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С пм м ярщмдот
«• СФРЮ Й.СИП (|М1
Тмт« от 14 февру

ари 1971 г. 
етво „Братство" е у до- 
стоом с Орден братст
во н единство със сре
бърен венец аа особе
ни заслуги в областта 
иа информативната и 
графическа дейност и 
»а примес в развити
ето иа братството и 
единството между на- 

■ите народи и наро
дности.

Иадатол-
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НА СКУПЩИНАТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ МИЛАН ДРАГОВИЧ В ДИМИТРОВГРАД

Добра развойна насока на стопанството
Зачитайки сегашния ико 

номически момент, в кой
то се намира 
щество, ясно е защо 
МЯСТО >в

ТИЧРГКИяЪКд^тт51ИЛи^ ДРАГОВИЧ В РАЗГОВОР СЪС СТОПАНСКО-ПОЛИ 
ШЧЕСКИЯ АКТИВ НА ДИМИТРОВГРАДСКА щината наистина е реална 

възможност да се спре ми 
грацията.

Що се отнася до инфра
структурата в общината, 
подпредседателят на.Скуп- 

% щината на СР Сърбия под
черта, че в тази насока 
Димитровград с право мо
же да разчита на помощта 
на по-широката обществе
но-политическа общност и 
тя сигурно няма да изоста 
не. Свързването на дими-.

стопанство 
колек- 

„Ком 
също

ОБЩИНАнашето об- 
челоно

разговорите бяха 
измененията и допълнения 
та на средносрочния 
и програма за стопанското 
развитие на Димитровград 
ска община.

Запознавайки

га е добра. Нужно е оба
че да се изучи доходност
та на всеки нов обект 
преди да се построи. Защо 
то е важно колко 
ход се получава за 
динар капиталовложения, 
а не да говорим за имаги 
нарни количества. Нужно 
е също да се освободим 
от големите развойни ам
биции, особено от тези, 
които изискват вносни ма
шини и преработват внос
ни суровини. Вашата на
сока продължи Драгович 
да развивате земеделието, 
енергийната база и стопан 
ството с малки мощности 
е добра и реална и е в 
унисон с общата насока. 
Всяка среда може да се 
развива и с малки мощно
сти, крачка по крачка. С 
дислоцирането на мощно
стите извън центъра на об

план
до-

един

подпредсе
дателя на Скупщината 
Социалистическа републи
ка Сърбия с идеите в та-

на

зи насока членовете на 
стопанско-политическия ак 
тив изтъкнаха, че основно 
то от което се е тръгнало 
е да се задържи местното 
население, т.е. да се спре 
миграцията към центъра 
на общината. Това ще се 
постигне ако малките мо-

тровгр адското 
с големите трудови 
тиви като („Котекс”, 
пас” ,„Инекс'' и др) 
е добра насока която тря
бва да продължи.

От разговора със стопанско-политическия актив По време на пребивава
нето си в Димитровград 
Милан Драгович посети ов 
цефермата в Лшшнско по
ле, микроакумулацията и 
ООСТ „Димитровград”.

на храна. В животновъдс
твото се предлага да се 
разшири овцефермата в 
Липинско поле. Предви
дени са също капиталовло 
жения в изграждането на 
кравеферма за 500 крави; 
след това два обекта за 
угояване на телци, един 
във Висок и един в Забъ>р 
дието- Желюша се пред
вижда изграждането на 
ферма за свине.

И на частния сектор, за 
читайки заинтересованост-

този проблем да бъде раз
решен.

Лоша е картината по ек 
раните, пък и слабо се 
чуват Радио Ниш и Радио 
Белград. За да се поправи 
това е нужно да се изгра
дят два препредавателя, за 
които обаче недостигат

щ кости се развиват в ос
таналите райони на общи
ната. Възможности за 
това съществуват, про
дължи председателя на 
общинския синдикален съ 
вет Саша Димитров, има 
йки предвид находища
та на огнеупорна глина 
край село Бребевница- Ма 
кър че количествата 
още не са напълно утвърде 
ни, възможно е в екс
плоатацията да бъдат зае
ти към 15 работници.

В района на село Било 
са завършени 
ята и уточнени 
вата на андензит, който се 

строителството.

А. Т.

ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪТЯ 
СУКОВО—РАКИТА

средства.
Благодарейки на на по- 

широката обществено-по
литическа общност и ан
гажирането на числящите 
се към ЮНА, проблемът с. 
електрификацията 
е разрешен. Без ток са са-, 

села: Прача и Тра
па. Но за да се осъщест- 

сто-

все

*
почтита на гражданите, са за- 

30—40 мини —планувани 
ферми за отглеждане на 
овце, крави, свине и т.н.

За да може всичко, ко
ето е внесено в изменени
ята или като идея или ка 
то план, да се осъществи, 
нужно е да се развие ин
фраструктурата в община
та, подчерта Иван Ден- 

секретар на Председа 
Общинския 

СКС в Дими-

изследвани
количест Нова година?мо два

ви дислоцирането на 
папските 
но е да се

ползва в 
И тук има възможност за 

на 20—30 работни-

мощности 1нуж- 
построч, ПО ки-

далокопровод Ако времето позволи, ще продължи изгра- 
Суково—Ракита. Тази инфор- 

получшме от секретаря на Регионалната

заемане ловолтния 
от Пирот до Димитров
град за което са

12 стари милиарда

ждането па пътяЦИ.
нужни мацня

самоуправгкгелаIа общност за пътища в Ниш Ве- 
Сибишювпч. Той изтъкна, че от републи- 

обезпечшш 2 500 000 и от 
собствени шточници 5 000 000 динара. Вече © 
подписан договор и със строителната трудова 

„Църнотравац” в Белград, която Ще

В план е отново да се 
мината за лигнит- 

Мъз- 
лредвид 

към домашни

около
динара. Общината това 
може да обезпечи и зато
ва сб разчита на помощта 

Републиката и Фонда 
за насърчаване развитието 
,на изостаналите

пеотвори 
ни въглища в село 

имайки
лнмнр 
«канони източници са

чев, 
телствого нагош,

ориентацията 
източници на енергия.

на съадеъствува- 
мошности за израбо 

елементи

комитет на 
тровпрад. Има се предвид 
разширяването и преди 
воичко модернизацията

съобщения в общи 
ната, телефонната М1режа 
и електрификацията- Изве 
стно е, че съвременна

има само междуна 
родното шосе Ниш — Со
фи,, в дължина от 11 ки
лометра. Останалата част 

ггьтищага са региоиал- 
Локални шекатегори-

лаТ
краищарамките 

щите 
тка

организация 
строи обекта.

на
ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ 
ГОЛЕМИТЕ РАЗВОЙНИ 
АМБИЦИИ

пътнитена бетонни 
към строителната 
ва организация 
трябва да се увеличи асор- 

тези елементи.

трудо-
„Градая",

За спаденпе, пътят Суково—Ракита е из- 
моста при .село Власи в дължина отна граден до

10 км. Именно, сега „навлиза" в ждрелото на 
Ерма при село Власи, а сепне в Одоров- 

Погановски манастир към Одо

стилка Взимайки участие в раз- 
,'овормтс нрадпредсодател 

Скупщината иа Соци 
република

тимента на

ПРЕДИМСТВО НА ЗЕМЕ 
ДЕЛИЕТО И ЖИВОТНО 
ВЪДСТВОТО

рака 
ското ждрело от 
ровщг.

ят на
алистическа 
Сърбия Милан Драгович 
подчерта, че и занапред ни 
очакват трудности, по цел 
■га е с увеличен 
се премахват дълговете. Те 

са ориентирани 
вносни суровини, ще 

износ

«а
през 

10 000 000 дика
ни и
зирани пътища, но п твър 
ле лошо състояние. Пора
ди топа Висок почти поло 
иин година е откъснат от 
Димитровград.

От 42 населени места в 
общината, продължи Дел
чев, само 4 имат телефои- 

връзка с Димитровград.
значение трябва 

гледна

— Само за прокарването на пътя
В измененията и демтьл- 

иенията на средносрочния 
план приоритетно място е 
дадено на земеделието и 
животновъдството, изтък
на Милан Каладжийски,

СТОТШ1НСТ1ВО

един тунел са необходими над
Сибинавнч. А такива тунели рт Вяа- 

още седем. Но

износ да
ра — казва

до Трънски Одоровцн имасизи, които 
към
трябва е увеличен 
сами да сн обезпечават ва 
лутни средства за тази 
цел. Коментирайки продло 

изменения ва пла 
Милан Драгович нзтък 

, че насоката към мал- 
[ мощности, разиоложе- 

рнйовите на община

колкото стигнем, з»ние строим с тези средства
1дължина на пътя, пъкда намаляваме общата

НаЧЛОб)цинската скуДОШ- 
Чрез/ обмен и изкупу- 

ване на земя обществени
ят сектор би трябвало да 
увеличи значително овоитс 
площи и да има 
ио-активна роля в борбата 
:,а увеличено производство

време да бъдат обезпечена 
продъл ж и м изгражданото

очакваме в скоро 
„ ои(е средства, за да 

му — споделя Сибииоюич.

при иана. От какво 
да бъде това

на .всенародната от 
излишно да с©

женитеот на,
точка
брана е - _в 
говори. Затова трябва да 
со изнамерят възможности

па
км
ИИ НО



НАС Iи нПО СВЕТА
ИСПАНИЯ СЛЕД ИЗБОРИТЕ

НАКРАТКОПървото социалистиче 

око правителство
• ПЕКИН: На 20 

декември ще започне 
китайскияЗначение на 

икономическото 

сътрудничество

турне на 
министър ■ председа- 

Джао Циян 
Африка. Циян тде 
сети десет необвърза
ни африкански стра 
ни за Да „обмени мие 
НИ;/ и опит”.

потел
по

Фелипс Гонзалес министър-председател, Алфоисо 
Гера подпредседател, Фсрнандо Моран министър 
външните работи.

член <на прани*тслство- 
то, 56-годишния Фернандо 
Моран. Министър на вътре 
шиите работи1 с Хосен Ба- 
рио Иусво, министър 
отбраната Марсис Сера, а 
Мигал Боер с министър на
икономиката,

След убедителната побе
да на ПСОЕ *на общите из
бори Испания получи ггьр 
лото социалистическо пра
вителство в националната 
си история. Шефът на Со- 

партия 
който 

положи

рия • РИМ: Отношени 
Италия ията между 

НР България остават 
напрегнати, тъй като 
случаят с арестува
ния служащ в пред
ставителството на бъл 
гарската въздухопла 

компания ь 
обви

международните 
отношения.Комисията по подготов

ки на Югославия за учас
тие на Седмата конфе
ренция на необвързаните 
страни тези дни оцени, че 
икономическите пробле
ми трябва да получат -ед
но от централните места в 
работата на Конференция
та, която в началото на 
март ще се състои в сто
лицата на Индия- Защото 
под влиянието на голяма
та стопанска рецесия и
нараствалите икономичес 
ки трудности развиващите 
се страни западат във все 
по-критична икономичес
ка обстановка. Особено за 
грижват острите мерки 
на развитите страни, вслед 
ствие на които необвърза
ните и развиващите се 
страни са принудени да на 
маляоват ритъма на стопан
ското си развитие. Опас
ното изостряне в прегово
рите във връзка с иконо
мическите проблелш осуе
тява постигане на споразу
мение за започване на глоб 
ални преговори за измене
ние на съществуващата сис

тема на паикономически 
Затова установяваното 
нов международен иконо
мически порядък трябва 
да се потвърди като дълго 
срочна стратегическа насо
ка в усилията па необвър
заните страни. Комисията 
оцени, че за подобряване 
положението на необвърза 

развиващите се

на
циашетичеоката 
Фелише Гонзалес, финансите

и търговията.
Първата крачка на ново

то правителство засегна от
ношенията на Испания с 
НАТО. Именно, Испания 
отказа да подпише съоб
щението за договора на 
министрите на отбраната 
за военната политика на 
НАТО. С това правителст
вото на Гонзалес се дис- 

НАТО и изос-

предварителшо 
промиорска клетва предис 
ланския крал' Хуан Кар- 
лос, сформира „еднопар
тиен" кабинет от 17 чле
нове. С мнозинство от

общо 350 депу- 
испанският

вателна 
Рим Антонов,
нен за „активна ро
ля" в атентата срещу 
папата, не е само оби 
кновен

210
дипломатиче

инцидент. София 
Анто-

ните и 
страни е необходимо да 
укрепва взаимното им ико 
номическо 
ство, съгласно принципите

гласове от 
тати
меит Даде доверието на 
социалистическото прави
телство да ръководи

П ар ла ски
упорито търси 
нов да бъде освобо-сътрудниче-

със ден.
за индивидуално и колек
тивно облягаме върху ооб 
отвените сили.

Обсъждайки реализацн 
ята на програмата за под
готовки, Комисията заста
на на становище, че тряб
ва да продължат срещите 
■на най-високо равнище, в 
това число и контактите на 
членовете на Председател
ството на СФРЮ, на пред 
седателя на Скупщината на 
СФРЮ, на председателя на 
Съюзния изпълнителен съ
вет и на съюзния секретар 
на външните работи.

таицира от 
три въпроса във връзка с 
влизането на Испания 
западния военен съюз. Оча 
ква се наскоро да бъде об 
народвано решение на со
циалистическото

страната.
Гонзалес оформи 

младото правителство в ис 
торията на Испания. Сред
ната възраст на членовете 
му е 40 години и почти 
всички от тях притежават 
университетски . дипломи, 
а седмина са икономисти. 
Партийният „човек номер 
2" Алфонсо Гера е назна
чен за подпредседател на 
правителството, а постът 
министър на външните ра
боти е доверен на най-ста

• МАДРИД: Тук е 
съобщено, че е убит 

тайната
«ай-

в
водачът на 
терористична органи 
зация „Грапо" Мар
тин Луна. Това е най- 
тежкият удар, нане
сен на тази организа

- I прави- 
,замразяване"телство за 

на военното включване на 
Испания в НАТО. Засега 
не е известно кога ще се 
проведе оповестеният рефе 
рендум за оставането или 
излизането на Испания от 
западния блок.

ция от страна на си
лите на реда.

Ф КОПЕНХАГЕН: 
Шефовете на държа
вите и правителства
та на страните от Ев
ропейската икономи 
ческа общност ре ши
ли да отложат до 
следващата пролет 
приемането на Испа
ния и Португалия в 
ЕИО.

СЪБИТИЯ В ПОЛША

Военното положение ще 

бъде премахнато?
индия

Единство в разликите • ПЕКИН: Делега
ция на Арабската ли
га, оглавявана от йор 
данския крал Хюсе- 
ин, пребивава в НР 
Китай. По време на 
срещата с делегация
та Джао Циян зая
вил, че Китай оказ
ва подкрепа на араб
ския мирен план за 
разрешаване на кри
зата в Близкия Из
ток.

В седалището на ООН в 
Ню Йорк секретарят на 
индийското Министерство 
на външните работи М. К. 
Расготра започна нов кръг 
консултации във връзка с 
изработката на , заключи
телните документи на Сед 
мата конференция на необ 
вързаните. С шефовете на 
мисиите на необвързаните 
страни той ще води разго
вори за концепта и съдър
жанието на политическата 
и икономическата деклара 
ция.

Най-вероятно 13 декем
ври още веднъж ще бъде 
съдбовен ден за Полша. В давна беше съобщено, че в 
този ден е насрочено засе- интернация са останали още 
дание на полския Сейм, 700 лица (предварително 
на което по всичко личи 
ще бъде прието решение 
за премахване на военното 
положение.

Един от
признаци за пълно или 
условно премахване на 
военното положение безс
порно е постепенното 
вобождаване на интернира

ните граждани и активис
ти на „Солидарност". Неот

печи още в подготвител
ния период възможно най- 
висока степен на съгласие 
по всички основни прио
ритети в действуването на 
необвързаното движение, 
така че Седмата конферен 
ция да вдъхне на движе
нието „ново чувство на 
единство в разликите при 
непоколебима привърза
ност към коренните прин
ципи".

на централно равнище бя 
ха освободени 327 лица), 
но след подобни решения 
на воеводствата в Катови- 

най-сигурмите це, Краков, Лознан, Тарно 
бжег и Пиле се предпола
га, че в интернация са ос
танали от 300 до 400 лица. 

ос- Решение за освобождаване 
на интернираните не са 
взели воеводствата в 

Гданск и Варшава, които* 
бяха най-силни центрове 
на „Солидарност". *

Втор признак за скора- 
шно премахване на воен 
ното положение е баланси
рането на изтеклата годи 
на, при което за начална 
и крайна дата се взимат 
13 декември 1981 и 13 де
кември 1982 година. Забел 
язва се, че при споменава 
нето на предстоящото засе 
дание на Сейма и възмож
ното решение за премахва 
не на военното положение 
се употребява изключител
но терминът 
не" относно
махваме на военното поло 
жение.

@ АТИНА: Ръко
водството на Гръцка
та комунистическа 
лартия пуснало напу 
5 лично обсъждане 
предложение на поли 
гическата платфор
ма, която ще бъде 
приета на предстоя-

АРЖЕНТИНА И ЕКВАДОРИнтензивна дейност раз- 
гърщат почти всички ин
дийски министерства и 
трите комитета за подгото 
вка на срещата. С всички 
подготовки найннепосред- 
ствено ръководят Индира 
Ганди и Шефът на дипло
мацията Нарасима Рао. 
Тъй като засега всичко 
овърви според плана, очак 
ва се проектодокументите 
да бъдат изпратени на об
съждане в необвързаните 
страни един месец и поло
вина преди началото на 
срещата.

Привързаност към 
«©обвързването щия партиен конгрес. 

За пръв път в програ 
мата на Гръцката КП 
се изнася становище 
във врзка със само
управлението, 
ките
стъпват за

Аржентина и Еквадор потвърждават при
вързаността ои към коренните принципи на не- 
обвързаността. Това са .изтъква в съвместно 
съобщение по повод посещението на еквадор
ския министър на външните работи в Аржен
тина.

Гръц-
комунисти се за 

„народно 
самоуправление” след 
като се създадат ус
ловия за изграждане

Външните министри на двете страни Агире 
Ланари и Луис Валенсия се застъпили за диа
лога като средство за разрешаване на споро
вете и подчертали необходимостта необвързано
то движение да остане верно на принципите, 
приети при създаването му.

на социализма в„суопендира- 
условно пре- страната.Първа и най-важна цел 

на домакина е да се обез- --Й*
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йгкгджу -
по-светло бъдеще на само- 
управителна социалисти
ческа независима и необ
вързана Югославия. Следо 
вателно, равноправието не 
е подарено на жената. То 
е спечелено в борба и след 
това потвърждавано 

■ стояшна революционна 
тивност за - 
назадничавите 
за положението 
в обществото. С

и ВТНИШОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА ССТН

Винаги с Предимство—на сек
ционната работаи дела с по-

ак-
премахване на 

схващания 
на жената инои.?Тпй?ШИР СТАМЕНКОВИЧ И РАДМИЛО

и™"™*®* преДсеДател относ
но СЕКРЕТАР НА МОК НА ССТН

Жените
ваха в обновата на 
по-добро и

рамо до рамо 
страната, в

на соцналнсГ“^
Югославия. С радвитиетТня™“ и не°б»ьрзана 
самоуправителни обществдни'50циалистическите
бата за пълно равноправни °™ошения бор- 
вия получи качествено нова^“,,8 Югосла

с мъжете участву- 
изграждането на 

самоуправител

развитие
то на социалистическите 
самоуправителни обще
ствени отношения борбата 
за пълно равноправие на 
жените в Югославия

В НИШ.

Укрепването й развитие- 
социалистичеоките 

отноше-
то на
самоуправителни 
ния на делегатски основи, 
осъществяването на Тито-

пол у-
Щ качествено нова форма 

И съдържание.
Всички

съдържа- вата инициатива за колек 
тивна работа и отговор
ност, 
кото
ССТН и

'наши успехи, 
осъществени през 35-те го
дини на свободата с Тито, 
а сега с Тито в сърцата — 
каза Браика Лазич — 
крепка основа на

акционно-политичес 
оспособяване наНа 4 декември 1982 годи ,но пт п 

Босански Петровац, в редсадателста°то
същата зала, в която пре- УГ™ ~ 
ди' 40 години беше основан .кг>т ° олаг°ДаРи за висо- 
Антифашисткият фронт тедкатя г?"4"?; "Редседа' 
на жените на Югославия, 'та Конференция
се състоя тържество по ио , ^ дейност
повод 40-годишнината от ЗИЧ заяви3 цР/^*КА ЛА" 
това важно събитие в на- признание1 ,°№ъТ е 
шата революция. Заедно с ни на Югоетави^4’'" 
жените-участнички. в Пър- _ л“,1нславня- 
вата конференция, на тър- с ,ените 
жеството присъствуваха и с Мъжете 
жени—народни герои, бой 
ци от НОБ, представители 

обществено-политичес-

на в осъществяването 
на икономическата стаби-, 
лизация са били най-важ-

са
нашето 

по-нататъшно развитие. На 
шият. път в бъдещето е 
ясен. Затова

ните въпроси, с които се • 
е занимавал Соцйалистиче 
ският съюз на трудовия 
народ в Нишки регион . 
през изтеклия четиригоди-. 
шен период. Тези въпроси 
п,е заемат централно място 
и в бъдещата дейност на 
тази обществено-полити- .. 
чеока организация-

е ясно изра
зена нашата решимост с 
примери и дела, в 
на прогреса и бъдещето 
да отстоим борбата за де
мократически

името
же-

отношения,
рамо до рамо за свобода, за равноправие 

участвуваха в на народите в света. Станимир Стаменкович

РАЗВИТИЕТО НА ПОГРАНИЧНИТЕ ОБЩИНИ
на

КАЧЕСТВЕНО НОВ ПОДХОД КЪМките организации и орга
ните на федерацията, ре
публиките и покрайнините 
и Милка Планинц, предее 
дател на Съюзния изпъл
нителен съвет.

Честитайки юбилея на

ПЛАНИРАНЕТО Това беше изтъкнато на 
състоялото се тези дни из
борно заседание :на МОК 
на ССТН в Ниш, на което 
беше приет отчет за. досе- 

- гашната дейност на МОК

ване развитието на нераз
витите краища и Републи
канската стопанска кама
ра, заедно с обществено- 
политичеоките субекти в 
Нишки, 
п Тимошки регион и в по
сочените общини вече раз 
гърнаха широка активност 
с цел да се утвърдят най- 
реални развойни програми 
па тези общини не само в 
идущата, но и през слеп
ващите няколко години. В 
този нов концепт на плани 
райето акцентът се слага 
върху развитието на ин
фраструктурата, както ус
ловие за осуетяване-на ми
грацията, и върху построя 
ването. на по-малки рента
билни промишлени цехо
ве, както и обекти в пър
вичното селскостопанско 
производство. Една значи
телна новина се състои в 
това, че тези цехове няма 
да се построяват единстве
но в общинските центрове, 
по п в някои местни об
щности. Ще се настоява за 
всяка конкретна задача да 
се намери конкретен но
сител на реализацията — 
стопанска организация от 
развитите промишлени цен 
трове.

Съгласно заключенията на Председателството 
СРС започна интензивна 
ските органи и на обществено-политическите субек
ти в Нишки, Южноморавски и Тимошки регион и | 
в пограничните общини с цел да се изготвят най 
осъществими развойни програми, реализацията 
които ще допринесе за по-ускореното развитие 
тази част от Републиката.

на
активност на републикан-

организацията на жените, 
председателят на Съюз

ната конференция на 
ССТНЮ МАРИН ЦЕТИ- 
НИЧ подчерта, че нашето 
общество постигна онова, 
за което Тито говори тук 
преди 40 години- Борбата 
за равноправие на жената 
продължава и всички ние 
сме участници в нея, поне 
же все още съществува 
традиционни заблуди за 
положението на 
Цетинич подчерта общес- 

роля и отговорно 
във вре-

и програма за работа през 
отчетно-избо-

Южноморавс ки
следващия 
рсн период. Бяха избрани

на
на

Председателство, предсе
дател и секретар на Кон 
ференцията, председатели 
п членове на облиците на 
депетвуване и делегат в 
Републиканската конфе
ренция на ССТН -в Сърбия. 
За председател н секретар 
на Председателството на 
МОК на ССТН се.,, проял- 
брани Станимир. Стаме^- 
ковнч и Радмило Чирич.

Пограничните и екстрем 
но неразвитите общини в 
СР Сърбия като области 
със „специален третман” 
фигурират в годишните и 

развойни

многократно полезни. Пре
ди всичко се потвърди, че 
ускореното развитие на по 
граничните и екстремно-не 
развитите общини е ле са
мо техен, но и интерес на 
цялата република и че 
насърчаването на сдруже
ния ТРУД от околните про
мишлени центрове да под
помага развитието на тези 
общини е истински път за 
постигане на целта. Пока
за се също, че тези краи
ща разполагат с немал
ки собствени ресурси. За- 
бележените слабости пък 
сс приемат като гюукп. 
Именно, оценява сс, че по
литиката па ускорено раз
витие не се осъществява 
с желания темп. . Причина 

всичко

средносрочните 
планове на Републиката от 
1976 година. Благодарение 
на тази правилна развойна 
стратегия, в Босилеград- 
ска, Сурдулишка, Бабуш- 

Димитровградска

жената.

твената
стта на жените

в което живеем: 
Общественото 

жиране на жените в усло- 
на икономическата

мето. нишка
и други погранични общи
ни, както и в изразително 

Търговишка, 
Прешенока

анга-
В уводното си изложе

ние Стаменкович .между 
другото подчерта, че една 
от най-важните задачи в 
по-нататъшното укрепва
не и акцпонно оспособява 
не на ССТН е да се обо
гатява и развива секшюн- • 
ннят начин' на работа. То
ва е не само организацио
нен, но и обществено-поли- 
тическн въпрос’ на систе
мата, която изграждаме,, 
особено сега, когатю про
веждаме мерките по ико
ном ическа стабилизация-

вията
стабилизация е от особено 
значение. Знаем, че жени- 

работнички,
кини, майки и самоуправи се постигна виден 

тежко бреме дък. Построени са
промишлени цехове, затгоч 
на реализацията на круп
ни начитания 
стопанство, видимо се по
добри жизненото равнище 
на населението, понеже сс 

нови пътища

неразвитите 
Буяновашка, 
и Медведжанска общинидомате като напре-

повечетелки носят 
от крупните задачи на на- 
и задължение. Това е при 

не гуоим в селското
чина повече да 
от предвид проблемите 
семейството по време, ко- 
гато всички сме погълнати 
шето развитие. За нас те
зи проблеми изобщо не са
второстепенни.

за това са преди 
слабостите и -планирането 

изнамират
на

относно не се 
пай-осъщестазими 
ми (при планирането

е изхождало от же-

програ
пове-прокараха 

изградиха редица комунал 
но-битови обекти, електри- 

ого села, а

Според направения тези 
дни в Ниш договор до 20 
декември субектите на пла 
нирането в общините, ре- 
шопите и Републиката що 

необхо-

че се
лапи ята) и -най-целесъобра 
зил начини за сдружаване

фицираха се мн 
м/иого местти общности по 
лучиха телефонна връзка 
и съвременни

па труд и средства.В Парка на герои- 
те в Босански Петро
вац е открит бюст на 

КАТА ПЕИНОВИЧ, 
председателка

водопреию- нзвършат всички 
дими подготовки, до края 
ла декември три, работни телни разисквания учас- 
групи на Републиканския тву.на и Букове Булато- 
изпълнителен съвет ще во
дят разговори в общините 

големите стопански ко

Сега, когато се вършат 
интензивни подготовки за 
плана на развитието в 1983 
година, се върши нов под
ход към 
развойните цели в погра
ничните и неразвитите об
щини. Съгласни 
нията на Председателство• 

СР Сърбия от 25 ок- 
Републнканскц 

съвет, За

В широките и съдържа-1ди.
средноорочният 

от 1976 до
Затова

първа 
„а АФЖ на Югосла- 

жена-де
развоен период 
1980 година се оценява ка
то период на твърде паж- 

първи опити в реализа- 
развойна

впч, председател на РК на 
ССТН в Сърбия, който от-

планирането .на
вия и първа 
зерат в АВНОЮ. и в

лвктиви, а до ородата 
януари 1983 година ще сс

съгласуваме на

по-делно се застъпи за 
следователно 
на договорените задачи и 
за по-съществано влияние 
на ССТН в политиката на

нани заключе- провеждапетази
ОС^т^Г^ТатГ с%Яатегйл. Въпреки остра- 
?/суинич връчи на Конфе- та неразвитост на тези да 
пгнпията за обществена Ища и икономическите 
рснаия пппен трудности в републиката и
дейност на жената Р страната, положителните
народни^заслу™^СрисъДе опити са миогобройни и

извърши 
развойните програми пато на

том ври т.г. 
ят изпълнителен 
подът за обществено пла
ниране, Фондът за насърча

регионално равнище.
стопанското разпише.К. Г.
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БАБУШИИШКА ОБЩИНАСИЛИ «ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ'! ЬАКЦИЯ НА

Съвместно срещу несамоуправи- 

телното поведение
ретаритс на първичните ор 

иа СК па дър
жавните органи и органите 
>на управлението, 
представители на самоуп- 
равителипто работнически 
контроли в организациите 
на сдружения труд, тру
довите и самоупрааителни 
общности па интересите. 
Счита се, че в тази широ
ко поставена обществено- 
политическа задача ще се 
успее дотолкова доколко- 
то се осигури пълно еди
нодействие иа самоупраан 

социалистически

Общинският комитет на СК е формирал 
който като работно и професионално-по 

особен принос в действува 
в осъществяването на ико-

ганизации
актив,
литическо тяло дава 
нето на комунистите 
номическата стабилизация-

както и

всичкоОбществено-лолигачес- ^ ношошгя и срещу 
ките сили в Бабухшшшка онова, което «е е в сътла 
община особено Съюзът на сне със самоупрашггелнн- 
комунистите и Съюзът на те норми. В ОК на СК ве- 
сигщикатите водят конкре че са проведени разгово- 
тна и широка общество- 1 ри с представители. на вси 
но-политпчеека акция за чкн инспекционни орга- 
укрелване законността н ин, Общинския съд. и 

морал Службата по вътрешните 
вишна- работи -с цел всички тезн 

органи да повишат 
ността си в откриването иа

НА ССТН ПРИЕ ПРОГРАМА ЗАБОСИЛЕГРАД: ОК 
РАБОТА

Очаква се по-голяма 

активност в местните 

организации

социалистическия 
За целта особено 
ние се посвещава на бор
бата срещу обществено 
вредните явления п на по- вредните обществени яв 
нататъшните задачи на дър ления, особено на стопап- 
жавните органи в община окия криминал’ и виновни 
та и самоуправителните си ците да се наказват съгла 

оно закононредписанията. 
Особено е подчертано, че 
органите по нарушението 
и прокуратурата трябва 
ца преразгледат наказател 
пата политика.

С цел акцията още по,-

телнито 
сили. А, резултатите, поне 
тези в осуетяването на не- 
самоуиравитеяпото 
де ние, вече са налице.

Една от по-значителните 
обществено-политически ак 
цин на Съюза на комунис
тите в общината е свърза
на и с провеждането в де 

Вто-

актио

ново-

нали в организациите 
сдружения труд в това от 
ношение.

Както подчертава Томас 
лав- Станоевич, секретар 
на Общинския комитет на 
СК в Бабушница, акцията 
е насочена срещу явле
ния на нарушаване зако
нността, явления на мито, 
корупция, необосновано 

обогатяване, злоупотреба 
на самоуправителните от-

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИА 
ЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ 
НА ИЗХОЖДАЙКИ ОТ МЯСТОТО, РОЛЯТА И ЗАДА 
ЧИТЕ КОИТО ИМА В НАШЕТО САМОУПРАВИТЕЛ 
НО ОБЩЕСТВО НА НЕОТДАВНА ПРОВЕДЕНОТО 
СИ ЗАСЕДАНИЕ ПРИЕ ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 
ПЕРИОДА ОТ НОЕМВРИ 1982 ДО НОЕМВРИ 1983 
ГОДИНА. В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО СА ЗАЛЕ : 
ГНАЛИ ВЪПРОСИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЖИЗНЕНИ 
ТЕ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДА 
НИТЕ.

ло заключенията на 
рото заседание на ЦК на 
СКС. ОК на СК е форми
рал актив, който като ра 
ботно и професионално-по 
литическо тяло дава 
бен принос в действува не 
то на комунистите в осъ
ществяването целите на 
икономическата стабили
зация. Активът пък е фор

вече да се разшири, неот
давна Общинският коми
тет и Общинският синди
кален съвет са организи
рали съвещание, на което 
са взели участие и сек-

осо-

БАБУШНИЦА Като обединяващ фронт ществяването на • икономи-- 
организирани ческата стабилизация, ин- 

сили в формирането, цялостното 
прилагане на Закона на 
сдружния- труд, осъществя 
ването на Обществения 
план по икономическо ра 
звитие на общината, укре. 
пването на всенародната 
отбрана и обществената

мирал и две постоянни ра 
ботни групи 
се ангажира и подтиква 
акцията в разрешаването 
на проблемите в селско
стопанското производство, 
а втората в издигането де
еспособността на комуни
стите и за самоуправител- 
но организиране на сто
панство^ износа, проб
лемите в производството, 
производителността на тру 
да, заемането и пр.).

едната на всички 
социалистически 
общината начело със Съю 
за на комунистите. Социа
листическият съюз ще се 
застъпва да разгърне широ 
ка и всестранна актив
ност и. масова идейно-поли 
тическа акция в подготов 
ка на широките народни 
маси за по-качествено 
по-целе насоч ©но 
ване в по-нататъшното ра 
звитие на самоуправител- 
тште социалистически от

И в 19ВЗ година 

стройно разонтие
дина, като се има в пред
вид високата задълженост 
-на стопанството и недоста
тъчно съгласуваните отно
шения в стоковата размя
на с чужбина, ще се обър 

вни-мание

Делегатите на трите съ
вета на Общинската скуп
щина в Бабушница на съй 
местна сесия на 13 декем
ври ще обсъдят проекта 
на плана на стопанско раз 
витие на общината през не голямо

Изхождай- опазването на континуите- 
та и ръстта на производст
вото при постоянно пови
шение на техноложката 
дисциплина и производи-

самозащита, както и на 
и всестранното развитие на 

действу- братството и единство и
задружността между нав
редите и народностите ни.

на
Да добавим и това, че 

всички тези акции полу
чиха широк размах в пър
вичните • партийни орга
низации, които поне един 
път в месеца разискват по 
посочените въпроси. За 
отбелязване -е и това, че 
в работата си те имат пъл

идната година, 
ки от основните цели и за
дачи на стопанско разви
тие, утвърдени с обществе 
•ния развоен план на об
щината в периода от 1981 телността на труда, 
до 1985 година и станови- се настоява възмож-
щата на Дванадесетия кон н0 по-ефективно да се из
грее на СЮК и Деветия пЬлзуват капиталовложени 

и в ята при по-нататъшно са- 
моуправително * сдружава
не на труд и средства.

Ще се направи 
необходимо, посочва се в 
програмата за редовно . ин

ношения — от местните 
организации до Общинс
ката конференция^4 Това 
изисква непрекъснатата бо формиране от базата към 
рба за пълно прилагане и общинските

и скупщини и обратно.
Между въпросите^ кои

то ще бъдат обсъждани, 
внимание заслужава и по
нататъшното акционно по 
литическо- и организацио
нно изграждане на Социа

всичко

органи, тела
укрепване на делегатска
та система, като незаме
ним фактор в самоуправи 
телната ни практика. Не 
по-малко внимание в пред
стоящия период ОК на 
ССТН ще обърне и на осъ

иа помощ и подкрепа от 
страна на Общинския ко
митет и Председателството 
му.

- конгрес на СКС
1983 година се очаква ин
тензивна стопанска дей- 

. ност, при по-нататъшно на 
сочване към износ и по- 
пълно използване на съще

В
този смисъл се очаква по 
примера на „Лисца", Сев- 
■нице в СР Словения, да 
тръгнат и „Текстилколор'', 

промишле-

В. Б.
листическия съюз в мест
ните общности, 
местните конференции и 
подружниците трябва да 
бъдат действително

ЗАПАСНИТЕ ВОЕННИ КОМАНДИРИ В ДИМИ 
ТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

къдетоствуващите материални и 
други ресурси. В идната го 
дина се очаква по-висока 
ефективност на стопани
сването и по-сериозно на 
сочване към активизиране 
на възможностите в дреб
ното стопанство.

химическата 
ност „Лужница" и други ос

На постоянно усъвършенствуваненовини организации ' на 
сдружения труд в общи
ната.

основ
ни клетки на всички ак- ■ 
тивности.Съюзът на залаоните военни командири в 

Димитровградска община през течение на то- . 
зи месец ще приключи с реализирането на тдз- 

. годишния план в общото военно образование и 
усъвършенствуване. Според плана до края на 
годината ще бъдат реализирани няколко теми 
свързани с Титавото военно дело. Същите ще 
бъдат илюстровани с прожекции на съответни 
филми. Реализацията пък >на плана ще се про
веде в сътрудничество с гарнизона в Пирот.

Това ще бъде само част от постоянно усъ- . 
вършенствуване 1на запасните военни команди
ри в общината- До коя степен са подготвени 
свидете лствуват и неотдавна приключилите акти
вности в акцията „Нищо не бива да «и 
да", в която те взеха активно участие. Досега 
те проведоха и редица упражнения, между ко
ито и стрелба € нови пешеходни оръжия. Всъ
щност, те са винаги еднй от първите в редове
те на всенародната отбрана и обществената са
мозащита в общината ' А. Т. '

Съвместно с то
ва занапред по-голяма ак-

Предвидени са и рекон
струкции и разширяване 
на производствените мощ
ности - в химическата про
мишленост „Лужница” 
„Лисца” и други. В селско 
то стопанство се планират 
около 23 000 динара капи- 

от „зеления 
план", в които да се вклю

• тивност ще се отдели и в 
развитието на селското 
стопанство, където особе-, . - 
но внимание ще се иосве 
ти на осъществяването 'на 
общинския, план по,, сеит
ба и увеличение на живо
тновъдния фонд в община 
та.

Като се имат в предвид 
осъществените през първи 
те девет месеца резултати,
в идната година се очаква 
да бъдат осъществени сле 
дните развойни показате
ли: общият доход би тряб таловлбжения 
вало да расте с 134,3 ин- За осъществяването 

гоцяма
ретариат.нте, комисиите и

------е, които дейстщЩ .
ОК на ССТН, кой- " 

1 ще бъдат $ носи

надексни точки в сравнение 
с 1982 година, доходът —
140,9 точки, общественият „Слога” 
продукт 141,5 
ка нататък.

Като се изхожда от за
дачата за провеждане на 
политиката по икономичес 
ка стабилизация в 1983 го

чат земеделските коопера
ции активност на сек-„Ерма” в Звонци, 

във Велико Бо- 
точки и та- 1нинци и „Любераджа” в 

с. Любераджа в .развитие 
на животновъдството.

изяена- секциите 
ват при 
то ведно
тели на целокупната 
тивност на Социалистичес 
кия съюз. д Босилеградока 
община.;

ак-
М. А.

■I М. я.
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^^1?™^ОВ№АДНСЖшСИНДИКАЛЕН 
АПАРТАМЕНТА” ^ »ИМАЩ КЪЩА — Вър ИЗ РАБОТАТА НАНИ ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК В С. БОЖИЦА

КЛЮЧ« Е ОТКРОВЕНАТА ДЕЙНОСТ. СВЪРЗАНА С ШИК ШКОРЛДгг

ДУМА ня оа °РганизаЧия напред. За първичната чество « който й оказва
к а на комунистите партийна организация ка постоянна помощ*

® „ Ьожица, като водеща зва Величков няма оби-
ИЦеино-политическа сила юновени и специфични въ 
в селото все повече се зае проси. Всички 
тъггва да се засвидетелст- — от снабдяването,

с (?ела °Ред населе- комическата стабилизация всекидневни задачи все 
то. Спечеленото дове- до всенародната отбрана още има трудности. Преди 

рие и дава (възможност да и обществената самозащи всичко една о,т трудности- 
р згъраца широка и все- та, за членовете на СК те е, че организацията не
трайна дейност. Със сво имат свод специфичност.

си специфичност, в Разбира се, че и резулта- 
'нея членуват и комунисти- тите не изостават.
ко1ш/нисги^Тп общиост' и С цел първичната пар- 
пиъгтр ° 0Рганиза" ' тайна организация възмо
тя е н гт.™РУЖеНШ1 ТРУН' жно повече ДЗ се оспособ ... ъсъояние да разис ява за всекидневната рабо
етнтсяши гГГК? Въпроси' та, занапред особено ш- “ До живота и мание ще се посвети на 
Р< < та в селото. идейно-политичеекото и ма

рксистко издигане на чле 
ловете. От новите избори 
насам в това отношение 
са постигнати някои по- 
значителни резултати, но 
както подчертава Велич
ков през настъпващия зи
мен сезон този въпрос ще 
получи мястото .си, което 
в 'изграждането на Съюца 

Ев. на комунистите трябва да 
има. Вече са запланувани 
и теми, а лектори ще бъ
дат самите членове на ор- 
т анизацията. За отделни 
теми организацията ще 
потърси лектори от ОК 

които могат да на СКС в Оурдулица с ко 
йто има пълно сътрудни-

нгрео нРа°С^заИКна ю^°ав^“енияТа на Деветия ко- 
ският синдикален съвет в Димитп!ГДИКаТи’ °бЩин‘ 
ноември разгледа положени^т^„ Р рад в кРа* на 
общината и констатира че същес^ИЛИЩНОТО дело в 
от раздвижване на авдията УВа необтоДимост
апартамента". В акц^Къща ~ въР«и 
ки Първични синдикални Ва Да Се ВКЛ1°чат всич- 
изнесени от тях мнения, поддло^ния “Ъ3 °СН°Ва На 
Ща бъдат предприети съотв“ мер™. * станов“да

се подчертаГ^на^ншфед Макар5™™1Т® ПОЛИТИка'
е ««Ч— «■ .«*, .-4ГТ»

Р1?™' Собствена «ъща, бившият 
Ръко“ председател на ОС Дими- 
почи- тър Манов, сега служадц 

•в Регионалната стопанска 
камара, все още притежа
ва апартамент в Димитров 
град. В този апартамент 
живее Ценко Алексов, 
който ползува две 
третата е оставил за овои 
потреби Манов. Апарта
мент от ОС е получил и 
Рангел Каменов, който се
га е пенсионер и живее в 
частната си къща в Гоин- 
дол. В апартамента 
вее синът му Божа Каме
нов,

Въпреки че няма въпрос 
по който да не разисква 

въпроси партийната организация 
ико- в решаването на някои

достатъчно се омасовява с 
нови членове. От началото 
на годината е приет само 
един нов член, а понасто
ящем се водят разговори 
за приемането на още три 
ма души. Причина за то
ва е, че в селото все по- 
малко остават млади хо
ра. Един от належащите 
въпроси е как да се спре 
миграцията и как да се 
използуват големите не
използувани площи. Ма
кар че този въпрос орга
низацията повдига съвмест 
но със Социалистическия 
съюз и местната общност 
резултати няма. — Истина 
е, казва Величков, че не 
слеем да останем без от
говор на този въпрос, но 
засега го нямаме. Единст
веното което може да се 
направи е да започне да 
се провежда на дело За
кона за землищния макси
мум и площите да обработ 
ват онези, които могат.

В. Б.

ята

чните синдикални 
зации и на техните 
водства за успеха на 

Защото 
къща 

апартамента”, 
раздвижена в Призрен и 
потвърдена сна Седмия ко 
«грес на Съюза

на. акцията
върни„Имащ В организацията члену

ват 36 души. Наистина из 
вестно число от тях 
чето месеци през годината 
са на временна 
във вътрешността на стра 
«ата, но винаги мотат да 
чакат да работят и дей
ствуват поне 25 души. Ка 
кто подчертава

беКОЯТО

пове
на синди

катите в Сърбия и на Де
ветия конгрес на СЮС, на 
мери силна подкрепа сред 
работниците и цялата об
щественост на Димитров
градска община. Тази 
подкрепа е израз на благо
родните цели на инициа
тивата, но същевременно 
и обществено-политичес-

работастаи, а

секретар
ят на организацията 
страти Величков, в дейно
стта си тази първична ор-’ 
ганизация
не разисква само за мате 
риагщ от висшите партий
ни органи, но и по ваички 
въпроси, 
тласкат местната общност

жи-

служащ в Секретари 
атя на вътрешните рабо
ти. Своевременно ОС е 
разрешила жилищния въп 
рос и на Панта Стоянович. 
Той е пенсионер и живее 
в собствената си къща в 
с. Пъскашия, а в апарта-

не обсъжда и

ко искане да се премахнат 
някои нередности в дими
тровградското жилищно 
дело. Преди всичко касае 
се за няколко обществе
ни апартамента, притежате 
лите на които живеят в 
собствена къща, а обще
ствената жилища дават 
под наем, като осъществ 
яват неоснователна печал-

^АБОТНШЩТЕВНС3РБИРШИХА СРЕЩИТЕ НА ДругАрСТВОТО НАмента живее дъщеря му 
Мица Иванова. Слободан- 
ка Йованович не живее в 
дадената й стая, но в нея 
съхранява стари мебели. В 
апартамента на Душан 
Радивоевич живее синът 
му, а в жилището на Цве
танка Миланова кварти 
рува Александър Милен
ков. В апартамента на Ва
силка Манчева живее пад 
наем Ванча Асенов.

ИЗПЪЛНЕНИ ХУБАВО ПОДГОТВЕНИ 

ПРОГРАМИ
ба.

Първата крачка в тази 
насока направиха члено
вете на Изпълнителния съ 
вет на Общинската скуп
щина, които неотдавна об 
съдиха ползуваието на ала 

собственост

Макар че е още в начало на развитието си (Сре
щите се провеждат по трети път в Сърбия, а втори 
в Нишки регион) тази културна манифестация бавно, За това говорят и имеда- 
но сигурно си пробива път и си осигурява бъдеще
то. В тазгодишните Срещи в региона на пръв план 
изпъкна масовостта на участниците, най-напред в ос
новните организации на сдружения труд, а след това 
на общинските прегледи и регионалните Срещи, на 
които пристигнаха 400 работници.

лямото поръчение на тру
да, живота, усилията ...

ртаментите в 
на Общинската скупщина.
Изтъкнато бе, че ОС раз
полага с 33 апартамента и 
28 къщи или 
къщи, дадени иа служащи 
в органите на управление
то и в други органи на ску 
пщината. В случая бе оце 
нено, че седем апартамен 
та не се ползуват в уни
сон с принципите на на-

та на песните — „Работни 
чески обект”, .„Антология 
на метала”, „Третата смя
на” и други. Интерпрета
торите на народните песни 
за изключителното качес-

Разбира се, разисквани
ята в първичните синдика 
лни организации ще пока
жат дали с това се изчер 
пана списъкът па апарта
ментите, които трябва да 
се намерят под „удар" на 
акцията „Имаш къща — 
върни апартамента”.

А. Ташков

части от

тво също така бяха награ
дени с бурни аплодисман- 

ките способности на ра- ти. Красимир Глпгоров, ра 
ботниците. Покрай това те ботник на ООСТ „Тигър” 
развиват, укрепват и афпр в Димитровград като со- 
дшрат традициите на наша лист на акордеон изпълни 

Народоосвободителна „Димитровградско хоро”, 
война, революционното ра- което е и сам компоошрал. 
Оотническо и синдикално Славгща Гогова, работннч- 
движемие, братството и ка в „Свобода” в Дими- 
сдинството на нашите на- тровград, която изпълни 
роди и народности. народната песен „Пошлайе

В минал ия петък в Пи- Троян ка на воду ие оста- 
рот най-миого аплодисьмен- на незабелязана от жури
та получиха фолклорните то и зрителите. Тя ще бъ- 
аисамбли от Бела паланка, Де една от представители- 
Алеюсштац, Пирот и три от те па Нишки регион 
Ниш. Ярките цветове, жп- републиканския 
нопнената народна носия и Накрая да кажел! и то- 
ритъмът „не стъпва.с крак ва, че тазгодишните Сре- 
на земята” само са 
от атмосферата от Срещи- ботниците в Сърбия в Ни- 
те в Пирот. Покрай свърли 
жанн приятна декемврий
ска вечер с литературни 
творци, певци, инструмен
талисти и оркестри провс 
доха и жителите на Бела 

Литературните 
творби бяха пропити 
тиви от всекидневния жи
вот и работа, изказани ма 
непосредствен и проот 'на
чин. Тези мотиви носят ш-

Тазгодишните прегледи 
се проведоха в Пирот, Бе
ла паланка и Свърлиг. Об
ща оценка с, че състезате
лите-работници сс бяха до 
бре подготвили в изпълне
нията си в различни обла
сти на културното гаюрче- 

части на

ИЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД та

В 1983 - „ТЕКСТШОЛОР“ 

И„ПЪРВИ МАЙ" ЗАЕДНО ство, а шмеои 
програмите нс изоставаха 
от професионалните. Зато
ва и зрителите, които не 
бяха малко — само в До
ма на ЮНА в Пирот има
ше около хиляда души, а 
препълнени бяха и залите в 
културните, домове б Бела 
паланка и Свърлиг, не ща-
деха аплодисментите си да
наградят успешно иастъпи- 

състезатели. Два дни

веии помегцеиия на ления бРяг на река г ^ Ба&щдаица - ни уведоми директоръг «« 
ООСТ Текстилколор’' Витомир Ранчич.

" ч..П03На че е в течение подготовката 
по обединяването на „Тексталколор” и .ЛЧ*и 
май" Пирот.

на
преглед.

щи на другарството на ра-частТой

лите
в тези места се (играеше, 

другаруваше и
шки регион изпълниха оча 
-кванията. Затова в пред
стоящите години те трябва 
още повече да се омасовя- 

ц още повече да дрй-

пееше,
сключваха се нови приятелКакто изтъкна Ранчич, още не е изкрис- Както датъкна след обединяването и

Тексггилколор ще бъде трудова одииица или

2? »»«" - пч*».

ед-ства. Това е само още 
но доказателство, че дру
гарските срещи -на работ
ниците в Сърбия изпъДия- 

оодтик-

тализмрано ясно
ватна паланка. де до изява културната и 
творческа изява на работ
ниците в сдружения ТРУД-

с мо-

ват ролята си —
и обогатяват култур

ните стойности и тторчес-
М. А. М. Джуннчват
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ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „ГРАДИЯ" В ДИМИТРОВГРАДВ ВАЗАТА ИЛДИМИТРОВГРАД”„ТИГЪР

По-мбрн условия 31 работаЛипса на материали 

спъва првмзвепетвото ница не е напълно разрабо 
тена и оформена. В момей 
та се водят разговори е 
„Енергопроект” от Бел- 
град да сс поеме произво 
дството па готови елемви 

строеж на къщи- Оь

за поправ-Разположена па устието работилницата ^
на Лукавишка река в Ни- ка и поддьр 
шава, базата прилича иа ителните маши > 
малка фабрика. Тези дни също се нам р ’ 
ще стане една година от па базата, 
официалното започвано 
работа на базата на трудо 
пата организация „Градия" 
в Димитровград. Какво 
всъщност представлява то 
зн обект за строителната 
организация?

Преди всичко с изграж “ие да 
дането на базата условия кубическа метра чакъл за 
та за работа на заетите един час, в зависимост 0‘ 
тук са значително иодоб- топа дали е пусната да ра 
ренн. вече не се работи боти полуавтоматично или 
на открито, под „ведро не автоматично. Тук са и 
бе". Базата заема площ от два силоса за около 
32 200 квадратни метра. От тона цимент. Годишно тук 
тях 2700 кв метра са зак се направят няколко хиля 
рита площи, под покрив ди кубически метра ое- 
са 900, а под навеси са тон за обектите, които се 
около 15 000 кв. метра. строят в Димитровград.
Към това трябва да доба- ]>се пак тази трудова еди- 
внм около 2200 кв метра
бГаеТ1ГЪ000Щ квадр™ |||||||||||||||||||||||||1||||||||||||||||{||1
метра, резервираш! за об == 
ществени помещения, об
ществен стол (който още 
не работи), фабриката за 
циментови елементи.

“ РЕДУЦИРАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА В ЦЕХО
ВЕ ЗА КОИТО СЕ ВНАСЯТ СУРОВИНИ ОТ КОИ- 
ВЕРТИМУЕМИТЕ ПАЗАРИ

Липсата на материали и 
суровини за най-голямата 
трудова организация в Ди 
митровградска 
предизвика необходимост 
та да се преразгледа про
изводственият план и да 
се пренастрои в онези це
хове, за които има матери 
алц. Временно до 60 души 
са извън строя- Дори ре» 
дуцираният план се реали 
зира с 94 на сто, а това е 
към 80 на сто от заплану
ваното производство за 
настоящата година. Тези 
данни за деветмесечието 
няма до голяма степен да 
претърпят изменение и до 
края на текущата година, 
понеже въпросът с набав- 
ката на .материали и суро
вини все още е висящ.

В обувния цех според 
количеството реализация
та възлиза на 91,8, а по 
стойност 83,1 на сто. В 
сравнение със същия пери 
од на миналата година по 
количество бележи увели
чение от 7,6, а по стой
ност 17,8 наето. В цеха 
технически стоки планът 
е изпълнен за 65,4 а по 
стойност 69,1 на сто. Ло

която

ниге оредства на 145, като 
при това за амортизация 
достигат 269,3 пункта. До
ходът през този период до 
стига 131,4, а законните за 
дължеиия възлизат на 
163,1, докато чистият до
ход на 125,4 пункта.

Съотношението в раздре 
делението на чистия доход 
е по-добро по отношение 
на същия период на мина
лата година и възлиза на 
82,5:17,5 срещу 83,3:16,7 
през деветмесечието на 
1981 година. Ръстът на ли 
чния доход на работник 
възлиза на 142 пункта, та
ка че има несъгласуваност 
в разпределението. Средни 
ят личен доход възлиза иа 
10 904 динара и по отноше 
ние на шестте месеца в 
отрасъла е по-низък.

Данните за октомври по 
твърждават 
след деветмесечието: про
изводството бележи нама
ление от 13,11 на сто в 
сравнение със същия пери
од на миналата година. 
Планът на производството 
за десет месеца е изпъл
нен за 76,62 на сто. Най- 
голямо намаление има ггри 
цеха технически стоки. 
Именно затова планът на 
производството в този цех

на ти за
що така в ход са подготов- 

оргаиизиране и обо
Все пак изглед на истин 

ска фабрика имат построи 
за класиране на ча-община ките за

рудване на собствена 
боратория са проверка на 
качеството на произведе
нията от цимент. Да напо
мним и това, че за един 
час тук се класират в че 
три групи, около 30 куби 
чески метра чакъл.

ките
къл и изработка на разни 
видове блокове и профили 

Тази своеоб-

ла-

от -цимент, 
разна. фабрика е в състоя 

преработи 18 до 24

В кръга на базата се на 
мират и два склада за 
строителен материал. Във 
всичките посочени еди
ници на базата са заети 
около седемдесет работии-

сто

ка.
А. Т.

прогнозите БЕЛЕЖКА

Действително болни 
и кръшкачиВ рамките на базата ра

ботят няколко трудови 
единици: шлосерска (же
лезарска) работилница, ко 
ято произвежда всички 
железарски произведения 
нужни за строежите на 
„Градня". Дърводелската 
единица изработва необ
ходимите прозорци, вра 
ти, всички видове подове 
и облагания на стени с 
дърво за жилищните сгра
ди, които „Градня" строи.

Въпреки обществените изисквания за ук
репване на морала и отговорността, осъствия- 
та по болест в ООСТ „Лисца" в Бабушница 
вместо да намаляват — увеличават се. В тази 
организация, в която работят 215 работника, от 
които почти всички са жени, всеки ден средно 
осъствуват по 50 души. За тези отсъствия през 
миналата делова година са заплатени 535 хиля-

отношение на същия пери
од по количество изпълне
нието възлиза, на 83,3, а 
по стойност 98,7 на сто. 
При гумените нишки по 
количество

е редуциран, а също е и 
редуциран плана на дроиз 
водството в цеха 
нишки.

планът за де- 
^ ветте месеца е изпълнен с 

91,4, а по стойност 92,5 на 
сто, докато в- металния 
цех изпълнението възлиза 
на 85,4 на сто.

Три са основните при
чини за относително не
завидното положение в 
тази трудова организа
ция. Първата е от обектив 
но естество, тъй като лип
сата на валутни средства 
не позволява набавката на 
възпроизводтевени матери 
али и суровини.

Останалите причини са 
от субективно естество. 
Преди всичко касае се за 
голямо отсъствие на работ 
ниците от работа — сред
но всекидневно отсъству- 
ьат към 12 души производ 
ствени работници. Освен 
това нерационално се пол- 

. зува и работното време. Ре 
дуцираното производство 
търси спешно разместване 
на работниците в други 
цехове, така че има явле
ния на отказ, а и след 
преминаване на друго ра
ботно място работниците 
не уплътняват работното 
време.

Въпреки че деветмесечи
ето е завършено положи
телно, в „Тигър — Дими- 
* ровград" не са особено до 
волни от деловите резул
тати. Така например общи 
ят доход възлиза на 139 ин 
дексни пункта, изразходва

гумени 
Основното е: въз- ди динара, а само през течение на деветмесе

чието на т.г. организацията е заплатила над 830 
хиляди динара.

Изхождайки от това, че тези средства

производствените матери
али се внасят от западни 
пазари, за което липсва ва 
лута. Общо планът за де
сетте месеца по количест
во е изпълнен за 84 на 
сто, а по стойност за 87,3 
на сто.

не
са малки, както и от това че поради тези осъ- Ш 
ствия се намалява и общият доход, поставя се Ц§ 
върпос: защо толкова се отсъствува? ' Щ§

От целокупното число отсъствуващи по бо- Щ 
лест 20—25 работнички отсъствуват поради ш 
поради майчинство. Останалите отсъствуват, т.е. = 
„боледуват”- по различни причини —
Александар Стоянович, началник на 
ството. Кои са главните причини не е трудно 
да се предпостави, като се “тъма предвид, че осъ- __ 
ствия.та по болест са по-чести, когато в проце- = 
са на производството има ..повече работа. щ§

Не може да се каже, че условията за рабо- |Ц 
та са причина за увеличението на отсъствията Ц 
по болест — подчертава секретарят на първич- ЦШ 
ната организация 'на СК Верица Ранджелович, Ш 

= 'като добавя ^че по този належащ въпрос често Ш 
Ш= обсъждат ооществен о-политическите организа- =Ш 

ции й самоуцравителния орган. Още повече, ка- Ш 
то се има предвид, че почти едни и същи лица 
отсъствуват. Особено е трудна борбата срещу 
онези, които само с удостоверение на лекари 
3_а?РУДняват процеса_на_прщ1зводетт-о

Колко е трудна борбата срещу тези които =Ш 
измислят „боледуване" не е трудно да се пред- Ш _ 
положи. Даже в тази организация поради тези Ш 
причини една работничка бе уволнена от рабо- Ш 
та. Но, съдът я върна на работа. И пак по 
старому. Ет,о защо самоуправителните и обще
ствено-политически сили в организациите, здра
вните и съдебни институции занапред трябва да 
бъдат на съвместна борба орвщу кръшкачите и 
безотговорните, а да защитават, както и досега, 
наистина болните.

Трудовата 
разполага с

организация 
23 камиона, 

две машини за копаене на 
канали и товарене. Тук са 
и бъркачките за цимент

Всичко това налага да 
се предприемат допълни
телни мерки и да се тьр- заявява

производ-и други строителни маши
ни. Всичко това обслужва

сят вътрешни резерви.
Ст. Н.

СТОПАНСКИ НОВИНИ ОТ КОНФЕКЦИЯ „сво 
БОДА"

Присъдена емблема с диплом
В знак на отбелязване 20-годишнюната на 

работата на единните стопански камари в' СР 
Сърбия, Стопанската камара в Сърбия е иртп 
съдила на трудовата организация „Свобода” ем 
блама с диплом. Това високо признание е да
дено на „Свобода” за постигнатите терудови ре
зултати.

Износът, според плана
(Планът за износ в текущата година ще Се 

реализира напълно. Над 70 на сто от продук
цията си конфекция „Свобода” реализира на • 
чуждестранни пазари, предимно на пазарите в 
СССР и други източноевропейски отрани.

С обогатяване на асортимента и подобря
ване канестното на продукцията в конфекция 
„Свобода” считат, че идущата година ще ирони 
юнат и на новй пазари. В. Б.

Ст. Н.
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***ист Врой 1341 
Годяха XI. 

10 декември 1862 
БелградКОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Време за потвърждаване
ладежкият въпрос тези дни

лз^г"™
сюк за Обществено-икономическото положе- В конкретните проекти въпросът със на- "ТЪТ И ДО™3™0-6^^3™^3^^ 
-ние на младите разискваха два републикан- отвиването" на рабо?а се свъ^° със разме- ™гия омъгьосаха част от младото поколение, 
ски централни комитета, състояха се _ _ докато една негова част заплува по водитетшшшштрите върху положението на младите в обще- гьосаният кръг, който е опасал нашата дей- ,на работа, възнаграждаване според труда и 
ството. Във всичко това изпъкват усилията ствителност: не можем достатъчно да наме- възобновяване на етическите стойности и 
да се отмине онази пригодна, фразеологичес- рим работа за младите поради 'недостатъчно- 0ТКрИВане на перспективата СК ще привли- 
ка и митологизирана реч и критически, оез то производство1 и ниската акумулация, а ца младите хора хце се възвърнат нзщежди- 
ретуширане, да се отрази пялото противоре- същите не можем да увеличим следствие йа те и_ Вя,рата и бойкият акт-ивизъм. 
чиво и сложно битие на идващото поколе- недостатъчната професионална подготвеност 
ние, неговите постижения и въжделения, но и знания- Ето защо поради повече причини 
и всички недоволствия, мъки и безсъния.

Когато се говори за тези проблеми, раз- 
считаме мъдри и по-правилни размишлени- бира се, не може да се отпише въпросът 
ята, които пълната заетост на младите ,ка- как Съюзът на социалистическата младеж 

Изправени сме — това никой не може дрн виждат като цел ценна сама по себе, осъществява своята роля в политическата си- 
убедително да оспори — пред всекидневното който трябва да бъде челната брънка, коя- стема и в целокупния обществен живот. В 
влошаване на материалното и общественото го след себе ои ще повлече цялата верига на досегашните конгреси обсъждания, 
положение на младите — в навъсената ча- обществените промени и ще се превърне в в подготовката за предстоящия 
катня за работа, която значи живот и обез- моторна сила на развитието. В документа за 1Сети конгрес на Съюза на югославската соци-

проблемите по настаняването на работа на алистичеока младеж, критически се подчер-

както и 
Единаде-

печава политически идентитет все повече се
чака- над две трети от всички безработни така нар. Крайгерова комисия се казва, че тава, че младежката организация не се е по
ся млади шкотувани кадри; в решаването на мероприятията по решаване на безработица- твърдила като сила, която реално влияе вър- 
жиипините вътгаоси във възнаграждаването та не може да се отлагат за „по-добри вре- ху осъществането на жизнените интереси на 
Мпатите според някои изследвания са нео- мена", защото поколенията на незаетите имат младите. Без истински .методи и съдържание 

, пренебрегнати; слабата възможност право да живеят поне в приблизително ед- на работа, държейки се за маргините а не
зГ о^тно влияние в системата на обществе- „акви условия като заетите. В документа са за действителните интереси на младате, бю- 
но потитическото решаване; постоянно нама- предложени многобройни идеи а и нашата рократизмът с бюронратическите и кар Р 
н0'"0'™ “то „а дедегатате от редовете на научна мисъл предлага някои много храбри, тпческите извращения на голяма част от 
лява и числото на .аепегаТите р^^ но осъществими идеи за по-бързото настаня- ръководствата, които не „слизат от форуми-
младежта във всички делегатски РУ УР о ооъщ ", „ „„„„„„ сме. те младежката организация остава извън ин-

. културата и „о^„о,о. —а.р.л»»а »—« « “Г‘22?^
литическия протокол. Младежката организа- 

(и не само тя) трябва да постави въ- 
така тясно нейното действено

самоуправител- ЗНае оветът).От друга страна, нашето 
НО социалистическо общество в н^отпо- Обачс, проблемът не е толкова в идеите ция

готовността и силата проса защо е
живота. За сега- ядро н защо не стане по-храбра и не ползу-

полтгшческотагдетгж етЕеть- - и«р,о. „ сврлго . _
ственото развитие, съпътствувано от диадск шното за.р ^ ^ Ш„ а„ на съЩ0ТО в ГОЛя. оръжие за аргументирано и действено поста-

гна до точката, ог която тряова д аи младсжл<ата организация. Съюзът па комунис че сдна младеж, която като нито една на
в «авореволюциоатно -качестто. и тите 0ъс ОВОЯта идейна акция недостатъчно ,ша всички реални възможности да
обрат може да се осъщ „едчитат преди откриваше пространствата за творческа изя- ц своя жшот според мярката на своите
конкретни проекти, к школувани по- ва иа младото поколение, «е успяваше да желаиия и да влияе на всички обществени
всичко на ролята ^ а-нтиципнра нейния сензибипитег и към «ей-
коления, техните спосо&шети и ^ ната култура. и стойностна ориентация често уопвшн0.
ка. В борбата за стабияшания, • ^ св отнасяше конформистически и патерна- да стори гава вместо нея, всички яедовоп-
та на опиране върху наос степон листически. Минавайки сам през идейните ^ ]гскаш.ш отпраВя по адреса на обще-

прокламира, успехът до колебания и позволявайки разяждане па ия- ството и СК, „а сдружения труд. Както .сила
колко по-бър' Ш кои от ОВоите основни морални стойности, на рев0ЛЮЦИ0НШ1я континуитет, младежта

рат работа младите школуваи и. .изоставайки в търсенето на истинските отго- тря(-ва сам0 организирано да се включва, чрез
ше ос извърши по-коренен пр ,вори На множество въпроси, позволявайки да формпте !На политическа и обществена
дииге, които те според зна« са сс увеличава диехармопията между прокла- партицйпация „ да поема отговорностите за

си заслужават. Това, всъш, ранитв цели и политиката и практиката, своите „ обществените работи. Младите са
най-големи резерви, които ц- идейната работа, той до галя- огатската система, в работническите съ-

Гви кГт^и, ма степен .решаващо „моделираше" духовно- ^ сдружен„я труд, »ъ» всички ннетпту- 
В мъртви птш. ^ съЗНЯЙие ,на младите. Държеи- цни> квдсто се приемат решения и те са длъ-
социалнитс и ДРУ ссбе си замислената,картина иа жнц „ „мат възможност да вградят своята

Пь* митолюгизирано битие, Съюзът иа класова „ младежка солидарност в решения-
забряваше, че про- та^ 1ШПТ0 Се приемат.

Ш0НИЯ
за могъщо

това 'И не прави, поне недостатъчно 
Предоставена е да чака някой друг

процеси,

то се
записи от тава,ще

I наетите 
онези наши

е положениетотака <как|Во
работни) са превърнати 
но и в детонатори на.нв„риятнос™. Иед^е да^ажем,,че ^ нв почтк

изхода тръгва 01 нас бпа да ста- комунистите
нови професионални сил ,ния, шито с0 ..ресивнита
не крит^ринйам'^р”° п0-бързото навлизане в младите не възникват

като че ли
СОЦ иа ЛИСТ IIЧ ОСКII онрцдвле! Ш Я

снаиташно, тю че тряб
на Паиче Зафировски

търсят



2 Комунист
ТЕМА НА БРОЯ

Л Миналата, а особено т^ина тШЖ 
Последствията от

!
брой колективи трудно 
условия за стопанисване, 
това са многобройнн: намален доход, по-ши
ка производителност на труда, увеличени за
губи, въвеждане на временни мерки, нък и 
несъстоятелност. Засега в СР Сърбия в несъс
тоятелност изпадна само фабрика за отлив
ки „Белград", но в подобно положение веро
ятно ще се намерят още два колектива (в Дес 
потовац н Кралево). Искахме от примера 
ФОБ да потърсим отговора на въпроса: какво 
се случва с колектив, в който вместо самоу
правлението пристигне съдът и„вземе нещата 
в свои ръце”, по-точно как може да се рабо
ти и живее в несъстоятелност и какво да се 
очаква от нея?

I
/

на

а

/1 /
\

Фалитът - и 

как с него
бранш, съвместни и по ООСТ, всички има 
за задача да работят и да се отнасят дома- 
'Мински, -като у дома; си.

инвестиция. Друг с въпрос, се изтъква в ин- 
леярна с трябвало 
па Нови Белград,формацията, дали нотата 

да се построи в центъра 
та площ, къдсто ис можеше да се свърже с 
железопътния транспорт и къдсто, въпреки 
филтърните съоръжония, замърсява гъсто на 
селената околност.

Наред с това, че е градоустройствена 
сполука, по време па реализацията на инвес
тицията е владеело разоштничество и е има
ло закъснение, причини за което еднакво са 
безотговорността на ръководството и проме
ните в проекта. Някои от проектираните 
твърде скъпи обекти (какъвто е висящ кран) 
не са ни вградени и сега неподдържани и ръ 
ждясали лежат като окуп старо желязо. По 
същото време са изграждани луксозни дело
ви, отделно директорски канцеларии.

И председателят на Окръжния стопански 
съд в Белград, инак фалитен съдия на ФОБ,
ЛЮБОМИР НОВАКОВИЧ изтъква, че тз този 
колектив чрез инвестициите; са разрешава
ни и други проблеми. Изграждали са диспан- 
зер по труда, детска градинка и огромно чи- 
сло жилища, повечето „кадрови", за специ- Наред с увеличеното количество отливки,
алясти, които са ги получавали след като се значително е намален и бракът. 1о рано ора-
„разходят" из фабриката и които след това кът възлизаше на -7. а сега е намален на
отивали когато си поискат. Сега във фалит приемливи 10,о на сто. Търсят се и вътрешни
ната постъпка не знаят какво да направят с резерви. Всички специалисти са край ма-
тези 300 квартири. Питат се: дали да ги про- шините. Между другото е забележело, че
дадат като „голо право на собственост” за да : пещта в новата леярна дневно изхвърля от че 
обезпечат по този начин .необходимите сред
ства. Лукс е имало и при производствените 
съоръжения, а особено луксузно са уредени 
директорските канцеларии, където в „бели 
гарнитури са идвала черни работници”.

Всичко това е създавало атмосфера на 
„сигурност” и „разкош”, понеже парите гла
вно са идвали отстрани, а за несполуките ни
кой не е отговарял по-сериозно.

Съдията Новакович не изпуска случая да 
подчертае, че и той „като. лаик” е успял да 
забележи колко много слаби са били във 
ФОБ техноложката и трудовата дисциплина.
Просто е непонятно защо такава супермодер-. 
на пещ в новата леярна е леела многократно 
един .и същ лив и защо на лива са прибавя
ни произволни количества елементи, които 
не се признават в съвременната технология.
Затова се е случвало 50 на сто от отливките 
да остават като брак в двора на фабрика
та, а купувачът да провъзгласи за бракувана 
стока още 25 на сто от изпратените отлив
ки. Дневният брак е струвал дори пет мили
она динара-

Вече първото съобщение на фалитния 
съдия, когато в края на работата на първа 
смяна обяви несъстоятелността с думите — 
,фабриката сега е във ваши ръце и колко 
работите толкова ще ви се заплати, заздото 
никой вече не иска да върша вашите Дълго
ве”, направи обстановката по-сериозна. Са
мите работници провъзгласиха първата нера 
бо лна събота за работна. Когато настана осем

линия, работ- 
седмица

не-

На обществеността са вече известни при
чините, заради които делегатите на Общинска
та скупщина в Нови Белград към края на 
септември провъзгласиха несъстоятелност в 
четири основни организации на сдружения 
труд на ФОБ — Сив лив, Заключителна обра
ботка на отливки, Поддържане и енергетика и 
Транспорт. Новобелградският стопански „бол
ник” сякаш не съумя да поеме с години по
дадената му ръка от по-широката обществе
но-политическа общност. Загубите се натру
пваха, отделно в новата леярна (ООСТ Сив 
лив), която ни пет години след пускането й 
в редовно производство не успяваше да про
изведе нито половината от заплануваните 90 
хиляди тона лив годишно. Обстановката не 
се подобри ни след две санационни програми 
(1980 и 1981 година). Загубите от 1535 мили
она, заедно с основният дълг при йнвести- 
ците в новата леярна от 2465,7 милиона, 
достигнаха през първото полугодие на годи
ната сума от 4000,7 милиона динара.

ДЪЛЪГ СПИСЪК НА НЕСПОЛУКИ

застой на най-голямата
ат едва щатачасов

циците решиха през 
да работят един час повече за да компенсират 
загубеното време. Във фабричния юбилетин 
е записано, че работниците, пазейки оощес- 
твеното имущество, са заловили 
кражба, а след това и един свой колега, ко
йто се опитал да открадне електромотор.

пазача в

тири до пет тона коксов прах, който досега
оставаше неизползуван. Предложено е ТЕЦ Об
реновац да взима коксовия прах и като ви- 
сококалориен да го смесва с колубарекия 
лигнит.

Вече не можеше да се предприемат „ 
меки” мерки, тъй като евентуалните сана- 
тори и банките не можеха да бъдат сигурни, 
че вложените средства ще дадат очакваните 
резултати. Остана последната мерка — фали
тът, който на колектива със загубено дове
рие предлагаше най-много гаранции, че об
щественото имущество най-сетне ще бъде за
пазено от по-нататъшно пилеене и че, след 
уреждането на обстановката, ФОБ най-сет
не ще произвежда доход. При определяне
то за тази мерка се изхождаше и от факта, 
че ФОБ не е само новобелградски, нито бел
градски, но като снабдител на моторната, 
тракторната и автомобилната индустрия, всъ

щност е югославски колектив. Затова

по-

ДРАГИША ПАВЛОВИЧ, ЧЛЕН НА ПРЕДСЕ 
ДАТЕЛСТВОТО НА ГК НА СК В БЕЛГРАД:

Трябваше да бъдем 

по-решнтелни
ака като до начало не може да се бъде 
против инвестициите — защото инвести

рането само по себе значи развитие — също 
принципно взето не може да се пожелае фа
лит на която и. да е организация,
ФОБ. Това е така,

.народ с лишаването от самоуправление и до
веряването на ръководенето с несъстоятелни
те четири ООСТ на фалитен съвет, фалитен 

съдия и фалитен управител, при - обичай 
|на фалигна постъпка, във ФОБ все пак про
дължаваше производството за югославските 
купувачи (ИМТ, ИМР, ДМБ и ФАП—ФАМОС) 
за да не спре в тях производственият процес.

Сега, когато се прилага най-тежката 
конна мерка, която може да сполети един ко
лектив, когато над 500 работника са провъз
гласени за излишни и когато започна разпро
дажба на имуществото, когато се. случи оно
ва, което не смееше да се случи, по-опокойио 
и по-систематично се съблюдават причините, 
вследствие на които ФОБ изпадна

Общинският комитет на Съюза 
на комунистите в Нови Белград

пък и на 
когато на въпроса се гле

да принципно, В практиката, обаче, нещата 
малко по-инак изглеждат: не е всяка инвес
тиция развитие а и всеки фалит не е за 
жаляване. Може би във, ФОБ и по-рано е 
трябвало да бъдат по-решителни и тогава не 
би се.стигнало дотам да се приложи послед
ното средство — фалитът —

Специалистите са приказка за себе си- 
Във ФОБ ги е имало достатъчно и то твърде 
способни, но повечето от тях са били раз
местени по канцелариите. Имали са и про
ектантско бюро, способно да проектира леяр
ни в света. Получавали са признания от чу
жбина, но собствената си леярна, когато е 
била изградена, „не успели да излеят 
собствено дете".

■съ-

за-
като с цел да се из

пери производството и да се създадат истин
ски самоуправителни отношения.

МногоДУМИТЕ НА ФАЛИТНИЯ СЪДИЯ дълго, изглежда, се е говорело за 
потребата от производство 
„възцроизводстваната зависимост” на множе
ство организации от ФОБ, което всичко е 
точно. Обаче, - на края въпросът трябваше да 
се постави на единствено възможния 
не е опорна потребата от производство 
отливки от сив

С провъзгласяването на несъстоятелнсА 
в четири основни организации на сдружения 
труд на ФОБ, положението значително 
измени. Производствената 
думите на фалитния съдйя, 
ални

на отливки, за
в таковаположение.

сепроизнесе
оценка за причините, които отведоха ФОБ 
несъстоятелност. В информацията между 
другото се подчертава, че деловата група, 
специално оформена за този случай, е стиг
нала до извода, че във ФОБ и ЛМК се е сти
гнало до сериозно нарушаване на вътрешно
то единство. Постоянно се 
оценката, че новата леярна е

програма, според 
е приведена в ре

рамки. Защо да се произвеждат 90 
хиляда ако е по-реално да се произвеждат 
40 хиляди тона. ФОБ. се насочи изцяло към 
домашните купувачи от моторната, трактор
ната и автомобилната индустрия, а с помо
щта на тях — към чужбина. Купувачите по
лучиха търсените количества

В начин:
на

и моделиран метал, но се 
касае за нужността производството да бъде 
рентабилно.

Следователно, фалитът във ФОБ 
квидация на .производството

не е ли- 
на отливки, ное манипулирало с 

несполучива отливки и тях-



Комунист 3» Положение А
та Новакович_
вен орган ,не можем 
със загуба. Всичко
ноЯ^Гпяа завъ1Рш»1 ковкото се 
б°а™аицД^еДаДвМ Ф^Риката6

то е такова 
че ние като заявява съдия

м ио Съд' кат° Държа 
смеем да работим

ето е нзша задача
Вече първия ден когато започна фалита те 
са запитали съдията компетентен за фалита 
какво ще бъде с хората, които доведоха фа
бриката в настаналото положение. Група ра
ботници са разговаряли и с председателя на 
Фалитния съвет, търсейки

„ДОБРОНАМЕРНИ” \и „ЗЛОНАМЕРНИ’’може 
отново на ра-

по-ра-
С* желание за положението във ФОБ 

да се информираме от самите
П° ТТФ°Н се отнесохме към управителя по фалит Раде Анастасие 

“1 «-'кретарката ни отговори, че с
оГ“ГСТИТе Се РазговаРя само на конференции за печат,

Ще се проведе когато ’ 
за това.

На допълнително инсистиране упра 
вителят по фалита не можа да ни из
лезе на среща докато не се консултира 
със съдията по фалита.

На утре ден, от телефона на упра
вителя, обажда се съдията Новакович: 
». чера ви казах, че въобще не може 
Да се разговаря с работниците. Всред 
тях има добронамерни и злонамерни 
Журналисти са постоянно пред фабри
ката, стоят пред капията, фотографи

ра- отговорност за 
всички онези които са правили пропуски. — 
„Задължението ми е" — казва съдията Нова
кович „да повдигнем углавни заявления сре
щу хора, които ФОБ доведоха 
ложение. След двумесечна работа списъка 
предадох на отговорни лица в Градския се
кретариат по вътрешните работи. В списъка 
главно се намират имена на ръководни лица 
във фабриката, след това на лица от общи
ната, града и банки”.

Общинският комитет на Съюза на кому
нистите в Нови Белград през последните ме
сеци положи доста усилия да изучи отго
ворността на членовете на Съюза на комуни- 

във ФОБ. Босилка Радулович, предсе
дател на ОК на Съюза 
тъква, че са положени доста усилия. Прове
ждани са заседания на Председателството на 
ОК на Съюза на комунистите и Комитета 
по всенародна отбрана във ФОБ. Председате
лят на работната група Богдан Шундерич, 
инак секретар на Председателството 
На Съюза на

й?-80 "°трЕЗН„”злм итк
Как

хора, коитоЖрай>тят СЕ СЛуЧи едни 
ни, днес дя пябот На е,^1и и съЩ'И маши- но? Да м & по-^добре и по-каЧестве- 
то Не само °®ОДТе отР«ни страхуване- 
и за всякого поотдеТн^В 38 КОлект™а> но 
ката, на единствения колектив СР 
извън териториите на САП т» ь- СърбияЧите само рГббтят а ^ШТ0 работни-
вах запоина^дТ^рГ^ухо^: Тто,

е по-по^п Да Се работи' 'защою и фалитът е по-добър от самоуправлението”. ^

в такова по-и същи а следващата 
настанат условия

стите
на комунистите, из-

Първо контактиране с работниците на геар- 
ната ме уведоми, че те не са били осведоме
ни. Всичко е оило в ръцете на група ръково- 
о.оп 'КОИТО се меняваха в цикли.

равило се ое, че за самоуправлението 
тряова да се развива и съзнанието на хора
та. Всички решения бяха с „покритие” на 
трудовия съвет. Никой не чувствуваше ко
лективна отговорност, нито тя бе свързана с 
отговорността за углавни дела”.

__ И по преценка на работната група на 
Оощинския комитет на Съюза на комунистите 
в Нови Белград, основната причина която 
ФОБ доведе пред фалит е неразвитото само
управление. Неединството и 
на деловия отбор професионално и качестве
но да се изправи в решаването на съществе
ните проблеми в организирането на производ
ството, доведоха до цялостно разединение на 
колектива, до затваряне в ООСТ, всъщност 
до групово-собственическо поведение не само

„Не се разбрахме. Ние 
разговаряме с онези, които са доброна 
мерни”.

искаме да

ОКна
„Не може!” — бе категоричен Но

вакович. комунистите, изтъква че сега 
се утвърждава идейно-политическата отговор
ност не само за деловите органи, но и за 
първичните организации на Съюза на кому
нистите, предимно за секретарите и члено
вете на секретариатите.

Отхвърлено е определението за „по-про
ста” постъпка — за разформиране На пър
вичните организации на Съюза на комунис
тите: Договорено е да се освободят от длъ-

дещи лица,

вата в старата леярна и администрация, из
готвяне на листи на „производно необходи
ми висококвалифицирани инженери и тех
нолози. В такива обстоятелства заглъхнаха и 
органите на работническото самоуправление. 
Трудовият съвет и Изпълнителният отбор 
СОСТ на ЛМК 
пия от учредяването си към края на 1981 го
дина.

на, жност секретарите и членовете на секрета
риатите на първичните дрганизации. Отговор 
ността е разширена на членовете на Общин
ския комитет и Градския комитет от ФОБ, а 
и на хсра „от страна”, които са давали при
нос на това положение, но и на комунисти 
и трудови хора от старата леярна, които в 
желание да избягат от солидарна отговор
ност и от евентуалния фалит са взели реше
ние за отделяне от ФОБ. Покрай търсенето 
на отговорност евидентират се кандидати за 
нови секретари и членове на секретариати.
След кандидационните събрания ще бъдат 

проведени партийни избори, а след това ще 
бъде формирана акционна конференция със 
задача да обедини засегнатото съдружие.

не са ни провеждали заседа-

неспособността
Не отнасяха се по-добре ни членове на 

Съюза на комунистите, Съюза на синдикати
те и останалите обществено-политически ор
ганизации. Първичните организации на Съю
за на комунистите подчертава се в инфор
мацията на Общинския комитет— все повече 
се отдалечаваха от принципните опре
деления на СЮК и СК <на Сърбия за поли
тиката в стопанството от всеобществен ин
терес и от интересите на работниците на 
ФОБ и ЛМК и своето си поведение все по- 
силно свързваха с тесни интереси на ООСТ и 
с поведенията на директорите на своите ос
новни организации на сдружения труд й тру
довите общности.

Понастоящем работниците на ФОБ търсят 
отговорност за всичко онова, което през те
чение на години се случаваше в колектгра.

на ръководещите кадри, но и на всички тру
дови хора. Деловият отбор се бавеше с вер
бално доказване кой от тях е „по-специалист 
и по-способен”, и в зависимост от съотноше
нието на силите, провеждани са „спасоносни 
реорганизации”. През последните пет го
дини дойде до 17 такива реорганизации. Вся
ка от тях професионално недостатъчно под
готвена, представляваше нов пропуск и воде
ше към „ротация” на винаги същи директо
ри от една в друга ООСТ, и преселване 
най-способните производствени кадри от но-

ПРЕМАХНАТО „САМОУПРАВЛЕНИЕ”

Белградският ФОБ безспорно не е един
ственият колектив, в който работниците са 
изправени пред горчивата истина, че само- 
управителните процеси не се развиват по \же 
ланата насока. Отделен е въпросът, че имен
но в този колектив неблагоприятното поло
жение е кулмишцрало дб такава степен, че 
обществото се определя за въвеждане на 
временни мерки и отменяне на всички са- 
люуправлтелни права на работниците. Съдей
ки !то всичко за работниците е „премахна
то” онова, което всъщност не са и имали.

на

на ФОБ, трябва да припомним, че не съще
ствуват предварително дадени изправни 
дели, в които трябва да се „напека” живо
тът. Животът е винаги по-сложен, по-лукав... 
Сега, обаче, е най-важно да се обезпечи ра
бота па хората, които напускат ФОБ. И вър
ху това се работи. .

РАДЕИКО ПУЗОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ГРАДСКИЯ СЪВЕТ ПА СЪЮЗА НА СИНДИ
КАТИТЕ В БЕЛГРАД:

— ликвидация на нерентабилното производ
ство. __

Решението за фалит във ФОЬ не е насо- 
самоуправлението. Напротив. Ус- 

изведвният фалит ще създаде и мате-

мо-

чено срещу 
пешно
риялни условия за реабилитация на самоуп
равлението във ФОБ. Седемнадесетте безус
пешни „самоуправитеяни” реорганизации във 
ФОБ красноречиво говорят колко съвкупната 
организация и икономически отношения са 
били истински самоуправителви. Сега се ка
сае за това, че ФОБ, след прключения фалит, 
наистина да бше-. самоуправителна организа
ция. В това назравление тече и акцията 
Общинския комитет, на СК в Нови Белград 
— партийната организация във ФОЬ да сс 
осиособи за ролята която има. Защото, труд
но може да се приеме оценката, че ако ор
ганизацията е във фалит, партийната органи
зация в същата е изпълнила задачите си.

„Моят и не само моят изследователски 
ЗОРАН МАНОЙ-опит — изтъква социологът 

ЛОВИЧ, председател на Секцията по социо
логия на труда па Социологическото друже
ство на Сърбия — „че ръководенето има над 
мгащие над самоуправлението и че тук трябва 
да се търси отговор на все по-налнчнпя само- 
упрашггелаи апетецтетизъм на работника и 
самоуправптсля, което от становище на са
моуправлението не може да се приеме. За- 

,необходимо да се повшцат професио
налните знания на работниците и Да се оспо- 
собят за процеса на самоуправлението, дока- 

друга страна, е необходимо да се над- 
сьпротивата на онези, които според 

логиката на своите интереси или според ло
гиката на своите нрави не са за истинско са
моуправление. Недостатъкът на влияние в 
процеса на решаването е значителен и за 
проблема На интеграцията отделно Лице- 

колектив. Самоуправлението е про- 
който работниците не са наблюдатели 

па развитието на този 
степен зависи от тдх- 

нзостава”.

Изправяне пред 

истината
па

това е

О амо на пръв поглед изглежда -чудно, че 
във ФОБ днес се работи цо-добре отколкото 
преди една или две години.. Има много при
чини за това. Например, допълнителните ана
лизи показаха, че някога самоуправлението в 
тази колектив било гола формалност, след 
това не трябва да сс занемари и фактът, че 
понастоящем във ФОБ има 580 заети по-мал
ко отколкото преди. Някога се вярваше, че 
тази модерна леярна ще може да издържала 
голям брой административни работници, оба
че тази сметка по-късно изпадна погрешна. 
Специално трябва да се подчертае, че след 
изправянето пред горчивата истина мнозин
ството работници разбраха, че трябва да 
окъса с безделието, големия брак, слабата 
организации в работата,

то от
делявалеярна първив новата

всепР™пноВаТПреда някой ден са произ- 
веденвГ 2 Е5 тона нето отливки. Бракът е всс 
по-малък. Старата леярна и по-патотък успе
шно работи, което също така е твърде 
бро. Е го, и тава е един в поредицата на на 

икономически парадокси: в така нар.
съоръжения Дълго се

трудови 
цес, п
но активни участници 
процес 13 шай-толялт

собствено усилно, което често

шите
нова леярна, с модерни 
„произвеждаха" - загуби. В уж старата с

— се произвеж- ното
бракувани вече съоръжения 
да рентабилно.

Такъв е нашият реален икономически 
живот. Касае се за хората и отношенията им.

новата организация

Мюже би (В мнението на този социолог се 
от отговора на всичко онова 

което сс слунна в бел-•намшра и част 
което сс с случвало и 
пражкия ФОБ. O. Кович

P, ЙоветичЗатова когато се касае за =====



А Комунист
Впокритие и "меките деКГв “”те "тУри-Г™Ри

щКте сс обекти. Въпреки ратни, постоянно работят със та
па по-ефикасно строенс сьстоя от само миналата година
то не се променя. По всичко личи уо , ^ половдн мшшард ди-
В 1настоя«Дия петгодишен исрио; пьл * _ за-губи в стопанство

четвърти динар, пределен развитие въо-
ва стопанското е Л“а ™3аТ над 12 милиарда). Касае сесгатъчно развитие, щс ошдс изаг н д ,ю-големи
покритие и а превишенията. "^гсГХкта, в които са вло

жени повече от три милиарда ди
нара: Мебелната фабрика в Дими 
тровград, фабриката за амбалажи

к,« о, ™
се строят? Това са фабриката за в Р Кт/шкк" в Мионица 
бептонит във Власотинци запъна Лфсшдопат" в Прокупие, Фабрика
та преди пет години и тъй _ като л^/п„акна в Балеван
проектната стойност от 85 с увс га за с ь еТяЛНата индустрия в 
личен а на 600 милиона динара- «а Ш^'ф^ик1та за магне- 
по-нататъпшото й изграждане с Свилаинац, I а"Р"каиб Клаии- 

95 отложено. Инвеститорът, бел град- ЗИУМ в Балш.ац«а И Р ^ 
ФОБ (Белградска фабрика

по-големи затрудне-

ИЕД ОСТАТЪЧНО РАЗВИТИТЕ РЕГИОНИСТАБИЛИЗАЦИЯТА В

ГОЛЯМО БРЕМЕ всеки

СТОПАНСКИ НЕСПОЛУЧЛИВИ 
РЕШЕНИЯПрез последните четири години в недостатъчно развитит 

започнати 445 обекта, а построени са или са в заключи- 
само 95. Защо девет нови модерни фабрики, в конто

стопанисват със загуби а
обираш са 
телен етап
са вложени около три милиарда динара,

половината от своите мощности?не позлуват

445 нови обекти и модернизиране 
на 250 стари. Обаче, по силата но 
много обстоятелства завършени са 
или са пред завършаванс само 
обекта. В началната фаза на из
граждане или дори във фазата на 
събиране на документи” се нами-

60 програми, а сроковете за фшл М** ™ за
отплащане на кредитите се лрибли ^ Деспотопац, коя- Каква е поуката? Никой няма
жават. Изостанал е доходът, откри ^ияпан хшо и Десш) ^ и право на безотговорно отношение 
нането на 12 216 работни места е “ми М5 милиона към огромния капитал, които сдру
отсрочено за по-късно, което още " която са влож> ава. жоиият труд в' Сърбия с мъка от-
повече изостря множеството проги Д Р • п^„е6т, 0щс 655 ми- деля от своята оскъдена акумула-
воречия в тези общини. лиона - тези дни е решене по- ция за да помогне на недостатъч-

Какво става? Вместо от моман всчс не се строи и машините но развитите общини, с цел същи- 
та кота-го фондът одобри един про да се продадат (чиста стопанска те да се приближат до средната

несполука)- Следват млекарната и напредналост на релуоликата. 1ря- 
кланицага в Сйеница. Тяхното из бва да си припомним и за това 
граждане е започнало преди шест че в 51 недостатъчно развити оо- 
години, вложени са повече от 400 щини живее 52,2°/о от населението 
милиона динара, обаче и двата на Сърбия и че в общата заетост

развитите общини 
само с 13 на сто и т.н

ТОМА МИЛИЧ

Е» Сърбия без покрайнините от 
114 общини, 51 спадат в недо

статъчно развитите. Поради въз
можни недоразумения, веднага тря 
бва да кажем, че днес подчертано 
неразвити общини в правия 
съл на думата и няма, защото във 
всяка от тях работят или се из
граждат 3—4 или повече обекти. 
Само 16 общини имат по-малко от 
една трета от средната развитост 
на републиката.

Обаче, с оглед на обстоятелст
вото, че по-широката общност със

окият
за отливки) дигнал ръце от своя

Кредитът на Републиканския имат във 
75 милиона ДИ- ния.

всевлог.
мс-сми*

- обекта практически не са завър- недостатъчно
участвуватшени.

На неотдавна състоялото се за-Списъкът на такива „паметни
ци” па нашата неорганизираност седание на Скупщината на Репуб- 
и разпуонатост е доста дълъг. Фаб ликанския фонд за недостатъчно 
риката за производство на кандира развитите, а сетне на заседанието 
ни овощия в Лиг се строи .много на Изпълнителния съвет на Скуп- 
дълго поради некомплектността на щината на СР Сърбия бе оценено 
проекта и неспособността на строи че превес в слабостите, довели до 
телите. Трикотажната фабрика неефикасностите в инвестирането 
„Ьранянка” във Враня се строи в недостатъчно развитите общини 
почти пет години и още не е пус- има — човешкият фактор. За съ- 
ната в действие (инвестиции от жаление, същият по правило, най- 
над 200 милиона). Фабриката за трудно се открива: никой не от- 
преработка на дърво в Чайетина говаря за инвестиционните неспо

луки в Деспотовац, Власотинци 
ект, пък до първата копка да ми- милиона) се строи пет години и Чайетина ... Никой не е отзован 
нат два-три месеца, тази работа 
се протака средно по осем месе
ци, година и повече, следствие на 
което значително поскъпва проек
тната стойност. А когато строене- Подобно

Много скъпи капиталовложения: Лесковац

специални мероприятия, чрез Ре
публиканския фонд за недостатъч
но развитите, подтиква развитието 
на тези общини, подкрепата на 
недостатъчно развитите в иконо
мическата стабилизация е необхо
дима. За съжаление, всички не- то тръгне, започват преправки на Владимирци 
достатъчно развити региони ‘не се проектите, увеличават се допълни- 
отнасят достатъчно стабилизацион телните работи, не пристигат рав
но. Нерационално и неефикасно се 
ползува помощта на обществото 
Ще посочим две в момента най- риали и пр. 
големи неволи, пред които са из
правени недостатъчна развитите.

500(капиталовложения от около

сега, когато трябва да бъде завър- мли си е подал оставка затова, че
шена, изпаднало че няма пари за неговата .модерна фабрика работи 
съоръжения и че е без суровини, със загуби. Дори за превишване- 

и с птицефермата във то в строещите се още обекти и 
(капиталовложения покриване на деловите загуби сме 

от 150 милиона), леярната за сто- тките се доставят на Републикан- 
мана в Лесковац (инвестиция от ския фонд за недостатъчно разви-номерно пари, закъсняват строи

телите, липсват строителни мате- 550 милиона), фабриката за акуму тите. Докога това може да върви
латори в Буяновац (инвестиция така? 
от около 500 милиона) и така на-По такъв начин се умножават 

неспазванията на сроковете и стой 
постите на обектите, а на обще
ството се доставят нови сметки 
Само през последните четири го
дини, Републиканският фонд за 
недостатъчно развитие е бил при- твува недостатъчно развитите 
нуден да отпусне 350 кредити за

Ако тези неволи се считат зататък.
минало, последиците се виждат в 
настоящето. Те дават печат на об
ществено-политическите

Първата. В последните четири 
. години, когато участието на фон
да за недостатъчно развитите в 
инвестициите е значително по-гол- 
ямо отколкото преди, отпуснати са 
696 кредити за построяване на

АБОНИРАНИ НА ЗАГУБИ
процеси

в недостатъчно развитите общини 
и по-широко, дестабилизирайки ифа р \^е

Втората неволя, която съпътс-

.състои в това, че новите
з това нарушените стопански 

процеси. Освен това, в името на 
икономическата стабилизация и 
надеждите на почти 100 000 безра
ботни в недостатъчно развитите об

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

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

Издава Издателска трудова организация 
„Комунист“.

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

- ->Комунист щини, умно би било по-задълбоче-. 
но да се изготвят проектите, по- 
рационално да се инвестира, по- 
бързо да се строи и по-мъдро да се 
избират специалистите и работници 
те за новите фабрики. Защото гре
шките и несполучливите решения 
не плащат^ само недостатъчно раз
витите, но цялото общество.
Още, повече, като се знае, че в 
недостатъчно развитите общини 
въпреки рестрикцията на инвести
циите в Сърбия, в момента ■ се 
строят 1820 стопански и нестопан
ски обекти на стойност от около 
40 милиарда динара.

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

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

Урежда Единна редакционна 
Директор и главен и отговорен редактор Вел 

, заместник главен и отговорен 
редактор Джуро Джурашкович, главни и отго 

редактори на издаянкта в републиките 
и покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна 
■ Херцеговина) д-р Жжворад Джорджевич (СР 
Сърбя*), Реджео Хайрулаху (САЛ Косово), Пе

колегия:

но



ДИМИТРОВГРАД НАШИ СЕЛА: РИКАЧЕВО

Първа
датска достатъчни
градина сините им ■ и ■

па село Реката монотонно шу пред ще бъде без магазин
молеше в дола и се губе и телефонен пункт, но труше между малките „реч
ни” ливади и зеленчукови 
градини, от които рикачев 
ските семейства

се пол бяха събрали тазгодишна
та реколта. Горе, 
по върховете на Чам

помощ местна- ла, Честоборйе^' Муртин ка 
мик и други 
които обкръжават 
то, се виеха мъгли. Тук, 

свързани между седналия на високи 
те баири мъглив свод и 
шосето и Бранковска река 
криводоличещите ленти на

долюбивите рикачевчани
В детската градина в с. Желюша имат много по-голяма 

грижа: електрификацията.
— Според плана нашето 

село трябваше «да се еле 
ктрифидира до края на та 
зи година 
КОСТ-тауу 
КРУМ МЛАДЕНОВ, 
ретар на първичната пар
тийна организация и пред 
седател на комитета по 
електрификация- — Ние 
започнахме да се подготвя 
ме . навреме. Събрахме 
550 000 динара (44 от об
що 53 домакинства внесо
ха по 12 500 динара), ку
пихме 'необходимите еле 
ктрически стълбове. Въ
ведохме и трудово самооб 

лагане. Електрическият 
ток е нашата надежда. 
Обаче Електроразпредели 
телното от Лесковац не 
изпълни своите задълже
ния и акцията закъсня-

Вече доста години старо 
то училище в село Желю 

край Димитровград 
стои празно. А тук 
желюшани са научили пър 
вит е букви, първите песни. 
Но с новото време идват 
и нови решения. Така и 
старото
ли съдбата на всички 
ри сгради—беше 
но. Децата учат 
та на някогашния 
рен дом в Желюша. Наи
стина учебните стаи тук 
са по-светли, по-простор-

на малките 
шанн си спомниха 
рата .училищна 
решиха тя пак да служи 
на първобитната 
но в малко изменени 
довия. Така се дойде 
идеята тук да се открие 
детска

отдавнадеца. Же дю
за ста- помещенията които 

зват, е обезпечила детска 
та градила от Димитров
град. Като 
та общност е довела питей 
на Вода. В момента тряб
ва да се довършат някои 
дребни работи, 
с електрическия ток, да 
се поправи оградата на 
двора и ти. за да бъде 
всичко в ред.

С децата, които са тук 
всеки преди обед, работи 
детската възпитателка Пе 
рка Георгиева. Тя всеки 
ден идва от Димитровград 
за да научи малките жел 
юшани на нови игри и при 
казки.

ша високо 
—мо гизграда имного обяснява

си цел. възвишения, 
село-

сек-ус-
до

училище споде- 
ста- 

затворе 
в сграда

градина. Отпра
виха молба до детска 
дина в Димитровград и 
по повод Деня на Репуб
ликата в Желюша започна

гра

започваше още един ноем 
врийски ден в еднообраз
ния живот на рикачевча
ни. Низ един хълм, по тяс 
на пътека, момче и моми
че с торбички през рамо 
леко се спускаха надолу, 
към училището, което 
осамотено стои над бла 
т.истия автомобилен път. 
Отсреща, някъде в дъбова 
та гора под махала Осое 
се чуваха бръмченето на 
моторен трион и ударите 
на брадва — някой бърза 
да събере дърва. Защото 
и в това, както и в паве 
чето босилеградски села,

култу-
да работи първата дет
ска градина на село в Ди 
митровградска община. 

Засега тя работи като 
клон от детската градина 
в Димитровград и има два 
десет и четири деца. Сред 
ства за обзавеждане на

ни.
' Броят на заетите в Ди
митровградското 
ство постоянно се увелича 

увеличава се и броя

стопан-

ва, А. Т.

ГОВЕДОВЪДСТВО Ако силите на рикачев
чани бяха достатъчни, 
електрификацията няма- 
ще да закъснее нито един 
ден. Защото тези хора, по, 
вече от които са в напред 
нала възраст, са свикна
ли и сами да разрешават 
комунално-битови пробле
ми. С доброволен "труд са 
прокарали път до всяка ма 
хала, построили са селска 
сграда при гробищата, за 
която всяко домакинст
во е отделило по 150 ди
нара, а тазгодишната се
итба са схванали и като 
обществена задача. Всич
ко това достатъчно гово
ри за дейността на органи 
те на местната общност и 
на обществено-политичес
ките организации начело 
с първичната организа
ция на СК. Всичко това е 
и залог, че жителите на 
това село ще положат мак 
снмалнц усилия и в бъде
щите обществени акции.

М. Янев

Постъпки с кравите преди н след
отелваме зимата не спазва календа 

ра: бърза да донесе тру
дности. Но и без зимата, 
Рикачево има много проб
леми,.Със стелните крави трябва да се 

внимателно и нежно. Да се
кравата да се помести в отделно поме 
щение, топло и сухо, за да издържат по 
такъв начин и кравата и телото.

Най-добре е след отелваието на кра
вата да й се дава топъл напой с трици 
и най-доброкачествено сено (ливадско и 
детелина) със затоплен трицен напой в 
първите 3—4 дни. Водата за поеше тряб- 

топла. От петия ден

Може би нан-боле- 
знен проблем, с който „во 
юваме" открай време, е 
снабдяването. В Рикачево 
не съществува магазин, а 
до най-блнзкпя трябва да 
вървим един час пеша — 
до Браиковци или до Бис 
тър. Ако искаме да си по- 
служим с телефона — пак 
трябва да отидем там — 

БОРИС СТОИЛ-

постъпва
хранят правилно, да бъдат на, сухо и 
проветрен, светъл и чист обор. Не сме- 
еме да ги ударяме. Храната им трябва 
да е чиста, свежа, здрава и добре под
готвена. Слабо отхранените стелни кра- 

състояние да дадат нито до-

в

ви не са в 
бро теле, нито пък достатъчно и каче- 

мляко. Освен това, кравата ста- 
бързо оболява и често

©а да е чиста и 
може да се дава зърнеста и сочна хра
на, но всс още в малки 
Може да се случи в млякото на добри
те млечни крави да сс появи кръв, всле 
дствие на голямо кръмно налягане при 

млечните жлези пукат ситните 
ВИШ1-

/ствено 
ва неиздържлива,

количества.
✓ пъти се разболява от омекваме на кос

тите Млякото на такива крави е по ко
личество малко, слабокачествено, така 

бозаещо такова мляко не
Само качествено сено 

както и добър на 
сол дневно е

споделя 
КОВ, председател на Съве
та на местната общност.

Обаче тази есен снабдя
ването м телефонът бяха 

мяс-

което в
яоилички* Доенето трябва да става 
матедно, а от десетия ден може да сс

което

мо-че телето 
же да напредва, 
трици, зърнени храни, 
лой със 3—4 декаграма 
най-добрата гаранция за постигане 
колкото се може по-голяма полза, пора- 

отглеждаме кравите.
отеляването трябва да 

всичко

свалени от първото 
то в списъка на рикаческн 
те проблеми. Не затова, 
че тези два проблема са 

Селото п зана

мине на пълноценно измълзвале, 
отговаря на съществени ото количество 

млоконадой. Храната вече трябва да 
с чиста, здрава и пълноценна.

на
на

разрешени.труднотоди което и
Преди и след

ее спазва пълна хигиена с
Тоето е свързано с отел-ването, а което е спазване на хигиена-

се тели. В

ТвъРДО честа причина за 
оголване на кравата е едрото теле полу
чено чрез оплождане на кравата с едър 
е,,,, ЗАТОВА Е ПОГРЕШНО ПА

РЕНЕТО НА ДРЕБНИ КРАВИ С ЕД
РИ БИКОВЕ. Известно е, че трудното 

допринася за 'нежеланите посл-ед. 
— понякога умират и телето 

и кравата. Случва се и това, чс на пол
иня орган на кравата да се явяват теж
ки повреждания, довеждащи до яло- 
вост Подобни явления се случват обмк- 
ТЮВ0..0 при първотелкмте. Препоръчва 
се паренето да става с такива бикове 
от които не се получават твърдо голя- 
ми телета. Още от ранния период на 
живота си младите телета трябва да сс 
движат достатъчно, за да укрепнат пра
вилно. Само по такъв начин ползата от 
отглеждането на добитък ще да е пъл-

В БАБУШНИШКА ОБЩИНА
онова.
ОСОбеНмястотоКк-едето кравата
П^ГаЮиа^Уша —"Гсе Ж? 
Поради това с необходимо пъпъка на 
телето11да се подвърже са чиста «Р»
откъм стомаха му № ^

° Й°Д отреже Тос^ри пожички. Муцун- 
носа и ушите -на телото трябва до- 

да почистим с чиста ш

телето да изтрием с чиста и су
След отелваието, ътшл V сла. 

променим застаиката '
„ внимаваме да няма 
Най-добре е преди

29 милиона за селскостопански 
машинита на

тел ©не
отвия, където

ги селскостопански маши- 
незиачителснПрез изтеклите четири 

години в Бабушнишка об^ ни, .докато 
хцина са изразходвани тад брой такива са взели земе 
20 милиона динара за наба делеките кооперации, 

селскостопанскида се 
ката, Тази година прнтежате- 

селскостоланаш
ока на 
машини. Тези средства са

от 1не- лнте на 
машини дейно са се вклю
чили! в прибирането на ре
колтата и в есенната сеит-

взети като кредити от „зе
ления план". Над 200 сел- 
скостопат«оки произведи- 
тели п общината са се обе 
зпечтши с трактори, Р®А<> 
сеялки,

ба.
М. А.течение и 

отелвай ето вършачпен и ДРУ*подемна.ма и да 
влага:

СТРАНИЦА 7

БРАТСТВО • ю ДЕКЕМВРИ 1982



<ф. П Р □ с В ЕТА<$^ И 3 К-!=)СЛ” ЕЗ ОIVУ КУЛТ У РА
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДЛНИЕ ИЛ овидаскАТА атндинА иосцшин ОБ1>дзо 
СЛМОУПРЛВИТЕЛНЛТЛ ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИ 1 и

СЛЕД АКЦИЯТА „МЕСЕЦ НА КНИГАТА” ВАНИЕ В ДИМИТРОВГРАД

По-съдържателна 

програма от преди СЬДВАТА Ш СДРУЖЕНИ ТРУД„Месец «а книга-Традиционната акция 
та” и тази година, както и предишните, успе
шно е организирана на територията на Бабу- 
шнишка община. Дори може да се каже, че 
програмата бе по-съдържателна от преди.

В рамките на тази акция, коявд води и 
организира Народният университет в Бабушни- 
ца, гостуваха шест писатели в павечсто места. 
В Звонци и Пресека участвуваха Недслко Бог
дановци и Миле Николов. Втората среща на 
писателите бе на литературна вечер в Бабуш- 
ница, к-вдею свои творби четоха Саша Хаджи- 
танчич, Видосав П етрович и Драголюб Янко- 
вич, писатели от Ниш. И най-сетне следва да 
се отбележи гостуването на известния югослав 
ски поет Добрища Брич.

материалното състояние на 
сдружения труд. С други 
думи казано, 
образование ще дели съд 
бата на материалното про
изводство: ако се увелича 

личните доходи за 
условен работник

• Това с решение на съвместното заседание 
на Общинската скупщина и Скупщината на самоуп

основно обра-
осноиното

равителната общност на интересите по 
зование в Димитровград.

шшшшшшшшшшшияяяяаннн ват
един
в стопанството, ще се уве
личават и личните доходи 
в основното образование и 
обратно, 
ще става два пъти годиш
но, и то: след заключител 
ните баланси за изминала

чават за 2,2 на сто от за
плануваните или от 16 
увеличават се на 18,2 на 
сто. Всъщност тези сред
ства, които възлизат на 
1 600 000 динара, са сред

Както бе изтъкнато на 
заседанието, материалното 
състояние на основното об 
разование в Димитровград 
ска община е по-лошо от 
съответните квалификацн 
онп структури в одруже 
пия труд. Зачитайки фак
та, че основното образова 
ние има особено общест 
вено значение, има за за
дача да оформи всестрана 
личност, която след школу 
ването си ще допринася 
за развитието на цялото 
общество, делегатите на 
двете скупщини приеха пре 
дложените изменения и 
допълнения на регионал
ния самоуправителен до 
говор. Според тези измене
ния, а в унисон с промени 
те в резолюцията, средст
вата за този вид се увели

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Съгласуването
Гостуването на Брич бе организирано от 

„Просвета” — Белград и Народния универси
тет в Бабушница. При това той посети две учи 
лища и една организация на сдружения труд. 
Твърде радушен бе приемът и посрещането му 
в .основните училища „Светозар Маркович” 
в Любераджа и „Добринка Богдановци" в Стре 
лъц, а работниците на конфекция „Лисца” спря 
ха машините, за да чуят и топло приветствуват 
стиховете на Добрица Брич.

Библиотеката, която работи в състава на 
Народния университет, обогати книжния си 
фонд с книги на стойност от 190 хиляди динара.

ства които самоуправите- 
общности на инте-

та година и след шест ме
сеца от текущата година.лпите

тресите е трябвало да вър 
пат на сдружения труд, от 
който са „взети”.

Имайки предвид момен
та, в който това решение 

имаше и об-Имай- се приема, 
ратни мнения, изнесени отки предвид, обаче, труд

ното материално положе
ние на основното образо-

страна на някои делегати 
от сдружения труд. Все 
пак преодоля мнението, че 
основното образование е 
от обществен интерес и 
като резултат на това е и 
приетото решение, с което 
се подобрява материалното 
положение на основното 
образование.

вание, тези средства не 
се връщат, но остава да 
ги ползуват самоуправите- 
лните общности на инте
ресите по основно образо 
вание, здравеопазване и 
социална защита.. Това 
има за цел да изравни ма 
термалното състояние на 
основното образование с

Следва да се отбележи и това, че срещи- 
- те на литературните секции в училищата бяха 
посветени на акцията „Месец на книгата". Ка
зано (в най-общи черта: продължава една тра
диция на успешно организиране на тази акция, 
а редица акции, които започнат в рамките на 
„Месеца на книгата” продължават през цялата 
година.

Тома Андреевич
А.Т.

Приятно е да се работи с най-малките...
Новица Станкович, ди

ректор «а детската гради
на „Детска радост" в Ба
бушница е добре известен 
в цяла Лужница. За дълго 
годишна обществено-полц 
тлческа дейност и за осо
бени успехи в организира
нето на териториална от
брана тази година той бе 
ше удостоен със „Шесто- 
септемврийска награда’ но 
повод Деня на освобожде- * 
нието на Бабушница.

Започнал преди три де
сетилетия като учител в 
село Радооин, едно от най- 
отдалечените села в общи
ната. Сетне учителствувал 
в Сурачево, което е недалеч 
от Бабушница, а от 1963 
година минава на работа 
в гр. Бабушница, първо в 
Щаба по всенародна 
брана, а по-късно в ССТН.
Там също активно действу- в неспираща обществено- 
ва и се ангажира с всич- политическа дейност. Ра- 
ки сили за превръщането’ боти в Щаба по терито- 
«а . Социалистическия съ
юз в общината в истински 
обединяващ фронт на най- 
прогресивните 
•личейки- сили в общината.
Междувременно зашръшва 
задочно и факултет за со
циални работници и от1

които сутрин и обед пре
возваме с нашето комби. 
До преди известно време 

~ имахме отделение на дет- 
- ската градина в Горно 
? Кърмило, но поради малкия 
Л брой деца, сега то е за

крито. В „Детска радост” 
работят 12 
ня специалисти.

поле.
— Мога да кажа, че и 

в тази област Бабушниш- 
ка община постига хубави 
резултати. Съществуващи 
те при всяка- местна об
щност и организация на 
сдружения труд части по 
териториална отбрана ра
ботят добре. Бих искал да 
изтъкна, че владее голямо 
другарство и сътрудничест
во в тези части, което е 
и залог за успехите, които 
постигаме. На ученията, ко 
ито организираме от ден 
на ден се проявява все по- 
висока степен на подготве
ност и дейспвеност на час-

—

души, подготве
ГШ Ти 1.! — Стараех: се колкото 

ое може по-скоро да изко 
М раним старото схващане в 
V този край, че „бабите са 

най-добрите възпитателни"

г-
ч<«

на подрастващото поколе
ние. И вече може да ка
жем, че имаме определени 
успехи. И самият факт, че 
всички деца от

Пред едно колективно пътуване

резултати. Започнах 
учител при твърде трудни 
условия, а днес ето виж-

няколко години насам на
ново започва да работи с 
децата. Този път с най-мал 
ките —■ в детската гради- 

от- на „Детска радост". Стан
кович също продължава

като тите по териториална от
брана. Добър е и отзивът 
на жени и девойки в тези 

изтъква Станко-

предучи-
лишна възраст са обхвана 

дате, при какви условия ™ в детската градена го- 
работи нашата детска гра- вари в полза на този до
лина. Тя се реди между вод, споделя Станкович.— 
най-добрите в Нишки ре- Искам да добавя и 
гион. каза Станкович, че

“ година водим децата на
В нея са обхванати воич море, което благоприятно

ки деца от 3—6 и 6—7 го- Действува за закалка
литна възраст в община- здравето им. 
та —■ споделя Станкович.
Понястоящем имаме 110 
деца, от които 20 са от 
селата Камбелевцй, Дра- 
гинац, Сурачево и Извор,

части
пич.

това — 
всяка

■ Освен с „Шестосептем- 
врийска награда” — за за
бележителни резултати до
сега Н. Станкович > 
стоен с Орден военни за
слуги със сребърни мечо
ве, Златна значка по все
народна отбрана, а' полу
чил е и многи други приз 
нания и похвални грамоти.

М. А.

риална защита, където ка 
то командир,на щаба мно
го е допринесъл за успеш
ната му дейност.

е удо-
на

Когато се поведе разго
вор за всенародната отбра 
на, лицето на Станкович 
засилва. Като дете се рад
ва на всеки успех на това

социалис-
— Мога да кажа, че съм 

доволен от извървяния път 
и от постигнатите досега
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ОТ десетата ВИКТОРИНА
л ---- /ДРУГАРЧЕ”

Завидни знания
• Във Викторината ,

новните училища от Звонии^гГ3*3 ученици 01 ос 
Долна Любата, Клисура „Ч к ДимитР°вград, Бистър,

• Първите У И Восилеград.
силеград - ^ Дил„на Василева от Б.

Марина Спасова от Долна Люба™, Сърбохърва™<и 
Босилеград

И „ДЕЧЙЕ НОВИНЕ”
БОСИЛЕГРАД: ПИОНЕРСКИ ТЪРЖЕСТВА ПО 
ПОВОД ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТАна състезателите Другарю Тито,Тазгодишната 

ред Викторина 
щата'на българската 
родност «в СФР. Югославия 
която

десета по
за учили- даваме ти снетна ви

организират детски
те вестници „Другарче" и 
„Дечйе новине", 
на 26

С тази наша вечна клетва пионерите от 
Босилеградска община тържествено чествуваха 
тазгодишния Двадесет и девети ноември —
Деня на Републиката, а първолаците постъпиха 
в редовете на Съюза на югославските пионери 

Пред многобройна публика от пионери, роди
тели, младежи и девойки, граждани и гости, 
на 26 ноември в тържествено украсената кино
зала в Културния дом в Босилеград особено тър
жествено стана приемането на малките учени
ци — първолаци в Съюза на югославските пио
нери.

Оливера Стоименов по история — 
и по музикално 

ович ОТ Димитровград 
причина не 

и Г. Любата.

възпитание Драган йов1н 
• По Неизвестна 

Щгге от Г. Лисина

се състоя 
ноември в Босиле

град. Състезаваха се 23 
ученика по български и 
сърбохърватски език, 
рия и музикална възпита
ние.

П ред м ногоброни и

участвуваха учени-
исто

посе
тители бе изпълнен богат 
репертоар >на 
танцови и хорово-рецита- 
торски точки в чест.. на 
Деня на Републиката, из
пълнени от членовете на

Ц
Щч музикално-

3 По решение на пионерския отряд „Бошко 
Буха" на първокласниците от Босилеградска об 
щина бяха връчни пионерски шапки с петолъч

В. 5
- й

V" ки, пионерски връзки, пионерски книжки с 
по един „Пионерски завет", с което се счете, че 
са приети в Съюза на югославските пионери-

В тях тържествуваше вечно разпятата мла
дост, крепка и горда, неотклонно вървеща по 
пътищата, очертани от Тито и Партията, към 
светлото бъдеще на социализма, братството и 
единството между всички югославски народи и 
народности, за мир и щастие в света.

В края на програмата бе прожектиран 
филмът „Сутйеска".

рецитаторските,й;:'; хорски, 
фолклор1ни и други сек
ции при основните учили
ща в Босилеградска общи
на и от самодейния колек
тив при Културния цен
тър в Босилеград.

Накрая на финалистите 
бяха връчени скромни по-

$
;§

Музикално изпълнение

Н. Ц.Н. Ц.даръпл.

ОТ ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА ССМ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИО!

Грижа и отговорност за перспективите ВСЕ ПО-ДЕЙНА РАБОТА НА СЕКЦИИТЕ И 
КРЪЖОЦИТЕ НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СРЕД 
НОШКОЛЦИ

ботицата и слабостите в 
образователната 
до нарушаването на брат
ството и единството на на
шите народи и народности, 
това заседание обаче пока
за, че младите засега тру
дно намират най-добрия 

Са път да оползотворят този 
свой стремеж. Тъкмо на 
този план младежите и де

Младите в Южномораи са готови да изпълняват системащето си в персепктивитеи отговорността за преодо 
моуправително обшество ществено-икономическа об

е необходима много по-го- 
обществено политичес

своята част от задачите 
ляването на сложната об-ге 
становка. В това обаче имчко от Съюза на комунис 
ляма помощ от останаливски регион виждат бъде 
ки организации, преди всина социалистическото
тите.

ществено-политическа ор
ганизация на младите 
равноправен субект в 
щественото решаване. За 
целта ССМ трябва давклю 
чи в многобройните си ак 
тивности всички млади хо 
ра, да се повиши отговор
ността на младежките ръ
ководства, да се 
рат много яо-еъответни М(- 
тоди, 'облици и съдържа- 

активността па фо

Тези две оценки, изнесе
на състоялото 

края на ноември изборно 
заседание на Междуобщин 

конференция 
ССМ в Лесковац най-доб
ре отразяват обществения 
стремеж на младите поко
ления

и войките се нуждаят от м-но 
помощсе вни го по-съществена 

на останалите обществено- 
I юлитически организаци и, 
преди всичко от Съюза на 

Много

Об-

наската
секомунистите, 

очаква, беше 
на заседанието, и от пред- 

- конгреси на Съю 
младежта в Сърбия 

югославската

подчертано

в Южноморавски 
настоящия обще-

стоя»лите 
за на
и Съюза на 
младеж.

]-1 о воизбр аи * ■ото Пр едсо - 
МОК на ССМ

изнами-регион в
ствено-лолит ически

нашето общество.
мо- Широко поле за изява на 

наклонностите
мент на 
Като оцениха доста крити
чески дейността на

Съюза на

пия на 
румите и първичните орга 
-низания във всяка копкрет

орга- дателство на 
и Южноморавски регион 

19 членове. За 
П-редседа- 

бе набран СВЕ- 
ТРАЙКОВИЧ,

низацията на 
младежта в региона на ореда.

Многобройните кри гине 
показаха

наброява 
нре, (Ссдател 
твлетвото 
ТИСЛАВ

общест- квалифицирай работник от
МИО

през 
четиригодишен В средношколския образователен център 

Иван Караиванов” в Босилеград се отделя все 
по-голямо внимание на таканаречените свобод
ни дейности на средношколците. В резултат на 
тези усилия и през тази учебна година дейно 
работят многобройни секции и кръжоци.

• Въпреки липсата на помещение за раоо- 
секция постига забележителни ус-.

и аизтеклия
ггериод, новоизбраните
делегати на Междуобщин
ската конференция заета 
наха на становище, че в 
предстоящия период ССМ 
трябва да се изяви много 
повече като истинска об-

63 ски разисквания 
че младежките 
перспективите на 
вото са многостранни и чс 
младите търсят незабавно 
разрешаване на натрупали
те сс проблеми, от безра-

грижи за

Браня, а за секретар 
ДРАГ СТАНОЕВИЧ, хнмц 
чески техник от Лес ко

та. танцовата
пехи. 15 девойки .и .младежи, които членуват в 
тази секция се проявяват с голямо усърдие и 
Обич към народните хора. В рамките на тържес
твените програми, подготвени тази есен в Ъо-

повод държавните празници и дру-

вац.

МЛАДЕЖКИ НОВИНИ ОТДИМЙТРОВГРАД =====

Семинар за ръководствата^» първичните арганнзацни

лят и а Общцискатас у ^ социалистическата
щина Пегар десен. а .»» иа тази тема
чението на всенародната ' |0даат Цанко Костов
отбрана и обществена « ^оран Тричков, предсе
самозащита коикрежо- > дател па Общинската кон
Димитровградска оОтма / ЩШ1 на Съюза па со- 
ще говори председателят „даи-стическата младеж в 

Председателството ‘ Димитровград.
Общинския комитет на /
Съюза -на комунистите в

силепрад по
ги тържества, те редовно се представиха с по пя- 
колко -успешни изпълнения.

• Също така успешни са и членовете на 
секция. От начало-ш ниската 

Съюза на 
ката
град ще проведе 
12 декември семинар за Общинската

дрвматинно-рецмтаторската 
то «а учебната година нейните 30

чиловц-п. 1

членове се

мла-
ще

• Побои резултати отчитат -и футболната 
■ ™.пгг,. [ччашп. Особен с приносът на 

11 ‘чтГтл по стрелба1 към качествената подго- 
секцият. ‘ 01Ш40Лццто за изпълняване на
задвчи въТТсепаР*щата отбрана п «Ьц™™

членовете на 
конференция, членовете -на 
ръководствата на първич
ните организации и пред 
седателите на

Общинската 
ССМ.

комисиите
конфе-към

ренпия на 
По време на

бъдат обработени три

та самозащита.на
А. Т.семинара
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ИЛ ДЕЛОЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТАНА СЕЛОКОМУНАЛНО-БИТОВО ИЗГРАЖДАНЕ
звонци ПОДВИГЪТ НА ЛЮБЕН 

НЕДЕЛКОВПЪТ, ВОДОПРОВОД И-
шш Петдесетсвдомиздишинят чки трудности доволен _

ЛЮБЕН НЕДЕЛКОВ от'к и щастлив. Не включвайки 
Требежанйе о с. вложените трудодни в нро 

Божица тазгодишния Дон карването па линията да
ма Републиката дочака с «ох 80 хиляди дииара.Ако 
една нова лична и общо- се изчисли и труда на 
стисна победа — па някоя- вложената работна рька 
ко дни пред 29 ноември в участието ми в акци- 
къщата му заблестя елек- ята струва около 
тричсскв крушка. С тази хиляди динара, но 
цък трудова лобода той иията нямаше да 
сЕгожи край на газелата де прокарана, ако не 
лампа, а местната общност помогна местната общност 
разреши един необикновен с около 100 хиляди ди 
1 труден въпрос. А случа- ра, ако ^ктроР=дели ^ е
ят може би нямаше повод телмото »’ Л ко"и "С с жената с„.
за писане, ако тази елек- изготви проекта оезш ^ и той е могьл
трификапия нямаше своя но, ако на помощ н пресели. Но твърдо решил
специфичност, ако себеот- притекоха неделков Да остане на бащиния си
риданията на Неделков за ака споделя ) по-силно да по-

обстоятелства (и за електрифицията на своя ЯШ, ток След като е раздом, започнала миналата ЛУЧИ ток. с-лед к
година, за електрифицира- орал трудностите в 
нето в което останалите трифицирането на само ед 
домакинстваме участвуват на хъша, която от първия 
с толкова големи сред трафопост е 
ства. Но казва, че по-шик един километър, запр 
не с могло. Тримата му нал ръкави и започнал, 
съседи са се преселили и - Колко пот остана

стигнеВ последно дреме, кога- известно кога ще
Звои- вода до Зиоиока баня- За- 

казваме, че с що? Прокараното трасе на 
водопровода минава по 
лош терсп п таза обектни 

Има много истина в това, на причина не е взета в 
но има и редица иеуреди предвид изглежда при по 
ци в таза! строителна пло- лягането на -гърбите. Ока- 
щадка.

махалато пишем за село 
ци чсст-о 

„строителна площадка”.

140
ли

за се, че търбите са пола- 
| гани 1некачествоно и на 

Поради известни пропие много спойките не са нап- 
кн, започнатите обекти: ранени добре — м ето ти 
пътят, водопроводът, ам- нови неволи, 
булатарията и хотелът в 
Звонска баня, не са завър 
шени навреме и за някои 
не е известно кога ще бъ
дат готови-

бъ-
ми

Любен Неделков

останал сам 
Подчертава, 

да се

местните 
по-нашироко) не бяха рав
ни на подвиг. Разбира се, 
че тези себеотрицания в 
прокарването на еднокило 
метровата линия имат снов 
оправдание и цена.

— Вложих огромни за 
мен средства, но след вси-

ПЪТЯТ Е ГОТОВ, НО... елек-

отдалеченаАко звончанци, които
ме позволиха да се прока ||® 
ра на 50 метра нов асфал- "Ч 
тов път през селото им зна 
еха колко строша то, оигу- дЦ 
рно не биха правили спор.
Именно, поради неразре
шени имуществено-правни 
отношения при построява 
нето на пътя през село 
Звонци в дължина от 

2200 метра, неколцина 
стопани не позволили да
се прокара пътя през тях _____
ното място. Искат обезцщ Новото асфалтово платно 
тение, макар че по това на пътя през с. Звонци 
трасе до 1963 година мина 
ваше телеснолинейката за 
мина „Ерма" в Ракита.

прокарването на линията 
трудно е да се каже —

7 зва Неделков. За него сви- 
ф детелствуват 20-те побити 
ф стълбове,'от които 17 са 
ф от бетон и сам той ги е
♦ купил. За прекарването им
♦ от центъра на селото до 
7 .махалата, която от него е 
Ф отдалечена около 6 км, съ- 
ф що така сам е заплатил, 
ф Прочистил е и трасето, ко-
♦ ето минава и през гори,
♦ изкопал дупки, обезпечил 
7 пясък и чакъл. В тазиак- 
Т цид .местната общност е 
ф обезпечила три железни 
ф стълба, цимент, жица и 
ф останалия технически ма
♦ тернал, както и необходи- 
7 мата професионална рабо- 
7 та. Особено е доволен от 
ф помощта на граничарите, 
ф които са помогнали в 
ф опъването на жицата и
♦ повдигането на стълбовете. 

На въпроса дали местна- .
7 та 'общност не е могла да 
Ф прояви още по-голяма со- 
ф лцдарност Неделков посо- 
ф чва: — Ако имам предвид,
♦ че местната общност има♦

ка-
V

КАКВИ СА ИЗГЛЕДИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА 
МУЗЕЙНА СБИРКА В ДИМИТРОВГРАД?

♦❖
♦
♦♦ т мента до реалност♦■ * ♦11 ❖
♦ Вече двадесетина година сред Димитров- 

градчани живее една идея, която от време на 
време затихва или се разгаря- Това е идеята за 
установява,не на музей. След като през октом
ври в Димитровград пребивава известният ар
хеолог от Белград, Драган Срейович, който из
несе и сказка за археологическите изследвания 
заинтересованите за откриване на музей задей
ствуваха с нови насърчения. Още повече ако се 
знае, че Димитровград, покрай това, че има до
ста богата -сбирка стари предмети, има и доста 
значителни находища от миналото. Разбира се, 
те са само назначени, но още неизследвани. Та
ка нагтр. находища от. антиката има в районите 
на селата Поганово, Барйе, Борово, Петачинци, 
Мъзгош, Сенокос, Петърлаш. Най-интересните 
са в Димитровград, Гоин Дол, Бачево и Мъзгош.

Средният век е представен с много черк
ви, които се намират по територията на цялата, 
община. Да посочим само вече прочутия По- 
гановски манастир, черквата в Болевдол, ма
настира край Смиловци.

Имайки рредвид, разпоредбата на Закона 
за музеи ясно е, че Димитровград «е може да 
има истински музей. По начало, обаче, може да 
се оформи музейна сбирка. В състава на съща
та би били няколко отдела: археологически, 
етноложки ,и отдел на работническото движе
ние. В състава би била и галерия на картини 
и произведения на известни ’ художници от 
Димитровградско.

Делегатите на Общинската скупщина се 
съгласиха с предложените мероприятия, които 
се отчитат в следното: при Общинската кон
ференция на Социалистическия съюз да се 
оформи един съвет или комисия, която да из
пълни работите около оформянето на музейна
та сбирка. След това да се направи списък и 
описание на всички .находища в общината, ка- 

култура-ю-историческите паметници 
(черкви, манастири, къщата на Власаки Алек- 
сов). Нужно е да се превземат конкретни мер
ки за да се освободи „Джаджовата” къща, в ко 
ято ще се сьхраиява музейната сбирка. Също е 
прието заключение сбирката да бъде самостоя- 

и независима от вече съществуващите му
зеи в Пирот и Ниш

След двадесетина

♦
♦
♦И сега с водопровода се 

стигнало до „мрътва точ 
ка". Средства да се про
дължи изграждането му 
няма; не са събрани още 
и средствата от местно са 
мооблагане...

♦
♦
♦
♦— Не ни са известни из 

цяло причините за това 
— казва Велимир Сибино 
вич, секретар на Регио
налната самоуправителна 
общност за пътища, която 
финансира изграждането 
на този регионален път, 
яо оставихме тези 50 мет 
ра с убеждение, че в ско 
ро време компетентните 
органи в Общинската ску 
пщина в Бабушница и соб
ствениците яа мястото, ще 
намерят „общ език”.

Инак за този път са из
разходвани 8 000 000 дина
ра, от която сума 2 000 000 
е обезпечила Републикан 
ската самоуправителна об 
щност за пътища, а 6 000 
000 динара — Регионална
та самоуправителна общ
ност за пътища в Ниш.

♦♦
♦
♦♦
♦
♦ОЩЕ ДВА ОБЕКТА ЧАКАТ 

ВОДАТА ♦♦
♦♦ ♦♦В Звонска баня тези дни 

приключи изграждането 
на амбулатория за която 
са изразходвани 
динара, но не може да запо 
чне с работа, защото няма 
вода. Опитът вода да се 
доведе от извара на час
тен селскостопански про 
изводител не излязъл спо
лучлив и сега този обект 
чака — водопровода!?

♦
♦♦5 500 000 ♦
♦
♦
♦ средства мисля, че е мо- 

7 гла повече да помогне. Но, 
Ф ако се има предвид, че 
ф в местната общност има 

неелектрифици-

♦
♦
♦

ф повечето 
ф рани махали, в които жи

веят повечето домакин-
♦ ства мисля, че солидар-
♦ ността дойде до пълна из- 
7 ява и аз от тази помощ 
ф изцяло съм доволен.

Понастоящем в
ф на този селскостопански
♦ производител блести ___
♦ една електрическа круш- 
7 ка. Обезпечил е обаче, а 
ф за, това са трябвали и до-

♦
новият хотел на „Цър 

ни връх” в Звонска баня, 
които наистина още не е 
готов да приеме първите 
си гости, също не ще мо 
же да работи без вода.

„Църни връх” е обезпе
чил 750 000 динара за из
граждане «а резервоар в 
Звонска баня, обаче чака 
се да „пристигне” водата 
от „Вража църква”.

И така, за кратко вре
ме, в Звонци са се натру
пали много проблеми за 
разрешаване. Вярно, е че 
местната общност не може 
сама да се справи с тях, 
и че е необходима помощ, 
но има и много 

на които местната
не е разрешавала «авре- 

са изразходвани ме... 
динара, а не е

И ♦г
ИСТОРИЯТА С ВОДОПРО 
ВОДА ♦ къщата

само
Изграждането на водо

провода от „Вража църк
ва" до Звонци и Звонска 
баня се отегна до безкрай. пълнителни средства, и 

целокупния необходим ма
териал й тези дни се тат

кто и на

^ ви да приключи с инста- 
■ лирането. В къщата му ще 
дойдат електрически уре
ди, улеснение на живота ... 
Вложените средства, 
тимизъм казва той, са по- 
малки от нескритото му 
желание да си подобри 
живота и да остане на се- 
|ЛО.

Кога този обект ще бъ
де завършен днес никой по 
ложително не може -да ка
же, защото

♦
♦
♦всекидневно

I телна(възникват нови и нови про 
блеми, които още повече 
утежняват и без това зад 
рудненото изграждане 
този обект. Преди всичко, 
досега 
34 200 000

с ол-
години мечтата на ди- < 

митровградоките ентузиаСти — инициатори за 4 
създаване ма музей, като че ли започва 
осъществява.

♦въпроси,
общност

да се
А. Т. ф

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦фффффффф,
♦

М. А.
В. Божилов
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Шизическа Човекът и природата
КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

СПОРТНИ СРЕЩИ 

НА УЧЕНИЦИТЕ ПЛАН — бич на цивилизацията, 
но и значителен извор на 

енергия и суровиниИМА,ство между ^доветеРШ,Р сътруднице
Драгоман (НРБ) ппе, 'ЦимитР°Вград (СФРЮ) и 
те средни т»>„1 П ’е3 ноемвРИ се срещнаха две-
телнсивъзпитателнатя' ^ ГраДОВе: обРа— 
Тито” от Дщмитп™ организация „Йосип Броз 
техническо :ГШРаД единното средно пещи 
ман V-!™ у шиц,е -Христо Ботев” от Драго ман. Състояха се състезания по футбол шах-
Ц~иН"?г"а МаСа- Във всичкистортниТис 
чите от Димитровград.бЯХа ™'Д°брИ сдедношкол
зултат^Д-Т0’ ФуТбОЛИСТ11те се наложиха с 
се пп тет1' а шахматистите и състезаващите 
се по тенис на маса също убедително победи- 
ха връстниците си от НР България с резултат

У!ТЩИТе пРемннаха в Т‘">РДе спортменска и приятна атмосфера. Накрая е 
се разделиха с поздравления —

В борбата за събиране на вторични суро
вини, лрябва да разберем, че нашите усилия за 
повишаване използуването на 
тгас не може да бъде работа, която има пряк 
принос. Трябва да прекъонем с късогледите 
„профитни” схващания, според които би тряб
вали моментално да имаме полза. Използуване
то «а отпадъците най-често има само посред
ствена полза и това на повечето начини:

— С ползуването на отпадъците, количест
вото на отпадъците, които трябва да се депо
нират в природата е по-малко.

— Уредените места за боклука по този на
чин ще бъдат употребявани по-дълго време' а 
и финансовите разходи и правенето на про
странства за боклук ще бъдат относително по- 
малки.

не ПАРИ отпадъците за

НЯМА
ре-

Вървейки по 
градските

димитров- 
улици всички 

сме съгласни, че хигиена
та и чистотата на града 
са на много низко нлво. 
Причините за такова състо 
яние са много. Зависи от 
нашата обща култура, от 
училището, от домашно
то възпитание- Всички 
търсим в себе си някои

средношколците 
до нова среща. 

Д. Ставров ■— Ще има по-малко проблеми с транспор
тирането на отпадъците.

— Със запазването на вторичните суровини 
можем да компенсираме определено количество 
първични суровини и енергия за производството 
им.

ПО СЛЕДИТЕ НА НЕБРЕЖНОСТТА
навици, с които трудно се 
разделяме. Част 
та е и в съответната служ 
ба, която се грижи за чис
тотата на града. Изпълни
телният съвет на общинска
та скупщина неотдавна ра 
згледа и се съгласи с пре 
дложения план за поддър
жане на хигиената в гра 
да, който предложи 
„Комуналац". А ето какво 
се предлага:

® За всекидневно чис- 
иредвидени де- 

улици, които заедно 
площ от 21 830 ква-

— Замърсяването на околната среда ще 
бъде по-малко.

—Ще (увеличим, т.е. ще продължим домаш 
ните запаси на енергия и суровини.

— Такова отнасяне към отпадъците създава 
допълнителни възможности- за заемане на нова , 
работна ръка. Би хмогли още други примери да 
приведехМ. Резултатите в ползуването «а отпадъ
ците са значителни поради пестенето, което 
най-често чувствуваме само през намалените це
ни на различни услуги и стоки, които се обо
сновават върху използуването па отпадъците.

Затова трябва да се включим в акциите на 
Червения кръст и другите организации, занима
ващи се със събиране на отпадъци.

Да помогнем на нашите деца при събиране 
на стара хартия и други полезни отпадъци 
акциите, които организират училищата. Да не 
хвърля.ме нищо, което може да бъде извор на 
вторични суровини:

— стъкло,
— хартия и картони,
— .метали,

от вина-

ООСТ

тепе са 
вет 
имат
дратии метра( .по някои от 
поебчените в плана улици 
сега едва ли се минава и 
по един път седмично.) 
Три пъти седмично са пре 
двидени да се чистят 16 
улици, или 26 470 .метра 
квадратни. Двадесет пъти 
годишно предвидено е да 
сс мие с вода главната 

8500 м1.

в

Ще се сети ли някой 

за неремиджийницата?
— текстил,
-*■ бела техника, гуми и други отпадъци.
Стъклото да не изхвърляме, но да го съби

раме и от време на време да го предаваме на 
събирачите. Едновременно недей да купуваме 
стъклен амбалаж с еднократна употреба (напри
мер „Туборг” пиво), а да взимаме 
амбалаж, който се приема назад (каквито са 
шишетата за пиво, „Радепска", за вино от 1 
литър п Т.И.).

Хартията да пазим в жилището или 
опроделешо място в .мазето и по възможност да 
го сортираме:

— отделно черно-бяла хартия, а
-— отделно цветна хартия.
Именно цветната хартия, относно илюстро- 

сложната преработка 
значително по-малка стойност, отколко

улица, която има 
За тази работа; са заплану 

работника, 
необходими

вани четири 
за което са 
862 937 динара.

В бюджета на Общинска

само стоки с

ция е най-добре да я срут 
ят снеговете, 
и ветровете, 
дават „сухи" пари,
и без това не са достатъч иа тези, които 
ни. По всичко личи, че но улиците, са по-малки от 
въпроса за тази сграда е гарантираните лични до- 
взет тъкмо такъв „стаби ходи ,и общината и едвам 
лизационен курс". възлизат па 4100 до 4200

динара. 13 рамките на „Ко
муналац" тази 
единица работи със загу 
ба. Загубата се компенси
ра от цеха за поправка 
телевизори и радио—анара 

Но докога?

На три километра от Бо 
билеград по посока към Ра 
дичевци, от лявата страна 
на асфалтното 
жалко
на голяма тухлена сграда. 
С развален покрив, без 
врати *и прозорци, някогаш 

„перспективна" 
миджийница „произвеж 
да" паяжина, мъх, лишеи 

И никой от ком- 
в Босилеград

дъждовете та скупщина за тази цел 
са предвидени само 200 000 
динара. А личните доходи 

чистят

наза да не се 
коитошосе, в

състояние стои ед

ваните списания, поради 
•имат
черно-бялата хартия- Картоните също да пазим 
п заедно с хартията да предаваме на събира

локорената
Може би наистина сгра 

неоткритата керс трудовадата на 
миджийница е лропаадца- 
ла дотам, че не може да 
се поправи и уреди за пя 

общестиша цел. Но

И МИШКИ. чите.
Металите също да пазим и да не ги изхвър

ляме ма боклука пойеже представляват голяма 
стойност за обществото. Отделно да пазим ма
гнитните (железни), а отделно цветните метали.

Текстилът, който все още е в употреба да 
предаваме в .акциите, които организира Черве
ния кръст, а неупотребяемият текстил все още 
ще бъде благодатна суровина за изработка на 
прекрпшш « т.н.

Изслужената бяла техника, гумите, нзноси- 
тА1. ще предаваме, ко-

летенгадтте наобщина дори не сиска
спбмня за мея, а на мину
вачите дотегна да я удос- 

с-ьс съжалителии 
Само зъбът на

каква
е сигурно обаче, че
оше може да се използу- Програмата е 
па част от материала — обаче, финансови срсдст- 
тухлите и керемидите. па пак нс са обезпечени. 
Пък и крайно преме е да Струпа ми се, че лппспа до 
се освободи тази плот за бра поля на всички замнте 
по-добри ^ цели. Не ечи- ресовани да седнат зад ма 
таме,. че е малка придобил сага и Да потърсят заедно 
ка ако този „скелет" се (решаиис на проблема. На 
„погребе" за да но дразни 0 крвйно време да
йтаж И се намери истинско реше-
няма да се съгласи с небре ние. 
лоното отлошрние към об 
ществвнцте обекти.

ти.все приета,тоя®ат 
погледи, 
времето не я отминава и 
вече я е направил на тро 
гателе/ъ тшетни.к 1/а нечия 

1 небрежност, и безотговор
ност. нвте апарати и уреди 11 

гато сс предвижда извозването на едри отпадъ
ци а изоставени автомобили и други по-голедш 
метални предмети да возим до най-близки* из-

Има ли надежда за тази 
сграда? Или пък й е яро 
изнесена смрътна присада, 
екзекутор «а която те бъ 
де вгремето? Може би ня
кой вече е пресметнал, че 
от нея ив може да се нап 
рави нит.Ю и че в ерата иа 
икономическата стабилиза

гпА. Т. отпадъци, относно да 
прибират.купвателен пучнег за 

осведомяваме предметите сами да

м. яиев ||||||111111111Н1П11111111«11!111Н1111ПП11;
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ХУМОР—САТИРА—ЗАБАВА
ФОРМАЛНОСТ МЪДРИ мислиВенчава се шотландец и 

- , пас- 
младоже-шо реда на нещата, 

торът настоява 
нецът да сложи венчалния 
пръстен на пръста на иовяс # По-добре по-малко, но по-добре.

ЛЕНИНтата. Шивогъери 

у овчарнин
Нандявам се, че това е 

само формалност — при 
шепва младоженецът 
избраницата сп, докато й 
слага пръстена на ръката.

— Обещай ми, че ще го 
върнеш след венчаването.

— топа е най-доброто правило «• Всичко с мярка 
живота.

на
ЕВРИПИД

• Ако прекалиш, то ,и пай-приятото ще ти стане нс- 
приятно. ДЕМОКРИТ

к,с,
во госйе оти бая Перча работи на вармуту у 
ишюко кико овчар, А ели овцете не знаю ни

там че си седи тия

„КОМЕРЧЕСКИ” ПИСА
ТЕЛ «ай-висшс• Даже и хлябът, и водата причиняват 

удоволствие, котато някой, който чувствува нужда от 
тях, ш поднесе към устата си.Разговарят две приятел

ки, които отдавна не 
се виждали.

— Какво работи сина

за празник ни за делник он 
дънове.са ЕПИКУР

чу ви иисуйем кико оди муку си не доседе при 
Псрчу. Ои човек ат кико добар домапин ме раз 
всде да видим ко модерно се чуваю овце. А у 
йедну лояту, а у другу, йедна с овце, друга с 
козе, ама йедне и празне. Кво да ви кажем, 
яслити уж модерни, деда ми йош Би тека пра- 
йеше. Сеното и они сецаю ко я що га сецано 
дока чувайо овце. Само машината що музе ко
зете не йе Ьу имало у мойе време. А и поятете 
не су ко мойту що се сурину лани и що беше 
покрийеиа със сламу. Тека од пояту до пояту. 
Ка преди йедну гледам, ама ми се чини за лъ- 
жу: циладжисЬи вургон.

— А бре Перчо, ц ти ли видиш що и я.
Перча зину да ми одговори ама я га не 

чу оти прибуча йош йедъи. Я истина недовид- 
жуйем, ама па да не видим цел вургон... А ие 
съм нищо ни пил та да видим дупло. У йедън 
даже ми се мерну и йедън оди началницити у 
„Циле”.

се въздържиш,9 Не забравяй че ще е трудно да 
ако веднъж престъпиш границата.ви? ЕПИКТЕТ— Пише... Всичко, което 

напише публиката просто 
поглъща.

— Извънредно! Вероят 
но пише .някакви популяр 
ни викенд—романи?

—■ Не, менюта!

9 Съвършеният човек върши това, което подхожда 
намира: 'гои Да го над-

КОНФУЦИЙ
' на положението, в което се 

хвърля.

РАЗВОД е винаги добро9 Умереността (в изявата на права 
детел, умереността .в принципите — винаги порок.

Т. ПЕЙНМилиционер, регулиращ 
съобщението, спира 
водач на лека кола;

— Минали сте на червен 
сигнал. Дайте ми книжка
та си.'

—■ Вижте какво, котато 
се разведох от жена си, 
на мен ми се падна кола
та, а при нея остана книж 
ката! — промънка 
чът.

Уедин

©ез дошемке
— А бре Перчо, с вургон ли карате овцете 

на кланицу?Постижение Ан-— Манчо бре, ти кока си оди 
глию. Па нели това су непродаденити шифо&е 
ри на „Циле". Поганците йош .малко у сваку ви- 
йоку че налрайе пьездала.

Леле мале ка улезо унутра, оно толкова

вода-

В акцията за премахване на нередностите 
в областта «а заемането на работа в Босилеград 
ска община се постигна „забележителен успех”: 
вече не се приемат роднини и приятели.

Сега се приемат само — оинове и дъщери.

. МЯСТО
овце не може да стану у туя пояту колко има 
шивошери. Оно Ви натрупали йедно връз друго, 
па йош Ви измешали със сено, сламу, некве 
коже, чувай боже. Леле ка си ми припадне му- 
ка, йедва напипа вратата. Оди муку не мога да 
доседим при бая Перчу, Да не беше празник 
одма стейно да идем при началницити да Би 
питуйем знайе ли новият директор кико су на- 
върл,ани шивон,ерити у Лшпшско и кико че 
Ви надуйе влагата. Ама нейе само н,и, а и гу- 
битакат че се надуйе па нема да йе милиярду, 
а че буде три.

И те кико се „Циле" опрая...

Пълничек гост, с жела
ние да се сприятели с де
тето на приятеля си у ко
гото е дошъл у гости, ка
зва:

Вучи дед
Вучидел е единственото наше село, в кое- 

ме съществува миграция на населението.
А как да отидат, котато нямат път?

— Ела, чичковото, да те 
взема малко в скута си.

— На драго сърце, чич
ко, обаче няма място. В 
скута ви вече е стомаха Шансви.

Благородната дейност на младите горани 
беше единственият шанс намотиката да я оби
чаме.

В енергийната криза обаче и тя остана без 
„щастие". Сега обичаме моторния трион.'<1
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