СТРАНИ

ф ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" УЧАСТВУВА 
НА ПАНАИРА СЪС.СВОЙ ЩАНД

об-закоиомермостите на
научната и

ция. ръкописи ще
Деня на Републиката.жените 

чсристо на13 изказването см Риби 
чич спирайки се върху кни 
гоиздавапето заяви:

— По мое мнение в на
дделява! 1ето 'на сегашния 
момент, по-значителни от 
нашата идейна борба по

РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ „МОСТ"

ч./ БОСИЛЕГРАД:
В присъствието на изтък 

нати културни, обществе- се намира доста при вър
ни, политически дейци, ка ха. Вероятно и това тряб- 
кто и на любители на.пи- ва да се причисли към 
саното слово, председ&те- причините на известните 
лят на Председателството застои на здравия самоуп 
на ЦК на СЮК Митя Ри равителен културен напре 
бичич откривайки, папаи- дък на югославското соц.* 

алистическо общество.

въпреки че вече сега Полезна трудова акцияотношение съдържанието 
на културното творчество 
е да разрешим проблеми
те на обществено-икономи 
ческото положение на кни 
гата и издателската дей
ност в Югославия. Трябва 
да премахнем причините 
на нездрава комерциализа 
ция, стихийното действу
ваме на пазара, надпрева
рата за заработка и до- 

11 ход. Продукцията на кни 
гата от дървото до фабри 
ките за хартия, от - модер
на печатница съвремен 
но организиран пазар на 
книгата, изисква днес до
бра, професионално оспо- 

се собена организация-

около 50 хиляди динара 
са обезпечени от училище 
то, а монтажа извърши 
комунално-услужната ор
ганизация „Услуга" от Бо 
силеград.

Безсъмнение е, че това

През миналата седмица 
в село Райчиловци се лро 
веде доброволна трудова 
акция. Става дума за ак, 
ция която организира .ме 
стната общност за дове
ждане вода в училищна
та сграда. В акцията ос
вен младежите и няколко 
селянина, участвуваха и 
преподавателите от цен
тралното Основно учили
те „Георги Димитров” от 
Босилеград, към което при 
надлежи и това училище. 
Обаче тревожи, че отзи
вът на останалите,- преди 
всичко на комунистите 
от селото, бе .малък.

Средствата за водопро
вода и канализацията от

ра между другото каза:

— През септември 1969 
година от името на Съюз тъкна:

По-нататък Рибичич из-
е една твърде полезна ак 
ция- Примерът на просве 
тните работници от посо
ченото училище е за под 
ражание, а учениците от 

най

ния изпълнителен съвет от 
крих 14-ия международен 
панаир на книгата, днес 
ми е доверена приятната

— ... За политиката 
крепко развитие на поли
тическата система на со- 

. длъжност, а в едно ми е циалистическото самоуп- 
чест от името на ЦК на равление, па и за книга- 
СЮК да открия 27-ия меж та и крепкото развитие на 
дународен панаир на кни- литературната продукция, 
гата в Белград.. Надява„м би било необходимо да 
се, че няма да откривам поставят възможно повече 
тридесетия или тридесети професионално способни 
•петия панаир в името на 'и млади хора на отговор 
някоя трета федерална ин ни места. Необходими са 
ституция, понеже с това ни кадри, които знаят да 
Югославия ще влезе в Ги осъществяват благородни- 
нисовата книга на светов те цели на социалистичес
ки рекорди, като страна ката култура и изкуство 
с най-старо държавно-пар в днешните твърде тежки

подве
домствено училище, къде 
то понастоящем се обуча
ват над 40 ученика, занап 
ред ще имат добра питей
на вода. Водата е приклю-

-численотова

Накрая Рибичич доба- чена от градския водопро 
вод.ви:

М. я.—... Именно, не е пара 
метър на културното рав- 

' ншце на някой народ бро
ят на автомобили, телеви
зори,
касетофони на глава от на

г~
БОСИЛЕГРАД:

радиоприемници и Филми през седмицатаг л селението, но все още най- 
сигурен показател на пис
меност, напредък и разви- 
тост на народа е армията 
читатели на книги, която 
според думите на другаря 
Тито е извор на знание, 
хуманност, мъдрост и сред 
ство на взаимно запознава 
не и сближаване. Книга
та е онова интимно кул> 
турно средство, с помощ
та на което всеки от нас 
активно

КРАЙГРАНИЧНО - СЪТРУДНИЧЕСТВО 
СУРДУЛИЦА — ПЕРНИК

През следващата седмица в босилеград- 
ското кино ще бъдат прожектирани два извън
редно добри филма, единият от които е аван
тюристичен, а другият криминален.

— На 2
Разменни посещения

ноември, вторник: „РАКЕТА 
ХИКС”, английски авантюристичен цветен филм. 
Главни роли в него играят: „Петер Гривс, Курт 
Юргенс, Мишел Дент и Джон Корден.

В рамките на крайграничното сътрудниче
ство между обвините Сурдулица (СФРЮ) и 
Перник (НРБ) членовете на културно-художе
ственото дружество „Първи май” от Сурдули- 
ца неотдавна с група от 50 самодейци 'посети
ха Перник. В Перник те се представиха с кул
турно-художествена програма, танци и песни 
от нашите краища.

— На 4 ноемви, четвъртък:
ЛЕТ”, италиански криминален филм. 
роли играят световно известната актриса Кла- 
удия Кардинале и Стефано Сата — Флорес.

Безсъмнение и двата филма са извънред
ни, създават голямо напрежение у зрители и 
не бива да бъдат пропуснати.

потвърждава сво
ята роля на субект в кул. 
турното

„ПИСТО-
Главни

творчество на 
своя народ и нашата об
щност и успоредно с раз
ширяваме наКултурно-художественото дружество от 

Перник ще върне посещението на 8 ноември 
т.г., когато.ще гостува в. Сурдулица и ще изпъл
ни подходяща програма.

унуверсал-
ния и космополитен 
потвърждава

дух
самобитно

стта си и- свод личен и 
групов инеднтитет. М. Я.. .

В рамките на крайграничното сътрудниче
ство в .Сурдулица тези дни пребивава делега
ция на математици от Перник, които се сре
щнаха със свои колеги от Сурдулица и обме
ниха опит по математика и природните науки 
в образователното дело. Делегацията от Перник 
посети детската градина „Наша радост" и об
разователния център „йосип Броз Тито".

звонци Миналата 
Звонци
дния университет за 
тура от Бабушница /осту- 
ваха група певци и "хумо- 
•ристи. Пред около 5000 
души. от Звонци

седмиц 
по почин на

ансамбъл и14 В хумористът 
йован Яничиевич — „Бур 
душ".

Цели два часа в залата 
основното

„Братство” в Звонци бе

аро-
кул-Г остуваха 

певци на училище
Подобна делегация, съставена от матема- 

*• ТВДИ и ученици, върна посещението в Перник.
из-и околнии пълнявана' 

песни.
програма от 

музика и танци, 
придружени от хуморнстп 
чнн изпълнения.

те села се представиха из 
пълнителите наС. М. хумористи народни

Михай-песни Драгослав 
лович — Канаринац и Яс 
на Кочиашевич със своя Й. М.
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ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В ССМ
ОБЩИНА

Необходима е мнопяма ОТ ТРИБУНАТА НА 11 КОНГРЕС НА ССМ В 
СЛОВЕНИЯ

действеност Конгреси - според 

потребите?От 46-те 
в които са

ствуват комунистите в пър 
вичните младежки органи 
зации. Както подчертава 
Пенев, членове на Съюза 
на комунистите, а от- редо 

'. вете на младите в СК чле 
нуват 156 души, в младеж 
ките организации не де^ 
ствуват както това се оча 
ква от тях. Даже," повече 
то от тях-не са включават 
в работата ма младежки
те си организации. Затова 
покрай премахването на

СК„„ живот все ОЩе се чувсхТу^слабости'

Младите в СР Словения 
застават

лия се 11 конгрес на Съю 
за на социалистическата 
младеж в СР Словения, на 
който бе изтъкнато, че й 
занапред икономическата 
стабилизация е най-важна 
та задача на младежката 
организация и на всеки 
неен член. На конгреса бе 
ше изнесено предложение 
конгресите на младежта 
да се провеждат според по 
требите относно тогава, ко- 
гаго това налагат опреде
лени моменти в нашето об 
ществено развитие.

решително 
строя на борбата за по-нд 
татъшно развитие на соци 
алистическото 
ление, в строя на борбата 
срещу всички сили и тен
денции, които забавят то
ва развитие. Ако ССМ во
ди тази борба последова
телно и съвместно с оста
налите субективни сили, 
ще му се приобщат широ 
ките младежки маси.

Това е най-късото заклю 
чение от неотдавна състоя

в

самоуправ
В подготовките и по вре 

ме на изборната дейност 
първичните

(нна работа във вътрешно-в стта на страната. 
Изборните събрание в 

проведат след 
се създадат условия 

за това, казва той.

младежки ор
ганизации в Босилеград- 
ска оощина бяха критиче 
ски обсъдени постижения 
та, но и слабостите в соб 
ственото 
действувайе. 
рани оа по-нататъшните за 
дачи и утвърдено ангажи 
рането на младите в об-

тях ще се 
като

организиране и 
Конкретизи Покрай избирането на нови ръководства и 

делегати за Общинската конференция на ССМ 
първичните организаци са предложили ЗВОН- 
КО СЕРАФИМОВ, работник 
ВИНКСГ СТАНОЕВ, работник 
РАЙКА БОЖИЛОВА, незаета от Босилеград със 
завършено полувисше училище по финанси ~ и 
СНЕЖАНА СОТИРОВА, ученичка в Средно
школския център в Босилеград за делегати в 
МОК на ССМ в Лесковац. За делегат в Репуб
ликанската конференция на ССМ е предложена 
ЗСРИЦА СТОЯНОВА, мащинопистка в Служба
та на вътрешните работи в Босилеград, а за 
делегат на Десетия конгрес на ССМ в Сърбия 
ВЛАДИМИР СТОЙНЕВ, студент от Г. Любата.

от Г. Тлъмино, 
от Райчиловци, младежка йтчетно-изборна

КОНФЕРЕНЦИЯ В СУРДУЛИЦА
ществено - политическия, 
стопанския и културен жи 
вот. Но в изборната 
тивност, преди 
подготовките и провежда
нето на събранията са про 
явени и слабости.

ак-
всичко в

на дейносттаКакто подчертава Раде 
Пенев, председател на ОК 
на ССМ в Босилеград, от 
46-те първични младежки 
организации, в които са 
организирани около 1300 
младежи и девойки, избор 
ните събрания не са про
ведени в 11 организации. 
Главната причина за това, 
казва той е, че повечето 
от младежите в тези ор
ганизации, а те са в мест 
ните общности, са на сезо- ти

След проведените. отчетно-изборни конфе- - 
рекции в първичните организации в Съюза на 
социалистическата младеж в Сурдулишка об
щина, на които покрай другото са избрани и 
делегати за общинската конференция, е насро
чена Общинска конференция на ССМ. Отчет
но-изборната конференция на ССМ в Сурдулица 
ще се проведе на 30' октомври тд\, на която 
ще се направи анализ на досегашната работа . 
на младежта в общината, ще бъде приета про
грама за работа през следващата година и из
брано ново ръководство.

останалите слабости в ра
ботата, занапред действу-
ването на младите кому
нисти ще бъдет от особе
но значение за по-успеш
на и по-плодотворна деГ и _
ност на младите в общи
ната.

Изхождайки от това, че 
в осъществяването на про 
грамните активности на 
първичните младежки ор
ганизации, начина на дей-
ствуването им чрез различ 

активностини видове 
пр. са проявени и слабо<- 

под въпрос е как дей-
С. М.

В. Б.ЗАЕМАНЕТО НА МЛАДИ В НИШКИ РЕГИОН

ПРЕЧИ-НЕСЪГЛАСУВАНОСТТА РАЗКАЗ

Очи без слънцев Нишкиф В организациихе на сдружения хруд 
регион рабохят над 18 000 младежи и девойки, 

ва е 48,7 на сто от общото число на заетите в ре-
То

гиона.
уваност па програмите в 
средното профилирано об 
разование с погребите на 
стопанството.

В оценките на общсст-

От началото на година
та досега са постъпили на 
работа над 6500 лица, сред 

значително

Тези очи повече са плакали, огкол- мълчалив обет на попуканата й ръка. П
да й кажат — поклон пред теб и Ола.кото са се радвали на слънцето.

Милан ... Пребили го фашистките годарим ти, майко! 
палачи. Дошел си смазан, осакатен...

Издъхнал в ръцете й. В ръцете, конто неха на смърт, 
са го къпели и повивали. Никога не

число 
Все 

15-те об

които 
млади специалисти, 
-лак незаетостта в

За това, че не ги спря, когато тръг-
орга-вено-политическите

' в Нишки регион За това, че ги откъсна едни по един 
забравила последните му думи: „Не от сърцето си, под което бяха затуптя- 
илачи мале, победата ще бъде паша!" ли техните сърца.

Младен ... Не се стърпял. Изпратил'
срещу врага и последния куршум. Оня, който годините не бяха пресушили све- 
заназении за него самия. Нахвърлили тите майчини сълзи. Жестоката горест 
се върху него стръвпишкп, като хищни- забавяше думите й, люта влага паре
ни. Едвам г° познала. Мъките в аре- ше очите й — рани. Но все намираше 
ста били го стопили. После разбрала, сили да си спомни как фашисткият по- 
Увиснал на бесилото в Крагусвац и но- лицей, навил на ръка дългите й коси, 
следните думи от посинелите му уст- я влачил от ярост — казвай къде са? 
ни били за нея ... Разказваше им за цветята с роса

Никола... Мария- •. Най-малките, от сълзи върху пресните гробни могн- 
най-свидните. Паднали един до друг. ли, за ужаса от мрътвешката тишина 

самолетна картечница крйй на празните стаи.
Ужице и калната земя попила кръвта Не я забравяйте. Велика е жертва

та й в името на най-святото. Името й 
Дядо Петър... Не издържало сър- е Стоянка — една югославска майка, 

пето му Умрял с отворени очи по гях. И нека скътани дълбоко останат думК- 
И нея я вече няма. те й: „Много сълзц сине, много съл-
Зелепият дяор пред бялата къща в зи... Да бях. дърво - щях да изсъхна,

планинското село „е се огласи с без- ««^"^ГдаЗесъхпа"1'' ’ * 
грижиия смях на ниуцп и правпуцм; бях^зво^ ^а^ресъхка..^ ^
х„Х клоГтГи Горещ и едЯнГб1?ез„ч- ли, отколкото са се радвали „а слън- 
ка. Посадиха ги децата "а Югославия. Ч °- 
Нейните деца, които всеки ден идват 
тук, отвсякъде. За да сложат устни в

низации 
които проблема по заема 
пето на работа са сложи
ли в центъра на активност
та си, се изтъква, чс на
ред с усилията за продук 

заемане на работна 
ръка, трябва да 
почини за

се, щипи на региона не 
смекчи до очакваната сте
пен. В тази част на репуб 
ликата работа 

37 000' лица. На списъци 
незаетите при об- 

самоуправител 
ни общности по заемане 
на работа постоянно 
увеличава броят на млади
те с трети и четвърти сте 
лен средно образование. 
Това говори за несъглас-

Пнтаха я. Разказваше им с глас, вчак?т

те на
тивнощинските се правят 

преустройство
образователио-възлита

система, която ще 
пай-съответна ст-

се
на
телната 
излъчва 
руктура на кадри.

ЕДНА УСПЕШНА АКЦИЯ НА ДИМИТРОВ 
СРЕДНОШКОЛЦИ

-нокоссни отОЩЕ 
ГРАДСКИТЕ

ГРИЖИ ЗА МЛАДИТЕ ГОРИ ИМ.

състезателен 
класови

дух. 
общ и осУчениците от Среднош

колския
център ,/Йосип Броз 
то" в Димитровград 
давна проведоха 
успешна еднодневна 
ция по окопаваие на зале 
сени борови фиданки.

В акцията участвуваха 
всички класове на учили
щето, при което се изяви

здрав 
Всички 
ти постигнаха извънредни 

но по обща 
бяха

образователен
Хи- 

неот резултати, 
оценка най-добри 
учениците от П-1 клас, мре 
двождапи от’ класовата р-ь 
ководителка М иловапка 
Каменова.

твърде
ак-

Габриела Димитрови. 
Димитровград

Зоран Колев, II кл. 
Димитровград
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ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯМЕЖДУ 
И НАВИЦИТЕ

I Неспокойни р...СЪДБИ ЧОВЕШКИ »3абравящи« данъвопяатцн
Сега, когато в борбата за икономическа 

стабилизация, се полагат усилия да се осъще- 
обтцестиените цели, нерядко и различ 

пезаплатени данъчни облагалия създава/ 
трудности в изпълняването на 
цели и задачи, В Босилеградска оощина, на; 
пример числото на данъкоплатците, които 
заплащат облаганията, от година на година се 
увеличава и по един или друг нвчин«“ 
трудияпа формирането на общинския бюджет 
и 'бюджетите на самоуправителните оошности 
на интересите.

В Босилеградска община има над пет хиля- 
данъкоплатци, преди всичко селскостопан

ски производители и занаятчии. Както подчер
тава Сотир Сотиров, директор на Управление-

Общииската

)

върнатПомолил да го
Казал: „Тук съмбрат му (който живее в 

друга страна), или при се 
Нямало как, 

синът взима баща си и го 
завежда на село.

Взима си и годишна ро 
чивка, за да го гледа. Но 
почивката като 
той не „намерил" друго 
решение — и с влака го 
завежда при брат си в 
съседната страна. Брат 
му го. нямало, но той го 
оставил при снаха си и 
побързал * да се върне на
зад, под претекс, че много

Ако строго се опазваше 
закона за така наречения на село. 80 ствянат 

мите .повече от
оставете!"...

прекарал 
години, тук ме 
Принудил се, че дал и сне 

децата

стрите му.мо-семеен дълг, на село 
же би нямаше да стават 

истории. Имен
общоприетите

неприятни 
но, ако центърът за соди 
ални грижи по-енергицио 
го прилагаше щяха миози 
на хора да бъдат пощаде
ни от разкарвания, нес
годи й унизения.

Името му нарочно няма 
да споменаваме, за да не 
нанасяме болка на. човека. 
Неотдавна в едно село в 
южната част на Димитров 
градска община 84-годи- 
шен старец, който от го
дина насам си живее сам- 
самичък си счупил крак. 
Единият му син, който 
живее в голям град и там 
си има триетажна 'къта} 
го взема за известно вре 
хме, но на снахата й „доте
гнал” и започнала да мъм 
ри съпруга си' защо да е; 
при тях, защо не е при

степите нари па 
си, за да не се „разправ
ят" после.

не

изтекла,

И така — сега си е на 
село, седмично го. навестя 
ват веднаж, но как 
карва последните си дни, 
само той си знае, защото 
още ме оздравял, трябва 
и да се слуша...

пре

ди

къмто за обществени приходи 
скупщина през миналата година те са трябвали 

заплатят 41265 834 динара — поради неиз- 
ггьлнянансто на задълженията си в края на ми 
палата година те са останали длъжни, т.е. оо- 
щимският бюджет и бюджетите на различните 
самоуправителии общности на интересите са 
останали „по-тънки" с 8 435 568 динара. От це
локупното число данъкоплатци около 400 души 
въобще не са заплащали облаганията си. Защо?

година на го-

бърза.
Срещата между, бащата 

и другия син сигурно 
е била много приятна, по 

седмица

се
даИС

Може би Центърът 
социални грижи би тряб
вало да"-разгледа по-ща- 
тслио и този и още някои 
други случаи и да постъ
пи4 в рамките 
компетенции.

за
само след една 
синът го завежда обрат
но... ,И го оставя при брат 
си, като също „много 
бърза"...

И така старецът пак сс 
защотс

се
на своите

Една от причините е, 
дина в общината се увеличава числото на ста- 

изнемощели лица и на социалните сл\« 
числят към данъкоплатците.

че отоказал в неволя, 
нямал подслон. М. А.

рпте и
чай, а които сс 
Службата по обществени приходи полага уси- 

ползувайки се със законопредписаниятаПОЩАТА В С. БИСТЪР Vлия и
една част от средствата, макар и със закъсне- 

Има обаче около 120 души, сре- 
всички мероприятия са безсилни, по-

ние, заплаща, 
щу които
течно те нямат средства да заплатят дълговете 
си. Но има и такива случаи, когато данъко
платците са стари и изнемощели,
ИхМ обработват роднини, близки и децата им, а 
облаганията пак не се заплащат, 
средствата с големи усилия на служащите 
посочената слуяба или се заплашат, или да
нъкоплатците се освобождават от заплащане, 
или пък след смъртта на данако.платците изо
станалите средства се заплащат от взимащите 
имотите им в наследство.

Важен фактор в бита 

на десет села
а имотите

В случая,
в

Ф САМО ПРЕЗ ТЕЧЕНИЕТО НА ЕДИН МЕСЕЦ ЖИТЕЛИТЕ ОТ ДЕ 
СЕТТЕ СЕЛА В ТЛЪМИНСКИ КРАЙ ИЗПРАТЯТ ИЛИ ПОЛУЧАТ 5000 ПИСМА.

Пощата в село Бистър 
от година на година заема 
все по-важно място в жи
вота на хората от десетте 
села в южната част на 
Босилеградска община. За 
щото селяните от Бистър 
Долно и Горно Тлъмино.
Рикачево, Бранковци, Ка- 
раманица, Голеш, Жера- 
вино, Ярещник, Назърица 
и Доганица, поддържат 
многобройни и интензив
ни връзки с роднини и 
приятели в хмного градове 
на страната, а все по-дина 
мичният живот в този 
край увеличава нуждите 
на хората от по-разнообра 
зни и по-качествени пощен 
ски услуги.

Само през течението на 
един месец жителите от 
този край изпратят или 
получат средно 5000

Положението не е по-инакво и през девет- 
Дълговете пак не са 
сега възлизат на 8,4

пиСхМа и картички, и над нение, особено в зимниг 
50 колети. Средният пла- период. Според думите 
тежен месечен оборот въз на управителя ГАНЧЕ ГО 
лиза на над 400 000 дина- ШЕВ, този проблем е тру 
ра. В пощата пристигат дно разрешим, защото 
или оттук тръгват чекови един пощенски раздавач 
записи на сума от над не може бързо да обслужи 
220 000 динара. толкова голям район, а

И спестовната служба материалните възможнос- 
отчита добри резултати ти на пощата не позволя- 
Месечно тук се внасят или ват да бъде приет още 
взимат над 250 000 дина- един раздавач, 
ра. Тези данни показват, 
че всекидневно се повиша

месечието на годината, 
заплатени, т.е. същите и 
милиона. Но, имайки предвид че през настоя
щата година е запланувано от данъкоплатците 
да се заплатят 55 милиона динара сега са за

миналатаплатени повече средства отколкото 
година. По всичко обаче личи, че запланува
ното и сега не ще може да се реализира. Едно 
обаче е сигурно: по-голямото сътрудничество с 
хместните общности ще даде отговор дад^ 
всичките данъкоплатци, разбира се които не из
пълняват задълженията си, наистина не могат 
да направят това.

В. Б.К. Г.
ва икономическата 
на дохмакинствата в 
села.

сила
тези

АРХЕОЛОГ ПРОФ. ДРАГАН СРЕЙОВИЧ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД
Обаче трябва да се от

бележи, че населението 
отправя доста забележки 
по отношение 
та на пощенските услуги.
Именно, в някои села пие 
мата и останалите пратки 
пристигат с голямо закъс Известният археолог 
———Белград,

ган Срейович 
седмица посети

Сказка за археологическите изследванияинтензите

от рите следи за съществова 
професор Дра- иието на Димитровград 

миналата са от бакърния период. 
Димит- В римско време тук е съ- 

ровград и изнесе сказка ществувало селище с ла
па тема! „Значението на ар тинско име 
хеологическите изследва- ТИ". С оглед на 
ния за стопанството".

вероятно в периода 
ду 4 и 6 век.

меж

ПОГАНОВО — Всички открити архе 
ологически находища трябТрудова акция „ТРАНСЛИ- ' 

факта,
че това селшце своевремен 
но е било

Срещата на Димитров- край важен „царски път”, 
градчани с неуморимия ра сигурно е, че в околност-’ 
детел на археоложкото де та му се намират множес 
ло, с човека, който откри тво (открити и неоткрити) 
сега вече световно извее- обекти от археологическо 
тния Лепенски вир, беше ,,
твърде приятна и полезна. - р ФесоР сРе~
Сказката му беше интере иович и Александър 
она и изобилствуваше с гов’ известен 
многобройни и на димит- Димитровград 
ровградчани досега неиз га живее и работи в Бел- 

данни за минало- град, посетиха Гоиндолс
Димитровградски

край. Например, най-ста-

ва да се евидентират, а 
след това по някакъв ред 
да се изследят — каза Сре 
йович. Вразположено тази насока виеМакар че още не са завършили с приби

рането на реколтата и обезпечаването на дърва 
зима, трудолюбивите погановт 

чани тези дни организираха и трудова акция. 
Именно, на места новопостроеният път от По^ 
гановски манастир до центъра на селото е раз
бит и се наложи да се попълнят дупките с 
пясък и чакъл, {а трябва да се положат търби 
в подлезите.

Очаква се с няколкодневна трудова 
този път напълно да бъде доведен в ред.

вече имате начални крач
ки, но акцията трябва да 
бъде по-широка и по-ор 
ганизирана. Другарят Сре 
йович

за настъпващата

изтъкна значението 
на археоложката сбирка, 
която се съхранява във 
витрините на Центъра на 
културата и напомни, че 
тази сбирка заслужава 
й се

Ги-
биолог от 

който се-акция да
вестни 
то на

намери по-подходящоМ. А. място.кото кале, за 
ват, че е построено

което каз- 
най- А. Ташков
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Мизическа »Умура,(ДШр(т) ШАХМАТ

МИ ш и~ Е5,™*1* ««ОЛНА СРЕЩА
• -ВЕЛБЪЖД- (КЮСТЕНДИЛ) 2:4, (2:1)

второто полувре,че Цеитра 
лният, нападател на „Вел
бъжд” Димитров, с хубав 
гол изравни резултата —

В рамките на 
жду Босилеградока 
Общинският 
гария, на 21

Ш.к. „ДИМИТРОВГРАД” _ Ш.К. „БРАНКО МИЛ 
КОВИЧ" (ГАДЖИН ХАН) 5:3

След лошото стартуване 
в Нишка зона

ПОоГб“НОТО СътРУДничество
съвет в К СФР Югосла«ия и 
съвет в Кюстендил _ НР Бъл-

Босилеград се проведе ме- 
?еща между Първите отбори 

от Босилеград „ дФС „Велбъжд”

ме-
илроден 
този месец 

ждународна футболна 
ка ФК „Младост” 
от Кюстендил.

0:1, Чеда Тошев 
лош Машулович . 1/2 : 1/2, 
Петър Гигов — Новица Бо 
гданович 0:1, Тодор Пе
шев
1/2 : 1/2, Младен Алексов 
— Иван Цветкович 1:0 и 
Василие Костадинов — Бо 
бан Милошевич 1:0.

Ми-
в изток, 

шах- 
всеки нов

димитровградските 
матисти във
кръг играят все по-добре.

В първия кръг Димитров 
градските шахматисти го
стуваха в Ниш. С шахма- 

Електроннага

В продължение на игра
та умора все повече се 
чувствуваше при босилег- 
радските футболисти, дс 
като гостите от

Боян Пейчич
В добра,

вълнуваща игра, футбол и 
стите на „Велбъжд”, кон 
то се състезават в „Б” Гру 

Републиканската 
футоолна лига и понасто
ящем са на 4 мЯСто, изво
юваха победа от 4:2, поду- - който 
време 2:1 За . босилеград- 
ските футболисти.

Мачът имаше

мъжествена и за втори път да 
мрежата улучи

зад гърба
вратаря — 2:0. И 

зрителите,
ха, че с тоя резултат ще 
завърши първото 
ме, десният

и а Кюстен
дил играеха все по-добре 
и по-организирано. Най- 
н а пред Ангелов, а след тс 
ва и Стамболийски обезпе 
чиха убедителна победа 
своя отбор — 4:2. ■

тистите нако-гато индустрия играха наравно Разговаряйки с шахма- 
4:4. Веднага след това в тистите от Димитровград 
нова среща поб.едиха шах- как след слабия старт на- 
матиетите от Нишка баня стъпи серия добри резул- 
с резултат 4,5:3,5.

В предпоследния 
шахматният клуб „Дими
тровград" игра в 
Студена и победи с 5:3.
Този път димитревградча- 
ни бяха в комплетен със-

пата на очаква-

полувре- 
полузащитник начесто пъти 

ко навлизаше
тати, всички до един по- 

кръг сочиха, че нямат шахмат
ни помещения. Именно, 

Долна все до началото на първен 
ството не са имали поме 
щения, където да трени
рат. Едва в началото на 
този месец, когато започ
на да работи клубът в 
„Тигър" започнаха ежедне 
вни тренировки. Шахмати

дълбо-
„ в полето на
домашния отбор, „открад. 
на от С. Якимов 
и успя да 
та на 2:1.

..Младост”: М. Чипев, С 
1'кнмов. В. Ивковмч, Д. 
Златков (Г. Тодоров), 13 
Тасев, 3. Младенов, Б. Та

. ^

две раз
лични полувремена. В пър 
вото, домашните футбол и 
сти бяха .много по-добри.
Но във второто, гостува- 1 
щият отбор, физически и ! 
организационно по-подгог- ! 
вен, превзе

топката
резултанамали

тав и ако щастието им бе 
по-добро можеха да пести 
гнат още пс-убедителна по 
беда.

В последния кръг дими стите с нетърпение очак- 
тровградчапи се срещнаха ват построяването на обек 
с шахматистите от Гаджин та в спортния център 

„Парк” надявайки се, че 
тук ще получат свое кът
че. Разбира се, че на шах
мата и на шахматистите е 

Миланко Дробняк — Ра- необходима подкрепа, по- 
тко Станоевич 1:0, Бора неже с досегашните си ре 
Андрич — Небойша Жив- зултати заслужават това: 
кович 1:0, Божидар Каме 
нов — Сърбислав Кръстич

играта в свои I 
ръце, установи теренско | 
надмощие и успя не само | 
да изравни резултата, но 1 
и да извоюва победа.

Срещата започна с бу- 1 
рен натиск на домашния | 
отбор, на който Кюстендил а 
ските, футболисти се про 1 
тивопоставяха с добре ор 1 
ганизирана защита и от- I

: I
хан и отново спечелиха 
срещата с резултат 5:3. 

Ето и отделните резулта

я 1 ти:
- ■* *§ж

ИВвреме на време 
опити за контраатаки гла
вно чрез Ангелов и Дими
тров.

правеха Д. С.

4 • ■
ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

Футболистите на „Младост” и „Велбъжд”
След почивката темпът сев, Г. Георгиев (В. Заха- 

участвуваха повече с което се наложиха дома риев), В. Чипев, Ж. Евтн- 
кините през първото по- мов (В. Ивков), и В. Тас- 

домаш луврелге значително поспа ксв (С. Владимиров).
със дна. Техните акции става „Велбъжд": Д. Соколов, 

силен удар по земя улу- ха все по-редки и по-неор- И. Велинов, Л. Тончев, Г. 
чи целта — 1:0. Тоя гол ганизирани, а за сметка Петров, В. Биков. П. Стам 
още повече - насърчи игра на тях, гостуващият отбор болийски, Ч. Герков, й. -

все по-често атакуваше Димитров, В. Ангелов и Г. 
към вратата на М. Чи Стойнев, 
лев, който няколко пъти Съдията Д. Станкович с 
с успешни интервенции из помощниците М. Савич и 
мами аплодисменти на от- М. Стопиш от Сурдулица 
крита сцена. При такава 
игра, вече в 15 минута на

В 18 минута в една до
бре изведена атака, в ко
ято
футболисти на „Младост" 
лявото крило на 
ния отбор В. Тасков

НЕ ЧАКАХА НА 
КООПЕРАЦИЯТА
Плодородната есен разнежни сърцата 

селскостопанските производители в Тлъмински 
край. Реколтата е наистина богата, а ябълките

Някои селяни 
има

на

родиха, както никога досега, 
набраха и до 6500 кг. „Има и за дома, а 

казват те.
та на домакините. Реде- 
ха се атаки към вратата 
на Соколов. И в 35 мину
та след груба гршка на 
вратаря на „Велбъжд", 
централният нападател на 
„Младост" В. Чипев успя

н за пазара
От средата ма .месеца ООСТ „Напредък’ 

от Босилеград започна да изкупува ябълките, 
като заплаща пс- 3 динара за килограм. Но тъй

по IV- срещата авторитетно
М. я.

като изкупуването им закъсня, а цената не за
доволи селскостопанските производители, някои 
селяни от Долно Тлъмгшо се сдружиха н само
стоятелно организираха продажба. С камион на 
„Слога” прекараха до Владичии хан към 20 000 
кг ябълки и там ги продадоха на „Делншзс”, 
който им заплати по 5 динара за един кпло-

ФУТБОЛ

Висока победа
грам. След като заплатиха транспортните раз
ходи, селяните осъществиха печалба от 4,5 дш 
нара на килограм.

„А. БАЛКАНСКИ” — „ЕДИНСТВО" (БЕЛА ПАЛАН

КА) Димитровград, 24 октомври 1982 г. Спортният 
центъи Парк”: теренът идеален за шра. Времето 
слънчево зрители о^оло 200 души. Стдшв - среща-

СрМр.» Г, <ГГ7ДР.»
ниша Иванов в 47 ВеЛ„чков и Тодо-
ХТот“ I БалканХ” и" А. Тричкович от „Едии- 
ство”.

тигне вторият гол веднага 
след това. Всъщност това 
бо и заключително добра 
атака па домашния отбор, 
след
с хубав удар приключи та 
зи акция. В 85 минута фу 
тболистът Драган Дончев, 
който за пръв път иаегъ- 

състап па „А.

К. Г.
която Рапш Тодоров М’

пи в първия
Балкански”, постигна окоп 

резултат от 3:0. 
В следващия кръг па 31 

октомври т.г. „А. Балкан
ски” гостува в Бабушии 
ца, където ще играе сре
щу отбора „Лужница”.

Стоян Анджелкович 7, 
Милепко Видаповнч 6, Дра 
ган Величков 6, Мнловаи 
Тодоройич 7, Зоран Зар
ков 6, (Драган Дончев 7) 
Никола Найденов 8, Сипи 

Иванов 8, Новица Алек 
6 (Тошко Гоцев 6). 

Кръста Кръстев 8.

ШШ!пчателниябор. „Единство” не успя 
съпротива, осо У IЕдва в деветия кръг на

първенството футболисти- да „торото полу-
те „а „А. Балкански з* ^™еПРпрез първото по
играха, както умеят. Оча Р глаВио се водеше
кваше се от тях това сед У > авиа игра. 
мици наред. Но все Д° г 'що започна второ-
този кръг футболистите иг п0лу„рсме един играч
раха безкръвно. С една против,шковия отбор
дума, това беше игпа с ръка в своето на-
твърде блед, ни приблиди ^атеЛ|Р ,юлв Сипиша 

миналогодия и“аяов от дузпа бе неу
. „аиим и огбеляза първия

Въпреки че и днес не и< с което „А. Балкан
раха в най-добрия състав, повсде. След това
домакините изиграха един , ,,жи играта на среда
добър мач и напълно на- за да сс пое
диграха противниковия от га на )

N ШИ ■
>. - ' 
к* чДе«

||щ|1
I1

' 3ш V

телно както 
ния.

Ц
ша
сов

яс. д.
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ХУМОР - ШИРА—ЗАБАВА

говори всичко, което пойб 
кп жена му.ф Извинете, чс не ви по 

на последък мно
сТрашио 

се иска да тренирам 
нещо или да ходя на раз
ходка.

— Ц какво правите, оти 
вате на тренировка или се 
разхождате?

— Не, сядам в едно кре 
сло и чакам докато 
мине.

Понякога
ЧЪРЧИЛзнах, но 

го съм се изменил,
О. УАЙЛД . 

ф Никога не бъди тъжен 
— губиш много време, до 
като чакаш другия.

ми
ф За пари той бе готов 
да стане всичко, дори чеСь 
■ген човек.

Е. УИПЪЛ 
ф Глупаво е да се строй 

около гробището:
вътре.

М. ТВЕН
ми ограда

тия, които лежат 
не могат да излязат навъП 
а тия, които са отвън, са- 

отидат

ИРОНИИ Така смо Ни учили...***
Композитор ое срещнал щ Иронията е оскръбле- 

с един млад колега, който 
за себе си мислел, че е

ми не искат да 
там.ние, облечено и дрехите

низ Поганово и бая ИлияЛ. БРИСБЕЙН Идем си некня
йела Маичо у ябълйе, йела си узнн

на комплимент.
Е. УИПЪЛнещо много и чувствувал, 

че му е съдено едва ли не 
да открие нова ера в му
зикалното творчество. Ком 

подканил

ф Да бъдеш млада, ио 
грозна, е толкова утеши
телно, колкото да б-ьдеш

МС вика:
некойу. бая Илийо — додеяло 

и 1ЬИ би Г+>р-
ф Истинската свобода с 
само тази страна, в която 
човек може да върши и

— Море, мани се 
ми йс оди ябълйете то носим —
“ил да ми не е жал, понеже съм Ьи понел на

красива, ио стара.
позиторът го 
към скромност и казал:

— Когато бях на ваша-

ЛДРОШФУКО

Д ^ А ябълйе — златне. Да им се ненагледаш.
нема кой даприя-та възраст, млади 

телю, за мен всичко беше 
„аз” На 25 години казвах 
„аз и Моцарт”, около 40 
„Моцарт и аз”, а днес с 
чиста съвест казвам „Мо
царт”.

Има и круше колко очеш, ама 
бере. И онова що се набере — пропада 
зевниците и се едува, или човеци йи даваю на

по

оез ш«чопке
„Конкурс"

стокуту.
— Па нема ли задругата да се сети дека 

у Поганово има ябълйе да Ьи откупи. На па
зар текве убаве ябълйе се продаваю по 20 ди
нара — кажем му я.

— Ама н,и не йи интересуйе това — каже 
он. Они оче или да йе дибидус мънечка це
ната, или джабе ... А това га нема нигде.

И нещо се сети. Преди петнаестина године, 
у задругуту у Поганово се направи план за 
садеше на ябълйе. Това беше у склад с неки- 
кву „реонизацию" на пошопривредуту. Тегая 
рекоше: У Поганово се раджаю най-убаве 
ябълйе у Димитровградску опщину. И узеше 
та направише комплекси, насадите на човеци 
шиве с ябълйе.

ПАРАДОКСИ След въвеждане на дисциплина в мебел
ната фабрика „Васил Иванов — Циле” узнава
ме, че и земеделската кооперация „Сточар" на
скоро ще обнародва конкурс за приемане на 
един „унгарец".

ф Ограничените хора пра 
вят далеч по-малко глу
пости, отколкото умните.

ДОСТОЕВСКИ

Ф Ах, красота, красота, 
колко грозотии са напра- „Пестене"вени заради нея.

Н. ЛЕСКОВ Некою годину се грижите за ши, а после 
дигоше руйе: и задругата и стопаните. Милу
ше године, много дръвчетия се посушише оди 
стоку и лоше време, ама некоя се отеше. 
Деиъска това су големе убаве ябълйе, съвиле 
се оди род. Ама нема кой да йи бере, нити 
пак кой да Йи откупи. Дооде тека човеци кой 
кига стигне да си набере колко за свойе по- 
требе, а онова си пропада...

И док си оратимо тека с бая Илия, мину 
йедън негов комшия и рече и мойете ябълйе 
пропадаю, нече децата да беру, а защо, за
що тека смо Йи учили.

— Кико? — питам.

Ф Не рядко в живота има 
случаи, когато е умно да 
не бъдем твърде умни.

ШИЛЕР
@ Всякога е приятно да 
не отидеш там, където те 
чакат.

В земеделската кооперация „Сточар” из
мислили нов начин за пестене: 
бират слънчогледа и да трупат трудодни — про
сто го оставят да се изрони и сетне го изорават.

вместо да при-

ИНТЕРЕСНАТА СТРАНИЦА НА ЖИВОТА

бн ви е известно■■■

— Па тека. Док беоше млади и малечйи
работите, 

кой
може и колко може — изучише и ватише на 
работу по градовете, а нийе на село остадомо 
сами...

... На един румънец, кой
то се оплаквал от болки в 
стомаха, лекарите с по
мощта на рентген апарата 
открили, че в корема му 
се намират 6 пчели и то 
— живи.

боя (забелязваме я в 226 
дял на десетхилядития дял 
от секундата), зелената 
(371), синята (598) и жъл
тата боя (963).
... Най-дълго дървено стъб 
лище се намира в Норве
гия- Направено е през 
1955 година и се състои от 
3175 басамака.

червената — От всички растения
най-дълбоки корени има 
акацията —■ растяща в 

Щ Югозападна Африка — чи
ито корени достигат 88 ме 
тра.
... Една японска фирма е 
конструирала „ръчен ча

совник на 21 век”. В не
го е вграден микрокомпю 
тер, които може да да
де най-различни информа
ции, от които 
ние за влакове и коли и 
време на политане на са
молетите. Часовникът има 
и миниатюрен 
телевизионен екран.

... Най-дългата дума на 
света се състои от 184 бу
кви. Това е гръцка дума 
намираща се в едно от 
книжовните произведения 
на Аристофан.

нийе думаемо — учете деца да 
учете деца да не работите. И они

не
кико

разписа

Нещо си мислим: ако децата су излетела 
из гнездото, що се каже, нели задругата не йс. 
Нели она треба да се погрижи за онова що 
се роди на землюту да не пропада. Защо, и 
това е стабилизация — да се приберу плодо
вете.

..* Установено е, че докато 
човек пътува боите забел 
язва различно. Най-добре 

забелязва

радио и

се
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