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■• и едмнство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
не информативната и 
графическа дейност и 
*■ принос в развити
ето на братството и 
единството между на
вито

^*родност е Са»р Югославия?
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За ускорено развитие 

на селското стопанство
бабушница ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪЮЗНИЯ изпълните 

лен съвет

Последователна да се 

осъществява 

договорената политика
ТА Н?ОИОДИмТ™Ж.»Н^ДНОВ1ГЛЕ"ИТЕ “ЛЕЖИ " РДК"'

Към средата на Кооперация 
ност” предвиясда 
строи нова ферма на „Ба
чов дол” за 1000 овце и 
500 кози, в който обект 
трябва да бъдат вложени 
над 70 000 000 динара. Съ
що така и кооперация 
„Ерма” планира да по
строи нова ферма на „Цър 
ни връх” за 1000 овце и 
500 кози. Стойността на 
капиталовложенията за то-

_ „ месеца в 
Ьаоушница ще пребивават 
група републикански дей
ци, като по този

„Будуч- 
- да по-

мане на още стотина неза
ети, предимно жени и де
войки.

Значително внимание ще 
се посвети и «а подобре
нието на електромрежата, 
като преди всичко се из
върши подмяна на елек- 
тромрежата в района на 
село Звонци и Велико Бо- 
нинци. Ще се посвети по- 
голямо внимание на подо
брението на съобщенията,

повод
по-обстойно ще се обсъдят 
развойните 
на общината в 
та и идните години. Нали 
Це са някои редица 
ползвани възможности 
общината. Преди 
залежите на въглища в 
село Ракита, които спо
ред изчисления на специа
листите надминават някол 
ко десетки милиона тона. 
За целта ще бъдат необхо
дими към 200 000 000 
ра. За експлоатацията 
обаче все още

ТЕЗИ ДНИ В БЕЛГРАД ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТВО НА МИЯТ ШУКОВИЧ СЕ ПРОВЕДЕ РЕДОВ
НО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
СЪВЕТ, НА КОЕТО СЕ ОБСЪДИ ИНФОРМАЦИЯТА 
ЗА ПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА . В 1983 ГОДИНА', 
КАКТО И ПО ПРОГРАМАТА ОТ АКТИВНОСТИ И 
МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕЗО
ЛЮЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО 
РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА В НАСТОЯЩАТА ГО
ДИНА.

ВЪЗМОЖНОСТИ
настаяща-

неиз-
в

всичко,

Оценено е значението на 
задачите, утвърдени с Ре
золюцията и другите доку 
менти, които от Съюзния 
изпълнителен съвет и дру
гите органи търсят да 
предприема 
мероприятия „с цел да се 
провежда в дело договоре
ната икономическа поли
тика в 1983 година.

На всяко редовно засе-

дачите, произтичащи от За 
кон а за измененията и до
пълненията на Закона за 
валутния оборот и кредит
ните отношения с чужби
на, а особено това как се

дина
им

съществу- 
" ват редица препятствия:

отдалеченост от 
съобщителни 

артерии, а освен това не
обходимо е и участието на 
някои промишлени гига(н-

голяма 
по-важните всекидневно подготвят единните крите

рии, които трябва да се 
приемат в Самоуправител- 
ната общност на интереси 
те на Югославия за иконо 
мически отношения с чуж 

дание до края на месеца бина. Съюзният секрета- 
Съюзният

*
■ •**ти у нас, които имат нуж 

да от каменни въглища на . ] 
мина „Ерма".

риат за финанси в сътруд 
ничество с Народната бан 
ка на Югославия, със Слу 
жбата по обществено сче
товодство в Юголавия и 
Съюзния завод за обще
ствено планиране, както 

изпълнението на заключи Съюзният изпъл- 
мероприятията и активно
стите, имащи значение за 
насърчаване ръста на про-х 
изводството ‘ и износа. '

Съюзният изпълнителен 
съвет на едно от следва
щите си заседания ще ана 
лизира изпълнението на за

изпълнителен 
съвет ще оценява изпълне 
ниета на отделни задачи и 
мерки и ще анализира тя 
хното действуване. Съюз

Бабушница

зи обект ще надмине су
ма от 60 400 000 динара.

Кооперация „Люберад- 
жа" в Любераджа плани
ра да създаде риборазвъд 
на станция на малката аку 
мулация на река Лужни- 
ца.

С включването на „Тек- 
стилколор" в производ- 

програма
„Първи май" в Пирот ще 
се създадат условия за зае

Друг. въпрос, на който 
трябва да се дададе по- 
определен отговор е ло-ус- 
кореното развитие на сел
ското стопаснтво. Отдав
на е известно, че в Бабуш 
нишка община се крият 
големи неизползувани ре
зерви в селското стопан
ство. Не се използва в 
достатъчна степен към 300 
хектара обработваема зе
мя, горското богатство и 
водният потенциал.

като отделно се подобрят 
съобщенията от районните 
центрове до по-отдалечени ният изпълнителен съвет, 

също така, отделно ще об 
съжда

те селища.
За осъществяването 

набелязаните задачи в Бабу 
шнишка община, като ед
на от най-изостаналите в 
Нишки регион и СР Сър
бия, ще е необходимо съ
действието на по-широка
та общност.

на
нителен съвет, ще подгот
ви съответен материал за 
състоянието на динарската 
платежоопособност и прог 
рамата за преодоляване на 
проблемите в тази областнаствената

Съюзният изпълнителен 
съвет наново изтъква не
обходимостта да се пред
приемат мерки за приема
не енергийния баланс на 
Югославия за настоящата 
година въз основа на съ
гласието на републиките и 
покрайнините. Ако не се 
постигне съгласие до края 
на януари Сък>зният изпъл 
нителен 
своите
предприеме съответни ме 
рки.

Съветът също така обсъ 
ди и информация във връ 
зка с прилагането на Зако 
на за временно забранява
не за издаване на гаран
ции за бъдещите приливи 
и заплануваните кредити 
за инвестиции и за покри
тие на превишенията. Кон 
статирано е, че благодаре 
ние на тази разпоредба е 
прекъснато влагането на 
инвестиции без покритие. 
Обаче влаганията и зана
пред са високи и са нарас 
•нали с 25 на сто, като 
при това е намалено учас
тието на банковите креди-

М. А.
В настоящите условия — 

като необходимост изпък- СТОПАНСКО СВЪРЗВАНЕ МЕЖДУ ЯЙЦЕ И БОСИЛЕГРАД
ва интензивирането на сел 
окото стопанство на част
ния сектор. Ще е необхо
димо да се извърши кома- 
сация на съществуващите 
площи, това още повече 
ако се има в предвид, че 

намалява 
сел-

Нови перспективи в експлоатиоането 
на кварцитните залежи

увеличи на над 30 хиляди тона. Да ка
жем и това, че след обединяването, ко
лективът от Босилеград ще работи ка
то трудова единица на ООСТ „Фероле- 
гура”, а след известно време като ооно 
вна организация на „Електробосна”.

През настоящата година, когато се 
очаква да се премахнат досегашните ор 
ганизационни и кадрови трудности, оча 
ква се да се построи и обект за дробе 
не «а кварцата. За целта ще бъдат 
разходвани около 55 милиона динара, а 
същите главно ще обезпечи Републикан 
ският фонд за подтикване развитието 
на икономически 'неразвитите краища. 
Не почиалко внимание ще се обърне и 
на понататъшното минно-гологическо

насам трудовата 
експлоатиране на кварци- 

залежи в Босилеградска община,

От нова година съвет, съгласно 
пълномощия, щеден 

активните
от ден на 
броят на 
скостопански

единица за 
тните „
която работеше в състава на Горската 
секция, работи в рамките на кварцовия- 
завод на ТВ „Електробосна" от яйце.
С това самоуправително свързване и 
сдружаване само че на практика се 
потвърждава сдружаването на труд и 
средства в стопанството на страната, но 
ое открояват и нови перспективи в ек
сплоатирането на кварцитните залежи в 
общината.

производи- 
По такъв начин бители.

се създали по-добри усло
вия за механизирано и съ
временно обработване 
земята, защото в Бабуш- 

обпдана само в 
има над 

голям брой

на

нишка
частния сектор 
200 трактора и

из-

селскостопанокиприкачни 
машини. С тази механиза
ция, при добре организи- 

могат

експлоати-Трудовата единица за 
на тези залежи в общината при фо 

1977 година имашеране
рмиранетю си през . жгв.
само три работника. Понастоящем тук 
работят около 40 души, а годишното 
производство възлиза на около 16 хил
яди тона кварцит. През настоящата 
дина се очаква да бъдат приети още 40 
души, а годишното производство да се

рано производство, 
да се обработят най-съвре

обработвае- кварцитните залежи визследване на 
общината. За това изследване през на
стоящата година ще бъдат изразходвани 
около 706 хиляди динара.

менно всички 
ми площи и естествено да го-значителносе получат 
по-големи добиви, ксотко- 

в послед-
В. Б.

ти.то се получават 
ните няколко години.



Г ПО СВЕТА И у И А с
ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННОТО МОР О НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ В МАНАГУАОЩЕ ЕДИН РИБАРСКИ 

СПОР В СЕВЕРНА ЕВРО НакраткоПринос за преодоляване на обстановката
_ т дулародиата общесгвев Латинска Америка

■зашие в събитията в Срс 
дна Америка, а също така 
и и разрешаването па про
блемите в Иатинека Аме-

ПА

МОСКВА: Тук се 
съветско-югоМалко водят

ела веки преговори за 
стокообмена в 
година. Ше се утвър
ди обем и структура 
на стокообмена съгла 

споразумението

тази
В Манагу, столицата на 

Никарагуа, тази седмица 
се проведе Пето извънре
дно заседание на Коорди
национното бюро ла не
обвързаните страни, което 
изцяло беше посветено на 
обстановката в Латинска 
Америка.

дадат принос за преодоля
ването на трудната 
комическа и политическа 
обстановка в-Средна Аме
рика и за разрешаването 
па останалите иаболялм въ

ико-

рика.
На заседанието на Коор 

динациолиото бюро на не
обвързаните страни в Ма 
нагуа присъствува и деле
гация на Югославия, огла 
няиана от съюзния секре 
тар на външните работи 
Лазар Мойсов. Топло бе
ше приветствувано и при
съствието на испанска де
легация, което беше про- 
тълкувано като отваряне 
на Испания към иеобвър- 

голямо внимание на меж- заното. движение.

зио
за гьрговски отноше
ния между СССР. и 
Югославия в перио
да 1981—1985 година.

много
рибари

проси на „зеления конти
нент".

В началото на заседание 
необ-Актуалността на темата 

привлече дори 107 участ
ници. Масовото присъс
твие на представители на 
необвързаното движение 
на заседанието в Манагуа 
е израз на силната реши- 

. мост на необвързаните да

то посланиците ма 
вързаните страни подгот
виха
която след това беше раз
гледана и приета от мйние 
трите на външните рабо
ти. Резолюцията привлече

Тези
дни починал гтодпред 
седателят на Корей
ската ДНР и предсе 
дател на ЦК на Ко
рейската 
мократическа

Канг Рианг Ук.

ПХЕНЯН:
проекторезолюция,

НАЙ-НОВИЯТ СПОР МЕ 
ЖДУ ВЕЛИКОБРИТА 
НИЯ И ДАННИЯ НЕ Е 
ПРЪВ, А ВЕРОЯТНО НЯ 
МА ДА Е И ПОСЛЕДЕН 
РИБАРСКИ СПОР В СЕ 
ВЕРНАТА ЧАСТ НА НА 
ШИЯ КОНТИНЕНТ.

социалде-
пар-

тия
ПРЕД ЗАМИНАВАНЕ НА ЩУЛЦ В ПЕКИН Ф

Съобразяване с промените в»триъгълника« ТОКИО: Японски
ят министър-предсе
дател Ясухиро Нака- 
соне приел пеканата 
от Раиф Диздаревич 
да посети Югосла
вия.

Риболовът отново раз
вълнува духовете в Север
на Европа. Сега Велико
британия и Дания не мо
гат да съгласуват интере
сите си в тази област, ко 
ето произведе високо на 
прежение в отношенията 
им. Спорът възникна след 
като Дания отказа да при
еме договора в Европей
ската икономическа общ
ност за дългосрочна рибо 
ловна политика. Причи
на: Копенхаген счита, че 
са му дадени малки коли 
чества риба.

Ф Със съветско-китайските контакти започнаха 
да се изменят отношенията в „триъгълника" Вашин
гтон — Пекин — Москва.

американските отношения 
хможе да се очакват и от 
укрепването на търговския 
оборот и от сътрудничест 
вою им в развитието на 
енергийните източници в 
Китай- Затова Вашингтон 
се надява на положител
ни резултати от посеще
нието на Шулц в Пекин 
и загатва за нови срещи 
на най-високо 
Вайнбергер да 
в НР Китай, а китайски
ят министър-председател 
Джао ЦиЯн в САЩ.

От 2 до 4 февруари т.г. 
държавният' секретар на 
САЩ Джордж Шулц ще 
пребивава на официално 
посещение в Китай. Аме
риканската 
върши необикновено голе-

Фняколко международни въ 
проса. И двете страни тър 
сят изтегляне на съветски 
те войски от Авганистан, 
със загрижеиот наблюда
ват присъствието на СССР 
във Виетнам и оказват 
подкрепа на международ
ните усилия за изтегляне' 
на виетнамските войски 
от Кампучия. Насърчения 
в развитието на китайско-

ПОЛША СЛЕД ПРЕМАХВАНЕТО НА ВОЕННОТО 
ПОЛОЖЕНИЕ

ПЕКИН: Хсинхуа 
собщила, че от 15 де 
кември 1982 до 3 яну 
ари 1983 година осво
бодителните сили на 
Демократическа Кам
пучия освободили се 
дем села в провинци 
ята Сием риеп.

дипломация

ми подготовки за това съ
битие. Тези дни Шулц сви 
кал

равнище:
пристигнена общ разговор бив

шите държавни секрета
ри Кисинджер и Хейг, 
бившия министър на 
браната Брзу.н,_ първия съ 
ветник на _
Кларк и министъра на от 
браната Вайнбергер, веро
ятно с цел да изгради пре
цизна политическа 
форма за важните 
вори в Пекин.

В това рибарско воюва- 
не, от което лесно може от-

АТИНА: Гръцката 
драхма тези дни де- 
валвирала с 15,5 на 
сто. Сега за един до
лар се получават 84 
драхми. Това е първа 
промена в курса на 
гръцката валута след 
идването на социали
стите на власт.

да настане въоръжен мор
ски инцидент, Дания и Бе 
ликобритания влизат с не 
малък опит. Подобен 
спор Великобритания не 
отдавна води с Исландия. 
Кризата беше

Белия дом

Пет основни въпросаплат-
разго-

получила 
такива размери, че в един 
момент бяха доведени под 
въпрос целокупните 
шения между тези 
членки на западния вое
нен съюз. Преди повече 
от една година рибарски 
спор беше възникнал 
между Дания и Норвегия. 
Именна, тези страни 
можеха да разделят 
боловната област 
Гренландия и острова Ян 
Мейн.

Съществуват две 
ни причини за такива обе 

приготовления на

основ-

мисти 
Вашингтон . 
Пекин. САЩ

Във все още малкото 
пространство за политиче
ско действуване на обще
ството, създадено с према 
хвешето на военното поло
жение, в Полша се

неизбежна национална 
рактеристика. Само, една 
крачка дели този въпрос 
от въпроса как трябва да 
съществуват съвместно ра 
зличните мирогледи 
но, марксизмът и

ха-за преговори с 
. с голямо вни 

мание следят първите кра 
чки на СССР и НР Ки
тай към нормализация на 

..отношенията им и не 
загрижеността си, че тези 
контакти може да влияят 
на интересите на САЩ в 
Азия и Европа. И

Фотно
две

ХАРАРЕ: В рамки
те на африканското 
си турне, китайският 
министър - председа
тел Джао Циян пре
бивавал на официал
но тридневно посеще 
ние в Зимбабве.

откро 
полемики 

на тема: каква трябва да 
бъде страната през о,семде 
сетите години.

Като

откос 
обще

ствената наука на католи- 
. ческата

крие яват жестоки
и

черква. „Жиче 
Варшави" пише, 
отношение трябва да се 
внесе съвременно съдържа 
ние, което ще бъде резул 
тат на обществен

не че в товавторо,
през последните две годи
ни американската-полити" 
ка в- Делечния ИзтО/к пре 
дизвика известно 
чаване на китайската стра 
на. Усилията на Белия дом 
за засилване на отношения 
та с Тайван предизвикаха 
силно негодуване в Пекин, 

^резултат на което Ки
тай отказа да купи амери 
канско оръжие. Тези фак
ти не са без значение за
съветскожитайокото
ближаване

вълна се разширя
ва тезисът, че Полша се 
намира пред нов етап' на 
историческото си

ри-
между

ПОРТ 
Седем месеца 
връщането на 
клендските

СТЕНЛИ: 
след 
Фол-

разви
тие. Оттук възникват реди 
ца въпроси за полския вър 
веж напред. Първата диле 
ма е във врзка с бъдещия 
облик на

и поли-отдале-
тически диалог. С това
веднага се свръзва въпро
сът кркви трябва 
дат обемът, обликът 
държанието на национал
ното

Засега не е известно как острови 
под великобританско 
управление, тук нена 
дейн-о

да бъ-ще свърши спорът между 
Великобритания и Дания, 
но е

и съ-пол ската обще
ствено-политическа и сто
панска система. Никой не 
довежда под съмнение 
това трябва да бъде 
алистическа система 
103 с>ьс СССР, но мнозина 
питат;

пристигнала 
министър - председа
телката Маргарет Та 
чър. По време 
колкодневния си пре
стой на г 
Тачър водила 
вори с представители 
на населението и с 
шефовете на британ
ските военни и граж
дански власти.

известно, че в споразумяване. Ня
кои считат, че същността 

споразумяването тряб
ва да се изяви чрез обоб- 
ществяване на социалисти 
ческата

този
спор няма да е последен. 
Защото 
перна Европа

че навъв водите на Се соци 
и съ-

на ня-има все по-
__ .риби»,, а [ вое повече
рибари. При това обстоя
телство

малко до- островите,държава, а други 
са на мнение, че трябва да 
се доведат в равновесие 
структурата на властта и 
участието

и за промени
те в чувствителния 
дунареден

съществува ли въз
можност за специфичен 
полски път в реализация
та на социалистическите 
идеи? Търси се отговор и 
на въпроса как да 
редели плурализмът

разго-меж-
все по-силен 

стремежът на страните да 
защищават неотстъпно соб 
ствените си интереси.

„ „триъгълник"
Вашингтон — Пекин — 
Москва.

Обаче САЩ. и НР Китай 
имат близки

е

иа обществотов управлението, г 
чрез различни форми 
самоуправление.

отделно 
на

се оп- 
катоинтереси по
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4 АКЦИЯ НА СИНДИКАТА В НИШКИ РЕГИОН♦ нТ^Й™ШНИНА ОТ СМЪРТТА 
НА КАРЛ МАРКС♦ ♦

Омасовяване и укрепване 

на Титовня фонд
♦ ♦♦ Дело за визии 

вдъхновения
♦♦ ♦и♦ ♦♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦: На 14 март т.г. се 

навършват 100 годи
ни от смъртта на
новоположникаучния

! * До средата на януари членовете на Предсе
дателството на Междуоблщнския синдикален съвет 
и членовете на Координационния отбор на Титовия 
фонд ще посетят всички общини в Нишки регион 
с цел да се омасови фондът и по-редовно да се 
внасят заплануваните суми.

Според информация на 
Републиканския 
национен отбор, 
те на Титовия фонд за 
стипен.диране на млади ра 
ботници от Нишки реги-

Димитровград, Долевац, 
Житораджа и Пирот. На 
60 стипендианти от тези ' 
общини не могат да се 
дадат стипендии поради 
недостиг на средства. Има

♦ ♦ОС-♦ на на
- социализъм 

КАРЛ МАРКС. По 
този повод в цялата 
страна се 
събрания, кръгли 
си, учебни часове и 
други манифестации 
на които ще се гово
ри за 
Марксово

♦♦ ♦♦
!♦♦ ПОДГОТВЯТ 

ма-
« непоследователности при 
избирането на стипендиан 
тите. Например, миналата 
година всред 55 новоизбра 
ни стипендианти не е има 
ла нито един млад работ-

♦♦ он се нареждат сред най- 
•нередовните по отношение 
на внасяне средства във 
Фонда. Особено нередовни 
са колективните членове 
от общините Алексинац, ник- ® общините Долевац,

Блаце, Димитровград, Жи-

♦♦ коорди-
членове-♦♦ ♦♦ ♦грандиозното 

1 дело.
Философският фа

култет на Универси
тета „Кирил и Мето
ди" в Скопие ще ор
ганизира научна сре
ща на тема „МАРКС 
И НАШЕТО СЪВРЕ
МИЕ". В Нови Сад

♦ ♦I ♦
111111111111111111П111111111111111111|||11 «збирГ™\ши0сптенСдиан

ти. При ооноваването на 
фонда е направен договор 
стипендиите да бъдат с 
25 на сто

♦♦ ♦ г
КАК СЕ РЕАЛИЗИРА ПЛАНЪТ ПО ЕЛЕКТРИФИ
КАЦИЯ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН?

♦ ♦♦ ♦Карл Маркс♦ ♦ по-големи от 
кадровите кредити, но то
ва не е спазено, така че 
стипендиите са значително 
пс^низки. Не задоволяват 
и резултатите в омасовява 
вето на Титовия фонд. От 
около 150 000 заети в Ни
шки регион само 66 000 за 
ети са индивидуални чле
нове на Фонда, а е трябва 
лс да се запленят най-мал 
ко 50 на сто от общия 
брой на заетите. Била е 
раздвижена и инициатива 
за зачленяване на всички 
1480 обществени субекти 
в региона, но досега само 
853 от тях са Станали ко
лективни членове на Ти
товия фонд. В Титовия 
фонд са се зачленили са
мо 10 на сто от граждани
те в местните общности.

♦ ♦♦ С големи закъснения 

и трудности
♦5 *се подготвя политиколожко съвещание „МАРК- 

СОВАТА МИСЪЛ ЗА РЕВОЛЮЦИЯТА И ПРО
ТИВОРЕЧИЯТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
САМОУПРАВИТЕЛНО ОБЩЕСТВО”, както и 
кръгла маса „МАРКС ЗА РОЛЯТА НА НАУКА
ТА И ТЕХНИКАТА В ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗ
ВИТИЕ’’. Матица сръбска ще раздвижи посто
янна едиция „МАРКСИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА”.

♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦
През 1983 година трябва да се навакса закъсне

нието в реализацията на задачите от 1981 и 1982 
година |и да се постигне възможно по-голяма реали
зация на тазгодишните задачи. Това изисква извън
редно големи усилия на Електродистрибуциите от 
Лесковац и Враня и много по-високо съдействие на 
обществено-политическите субекти в общините и 
местните общности.

Към края на 1979 годи
на в Южноморавски ре
гион бяха неелектрифици- 
рани 217 селища и това съ 
стояние беше оценено ка
то крайно неблагоприят
но. Последва широка об
ществено-политическа ак- на. 
ция, в резултат на която 
през 1980 година беше из
готвен и приет план по 
електрификация, 
ксйто тази важна акция 
трябва да се -проведе до 
края на 1985 година. С 
1983 година започва втора
та половина на срока. Ка
кво е положението сега?

Ч♦♦д
ТАЧЕНЕ НА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ТРАДИЦИИ 
В НИШКИ РЕГИОН

Недостатъчно ангажиране 

на младежката организация но те все още не са из
пълнени докрай. Това зна
чи, че тази година трябва 
да се реализират най-на
пред тези задачи, а след 
това и комплетните прог
рами за 1982 и 1983 годи-

Поради това дейността 
в тази област предимно се 
свежда във второстепенна 
та дейност на комисиите 
по всенародна отбрана и 
обществена 
Няма специално задълже
ни хора за тази задача, и 
естествено, изостава и по- 
пълна активност на това 
поле.

За илюстрация маже да 
послужи факта, че Пред се 
дателството на Между об
щинската конференция на 
Съюза на социалистическа 
та младеж на проведените 
през годината 23 заоеда- 
•ния при 89 точки на днев
ния ред, -нито веднаж по- 
щателно не е разисквало 
за таченето и развитието 
•на революционните тради
ции.

С изключение на прог
рамите по повод 40-годиш 
мината от въстанието и ре
волюцията друг вид акти 
вност в този дух почти не 
е съществувала. Дори в 
Акционно- политическата 
програма на регионалната 
младежка организация — 
на този въпрос е посвете
но само едно изречение.

В таченето и развитието 
на революционните 
диции в Нишки 
през изтеклата година са 
постигнати забележител
ни резултати. Обаче по 
общините, този успех е 
различен, а най-хубави ре 
зултати са постигнати в 
Нишка община. Причина-

Според думите на пред
седателя на Координацион 
ния отбор на Титовия 
фонд Слободан Анджелко 
вич, основна причина за 
незадоволителните

тра-
регйон.

Основни причини за то
ва голямо закъснение са 
преди всичко незадоволя- 
ващата динамика в обезпе 
чгването средства, както 
от регионални така и от 
републикански 
ци, но също така и низка 
та подготвеност на двете 
електродистрибутивни ор 
ганизации, на общините и 
местните общности.

самозащита.
резул

тати е недостатъчната ак-според
тивност на основателите на 
Фонда. Целокупната гри
жа е предоставена на Син 
диката, а останалите субе 
кти най-често бездейству- 
ват.

та за това паради всичко 
лежи във финансовите 

отделни 
таченето

източни-
възможмости на 
сбщини, защото 
на светлите традиции, не 
винаги е трябвало да 
прави с тържества, както 
повече пъти досега е под 

По-слабите ре

Имайки всичко това пре 
Координационниятдвид,

отбор на Титовия фонд в 
Нишки регион и Междуоб 
щинският синдикален съ
вет в Ниш раздвижиха 
инициатива за омасовява-

Неотдавна Скупщината 
на Междуобщинската ре
гионална общност в Леско С посоченото заседание 
вац оцени, че Планът ио на Скупщината на МРО 
електрификация не се реа Лесковац всъщност започ- 
лизира според утвърдена- на още по-широка обще- 
та динамика, а особено в стаена акция за по-интен- 
общините Църна Трава, тензивно 
Тръговище, Босилеград, на Плана по електрифика 
Прешево, Сурдулица и Ле ция на неелектрифйцира- 
сковач. Задачите ,от 1980 ните селища в Юясномо- 
и 1981 година лесковашка- равски регион. Наред с 
та Електродистибуция е усилията за обезпечаване 
реализирала с 63 на сто, йа необходимите средства 
а Електродистрибуцията трябва да се повиши забе 
от Враня с 51 на сто. (ЕД 
от Лесковац изпълнява ра 
боти в Босилеград, Църна

се

чертавано. 
зултатя, а това неотдавна 
беше изтъкнато и на засе 
дание -на председателство- 

Междуобщииския 
отбор на Съюза на бойци
те в Ниш, са постигнати 
о-ния среди, където не съ 
ществуват отделни органи, 
задължени за тачене на 

революционните тради-

в

не и укрепване материал
ната база на Фонда. В рам 
ките на тази инициатива, 
Междуобщинският синди 
кален съвет е изпратил пи 
смо до общинските коми
тети на СК, общинските 
•синдикални съвети и об-

то на осъществяване

в

конференциищинските 
■на Съюза на младежта, с

ции. лежително изпълнително-
Към общинските конфе 

ренции на Съюза на соци 
алистическата младеж и 

самоуправи- 
общности на инте- 

основно образо

стта на електродистрибу- 
тивните организации и съ- 

трава, Сурдулица, В ласо- действието на обществено- 
тинце, Лесковац, Л ебан е,

‘което ги подканва към по- 
високо ангажиране в ома 
совяването на Фонда и 
редовното събиране на 
средствата. За да ускорят

общинските 
телни

политическите субекти в 
Войник и Медведжа, а ЕД региона, общините и мест 
от Враня във Владичин ните общности. Изостряне 
хан, Търговище, Буяновац, то на отговорността също 
Прешево и Враня). Реали- трябва да бъде силен дви

ресито за
вание, с изключение 
Ниш, от-носно 
те на интересите по насо- 

образование и учи- 
съществуват

Но има още време то
зи пропуск да се изправи, 
защото още сме в начало
то на годината и приети
те програми могат да пре
търпят изменения и допъл
нения-

на
общности- тази активност, членовете 

на Координационния от
бор и на МСС ще водят 
разговори във всички 15 
общини в региона.

гател в акцията.зацията на задачите от пър 
В!ите две години е продъл 
жила и през 1982 година,

чено
К. Г.лищата, ме 

съответни тела за тачене 
тези тради-и развитие на 

ции. (М. Р.)д. н.
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СУРДУЛИЦАДЕЛЕГАТСКИ СРЕШИ И РАЗГОВОРИ
ПРППРЛЕНА СРЕЩА С РАБОТНИЦИ НАМИРА 
ЩИ СЕ НА ВРЕМЕННА РАБОТА В ЧУЖБИНАПо - голяма дейност, 

по-малко проблеми Отгмиши на всички 

въпросимо не само с Бу 
и с останалите

интерес, 
цалево, а 
съседни села, трябва да 
действувам съвместно и 
единно. А такива

Значението на

чно считам, че почти по 
всички въпроси от

Делегатската система 
като самоуправителен на
чин на решаване постоя»- щ 
но се потвърждава на пра 
ктика и с помощта на нея 
трудещите се и граждани
те са в състояние пряко, 
свободно и по най-демок- 
ратичен начин да предла
гат и взимат решения от 
всички области на живо
та и работата си. 
женията в тази 
не са малки и делегатска-

общ

,
лица, търсещи рабо-Общинската конферен

ция на Социалистическия 
съюз в съдействие с остп- 

обществено-лоли- 
орга- 

Общинската

литсвъпро- та у нас.
Какви са възможностите 

за заемане на работа? 
Една от възможностите 

сдружат

си има.
така повдигащите 
си ще бъде още по-толямо 

предвид, че 
поставената

въпро-.1 (палите
тически и трудови 
низации и
скупщина положи големи 
усйлия тазгодишната срс 
ода с работниците, намира 
щи се на временна работа също голяма 
в чужбина, да бъде доб
ре организирана. Те можа работа у нас е — да^вло-

жат средства в дребното

■ 1 ако се шма 
от правилно 
цел в самоуправитслната

валутние да
средст-ва със заинтересо- 

организации - наПГ ваните
сдружения труд, а друга, 

възможност
•-

Пости-
област

база в пряка зависимост 
ще бъдат и изходните на ре 

в Общинската
• • V -Т'

за настаняването им нащенията 
скупщина — подчерта Илиповечета система все 

става същинска опора на 
социалистическото самоу 
правително развитие. От 
дейността на делегациите 

зависи

ха да получат всички тър 
сени справки и пояснения 
във връзка със завртлца- 
шето си в страната.

ева. стопанство.
За развитие на дребното 

стопанство в Сурдулишка 
— Традиционните сре- община например е в тс- 

щи с нашите работници чемие изработка на развой
на програма на дребното 
стопанство до 1985 годи
на. В нея по-конкретно 
ще бъдат набелязани

М. я.С. Илиева
и делегатите пък 
и внедряването на тази 
система в целокупното ни 
развитие. По този повод, 
т.е. за работата на делега 
циите разговаряхме със 
Софка Илиева, член на де 
легацията на местната об
щност в с. Радичевци и 
делегат в Съвета на мест
ните общности към Об
щинската скупщина в Бо

ИЗ РАБОТАТА НА МК НА ССТН В БОЖИЦА
намиращи се на временна 

| работа в чужбина мииа- 
| ха в хубава и приятна об- 
1 становка. Беше им предяЗа нови импулси 

в действуването
силеград.

— Още при избирането 
ми за член в делегацията, 
а сетне и за делегат 
брах, че задълженията ми 
въобще няма да бъдат мад 
ки и че ролята на делегат 
е твърде сериозна и отго
ворна. Така и поех зада
чите...

В досегашната си дейност Местната конферен
ция на Социалистическия съюз прояви известна ор- 

раз ганизираност и съдържателност в повдигането на 
повече въпроси ©т общ интерес, но с постигнатото 
все още не сме доволни — казва Владимир Хари- 
занов, председател на МК на ССТН в Божица

В местната общност дей 
съ- ствуват три делегации: де 

легация за Скупщината на 
обществено - политическа
та общност, за скупщини- 
те на СОИ в областта на 
обществените дейности и 
в Скупщината на СОИ аз 
областта на стопанството 
и инфраструктурата. Всич
ки тези делегации имат 
по седем членове. Въпре- 

вълро- ки че, както 
ва Харизанов, 
ше предвид делегациите да 
бъдат по-малобройни и в 
тях да се избират засви- 
детелствуваните се с дела 
членове и понастоящем се 
чувствуват трудности в 
събирането им.

Местната конференция 
. на Социалистическия 

В делегацията на местна юз в с. Божица главен ак
та ми общност раздвиж- цент в програмата си за
ваме въпроси, запланува- работа е сложила върху

по-нататъшното укрепване 
на делегатските и социа- 

да лис тически отношения. Ра
Разби- збира се, като обединяващ

ра се, не винаги ги реша фактор на
ваме без трудности. Но,

ни в плана и програмата 
за работа и се застъпваме 
с разрешаването им 
постигнем Сурдулицацелта.

останалите об
ществено-политически си
ли във всекидневната й дей 
ност не изостават 
сите, от които зависи по- 

обществено-

вано какви са условията 
за заемането им на рабо
та тук — изтъкна между 
другото председателят на 
Общинската конференция 
на Социалистическия 
юз в Сурдулица Томислав 
Маркович.

чки възможности в по-на 
татъшното развитие на об 
щината.

щом като постигнем съг
ласие в делегацията, аз подчерта- 

че се има- Голям шанс, също така, 
съществува, както изтък
на Славчо Игнятов, 
тар на 1

като делегат поемам за
дължението си и пренас
ям становищата в Съвета 

местните
или Общинската 
на. Това правя и

ускореното 
икономическо и обществе 
но-политическо развитие 
на местната общност.

съ- секре- 
Основната общ

ност по заемане на работ
на ръка —■ е в селското 
стопанство. Чрез коопера 
ция и други 
сдружения труд и средст 
ва с „Властна—продукт" 
може да се стигне 
ществяване на значителни 
доходи. Още

общностина
скушци 

след
всяка сесия, — запознавам 
делегацията си с приети
те становища или заключе 
ния — казва Илиева.

КАК ДА СЕ ОБЕЗПЕЧИ 
РАБОТА

От Сурдулишка община 
на временна работа в чуж 
бина има към 500 работ
ници. Най-много ги има в 
Германската федерална ре 
публика, Австрия и Шве
ция.

— Съответно внимание 
посвещаваме на всички въ 
проси, от чието разрешава 
не зависи целокупното ни 
развитие. Все пак 
но място в дейността 
посвещаваме на по-нататъ
шното внедряване на деле
гатските

видове на
Местната конференция 

на ССТН 
таналите

В местната общност в 
Радичевци имаше трудно 
сти с махленските пъти
ща, електрифицирането, 
снабдяването, въвеждане 
на телефон в селото...^ 
Благодарение на съвмест 
ната работа на делегаци
ите в местната общност, 
Съвета на

централ съвместно с ос- 
обществен о по

литически сили, преди вси 
чко

до осъси
повече, за

щото завръщащите се 
ботници от чужбина 
полагат с валута, 
могат да вложат за набав 
ка на необходимите 
костапански 
оръжения за развитие на 
модерно селско стопанст- 

С. М.

с първичната орга
низация па СК полага 
лия работата 
легации да не бъде 
панийна и 
В това отношение 
женията са

ра-отношения. Още 
повече ако се има 
вид, че ат развитието на 
делегатската

уси 
на тези де раз-пред-

В КОЯТОпоследно време все 
по-голям брой от тях се 
завръщат в страната. Спо 
ред Обществения 
вор зд заемане на работа, 
те са изравнени с остана-

кам-
неорганизирана.

ПОСТИ- 
налице. Но, 

все още почти нищо не се 
предприема с обществено- 
политическото 
на делегатите и делегаци- 
ите. В МК на ССТН в Бо- 
жица изтъкват, че 
щия сезон ще 
не само за различни ~ 
говки, от които зависи 
успешната обществено-по 
литическа дейност, но и 
за политическото

система в 
основните клетки на обще 
ството зависи и 
ното

селс-
машини и съ-местната общ

ност и общественочюли- 
тическите

•целокуп- 
общ е ствено-икон олии 

ческо и политическо раз
витие на 
тво. В

дого-

сили, повечето 
от тези въпроси са извър 
вян път. Благодарение на 
една такава съвместна ра 
бота в местната общност 
по-целесъобразно се 
ползуват и обработваеми
те площи. Делегацията на 
Илиева обаче раздвижват 
и други инициативи.

— Делегацията 
мнение, 
съответната делегация от 
с. Буцалево, да 
въпроса за разширяването 
на пътя между селата 
на дължина от 
3 км. И

во.Цялото общес- 
осъществяването 'на 

тази задача, благодарение 
преди всичко на съдейст
вието на всички обществе 
но-политически сили и Съ
вета на местната общност, 
постигнати са доста добри 
резултати. От

издигане

редакционна бележка

миналия брой на вестника 
предложения на програмните 
в-к „Братство”, 
списание „Мост”.

настоя-из- използуват, В
публикувахме 

концепции 
детски вестник „Другарче" и

подго
по- на

постигнато- ■ 
още не сме 

доволни. Всъщност, необхо 
дими са ни нови импулси 1 

действуването — казва 
Владимир Харизанов, 
седател на МК на ССТН 
с. Божица.

то обаче всеми е на 
съвместно със издига- 

и деле- 
ако 

че само 
делегации мо 

гат да тласкат напред.

Каним читателите и сътпуднитг™ във1ЦвръзкаИс3^ковдегщм™еддЯ^|^ц||^^™^ения 

*
1983 година. -късно до 1 февруари

не на делегациите 
гатите. Още повече

да из-
повдигнеаи в се има предвид, 

действенитени, пред
около 

не само това. Ли в
В. Б.
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Вътрешният контрол 

да действува 

навреме

В БАБУШНИШКА ОБЩИНА V

Засилва се дейността на СК
що да се повдига този въ
прос. Обаче не е така. В 
конкурса, който бил раз
писан за директор в „Ко- 

сдруже- муналац" не са спазвани

От ден на ден се разра 
ства и задълбочава дейно 
стта на Съюза на комуни 
стите в Бабушнишка об
щина. Предприемат се дей 
отвия, с които на дело се 
провеждат 
на Второто

стно, неведнаж на най-ви
соко общинско равнище е 
констатирано, че директо
рите на тези две основни 
организации на

|Г|| ния ТРУД имат най-голяма всички точки от договора, 
вина за забавянето на про Касае се за образовател- 
цеса на обединяване на зе ния ценз. В конкурса е 
меделоките кооперации и внесено, че за директор 
„Таламбас”, а налице са и може да бъде избрано и 
редица други слабости в лице със средно образова 
техните организации. ние, а в Обществения до-

Друг въпрос, който напо говор е предвидено само 
следък се обсъжда е пре- полувисше и виеше обра- 
избирането на директор в зование. Поради това и 
ООСТ „Комуналац". Ако Координационното 
всичко беше станало, така 
както

заключенията 
и Четвърто

то заседание на Централ
ния комитет на СКСи Тре
тото заседание на ЦК на 
СЮК. Работна група при 
Общинския комитет на Съ
юза на комунистите 
приключва с изучаване по 
веде-нието на най-отг.овор- 
н«те лица 
„Буд-уч-ност" и

Днес, когато 
ме мерките по 
стабилизация, ,г.

вен подейст- 
самоуправителен кон 

тРол, сигурно е, чс. няма- 
да се стигне дотам.

самоуправи- 
телният контрол трябва да 
бъде оня орган, 
най-лряко действува 
вантивно, 
кционните органи и СУП 
не могат винаги навреме 
да разкрият 
деяния.

който ше
пре

защото инспе- вечеВътрешният, 
Управителният
както го наричаме значи 
трябва да се създаде 
всички

или само
контрол, тяло за

кадрова политика не дало 
повелява и Обще- съгласие за, преизбиране 

ственият договор за кадро на досегашния директор, 
ва политика в общината, Нещата се усложняват и
то сега нямаше да има за- с това, че „Комуналац" и

„Комград” — две подобни

в кооперация 
основната 

организация за търговия 
„Таламбас". Както

незаконните 
Самоуправителни 

ят контрол ежедневно де 
йствува и може

при
ООСТ. Трябва 

да има свой правилнйк 
за работа, 
ределят точно

до голя
ма степен 4 да съдействува 
за защита на

като му се о-ц» е изве-
правата и 

задълженията. При това, 
също е необходимо 
управителният 
да сътрудничи 
управителните органи, ка 
то по такъв начин се осу 

сто-

.обществе-
ССТН И СНАБДЯВАНЕТО организации не спазвали 

предвидения срок за обе
диняване. До началото на 
настоящата година е тряб
вало да подготвят норма
тивни актове и да извър
шат и останалата подго
товка за обединяване. А за 
това, както е оценено на 
компетентни места и в са
мите трудови колективи, 
съществува нужда. И две
те организации се занима

ното имущество. само
контрол 

със самоОт досегашната практи
ка е известно, че в Босиле 
градска община с изклю
чение на „Автотранспор- етява всеки опит за 
та", в другите организа- ‘ папска и друга 
ции на сдружения труд не 
редностите

Може и с по-малко 

засечки...престъп
ност. В ония работничес
ки контроли, в които пък 
са избрани неактивни чле 
нов е, същите 
бъдат заместени

*
разкриват ин 

спекционните и следстве
ните органи. В най-много 
случаи, когато тези 
стъпници биват 
ти, вече са нанесени голе 
ми щети, а по-късно тру
довите организации не са

С недоимъка на 
Стоки, 
шно,
и др. в последно време в 
местните общности в Сур- 
дулишка община отвреме- 
навреме се създава излиш 
но напрежение. Някои гра 
ждани създавайки преко
мерни складове от такива 
стоки,- предизвикват по из
куствен ндчин тяхното уве 
личено търсене.

трябва да 
I с дейни 

хора. По такъв начин ще 
се съдействува за опазва
не на народното имущест^

Затова в настоящата го
дина, в която също не ще 
има достатъчно стоки 
първа необходимост, се на 
лага

някои
като олио, бра- 

детергенти, захар
пре

разкри ват с комунална дейност, 
строежи .на пътища и по- 

Социалистическият добни и вместо да изпол- 
съюз да^ разгърне по-ожи- зват наличната механиза- 
вена дейност с цел да се ция по-пълно, поради разе- 
разяснява и тълкува пра- ' диненост, тя се ползва с 
вилно съществуващото по
ложение, като при това се 
подлага на критика и по
рицание всеки опит на 
спекула и създаване на об

несигурност да се направи

От

во срещу всяко посегател 
ство. Явно е, че и по то
зи начин ще се допринася 
към стопанската стабили
зация.

в състояние да ги навак
сат от престъпниците. Ако. 
имаше по-добър 
равителен контрол, то си 
гурно
чи магааинерите в Горна 
Любата, в Долна Ръжана 
и др., да „загазят" дотам. 
На тях им се прави кон
трол, когато направят го
леми загуби, когато суми
те надминат няколко ми
лиона динара. Магазионе- 
р.ът в Горна Любата има 
обичай да си попийва с 
мющериите. В такова със
тояние той сетне обслу 
жва, дава дори стоки на 
вересия и обърква смет
ките.

самоуп- незначителен процент.
Естествено, че от гледна 

точка на стабилизацията, 
такова състояние не може 
да се търпи и е трябвало 

всичко, 
необходимо в 1983 година 
тези две трудови органи
зации да се обединят. Из
глежда, че този оправдате 
лен иск на времето, не е 

сериозно раз
бран и с реализирането му

нямаше да се слу-
И. Андонов

становка на 
в снабдяването.

БОСИЛЕГРАД
При това голяма е и от

говорността на работници 
те в търговията. Неведнаж 
досега и те са 
извест

За още по-мобнши- 

ращи средства за 

информация
допускаци

ни пропуски в рабо- достатъчно 
тата си: давали са стоки 
по приятелство и връзки, 
а имало е и случа.и в ня
кои селски местни общно
сти да идват хора от гра
да или от вътрешността ните органи в тези две ор

ганизации е трябвало по- 
от сериозно да се позанима- 

ят партийните организа
ции, но те не са сторили 
това. Защо, ще се узнае

се разтака.
Явно е, че с бездейству- 

ването на самоушравител-

Обсъждайки на 6 януари действуването 
на. средствата за масова информация Комисия
та по информиране към Общинокия комитет :на 
Съюза на комунистите и Секцията за образова
ние, наука, култура и информиране към Об
щинската конференция на Социалистическия 
съюз беше изнесено, че в тази област са пос
тигнати добри резултати. Двете комисии отче
тоха, че в средствата за масова информация на 
български език не е имало идейнонюлитически 
уклони и че действуват в унисон със задачите, 
които стоят пред тях.

„Братство", „Другарче", сп. „Мост”, ТВ— 
журнал и радиопредаването на български език 
по Радио Ниш с успех изпълняват своята ва
жна обществено-политическа задача. При това, 
както беше изтъкнато в разискванията, занапред, 
ще е необходимо още по-широко третиране на 
базата, проблемите на основните организации 
на -сдружения труд и местните общности. Съ 

. що така, необходимо е и повече да се пише за 
живота и дейността на -младежта.

Двете комисии оцениха, че е необходимо 
средствата за масова -информация повече, откол 
кото досега, да заклеймяват несамоулравителни 
те и несоциалистически прояви.

Изнесено беше между другото и мнение, 
че Босилеградска община -недостатъчно се тре 
тира в централния печат. Прието беше и реше
ние за раздвижване на -инициатива за въвежда 

петминутно утринно предаване на бълга-р- 
по вълните на Радио Белград.

М. Я. — М. А.

Някои от длъжници
те по-късно му връщат па 
рите, други не. И кога
то нак-рая се направи раз 
чет
зат. Магази-нерът, естест
вено, издържа затвор за 
направеното престъпление, 
но неговата трудова ор
ганизация не е обезщете
на. Или пък случаят с ма- 
газионера в с. Долна Ръ
жана. Той не води смет
ка какви 11_ колко стоки 
,му докарват шофьорите, 
•не гй брой и -не мери. Да
ва ключовете 
-на „доверени’ 
ито и без негово присъст
вие тършуват по магази
на. В резултат от всичко 
накрая — загуби, 
зио-нерът е издържал зат
вор, но щетите не са на
ваксани.

За какво говорят изнесе 
ните примери?

За напълно неконтроли
рана работа -на магазио-не 
рите. Те биват заставени 
в своята престъпна стопан 
ска дейност, когато

на страната, като задигат 
по-големи количества 
дефицитни стоки. С 
отговорно отношение към 
ейоите задачи в

по-

настоя- 
щия момент, търговските 
работници също могат да 
-съдействуват за -въдворява 
-не на повече ред и дисци
плина в снабдяването.

сметките -не изли-

•наекоро след като се изу
чат най-щателно причи-ни- 

къмте за непридържане 
договореното. Срещу нару
шителите вероятно ще бъ
дат наложени и партийни 
мерки.

Социалистическият съ
юз като найлцир-ока три
буна и фронт на организи
раните социалистически 
сили може и трябва навре 
ме и енергично да действу 
ва против всеки опит за 
„лов в мътно". По такъв 
начин, при настоящите у-е 
ловия, Социалистическият 
съюз и останалите обще
ствено-политически -сили 
във всяка среда, държат 
изпит и по всенародна от 
брана, защото нередности
те в снабдяването могат 
да окажат влияние и вър
ху политическото настрое
ние.

М. А.

от магазина 
хора, ко-

Мага-

не на 
ски език

М. А.вече
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ТРАЛИ
В АВТОТРАНСПОРТНАТА организация 
В БОСИЛЕГРАД

Липсата иа гуми 

спира автобусите Рекордно
производство• За пътния и товарен транспорт недостигат 

още 200 гуми. Няколко автобусни линии са прекъс
нати, а товарният транспорт почти не работи. Ако и

почти безизходно
'■СГХ-А

Власинските уводоелек 
трически централи („Вър- 

I — „Върла IV") през 
1982 година по

занапред продължи това, засега 
положение, под въпрос е дали тази автотранспортна 
организация може да изпълнява поетите си задъл- лаДетайл от производствения цех на „Циле 

МИНАЛОГОДИШНИ РАВНОСМЕТКИ
изтеклата 
стигнаха рекордно произво 

Именно миналата 
405

женил "вгух~' Г———' т' 'чгг’~т"~~:ггг
и да е подобна организа
ция търси различни изхо
ди за решаването на проб 
лема. Досега * гумйте се 
обезпечаваха от организа-

Автотранспортната °Р" 
ганизация „Автотранспорт" 
в Босилеград, в която ра
ботят около 160 души, по
настоящем е изправена 
пред твърде сериозни тРУ 
д!гости. Липсата на гуми
те, а -недостигат още 
груми, спира автобусите и 
товарния транспорт. Товар 
ният транспорт почти не 
работи,, а от 35-те автобу
са, колкото има тази орга
низация, десетина са без 
гуми. Вследствие тези тРУ 
дности засега четири авто. 
бусни линии са прекъсна
ти. Повечето пък автобу-

дство.
година са произведени 
милиона киловатчаса елек- 

Това лроиз-увеличено произ
водството В„ЦИЛЕ"

троенергия. 
водство е резултат преди 
гвсичко на благоприятните 

условия 
(проливни дъждове, в ме
сеците, когато другите 
електроцентрали не са би 
ли в състояние да лроиз- 

електроенергия),

циИ, които проявяваха чув 
ствителност за трудности- 

босилсградчани. От
климатически

200 те на
„Тигър" в ПирОт са обез
печени около 80 гуми, но 
това количество нито бе 
достатъчно, нито пък мо
жеше да реши трудности
те.

Имайки предвид трудно 
стите в производството на 
гуми,
организация в Босилеград 
проблемът с обезпечаване
то на гуми не може лесно 
и бързо да реши. За трай 
ното му решение, в което 
са включени и обществе-

Ф В сравнение с 1981 година физическият обем 
на производството в димитровградската мебелна фа
брика е увеличен със 132 % веждат 

както и на твърде солид
ния ремонт на генератори 
те през летните месеци на 
1982 родина.

Завръшвайки деловата динара. Сделките със „Сло 
1982 година, трудовите хо вениялес" и „Метал" от 
ра на мебелната фабрика Банялука възлизат на 10 
„Васил Иванов — Циле" 
в Димитровград констан- 
тираха, че за последните 
четири месеца са създали 
продукция равна на про> 
дукцията от първите шест 
месеца. При това колек
тивът завоюва един ценен 
опит: производството мо
же' да се увеличи, дори и 
при временен недостиг на

относно. 5. милиона дина
ра. И „Словениялес", и 
„Метал" са 
партньори -на „Циле".

Първите успешни крач
ки доставят задоволство, 
но няма място за самоус* 
по кое ние. Защото от Бел
градска и Инвестиционна 
банка са взети-на заем 76 
милиона динара, а 
значи, че за трудовите хо* 
ра в „Циле" 1983 година, 
ще бъде година на големи 
лишения

автотранспортната
Инак Власинските во- 

водоцентрали в Сурдулиш 
ка община са увеличили 
производството си 
на сто по отношение на за
плануваното производст
во. Именно, От запланува 
ното 279 милиона киловат 
часа електроенергия про
изводство, Власинските во 
доцентрали са - работили 
на пълен оборот и са пре 
изпълнили плана си, про
извеждайки 405 Милиона 
киловатчаса електроенер 
гия.

деловинови си,, се движат със стари 
гуми, с което под въпрос 
се довежда и техническа 
та сигурност в пътните съ 
общения. Въпросът е още 
по-болезнен ако се има 
предвид, че тази организа 
ция е единствената в об
щината, която се занима
ва с тази. дейност и че 
нейните автобуси са един
ствената връзка с вътреш
ността на страната.

Трудностите за органи
зацията от Босилеград на
станаха миналата година, 
когато фабриката за обув 
ки и гуми „Борово", отка 
за самоуправйтелното спо
разумение за обезпечаване 
на гуми. Автотранспортна
та организация, която въ
обще няма валути за обез 
печаване на възпроизвод- 
ствени материали, с която

с 45

но-политическите сили в 
общината, са необходими 
нови начинания и трайни 
решения. Сигурно е, че то
ва трудно ще се реши без 
помощта на по-широката 
общественост. Засега обаче 
един от изходите, макар и 
временни, е- солидарността 
от страна на Сдружението 
на автопревозниците в ре
публиката, както и от стра 
на на други автотранспорт 
ни организации, на чиято 
помощ разчитат трудещи- 

босилеградския 
„Автотранспорт". В обра
тен случай, положението 
ще се изостри , още повече.

В. Б.

това
суровини, само с много 
по-високо трудово ангажи
ране на всеки зает.

През ноември е създаде и максимални 
на продукция на стойност усиЛия за изпълнение на 
Ц 038 644 динара (104 на 
сто от плана), а реализа
цията е възлезла на 6,3 
милиона динара. През де
кември е имало чести за

плача. А планът в 
черти изглежда: 247 437 733 
динара 
66 351 113 
34 528 748

стои в производствения ход и 8 528 438 динара във 
процес поради недостиг фондове. Само през 
На лак, гъба и други су
ровини, така че са загу
бени 3100 трудочаса, а от
съствията по . болест са 
„отнели” 160 трудодни. То
зи месец е осъществена 
продукция на стойност 8 
милиона . динара, а реали
зацията е увеличена на 8,6 
милиона динара. Увеличе
ната реализация се дължи 
на подобрения пласмент, 
благодарение

къси

общ Власинските водоцентра 
ли енергийната криза пос- 
срещнаха твърде добре. 
Произвеждайки „върхова" 
(енергия, която се произ
вежда в часове, когато е 
най-голямо натоварване
то) Власинските водоцен- 
трали винаги се включва
ха и до значителна степен 
намалиха липсата на елек 
трически 
бия.

доход, 
динара доход,

динара чист до-

януа-
ри трябва да се осъществи те се в
продукция на стойност 
11,3 милиона динара.

А. Ташков

ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ДЕЛО
ТОК в СР Сър-

Свобода“: Пестене на мазут91 Според плана 
щата година

за настоя- 
Власински- 

те вещоцентрали трябва 
да произведат 
милиона

Когато става дума. за пестене, на 
практика това са неизчерпаеми възмо 
жности. Примерът на конфекция „Сво- 
оода в Димитровград 
ние е твърде 
именно се касае?

Провеждайки 
ческа стабилизация

рата е подобрено и в производството, а 
и отоплението е по-добро. Вграждане- 

■ТР,на екопанзера за пара е извършил 
„Монтер” опоред проекта. Цената 
това начинание е само 72

на когото. също 279 
киловатчаса еле 

ктроенергия- Изхождай
ки от сегашното състоя
ние Елипсата на електро
енергия в СР Сърбия) и 
тази година ще бъдат 
ложени особени 
увеличено 
Това

значително са намалени за 
лежалите стоки, 
в магазините в СР Маке
дония и САП Косово.

Обаче на 
в „Циле"

в това отноше- 
За какво

особено напоказателен.
хиляди дина

ра, а ползата от спестяването е: в ко
тела за производство на пара се ползу
ва половината от необходимото 
ство мазут, което до неотдавна е било 
ползувано. Сега средно се ползуват 60 
литра за един час, което общо 
спестяване от около милион динара.

Понастоящем и в останалите тру
дови организации в Димитровградска 
община „изучават" примера на „Свобог 
да и търсят начини как да ремонти
рат котлите, които ползуват 
производство на технологическа пара 
ьезспорно пример, че и „дребните" спе 
стявания могат да дадат големи 
тати. А

мерките по икономи 
в тази трудова ор 

ганизация, а съгласно общите настоя- 
вания да се пестят скъпите вноони го
рива, пристъпили към „реконструк
ция на котлите за загряване, и про
изводство на технологическа пара. В до 
говор с проектантите вградили един 
апарат (експанзерът за пара), който 
годишно спестява на трудовата 
зация около

трудещите се 
е яоно, че ,това 

все още е далече от ис
тинско намаляване на зале 
жалата готова продукция. 
По пътя на 
на „Циле" 
много по-омело 
на пазарите. Разбира се, 
това е първа задача да ко 
мерческата служба в тази 
трудова организация. Ня
кои мерки в тази 
вече са

количе по
грижи за 

производство.
донася е възможно 

обстоятелството.
порадиоздравяването 

необходимо 
излизане

е че запаси 
те на вода във Власиноко 
то езеро ежедневно 
стват, тъй като 
част на Републиката 
жите са редовни, 
н° приливът на 
До.вен в

нара- 
тази 

вале- 
относ- 

вода е ре 
изкуственото езе-

органи-
един милион динара, 

вгражданетб на този апарат — 
ноември миналата година, технолога 

чеоката пара била произвеждана 
котела. След 
боти един

вДо мазут за
29

. -насока 
предприети. Комер 

ческият сектор е водил 
разговори за делово сътру 
дничество през 1983 годи- 

над 30 трудови орга
низации от страната. Склю 
чени са договори с шест 
организации, ■-'а ""е

от, два
вграждането му се/га ра- 

котел, а /парата се ползува 
шн__т наречения „затворен кръг". Всъ" 
щност произвежданата пара отново се 
хваща и едновременно се ползува и 
като технологическа *пара в ‘производ 

то, и като пада .за отопляване. 
Резултатите 'от тоЬа начинание 

повече от очевидни: качеството на па-

резул
навярно в това отношение не 

всички Възможности са използувани 
докрай.

в така ро.
на с

„„ н™ома1*1 накрая, че и конфек- 
ст : Са доволни сямачицааи

кя» тЪрсят начини и възможности 
как да заместят вносния мазут с твъо- 

са ди горива. ър
__ Ст. Н„

Счита се, че ■ и тази го 
Дина планът на производ
ство на електроенергия ще 
бъде също доста висок.

тойността 
на сделките е 35 милиона*

•V
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1 11 птеягдит ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СИДПШИП си
X я<л

В^зой 1345 
Година ХЛ 

14 януари 1983 
Белград

К К° събитие в Скупщината на 
Ю гласуването на документи- 

^икономическата политика в 1983 го-- 
извъпттт^1?6'4 ВЕЧе Установената практика 

тае на ™, ™ На този акт в последния 
лече мн„ТтоРаГ година' изглежда не -прив- 
Това е и пячКМ*ИеТ° На обществеността, на"" аетмИосРф^РаеМ° С ™ на —

Документите 

и прилагането
система може без малко автоматически да 
даде добри резултати, без премахване на 
забелязаните недостатъци и извращения.

те за 
дина
в

Че живеенето с илюзиите е изчерпало 
всички свои сокове, бе ясно на мнозина и 
с появата на първите недостизи на пазара. 
Рестриктивните мерки на Съюзния изпълни
телен съвет бяха само потвърждение за връ
щане в действителността. Тъкмо утвърдени
те документи за икономическата политика в 
тази година -са достатъчно убедителна кар-

ССТТ-Г|ЮТ° 351цо’ м°же би Възванието на 
ва ингЬпг. обнаР°Дван° в средствата за масо 
ника ^ойпаЦИЯ непосредствено след праз 
женияЛ, Кат° ДОбъР календар за задъл- 
телнг. които ни очакват в тази изключи- 

™“и тежка година. Казваме
ЧССКИ ' защото от това колко съоерем сили

ИМ тина за нашето икономическо положение и 
за трасето, по което трябва да се движим. 
Опирането върху собствените ни сили е един-

Да направим коренен зав71 ММ1И!11в плановвдиТ0 ^ ИЗЛ63НеМ °Т КРШаТ3'

пязСа7ПаНИСВаНеТ° ще зависи по-нататъшното развитие на всичко онова, което с десети
летия създавахме

прецениха тези наши сили, се 
.вижда от пропорциите съдържани във „вър
зопа” гласуван в предпоследния ден на ми-

Във Възванието на Социалистическия палата година, 
съюз се казва, че „не бяхме достатъчно ре- 

Точно е това, че ,не е било лесно да пштелни Ь премахването на собствените 
се договорим за това какво искаме можем слабости и непоследователности, позволява съществуване на този документ, защото и
и трябва пя тигапт, ,т„ д по-рано много повече енергия губехме в ра-1няова да направим. Не бе лесно на хап- хм е си повече да харчим и строим от на- л * 'ТИЯ да се ^съгласуват всички интереси 5 шите материални възможности’- Това *без 3”™*та окол° *ях и за Те са зна‘ 
един оощ интерес. Още по-тежко бе да ттсе разбие дългогодишната инерция н.а съмнение, е точно. Но отговорът на въпроса ват да се доближим до реална икономическа 
отсрочване на решенията и изправяне пред 3^що е така би трябвало да се потърси с политика. Най-новата скутпцинска резолюция 
истината. Обаче, най-тежкото все пак пред въпроса: как е можало да се харчи незара- предвествява мното пот и лишения. В това 
стои: да се осъществят разпоредбите и ботеното и да се строи без покритие? 
определенията, съдържани в партийните до ~
кументи и озаконени в Скупщината на Системата в изграждането 
СФРЮ. Към това трябва да прибавим и на- отдавна на Четвъртото заседание на

„Крайгеровата комисия”, основа- СЮК каза д-р Иво Перишин — не може 
на с амбициозната цел да изработи дълго
срочна програма по икономическа Стаби
лизация.

Касае се, следователно, за изходните 
по-здрава икономическа 

допуска разнобразни
известно е с това оставя огромно пространство на раз- требен, би било — може да се каже 

— са се зародили преди изявата на кри- войната и икономическата политика

и изграждахме.
Обаче, не е толкова съществено самото

чителни в.онази степен, в която ни насърча-

нещо мнозина виждат нейната реалност. В 
готовността на трудовите хора да и дадат 

ЦК ~на подкрепа и да я осъществяват не би трябва
ло да се съмняваме. Да си припомним с кол- 

се , ко разбирателство в народа през есента бе 
приет непопулярният „вързоп” на Съюзният

как не-

соките на
да бъде райоко облаче, на което ще 
люлеем, защото тази система е програм-

.изпълнителен съвет.ната основа на стоковопаричното производ
ство на самс1управителното общество, коя
то. съдържа някои съществени конвенции, а чески капитал в момента когато е най-по-

Да се занемари този своеобразен полити-предпоставки на 
политика, която не 
неприятни изненади, които

като пс.-тежко от много от грешките направени в 
зисните признаци, но продължиха и мина- съзнателна активност. И ние точно поради миналото. Върху най-отговорните лежи най-
вдлатГХаестКнГооло7е0нищоР%е“°7Тр" недоразуменията около въпросите й на осъ- голялата задача да не се колебаят в попъл- 
вата половина на изтеклата година елемен- ществяване на развойната политика не по- ването на всички празнини и с премахването 

стигнахме онова, което можеше да постиг- на дефектите в сферите на икономиката, по- 
нем. Тук е и източникът на прекадената за-

тите на утвърдената икономическа 'полити
ка се рушеха като въздушни кули, като се 
почне от цените, които

литическата система, взаимоотношенията ме
жду републиките и покрайнините. Всичко 

Сега е добре за нас колкото е възмож- °нова, което се търси о т-широките маси
дълженоет-се измъкнаха от

контрола, през производството което спад
на на „нулев ръст”, до износа, който да- но по-мъдро да използуваме натрупания {не- по-качествена работа, сдружаване, икономис-
лече не можа. да достигне възможностите гативен) опит. Има охрабряващи признаци, ване' по-отговорно отношение към обществе-
и потребите. Полраво, това. се случи в го- щото под натиска на този опит да се ос-
дината, когато. трябваше да се върнат пет всбождаваме от някои догми, които егзисти-
милиарда долара дългове и в условията на раха в нашата система и които би могли
световната рецесия, обаче тези факти не сбито да се представят като примиряване с

ните средства — ще дава несравнително по- 
големи ефекти, ако съвместните интереси 
не бъдат изтласквани от индивидуалните и 
частичните изсквания.

Слободан Кущнджичбяха нито нови, нито изненадващи. положението и очакване щото начертаната

V.
БЕЛЕЖКА :

Когато секнат доставкитеСДРУЖАВАНЕ намеряваха да насочат част от ва
лутните средства към разрешава
не ’ на някои други проблеми. Оба
че отказаха се от частта си във 
валутния доход за да помогнат и 
на Железолеярната, и на себе си. 
Ако не беше направена така, щя
ха да загубят китайския пазар, и 
кой знае кога и на каква цена, 
можеха да го завоюват отново.. - с. 

,_ . ч >;т
Тази първа успешна сделка на .

голямата железолеярна и малката 
фабрика насърчи партньорите, та
ка че занапред ще имат и по-го- 
ляма полза, и повече валута и ди
нари. ,Най-го лямата полза е в то
ва, че Железолеярната ще вклки 
чи Фабриката за стоманени тьрби 
в сделките си с .югославското ма- 

Отначало Алексинашките мини шиностроене, а това е голям 
имаха по-инакви комбинации. Въз шанс за този колектив.

тг-
Тези дни от барското пристанище ще тръгне за НР Китай 

товар от пет хиляди тона стоманени търби, произведени в Алекси 
нашките мини. Поради недостиг на валута в железолеярната в Сме 
дерево, производството беше доведено под въпрос, но решение се 
намери в сдружаване на труда

Велимир Филипович

П оради недостиг на стоманени 
* " ленти в Алексинашките мини 
през първото полугодие са произ
ведени по-малко Ю 000 тона търби. 
За малкия колектив, който тъкмо 

собствено място на пазара, 
проблем. Отдел

но за това, че беше доведена под 
въпрос първата голяма сделка на 
чуждестранния пазар, 
пет хиляди тона търби в НР Ки
тай.

се произвеждат се раздели: всекиму според при- 
си . носа.

ленти, от които 
търбите, прекрати доставките

търси 
това беше голям

Решението беше прието, поне-поради недостиг на валута за ку
пуване на суровина за ленти. Же- Же беше полезно и за едната, и ' 
лезарницата поиска валута, но тъй да другата страна. Купувачът ще
като мините досега не изнасяха получи поръчката в срок, а домл
яното), беше потърсено друго ре- шните. производители ще разрешат 
щение. Железарнмцата предложи дългосрочно проблемите си. 
сделката за НР Китай да се реа-

износ на

железарница,
стоманени лизи-ра съвместно, а валутата даОмедеревската 

главен снабдител със
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2 Комунист
проблемите в об- 

и поли-
обшините.

1П,рво място са
ществено-икономическото
тическото развитие наУСТАВНИ ПРОМЕНИ

ОБЩО И ОТДЕЛНО
Съгласувайки отделни членове 

Уставното решение на 
СК в Белград с 
Устава на СКС, 

въпроси

и части на 
организацията на 
Устава на СЮК иЯсни гю уставни

последователно да разра- 
боти отделни разпоредби иа *с- 

Ак центът беше сложен аър- 
разработка на общите начала, 

1 се спазва правото
СК в общи-

комисията
настоява

тава.задължения като при това 
на организациите
мите и на университетите с устав
ните си решения самите те да раз 
работят задачите за организиране, 
идейно-политическо действуване и 
акционно свръзване на членовете 
и гп,рвичните организации.

С предложението на текста на 
Уставното решение, според думи- 

Иво Шушняра, последовате- 
разработват промените,

облика, ро

ка

ДО КРАЯ НА ЯНУАРИ 1983 
ГОДИНА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

СК В СЪРБИЯ ОКОНЧАТЕЛНО 
ЩЕ ПРИЕМАТ ТЕКСТОВЕТЕ НА 

' УСТАВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ. НОР 
МАТА САМА ПО СЕБЕ СИ НЕ 
МОЖЕ ДА ВЪЗСТАНОВИ НОВИ 

ОТНОШЕНИЯ. ОТТАМ И ЗА
ДЪЛЖЕНИЕТО УСТАВНИТЕ ОР 
ГАНИ ДА СЛЕДЯТ ОСЪЩЕСТВЯ- 
ВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ РЕШЕ
НИЯ

те на 
лно се ка-
кто отнасящите се до 
лята, задачите и действуването на 
комунистите в Организацията на 
Съюза на комунистите в Белград, 

на отнасящите се до орга- 
техното

СК на 
Уста-

лед като Уставът на 
Сърбия е съгласуван с 

ва на СЮК, общинските, градски
те и Междуобщински организации 
са длъжни според тях да съгласу
ват своите уставни решения. Тази 
работа е доверена 
комисии, а се очаква до края на 
януари на 1983 година всички ор
ганизации на СК на Сърбия окон-

така и
низирането на членовете, 
идейно-политическо 
акционно организиране и пр. 
сена е новина в избирането на де
легати в обществено-политически
те съвети на общините, града и 
Републиката. Делегатите от със
тава на СК се излъчват в рамки-

действуване, 
Вие

на уставните

Уловките са премахнати: Всекидневният живот на партийните ор
ганизации често комплицираше някои разпоредби на предишния Ус
тав, правейки го понякога И неде мократически

те на единна листа на кандидати
те. По този начин ще се обезпечи 
избирането на делегати за скузт- 
щините на обществено-политичес- 

финира като „организация на СК трябва още повече да се конкре- ките общности, тъй като те се 
в региона”. Така се намалява зна- тизира в уставните решения на избират от органите на СК, тъкмо 
чението на общинската органи- общинските организации. да е равно на мандата на делега-

подчертава се Между другото. Матич добавя: циите в посочените скупщини. Ос- 
,.Нормата сама по себе си не вен това, значително се повишава 

може да възстанови нови отноше- отговорността на делегатите.на Съ
юза на комунистите за последова 

се тавните органи е да следят как телно осъществяване на политика- 
определя мястото, ролята и зада- тези разпоредби се провеждат. Би та и становищата на СК. Преценя- 
чите на СК в политическата сис- трябвало да се освободим от на- ва се, че по този начин по-добре 
тема. Значи конкретизира, където 
членовете на Съюза на комунис-

чателно да получат новите тек
стове <на уставните разпоредби.

Велимир Матич, председател на 
комисията за уставни въпроси на 

. СК на Сърбия, казва че в тази 
работа доста е минало: някои 
Междуобщински организации ве
че са приели нови решения. Пре
ди това, уставите на покрайнин- 

' ските организации са съгласувани 
с (уставите на СЮК и на СК на 
Сърбия. Матич казва, че в това е 
осъществено пълно съгласие. „В 
общите принципи на Устава на 
СК на Сърбия пише, че Съюзът 
на комунистите в Сърбия действу 
ва като единна цялост в идейно- 
политическо, акционно и органи
зационно отношение, па започвай- 
ки от това в уставите на покрай- И п°Дчертава. ле организациите и ворността в СК. В противен слу-
нинските организации внесените ^аГз^оно^а за Тоет^ решав^ Тъ ’ МН°Г° разпоредби могат да 
разпоредби с които се уточнява, в друг„те тела Интересно^“ че бЪДЗТ ”МЪРтВ° СЛ°В° На ХарТИЯ '
гаттГнГсК Тсърб^^кгаТа Се утвърждава задължението на ТОЧНО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО Ш1тс п<х ^х\. в ^ъроия активно организациите и органите >на СК да
действуват и изграждат становища менят становищата в случай дру- 
та и политиката във форумите на 
СК в Сърбия и че са длъжни по
следователно и творчески да ги 
прилагат.”

зация, относно 
М,ОК.

Какво същинско ново дават ус 
тавните промени? Първо, изтъква ния. Оттам задължението на ус- 
Матич, в уставите по-близко

виците, комисиите единствено да ще се изяви самоуправителното 
разискват по жалбите. Ако те социалистическо съдържание на 
имат преглед в това как устави
те се прилагат, ще даде принос за 
по-нататъшно укрепване на отго-

тите имат делегация и делегати, 
по-близко се определят техните 
задължения към партийната база

решенията в делегатските скущци 
ни, в техните обществено-политиче 
ски общности, както и в техните
органи.

Сложността на Организацията 
на Съюза на комунистите в Бел
град, отделно разнообразните об
лици на организиране, наложиха, 

^ освен действуването на комунис-
гаде е прието по-инакво станови- общинскага3^^онфере“^, н^СК^в СКеЛ™пРпВНЧНИТе организации на 
Г и че същевременно се борят шГ^р^предя^^о на н!" вите" и^ГтнТте“^' 
за своите предложения, доколкото то Уставно решение на общински- се предвиди възможност за <Ьоп се оцени, че по-инаквото решение те паитий-ни ппгяшпяшш „ н,,,,, , 1редвидн възможност за фор-
е противоположно на Програмата к„ петион Г тп»я , , Н миране на първични организации 
и политиката на СТПК И . ки ре ион- с това същевременно и в други случаи. Става дума за политиката на СЮК. приключи една важна работа, за сдружения и други облици на тру

По този начин още повече се га^рез^шз^тодинГщВе дюж™да ДОВО организиРане- С 
подчертава, че комунистите тРяб- се каже дали е направена добре 'Т " реШенИя се Дава и възмож-

единствениге реше- ^емаТ™ ГншеГГак^ ТеКС™ на е напъл! Н°СТ
«ия са от значение за реализация След това за членовете на^ СК в То съгласуваи с новите устави,
на заключенията от Осемнадесето- трудовите организации новината Т практически значи, че в тек-
то заседание на ЦК на СК в Сър- се състои Г, Т новината ста се съдържат повече
бия. я “т°и в тава’ че могат да ределения, отнасящи се до колек-

Интересно е обаче, че членове- конференции^з^повече п^ п““™” тивната Работа, отговорност
те на уставните комисии на Меж- оргдаизашш ™ТГ(Г1^Р ководство, демократическия
дуобщинските организации са па ППи д ° трябвало да тРализъм, и че по-подообно езаггагачг =■==“= лг кй™гуевац са разработени само, онези -'то. комунистите и в общество- ма. 

които се 
на действуване

ДЕЛЕГАТИТЕ и базата

В комисиите на уставните въ
проси не е имало недоразумения 
и различни погледи, та може да 
се каже че

новите ус-

за' свикване сборове на ко- 
• мунистите в трудовите оргдниза-* 

ции, трудовите и местните общно
сти, както и в ООСТ, в, чийто със
тав работят повечеточни оп- първични ор
ганизации на СК. На сборовете на 
комунистите трябва да се обсъж
дат идейно-политически 
с цел да се изграждат съвместни 
становища за действуване на чле
новете на СК по въпроси, по кои- 

Също така, съществени проме- ™ Се решава в самоуправи-

мятам—.-
да провеждат становишя^я х ^ Г*10*1' ^ началото е подчертано че пЯГ<л ^ ите, трябва да бъдат

“г-мга-яг
може да означи, че междуобтин Да ™ Не лрИ0маТ — обосноват за- зГля °РганизаВДите на СК. 
ска организация е закърглена° елин Щ0ЛОВа не са направили. съвместиях^6 изтъкне значението на
на цялост — д0ри някъде' се м’ е и пР™Ципът на ко- но се^ пм^6013, В текста точ--

Де- лективната работа в СК, който тр^бв“ ЛЙцЯ' 1°"™

и Ръ- 
цен- 
раз- въпроси

ко-
в политическата систе-

разпоредби на Устава, 
отнасят до начина 
на междуобщинските ции. Но и

Разработва се и принципът на
ортанпза- деТноТ™" ЦеНтрали-м- 

-I в ус-
от-

частонези, които са
тавните решения, 
общинско 
дефинират 
то са в

вече на между- 
равнище, се опитват 
и онези

често се

в колек
тива, които манипулират с члено
вете. Такова становище пречеше 
на ченовете на Съюза на комунис 
тите да уважават нови факти. До 
каква степен ще се изяви този об
лик на партийна работа и действу
нове Ще 3аВИСИ °т самиТе чле-
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зар) и в спиране 
стопанската активност и постепе
нното увеличение на промишлено
то производство. При това, по-голя 
ма ориентация към износа 
личението на производството пред 
ставляват основните тежища

Със собствени
намаляването на ползува не на наличните лющнос- 

ти, завършаването и пускането на 
новите започнати обекти, по-чув
ствителното увеличение на продук 
ВДята и енергията и изнооно насо
ченото производство в областта 

на на машиностроенето, електрО&иа- 
шиностроенето и на хранителната 
промишленост и износно пренасо
ченото производство в текстилна
та, дървопреработвателната и обув 
-ната промишленост. В тази насока 
се предприемат мерки за колкото 

икономическата политика в 1983 е възможно по-редовно снабдява- 
година. На тази цел трябва да не на промишлеността 
бъдат подчинени всички останали 
цели и задачи и всички активнос
ти и мероприятия на развойната и при максимално икономнсване на

същите и рационално ползуване. 
В осъществяване на целите на 

ние, задачи и задължения, които стабилизационната политика, ут- 
произтичат от нея, абсолютно мо- върденени в Резолюцията, селско- 
же да се твърди, че Резолюцията то стопанство заема специално 
за 1983 година ще бъде действи- място. С планираното увеличение 
телно резолюция на стабилизация- на селскостопанското производ- 
та. На пръв план тя изтъква след- ство с четири на сто ще бъдат 

— ните основни цели: решителна задоволени потребите на населе- 
Щ&ьь,}.' > ориентация към чувствително уве- нието с прехрана и ще се създа-

личение на износа и валутните дат излншеци от около 400 мили- 
•ШШ приходи, специално от конвертиру она долара за износ, (от което 250 
&емия пазар, и редовно плащане на милиона долара на конвертируе- 

маления внос и платежен дефицит задълженията към чужбина, след мия пазар), при което от вноса би 
и в обстоятелството, че според да- т0ва — опиране намаляването на 'се обезпечили репроматериали за 
нните от 30 ноември 1982 година, стопанската активност и настаня- селското стопанство. В селското, 
банките от територията на СР Сър ване на Работа на младите шко- стопанство инак се намират голе- 
бия нямат пристигнали и неизпла- луваии и квалифицирани кадри, ми още неизползувани възможно- 
тени фиксни и гарантирани дълго- ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ ТТА сти* които с редица мероприятия
ве към чужбина. Оттам е и раз- СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ще бъдат активизирани. Изпълни-
бираемо,, че приетата Резолюция Увеличението «а износа е етан“ съвет на Скупщината на
изисква максимално опиране вър- ствена възможност в сените об Съроия ТеЗИ ДНИ пРедложи и 
ху собствените сили и че се тър- стоят^тства да се задърТи външ- мероприятия за под
си решителен завой в промяна на „ата плате^ешособн^т и тикване Раз™тиет0 на селскосто-
поведението в областта на произ- Шат “лже Йлеш в па1НСКОТО производство, с които се
2*™' икономическите отно- панисването" Затов^ ще^ъде необ ™д^се* ^печаГю^милиад
«иетоЯ и па^еб^1ниегоРаТоваДебее постоянно укрепване на да динара (чрез въвеждане на спе

доходната мотивировка на органи- циален републикански данък на 
зациите на сдружения труд за из- личните доходи), предимно за на
нос по отношение на пласмента на сърчаване на първичното селско-

СИЛИ и уве-

СТРАТИпнъг -НА СР СЪРБИя В^ЗЗ^ЮДИНА^ЕМОЖР п? ГрЗПъЛНЯВАНЕТ0 НА ОБЩЕСТВЕ- 
Жир1Й?НИ МЕРКИ, ПРЕДПИ САНиГи рр?три™мД ОП ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЧРЕЗ АДМИНИ- 

Щ ТРУДОВИТЕ ХОРА ВЪРХУ КПНРРктаи™’ НОСЪС САМОУПРАВИТЕЛНО АНГА- 
ПРОИЗВОДСТВОТО, ИЗНОСА И ИКОНОМИИТЕРЕДНИТЕ ПРОГРАМИ ПО УВЕЛИЧЕНИЕ НА

1983 година се предвижда об

щественият продукт в СР Сърбия 
да достигне увеличение с 18 
сто, индустриалното производство 
■’ на ст°. а селскостопанското 
производство с четири на сто. С 
това се създават предпоставки за 
увеличение на

с енергия, 
суровини и репроматериали пре
димно от домашните източници,

на

икономическата политика.
Според основното си определе-

заетостта в обще
ствения и частния сектор с 2,1 На 
сто. чЗа да се реализират тези ре
зултати необходимо е да се увели
чи количеството на износа 
ки и услуги с 10,6 на сто (на кон
вертируемия пазар дори с 20 на 
ст&), при същевременно 
не на съвкупния внос в размер 
2,1 на сто, а от конвертируемия Щ 
пазар с 6,7 на сто. Предвижда се 
също така коренно изменение 
вноса на съоръжения, но и извест
но увеличение на необходимите 
суровини и репроматериали (око
ло 4 на сто), което ще допринесе 
за покритие на съвкупния внос с 
износа, а в размяната с конверти
руемия пазар с 85,5 на сто. Съхце- 
времено се предвижда 'намаление 
обема на съвкупното потребление 
с около осем, на инвестиционното 
потребление с--— около 20, на об
щото и съвместното потребление 
с около Ю и на личното потреб
ление с около 5 на сто.

Тези предвиждания в обществе опе1»ал«° подчертано 
'но-икономическото развитие на ре- ^Н^лав к°нич,
публиката са утвърдени в Резолю- злълнителния _
дията и останалите документи за та на ^ Сърбия,

на сто-

намалява
от

на

в доклада 
председа-

СЪВЦ коките и услугите на домашния стопанско производство.
т пазар. Резолюцията предвижда що Важни запачи и чапължения 

политиката по осъществяване на г та сесия на всички съвети то определени стоки о,т финално- Резолюцията поставя пред обше- 
Обществения план на СР Сърбия, ^ ™аС^ане ™ ™ потребление систематически да ствените детеи Предавде^е,
които след няколко месечни пуб- Опирането върху гпбгтвяни в “ пРенасоч:ват °т домашния към .също така, тази година да намерят 
лични разисквания и . съгласува- сил„ ш?они ° не виледа сщ™ като ^^ждестранния пазар. При това работа 73 хиляди работници, пре
ния, на заседанията на съветите неизбежна но и като епингтпрмп Щ °6 води сметка 33 това без димно в износно ориентираните

. (30 декември) бяха гласувани от реална политика к0,?гптлиА К0И СТ°КИ домашният пазаР не мо- промишлени отрасли, селскотоделегатите на Скупщината на СР ’ я подразои же да остане и кои стоки може,
Сърбия . ра по-цялостно и по-рационално без гю-тюлеми вредни
ОСНОВНИ НАСОКИ - ИЗНОСЪТ “^"одствениГ™™: ** ^ “еНИ
?твптоИЧЕНИЕ НА ГГРОИЗВОД- тендиали и тяхното насочГане към Заплануваното увеличение 
пииги осъществяване на основните цели промилшеното производство в Ре

Дали задачите от Резолюцията на стабилизационната политика — золюцията за 1983 година с 2 5 на 
Са плод на нереални желания по-голямо увеличение на износа и сто е по голямо от заплануваното 
или обективно са осъществими и на валутните приходи (специално такова в страната цялостно. Съ- 
в това време на изключително го- в размяната с конвертируемия па- щото се опира върху 
леми икономически трудности?
Може ли, в така затруднени ус
ловия на стопанисване, да се осъ
ществи увеличение на селскосто
панското производство с 4 на сто 
или да се изнесат стоки на каприз 
ния конвертируем пазар с около 
20 на сто повече отколкото мина
лата . година? Как ори това тряб
ва самоуправително да се органи- 

задачите от Резолюди- 
действителност? За-

и покрай 
реггубли- 

основните

стопанство и услужните дейности. 
Утвърдени са и критерии за ста
билизационно намаляване на вси
чки облици'на потреблението. По
ради по-бавния ръст на производ
ството, подчертаната изноона ори
ентация и ограничените възможно 
сти за внос на стоки за широко 
потребление, очаква се намаление 
на стоковите фондове предназна
чени за домашното потребление. 
В .такива условия снабдяването на

последици
домашния

пазар.
на

по-пълното

НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ мощности
-гражданите със стоки от първа не 
обходимост (брашно, олио, захар, 
месо, мляко, лекарства, средства 
за хигиена, огрев и електрическа 
енергия) ще имат абсолютно пре
димство без разлика дали са до
машни или — вносни.

С Резолюцията делегатите на 
Скупщината на СР Сърбия гласу
ваха и редица съпътствувазди до
кументи за успешното й провеж
дане. Обаче, задачите не може да 
се осъществяват с административ
ни мерки, актове и рестрикции, 
така характерни за настоящия пе
тгодишен период. Ето защо., е не
обходимо — както в доклада под 
черта Бранислав Иконич — .„в 
рамките на самоуправителнтгге ор
гани и организациите на делегат
ската система широко да се мо
билизират трудовите хора върху 
конкретните програми по увеличе
ние на производството, износа и 
икономиите с цел възможно по- 
бързо да се създаде материално 
пространство за редовно изпълня
ване на задълженията към чужби
на, обезпечаване на -необходимия 
внос за поддържане континуитета 
в производството и удовлетворява 
не -на жизнените потребности на 
населението”.

с пециален принос се очаква от пускането на новите про
изводствени мощности в областта на енергетиката, черна

та и цветната металургия, основната химия, производството на 
неметали и други дейности, което трябва да обезпечи около 50 
на сто от съвкупно заплануваното увеличение на промишленото 
производство. Така, например, очаква се активизирането на тер- 
моелектроцентралата (мощност от 614 мегавата) в Обреновац и с 
пускането на вече откритата мина с надземна експлоатация „Там- 
нава” (шест милиона тона) ще участвува с три четвърти в об
щото увеличение на производството на електроенергия. Пускането 
в действие на капацитети за производство на бяла ламарина в 
Щабац от 150 хиляди Тона годишно, ще даде възможност за уве
личение на производството в черната металургия с пет на сто 
в сравнение с 1982 година, а не отдавна откритата медна мина 
„Велики Кривел” в Бор (с годишен капацитет От девет милиона 
тона руда, относно 28 хиляди тона мед) — участвува с повече от 
50 на сто в увеличението на производството -на руди на цветните 
метали и т.н. Подобни резултати се очакват и от активизирането 
за производство на огнеупорни материали, синтермагнезит и дру
ги произведения, полулачвани от неметалите, на цимента и остана
лите строителни материали, возила, чугун, мотори, вагони, сел
скостопански машини, хидравлични машини и уреди, електро
проводници, фосфорна киселина, някои основни химически про
изведения, захар и др.

Пускането в действие и завършаването на всички нови ка-

зираме, та
ята да станат 
щото -миналата година 
многобройните съюзни и 
кански мероприятия в 
сектори на общественото възпро- 

в обществе
на СР

изводство резултатите 
но-икономическота развитие 
Сърбия забелязаха отклонение от 
целите и задачите на текущия 
планов период. Обществено-иконо
мическото развитие на република
та бе обременено с тежестта на 

валутната платеж-на не-товара на 
способност, с намаляване на кач 

фактори на стопанисване 
промишленото 

ниското равнище 
потреб-

ствените
то, намаление -на 
производство, с 
на износа, прекомерното 
ление, с увеличената инфлация и 
тенденцията на увеличение на не-

Заб0баче причините за оптимизъм 
се основават на значителните ре
зултати, постигнати миналата 
дина в селското стопанство, в

пацитети в предвидените срокове има огромно значение за 
всички етапи на износно ориентираното производство, енергети
ката и селското стопанство.

(От доклада на Бранислав Иконич) О. Кович
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Силата на домашния ум
РАЗГОВОР С КОНСТРУКТОРИТЕ новия В--ХОДНН Жмото1;=кнЕЗО

които “СВ0ЕГО дшо "ол,чих

Слободан Аврамович

МАШИННИ ИН-

инжеиери особеночастите м'ю мата наградени 
изплаща. Преди всич- изтъкват:

Такава замяна на
гократно се 
ко, по-леоно се набавят отливки- 

по-евтина по- — Наградата-, вярно, е присъ
дена1 па нас, но за конструкцията 
и за появата на този

мнозина. Върху него са

н те, изработката е 
малко теглото, 
по-добро качеството. —

най-главното, опитите показаха, 
че замяната па материала не се 

качеството

на Стопанската кама-аградата
ра на Белград за изобретателство 
получи отборът на специалисти от 
Индустрията на мотори в Рако- е 
вица. Това е момент нещо пове
че, да се каже не само за усилия
та на четирмата наградени инже
нери, но и за услорията, при кои
то работели,

•по-малък шумът, 
И което

мотор са
заслужим
работели цели отбори от модела- 

и ри, технолози, леяри, извънредни 
майстори... казват почти в хор.отразила върху 

функционалността..
— Следователно, всички те и за
служават признание, защото рабо
тата е успешно приключена.

Това, което говорят, обаче, не 
означава, че и в самата фабрика 
не е било недоразумения за рабо
тата на ’1-ези специалисти, 
срвува и сега.

Още нещо трябва да се изтък- 
ме. Когато моторът почне серийноза да стигнат

крайния успех — конструкция на да се произвежда към края
бързоходен |934 годи,на; както се предвижда, 

за това няма да е потребно въве
ждането на нова технология- Ще 
се използува тази, с която сега 
разполага Индустрията на мотори.

на
югославскипървия

дизел мотор. А след хова и Д°\ 
общественото признание, получе
но за мотора „С —54", както го на

Сътце-рекоха.
Идейните творци и' носители 

на работата в създаване на този 
югославски първенец са машинни
те инженери Милан Кнежевич, 
Йеремия Йевтич, Владо Кнезович 
и магистърът по технология Радин- 
ко Глигориевич.

Трябва да се изтъкне, че тук 
в същност не се касае само за 
един мотор. Този „С— 54" само е 
един от бъдещата фамилия 
„С — 5" мотори, които ще бъдат 
с различна мощност и приложе
ния, включвайки и турбо версии-

— Обаче, ако отборът е хомо- 
поотделно има 

достатъчно воля да се нещо за- 
тогава

ген и във всеки

върши когато се започне, 
никакви пречки в това не могат 
да ги спрат. Ние бяхме точно тате.От идеята до нейното осъще

ствяване пътят не бил нито лек 
нито кратък. Най-напред трябвало 
да се разбият съмненията в соб
ствените възможности и знание.
Въпреки, че това не е било лесно, 
все пак в колектива с 55-годишна 
традиция и много успехи в мина
лото, съмняващите се и недовер1 
чивите били в малцинство. Първо, 
безброй чертежи, разговори, про
тивопоставяне на мнения 
конструкцията. След това изработ 
ка на прототип, който окончател
но е завършен и стартувал преди 
повече от година и половина. След 
това проверка и изпитвания. Инте
ресно е да се изтъкне, че ИМР в
конструкцията на мотора се е опи Трябва да се каже, че този мо
рала изключително на собствени тор ще има широко приложение 
сили с разбираемото ползване на Особено

— Опитът с този мотор охраб- къв екип, казва Владо Кнезович. 
ри специалистите и трудовите хо
ра от раковишката фабрика. Ек
спериментите показаха, че задачи
те са изпълнени: стигнало се е то за успешната работа. Не се 
до собствен мотор малък, лек, мислело почти 
икономичен, и покрай всичкото 
това няма да бъде скъп. Поправо, 
мнозина специалисти, не само от 
тази фабрика смятат, 
днес най-добрият мотор от 
категория- Надминал е, 
телно, и далеч най-извесните про- 
изводиетли, каквито са: „Мерце
дес", „Форд", „Пежо", „Фиат" и

Другарството, което владеело в 
групата вероятно било най-важно-

за нищо друго. 
Най-важното им било, да се зани
мават с „истинска инженерна ра- 

е' бота”.че това
тази 

следова- — Както и 'навеякъД%, така и 
в Индустрията на мотори има та
кива които поради недоразумения 
или някои други причини пречат 
на работата. Обаче, радостно е об
стоятелството, че в тази наша фа
брика, във всеки цех,

други.
Радинко Глигориевич

във всяка новия мотор. Също така, в изра
ботката на частите и агрегата мак
симално са ползвани опитът и по
мощта на другите домашни произ-

при доставяйте возила от 
2,5 до 4,5 тона бруто

—• Същевременно настоявахме ПРИ по-големите пътнически 
колкото се може по-малко вносни мобили.

група, има достатъчно млади и ста
ри работници, конто са същински 
ентусиасти. С тях е лесно да се 
сътрудничи и твори — казва йев- водители. От тях голямо разбира- 
тич.

световните научни постижения. тегло, но и 
авто-

елементи да бъдат вградени 
вия Толкова трябваше 

за този мотор за 
неговото значение, не само за фа
бриката в Раковица, 
роко. Оттук е и разбираемо, че 
интереса за него бил 
течение на изработката. Четири-

в но-
мотор. И в това успяхме. В да се каже телство показали работниците в 

Железолеярната и темпера — Ки- 
кинда, „Искра" — Нова Горица, 
„Петър Драпшин" — Младеновац 
„27 март — Нови Сад, Индустри
ята за прецизна механика 
ги. Много

да се разбере Списъкътцелия мотор едвам се вгражда де
сетина вносни позиции. При 
настоявахме, където бе възможно, 
изкованите от стомана части да 
заменим с отливки казва Глиго
риевич.

на такива хора, кои
то младите конструктори биха жетова

но и по-ши- лали да приведат е дълъг. Особе
но трябва да се изткнат леярите, 

в Те дадоха изключителен принос в 
изработката на

голям и *и дру- 
от тези организации ра 

това, което се
прототиповете на

ботели безплатно
търсело от тях.

Длъжността (САП Во„»одина), Мирко Мнхале 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор ка Изданието з„ ЮНА).

Адреси

Комунист Общо взето, бързоходният ди
зел мотор „С — 54” 
ИМР конструиран в 

е успех на целокупната 
дустрия в Югославия и. нейните 
стремежи колкото 
че да се освободи 
цензии. Оттук и 
неговите

21 ва Президента на Републиката от
декември 1964 година ,.Комунист" 

с ирден народно освобождение 
3* Декември 1974

ИН-
е отличен 

а с Указа от
- година е Орден братство и

единство Рьс златен венец. '
тоо и»Д2^^Р И ГЛавен н отговорен редак- 
ИкТ - .Комунист”: &

се може пове-на Редакцията на всички нзда- 
нии “и «Комунист”: Площад Маркс И Енгелс 
АА» телефонна 
Редакцият

от внос на ли- 
заключението на 

конструктори: — Дока
захме, че мотор 
струира и в

Централа 335-069, Белград, 
а на изданията за СР Сърбия: Нови 

Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.

На

може да се кон- 
домашна фирма. И 

и да е но
Урежда Единна 

Директор и главен и 
ко Миладинович,

Редакционна 
отговорен редактор Вел

Издава Издател ск 
„Комунист".

Печата се 
<жи, относно

колегия: то не какъвто 
който може 
бори. с 
те фирми, - 
Чия и по-големи 
зва Кнезович.

а трудова организация мотор, 
да се 

на световни- 
тради 

потенциали — Ка

равноправно 
постиженията■ четвъртък сърбохърват-

______ търватско сръбски (кирилица и
латиница), словенски, македонски „ албщгски 

а в съкратени издания на български 
гярсхя, словашки.

с далече по-дълга
(СРСърбия). Пе уж-

румънекж н руоокзш В това е може би 
мато значение I

и най-голя- 
на новия мотор.



БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ АКЦИИ
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕМИ И ДИЛЕМИ

И гложаии изпъдиха мрака
На два дни .преди Нова 

година в село Гложйе- 
Ьосилеградска община) 
пешно приключи

(Как) да запазим 

обработваемите площи?която и ние получихме
електрически ток — спа- 

Уо деля за чуствата на съселя 
ните му председателят на; 
местната общност ИВАН 
АНАСТАСОВ. — Доволни 
сме и от нашия 
изграждането на 14-киломе 
тровата електрическа-мре 
жа с 5 трафопоста. По 7 

най-, доброволни 
ново-

Житницата на Димит
ровградска община „Бога- 
тица” и „Керемиджийни- 
ца” са преполовени: в тях 

жилищни 
огради. От Желющко и 
Градинско поле, които съ 
що се отнасят към първа 
класа обработваема земя,

те площи с жилищни обе 
кти.

Трябва да отбележим съ 
ща, че и занапред се про
дължава със застрояване
то на обекти, и покрай то 
ва че преди известно вре 
ме е прието предписание 
за използване на обработ 

едва ли е останало нещо. ваемите площи. Навярно 
Там са създадени нови се . Общинската скупщина си 

Долно Градини, гурно наскоро ще приеме 
съответно решение, но 
въпрос е дали и досега не 
е; могло да се действува 
да не стига до „отнемане: 
то" на най-хубавите площи

акцията 
по електрификация. В 120 
от общо 150 
ве блестяща 
електрическите 
заличи

гложки домо 
светлина о.т 

крушки 
Дългогодишното Мъ 

ждукане на петролните 
лампи. Това беше 
скъпият обществен 

_ годишен подарък 
долюбивите

са изградени
труд, в

трудодни да
дохме и при прокарването 
на далекопровода.

И председателят на ко
митета по електрифика
ция ДРАГАН ИВАНОВ не 
крие радостта си от голя- 

трудова победа: —; 
радост и благодар 

нсст на обществото за са 
лидарната помощ не може; 

гложа- да се изкаже с думи
ттхтст Ж^ееха С Тази ак- казва той. — Електрифи-; и мнозина, 
~ • * ^ГаолппИ^аХа се' Съ кацията на селото струва 

р ^ а по 8000 динара. Ка 600 милйона стари динара, 
кто в прокарването на от които 450 обезпечи об 
пътя, свръзващ - центъра ществото. Сега започва 
на селото с регионалното 
шосе Босилегрзд — Враня, ПОГАНОВО 
изграждането на 
училище и прокарването 
на махленски пътища, и 
в електрификацията, до
броволният труд им беше 
силно оръжие. По 15 за
дължителни трудодни. Ра 
зкараха стълбовете по 
трасето на електрическа 
та мрежа, копаеха 
ки, побиха стълбовете, раз 
теглиха жицата... Трупа
ха се трудодни и повече 
от задължителните. Но 
никой не щадеше силите 
си. Защото всеки зйаеше 
какво добро носи електри 
ческият ток. И на всички 
беше дотегнал мракът. Бър 
заха да зърнат през по-
широк прозорец в света. нася добри приходи.на сел 
Но не вървеше всичко 
тъй лесно... Електрораз
пределителното от' Леско 
вац не беше достатъчно из

на тру- 
селяни от то 

ва село. Всички, които 
този щастлив момент ' се 
намериха в Гложйе, 
гй години ще 
блестящата

лщца
в Градинско поле, а в Жел 
юшко — Белещ и се раз 
простряло село Желюша, 
почти до Димитровград.

И ако някога старите
хора са строели къщи в от зърнените култури.

Наболял е въпросът с 
използуването.на обрабо 

са тваемите плеяди на село:
Много от селата са „из
празнели”, Или пък_са ос.. 

със строежи плодородните танали в тях нетрудоспосо 
ниви и ливади, а и да бъ бни стари хора,- които не
дат наблизо до водата и могат да я обработват ка

кто трябва. Земеделската 
кооперация „Сточар” в 

така. Тази грешка вижда Димитровград все още не 
ме с голямо закъснение, 
след като са изградени с. тази голяма задача, за
дели селища, в които на щото й недостигат редица 
дойдоха жителите от по-за неща. Бавно1 се насочва 
тънтените планински, се- към комасация и аронда- 
ла в общината, които там ция, за да може да създа 
оставиха също ниви и ли де по-големи обработвае 
вади, които не се обработ- ми площи, където обработ 
ват както трябва. Разбира ката да Става механизира

в

дъл- .
помнят най- 

■новогодишна 
нощ и безкрайната радост 
на гложани.

ЧетИр,и години

мата
Нашата

подножието 
те, в близост до гори и 
рекички, те сигурно 
имали нещо в

на планини-

нов живот в нашето
които решава

ха да напуснат родните си 
огнища, сега ще останат.

селони предвид: 
преди всичко да не заемат

М. Янев гората.
Днес, ето, не е обачеПОДМЕНЯНЕ НА 

МАЛИНОВИТЕ НАСАЖДЕНИЯ
новото е в състояние да се наеме

ф ООСТ „КООПЕРАНТ" НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА 
КООПЕРАЦИЯ „СТОЧАР" ОТ ДИМИТРОВГРАД И 
„ДЖЕРВИН” ОТ КНЯЖЕВАЦ ДАЛИ НА ПРОИЗВО
ДИТЕЛИТЕ 79 ХИЛЯДИ ФИДАНКИ ВИСОКОРОД- 
НИ СОРТОВЕ МАЛИНИ

Районите на селата По-' дни сортове малина: 69 хи 
ганаво и Драговита са из- ляди фиданки от сорта 
вестни в Димитровград- „Виламет”, 3 хиляди от 
окия край като райони на „Градина" и 7 хиляди от 
интензивно малинолроиз- „Малинка-експлоат". Стой 
водство. Но от преди по- ността на раздадените фи- 
вече от- две десетилетия, данки възлиза на над 630 
досега не е вършено под- хиляди динара. Разходите 
'новяването на малиновите равномерно са поели ,.„Ко- 
насаждения, . въпреки че оперант” и „Джервин". 
тази култура ежегодно до

дуп-

Малин ©производителите 
от 'този район тези дни 

скоСтопанските производи приятно са изненадани, тъй 
тели. Само през изтеклата като „Кооперант" им до- 
1982 година от този район плаща още по два динара 
са изкупени над 120 тона 

пълнително, а пък и сред ^малини, 
тях имаше дребнави хо
ра. И искаха, и стискаха.
Да получат ток, :но да 
не им се отсече дърво, да 
не се побие стълб в лива- организацията

рант”, съвместно с „Джер ството в този район, тъй 
вин" от Княжевац, са раз- като се очаква добивите 
•дадени на коопериращите 
селскостопански произво
дители от този район 79 
хиляди фиданки високоро-

за изкупеното количество 
през 1982 година.

С предприетото начина-По почин на ООСТ „Ко
оперант" на земеделската, ние на ООСТ „Кооперант” 

„Сточар” за: се създават още по-бла.го- 
фоидовете на- приятни условия за увели- 

„Коопе-' чаване на малинопроизвод
кооперация 
сметка на

смо е донякъде, че това е но и съвременно. И сегаш 
цената на индустриализа- ните имоти, които се на 
цията, но не може да се мират в обществения сек 
примирим с факта, че и тор не се обработват ка
не е могло да се избегне кто трябва именно поради 
заемането на плодородни- тези причини. Освен това

и общественият сектор не 
разполага с достатъчно ме 
ханизация, а пък частните, 

дими и ако някой от по- селскостопански произво-
лучилите такива машини дители, набавили тракто
ве се придържа към „духа ри и други селскостопзн-
на договора” — не се дава ски машини от „зеления

план”, повече се занима- 
Не може да се избегне ват с превоз на дърва й 

впечатлението, че до изве- стоки, отколкото със сел 
сключват с кооперациите стна степен кооперациите скостоланска дейност. Би 
при тегленето на кредити се използуват като трам- трябвало да се надникне
от „зеления план” се вна- плин за трупане на нетру- в договорите за получава
ся и кауза, че тези маши- дови доходи, а всичко за не на кредити за тракто-
ни предимно ще се изпол- сметка на по-ускореното ри, в тях сигурно пише, че
зват за модернизиране, и развитие на селското „ сто- на първо място тези маши- 
по-съвременно обработва- панство. , V--'. " ни трябва да се използват

Налага се в.-трва отно- за подобрение на селското
шевие да се предприемат стопанство. Инак, собст

вениците им с тях си за
работват големи парй, а 

обра-

Ра-дата и градината им. 
зумът надделя, сега е до
бре, извлечени са поуки.

благодарим 
общност за

от тази селскостопанска
култура да се увеличат ня
колкократно.Много

на широката 
помощта, в резултат Ст. Н.на

Възмущаващо явлениеБЕЛЕЖКА
Не е известно обаче за-Добре е известно, че 

през миналата година по 
време на 
летната сеитба, 
на прибирането на рекол
тата, имаше редица недо- 

мнозина соб-

Не спира натискът вър
ху земеделските коолера- 

Бабушнишка общи
на за получаване на трак- 

план”.

що земеделските коопера
ции меко се отнасят към 
такива свои „съдружни
ци”? Именно, в договори
те, които частните селско
стопански производители

есенната и про-ции в по време
на отговорност?

тори от. „зеления
Мнозина от -Рс^ите кре нвд с

ственици на селскостопан
ски машини,, защото на 
високи цени 
вършат услуги на 
стопанските

дити предлагат 
валута : 
стие, само и 
получат.

като собствено уча 
само да ги даискаха

селско-
производите- 

Явно е, це това пра- 
цел да ги прину

дят да се откажат от тех-: не на земята и т-н., с ко-
наТопокХтвиеа Аракто-: действувГ^а3 шлртаЙнето по-енергични мерки и. сре-

нивите няма КОЙ да
ен -материал,адърва^ д^*?°^етка колко и «Делената цел. , ботва...

какви -'мдйгани са необхо-

— В общината имаме, 
над 200 трактора в частна ли. 
собственост и те. са доста 

три дни дз бъдат 
обработ-

съ-тъчни за 
изорани всички 
вземи площи — чухме те-

компетентно рите 
ител
др/ стоки и да 
ват Големи пари.

зй дни на 
Място.

За какво именно 
сае?

А. Т.м. А.се- кй- 1
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IЩф Р □ СВЕТАф ИЗКНС.:твоф К а АТ УРА
ДИМИТРОВГРАДВ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

Пред откриване не 

музейната сбирка
Ззнзпрвд с новитедм

По-нататъшното уеьпьршенствуване на обучение дат'обезпеченк чрез
то И свободната размяна на труда и средствата, и ,и(и,НСКИТе облагания от лм
добряването на жизненото равнище на учениците чния
просветните работници и укрепването връзката 
училщцата с местните общности са едни от главните 
задачи на основното образование в общината през

об-

дохсщ на трудещи 1 е 
стопанството, извън- митровград е минавал рим 

ският ггьт „Виа милита- 
рис", възобновява се Иза- 
товският манастир, в доли 
пата на р. Ерма е 
неизвестният Погановски 
манастир, 
стири и черкви, за които 
твърде малко се знае.

Инак музейната сбирка 
обхваща няколко облас
ти: археология, етнология,, 
средновековие и 
ционно минало, 
място се пада на револ
юционното минало, което 
струва ни се малко е из
следвано, тъй като от Ди
митровградско има участ
ници в освобождението на 
нашите краища от турско 
робство, участието им в 
Испанската гражданска во 
йна и партизанската На- 
родоосвободителна борба.
У мнозина частни лица 
има веществени доясаза- 
телства за това и крайно е 
време да се съберат те на 
едно място.

Настоящата година, спо 
ред I. огрдмтта на Култур 
ния це..*ър „25 май" в Ди 
митровград, трябва да бъ
де преломна

откриването на музей 
сбирка. Именно

трябва да бъ- 
завър

се в
стопанските дейности, сел 
скотопанката 
занаятчийството ще възле 

19 453 136 динара.

дейност и
настоящата година

С успешно приключи
лия към края на миналата 
година референдум за обе
диняване на петте основни 
училища в една организа
ция, пред основното обра
зование в Босилеградска 
община се откриват нови 
перспективи. Тези дни ще 
бъде учреден и съвет на 
обединеното училище от 
17 души, а сетне ще бъдат 
извършени и останалите 
необходими промени. 
Преди всичко, очаква се 
да се извърши рационали
зация в училищната мре
жа*, да се осъществи по- 
голяма професионална за- 
стъпеност на часовете и 
да се намали, т.е. да се 
премахне техноложкия из
лишен на известно число 
преподаватели. Не по-мал
ко се очаква и от израв
няването на материалното 
положение на училищата 
и просветните работници, 
което досега бе различно 
в училищата. '

световпо отноше-зпат на 
По отношение на минала
та година тези средства се 

увеличени с 9

щност на интересите по 
основно образование и въз 
шгтание в Босилеград по
ложиха и полагат усилия' 
за създаване условия за 
нормална работа па учи-

.V;

ние
ната има още маната

па зи Година 
де приет стажант, 
шил археология, чиято за 
дача ще бъде да евиде>нти 
ра експонатите, с които 

Центърът

га са
сто.

Имайки предвид допъл-
V Ж . т*.

пече разполага 
за култура, както и да' «а

револю-
Особено

прави описание на манас
тирите и черквите и архе 
ологичиите находища в 
Димитровградско. При то 
ва този стажант трябва и 
да работи върху издирва 
пето, систематизацията и. 
обработката на 
ли от историческото 
иало на Димитровградския 
край-

V.’ Я

Щ
материа- 

ми-

111 в■т Културният център в Ди 
митровград понастоящем 
разполага с отсоло 120 ек
спонати. Те са събрани 
от любителите на старини 
и енгузиасти, занимаващи 
се с изследването на мина 
лото на нашия край. То
ва обаче е само една част 
от богатото наследство .на 
старини, с които разпола
га Димитровградския 

край. Обстоятелството, че 
за Димитровград, 
шният Цариброд, 
много сведения още от 
средновековието, 
по-задълбочено 
на историята и 
на наследството от мина
лото.

Миналата година Изпъл 
ннтелният съвет и Общин
ската скупщина в Димит 
ровград приеха заключе
ние, според което за му
зейната сбирка трябва да 
се обезпечат необходими
те помещения, тъй 
сега всички експонати се 
пазят
зето, поместени в хола на 
Културния център. Годи 
ни наред се сочи, че е не- 
ооходимо да се обезпечи 
■помещение, където да се 
съхранява това богатство. 
Също така
много от експонатите про 
падат, понеже 
им съхраняване не е доб-

* !$Шжтт Накрая трябва да изтъ
кнем, че откриването на 
музейната сбирка ще 
де възможност на млади
те поколения по-задълбо
чено да се запознаят с ми 
налото на Димитровград
ско.

МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗНАЧИТЕЛНО УКРЕПНА: 
Новото училище в Д. Тлъмино
лищата. Благодарение те- нителните разходи, преди 
зи усилия през настояща- всичко в общежитията (в 
та година Са.моуправител- Бистър, Горна и Долна 
ната общност ще разпола- Любата), /в които живеят 
га с 39 588 136 динара, около 120 учечника, за 

прехрана на учениците Об 
щинската скупщина е от- 

динара.
С това начинание особено 
се подобрява жизненото 
равнище на учениците, а 
с него са намалени сред
ствата в СОИ по детска 
защита, която досега фи
нансираше прехраната на 
учечниците.

Да-НЕ ИЗОСТАВА ОБЩЕ
СТВЕНАТА ГРИЖА

Общинската скупщина и 
самоуправителната

■ ..................................................................................................................

об-
някога

има Ст. Н.пуснала 1 500 000БЕЛЕЖКА
търси

Ракнтчави против ТВ? проучване
изобщо БОСИЛЕГРАД

___ Спорът между жителите на. село Ракита 
Бабушнишка община и Телевизия Белград 

ма изгледи Филмив ня-
наскоро да свърши. Именно, и 

след второто гледане на делото, което пак спе
челили ракитчани, Телевизия Белград е изпра 
тила на ТВ-абонатите иск да заплатят „дължи
мите'суми.

ПОДОБРЯВА СЕ ЖИЗНЕ
НОТО РАВНИЩЕ НА 
ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТ
НИЦИ

през
За какво се касае?
Осамдесет ТВ-абонати от Ракита още пре 

Ди две години са представили иск в Телевизия 
Ьелград да изпрати 
ТВ-омущенията, 
програмата.

седмицатакато
Покрай средствата, кои

то ще бъдат изразходвани 
за прехрана на учечници
те, за превозването им, за 
обезпечаване на 
пр. особено внимание ще 
се обърне и към подобря
ването на материалното 
положение на просветните 
работници. За целокупно
то финансиране работата 
в петте основни училища 
с 27

екип, който да отстрани 
за да могат нормално да гледат

През
седмица в босилеград 
ското кино ще игра
ят два американски 
филма:

във витрини и ма- следващата

Пращахме писма и до Телевизия Бел
град, изпращахме делегация в Общинската оку 
пщина в Бабушница, където ли не питахме и 
не молихме, но нищо не се предприема — каз
ва председателят на местната общност в село 

акита, Сава Стоянов. И не ни остана нищо 
друго освен сами да се „опълчим" срещу теле-
■ш^еТТВКая3(?а Т°Й' НИ6 Не °тказваме Да пла- 

' В абонамент. обаче когато телевизия 
п!„ГаД попРави връзките. Дали ще се Строи 
реле, дали нещо друго, ние не знаем. Обаче 

! Нямаме каР™на, когато едва то-
7 .. Ът разбира... — изтъква Стоянов.
:■>, дя ипатъ^“ С’Й"НеНие' Ракитчани са решили

Щания запшГче^ ВЗ™Т Вяра на да«ени 
■ мия, защото иеведнаж досега са бипягт
ММож°РТ бТРаНаяНа ТелевизиГБелград
де“щц1я НаТРрЯ^аЛя° Да С6 уСТрои сРвЩа на
— Глгр^Го е^и^ре^ие. ^ 
е да се отстранят ТВ-смущенията 
стане да расте „дължимата сума" ’ 
да заплатят ракитчани;' ’

книги и

• На 18 януари
(вторник): „Содома и 
Гоамора", любовен 

филм, в който главни 
роли играят: Стюард 
Гренджер, Ана Мария. 
Пйеравджели и Роса- 
на Подеса.

се изтъква, че

сегашното
подведомствени учи

лища, в които се школу- 
ват' към 1430 
работят 158 
(106

ро.

учечиици и В Културния 
тъкват

център из 
необходимостта о,т 

по-задълбочено проучване 
и издирване на веществе
ни доказателства

трудещи се 
са. просветни работ

ници) ще бъдат изразход
вани 34 831 000 динара. От 
тези средства 1 510 000 
нара ще бъдат изразходва 
ни за топло ядене 
дещите 
28 350 000

• На 21 януари, 
(четвъртък): 
стта на 
Цжейн”, 
етичен-цветен филм. 
1 лавни 
ват

„Лудо- 
Дик иизма за исто

рическия развой и наслед 
ство на Димитровградския 
край. А известно е, 
ществени

ДИ'
авантюри-

на тру- 
около°е, а 

динара за лични
роли изпълня 

известните • акть 
ори Глен Форд и 
Джордж Сегал.

че ве-а то 
а и да пре- 

която трябва
М. А.

доходи. 
Личните

доказателства 
има доста: от антиката до 
наши дни. В

доходи през на 
стоящата година ще се 
увеличат с 8 на непооредстве 

града има
..................... на близост на 

римски гробища, през Ди
М. Я.сто....... ................................................... .......................................................................................■

В. Б.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна » ===
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ГОРАНИ ПРЕЗ 1983 ГОДИНА „СРЕЩИ НА СЕЛАТА ’83" 

ДИМИТРОВГРАД:ха голини Уточнени пропозициитеПрез 1983 година 
дите горани в Димитров
градска община ще зале 
сят седемдесет хектари 
голини, главно с борови 
фиданки. Залесяването ще 
се проведе в

мла- . идеи да се организира и 
местна 
ва акция, 
що конкретно не е реше- 
но. Работа за такава тру
дова бригада сигурно има, 
понеже Институтът за гор
ско

ще бъдат дадени от гора- 
ните в основните органи 
зации и трудовите колек
тиви. За награди и приз
нание сигурно има място, 
защото цялата горанска 
организация е ръководена 
от .ентузиасти и любите
ли на природата, които ни 
кога не са водили смет
ка за съботни и неделни 
почивки. А акциите глав 
но тогава се организират. 
Също така, едно от заклю
ченията е, че гораноките 
организации трябва да се 
омасовяват и подмладя
ват, особено ръководства 
та им.

младежка трудо-: 
но засега ни- Подготовките

„Срещите на селата” са 
в приключителна фаза. 
В навечерието на Новата 
година, :на заседанието 
на Председателството на 
Общинската конференция 
на Съюза на социалисти
ческата младеж в Дими 
тровград, като един от 
организаторите,' всички не 
доразумения са премахна 
ти и пропозициите приети 
от всички участници в 
„Срещите”.

Състезанията ще се про
веждат. в пет области. Ку 
лтурно-забавната програ
ма на всеки участник мо
же да донесе най-много 
130 точки. При това ига- 
пълненията на танцови съ
стави дават 40 точки.

Викторината „Титсва 
епоха” при всички точни 
отговори, дава 24 точки, 
а ако се вземат и отгово 
ри на въпроси на другия 
отбор (ако той не даде 
отговор), «може и повече.

В спортните състезания 
застъпени са тенис на ма 
са, теглене на въже, ока
чане от място, хвърляне

да извоюва пет победи, съ 
бира 25 точки.

Най-добрата етнографс
ка изложба носи 30 точ
ки. Може би тъкмо тези 
30 точки ще бъдат причи
ната да се отворят много 
забравени сандъци и да се 
спасят от забрава екземпл 
яри на народни носии от 
нашите краища. Известно 
е, че такива има, а някои 
са продавани за дребни 
пари. Много по-ценно би 
било да се запазят и сет
не да намерят свое място 
в музейната сбирка в Ди 
митровград.

Състезанията в рамките 
на „Срещите на селата” 
ще се провеждат в петък, 
събота и неделя- Остава са 
мо да се уточни кои села 
ще вземат участие и кой 
с кого ще се срещне 
първия кръг. След приклю 
чването на състезанията, 
найдобрите отбори ще се 
представят 
ровградската публика, къ 
дето ще се излъчи и побе 
дителят- Първите три от 
бора получават парични 
награди, които ще се из 

по-нататъшно

за

- местността 
„Нарасине” 0т болницата 
до местността Равнище, 
където има 
за залесяване. За 
те на гораните, за 
залесяване и по-късно за 
окопаване, пазене от 
жар

дело .от Белград ве
че прави програма за за
лесяване на 300 до 500 ха 
голини на територията на 
Димитровградска

около 50 ха
нужди-
самото общи

на.
по

вече се строи път 
от болницата до Равнище.
Пътят е дълъг 2700 
ра, а строи го Самоупра- 
вителната общност на 
тересите по комунална де 
йност в Димитровград.

Залесяването в 1983
дина ще продължи и в ме- 

• стността „Козарица”, къ 
дето са запланувани 20—
25 ха за залесяване.

Иначе, димитровградс
ките горани заслужават 
всички признания за своя 
та работа. Съответни 
публикански комисии, ко 
ито са прегледали изпъл 
нените задачи по залесява 
не в миналата година, са Цй 
доволни от резултатите. ЙЦ 
Всички площи са залесе Щ 
ни качествено.

И тази, както и минала Щ 
та година/ в залесяването щ 
ще вземат участие ~ *
довите организации. Има Залесяване в „Пъртопопин ско врело”

На заседанието на Пред 
седателството на горанска 
та организация е решено 
да се' дадат признание и 
награда на най-активните. 
Конкретните предложения

б
мет-

ин
А. Т.

го-

Е~ -
в

ре- пред димит
11 • «й* * -

на камък от рамо и шах
матни състезания. При ггре 
дположение

ползват за 
развитие на самодейността 
на село.един отбор А. Т.

тру- - БАБУШНИЦА

Обсъжда се правилник 
на „Срещите“

МЛАДЕЖКИ НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАД

ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА УСПЕШНО РАБОТА
# Ако се приеме основният документ на сърев

нованието и ако се включат достатъчен брой местни 
общности, „Срещите на селата” ще започнат към 
края на януари.

Общинската конферен- ръкоделие, опортни състе-. 
ция на ССМ и Общинска- зания, културно-художе- 
та конференция на ССТН ствена дейност, културно- 
в Бабушница, съвместно с забавни програми и викто 
Общинската
СОИ по култура, ОК на 
СКС, ОСВ и Общинския 
отбор на СУБНОР, раздви
жиха инициатива за прове 
ждане на седми по ред 
„Срещи на селата”. В ме
стните общности и първич 
ните младежки организа
ции понастоящем се обсъ
жда правилник на съревно 
ванието. Ако се приеме то
зи документ и ако се 
включат достатъчен брой 
местни общности, „Срещи- 

селата” в Бабушниш 
ка община ще започнат 
към края -на янУаРи-

Лектори са членовете на 
политическия актив от 
Димитровград.

@ Към края на минала 
та година Акционната кон 
ференция на Съюза на со 
циалистическата младеж 
в Образователно-възпита
телната организация „Йо 
сип Броз Тито”, пак запо 
чна да издава информа
тивен бюлетин „Наша мла 
дост”. Редакцията е про
менена и подмладена, -тъй 
като мнозина от членове
те >на предишната редак
ция са студенти или вой
ници. Забележителни са 
усилията на новата редак
ция за запазването форма 
та и качеството на бюле
тина, обаче забелязва се 
отсъствието на по-опитни 
редактори. Може Г»ч 
•редакцията трябваше да 
се намери и някой чрепо 
давател.

ф При Акционната кон 
ференция на Съюза на со 
циалистическата младеж 
в Образавателно-възпитатз 
лната организация „йо 
сип Броз Тито” в Димит
ровград, от ноември мина 
лата година работи поли
тическа школа с 34 кур
систи. Часовете се про
веждат всеки вторник VI

четвъртък все до края на 
месец април. За това вре 
■ме ще бъдат обработени 
35—40 теми като: Марк-
сическа теория за класи 
те, класовата борба и ре 
волюция; Самоуправител-
но сдружаване на тРУД и 
средства; Класов харак 
тер на образованието, на 
у ката и културата и т.н.

скупщина, рина.
В областта „Обработка 

на земята” най-много ще 
ое оценяват използването 
на обработваемите площи, 
организираността на 
вотновъдното производст- . 
во, предадените количест
ва селскостопански изли- 
шеци, добивите, ползува- 
нето на технически и тех- 
ноложки средства и мето
ди в производството, ак
циите по уреждане на пло-» 
щите (комасация, мелиора 
ция и пр.), участието на 
земеделците в самоуправ
лението на ОСТ и пр.

В рамките на годишната 
активност на селото ще се 
оценяват благоустройстве
ните акции — прокарване 
на пътища и водопроводи, 
електрификация, изграж
дане на спортни, обекти.

Спортните отбори на се
лата ще се състезават по 
бягане на 50 м, скок от 
място, хвърляне камък от 
рамо, теглене на въже, 
шах и стрелба.

Викторината 
три области: . селско 
панство, всенародна от
брана и обществена само
защита и общо образова
ние.

жи-

В МОК НА ССМ В НИШ

ПРИЕТ ПЛАН ЗА 1983 ГОДИНА
<

Председателството на Междуобщинската 
■конференция на ССМ в Ниш тези дни , прие 
План за работа на Междуобщинската конфе- 
пр.ниия през 1983 година.

Според този план, МОК на ССМ в Ниш 
проведе т^ои година седем заседания,; на ко

ито ще се обсъждат най-актуални въпроси в 
пействуването на младежката организация в 
Нишки регион. През февруари ще бъдат ут- 
въодени задачите на ССМ във всенародната от- 
Яоана обществената самозащита и сигурност
та Стопанските резултати в Нишки регион 

' 1982 година ще се разгледат на заседание

те на

ще
И този път акцията ще 

се организира с цел да 
се задълбочават социалис
тическите самоуправител- 
ни отношения в местните 
общности и селското сто
панство, да се обогати 
културно - образователна
та дейност и забавния жи 
вот на село и да укрепва 
още повече всенародната 
отбрана и обществената са 

съ мозащита. Селата -ще се 
съревновават в седем об- 

н пасти: обработка на земя
та и производствени резул 
тати, обща годишна актив 

А. Т. пост на селото, домашно

ф Вършат се подготов
ки за издаване на инфор
мативен бюлетин на Об
щинската» конференция на 
Съюза на социалистическа 
та младеж в Димитров
град. Остава да се офор-

в^март и при това ще се утвърдят по-нататъш
ните задачи на младите в осъществяването на 
икономическата стабилизация. Развитието на 
дребното стопанство и заемането на млади ще 
бъдат тема за разглеждане през май или юни. 
Ппез октомври ще се обсъди реализацията 
заключенията на МОК на ССМ от предишните 
заседаиий, а на заседание през ноември ще се 

целокупната дейност на МОК на ССМ в

ми редакция .и да се запо 
чне с печатенето на бюле 
тина. С излизането на 

информирането

на
обхваща 

сто-
: щия
{. 'младежта значително ще 
• се подобри.

оцени
едногодишния мандатен период.

К. Г. к. г.
1М1
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НЛ МЕДИЦИНСКИ ТЕМИ *****************************
БОСИЛЕГРАД: ИЗ ПР01 
РАМАТА ЗА РАБОТА НА 
СОИ ПО ПРЯКА ДЕТСКА 

ЗАЩИТА
ПРЕХРАНАТА НА ДЕТЕТО Н ВЪЗМО
ЖНИТЕ БОЛЕСТИ, ПРЕДИЗВИКАНИ 

01 НЕПРАВИЛНАТА ПРЕХРАНАГрижа за 

децата от 

предучили
щна възраст

Д-р Александър Стадичов, специалист по 
детски болести, магистър за кръвни заболява
лия и доктор ло медицинските науки, понастоя
щем работи като шеф иа Хематолошкия завод 
на Детската клиника на Медицинския факултет 
в Ниш. За нашия вестник пише на тема: ^Пре
храната па детето и възможните болести, пре- 
дизвикани от неправилната прехрана”, която 
ще предадем в този и следващите няколко броя.

ПРИРОДНАТА ПРЕХРАНА НА КЪРМАЧЕТО И 
НЕЙНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Отдавна с доказано, че млякото на всич
ки бозайници е така. приспособено, 
цяло сьответствува на физиологическото 
им развитие. Само този факт достатъчно 

показва какви са преимуществата на кърмене
то на кърмачето, не говорейки за 
преимущества, които не са малко.

Майчиното мляко е стопроцентна храна 
на малките в първите месеци на живота им. 
Известно е, чс в майчиното мляко се намират 
всички необходими хранителни материи, 
вен витамин Д и минерала желязо, необходимо 
за нормално създаване на червените кръвни те
лца (еритроцитите). Природата обаче и тук се }

Радост и игра в Детската градина
възтой да се създадаг 

можно по-еднакви усло
вия за правилно развитие 

всички

предучилищна възраст. За 
работа на детската гради 
на„ Детска радост" през 
изтеклата година са отде и възпитание на 

1 982 000 дина- деца от предучилищна 
възраст. За целта се пред 
вижда откриване и на от
деления, предназначени за 
възпитание и образование 

се- на деца от предучилищна 
възраст в село Райчилов- 
ци и районните центрове, 

видове ло където за това има възмо
жност.

лени около 
ра. Също така през из- 

общ.
На проведеното неода 

вна в Босилеград заседа
ние на Скупщината на об
щинската самоулравител- 
на общност на -интересите 
по пряка детска защита, 
делегатите обсъдиха рабо 
тата в изтеклата -и приеха 
програма за работа през 
настоящата година. Об 
ща констатация е, че тази 
самоуправителна общност 
на интересите успешно из 
пълнява обществените це 
ли и задачи запланувани 
в средносрочнля развоен 
план. Особено бе изтъкна 
та обществената грижа, 
която тази самоуправите 
лна общност отделя за ор
ганизираното издигане и 
възпитание -на децата от

че из
теклата година тази 
ност е положила значител 
ни усилия за опазване жи 
зненото 
мействата с низш личен 
доход. За детски добавъч-

останалитеравнище на

ни -и различни 
мощ на бедни ученици и 
деца без родители са нзра 

9 700 000
Освен това, според взе

тото решение през настоя 
щата година ще бъдат по 
вншени и детските добавъ 
чни. Делегатите взеха ре 
шение да се подобри по 
ложениото на бедни уче
ници и деца без родители 
и да бъде по-висока гри
жата за деца, които имат 
трудности в психо-физичес 
кото развитие.

ос-
зходвани около 
динара.

И през 1983 година една 
от приоритетните задачи 
на СОИ по пряка детска 
защита в Босилеград ще 
бъде по-нататъшното усъ- 
вършенствуване на общес 
твената грижа за децата 
от предучилищна възраст. 
В тази насока ще се нас-

е погрижила и по този начин, че витаминът Д ♦ 
под въздействието на слънчевите лъчи се съз- %
дава в кожата. През първите пък три до чети- : 
ри месеца детето вместо желязото ползува • 
-онова, което е наследило от майката, под усло
вие тя да не е била малокръвна през последни- 1 ^ 
те месеци на бременност, когато не е била в 
състояние да подари на детето си достатъчно :: 
количество желязо. ;

'Не от по-малко значение са: •'
— Стерилността на .майчиното мляко, под ;■ 

условие ако пряко се взима от .майчината гръд 
и ако. пъпката й е чиста. ::

По-добрата смилаемост на майчиното < 
мляко. Известно е, че кравето мляко, с което X 
и най-често се замества майчиното мляко е три 
пъти по-несмилаемо, а това представлява голя
мо напрежение за кърмачето.

Голямата практичност
Прехраната на кърмачето от майчината гръд е ♦ 
съвсем лесна и не са нужни особени подучва- ♦ 
ния на майката, за разлика от децата, които 
ползуват изкуствена, при кърмачето .могат да 

X предизвикат тежки последици. Количеството на ♦ 
♦ млякото, което детето взима от майчината гръд 1 
I садю' ДОРИ не е опасно ако и повече X

„ зле е ако -майката няма достатъчно ♦ 
'я'кърменето заразителните болести ? 
на червата са ограничени, т.е. минимални.

Нутритивните нарушения (кахектич- X 
миг. Угоеност) при децата, които се кърмят са ♦ 
'МНОГО по-редки, отколкото при тези Р‘ *
Кърмят, а ползуват изкуствена храна

Г Ефективните заболявания при бозае- X 
Щото дете са много по-малки за пячпшеа 1
мачето, което се храни с изкуства хра^а X 
щото, имуноложката способност на детето ко ! 
ето взима естествена храна е неголяма '
с естественаЪхпоиСТТа На КъРЛ1ачетата, хранели *

ггг.
развитие «а детето0^346™® 6 психическото
необходимо другаруване™3 майка 6
тето осъществява чрез доене 
чувствува защитено сигурно което - 

начение за емотивното му развитие'
що така нГеГб^ГаченГ4^6 фа™
Детето пести Вр“ме и папи “Ката’ ко«о дои 
•гляко ездове, не приго^м“ КуПуВЙ
XV 'КойтосееНоеб2сноваГИЯТ °°нове" закон, вър-
ална защита ,на кърмачето“ Н^нужн* “ С°ЦИ' 
лекарска помощ и просЬетм™^ У толкова
разлика от кърмачето хранещо Г Над3°Р 33 -на храна. хранещо се с изкустве-

М. Я.

| ДИМИТРОВГРАД И жените — войници
Имайки предвид стремежа на нашето об

щество защитата на родината да бъде всена
родно дело, а провеждайки в дело закона 
ениа повинност, в Димитровград са организира
ни няколко разговора с девойки и жени 
оощината. Резултатите

Досега доброволно 
отбиване на военна пови
нност са се обадили, 
колко десетки другарки 
главно от сдружения т.руд.

Попитахме

йници. С тях споделяме и 
радости и грижи, помага 
ме си. Нищо необикнове
но, че съм заобичала вой 
нишкия живот и 
още по-близко да се запо 
зная с него. В Народноос- 
вободителната борба же 
ните са издържали седем 
офанзиви и безброй труд
ности. В сравнение с то- 

военната 
не представлява нищо осо 
бено.

и ДРАГИЦА ПЕТРОВА, 
завършила полувисше ико 
номическо училище, 
заета, също се е обадила 
да бъде войник.

— Винаги мечтаех 
тивно да се включа 
всички

за во-
♦
♦в искам !са над очакванията.
♦на кърменето.за в казаармата то ще бъде 

още по-добро.
СЛАДЖАНА 

ВА, -млада работничка в 
конфекция „Свобода”: Вси 
чки

ня- СТАНЧЕ- ♦

-в а ПОВИННОСТнякои ОТ 
ТЯХ С цел да узнаем от 
какво са се ръководили 
за да се обадят да отбиват 
военна повинност?

ЗЛАТА РАНГЕЛОВА, ра 
бот-ничка в конфекция 
„Свобода": Привлича 
оръжието.

знаем, че в Народно- 
освобсдителната борба ак 
тивно са участвували и 
жените. Своята равнопра- 
вност с мъжете са доказа 
ли с пушка в ръце. Сред 
народните 
родноосвободителната бор 
ба има и жени. Ако те са 
били 1941

♦не-
герои от На- ност име

Много ак-пъти
съм стреляла и постигах 
добри резултати. Но то
ва не е основната причи
на поради която искам да 
стана войник. Смятам, че 
всички,^ не само аз, тряб
ва да бъдем предварите 
лно подготвени за отбра
на на страната. Смятам, 
че съм физически способ
на да бъда шест 
в казармата.
Дир на „Козара 81" 
душевена

които не се Xвъв
обществени про

цеси. Смятам, че съм спо 
собна да изпълнявам 

Да чки задачи които общес
твото поставя пред нас. 
между другите — 

повинност. За

♦година способ- 
каквато и да е 

подготовка, да влезнат 
борбата,

ни, без
в всизащото ние 

не се подготвим 
евентуалност, когато 
Удава възможност.

ГМИТРА АНДОНОВА 
също заета в „Свобода"’:
АЗ СЪМ

за всяка 
ни се ♦

и воен
ната 
са били

■ ►мен
излишни всички

предварителни разговори 
или мнения на родители
те. Обадих г 
тайки че по този 
пълнявам сама част 
дълженията към 
вото.

родена и израст- 
"ала на границата. Войни 
шкият живот ми е извее- ■ 
тел, защото ние 
веем на

месеца 
Бях брига- се само, счи-

и въо-
_ ^съм от другар
ството. Сигурна съм, че

начин из 
от за< 

общест- 
А. Т.

които леи 
смеграницата

един вид граничари — во де-
Тогава то се 

има голямо'

У!
гШй

Щ .й
последноПвремеВдецГта ПреимУ1цества
Майките си. Всоетт4»,^ ЯСе "“'“алко бозаят от 
владее мнението че млякото3™11 ®Св п0'честа 
но, че имат трудносто е 'непт>лноцен-
се, цената Разбира

:
през

I3. Рангелова !!Е. Станчева Г. Андонова Д. Петрова ..........********СТРАНИЦА Ю

БРАТСТВО • 14 ЯНУАРИ 1983



НА КОМУНАЛНО-БИТОВИ ТЕМИПианист кшм(с)д<0)р(р
е твърде евтиналегрТдПскХИспЛо™ трансформации в боси

Водата в Димитровград 
е твърде евтина. Тази кои 
статация налага основно 
да се преразгледа как во
доснабдяването в Дими
тровград може да се подо
бри. .

— Дори и при неестест
вени обстоятелства Дими 
гровград може да бъде до 
бре водоснабден — посоч
ва Слободан Манов, един 
от ръководните в ООСТ 
„Комуналац" към услужна 
та организация „Услуга" 
Димитровград. — Благода
рение на богатите извори, 
с които изобилствува окол 
ността на Димитровград, 
бихме били в състояние 
да хванем водите на „Ма- 
настирчето", „Куртин 
мък" и „Строшена чешма’’ 
■и да обезпечим население
то със здрава питейна во
да — потвърждава той-

— Според инвестицион
ните влагания било е не
обходимо да се обезпечат 
10 на сто от стойността 
на районния водопровод за 
поддържането на този обе
кт. Това не е направено — 
посочва Слободан Манов.

ползува според предназна
чението си. Ето защо при 
разглеждането на този въ
прос делегатите на Об
щинската скупщина цена
та на водата не трябва да 
наблюдават като повише
ние, а като въпрос, който 
ще подобри значително во
доснабдяването на града и 
ще въведе ред в тази жиз
нено необходима област

Учредна конференция 

на СД „Младост"
Очевидно е, че сегашна

та цена от пет динара ни- 
то е икономичеоки обосно 
вана, нито пък дава въз
можност районният водо
провод наистина да се

Тези дни в Босилеград, 
присъствие ,на голям 

брой любители на футбо- 
Л3 * а*™*ни Футболисти 
На „Младост", се учре 
ди Конференция на спор
тното дружество „Мла
дост'. Бе направен обсто 
ен анализ върху постигна 
тите резултати на ФК 
„Младост" през есенния 
полусезон на тазгодишно
то футболно

вителен орган се учредя
ва Конференция, която на 
броява 52 души с Предсе 
дателство от 11 членове, 
като изпълнителен орган.
В Конференцията, съглас
но препоръките на Социа
листическия съюз и За
кона по физическа култу
ра, са избрани преди всич 
ко активни футболисти, 
любители на спорта и опор 
тни дейци. За председател 
па Конференцията, . който 
ведно е и председател на 
Председателството, е из
бран’ Раде Стойков, няко 
га активен футболист на 
ФК „Младост".

в на живота на димитровгра 
дчани.

Ст. Н.

►ффффффффффффффффффффффффффффффф♦ !♦
^ БОСИЛЕГРАД ♦

ка-

първенство, 
първият отбор с

/в което
10 точки се класира на де 

място, докато младе 
жкия отбор зае шесто мя 
сто. Деветото 
първия отбор, който се 
състезава с още 13 _т 
бора в Междуобщинската 
футболна дивизия Враня 
— група „А", както посо
чиха

вето Сегашното състояние 
(след построяването на во
допровода Пъртопопинци 
— Димитровград) е сравни 
телно добро. Но „Комуна
лац'' трупа загуба затова, 
че водата е твърде евти
на. А ето защо: сега „Ко
муналац’' поддържа водо
провод на дължина от око 
ло 50 км. КъхМ 2500 семей 
ства ползуват тази вода 
(преди ползуваха водопро
вода от „Ивкови водени
ци" Градини), когато раз 
ходите бяха значително -ф 
по-низки. Цената .на един 
кубически метър е само ♦ 
пет динара, а това не по- ^ 
зволява не само да се под ^ 
държа водопровода в ре
довно състояние, а още по- ф 
лгалко да се заплащат 
амортизационните отчис- Ф 
ления, които наистина са Т 
доста високи, тъй като по X 
строеният обект е доста ф
СКЪП.

— При построяването на ^
(районния водопровод не е 7 
водена сметка за цената X „
на водата. Още през 1979 X Според приетия обществен план по еле-
година е изчислено, че ф ктрификация на СР Сърбия, ДО' 1985 година вси . 
един кубически метър во ♦ чки села в Босилеградска община тряова да ^ 
да е трябвало да се про- ^ бъдат електрифицирани. В това отношение об- ф 
дава йо 6,23 динара. Отто- X щността, както и .Общинската скупщина в съ- 
гава до днес твърде мал- ф действие с местните общности полагат големи 
ко е направено да се по- ф усилия акциите да приведат успешно докрай, 
добри положението. ♦ Началните резултати са налице, в над

Наиситна на „Комуна- ♦ 20 местни общности акцията ™ елОТФика- ♦
„ ’ „„ ф ция успешно приключи. В останалите съвети- А

.вят забележки ДБез да Те 1 - на" местните общности заедно с останалите $
вят забележки, ьез да се ф обществено-политически организации също ф 
приеме (водопроводът от ♦ раздвижили акции и предприемат сериоз- ф 
комисия, „Комуналац се ф ни за реализацията ям!
е нагърбил да поддържа Електроразпределителната организация
този обект, въпреки че са * Лесковац от своя страна също е предприе- 
билн необходими около ^ ла серИ0зни мерки за уопешно провеждане на 
един милион динара само ф акциите по електрификация. Именно, в рамки- 
за поддържането и ком- ф те на общата акция п0 електрификация на не- ф 
пл актуването на този .оое- ♦ електрифицираните селища в Бо-силеградско в ▼ 
КТ. Отделен въпрос е, че Ф местността „Орище" до главния трафопост в ♦ 
около 81) на сто от съще- ход е изграждането на десетхиляден киловол-
ствуващата водоиоровод- ^ тен трафОПОСт.
на мрежа в града е дотра- ф Изпълнител на строителните работи е
яла и че трябва да се ф строителната организация „Изградня" от Бо 
подмени. ♦ силеград. Според проектосметната документа-

В „Комуналац” също из I ция за строителството на този обект ще се из
тъкват необходимостта от ▲ разходват над 3,85 милиона динара. Средства- 
коренно преустройство в ф та са обезпечени от Републиканския фонд по 

област- Още повече, ♦ електрификация и от Електроразпределителна
♦ та организация от Лесковац. Според плана и 

-Ф сключените договори постройката трябва да
♦ бъде завършена до края на този месец.

М. я.

място на

Изхождайки от Закона 
по физическа култура, 
според който Всеки фут
болен отбор трябва да 
бъде член на някой общин 

не съответс- ски футболен съюз, 
твува на силите и възмож ради 
ностите на „Младост". За 
това бе

от-

участвуващите в раV

зискванията. а по
недостатъчен брой 

на спортни дружества в 
взето становище, Босилеградска община все 

подготовките за пролетния още не може да се фор
мира такъв съюз, Конфе
ренцията взе решение 
ФК „Младост" да се запи
ше като член на Общин- 

да се организират по-съ- ския футболен съюз в 
държатели и тренировки Оурдулица. А занапред
на младите футболисти. . Спортното дружество „М- 
Всред тях има талантливи ладоСт" Самоупраиите- 
футболисти, «о поради лната общност ;на интереси
неорганизирана работа и те ,п0 физическа култура

и училищата в общината

сезон да започнат навре
ме да се повиши дисци
плината и 
на футболистите, както и IДо края на 

месеца-нов 

електрообект

отговорността

Iф
♦♦ ф
ф♦ ♦♦♦недостатъчни тренировки, 

талантът им не може да 
се изяви напълно. ,

:ще предприемат съответ
ни мерки за формиране 
на други спортни дружес 
тва, с цел да се формира 
и Общински футболен съ 
юз.

♦Ф ФОсвен това лрисъствува- 
щите обсъдиха и приеха 
нов Статут на това спортно 
дружество, според 
като най-висш самоупра-

Ф
Xкойто XМ. я.

!ИЗ НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

Зелен здравец 

до колена
♦

Зелен здравец до колена 
пратете ме да га берем, 
един струк за дън, за два, 
цела Йитка за неделю-

ФБерете ме, берете ме,
■невесте не ме давайте, 

невесте .ме ружно носе. 
Дъням .ме носе на главицу, 
а навечер на постелки 
Предайте ме на девойке, 
девоййе ме лепо носе,

носе на главицу,

на

!

дъням ме
навечер у чашу с водите тази

че регионалната самоупра- 
вителна общност по вод
но стопанство е готова да 

400 хиляди дина

а

Записал: (ЙОРДАН МИЛАНОВ,звонци ф
фдаде към 

ра, да се 
на „Строшена чешма

вадите *^^^++++фффффффффффффффффффф++хванат
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Хумор—сатира—забава■

V'

Автобусът е претъпкан 
нещо? до такава степен, че даже 
м стояха

Пред телевизора: 
— Мила, каза ли 
— Да, но 

вчера...

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙ
КИ ■някол ко спортистибешетова

прави.

Около те 

боровцн, 

мечка...

ж ж
автосер-— Ало, тук е 

азизът — чува се от теле
фонната слушалка. Съпру
гата ви докара една ^кола 

интересуваме кой ще

В бързия влак Есинбург 
— Абърдийн един шотлан- 

без билет. След втабу
г

Куде да минем?дец
ден спор коидукторът 
губва търпение. Той пося
га към куфара и извиква:

— Ако не платите, ще 
хвърля куфара от прозоре-

за-и се
плати за ремонта ...

— Разбира се, че аз! За- 
безпокоите толко-

■ ■ ■
ацо се 
ва? Милентию У Бе' 

га най-
— Става дума не за ав

томобила, а за съборените 
стени ...

Очу да отидем при бая
^м. ИзГо%е"тсГч: |'пойд°еш убаво оди 
Звонци па по пут - та у Берин извор.

па!
Пътникът се изчервява

Кой знае колко ли ис- 
торийки има във връзка с 
употребата на 
Настоящата се отнася Д° 
боровци, а може да бъде 

което и да бн- 
в нашия край.

и казва:
— Не ви ли 

опропастявате меи, та ис- 
погубите и сина

стига, чеж
алкохола.

Убаво ама нейе тека. Кико да отидем ™ 
,.а цемаю пут- Има десетина године од кико 
;,раГпут оди селото до Звонци и пак су си без 
пут., Окълцаше горуту по Беринизворски вър, 
въртеше—сукаше, а обикаляше вър ат отуд, °Д 
.вуд, ама ггут не направите, големе паре 
вър/ьаше.

катв да 
ми!

■1-1 *

жвалидна за 
ло село

Но ето какво станало.
Някъде около Нова го

дина, много, отдавна, бо
ровци три дни пили II се

Съпружеска двойка се 
ками да напуоне гостопри
емни домакини.

семъдрости — Толкова скоро? — се 
стопанинът. — я могуЙедъи техник беше рекъл: куде 

с мете нанагоре да излезнем уз бърдото, пут че 
буде и по шега че .може да иду и трактори и 
аутобуси ако очете. И понеже момчето раооте- 
ше у општинуту и това му беше задължение 
— да прави путища: пущише туя трасу. Доо- 
ре ама, момчето излезе на пете оди назадъчйи 
Звонци до Берин извор, ама гтут не стан у.

учудва
Днес вие бяхте у нас само 
пет часа, дванайест мину
ти и трийсет и шест секун

веселили.
След празненството, гРУ 

па ербап—ловджии решн- 
ли да се поразходят по 
Боровско поле и да си опи 
тат късмета в лова. Тъй 
като били още .махмурлии, 
в ранната зимна сутрин 
трудно различавали шума 
на животните.

Но едно време, един ло
вец, който се бил .малко 
отдалечил от главната гру 
па надал берия:

— Около те боровции, ме 
чка у търнеее!...

И започнали да обграж
дат храсталака, откъде- 
то идвал неясен шум.

Стеснявали, стеснявали 
обръча, и найсетне се 
изправили над един храст.

Когато един се осмелил 
да го разгърне, имали що 
и да видят: в храста шу 
молел таралеж.

Няма нищо по-висше от 
правдата.

АРАБСКА

Ти кажи истината, па ако 
ще след това и небето да 
се продъни.

На другу годину, кига се местната заед- 
ница растумара и поче да гъндже и по отпцину 
и по СИЗ-ат за путеве, дойдоше специялисти 
и рекоше: тува и тува че се прави пут. И пре- 
секоше га. Пак по нову трасу.

Добре, ама и оди тия пут нищо не из-

АСИРИЙСКА
Ако стоиш прав не се бой, 
че сянката ти е крива.

КИТАЙСКА лезе.
Слънцето с ръка не мо
жеш да закриеш. И тека: сва села, по йедън или друг на

чин, се свързую със Звонци и главният пут за 
Бабушницу, а Берин извор си остае откъснат.

При много майсторе, при много специя
листи и незнам кикво йоще — оди много про
сечени путища — нема пут и беринизворци се 
муче за онабдеваььето най-много оди сви де
ре кулци.

Един мъж се втурва в 
апатеката и казва:

— Дайте ми един кило
грам арсеник-

:— За какво ви е? — пи
та аптекарят-

— За жена ми.
— Покажете ми рецеп

тата.
— Защо рецептата? Най- 

добре да ви покажа спим 
ката.

МОНГОЛСКА 
Истината те държи по- 
чист, отколкото сапунът.

НИГЕРИЙСКА

Не се срамувай да гово
риш, ако искаш да кажел* 
истината.

Видо тия дни на пазарат у Звонци бая 
Бсру оди Берин извор и га пита кико йе дошъл.

— А я си идем с конятога — рече бая 
Бора. Седнем на ььега йош у Берин извод и до 
Звонци не слазим. Он

РУСКА
Покрусените жловджии 

захвърлили пушки през 
рамо и се върнали по до
мовете си...

Двойно по-трудно е да «раз
обличат полуистината, от
колкото чистата лъжа.

си знае вървищата. Тека 
правил! и на върчагье. Конят ои знае путат.За да се избере от две 

злини едната, трябва да 
опитате и двете. Посетил би и я Берин извор, ама немам

М. Андонов КОНя...О. О. МЕЛИ ж
Лъжта е болест 
ната лекарство.

исти- За да опознаеш истин
ските си приятели, тряб
ва да опознаеш преди то
ва истинските си врагове.АРАБСКА VВЕСТНИК НА БЪЛ
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