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па СФРЮ Поспа Бро)
Т«гто от 14 фаа ру- 

ари 1975 г. И1ртм- 
етво „Братства" а ул*- 

с Ордам Братст
во м адмиство пс сра- 
Бърон венец за особе
на заслуги в областта 
па информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето ма Братството и 
единството между ма- 

шито народи и ма ре-

вее гни» "» ЬЬЛГ*РСК«Т« НДРОДНОСТ е Св>Р ЮГОСЛАВИЯ .

ГОДИНА XXIV а БРОЙ 1Ю6 ф 13 МАЙ 1983. Г. ф ЦЕНА 4 ДИН.

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО И 
СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ

ПО ПОВОД З-ГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА НА ДРУГАРЯ ТИТО, НА 4 
МАЙ В 15,05

ПОЧИТ КЪМ НАН-ВЕЛИКНЯ СИНИЗБРАНИ Ш-Ш
На 4 май в 15 часа и 5 Илич. В делегацията на поменателната книга е за

сили писано следното:
„Непоколебима е реши

мостта на нашите народи 
адмирал Бранк>о Мамула, и народности, работниче- 
председателят на Комите- ската класа и трудещите 
та на организациите на СК се равноправни и сбратиме 
в ЮНА Дане Чуич и начал ни, съзнаващи отговорно- 
«ик Генерал-щаба генерал стта пред настоящето и бъ 
—'Полковник Петар Грача- дещите поколения, водени 
Н:И1Н. Върху бялата мрамор от Съюза на комунистите, 
на плоча от името на деле да преодолеем затруднени- 
гацията на Федерацията ята в стопанското и общес 
цветя положи Петар Стам твеното развитие и да про 
болич, а от името на деле- дължим по Титовия път на 
гацията на въоръжените борба за осъществяване на 
сиш адмирал Бранко Ма великите идеали на наша- 
мула. Делегациите на Феде та революция, с изгражда

нето и укрепването на сво
бодна, независима, социа-

минути цялата страна зас
тана мирно и с едноминут 
но мълчение почете памет
та на най-деликия си оин, 
вожда на югославската ре 
воладция, великия държав
ник и човек — йосип Броз 
Тито. В този М1ит се огла
сиха фабричните тревоги, 
хората заставаха по работ 
ште си места, по улиците.

Така цяла Югославия от 
даде почит на другаря Ти-

въоръжените 
СФРЮ бяха съюзният сек 
ретар за народна отбрана

на

ф И в предстоящия едногодишен мандат НИ
КОЛА ЛЮБИЧИЧ ще бъде председател на Предсе-

председателдателството, е БРАНКО ПЕШИЧ, 
Скупщината на СР Сърбия

на

^11 и,:

'•^>31
то.

Веднага с^ед това деле
гации на Федерацията и 

въоръжените сили на 
СФРЮ рацияГа и въоръжените ои 

ли след това с едноминут
но мълчание почетоха па
метта на др. Тито, а сет
не отекнаха звуците на 
държавния химн. Във въз- ните сили на СФРЮ".

се отправиха към 
Цветния дам. И дакато ор 
кестърът интонираше по 
смъртен марш, пред почет 
ния батальон към гроба на 
другаря Тито се отправ-и 
председателят на Председа 
тел сте ото на- СФРЮ Петар 
Стамболич,

листическа и необвързана 
Югославия. Делегациите 
на Федерацията и въоръже

секретарят на 
Председателството на ЦК 
на СЮК Никола Стояно
вци, председателят на Ску 
пщината на СФРЮ Раиф 
Диздаревич, 
ят на Съюзния изпълните
лен! съвет Милка Планинц, 
председателят на Съюзната 
I‘рнференция на Социалис
тическия съюз Марин Це- 
тинич,
Съюза на синдикатите в 
Югославия Боголюб Не-

Никола Любичич:

Председателството 
Социалистическа републи 
ка Сърбия на заседанието 
от 5 май избра Никола Лю 
бичич за председател и в 
предстоящия едногодишен 
мандат. За подпредседател 
също е презбран Радован 
Пантович.

Бранко Пешич

година. За подпредседатели 
бяха преизбрани Милан 
Драгович, д-р Златия Джу- 
кич-Вельович и Имре Ба- 
линт- Двама нови подпред 
седатели на Скупщината 
на СР Сърбия са Д1р Бори 
Сея Йович и Байрам Бух

на
председател-

председателят на
ти.

Делегатите на всичките 
съвети на Скупщината на 
СР Сърбия избраха .и нов 
Съвет на Републиката, на
брояващ общо 248 члено-

След избирането си, Лю
бичич и Пантович с топли 
думи изказаха благодар
ност за даденото им дове
рие. Никола Любичич след 
това отдаде признание на 
досегашните 
Председателството на СР 
Сърбия Данило Кекич и 
Кол Широка. Председател
ят на Председателството 
на СР СъРби<я Никола Лю
бичич полеела много успе- 

работата на новоиз-

делкович,
на Председателството 
Съюза на бойците Владо 
Шчекич и , председателят 
на Съюза на социалисти
ческата младеж Драган

председателят
на

ве.
членове на

НИКОЛА СТАНИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ КОМИТЕТ ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
В ДИМИТРОВГРАД

оддЕшепого - ш> и томили номпленс
На седми май в Димит

ровград пребивава Нико
ла Станич, председател на 
Републиканския

хи в
браните председатели на 

на САППредседателствата
Войводина и Косово Джор 

Шев-
комитет 

за селско стопанство, кой
то с представители на об
щинската скупщина, об
ществено-политическите ор 
гашгзаЦии и организацията 
'И а сдружения труд „Сто- 
чар” води разговор за до
сегашното развитие на об
щината и развойните про
грами в областта на сел
ското стопанство.

Констатирано бе, че раз
войните програми на Ди- 
м 11 тр ов гр адска обп ша в 
областта на селското сто
панство до голяма слепен

дже Радосавлевич и 
кет Яшари, които по своя 
пост станаха членове 
Председател ството 
Сърбия с едногодишен мач

и а
на СР

дат.

На съвместна сесия нп 
съ,вети на Скупщи 

СР Сърбия деле
всички
пата на 
гагите единодушно преиз 
браха Бранко Пешич за 
председател на Окупщина-

дейци от общината и нас обществено-политически
посещение в овцефермата

Никола Станич в разговорта на Социалистическа ре 
публика Сърбия на

(На 3-та стр.)
една



нас!И УI ПО СВЕТА
9 майXV ЯОБАН НА ПОСЕЩЕ НИЕ В ЮГОСЛАВИЯ

на победатаДенЗа задълбочаване 

на отношенията
ба против окупаторите и 
домашните предатели, коя
то от пороите дни полу
чи форма на Народоосво- 
бодителна война и социа
листи че рка революция.

„Нека този велик ден на 
победата бъде ден на вдьх 
новение и стремежи -на вси 
чки обединени народи към 
траен мир и взаимно раз
бирателство" — пожела 
маршал Тито на 9 май 
1945 година. За Нова Юго
славия трайният мир беше 
още от първите следвоен
ни дни основна предпостав 
ка за

тка, Втората световна лой' 
и борба за38 годи-Навършиха се 

ни от онази пролетна зора 
на У май 1945 година, исо- 
гато с безусловната капиту 
лация на нацистка Герма
ния завърши Втората све
товна война — наинкърда-. 
вата и най-рг\зорител1на вой 
на в по-новата -история на 
човечеството. Шестте стра

•ла прерастна 
освобождение от всички 
облици на политически и 
социален гнет, борба за 
политическа и 'Икономмчсс 
иса независимост-

Денят «а победата ™ 
години с ТОРА°СТ се пооре 

Нова социалис^иче- 
необвързап а Ю госл а-

ща в 
ска
вия- Защото и югославски 
те народи и народности да 

принос за 
вслипса победа, защо-

неразвитите държави и диис 
тата на световния капитал.

Основната тома на поли- 
. тпческагя диалог безспорно 
е изключително сериозна
та обстановка на между
народната сцена. Партньо
рите без оглед на разли
ките в гледищата и пре
ценките за състоянието и 
решенията, имат възможно 
спа да кажат доста неща, 
с оглед на собствената си 
роля в света.

Трябва да се очаква, че 
новият югославско-ннтай- 
ски диалог на най-високо 
равнище ще допринесе за 
по-добро 
в света и по-каачествено 
сътрудничество на двете 
страни и партии на осно
вите на независимост, не
намеса във вътрешните ра
боти, зачитане на терито
риалната цялост, против хе 
ге.монизма и намеса на на
чин, който не е в духа на 
идеите на социализма и 
равноправието.

Тези основни постулати 
трябва да потвърди диа
логът на Рибичич и Яо- 
банг, както и , останалите 
срещи, които гостът от 
далечен Китай ще има в 
нашата страна.

В нашата страна на по
сещение се намира като 
гост на Съюза на юрослав 
ските, комунисти генерални 
ят секретар на Китайска
та комунистическа партия 
Ху Яобан. На това посе
щение в двете страни и 
в света се придава голямо 
политическо значение. Тря 
бва да се отбележи обаче, 
че тази среща представля
ва приемственост в сътРУД 
ничеството и приета размя 
•на на мнения на равноправ
на и приятелска основа на 
най-високи представители 
•на двете страни. Такива 
контакти започнаха още 
през 1977 година, когато 
президентът Тито посети 
Пекин и когато бе и утвър 
дена съвместна платформа, 
която допринесе от след
ващата година да се по
ддържа редовен и полезен 
диалог.

Ху Яобан в. различни 
югославски среди има въз 
МОЖНОСТ в разтвори с пъл 
на комунистическа откро
веност да се запознае с 
нашите основни определе
ния и да разговаря за пра 
пуските и трудностите, на 
станали вследствие нерав
ноправното положение на

шии военни години отпесо 
ха над 50 милиона човеи I- 
ки живота, 
мигогр други части на рвв- 
та бяха разорени и опожа
рени.

9 май остана щеугаоима 
звездичка, на све товния-не 
бооклон. Ден на победата 
на свободолюбивото чове
чество над мрачната восн-1 
щина на германския наци- 
зъм, италианския фашизъм 
и японския милитариз'им, 
ден на йобедата на свобо
дата над робството, на про 
треса над 
мрак. Отначало антифашис

а Европа и
долп немалък
тази
то със овърхчо1вешки геро 

завоюваха свободатаизъм
си. В с'1Щбовпите дни, ко
гато фашистката солдаге- 
ска окупира югославската 
територия, Ком унистичсс- 
•ката партия под ръковод
ството на другаря 
осъзна историческото зна
чение на момента и сме-

напредък и съДДест- 
човечеството,вование на 

условие за изграждането 
на социализма в страната. 
Затова Югославия, заедно 
с всички необвързани стра 
ни и прогресивното човече 
ство, се намира и винаги 
ше се намира в първите ре 
дица на борбата за свето-

Тито

ло пое отговорността за 
съдбата на югославските 
народи. Поведе ги на бор-

колониал ния
вен ,мир и прогрес-

ф СТОКХОЛМ: Шведските военно-мор
ски и военно-въздушни сили продължа
ват да търсят подводница, която била за
белязана във водите на северен Балтик. 
ф ДЕЛХИ: В-к ,,Хинду" пише, че Ин
дия вече е получила съгласието на Те
херан и Багдад за прекъсване на отъня 
на иранско-иракския фронт- 
ф БЕЛГРАД: На 10 и 11 май на офици 
ално посещение в нашата страна преби
вава премиерът на Малейзия Д-р Моха
мед Михатир. Милка Планинц и Моха
мед Михатир разговаряха за двустран
ното сътрудничество с акцент върху ико 
номическите връзки между двете стра
ни. В размяната на мнения за междуна 
родната обстановка стана дума за про
веждане решенията на Седмата конфе
ренция на необвързаните.

Накраткоразбирателство
ф МАДРИД: Социалистическата работ
ническа -партия (ПСОЕ) убедително по
бедила на проведените общински и по- 
-юрайнински избори в Испания. Социали
стите победили в 80 -на Сто общ-и-н-и в 11 

13 автономни покрайнин-и. Со-от всички
циалистичес-ката -партия спечелила 43 
-на сто от гласовете на избирателите. Ус 
пех е отбелязала и Комунистическата 
партия, която е получила 8 на сто от 
гласовете на избирателите или два пъти 
-по-вече отколкото на общите избори 
през октомври.
ф АЛЖИР: Със споразумение, подписа- 

Шадли Бенджедитно от президентите 
-и Муса Т-рао-ре, тези -дни окончателно е 
утвърдена граничната линия между Ал
жир и Мали в дължина от 1300 км.

<4
път КЪМ -крепостта е невъзможен чрез щурм 
и че би могъл да струва голедш жертви. За
туй определи посока и даде знак за оттегля
не. Когато към Ливагье се~сформи партизан
ска колона, комендантът Павлович и -комиса
рят Вуйович направиха, равносметка на нощ-

НЕПОКОРНАТА ЦЪРНА ТРАВА С5)

Църна трава е свободна! ното -нападение.
Бяха пленени един -немски „шмайсер”, 

седем пушки и седем револвери. Пленените 
полицаи поради -изключителни причини, бяха 
ликвидирани, въпреки че това не беше парти
занска практика. Четири наши граждани за
рад сътрудничество с окупатора също бяха 
ликвидирани. На нашата страна -нямаше уби
ти, но имаше шестима ранени, от които три
ма тежко. Тежки ра-н-и имаха бойците Деои- 
м-ир Савич -от с. Брод, Ран-ко Младанович от 
Църна трава и Душан Деведжич, политкоми- 

оовобожде-н-ие, в което -народът им да-ва- - сар на трета чета. Леко бяха ранени коман- 
ше тгь-лна подкрепа. Техните бойци бя-ха иде- д-и-рите -на I и III чета —• Мирко Соти.ровтгч
ологичеоюочюли-тически добре подготвени, и Ж-ивоин Н-икол-ич и десетникът Стратие
разполагаха с боеви опит и омелост да се Аризамович.
-противопоставят на по-силен враг от тях. То- Савич и Младешович, като -неподвижни
ва народът и очакваше. ’ бяха оставен-и на лечение, -но и по-край голя

мата грижа, починали-. Душа-н Деведжич на 
26 април издържал усилен марш и борба с 
други п-оли-цейоки части, -но на 27 април бил 
оставен в землянка, -където за лекува-нето 
-м-у се грижела организацията на терена и 
личн-о Рашич.

-на -всички страни. За това нещо -му даваше 
възможност по-блатоориятната -му позиция, на 
която беше извършена навременна и плано
ва подготовка. Но все пак, той се чувству
ваше -несигурен. Самият факт, че се нами
раше в чужда страна, в центмра:-на въста- 
ниетй, влияеше върху морала на охраната. 
Партизаните действуваха с по-слабо въоръ
жение, придвижваха се п-о открит и ■неблаго
приятен терен, тю те се бореха за наци-онап-

Пише: ГЮРО ЗЛАТКОВИЧ — МИЛИЧ

Придъ-ржайки се към нареждането на
падението да започне едновременно и нена
дейно, четирите партизански, чети, всяка от 
своето -направление на придвижване, до 23 
часа се сляха в Църна трава. За тяхно ща
стие не съществуваха неприятелс-юи патрули, 
които да открият прииждането им. Полицей
ските стражари забелязала нежеланите го
сти, когато те вече се намираха на стотин 
на метра. Дишаха тревога, след което поли
цията твърде б-црзо се озова в ркопите .и 
бункерите. Така се завърза жестока борба 
за -второ -и окончателно освобождение -на 
центъра на Църна трава. Селата око-ло нея 
се намираха под сил-но влияние -на Народ-о- 
освободителното движение. Те имаха много- 
числени и здрави организации, а особе-но след ■'-,[.
първото превземане -на Църна трава коет-о 1 Чет-ата, кодао нападаше полицейския
стана -на 2 февруари 1943 година. Това беше участък успя да плени 7 полицаи-. Останали-
охрабрение в мислите на всеки боец. Царти- ■ те чети успяха да се приближат към -крепо-
занската чета на^Милорад Диманич -откъм стга, н-о техн-йге ройии с ръчни бомби, би- По време и-а оттегл-я-нето — ири-движва-
черквата, на пребежки, се беше насочила ваха отблъсквани. ''^Нападението се по-втрр-и -нето бил-о -насочено към Църквена плана, най-
■Към полицейския участък. Същевременно за- -няколко пъ,ти, -и винаги с бомби и автома- голямата височина между Цъ-рна трава -и
гърмяха залпове от всички страни. И неприя- тичн-о оръжие биваше ОтблъШТато. След три българската граница. Тук съществуваха око-
телят отговори с жесток огън. Т-рябва да ка- и половина часа непрекъснат^ борба коме-н- ли, направени от бившата югославска войска
жем, че -неприятелският огън доминираше дантът -на отряда Чичко прецени, че достъ- през 1941' година, но за околовръстна от-

но

ВРАГЪТ БЕШЕ ИЗНЕНАДАН
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ИЗ ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ ПРЕД ТВ-БЕЛГРАД Овцевъдството-база на 

агропромишлення комплексСПОСОБИ СМЕ м ВРЪЩАМЕ ДЪЛГОВЕТЕ
На 5 май Драгослав Мар 

коизич, член на Председа
телството на Централния 
комитет на Съюза па 
славските

Напомняйки, че охрабря това са два много сериоз- 
ващи знаци съществуват и ми проблема, върху чието 
когато се касае за ютно- разрешаване се работи уои 
шението към обществено- лено. той напомни, че се 
то имущество, работата, готвят единни критерии за 
дисциплината

необходими са определени 
мероприя(От 1-ва стр-)

агротехнически 
тия на сегашните площи. 
Въпреки факта, че „Сто- 

има сравнително гол е 
ми площи в сравнение с 
други подобни организа
ции, Станич изтъкна» че и 
досег3 е трябвало да се 

още

I
ЮГО-

•кому имоти уча- 
телевизионн ото 

предаване ,,Монитор’’, като 
отговори на редица’ акту- 
алн-и въпроси за обществе- 
нонико нод1 ическото 
жени е у нас.

Сумирайки основните

се съвпадат с развойните 
програми на република 
Сърбия, а в това отноше
ние и общинските и репуб 
ликаноки програми в пре
ден план слагат развитието 
на животновъдството, осо
бено овцевъдството. В пре 
дсгоящия период се пред
вижда разширяване на ов 
цефермат3 в Бачевоко по 
ле, която трябва да стане 
една от "петте овцеферми 
в СР Сърбия. За предвиде 
ното разширяване от 4000 
на 6000 овце за фермата в 
Бачевско поле проблем 
не трябва изобщо да бъдат 
средствата, както изтъкна 
Станич,. защОто освен под 
крепата на Републиканс
кия комитет за тази цел 
средства дава и република 
Сърбия и Републиканският 
фонд за насърчаване раз 
внтието на изоставащите 
краища на републиката. 
Имайки, обаче предвид, 
че доста дълго се протяга 
изграждането на овцефер- 
мата, Станич подчерта, че 
е нужно в най-скоро вре
ме същата да се завърши 
за да може да поеме роля 
т3. която й се дава в раз
войните програми.

ствува в и отговор- разполагане с валута, как- 
ността, Драгослав Ма расо- то и, че това е сериозна

задача, която ще се реша
ва по-продължително вре
ме. Бъв връзка с цените, 
той подчерта, че съществу 
ва насока час по-скоро да

чар

вич казва: „Още

поло-
уедряват площите, 
повече, че тази насока под 
крепя и република Сър
бия. При всичко това час 
тният сектор не трябва да 
се отминава. Всяко село в 
общината трябва да бъде 
обхванато с някой вид съ
трудничество от страна на 
обществения сектор, беше 
категоричен Станич, за да 
се получи доверие в същия. 
Възрастовата структура 
на населението не трябва 
да бъде пречка. Открива

ак
центи от неотдавна прове
деното заседание на ЦК 
'на СЮК, след това 
заното въ® връзка с ико
номическата стабилизация 
на няколко

се излезне от състоянието 
на контролирани цени. 
„Обаче, продължи Марко- 
'вич, в тези наши условия, 
когато от една страна ня
ма валута за интервентен 
внос, когато от друга стра 
на не разполагаме с дос
татъчно запаси, е невъзмо 
жно да се върви към на
пълно свободен пазар и 
свободно формиране на 
цени, защото това би до
вело до силно покачване 
на цените, тъй като не е 
уравновесена покупвател- 
ната мощ със стоковите 
фондове”.

за ка-

важни партий- 
страната, 

за показателите 
за процесите в стопанство 
то в първите три’ .месеца

ни заседания в
както и

на годината, членът на 
Председателството на ЦК 
на СЮК Драгослав Марко 
вич между другото подчер 
та. че са спряни отрица
телните процеси и че се 
предприемат крачки към 
една преориентировка и 
към установяване на по- 
друго поведение в стопан
ството, може би и (нуле
вия размер, осъществен в 
настоящата година, е опре 
делен резултат. В настоят 
щата година ние влязохме 
с тежко наследство от .ми
налата година, с изчерпа
ни запаои от възпроизвод- 
ствени материали и суро
вини.

Д. Маркович
нега на малки индустриал
ни обекти в районните цен 
трове на общината сигур
но е 1И път и начин да се 
спре населението на село, 
още повече, че в последно 
време расте интересът за 
селско стопанство и сред 
заетите в сдружения труд, 
а има и случаи някои да 
са се обърнали изцяло 
към селското стопанство.

постигнали такова равни
ще на общественото съзна 
ние, така че е необходимо 
да се извърши коренна про 
1Мяна в същината на наша
та производствена иконо
мика. Не може повече да 
се живее по старому. Ка
то казвала това, имам 
предвид социализацията на 
загубите, на прекаденото 
непокрито потребление, ми
сля преди всичко, на капи
тал овл ожени ята, 
нението на взаимните за
дължения на отделни сто
пански субекти, -неизпъл
нението на задълженията 
към обществото, към об
щи оста изцяло.

Отговаряйки на въДРос 
във връзка със стопани
сването при положение, ко 
гато стопанството още не 
е наясно с колко валута 
разполага и цените, Драго 
слав Маркович изтъкна, че

В разговора след това се 
засегна и въпроса с наше
то задължаване >в чужби- 

в на и изразходването на 
получените кредити, защо 
то съществува боязън, че 
ще изразходваме, а не ще 
създадем стопанство, кое 

неизпъл- то да бъде в състояние да 
ги отплаща. Драгослав 
Маркович говори за твърда 
та решеност средствата 
да бъдат полезно употре
бени, като подчерта: „То
зи път съществува закон, 
съществува твърдо опреде 
ле#ие. Първо, като опреде 
ление при задължаването 
тряб„ва да бъдем способ
ни и да връщаме дългове
те. Второ, утвърдени са 
пълни приоритети.

По време на посещение
то в Димитровград, Нико 
ла Станич, заедно с члена 
на Изпълнителния съвет 
на СР Сърбия Божидар Ма 
нич и Миле Виданович от 
Института за икономи
ка на селското стопанст
во, посетиха овцефермата 
в Бачевско поле и предви 
дения за изсушаване комп 
леке в Смиловско поле.

Никола Станич бе залоз 
нат също, че се предвиж
да изграждането на две 
кравеферми с по 250 кра
ви за производство на мля 
ко и две за угояване на 

'юнета. На частния сек
тор запланувани са около 
70 мини-ферми за овце и 
крави. За успешно осъ
ществяване на тези цели

Друг резултат, който е 
от голямо значение, е уве
личението на износа. При 
условие, - когато производ
ството стагнира, ние беле
жил! твърде голял! разлгер 
на износа, и то на износа 
изцяло и отделно на изно
са на конвертируеми паза
ри. А. Т.

брана стотината партизани не бяха голяма 
сила с оглед на това, че неприятелят имаше 
възможност за концетрация и употреба на 
техника. Колоната осъдша след 2—3 измина- 

километра. На Орловац беше посрещната 
от полицията, пристигаща от Дарковци. След 
кратък бой, -полицията започна да бяга, а 
партизаните продължиха пътя си. Недалеч от 

нова стълкнове-

и СтрезиЕМИровци. Почти една трета от отря
да заедно с коменданта, политкомисаря и за
местник-комисаря лшна критичната линия и 
се добра до гората по посока към Голема 
рудина. Останалите две трети от тряда бяха 
откъснати. Това обаче неприятелят не забеля- 
за и съсредоточи вниманието си към по-мал
ката група. Войска с камиони пристигаше до 

•резиимровци и след това се устремяваше 
■към Голема рудина. Там до вечерта стана 
стълкновение и с частта на отряда начело с 
Ратко Павлович — Чичко. И когато вече па
даше мрак, в борбата секваше, почти послед 
нште вражески куршуми олгьРтно раниха Рат 
ко Павлович — Чичко. Неприятелят, който 
остана в Църна трева, на 26 април се изте
гли, мобилизирайки мнозина селяни с живо- 
тинока тяга и товарни коне, да пренесат заш 
палите полицаи и най-необходимите съоръже
ния.

през деня се наднесоха 4 самолета откъм Со
фия- Неприятелските части от заетите пози
ции се легитимираха чрез уговорени знаци. 
След няколко по-широки кръгове, самолетите 
започнаха да се спуока г, обстрелвайки и бом 
бардирайки партизанските позиции. Беше да
дена заповед за изтегляне към гората на 
Въртоп, която можеше да защити бойците 
от въздушно нападение. Една част от нашите 
/картечари откри огън срещу самолетите, но 
без видим успех. Обаче това не беше един
ствената опасност от неприятелската авиа
ция. По посока на изтеглянето теренът беше 
стръмен и все още покрит със сняг. Гората 
още не се беше разлистила и ше защитаваше 
от въздушно наблюдение, а полицията стяга
ше обръча. Трудно е да се определи точен 
войнишки термин: дали партизаните бяха в 
отстъпление, настъдлеиие или пробив от не
приятелско обкържание. Коменданът на от
ряда Ратко Павлович — Чичко и комисарят 
Буя се намираха начело на колоната, когато 
беше най-тежко. Заместник-комендантът на 
отряда се намираше към края на колоната, 
ако за 
при това 
ше с 1 
:со лоната

ти

Станикин кръст дойде до
полицията, която прииждаше от с-ние с 

Преслап.
На Църквена плана бяха заети позиции 

за околовръстна отбрана. До 11 часа на 26 
април бяха активизирани всички по-блмзки и 
по-отдалечени неприятелоки охрани и от всич
ки страни, колони и колони се приближаваха 
към партизанската отбрана. По някое време

на 23 XII 1944 г. 
майката на Р. 
Павлович—Чич
ко пренася тяло
то му от Стрези- 
мировска поляна 
и го погребва в 
Трънските гро
бища. На 27 II 
1945 г- тленните 
останки на Чич
ко, при най-голя- 
ма почест биват 
пренесени от НР 
България и пог
ребани в Проку- 
пие.

В заключение да кажем и следното: Цър
на трава даде много жертви. Да споменем са
мо семейството „Вузия”, което даде 9 жерт
ви, а 10-ха почина следствие болест, получена 
от последствия от каторба. Заслужава да се 
спомене и семейството на Рангел и Милева 
Синадинович. Милева проявява невиждан ге
роизъм. Отнемайки пушка с байонет от неп
риятелския войник се опитва да го намушка, 
но и сама загива.

Църна трава вероятно е сред малкото 
краища в които не е имало куизлинговскн 
формации, а с излъганите и завербуваните еле 
менти народът се справяше сам.

— КРАЙ —

колона изобщо може да се говори 
положение, защото борба се воде- 

предната част, фланговете и края на
I

ЗАГИВАНЕТО НА РАТКО ПАВЛОВИЧ 
— ЧИЧКО

Най-критично положение за отряда на-
пози-стъпм тогалза, когато неприятелят зае

между селата 'Преспалция по селския път
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ПО ПОВОД 13 МАЙ — ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА

ДИМИТРОВГРАД Потвърждава се взаимното 

сътрудничество н довериеПриоъдени .Първомайски награди
По повод Международния празник на труда 

Първа* май, общинският синдикален съвет » Ди- 
лщтрсшград присъди „Първомайски награди” на 
отделни лица и организации.

За извънредни резултати и примерна об- 
. ществено-атоошгтичеока дейност „Първомайска па 
града беше присъдена на общинската организа
ция на Червения кръст, а за успешно развитие 
на социалистическите самоуправителни отноше
ния и дългогодишна работа ;и принос в органи
зацията на синдикатите награди получиха м сле-

По повод 13 май — Допя на сигур
ността се обърнахме към началника на 
Секретариата на вътрешни работи ® 
Димитровград, другаря Георги

споделихме тю няколко нъ
Алсж-

Щ001В с КС|ГОТО
проса. 1До коя етапен трудовите хора и пра 
ждани в общината и Службата на 'вът
решните работи са ‘включени вън всена
родната отбрана и обществената самоза 
щита и какво с взаимното ви сътрудни
чество?

И
,<•

дните лица:
ТО „Услуга". Ан-Таса X. Бошков, зает в 

гел й. Миланов, зает в ТО „Опобода”, Тошко Р- 
Стоицев, от ООСТ „Дшлгитровград , Васил Мл- 
ринков, гимназиален учител в ОВО „Йооип Броз 
Тигго”, Маргарита Ставрова, от ООСТ „Димит
ровград", Милия М. Мердович, зает в мебелната 
фабрика „Васил Ивано® — Цитле" и Никола Ис- 
татков, сдружен селскостопански производител 
от село Бребевница.

— Всички тези субекти, които посо
чихте са дейно 'включени във всенарод
ната отбрало и обществената самозалди 
та. Нашата служба допвднява всички за 
дачи 'в топа отношение, преди всичко

щ

'ЯЛ. кс помощта на пъдното ангажиране на 
всички субекти от обществената самоза
щита в местните общности и трудовите 
организации. Благодарейки традицион
ното добро сътрудничество с всички те 
зи субекти, което с удоволствие изтъ
квам, и нашата работа делегатите па по 
следната сесия на Общинската скупщи
на оцениха като добра.

Неотдавна
на СКС в Димитровград, разисквайки за 
осъществя®ането законността и социали- 
ютичесясия морал, констатира, че посе
гателствата към общественото имуще
ство са все по-чести. Какво в този сми
съл прави Службата и какво е сътруд
ничество й със субективните сили в ор
ганизациите па сдружения труд?

— Да. И от това произлиза, че ние 
трябва да провеждаме докрай политика 
та на СЮК. В това отношение постоян
но се застъпваме. В сътрудничество със 
субектите на обществената самозащи
та в организациите на сдружения труд, 
особено със самоуправителните работни 
чееки контроли полагаме усилия

А. Т. Г. Алексов
ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ЗАГИНАЛИТЕ НА „КИН 
—СТАН”

осуетяваме тези посегателства. В С'ЬДСИ 
отвие е празосьднигс органи, разбира 
се ако не се оказваха като достатъчно 
ефикасни
миналата година постигнахме добри ре 
зултати, но място за задоволство няма. 
Занапред към посегатслите на обшест- 

съгласно заключени 
комитет на СК, ше

Вечен етраж и свободата превантивните мерки, през▼♦ общинският 'комитет
— почетоха паметта и по- ф 
ложиха свежи планински ф 
цветя пред паметника на 
загиналите хук патриоти в 
героична борба срещу бъл
гарската окупаторока вой 
ока и полиция. За героич ф 
ното дело на югославските ф 
партизани ;и следвоенния ф 
социалистически възход ф 
«а нашето самоуправител- ф 
но общество говори Цоне » 
Тодоров, председател на Т 
общинския комитет на I 

М. я. *

На 6 май на местността 
„Кин—стан” се състоя гол 
ямо народно тържество, 
организирано от Общинс
кия отбор на Съюза на бой 
ците в Босилеград по по
вод 39-годишнината от 
битката на Църноок.

Няколко стотици хора — 
ученици на основните учи
лища в Бистър, Долна Лю 
Оата и Босилеград, средно 
школци, граничари, общ^с, 
тв ено-пол итически дейци 
и жители на околните села

веното имущество, 
ята на общинския 
предприемам пс-сериозни мерки.

— И.ма ли проблеми в работата ви?

:
!

— Не, няма особени. Благодарение 
-не само на общинската обшествено-по 
литическа общност, но и на по-широка
та общност нямаме трудности, свързани 
с материално-техническата страна. Сле 
дователно, ефикасността ни въобще не 

Известно пък техничесе под въпрос, 
ко модернизиране ше проведем съглас-

скс. /но възможностите си.
А. Т.даОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БА 

БУШНИЦА ф ПРАЗНИЧНА СРЕЩА

Торовете — оай-голям проблем ♦ СЛУЖБАТА ГО СВЪРЗА С ХОРАТА♦♦ф Необходимо е по-здраво -организиране на сел 
скостопанските служби в повишението на добивите ♦ — Щастлив съм, че из

пълнявам трудовия си дълг 
към обществото в една спе 
цифична и отговорна служ 
ба. Това ми е и чест, за 
щото съм винаги в първи
те защитни редици на ре
волюцията и самоуправле
нието, където човек се по 
твърждава като истински 
патриот и комунист — спо 
деля за чувствата си дру 
гарят Дамян.

Милосавлевич е роден 
през 1938 г- в с. Боровац 
край Куршумлия. А Боси
леград ско му е втори ро
ден край. Тук се е сродил 
с хората, всеки ро знае и 
воички са му познати, има

ф ДАМЯН МИЛОСАВЛЕ- 
тт А БИЧ е постъпил в Служба
Нашите възможности в но да се засее само площ I та по сигурноСт през 1962

обезпечаването на изкусг от 60 хектара. Не е пред- Т ГОДИ1На |Като 24-годишен
вени торове, семена и за- прието почти нищо в подо Т младеж На^напред е 
щитяи средства и гориво брението на сортове карто ▼ сЛужбтвал в Долна Люба-
и резервни части за селско фи и фасул. ▼ та, а от 1965 Г- в Бооилег-
стопанската механизация С акционната програма ? рад Отговорно, дисцилли 
са скромни и това неблаго е предвидено в Бабушниш- * 
приятно се отразява върху 
осъществяването на акци 
онната програма в пролет
ната сеитба. Това беше ос 
новен извод от състоялата 
се неотдавна сесия на Об летен ечемик 
щ пискат а скупщина в Бабу ;ра и т-®- Тези площи преди 
шпица. Както беше изне 
сено, онабдяването с изкус 
таени торове върви съ,с за 
труднения. Обезпечени са 
653 тона, а от страна на 
земеделските кооперации 
са направени поръчаш за 
още 510 тона торове. Но и 
когато пристигнат тези ко
личества, все още не ще 
бъдат достатъчни, захцото 
потребите в общината въз 
лизат на 2520 тона.

най-съзнателно 
на възложени- 

това е ни 
шката, която .свързва ми
лиционерските му дни 
през изтеклите две десети 
летия.

Ф Тежки, и хубави момен- 
ф ти е имал милиционерът 
ф Милосавлевич. Но и в ед-

V нирано и
ка община е царевица да ф ИЗПЪЛНЯва,не 
бъдат засети 3120 хектара ф д^у зздачи — 
площ, с овес —• 1805 хекта 
ра, с фураж — 420, с кар 
тофи — 600 хектара, с про 

100 хекта

Ху ■. .^-Ч. -»Ч„. ■ ■У.'.* ЧУ'

мно се намират в частния 
сектор.

На сеоията на Общинска 
та скупщина беше оцене
но, че заплануваните пло
щи с овес и пролетен ече
мик ще бъдат засети, но се 
итбата На царевица още 
не е приключила.

Д. Милосавлевич

ване. За днешния празник 
— пак признание. Колеги
те го предложиха, а Об
щият секретариат в Леско 
®ац му присъди грамота.

ните, и в другите, на пре
ден план винаги са били 
трудовият човек и придо
бивките от нашата социа
листическа революция. С 
такова отношение към 
милиционерската служба, 

Делегатите на Общинска- I Милосавлевич бързо пече 
ли доверието на колегите 
си и на населението в Бо- 
оилеграделса община. Ка
то прилежен служащ, деен 
комунист и скромен човек, 
'неведнъж е 'изтъкван за

много приятели и роднини 
(съпругата му е нашенка). 
Службата го неразривно 
свърза с този край и него

М. Яневвите хора.
БОСИЛЕГРАД

та скупщина изтъкнаха, че 
е необходимо занапред по- 
пълно ангажиране на 
щинския щаб за изпълне
ние на

1 Прием на ученициОб-
Трябва да се изтъкне и 

една хубава новина. Тази 
година сортите хибридна работи, както и това, че 
царевица са нагодени към занапред е необходимо мно 
местните условия, като 90

По повод Деня на Службата по сигурност — 
13 май, делегация на Секретариата по вътрешни 
работи в Босилеград днес ще положи цветя йа 
гробовете на починали и загинали

сел окостопаноките

пример на младите мили
ционери. Не изостанаха й 
официалните признания- За 
миналогодишния 13 май 

к^м земеделоките коопе- ф Републиканският секрета 
ф ри ат по вътрешни работи 
ф му присъди грамота за ус- 

М. Антич А нешно 20-годишво службу-

служащи в 
Службата по сигурност. Представители на Се
кретариата ще занесат скромни подаръци на бо
лни и пенсионирани колеги. Председателят на 
общинската скупщина Любен Рангелов ще при
еме делегация на Службата, а началникът на Се 
кретариата Стойне Иванов ще устрои прием за 
делегация на босилеградските пионери.

го по-гол ям о а нгажиране и 
на сгго от тях са ранозре- по-добро организиране на 
ещи сортове царевица, селскостопанските служби 
Обаче семе виоокодобиввн 
овес е обезпечено количе- рации. 
ство от само 10 хиляди ки

!

лограма, което е достатьч-
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БОРБАТА ЗА 
КИ МОРАЛ КОНСТИТУ ционност, I ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕ- 

Т СКОТО РАЗВИТИЕ НА ИЗОСТАВАЩИТЕ КРАЙГРА
НИЧНИ ОБЩИНИ В НИШКИ РЕГИОН

ЗАКОННОСТ И СОЦИАЛИСТИЧЕС

Да се води I

ОТКРИТО И Последователно {Промишлени обекти и
! дребно стопанствоИзхождайки 

те на Съюза
от задачи- борбата за конституционно 

ст, законност и
забавно да раздвижат ини
циатива за да се утвърди 
политическата, законната 
или друга отговорност на 
членове, които забавят 
задачите по икономическа 
стабилизация или пък на
рушават социалистическия 
морал. и закоността. В та
кива случаи комунистите 
трябва да произнасят пар
тийни наказания за тези 
лица.

Както бе изтъкнато и 
в уводното изложение, ли-

на комунис
тите, утвърдени на четвър
тото заседание на ЦК на 
СКС, общинският 
в Димитровград 
:нието си от 8

социалис
тически морал трябва да 
се води явно, 
средствата за 
формация имат особена за 
дача. Те са длъжни навре 
ме и аргументирано, обек
тивно и конструктивно да 
информират обществено
стта за всички акции, ко
ито се предприемат в наше 
то общество,

'1 Пише: Борис Борисов, директор на Регионалния
<' завод за обществено планиране на Междуобщинска- 
1 ► та регионална общност

Наред с изграждане на голям брой обекти 
селското стопанство, рибарството, горското стопан- 

’ ств,о, вюдостопанството ш |руд'аротвото с Програмата 
{’ за развитие на крайграничните общини в Нишки ре- 
{' пион е предвидено да се откриват и нови промипше- 
1 ни обекти. Голям брой от тези цехове ще се поме- 
*} :Стват 'в добре опазените някогашни кооперативни до- 
* * мюве и други обществени огради, които в момента не 
о се ползуват- Предвижда се обаче и строителство >на
< • нови обекти в някои села шии значително разширя-
< ване <иа вече съществуващите.

тогава и 
маоова ин-комитет 

на заседа 
април т.г. 
уводното ввъз орнова на 

изложение на Райко Зар
ков председател на пред 
седателството и водената 
ди скусия прие заключе
ния, които са доставени до, 
всички първични организа
ции. Заседанието 
чнията обсъждат

свързани с
този въпрос.

Същевремено това е по
стоянна

и заклю-
върроса 

за конституционност, зако 
нност и социалистически 
морал в Димитровградска 
община.

Ако се

задача за всички 
комунисти и затова е нуж
но този въпрос по-често да 
се намира на дневен ред 
®ъ.в всички първични орга 
низации. Те са длъжни не

чинят пример на комунис
тите е най-силното оръжие 
в борбата за конституцио- 
нност законност и социа
листически морал.

По-значителни промишлени обекти се предви
ждат в Бабушнишка община: във Велико Бонинце ще 
се организира производство на облекла в организа
ция на „Първи май" >от Пирот и местния „Текстил- 

> колюр"; в Дървена ябука „Вулкан" от Ниш ще от- 
{* крие лром)И'Шлен цех за производство на части 
и терМ|Офори; в Любераджа ще се преработват леко- 
^ вити билки, а Електронната индустрия от Ниш ще 
У създаде организация за производство 1на метални ча- 
▼ сти в Сирел ъц. В Бабушница с помощта на „Нитекс" 

вет успешно завършиха 25 ▼ от Ниш в рамките на фнка „Лужница" ще се про- 
куроисти. Всред тях 60 на ▼ извеждат платове. В тези нови цехове ще намерят 
сто бяха работници от .ма ♦ работа около 200 работника, 

производство. ♦

има предвид, че А. Т.

*даЙНО-ПОЛИ™ЧЕСКОТО И МАРКСИЧЕСКО ИЗДИГАНЕ 
ВЕТЕ НА СК И СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ НА ЧЛЕНО заВ СУРДУЛИЦА

Приключи работата на политическите школи
В Сурдулица на 5 май по 

тържествен начин приклю
чи школуването на четвър 
тото поколение курсисти 
на Политическата школа 
на общинския комитет на 
СК и първото поколение 
курсисти на Политическа
та школа на Общинския 
синдикален съвет- По този 
повсд за значението на по 
стоянното идейно-лолити- 
чеоко и марксическо изди 
гане на членовете на СК и 
на Съюза на синдикатите 
и за успешното осъществя 
ване на всички самоуправи 
тел ни функции в сдруже
ния труд, .местните общно 
сти и пр. говори Славолюб 
Маринкович, председател 
на ОК на СКС в Сурдули-

щинския комитет на СК до 
сега завършиха 120 члено
ве на СК, а в този, четвър 
тият випуск 28 души. Шко 
луването трая пет месеца 
и обработени са шест обла 
сти с 36 теми. Лектори бя 
ха изтъкнати обществено- 
политически дейци в общи 
чата. Сказки изнасяха и 
Славолюб Петрович — 
Джера, изтъкнат органи, 
затор на въоръженото въс 
тание в този край, Живко 
Младенович, изпълнителен 
секретар на Председател 
ството на МОК на СК 

Южноморавскн регио1н, 
Риста Младенович, 
седател на ОС Враня и под 
председател на Комисията 
за развитие на ЦК на 
СКС и други.

Политическата школа на 
общинския синдикален съ

термалното

Общата оценка,
В Димитровградска община е запланувано да 

ое създадат основни промишлени организации почти 
във всички села, в които съществуват условия за 

X това. Така например в с- Сенокос ще се преработва
♦ дърво, в Долни Кривод ол и Трън оки- Одоро вци „Мон- 

тер" и Електронната индустрия ще организират про
изводство на метални части и метална галантерия, в 
Пъртопогпинци и Горна Невля „Свобода" от Димитров- 
Град ще дислоцира част от своето производство на

7 облекла, а „Котекс” от Сплит, в чий то състав рабо-
♦ ти кожопреработвателната организация „Братство", 
| ще открие нов промишлен цех в Долна Невля, докато
♦ „Вулкан" от Ниш е запланувал производството на 
т пружини в Смилювци. „Услуга" от Димитровград ще

дислоцира част ©т тъкачния цех в Поганово. С отдел
но самоуправително споразумение „Нитекс” От Ниш 
е поел задачата да дислоцира част от своето произ- 
1ВОДСТВО в Димиоровград. Общо в новозаплануваните 
обекти ще се създ>адат 
на около 370 работника.

Ат ? Пиротска община промишлените гиганти 
Т ”1|ИГ^Р и „Първи май", както и по-малките „Будуч-
▼ МОст 1И „Любомир Карталевич" са се наели да раз-
▼ ШИ|Ря>ват производството ои в крайграничните и дру-
▼ ™ 1С0ла |а общината, каквито са: Ръсовци Луканя
♦ Демока, Бърлог, Височка Ръжана, Нишор,' Крупъц' 
& °У,ков°. Сречковац и други. В 1Новите промишлени’ 
А °“®КТО1 ,на територията .на Щротсжо ще намерят ра-▼ оОта повече от 1000 работника. р

♦
:изтък

ната на съветите на тези 
школи, е че това образо
вание е изпълнило очаква
нията и че се очаква по- ф 
голямо участие и ангажира ф 
не на завършилите куроис- а 
ти в работата на обществе 
но-политичеоките органи
зации, органите на самоу
правлението в организаци
ите на сдружения труд и 
местните общности.

в

:пред-
На края на школуване

то, а в рамките на плана, 
курсистите на двете шко
ли направиха четиридневна 
научна екскурзия по пъте 
ките на АВНОЮ.

:

:
условия за трудоустрояванеца.

Инак, школата на Об- С. М. I

натТакцш^ищо не'бива даПниНАшненада”КАТАЗА ТАЗГОДИШ

Конкретни активности във всяка среда
Тазгодишната акция 

„Нищо не бива да ни изне
нада" в местните общнос 
тите, организациите на 
сдружения труд, трудови
те и обществено-политиче 
ски организации и общнос 
ти в Босил е градска общи
на ще се организира и про 
вежда поради единствена
та и общоприетата цел — 
да укрепва отбранително- 

сигурнастната подготве- 
' ност в общината, както по 

време на природни бедст
вия така и по време на 
евентуална война. Понасто 
ящем комитетите по всена 
родна отбрана и обществе
на самозащита готвят кан 
кретни програми от актив
ности за участвува не в ак
цията. Носители на същата 
са местните конференции 
на ССТН и първичните син 
дикални организации.

Председателят на ОК на 
ССТН в Босилеград Иван 
Лазаров подчертава, че та 
згодишната акция, трябва 
да даде максимален ири-

на ефикасността на проти- ♦ 
(впожарната защита, си
гурността в движението и 
в спречаване последиците 
от природни бедствия и 
други масови несполуки.
От оообено значение ще бъ 
де и решително противо
поставяне на всички посе
гателства. към обществе
но и лично имущество, оре 
щу нарушаването ша обще 
ствения ред и огюкойство, 
криминала, както и против 
дейсгвуването от вражес
ки позиции срещу страма-

нос към политическото мо, 
билизиране на трудещите 
се и гражданите за ефика 
сно преодоляване на ико
номическите трудности и 
за укрепване сигурност- 
ната и отбранителната опо 
собност на обвщиата ка
то Цяло. Акцията трябва 
да се организира така, че 
да не бъде само учение, но 
непрекъсната активност на 
всички обществено-полити 
чеоки сили начело със Съю 
за на комунистите в реша 
(ването на конкретни въп
роси и задачи във вся,ка 
среда в общината.

Едно от начинанията в 
тазгодишната акция е чрез 
организационно и кадрово 
организирано подготвяне, 
оспособя/ване на всички ио 
оители на обществената 
самозащита ефикасно да 
се защитават самоуправи- 
телните права, трудовия и 
делови морал от несамюуп- 
равителни и бюрократич
ни поведепия- Не по-мал
ко внимание ще се обърне

За активиране на по-рано посочените природни 
условия в областта на к к
Црограмата туризма в трите общини с 

се предвижда между другото разширява- 
■не дейността на Звояска баня, като здравновъзста- 
ноаителен /комплекс, раашщряиане на араничнолротг- 
аювателиин пу/нкт „Градина" и /изпраждането на нов 
автокъмпинг /и мапюи обекти тю долината на р Ерма 
и в с^бгрдието, псннататъшно оборудване на .междс- 
шро|дния път Нтгш — Двшитровлрад, развитие на 
ловния и з№гния туризъм и други. Носители на тази 
“Р1, пР°прамйта оа местните организации и друш 

1 звъ/н Региона и Републиката, между .които и „Ком
пас от Любляна,

Обща характеристика на всички промишлени 
обекти е тяхната сра/анитея/ио малка мощност с ма
лък брой /работници .и висока производителност. По 
такъв /начин те ще представляват изключително си
лен фактор за иодобря/ва/не «а личния и обществен 
Ста1ниа/рдт на крайграничното населеолие 
б-цд/ат въе функцията

та.
Изхождайки от тази 

твърде важна задача, /в ме 
стните общности, трудо
ви и обществен о-гголитич е 
оки организации ще започ
не обуча/ване на население
то и трудещите се за лич 
на и съвместна защита: 
Гла/вната проверка на пос
тигнатото ще се направи 
чрез заключителните актив 
пости на Акцията,, които 
ще се проведат през октом 
ври — ноем/ври т.г.

и ведно ще 
/на /икономическата стабилиза

ция, защото това производство ще дава асортимент 
от стак/и, внасяни от чужбина. Почти всичките са от 
т-н. „дребно стопанст/во”, а нооители 
на сдружения труд от ‘Пяла 'Югославия, което има 
особено значение за задълбочаване на братството п 
единството на югославските /народи и /народности /и 
и а /солидарността, залепнали в ооповите на нашето 
федеративно самоулравиташю социалистичес/ко об- 
/щество.

са организации

(Следва)В. Б.
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стопанство • 1
ОСТ КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА”

Пред сериозни изпитания
и амамен ти се предвижда 

дяване на 
Асортиментът на производ
ството на „Свобода" е та
къв, чс за купуването на 
готов и облекла в семейния 
бюджет обикновено се от 
делят най-малко средства. 
При това е отменена и про 
дажбата на такива изделия 
на кредит, което съ'ЩО от
рицателно се отразява вър 
ху продажбата на готови 
облекла.
ИЗХОДЪТ Е В МОБИЛИ
ЗИРАНЕТО НА СрБСТВЕ 
НИТЕ СИЛИ

С мерките на данъчната 
политика цените на готови 
те изделия на конфекция
та са увеличени с 18 на 
сто, което още повече ус 
ложнява тяхната продаж
ба. Всичко това показва, 
че ОСТ „Свобода" в момен 
та наистина се намира в 
доста трудно положение и 
е изправена пред редица 
доста трудно решими про
блеми, следствие на което 
се очаква известно стагни- 
ране. В резултат на ново- 
настъпилата обстановка ще 
се наложи и поместване 
на приетите термини за 
ползуван е на годишните по 
чивки. В „Свобода” счи
тат, че единствено с моби 
лизирането на собствени
те сили до значителна сте
пен може да се смекчи не 
приятното стечение на об 
стоятелствата и да се по
търси изход от сегашното 
незавидно положение.

изде-средства в готови
понеже трябва да се 

лагер. П.риба-
назадачи

ОСТ конфекция „Свобо
да" в Димитровград за на 
стоящата делова година 
са доста амбициозни. За 
разлика от предишната го 
дина обаче още в начало- дина до 
то тук се срещнаха с ос- то от сюоя страна 
трия проблем ма Недостиг върху производствени-] е 
та възпроизводство»!г ма-разходи), положението на 
тариалм и суровини за про тази тРУД°|,а организация 

дунадия, предназначена за наистина се усложнява. л 
чуждестранните пазари. безспорно -рова не е 
Касае се именно за обезпе значение и за 
чавапе на качествени тъка- на дохода и чистия доход, 
пи и техния асортимент, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

текстилна на ДИМИТРОВГРАД ОБ

Плановите потр ебле н и еъ о.литя,
държат на

ли към това, че лихвиним
те на средствата са много 
по-голоми в настоящата го 

30 на сто, кос
елия е

без 
създаванеОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА „АВТОТРАН

СПОРТА” В БОСИЛЕГРАД

Без загуба н без 

акумулация
които нашата 
промишленост произвеж- РЕМЕНЯВА 
да при доста затруднени Съществен момент за сто 

на ООС1условия-
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ КУ
ПУВАЧИ ПО-ВЗИСКАТЕЛ

панската дейност 
„Свобода" е и местополо- 
жението на Димитровград,

НИ т.е. неговата отдалеченост 
от западните граници. Мпо 
зина от потребителите от 
западните,страни твърде 
рядко се решават да дой
дат тук и не проявяват не 
обходимия интерес, 
ради транспортните разхо 
ди, а и че липсват гаран
ции. нормално да се снаб
дяват с гориво. Гова от 
овоя страна затруднява 
стопанската дейност на 
организацията, тъй като по-

През първите три месеца от настоящата годи
на Автотранспортната организация в Босилеград е 
превезела над 187 000 пътника и 11 050 тона различни 
стоки. Осъществен е общ доход от 33 502 770 динара. 
И занапред недостигът на автогуми и резервни ча
сти е основен проблем

Автотранспортната орга
низация „Автотранспорт” 
от Босилеград, която мина 
лата година приключи със 
загуба от 1 587 943 динара 
(покрита със средствата от 
амортизацията), през пър
вото тримесечие на настоя 
шата делова година отчита 
положителни делови ре
зултати. Това се дължи пре 
ди всичко на подобрената 
трудова дисциплина, по-ка 
честваните превозни услу 
ги, икономиите на гори
во и масло и повишения 
оборот в товарния и пътни 
чеоки транспорт. При то
ва 180-те трудещи се, са 
осъществили общ доход от 
33 502 770 динара и по от
ношение на същия период 
на миналата година е уве
личен с 33,4 на сто.

„Свобода" се озова пред 
сериозни изпитания н пора 
ди особената взискател
ност на чуждестранните ку 
пувачи. За разлика от пре
дишните години, тази го
дина те са далеч по-стро
ги, и по отношение на ерз 
ковете, ,и по отношение ка
чеството на изделията. 
Предишните години за 
тях се произвеждаше в т-н. 
междусезонн. Сега те тър 
сят доставката на издели
ята строго за сезона, кое
то се стълкновдаа с произ
водствените възможности, 
и изисква неговото преус
тройство.

С оглед на изменение 
сроковете за доставка, на 
лага се все по-голямо ан
гажиране на оборотните

по-
щия през първите три ме
сеца от 1982 година.

Въпреки затруднените 
условия на стопаниска дей 
ност, благодарение на ико 
нолпии във фоддовете са 
внесени 303 444 динара. На- малко са средствата в за

падни валути, коетб 
спъва

пък
набавката на въз-

истина това не са големи 
средства, но ако се има 
предвид, че и през същия 
период на миналата годи
на очтитаха загуба от 
1 090 875 динара, 
това е охрабряващ факт в 
по-нататъшната 
За лични доходи са разпре 
делени 5 549 361 динара и 
същите са увеличени с 19,4 
на сто, а средният личен 
доход възлиза на 7355 ди
нара и все още е най-ма
лък в общината.

производствени материали 
и суровини.

За сложната обстанов
ка съдействува и намалена 
та продажба на готови из
делия на домашния пазар, 
понеже в плановите доку-

все пак

работа.
Ст. Н.

Работнички от „Борово" в Димитровград
Около 50 работнички от 

комбинат .,Бо
Гостенките най-напред 

бяха запознати с характер- 
ностите на общината, „Ти
гър" и ООСТ „Димитров
град", след което разгле
даха цеховете на каучуко 
вата промишленост и из
ложба на народни, ръкоде 
лия, организирана от работ 
ничките в ООСТ „Димит
ровград”. Особено въоду
шевени гостенките оста
наха от посещението на

Погановски манастир и 
околността му и на грани 
чната застава „Иван Кара
иванов", къде-го за името 
на заставата и всекиднев
ните задачи говори коман
дирът на заставата Драган 
Станкович. След това бе 
показано залавяне на ди- 
версант с дресирано куче.

Гостенките от Борово 
посетиха и „Първи май" в 
Пирот.

каучуковия 
рово” от Борово, бяха на 
посещение на 7 и 8 май в

В организацията изтък
ват, че проблемът с авто- 
гумите и занапред не е 
решен и че набавката им 
е доста затруднена, поне
же снабдителите търсят за 
тях валута. Поради това и 
доходът, осъществен през 
тримесечието, е по-малък 
с 10 на сто. В момента 
няколко автобуса и товар
ен камиона стоят без гу
ми, което до значителна 
степен намалява общия 
доход.

Съобразявайки се всеки
дневно с трудностите — 
недостиг на автогуми, ре
зервни части, голямото уве 
личение цената на гориво
то и маслото, трудещите 
се са предприели твърде 
важна задача — възможно 
повече да намалят разхо
дите. В това отношение 
са постигнати известни ре
зултати, но това не значи, 
че са използувани всички 
възможности. Изразходва 
ните средства по отноше
ние на същите през тоя 
период на миналата годи
на бележат увеличение от 
27 на сто (6 процента по- 
малко от увеличението на 
общия доход) и възлизат 
на 25 772 495 динара. Като, 
резултат на всеобщо ико
номисва не доходът бележи 
увеличение от 59 на сто и 
възлиза на 7 730 275 динара, 
а чистият доход през пър-

каучуковата промишле
ност „Тигър—Димитров

град”. По този начин ра
ботничките от „Борово" на
правиха възвратно - посе
щение на колежките от 
ООСТ „Димитровград", --- 
и то посетиха „Борово" на 
7 и 8 март.

ко

А. Т.

СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ДЕЛО

САМИ СИ ОБЕЗПЕЧАВАТ МЕСОЗа разрешаване на т°я 
пробле!м казват в „Авто
транспорта” в Босилеград, 
трябва да се ангажират 
и обществено-политически 
те дейци в общината, ре
гиона и републиката, имай

При интерната в Долна Любата години наред с 
отпадъците от храна се угояват свине. Така през 
течение на цялата учебна година квартируващи в 
интерната 60 ученика имат достатъчни количества 
свинско месо.
Там, където заедно жи

веят и ое хранят много хо
ра, се създават и големи 
количества отпадъци от 
храна. Не е изключение и 
интернатът на основното 
училище „Христо Ботев" в 
село Долна Любата (Боои- 
леградска община). Вече 
няколко години в ученичес 
кото общежитие отпадъци 
,те не се хвърлят, но се 
оползотворяват — с тях се

то за периода октомври — 
ноември, относно докато 
се угои първата свиня. А 
когато се заколи една, ве
днага започва угояване на 
друга свиня и така до края 

полугодие. 
През течението на една 
учебна година се угояват 
по три и повече свине.

Без отпадъци не се мо
же, но с отпадъците могат 
да се осъществят значител 
ни икономии. Колективът 
на долнолюбатското основ
но училище навреме прило 
жи тази проста, но важна 
истина.

угояват свине, които сетне 
се обезпечават достатъчни на второто
■количества свинско месо 
се колят- По този 
се обезпечават достатъчни 
количества свинско 
за прехраната на

ки в предвид, че това е 
единствената организация

начин

от тоя вид в Босилегр ад
ска община и, че стопани
сването и на

месо 
учени

ците, квартируващи в ин
терната.

Благодарение 
„дребно" производство, ро
дителите на учениците сега 
дават само по 3 кг месо и

останалите 
организации до голяма сте 
пен зависи от нея.

вите три месеца възлиза 
на 5 852 806

на това
динара или 

64,6 на сто повече от съ- М. Я. к. г.
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Белград
!' —ЯЕМДИ

Стабилизационни завои
0 тореното досега за икономическата ста- 

оилизация
манията и договорите" — бе подчертано, осо
бено в уводната и заключителната речи.

И за отделните интереси се говореше 
по-инак, отколкото в последно овреме бяхме 
свикнали да слушаме, а понятията „единение" 
и „съвместни интереси" и онова, 
подразбира под тях, частично са разяснени. 
Бе казано, че отделните и частичните интере- 

I, особено онези които не са в унисон със 
съвместното и договореното „можем да разбе
рем, обаче не и да оправдаем", че „частични
те интереси трябва да се подчиняват на съв
местните”, че съвместният интерес не е про
ста сума на отделните интереси и че не мо
же да се позволи поради тези интере.ои да се 
блокира приемането на решенията съществе
ни за осигуряване на непрекъснатия процес 
на производството.

А нализирайки активността на СК и от- 
на страната повече се израз- говори остта му за икономическата ста-

ява като приспоообяване към по-сирома билизация, членовете на Централния ко
шен жшют, отколкото да предлага по-добро дштет на ОЮК на Седегото ои заседание се 
ъст я ие. веждането на обществените съгласиха, че условията за тази нова стабили- 

тп °р^С'И Н3 т?зи Стад'ий засега се показа ка- зационна крачка може да се създадат едии- 
фикасен бент против онези отрицателни ствено с нови раздвижвания в Съюза на ко- 

ходове, които, стопанството в страната тегле мунистите и обществото. Тези промени тряб- 
ха към големи трудности. Намалено е потре- ва да текат поне в три направления: първо, 
олението, до известна степен намаля инвести- акцията на СК да бъде по-единна отколкото 
циоманията, в чужбина вече не се задържава досега, работата на всички органи и хора, ко 
които ще и колкото ои ще. ,Ит0 решават да бъде повече публична, след

което се

отговорността на всичкиТова, обаче, предизвика това да се издигне 
равнища, така че частичните интереси да бъ
дат подченени на общите.

стагнация или
намаляване на производството, а същевремен
но има понижение на гражданите, 
че административни интервенции ’ отколкото 
побрано, а снабдяването и па хората и на тру- •»а»Редък се знаеха и побрано, в подобни об- 
довите организации и нататък е твърде лошо стоятелства бяха казани много пъти. За пое- 
Всичко това, засега, все пак е в полза на ико леПн°то заседание на ЦК на СЮК е харак- 
номичеоката стабилизация, обаче ако про- терно, обаче, връщането към йстинокил пар- 
дължи така, вместо очакваното оздравяване ™ен Речник- Вместо обикновените фрази и 
бихме могли да попаднем в сяце по-големи обо0ЩеН1И призиви, пък и частично пренебре- 
трудности. Е то защо, върху ооновите на нап- гаване на водещата роля на Съюза на кому- 
равеното досега (разчитаме тук и на по-гол- иистите, членовете на ЦК на СЮК без зао- 
ямата отговорност и дисциплина почти на бикаляне и колебание изтъкнаха, че „акцията 
всички равнища, на до известна степен про- на ^ трябва да бъде единна", че отговор-но- 
мененото отношение към общественото илгу стДа за успеха на икономическата стабили- 
щество и по-решителното осуетяване на кри- 
минала и на различните злоупотреби...) бй 
трябвало да се направи един нов завой. Завой чави шт' че икономическите мероприятия и

критерии трябва да бъдат същи за всички.

има пове- Воичкп тези условия за по-нататъшния

огато към тези тонове се добавят .и по 
следните изречения от заключителната 

реч на Митя Рибичич, когато — цитирайки 
лХротрамата на СЮК — предупреди за дълга 
на членовете на СК да дават личен пример,

кръг на 
които трябва да се

тогава става пълен действителният 
ооновните предусловия, 
удоволетвсрят за да се излезне от сегашните 
трудности. Това същевременно е и начин що- 
то за стабилизацията вместо с рестРикции да 
се борим чрез насърчителни мероприятия- То
ва са и основите върху които може да се из
гражда и опира Дългосрочната програма на 
икономическата стабилизация, защото „наша
та политика не може да бъде политика на 
сиромашия, редици и недостизи...”

зация превъзходно лежи на комунистите, че 
•ова да мобилизират всички на!.ре> л-

койгго далече по-малко би се облягал (Върху 
подтиквал прог

ресивните творчески сили, който завой би бил
рестрикциите и повече би

р еафирмирана е в последно време доста 
забравената тема за отговорността: ..В

в служба на увеличението на производството Съюза на комунистите няма място за онези, 
и стандарта на трудовите хора и развитието които се колебаят, които се отнасят опортю- 

}1на самоуправлението. Главното трасе на този нистичеоки и не осъществяват договорената
политика..." „Изключително е важно всеки да

Публичността на работата и личната 
ггеворност при това са гаранция, за да не 

тръгнем отново по стария път. да не се пов
торят старите грешки.

стабилизационно-прогресивен път е дадено 
Дългосрочната програма на икономическата 
стабилизация-

в поеме пълна отговорност за осъществяване 
на задачите и функциите, с които е задължен 
съ.глаоно Конституцията, законните, споразу- М. Томашевич

КОМЕНТАР*

Не само активи... ва да ли сме „преорганизирани" ,и 
дали са ни потребни работничес
ки активи, акцианши конференции. 
съвещания, делегации и други об
лици на дейстивуване на обществе
но-политическите организации и са 
моуправителните органи — трябва
ло би всъщност да почне ангажи 
рането върху цялостното оживот- 
вориване на ролята му.

приемането на новата Конститу
ция, се говори за това, как няма 
достатъчно сътрудничество на ли
нията трудова организация — ме 
стна общност, относно СК в сдру 
жения труд — СК в местните об 
ЩНОСТ1Г, но досега имаше малко 
уогглия да се използуват всички 
статУтни и други възможности за 
съвместна работа.

Никъде не водят размишленията за това дали активите на 
комунистите преки производители са ни потребни или не. С такива 
недоумения не се върви към сфанзива на Съюза на комунис

тите.
Това са някои от показателите, 

че са непотребни дилемите за то
ва, дали работническите активи и 
другите облици на действуването 
(на СК са потребни или не. По вре 
мето на множество 'други „активи” 
— технобюрократичеокм, но не и 
само те — бе казано на неотдавна 
състоялото се заседание на Коми 
.ията за развитието на СК, късог

ледите оценки за това, че някои 
.облици на действуването на Съю 
за на комунистите не са «и потреб 
с:и — (някак ои не водят към офан
зива на Съюза на комунистите. А 
офанзива в настоящия момент, по
чти една година след провеждане
то на партийните конгреси, толко
ва много ни е потребна.

Обаче, .в това се и състои проб
лемът. Вместо усилия щото в мио 
жеството съществуващм институ
ции колкото е възможно по-после

В изнамирането отговора на въ,про 
са защо се срещаме с диехармония 
между отдавна прокламираните 
цели . и осъществяванията, трябва 
ло би да се върнем към онова, ко 
сто няколко дни пред Първи май 
бе казано на заседанието на Коми 
сия та за развитие на Съюза на ко
мунистите към Председателство
то на ЦК на СК в Сърбия- На то
ва заседание, да си припомним, се 
разискваше за работата на актив
ите на комунистите преки произво
дители. Казано бе, че вече с го
дини се предупреждава за почти 
идентичните слабости в работата 
на тези специфични облици та дей 
ствуването на СК, обаче проблеми 
те бавно се преодоляват. Затова 
от време на време се чуват нео
фициални, но все пак редовни ко

ментари, че „работнически акти
ви в работническата партия не са 
необходими", което открива единI 
значително по-широк проблем. То 
ва ни предупреждава на присъст
вието на една от онези рестрик-п-ш 
ни „идеи", които стратегията на 
действуването на СК свеждат на 
разговори за това ,укакво е и какво 
не е потребно", а ие за по-натагъ,- 
шно оом.исляваие на активностите 
на всички обли ци на действувай е 
на Съюза на 'комунистите, пък 
и на другите обществено-полити
чески организации и само управи те 
лни органи, от които се очаква до 
максимум да увеличат работниче 
око'го влияние в обществото.

•дователно да се изяви акцията на 
•имаме вайкаме ласата, с тодшни 

шия над факта, че някои от орга
ните и телата не са дейни и „сле 
дователно", се поставя въпросът за 
това дали ,;изобщо са потребни". А
за някои от тях може да се каже, 
точно калето е случаят с множест
во работнически активи, че е има 
ло твърде малко- опити да се подо 
бри работата мм.

В този смисъл, интересен е опи 
тът на някои местни общности. В е 
че по-дълго време, а особено след

И точно на една крачка пред 
непотребните размишления за то- Б. Радивойша
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Стопанството на съседна Унгария в началото на осемдесетите 
изправи пред такива грижи, какпито никога по-рано не 

е имало. След дългогодишен урав повесен възход то се озова, според 
обща оценка, в критическо положение. Качеството в стопанисване- 

съдбоносно. Запазването на стандарта и на вмпп-

ГСД11НИ се

то изведнаж стана 
нс-нкономическото равновесие на страната налагаха предприемане 

решителни стабилизационни ме-ронриятия в производството, разм 
яната н потреблението
на

тоиа зърнени храни повече от за
плануваното. Особено високи бяха 

цдрошща. Средните
о азвитиего на унгарското -наци- 
' онално стопанство зависи до 
голяма степен от участието му в дооивите на 
международното разделение на тру добиваI а 1а множество дщржавнн 

от възможностите за имения бе вад десет тона от хек-да, относно
пласмент на стоките «а световния тар. обаче, добрите ироизводствс- 

бътрешният пазар е много ,ни резултати не са адекватно
обезпечи лорпзирани в международната раз-

ва-пазар.
Л1алък за да може да 
просперитет на съвременното го- мяна. 
лемо серийно производство. От 
друга страна, в страната липсват един тон царевица се продаваше 
достатъчно суровини и енергийни за 16н долара, а миналата година 

необходилш за такова само за 121) долара. Цената с*

1981 годинанапример, през

наизточници,
производство. Всичко това, следо- пшеницата от 221) долара за тон 
вателно, калето и съвременното през 19»! година миналата година 
ооорудване и технология трябва да падна на 181) долара. Паднаха и

цените и на други произведения:
До края на седемдесетите годи ябълки, вино, птиче и говеждо ме

ни икономическите отношения с со. Последица на всичко това е 
другите страни се развиваха без намаленият прилив на валутни оре 
по-големи сътресения. Между-народ дСтва от заплануваното, 
ната търговска размяна растеше Към запазване на равновеоието 
по-бързо от индустриалното произ засега повече е допринесла рацио- 
водство, дори по-бързо и от нацн- нализацията на вноса 
оналния доход. Половината от на- увеличението на износа. Касае се, 
ционалния доход се осъществява- преди всичко, за намаляването 
ше чрез външно-търговската дей- вноса на нефт, нефтни деривати, 
«ост (от това една четвърта част кокс и суровини, които може да 
в размяна със страните вън от се набавят от домашните източни- 
СИВ). Постигната е висока степен ци. тези изсточници трябва също 
на покритост на вноса с износа така да се активизират. Успоред- 
(в 1981) година 93,8 на сто).

жизненияще застрашаваКонтролираната инфлация и 
стандарт. На снимката: Будим — Рибарската крепост

са квалифицирани. Затова се под
чертава потребата от по-уокорена 
промяна на метода на партийната 
работа и направляване на акцията 

развитие на фабричната демо
крация, което ще даде 
ност за по голямо участие на ра
ботниците в приемането на реше
нията, в контрола над провеждане
то им, както и в оценяването на 
работата на ръководните и делови-

пана I

се внася.. • Пая Лошонци в дома нагарля
един кооператор, при посещението 
на Петар Стамболич в тази съсед

но болшинството отна стрина — 
народа проявява разбирателство за 
състоянието и вярва в политиката

към
възмож-

отколкото на партията.

ПРОМЕНИ ЗА ПО-ДЪЛЪГ 
ПЕРИОД

на

С усилията и лишенията се 
,-щават условия за някои по дъл
боки промени в засилване на изио- 
оната способност на цялото стопан 
ство, които изискват повече време. 
Касае се за увеличението на про
дуктивността на труда, качеството 
на промишлените произведения, ко
ито въпреки голямото участие в 
(износа в страните на СИВ, ие са 
(достатъчно конкурентни. Предпри
емат се също така мерки да се 
ускори развитието за износа на 
способни капацитети за сметка на 
онези, които продоволствуват дома 
шния пазар.

Променя се и системата на 
цените, с цел да се изострява по- 
'качественнят труд и почжономич- 
(ното стопанисване. Премахват се 
различните давания и привилегии. 
Търси се по-голяма самоинициатив 
мост на стопанските субекти. За
криват се 'или пренасочват не 
рентабилните цехосве, което пред
поставя разместване «а работната 
сила под лозунга: „Всеки трябва 
да работи там, квдето съществува 
действителна нужда за неговия 
труд". Все повече се говори за 
необходимостта от по-стимулатив- 
на система в областта на запла-

те тела.

КРИТИЦИ БЕЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
но с това увеличават се икономи- 

Обаче, от тогава до днес за- ите във воички области на произ- Борбата за равновесие тече в 
неблагоприятни международни и 
сложни вътрешни условия- 
зинството работници, граждани, ко 
оператори показва разбирателство 
за стабилизационните мероприятия 
и готовност да изпълнят дълга си. 
но общият обществен климат не 
.може по всичко да се нарече ве
дър. Хората искат повече, откол- 
кото досега да знаят в какво се 
състоят проблемите и как е въз
можно да се решават. Търсят по
вече информации за състоянието, 
искат да знаят как се е стигнало 
до всичко, защото дълго живеели 
с убеждението че социалистическо

е ;гдетвото и потреблението. 
1981 П у г у ,

ЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРТ НА

пазването на равновесието 
главната грижа. Към края на Мно-
година положението става критич
но. Високите лихвени проценти ГРАЖДАНИТЕ 
формирали тази година на светов-

Всички тези мероприятия вли- 
труднените условия за кредитира- яеха и по-нататък ще влияят вър
не (съкращаване на ороковете на ху стандарта на работниците и пра- 
връщане), правеха положението жданите. За да се запази равнове- 
още по-тежко. Бе поставено под сието между стоковите фондове и 
въпросителен знак дори и отпла- пскупвателната сила ;на наееление- 
щането на дълговете, чиито крат- то, за тази година се предвествя- 
коорочни задължения се увелича- ,ва по-голяма строгост в политика

та на заплатите. Запланувано е за
платите в настоящата година да 

3,5—3,8

ния пазар на парите, както и за-

ха рязко.

МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЗУЛТАТИ
С мероприятията, които

се увеличават средно с 
се процента, а цените на дребно със 

предприемат главно се цели да се 7,5 на сТ0 {миналата година запла- 
увеличи износът и засили конку-

то стопанство не може да разтръ- 
01 т никаква криза.

Както и винаги в такива и по
добни обстоятелства, покрай до- 
бронамарните критици явяват се 
и критикари на системата, които 
по правило не предлагат решения 
или пък предлагат нещо, което не 
е приемливо за обществото. Пар
тията се среща с такива 
най-често в идейната сфера. На 
вълните на антисоциалистическите 
идейните

тите нараствали с 3,4 на сто, а 
рентната способност на стопанство ц0НИте на дребно със 7 процента), 
то. Но, цената на равновесието е 
голяма. Индустриалните стоки тру-

Продължава процесът, попра- 
во, на умерена и контролирана ин- 

дно минават в острата конкурен- флация, която и занапред ще бъ- 
ция на западния пазар. Някои ин- де съпътсшувана от тенденцията 
^устриални отрасли миналата годи- КъМ упадък на жизнения стандарт
на не осъществили запланувания Тази година потребителите ще пла 
износ. Игличините преди всичко се явления

по-големи жилищни наеми, 
намират в големите разходи, в ела- по-малко ще пътуват по страната 
бото качество на стоките и — как <и в чужбина (поради поокъпването 
то изтъкна на декемврийското за- на бензина и премахването на ня- 
седание на ЦК на УСРП членът кои облекчения), ще имат повече 
на Политбюро Ференц Хаваши — грижи около годишните почивки и 
в това „че в тези отрасли не е ще им трябват повече пари за па- 

пазарният зара, защото се смята че цените 
-на. хранителните изделия ще се 

Увеличеният износ на промиш- увеличат най-малко с 2,5 на сто. 
лени стоки в страните на СИВ е Равновесието търси лишения 
осъществен повече чрез огранича- на всички. Разбира се забелязват 
ване на вътрешното потребление, се и тежнения бремето по-равноме- 
отколкото с увеличение на произ- ,ино да се разпредели в общеетво- 
1водството. За това, впрочем, гово- то* Гражданите с по-шлеми залла- 
ри и сведението, че средното го- ти ще имат по-големи разходи, 
-пищно увеличение на индустриал
ното производство от 6—7 на сто това как е разпределена, предиз- 
в предходния период се е спусна- вписва загриженост У воички: от 
ло на, 2 на сто в 1982 година.

Противположно на това, сел- функционери. На затруднените жм- 
скостопанското производство бе знени обстоятелства никой не се 
увеличено миналата година с 4 на. радва — заяви председателят 1На 

Произведени са 14,7 милиона Председателския съвет на НР Уи-

щат
ти ге ...

Воички тези промени, тъй ка- течения изплуваха на 
светлина и явления на национали
зъм, за което беше много говоре
но към средата на януари т.г. на 
двудневното национално 
ние за агитацията, пропагандата и 
просветната политика.

Действуването
|Рите не е отделна характеристика 
на политическия момент на днеш
на Унгария, но и е факт, че тези 
сили имат свое място в събития
та и че влияят върху обществения 
'Климат. Трябва 
опита, че в

то стават в сложни затруднени ус
ловия, често имат за последица ос
три конфликти на интересите. Пар 
1 одните организации във фабрики
те, чиято акция главно е насочена 
към мобилизация на работниците 
за изпълнение на плановите зада
чи, се срещат с нови проблеми, 
от правилното тълкуване на отно
шенията между общите и частич
ните интереси, до въпроса „как да

съвеща-
достатъчно развит 
труд.”

на опозиционе-

се превежда на езика на трудово- 
състезателното движение изисква
нията за засилване на качествени
те елементи в стопанисването.”

Ясно е, че има и несправяне в 
обстановка,

да се припомни на 
изострени социални по-Обаче, тежестта, без оглед на

ложения винаги е имало опити за 
възкресяване на призраците от ми- 
налото. Трябва, обаче, да се вярва 
в надмощието на прогресивните 
ли, чатато роля в такива битки е 
съдбовна.

обикновения човек до най-виешите отстъпваненовата
пред загов орниците на „по-твърдия 
централизъм” или предприемането 
на отговорността за работите, за 
които партийните организации не

сн

ето. Калман Петкович
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беседа с александар фира направи 

съвет по
'а същото това може да 
Съюзният изпълнителен 
отношение на съюзен орган ма уп
равлението- Този механизъм съще
ствува на равнище на воииаои об
ществено-политически общности. 
Обаче във Федерацията, ако Скул- 

на СФРЮ оцени, че реиу-

жение, са отговорни за собствено
то си развитие, но и за развитието 
на Югославия като цяло, е възмо
жен само на единното обществе
но-икономическо устройство. Яв
ленията на нарушаване на единния 
югославски пазар започнаха да по 

„чават такива размери, че застра
шават единството на цялостта на 
10 бществ ен сшканомиче окото уст
ройство, а в крайна линия и юго
славския федерализъм. Поради 
това трябва да се очаква, и това 
е единственият път, всички кон
статации, всички ясни публични об 
щественочполитически определе
ния възможно по-бързо да се пре
творяват в съответна обществена 
акция. В това първи трябва да бъ 
дат органите и организациите, ко
ито и конституционно са отговор- 

ЗАПЛАХАТА НА ЕДИННИЯ ЮГО ни за опазване конституционност- 
СЛАВСКИ ПАЗАР ВЪЗПРИЕМА та и закоността" —.казва д-р Фира. 
ДИМЕНЗИИ, КОИТО В КРАЙНА 
ЛИНИЯ ЗАСТРАШАВАТ И НА 
ШИЯ «ДЕДЕРАЛИЗЪМ 
^■5 •»

КАКВО
МОЖЕ ДА СЕ 

ПОМЕСТИ В 

НОРМАТИВ
НАТА РИЗА

щината
бл-икаеоки закон не е >в уиисон със 

закон или Конституцията, 
тя трябва да раздвижи постърка 

на Юго
съюзен

пред Конституционния съд
Защото тогава само той мо 

же да преразгледа основателност- 
тези искове и да произнесе

славия-

та на
окончателно решение — предупре 
ждава др Фира.

:ГРАНИЦА НА НОРМИРАНЕТО
очно преди двадесет години

обществено-поли ^ 
тическа система е вградена 

Още една важна институция- кон
ституционното съдийство. Припом 
нямо си. На първите съдии на Кон 
ституциомния съд на Югославия 
(по повод даване тържествената 
клетва) 'другарят Тито се обърна 
и с тези думи: „Вие трябва да во 
■дите сметка за принципите на со
циализма и за интересите на общ
ността, за по-натагьшното социа-

През цялото време говорим за 
опазването на нормите, но не и 

всичките заслужават това? За
това, как да се справим с норма
тив изма?

в нашата
ли

Всичко това ни дава повод да 
попитам колко, всъщност, на прак 
тика се зачитат решенията на Кон 

се рядко върши чрез приема- ституционния съд на Югославия? 
не на предписания и общи актове 
(където единствено съществува
възможност за конституционно-съ е забелязан случай да не се спаз- 
дийски контрол) в конституцион- ва конкретно решение. 1 
ните съдове, особено в Конститу- ново подчертава незадоволството 
ционния съд на Югославия, са за- от недостатъчното обществено влм 
регистрирани и обсъждани и извее яние на отделни решения, цредпри 
тно число такива случаи. Решени ети за поправяне на подобни не- 
ята на конституционните съдове, правилности в обществото. И за
взети в такива случаи, не са, за напред не се действува съ,с силата 
съжаление, имали по-широко дей- на примери. Той същевременно под 

, _ие, но само от правния порядък чертава, Зе в обществото същест 
е премахван оспорваният общ акт. вуват милиони самоуправителни 
С други думи, изостана оилата на общи актове. Към този павръхнос- 
примера, която е специфична за тен” третман на конституционното 
конституционното съдийство в съдийство приобщаваме и въпроса 

Югославия. Още повече през пое- — оценка: Могат ли към това да 
управителните общи актове, по от ледн0 време все повече са явлени се добавят и малобройните инициа 
ношение характерните ооществени

Сигурно е, че излишният нор- 
мативизъм, дори и когато има фо 
рмални самоуправителни 
ния, представлява израз и средство 
за своеобразно проникване на ета- 
тизма. Трябва много по-точно от* 
|КОЛ1Кото досега да създадем съзна 
ние за граница на нормирането. 
Много е по^голяма частта От пове 
дението, която не може да се 'из
рази чрез норми. Приемането на 
норми за такова поведение е и ском 
промитация на нормите, и насър
чаване на поведението, противополо 
жно на нормата. Второ, нормален 
е стремежът на всички норми да 
бъдат израз на възможно по-широ 
ко обществено съгласие. Но трябва 
да се подчертае и това, че Консти 
туцията твърде точно е определи
ла къде съгласието на субектите, 
които участвуват е процеса на нар 
мирането, е условие за приемане
то на норм/и, а къде не е. Всяко 
минаване на тази граница е общес
твено вредно. Трето, когато наста
ва нормата, разбираемо е желани
ето на субектите, които я създа
ват, чрез нея да се изразява техни 
ят интерес. Обаче ако при това съ
гласуване на интересите се очаква . 
общият да бъде прост сбор на от
делните интереси, това е голяма 
илюзия- Общият интерес настава 
като синтез на отделните и норма 
та трябва да сто изразява това. Ви
наги, когато това не е така, имаме 
норми, които всъщност не уреждат 
нищо, но съдържат една обща про 
кламация, с която се дава възмо
жност на въпросните субекти да 
работят, както ои искат. Това оа 
някои от източниците на нормати- 
визма.

обозначе
Александар Фира казва, че не

Обаче от-
листическо развитие на -нашата 
страна”. Тръгнахме по следите на 
този завет. Беседваме с Д-р Алек
сандар Фира, председател на Кон
ституционния съд на Югославия- 

Чрез разговора съкращаваме ис 
тсрическата дистанца. Пътьом за
писваме основните полета на ра
бота на конституционното съдий
ство: по отношение на формата — 
контрол над конституционността 
на законите, разпоредбите и само-

обществено^зол1итичеоки-ята на нарушаване на единния юго тиви на 
славски пазар, в които пряко или те общности за поправяне на не- 

^редствено участвуват самюул правилностите?
отношения — защита на самоуггра. 
вителните
ки отношения и защита на самоу- 1рааИтелНи органи, но и органи на 
правителните и останалите права обществено-политическите общно ’
на трудовите хора и граждани. сти> които имат конституционното НАПОСЛЕДЪК ВСЕ ПО-МНО- 

(По време на тези двадесет го- задължение тъкмо да осигуряват ГОБРОЙНИ СА НАРУШЕНИЯТА 
дини само Конституционният съд това единство. НА ЕДИННИЯ ЮГОСЛАВСКИ ПА-
на Югославия е оценявал над хил ЗАР, В КОИТО ПРЯКО ИЛИ ПО-
яда и шестотин съюзни закони, Изправен пред такива явления, СРЕДСТВЕНО УЧАСТВУВАТ СА- 
разпоредби и други оощи актове. Конституционният съД на Югосла- МОУПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ, НО 
И това нещо показва.) л вия, изпълнявайки втората, ои кон И ОРГАНИ НА ОБЩЕСТВЕНО-

ституционна функция (запознаване ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТЦ, 
на Скупщината на СФРЮ с явле- КОИТО ИМАТ КОНСТИТУЦИОН

НОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ТЪКМО ДА 
ОСИГУРЯВАТ ТОВА ЕДИНСТВО.

обществено-икономичес

ФЕДЕРАЛИЗМЪТ ПОД 
МИКРОСКОП,., пия от интерес за осъществяване 

конституционността и законността 
Спираме се върху отношенията и предприемане на съответни ини 

в рамките на югославския Федера циативи) навреме е обърнал внима 
лизъм. Как те се виждат чрез ми- ,ниет0 ои къ1м най-характерните яв- 
кроокопа на конституционното съ- 
дийство?

„Конституционните съдове по
ления. Всред тя* и на неконститу- вече пъди предупре,вдаваха — каз 
ционността на боновете. Трябва ва д-р Фира — че органите на об- 

„Конституционното съдийство да се каже, че тази акция на Кон ществено-лолитичеок1ите общности 
особено зиачение имаше в обезпе Стцтуционния съд на Югославия 1недастатъч1Но осъществяват това 
чаване на отношения в югославс- ,намери подкрепа в Скупщината на свое конституционно право и задъл 
■кия федерализъм — казва д-р Фи- СФРЮ, както и това, че опреде- жение. При това в разискванията 
ра. Сложният процес на разпрани- лени мерки, преди всичко от стра често се изтъква, че отделни пред 

на съюзно и републиканс на на Съюзния изпълнителен съ- писания или общи актове не са съ, 
ко, относно пожрайниноко законо- вет са предприети. Но, с онова, гласувани с Конституцията и зако 
дателстео съществено е лодпомо к0етО досера е предприето не са на, во твърде рядко ,се случва тя- 
гнат от активността на конститу- премахнати вредните последици, лото, в което е произнесена една 
ционното съдийство и макар че отнооно аз целокупната редица от такава оценка, да раздвижи иншци 
не може да се каже, че съсрояни ютения все още не е установено атива за |Котстнтуционно-съдийст- 

сърършевно, трябва да се - отояние, което да е съгласно с вен контрол. Твърде много е необ 
число Конституцията и закана. При това, ходимо органите на обществено-по

Опасността от етацизма — про- 
Иължаова д-,р Фира — не е «ито из 
'мислена, нито пък преходна. На 
'Всяка държава, следователно и на 
нашата, е присъща тенденцията 
на етатизация. Но не всяка интер
венция на държавата е. ета-ризъм. 
Защото нерядко има и неразбира
не, а понякога се и манипулира с 
това. Обаче сигурно е и това, че 
една всеобща .нормативйстка ри
за, в която да се въвлечат цели 
обществени процеси ;не съответ- 
ствува на свободно общество. Са 
моуправлението е свободно обще 
ство. Обаче то не е стихия. Изве 
стни „правила на пирата" трябва 
да съществуват. Трябва да наето 
яваме те да действуват за по-голя 
ма свобода на самоуправителите, 
а не за ограничаването й-

чаването

ето е
подчертае, че има малко

от този вид и че на по .отделно имам на предвид широчи лирическите общности да отделят 
ната и зачестилите се незаконни по-пол'ямо внимание на тази своя 
явления, но и обективните трудно роля- Трябва да напомня и това,

спорове
важните пунктове последователно 
се осъществява конституционната

федерацията, и на сти с действителни материални про че много важни са пълномощията
републиките и покрайнините в те- цеои да ое преодолеят ио-дълбоки в таисанаречания иистанционен кон

трол на конституционността и за
конността при скупщиннте на об- 
|ществено1политичеоките .общнос
ти и техните изпълнителни съве- 

. -ри. Не съществуват по-пълни све
дения за осъществяването на тази

в «а-

иапозиция и

те и съществени причини, които 
Но, -рова не може да се каже и предизвикаха такива явления", 

по-значителен

зи отношения.

за един друг, все

сранията, който е съществено ус ИЗОСТАВА 
ловие за осъществяването на един
ното о&цественемшжюмическо 
гтройство и единните основи на ят федерализъм ако съществено са шата страна, но според онова, ко 

политическата система на социали нарушени обществашъикономмче- ето е 'известно, тази функция е не 
самоуправление — оките отношения на единния юго- развита. Скупщината на СФРЮ, на 

югославски пазар. Макар славски пазар? пример, може да анулира неконери
„Нашият федерализъм, .в когото тупноиен или тгезаконен акт на 

съ- Съюзния изпълнителен съвет или 
поло на съюзен орган на управлението,

във Фе- СИЛАТА НА ПРИМЕРА —отношения

Колко е в опасност югославски функция не всички равнища

етическото 
.-ИННИя .
че практиката пооказва, че наруша 
ване-ро на конституционните прин- републиките и покрайнините, 
чини за единния (На 4-та стр.)югославски па- гласно каиституционното си
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СРЕД РАБОТНИЦИТЕ В „ТРЕПЧА”

,ри милиона. Това, вероятно, е до- 
бре до отношение на средните ли- 
ЧШ доходи в другите области на 
стопанството, обаче сигурно е, че 
стойността « тежестта на рудар- 

(работа трудно .могат да се

—• казваработеше ръчно 
Халилай. — Нормата бе осем то
на п

асо се
една ом ята, а линаги се ко- 

гговече. Нор- 
обачеЖивот с

маснге Д'ва-гри пъти 
мага и сега се надхвърля#

е нещо друго, поне- 
механизи(ра'на, ус-оловото окачатова итсс пане заплатят- _

Тслва мнение на Баирами може 
би най-добре потвърждава факта, 
че младите хора (ако ис смятаме 

неквалифицирани,

же -работата е 
лоиията за работа са много 
добри. А много значи и

об)цестце1 * а га I»рехрана,

гго-■'

самият
стандарт: 
условияч’а за отдих и точилка, или 
жиЛ'И1Щ'Н|Итс условия. Какво тотата 
е карало хората да работят преда 
то, а какво и сега да надхвърлят 

причините

и известно число 
които желаят работа по всяка де
на) и покрай ститге»ндирането, обез 
печената работа и възможностите 
за Относително добра зарабогтка, 
доста трудно се определят за ру
дарския занаят-

Работншдтне ог „Трепча” днес 
с гордост ои спомнят зо своите 
първи борци за рабочшичеоки пра
ва, за участниците в стачките през 
1936 и 1939 гбдтна, за акциите на 
рударите комунисти, които през 
нощта измежду 30 и 31 юли 1941 
година, с рударското сложно „Ни 
грам олово от Трепча на Хитлер", 
са минирали седемнадесетия стълб 
на старотръшката жичара, което 
е била и първата въоръжена ак
ция срещу окупатора в Косово: 
спомнят си (работниците на слеп
ната Рударска чета. която през 
НОБ-е е воювала и кърмила за 
свободата в състава на Първа гаро 
лета-Рска.

„Трепча" днес е рударски, ме
талургичен и химически гигант, 
сложна организация на сдружения 
труд с 28 трудови и 38 бсиовни 
организации на 
Сърбия, Черна гора, Войводина и 
и девет общини на Косово, в ко
нто работят 21 400 работници.

територията на саплана? Мисля, че 
същите. Понеже и това 
сега основната цел бе — да стро
им страната. Само, сега условията 
са по-добри и до известна степен 
е по-леко. Естествено е, че и вч,з- 
награжда(ва1нето има влияние, но не 
трябва да се забрави, че и тогава 
съществуваха стимули за надхвър
ляте на нормата.

(кажто и

ОЛОВО ТРЯБВА ДА ТЕЧЕ

Подобен проблем с кадрите съ 
ществува и в Оловолеярната, къде- 
то условията за работа са 
по-трудни отколкото в мината. По 
ради това и активният трудов век 
на леярите изнася найгмного петна 
десетина години. След това, лея
рите биват разпореждани на ня
кои други, по-леки работи. Първа
та фаза на реконструкция на Леяр 
ната, която се привежда към края, 
радикално ще допринесе за подо
бряване условията на работа за- 
щото, нейната основна цел, покрай 
подобрението в използуването на 
метала, с което ще се 
шест хиляда тона 
но, което сега излиза през коми
на, което всъщност представлява 
подобрение на условията на рабо
та, с построяването на филтърната 
постройка — „белия дроб на цеха", 
както леярите казват.

(От 3-та сгрО
още

В Конституцията се предвиж- 
обществени 

могат да се
дат и такива видове 
интервенции, които 
окачествят като административни, 
но във всички случаи това се пред 
вижда като изключение. Ако из-

Неговия по-млад колега Байра- 
МИ, КОЙТО ВСЪЩНОСТ СЪС СВОя труд 
заслужи делегатски мандат в Скуп 
щинага на СР Сърбия и да бъде 
член в покрайнинокия комитет на 
СК в Косово, добавя:

— Работническата класа на 
Стари тръг е онова най-ценното, ко
ето държи тези колектив и кога- 
то е най-трудпо. Защото съвместна

ключението стане правило, това е 
симптом на сериозни обществени 
несполуки. Това ни се случа* на 
известни пунктове на обществено
то възпроизводство и към това ос
нователно е насочено обществено
то внимание. Затова е необходимо 
действуване на всички факюри, 
които съчиняват нашето 
во. При това понятието субектив
ни сили на нашето общество взи
мам в смисъл както го изрази 
Кардел в последните части па сту 
дията си „Насоки на развитието.-.” 
Там той започва с обществено- 
политическите организации и за
ключва с науката, с професията и 
с акцията на трудовите хора.

НАЙ-ГОЛ ЯМАТА СТОЙНОСТ НА 
СТАРИ ТРЪГ

В какво се състои разликата 
между тогавашния и сегашния ен
тусиазъм? Разговаряме за това с 
рударите. спестят 

олово гедиш-общест-

— Наистина изключително тРУ 
дно е да се работи в Леярната. 
Това ние най-добре знаем — казва 
пт.свият леяр Милета Касалович, 
койуо тук работи вече 11 години. 
— Обаче, този въпрос . не се по
ставя: оловото, просто трябва да 
тече, защото ни е ясно че от това 
зависим и ние, но и други. Зато
ва в работата може да ни спре, 
от ксето единствено се и страху
ваме, само авария на пещите или 
дори

Кое е условието за най-широка 
социална мобилизация?

. „В това ние вече отбелязахме 
известни постижения- Постижения
та ще бъдат и ло-големи, доколко- 
то всеки трудов човек разбере 
пряката връзка между материал
ното му «и социално положение и 
неговата работа и целокупно дър
жание в обществото. Все докато 
тези връзки са или 
прикрити, или дори 
малки ще бъдат действителните 
възможности за социална мобили
зация. Основа за умерения ми оп
тимизъм е фактът, че при условия
та на сериозни рестРикциу ние сре
щаме дълбоко разбирателство на 
трудовите хора в сдружения труд 
за политиката на икономическа 
стабилизация, но и сериозно неза- 
доволство поради «епоследовател-

и най-краткото прекъсване 
на електрическата енергия, както 
и неотдавна нитънки, или Трепча днес, това са нейните расотници. На снимката: 

прекъснати, леярната в Звечан г
В олово- се случи. А и

наи-малкият застой 
може да се навакса.

на пещите не
Числящите се към две поколе

ния на рударите в Стария тръг, 
Айет Халиляй, който е тук пове
че от 30 родини и Йехиш Байрами,

та пот в изкопаните 
помощта на младите от по-стари- 
те и обратно — това е което осъ
ществява добри резултати. Има 
между нас сигурно и такива, кои
то по-малко се залагат, които „Ота- 
ляват” работата, обаче самите ние 
ги откриваме. Дали рударите до
бре заработват? Това зависи и от 
труда, който самият човек поло
жи и от тежестта на работата, 
'Която върши. Един рудар може да 
заработи >и по три и половина Ста-

тони руда,

Мурар Хайра, бригадир 
лите, който другарува 
вече 10 години, 
ка ,трудните условия на работа, 
ала II той смята, че иадържливост 
та на леярите е дело на тяхното 
определение, и на факта, че „оло
вото им е влезло в кръвта". И той, 
както и всички леяри, много очак-

на ко-г
с оловото 

изтъква, също та-
роден когато неговия по-стар дру
гар от групата започвал да пече
ли рударския хляб с девет кори, 
мислят, че много се е изменило и 
нищо. Много в условията, нищо в

мото осъществяване на проклами- мотивите, 
.рамото" — каза д-р Фира.

— Започнах като работник в то- 
Разговора води: варния транспорт в галерията и 

Драган Кабадаич наистина бе трудно, понеже воич- ват от реконструкцията, която ще 
осигури по-добри условия за рабо
та. Все пак той счита, че на жиз
нения стандарт тРябва да се по
свети много

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

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

Издава Издателска трудова организация 
„Комунист".

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

Комунист по-голямо внимание.

„Трепча” днес — 
.кл-гочителиите

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

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

Урежда Единна редакционна колегия: 
Директор и главен и отговорен редактор Вел 
ко Миладинович, заместник главен и отговорен 
редактор Джуро Джурашкович, главни и отго 
вории редактори на изданижта в републиките 
и покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна 
и Херцеговина) Д-р Живорад Джорджевнч (СР 
Сърби»), Реджел Хайруладгу (САП Косово), Пе

резултати на дина
мичното развитие, това покрай ста 
рите мощности” са и новите фаб
рики за акумулатори в Титова Ми- 
тровица, Печ и Гннлане, фаброткп-

I

:
те на металическата индустрия в 
Джаковица, новите постройки на 
фабриката „Фамипе” в Призрен, 
иа фабриката за ловджийска муви 
ция в Сърбица, фабриката за по
цинкована ламарина във Вучитърн.

„Трепча” днес, това с а нейните 
работници.

Жарко Бакич



ЗАПИСАНО НА ОВЦЕФЕ РМАТА РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТА С ХИБРИДНА ЦАРЕВИЦА В ОКОЛНОСТТА НА 
БОСИЛЕГРАД

НА ЦЪРНИ ВРЪХ

Тамлето се бият ветровете ЦАРЕВИЦА НА 1100 м НАДМОРСКА 

ВИСОЧИНА
■ ■ ■

Котато се бият ветрове
те, гю-добре е че®ек 
идва на овцефермата 
кооперация „Ерма" на Цър 
ни връх. В този

&ь!М 6500 динара... А рабо 
тата трябва да се върши. 
Ето. тези дни оилен вятър 
със сняг и дъжд какво на
прави от нашия овчарите...'

В колибата има два кре 
вата и няколко одеяла, ма 
са и столове, прибор за 
готвене. На овцефермата 
оше нямат ток и това им 
задава мъки.

да не
на

пролетен 
ден със спътника ми Цан
ко Тасков от Вучи дел, из 
мамени от хубавото време, 
решихме да навестим овча
рите. Охце от Ракита

щина е .12 189 хектара, 28' мат върху планинския кли 
хектара с царевица са мал мат и в този край, проник 
ка пл:о'Ц. Обработваемата ващи по долината на 
площ в общината предимно Р- Драговищица, 
се използва за отглеждане ** година ,на тези ог 
на ръж, овес, ечемик, кар 
тофи, фураж, които заемат 
общо 5077 хектара. Оста
налата част не се използу
ва през годината, но всяка 
втора година, а значителна 
част от обработваемите 
площи са напуснати пора
ди миграция на население-

Досега царевица в Боои- 
лелрадска община се отгле 
ждаше в незначителни ко
личества 
хектара площ, защото ша 
нинокият характер на зему 
лището :не благолриятству- 
ваше за тази култура. Ьо- 
силеград със 750 мнадморс 
ка височина е най-ниско

на около 20
щом
единсе заискачвахме по 

гол хребет, започна да 
бие силен

• ледни площи, засети с хи 
оридна царевица навреме 
са узрели, така че може 
да се каже, че топлинните 
условия не са били преч
ка за отглеждането на ца
ревица в този край- Сеит- 
оата е извършена ръчно в 
края на април и в първата 
декада на месец май, а 
о&ритоата е станала от 
края на септември 
октомври.

производителите напъл
но са прилагали препо.ръче 
ната от страна на профе
сионалната служба техно
логия- Количеството вне-

ни и: увятър, който 
ставаше все по-оилен и ко
гато стигнахме до ферма- “ 
та, намираща се на височи | 
на от около 1500 метра, ед- 1 
ва „отзовахме" дежурния I 
Божидар Стоил ков. |

— Не е лесно тук — за- 1 
почна да се оплаква той--- 1 
Но ние сме свикнали. Бо |

Ц I Отглеждането на цареви
ца ставаше само в долина
та на р. Драговищица в 
мерите на Босилеград, Рай 
чиловци и Радичевци. В 
останалата част на община 
та до 1982 година не се от 
глеждаше царевица, 
щото в по-високите планин 
ски предели, в които дома 
шна царевица не може да 
вирее.

ТО.

С цел да се разширят 
площите с царевица 
тази планинска област в 
1982 година са направени 
159 опита на частни парце 
ли и то както в долината 
на Драговищица, така и в 
планинските предели дори 
и на 1100 метра надморска 
височина. Засявани са хиб
ридите от I, П и III група 
на узряване.

Климатическите усло
вия в 1982 година бяха бла 
гоприятни. Количеството 
валежи са били средни, а 
топлинните условия по
ради по-високите темпера 
тури в септември са били 
по-благоприятни. Инак, спо
ред метереологически дан 
ни сумите на валежите във 
вегетационния период в пе 
риода IV — IX месец от 
1924 до 1958 година възли 
заше на 320,5 мм. Топлин 
ните условия са били на 
равнището на тези в равни 
ните предели във Враня с 
оглед на силното влияние 
на средиземноморския кли

А*
до МВ- рим се с много несгоди. 

По сняг, дъжд сме тук...— 
казва той.

Стадото беше далече. За
-=Й1Е! Ш*г за

това надникнахме в коша- 
рата за агнета. където 80 
агънца хрупаха сено. Ин- 
тсресуваме се зашо Стоил- 
ков е дошъл тук в плани-

сени чисти хранителни еле 
менти средно са били след 
ните: 142 кг азот на един 
хектар, а фосфат и калий 

кг на хектар. Се
итбата е станала в срока, 
препоръчан от профеоиояа 
лната служба, при засаж
дане на растението 70x25, 
така че напълно е осъщест
вен необходимият брой ’ 
билки върху единица площ.

Осъществените добиви 
са относително високи за 
този край защото се дви
жат средно от 70 до 90 
центнера от хектар сухо 
зърно при най-гол емия 
брой опитни парцели.

Посочените от опитите 
резултати ясно показват, 
че са постигнати отлични 
добиви на царевица' и на 
по-високи терени в с. Из
вор, а така също и в по- 
ниските — в Босилеград, в 
долината на р. Драговищи-

Общата площ у средните 
добиви на царевица от 
1979 до 1982 година в Бо
оилеградока община, спо 
ред статистически данни, 
изглежда така: в 1979 годи 
на общата площ възлиза 
на 10 хектара при среден 
добив от 14 центнера от 
хектар, в 1980 — 21 хек
тар — при среден добив 
от 18 центнера, в 1981 — 
— 25 хектара — при сре
ден добив от 25 центнера 
и в 1982 година — на площ 
от 28 хектара средният До 
би в е бил 35 центнера от 
хектар.

Като се има в предвид, 
че общата обработваема 
площ в Бооилеградока об

Ето как изглежда овцефер 
мата на Църни връхната.

Вижте какво? Труд- — Ние сами си готвим... 
но е тук да се работи и то И това може би е най-гол 
ва е вярно. Трябва да нас • ямото ни затруднение. От 
тояваш на стотина овце,
80 агнета, а това изисква 
постоянна грижа. Дойдох 
тук, защото ми трябват

/5по

кооперацията ни посеща
ват и доставят продукти, 
но когато времето е хуба
во, защото когато е лошо 

до тракторите не могат да из 
лизат до фермата. През то

още десетина години 
пенсия. Работех в мините, 
но заболях... Напуснах ми 
ната и дойд ух тук в род
ния край-

— Защо младите не ис- фесия. И ако се създадат 
кат да овчаруват?

— Ами, защо? Тук ня
ма работно време. Освен 
това и личните доходи са 
малки за толкова труд.

ва време сами се снамира- 
ме. Но и покрай това — 
аз обичам новата си про-

по-добри условия —вярвам, 
че и млади хора ще се оп
ределят за тази профе- 
оия.

М. А.

ГОРНО ТЛЪМИНО ектьт на селската мрежа 
не е готов, понеже все 
още не ни е ред според пла
на.

Горноглъминчанм ще се 
опитат да 
предсрочно . (Изготвяне <про 
окта на мрежата, за да 
могат да продължат акция 
та. Но един друг проблем 
ще Шм създаде много по
галели! главоболим:

— В нашето соло има до 
ста отдалечени махали, до” 
конто се стига по обикно
вени пътеки. Това значи, 
че за (разкарвангето (на стъл 
бавете по трасето (на мре 
жата ще бъде необходимо 
предварително да се прока 
рат махленски пътища — 
обяснява Величков.

Подготовка за електрификация ца.
Най-хубави резултати е 

дал хибридът ЗПТК 196, 
от койю производителите 
са твърде доволни. В по-ни 
оките райони добри резул 
тапи са дали хибридите 
ЗПСЦ 309 и ЗПТК 306.

Въз основа на резулта
тите от научио-мзследовате 
леката работа в 1982 годи 
на в Бооилеградока общи
на, свободно може да ка
жем, че царевицата ка
то важна зърнена култура 
трябва да заеме значител
на част от обработваемите 
площи. По такъв 
по-рационално 
ползувала
край. Разбира се, научно- 
изследоваателекта работа 
по разпространяването и 
изследователската работа 
тите за отглеждане на хи 
бридна царевица трябва 
да продължи и в предсто
ящия период.

(издействуват
ф НАБАВЕНИ КЪМ 200 БЕТОННИ СТЪЛБА 
е ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ: ЧИПС.АТА НА МАХ

ЛЕНСКИ ПЪТИЩА
Около 100 домакинства 

в село Горно Тлъмино 
усърдно се готвят за елек 
трификация на домовете 
ои. Акцията започна още 
към края на зимата, кога
то беше образуван коми
тет по електрификация и 
прието решение всяко до
макинство да даде по 
15 000 динара. Събранието 
на парите вървеше доста 
бързо, така че през март 
и април бяха купени към 
200 бетонни стълба. До 
средата на май всички до 
макинства ще дадат дого
ворената сУ-ма пари, с ко
ито ще бъдат купени и 
останалите необходими ст/„ 
лбове.

— Ние сме все земедел
ски домакинства и имаме

копаем дупки и разкарва
ме стълбовете — споделя 
Петър Величков, председа- 

дос1а кърска работа, но тел па комитета по елек- 
все пак сме готови да трификация. — Обаче про-

начин 
би се (Из- 

земята в този
Общинската окупщпна 

в Босилеград е обещала пр 
мощ, но при условие гор- 
нотлъ мин ските домакин
ства да дадат по 3000 ди
нара. Селяните обаче счи
тат, че не са в състояние 
да обезпечат тези сред
ства. Васил Захариев, инж. 

агрономСтълбовете пристигнаха. Кога ще бъдат побити? К. Г.
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ПРАЗНЕНСТВА В БОСИЛЕГПЪРВОМАЙСКИТЕ 
РАДСКА ОБЩИНА

РЕФОРМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Усъвършенствуваие на системата Без оанаменуване, 

без награди
ваясна обжествепсьпо- Преди гадили Първи май-Мвждун^ДНИя

празник -на труда « Б"1"^Тдаест 
.ншиемушаше с редица манифестации, м/

. Лагерните огньове, опортните състезания ве 
тържествените скарания в селски 

града, на които се при- 
в света за

към
л-итическа задача с дълго- 

цели и задачи. Съз
даден е благоприятен кли
мат. до значителна стенен 
са преодолени закостенели 
те схващания, че средното 
образование е с&мо межди 
нно звено Ь образованието 
на учениците, относно тях
ната подготовка за бъдещи 
специалисти. Именно сред 
ното училище трябва да 
бъде мястото, където из

мито организации на сдру
жения тр\\Ц не са проявя
вали необходимия интерес, 
или цък са поставяли изи
сквания за тясно специали 
зираши кадри, които тРУД* 
но са намирали работни 
места в други среди. От
тук изниква необходимост
та да се школуват изпъл
нителски кадри за отдел
ни професии, а не специ
алности, както досега.

В досегашната практи
ка е пренебрешана и обре 
менеността на учениците. 
Редица несполуки (вулга- 
рпзация, формализъм и 
под.) на практическото обу 
чение на учениците съв
сем основателно са предиз 
виква.тн умишлена съпро
тива и сред родителите, и 
сред учениците. Подготов
ката на учениците за прак 
тичеока дейност изискза 
преди всичко добре обзаве 
дени средни училища, кои 
то да разполагат с подхо 
дяща материална база. А 
тази база досега е била 
твъ.рде скромна, понеже 
мнозина неправилно са 
схванали стабилизацията и 
за средното образование 
са отделяни значително по- 
малки средства.

Председателството 
ССТН в Сърбия посочи, че 
много от заблудите, които 
владеят засега, мотат усие 
шно да се преодоляват, 
ако към средното образо
вание се пристъпи като

Неотдавнашното заседа
ние на Председателството 
на ССТН в Сърбия и ра- 
зиокванията по реформата 
на средното образование в 
Републиката изтъкнаха на 
преден план няколко съще 
ствени въпроса във връзка 
с реформата на средното 
образование. Едно е съвсем 
ясно: от 1977 година, кога 
то се пристъпи към ре
форма на средното образо 
ванне. до днес са пости
гнати сравнително добри 
резултати в преустройство 
то на училищата, въпреки 
редица несполуки.

Ясно е също така, че 
връщане назад няма и че 
е необходимо усъвършен- 
ствуване на системата на 
средното образование. А 
това значи преди всичко 
школуване на широкопро- 
филни кадри, а не за тес
ни специалности, които до 
сега само частично биваха 
приети и подкрепяни от 
сдружения труд. Недоста
тъчно внимание е отделяно 
на практическото обуче
ние, като е имало случаи 
на чист формализъм. Из
тласкана е на заден план 
и възпитателната роля на 
училището, което занапред 
трябва да се преустанови.

В много среди местните 
фактори са настоявали- да 
се школуват такива кадри, 
които не са представлява
ли интерес за сдружения 
труд. От друга страна са-

орочни

на
ЧОрИНКИтС И
^нРя1ГГ 60.Х": работниците 
1гоават-1 мм за нашия работник, който по отно 
щение на тоя и света чрез социалистическото 
самоуправление .орачи най-наглед бяха състав
на част на програмите по чествуване. През по- 

нягколко обаче тази хубава манифеста- 
почти (изчезна!!

Не става дума и съвсем нехуманно 
отговорно ще бъйс ако кажем, че работници- 

общината сс отричат от празника си. ^а- 
липса на инициативи, за липса на орга

на оо-

сл суцгите
ция и без-пълнителските кадри, ос

вен професионална подго
товка, ще получават и об
щи знания, за да сс реали
зират в живота като пъл
ноценни граждани. В тази 
насока се отправят всички

те в
сае се за
низи/рана акция, преди всичко от страна 
ществоно-политически организации в организа
циите на сдружения труд и местните общнос
ти. Младежките организации, които преди годи 

голям ентусиазъм по повод то- 
У чилищата,

усилия занапред да се усъ 
вършепетвува системата на 
средното образование.

ни проявяваха
зи празник вече не показват това. 
като едни от носителите на културния 
също така вече не се чуват по повод този пра
зник. Свързано с това сериозно се повдига въ
проса — да ли се стигна до там по този въп
рос да заглъхнат и първичните партийни и 
дикални организации? Без да нагаждаме, лице-

изминалия

Ст. Н. живот

син-

то се показа и по повод току-що 
тазгодишен празник на труда, който в община
та мина като обикновен ,свободен" ден.

Безспорно е, че празниците трябва да се оз
наменуват делово и тържествено, съгласно въз
можностите и че производството и трудовите 
задачи никак не смеят да се намерят на втор 
план. Но, безспорно е и това, че осъществ
яването на икономическата стабилизация не 
значи и не може да бъде отговор за изчезване 
на първомайските манифестации.

За това колко се полага грижа за посре
щане на работническия празник в общината ще 
приведем още един факт — при общинския син
дикален съвет все още ня-ма установени първо
майски награди и признания за организации и 
работници, които се изтъкват в работата. Сле- 
довател1но,так!ива не се присъждат. В случая 
обаче не значи, че няма безупречни работници.

Как по-инак работникът в общината да ра
збере, че Първи май е празник на неговия труд?

В. Б.

на

Практическото обучение 
трябва да получи по-голямо 

внимание

Братство" на лананра на книгата в НншП
XXIV панаир на книгата 

в Ниш ще се проведе от 
16 до 20 май тази година. 
Организаторите на панаи
ра — Народната библиоте- 

трудовата организация 
„Стеван Сремац" и Спорт
ния център „Чаир" от Ниш 
очакват участие на голям 
брой издателски организа

ция и с други свои изда
ния. От областта на марк- 
сическата литература ще 
бъде изложена третата кни 
га от тематичната пореди
ца на йосип Броз Тито: 
„Югославия в борбата за 
независимост и необвързва 
не" както и останалите 
две от тази поредица: „Со
циалистическото самоуп
равление в Югославия" и 
„По националния въпрос". 
Ще бъде изложена и изве
стната студия на Бдвард 
Кардел: „Насоки в разви

тието, на политическата си 
стема на социалистическо
то самоуправление".

На щанда на „Братство" 
ще се намерят книги на 
оригиналното творчество 
на българската народност з 
Югославия: романи, сбор
ници с разкази, стихотво
рения, литературна крити
ка, както и преоводи от 
литературите на останали
те югославски народи и 
народности. Ще бъдат из
ложени и изданията на 
„Братство" от областта на 
публицистиката и науката, 
както и от областта на 

ц. изобр азителн ото

БОСИЛЕГРАД (СФРЮ) — КЮСТЕНДИЛ (НРБ)ка,

Среща на преподава
тели и ученициции от цялата страна.

Издателство „Братство" 
на панаира ще има свой 
отделен щанд и ще се пред 
стави освен с по-новата си 
книгоиздател ока Неотдавна група преподаватели и учени

ци от средношколския образователен център 
„Иван Караиванов" и основното училище „Геор
ги Димитров от Босилеград посетиха оредно- 
ирофилираното училище „Неофит Рилски" и ос
новното училище „Кирил и Методи" в гр- Кюс
тендил (НР България). Това беше

продук-

МЛАДОСТ" ВЬВ ВЛАСОТННЦИи
Тези дни танцовият Състав към културно- 

художествен Ото дружество „Младост” в Бабу- 
шница гостува във Власотиици и даде две пред
ставления. „Младост” изпълни танци и песни от 
Лужмища.

първата таз- 
годишна среща между просветни работници и 
ученици ат тези образователно-възпитателни ве
домства, които вече няколко 
осъществяват част от съвместната програма за 
крайгранично сътрудничество между общин
ската скупщина в Босилеград м общинския 
.роден съвет в Кюстендил.

изкуст-
години успешново.

След по-дълго време, тосва е ново предста
вяне на този трудолюбив самодеен колектив в 
една съседна община. Иначе, ансамбълът 
„Младост" досега е гостувал по няколко пъти в 
Социалистическа република Чердна гора, Соци
алистическа република Словения, в САП Войво- 
дина, а неведнаж е участвувал и

В рамките на панаира 
ще бъдат организирани ли
тературни вечери, срещи 
и разговори, както и про
моции на нови книги, про
дажба на книги и учебни 
помагала и др.

на-
на

И тази среща, както и всички досегашни, 
послужи за обмен на опити и. методи в обра- 

процес, сближаване и 
запознаване. Бооилелрадските препода- 

вателн присъствуваха на часове при колегите ои 
от Кюстендил, а ученическите отбори 
средни и двете основни училища проведоха ма
чове по футбол и баскетбол.

зовате лн 01Възпитате лни я 
взаимнона различни

прегледи в СР Сърбия и в региона, и си е заво
ювал завидно реноме. на двете

М. А.
М. Я.Д. Р
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ЛУКАВИЦА

▼ПРЕД ПРАЗНИКА НА МЛАДОСТТА♦
♦ ДИМИТРОВГРАД: ГОТОВИ ЗА 

ПОСРЕЩАНЕ НА ГОСТНИ
ПОКАНА 

ПОБРАТИМЯВАНЕ
♦
♦♦
X
♦
♦
♦♦

• МАЙСКИТЕ СРЕЩИ” В ДУХА НА БРАТСТВОТО, ЕДИНСТВОТО 
И СЪДРУЖИЕТО

♦Неотдавна младите от 
село Лукавица край Дими. 
тровград бяха приятно 
ненадаши и зарадвани 
поканата, която пооредст- 
вам Общинската конферен 
ция на Съюза на социалис 
тическата младеж в Дими
тровград, пристигна от мла 
дежите и девойките на се
ло Каменица, край Огулнн, 
СР Хърватско.

В поканата младите

Първата среща на двете ♦ 
младежки ♦ е*'*:“*

▼ Вече тридесет и три го-
организации

трябва да се състои към ф 
края на юни• Тотава, лука- фД^ни в Ди1М1итр|0|вград се 

организира майски преглед

ИЗ
ОТ

:вишката младеж с подгот
вена програма ще 
Каменица, където в дело 
ще се проведе и побратим
яването.

ма културните и други по- 
♦ сплжепия на българската 

народност от Димитровгра
дския 'кр'ай. Преди четири 

Това е още един мост на ♦ надесет години този пре- 
ф глад прерастна в „Майски 

вид разширяване и укреп- ♦ сРев \л" на народа .и народ- 
ване на братството и един- ♦ наетите от СР Съроия със 
ството между нашите наро ф социалистическите автоно 

X мни области Косово и Вой

посети

!

приятелство, още един

от
това личко село изразиха
желанието си да се побра д.и и народности. И безс- 
тимят с младежите ,и де- порна възмг.жиост за плю- ♦ водила, 
войките от Лукавица. За довито сътрудничество ме ♦ За тазгодишните „Май- 
тези цел в Лукавица вече жду двете младежки ор- ♦ски среши” Димитровград
пребиваваха председател- ганизации. След Желюша, ф приключ-ва подготовките
ят иа първичната младеж която по време -на „Майс- Тза посрещане ма гостите,
ка организация о.т Камени- ките срещи” ще се побра- ф А те (по традиция) ще
ца и един член на Предсе тими със село Буар от Ти- ♦ дойдат от Алексавдровац
дателството ма общинска- тово Ужице, Лукавица е ♦ Жупоки (сръбски «народ),
та конференция на Съюза второто село от Димитров ф Печ (албанска народност),
на социалистическата мла градска община, което осъ ф пРиаРен (албанска и тур-
деж на Огулин. При първи ществява такива братски фска), Руоки Кръстур (ру-
те контакти бяха направе- връзки. ♦ син ска), Чантавир (унгг*>

фска), Ковачица (словашка),
♦ Уздин (румънска) и Боои- 
Тлеград (българска народ--

^ ф н°ст). 
ф Според
ф ма и тази година участн«и-
♦ ците в „Майските срещи”
♦ ще изпълнят песни и тан- 
Ф ци, в които е отразен би- 
ф та и особеността на всяка 
ф народност, на всеки народ.
♦ Две вечери поред (ма 20
♦ и 21 май) ще ехтят мело- 
Тдии. По време на гостува- 
фмето участниците в „Май- 
ф ските срещи” ще изпълнят
♦ общи програми, излети, по
♦ сещения на гранични заста- 
^ ви.

Ох миналогодишните „Майски срещи”

рами: „Привет на майския 
празник” — концерт на 
самодейците по повод Пър 
ви май, „Привет на мла- 

а” —

мо внимание ще бъде отде 
лено на размяната на опит 
в .работата ма Съюза ма 
социалистическата младеж 
и работата на първичните 
младежки организации в 
местните общности, органи 
зодиите на сдружения 
труд и училищата, както 
и за работата и активнос
тите на младежта на кул
турното и спортно поле и 
възможностите за взаимно 
свързване и сътрудничест-

програма по- 
Деня на мла-

достт
светена на 
достта, съставена от народ 
ни песни и музика, „Песен 
за Тито и революцията” — 
вечер на младите таланти 
от българската и останали-

А. Т..ни и първите договори.

Г

СЪОБЩЕНИЕ прцетата програ- те народности и народа, 
„Работническо-спортни иг
ри” и пр.

Според програмата цен
тралното тържество ще 
се състои на 20 и 21 май 
т-г. под название „Да иг
раем и да пеем”. Предвиж 
да се също така парад на 
участниците, митинг и гим
настически упражнения- В 
музикалната част предста
вителите на народа и на
родностите ще изпълнят 
свои песни и, танци. За 
участниците в програмата 
ще се организира излет до 
Погамовски манастир й до
лината на р. Ерма.

Според досегашните под
готовки Димитровград е 
готов за посрещане "на гос- 

Ст. Н.

во.
На тазгодишните „Май

ски срещи” са поканени 
и представители на град 
яйце от СР Босна и Хер
цеговина в чест на Вто
рото заседание на АВНОЮ, 
състояло се в това бос
ненско градче през 1943 
година. В майските мани
фестации ще вземат учас
тие и представители ,на об
ществения и културния жи 
во.т от общината, региона, 
Републиката и двете соци
алистически автономни об
ласти.

Централното тържество 
се предшествува от реди
ца културно-спортни лрог-

Продължава се срок за приемане на твор
би за награди на Младежкия творчески награ
ден конкурс на списание „Мост” до 20 МАЙ 
1983 ГОДИНА. Резултатите ще бъдат съобщени 
във вестник „Братство” от 27 май т.г. Творбите 
трябва да се изпращат на -следния адрес: Изда
телство „Братство” — Редакция на списание 
„Мост” за Младежкия награден конкурс. Кей 
29 декември 8, 18000 Ниш.

РЕДАКЦИЯ „МОСТ” ♦
През тридневното си пре

♦ биваване в Димитровград 
Ч ♦ младежите и девойките от

■ ▼ различните народности вза
♦ им>но ще се запознаят, ще 
фразменят мнения 'И опити 
фще се договарят за бъде-
♦ що сътрудничество. Оообе

Л
Г

, Въз основа на члена 40 и 41 на Статута и 
на члена 21 на Правилника за вътрешна органи
зация и систематизация на Издателство ^Брат
ство” в Ниш, Събранието на трудовата органи
зация „Братство” обявява тите.

IКОНКУРС МЛАДИТЕ ОТ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕД ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА
♦

за вакантното място ГЛАВЕН И ОТГОВОРЕН 
РЕДАКТОР НА ДЕТСКИЯ ВЕСТНИК „ДРУ
ГАРЧЕ”. Готвят се за достойно посрещане 

на празника
Кандидатствуващите трябва да изпълня

ват следните условия:
I. дд са завръшили виеше или полувисшо обра- 

— възпитателно-образователна специал-зование 
НОСТ/
2. да имат най-малко пет години журналистичес-

Пионерите, учениците, 
младежите и граничарите 
от Босилеград ска община

ки стаж,
3. съвършено да знаят български език,
4. да са поданици на СФРЮ,

питали, посветени на Тито 
и младежта, народни и за
бавни песни. Младите от 
общината ще организират 
и състезания по футбол на 
малки врата.

чествуване т празника, 
учениците от Основното 
училище и ’ Средношкол
ския център ще се пред
ставят с едно съвместно 
подготвено гимнастическо 
упражнение под название 
„Нищо не бива да 
изненада”, както и е раз
лични точки от областта 
на атлетиката. Във «втора
та част на тържеството ще 
бъде «изнесена културпо-ху 
дожествена програма — 
фолклор, рецитации и ре-

5. да са идейно-политически определени за со
циалистическото самоуправление, за равнопра- 

народите и народностите в СФРЮ.

вършат усилени подготов
ки за достойно посрещане 
на 25 май — Деня «на мла 
достта. За целта те гот-

> вят разнообразна лрогра-
► ма от физкултурни упраж-
> метя и културно-забави а
► част, с която ще се ггред 

на 25 май «в Боси-

вие на
6. да не са осъждани за углавни дела срещу на
рода и държавата и през последните пет години 
да не са осъждани за умишлено углавно дело.

В навечерието на праз
ника на младостта, те. на 
24 май вечерта (в Босиле
град .младежите от общи
ната ще организират вече
рен крос и лагерен огън.

В. Б.

«НД-1

Молбите с нужните документи се подават 
до Издателство „Братство”, 18000 Ниш, Кей 
„29 декември” 8.

Конкурсът е открит 15 дни след обявява-
стаеят
леград където ще се със
тои главното тържество.нето му.

V.. Според програмата 1Г0
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ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА 
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ 
ЩИНА

КОМЕНТАРНЕПРЕКЪСНАТА Н ИЗПУСНАТ ШАНСВЕ

Кови пътища УСПЕШНА седоко с'1'о- 
«а Социа-По комин ат секдията аа 

пансдао ири общинската аеднфареиц»‘ 
лисгичвокия съюз неотдавна в Бабушница 

организирана научно-популярна
Силажиране на царовица и фураж , а ле 

ктор беше известният, професор на ^елекосто- 
паноюия факултет в Белград Билиям Кал^^ 
хождайми от значението на темата, бил напра 
вен и гшан как повече хфоизводители «да дои- 
яат и чуят, и видят нагледно (били еа прожек
тирани и филми) как се вщрши силажиране. Ка- 
,кто ни уведоми председателят на Общинската 
конференция ,на ССТН в Бабушница Славолюб 
Миладинодич, поискали и съответна зала, кояао 
може да поеме 90 слушатели, а на терена на- 
врем-е били разпратени съобщения, така че ко
операциите и там, освен „Будучност в Баоуш- 
ница, да изпратят производители и селскосто
пански специалисти, които да изслушат (жал
ката.

Ос
ната защита, важно звено 
във всеобщата система на 
нашето социалистическо 
самоуправително устройст
во.

Отначало на годината на 
досега, както ни уведоми 
Зоран Такета, аиминмстрати 
вен рабонше и 00 на Чер
нения кръст в Босилеград, 
курс по здравно възпита
ние и образование на сол-

(к.ОЙ'1'О
трая по 52 часа) е прово
ден в селата: Радановци с 
15 муроисти в Долно Тлъ 

20, Викането с 13 
и Райчиловци със ^0 кур
систи. Курс п-ик по дом тип 
но лекуване и оказвано на 
парна помощ на болни и 
повредени лица от 22 часа 
е организиран в Р-икачево, 
Раднчевци п Райчиловци.

Да кажем, че според пла 
на и програмата за работа 
до края на годината подо
бни курсове ще се прове
дат още в две села. Засе
га същите все още не са 
определени.

Общинската организа
ция па Червения кръст в 
Босилеград, която вече го
дини наред успешно изпъл
нява овоята обществена 
задача и която миналата 

н_ година бе изтъкната като 
„Ш най-активна в Южноморав- 

ски регион, и на която
„ __Скупщината на Червениясредства.щ кр^сТ на СР Сърбия при- 

съди общественото призна 
ние — „Сребърен знак” и 
през настоящата година 

р. = продължава да действува 
получат 1НОВП «или ще бъ-цц ненамален темп. Особено 
дат разширени вече съще 
ствуващпте пътища. Преди 
известно време приключи 
изграждането на пътища в 
туърнощица и 
ци, а очаква се двата бул
дозера (на ББЦ „ьласина 
и иис'1 „Изградил ) тези 
дни да започнат изгражда
нето на пътшца © Горна 
люоата, Мусул и Бранков-

в повече села насказка
ше
тема:

или раз-|За прокарване 
ширяване на махленски иъ_ 
тища местните оощностп 
ооь^печавах зо на сг°> 
за пътшца ДО центровете 
ма селата зи на сто от
неооходимите

Докрая на настоящата 
година още няколко села в 
ъосилеградска оощина ще

окото население

видими резултати тази об 
ществено-хуманна орган! г- 
зация постига в организи
рането и провеждането на 
различни курсове из обла 
стта на здравното обра
зование и възпитание на 
селското население и до
машното лекуване на бол
ни лица. С това непрекъс
нато се включва и дава 
свой принос в понататъш
ното развитие, усъвършен- 
ствуване и обобществяла 
не на концепцията по все 
народна отбрана и общест-

мипо с

АНо, уви!
Млекомин-

На сказката лрисъствували само петдесе- 
Бабушница и някои 

местни
тина души, предимно от 
най-близки околни села. От останалите 
общности никой не дошъл. Дори ни специалис
тите по селско стопанство.

Просто невероятно, но факт- Все още 
има мнозина, които за подобрение на селското 
стопанство все още се борят само на думи. Ко- 
гато тРябва да се предприемат конкретни кра
чки — те отсъствуват- Оношението към тази ва
жна задача най-меко казано, е неприемливо, и 
не бива вече да се проявява търпимост към хо-

цн.
Симеон Глигоров, начал

ник по стопанство, финан
си и комунална дейност 
към Общинската скупщи
на в Босилеград изтъква, 
че за прокарване на нови 
шш пък^за разширение на 
вече съществуващите .мах
ленски пътища местните 
общности обезпечават оО 
на сто от необходимите 

За изграждане

М. Я.

Утре в Босилеград, Общинската органи
зация на Червения кръст, ще организира общин
ско състезание по оказване на първа помощ и 
стрелба с въздушна пушка. В състезанието 
ред досегашните заявки ще участвуват по един 
отбор от по шест състезатели ©т всичките цен 
трални подведомствени основни училища при 
обединеното основно училище „Георги Дими
тров” и един отбор от Средношколския обра
зователен център „Иван Караиванов.

Отборът, който спечели първо място ще 
участвува на регионално състезание, което ще 

& се проведе в началото на юни във Владичин — 
Щхан, а състезанието по стрелба във Враня.

ра в кооперациите, задължени за развитие и по
добрение на селското стопанство.

На селскостопанските производители не 
е все едно дали с по-малко средства могат да 
постигат по-добри резултати в производството 
на животинска и друга продукция.

спо

средства, 
на пътища до центровете;
на селата те участвуват с 
30 на сто. Останалите не
обходими средства обезпе
чава Общинската скупщи
на. Понастоящем за един 
трудов час на булдозер се 
заплащат по 2300 динара. 
Дали «в тези местни общно 
сти ще бъдат прокараниЩ 
или разширени всичките 
необходими махленски пъ
тища зависи преди всичко 
от това -дали те ще успеят 
да обезпечат достатъчно 
средства.

В из11раждането на пъти 
щата в селата от особено 
значение е и помощта, коя
то оказват числящите се 
към ЮНА. Сега, в съдей
ствие с Общинската скуп
щина и местните общнос
ти те ще започнат из
граждането на пътя 
юилеград

— Милевци и Милевци
— Босилеград, както и пъ
тя в направлението Боси
леград Белут — Ресен. 
Запланувано е на тези пъ
тища да се сложи чакъл- 
на настилка. Местните об
щности ще участвуват с 
30 на сто от необходимите 
средства, (за обезпечаване 
на материал) а Общинска
та скупщина ще отпусне 
средства за набавка на го
риво за работа на машини
те. Глигоров казва, че 
граждането на тези пъти
ща ще започне тези дни и 
ще приключи един ме
сец след започването.

За отсъствието на селскостопански про
изводители от районните центрове в Звонци, Лю- 
бераджа и В. Бонинци, наистина, няма оправда
ние.

М. А.

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Н Буцалево получи електрически ток
Между електрифицира

лите села в Бооилеградока 
; община се нареди и село 
; Буцалево. За Първи май—
I Международния празник 
! на труда, за първи път и в 
| домовете на това малко бо 
! оилеградоко село светна
ла електрически крушки. 
|Това всъщност е и най_гол 
!ямата трудова победа, из* 
вокувана с упорит труд и 
със солидарни средства от 
широката «ни общност. За
това буцалевчани които то 
зи Първи май прекараха 
ТУ>к, край бащиното си ог 
нище, задълго ще помнят 
тоя отдавна очакван мо
мент.

Четири години, буцалев- _ 
чани живееха с тази на
дежда. Днес, утре, след ме 
сец и в техните домове да 
влезне нов живот- Въпре
ки, че веднага се бяха до 
бре организирали поради 
редица обективни, но и сУ 
бективни причини, надеж
дата им се ютдължи все 
до сега.

— Още веднага в тази 
благоустройствена кому

нално-битова акция се 
включиха 26 от общо 30 до 
макинства — казва предсе 
дателят на местната общ
ност- Всяко домакинство 
е дало по 10 хиляди дина 
ра и по 25 задължителни 
трудодни. Но никой не жа 
ли за труда и никой при 
работата не щадеше сили, 
Всеки искаше час по-ско- 

изпъдим мрака. И

рос за работа или пък къ
де ще мине трасето 
тока.

Неизмерима е и радост
та на Борис Митрев и Ка
лина Истратиева, които въ

дател на местната общност 
в селото.

Радостта от голямата 
трудова победа не крие и 
Симеон Иванов пенсионер, 
който може би е и най- 
заслужил и най-много е по 
ложил сили в акцията. То 
кът е благодат, казва той, 
който ни дава възмож
ност да следим световните 
и наши събития. Той от-

на

преки, че са закрачили 
седмою ои десетилетие ра 
мо до рамо бяха при про
карването на нискотокова- 
та мрежа, с двадесет и по 
вече години по-младите от 
тях.

в

Бо-;
Груинци

ро

— Ех, с въздишка каз- 
т те,

ще” да беше дошло през 
нашето време сега селото 
«ни не да има 30, а 100 до
макинства.

Инак, електрическата 
мрежа на село Буцалево е 
Дълга около 7 километра и 
«възлиза общо на около 4 
милиона и 100 хиляди ди
нара, а работата успешно 
изпълни екипажа на Елек
троразпределителното от 
Суботица и с участие на 
клона електроразпред елите 
лното от Леоюовац в Боси 
леград.

ва това „чудови-

из-

Изглед от БуцалевоА
В. Б. ето най-после успяхме — 

с удоволствие добави 
Димитър Борисов, предсе

крива нови страници на 
селския живот- Затова и 
никой не правеше въп- М. Я-
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Физическа култура«(В^Я^Т) :; БОСИЛЕГРАДРАБОТНИЧЕСКО-СПОРТ 
НИ ИГРИ

ФУТБОЛ

Гопяма Започна 

уреждането 

на река 

Драгови
щица

Фаворите се открояват_ _ игра на
”я> Бапкански« Състезанията, по футбол „М-еталад’: и „Балкан" 

ма малки врата’ 'и-волейбол -4 точки. .
и рамките Ма; работническо У-Всички-те отбори, крито ■;:,
-спартн'ите"иг(4и в ‘Димитров- заемат Ч-ейнИ Места са «б ‘
■град временно бяха прекъс твърде качествени, почти ;; 
щати, поради -първомайски - с равноправни сили, и вси : 
де Тържества и'продължи- чккте предявяват желание б 
;ха на 5 май т.г. След тРи ' да спечелят титулярното 
кръга в, двете опюртни дис звание. Инак мачовете са 

'цишгини' вече фаворитите качествени и задоволяват . • •
:!се открояват’ и ще мм бъ- интереса на около 500 зри 
де Достатъчна още поОДНа тели на всеки мач.
победа, за да си осигурят И по волейбол фаворити Къ;м средата |На -миналия 
учаспш във ; финалните ; те се открояват. В първа- бмесец Основната органиЗа-

...........-5ЯЙЙВВЯЯ54-» - *—
Във футбол . на малки втората „Услуга", „Ц)иле" : .Зодостоиаиство от Вла- 

Арата засега «ай-Мобр»!' ре1 к-,;6бщенока скупщина”, : дичин-хан, която работим 
Хзултати постигнаха отбори Между т*х се ’намират и ; снетава на'Сложната орга

•«ди. В "I гр^йа- ■ ЙОЙ1И ; Ь]рс1ВеД<дат без особени за ; «Ррозия , започна да уреж
;чар"‘ с 6'* точки, а след йе 3тру^1нен1Ия, освен че в пър : да течението на река Дра
го ,,Услуга" й г,Електродис '' &ите'кръгове на състезани- • гааищи-ца тхрез Босилеград, 

^трибуция" с по 4 точки. ята по футбол' на малки Гстава дума за канализаци- 
;Във втората група- води врата за някои отбори иг- 
’,Цмле”п 6 тожи.,Следват. ,.рала..и,активни (резервни !онно *****»? »*
„ Тигър I” и „Свобода I” с футболисти. Тези отбори ;т0 ’на Река Драговищица, 
До’4 точки'и'в'III 'група” загубиха ‘срещите със слу- : [минаващо през града, кое- 

чна челно място е „Овобо- ..жебен резултат (3:0). ;;то според йайояиия-свед-
:да с!6;Г.:точки,.а. следвай Д. С. .:,Юс;»очен план на Регионал

^ ;: ната самбуправителна об-
футбол :: у;Щност на интересите за ве

ло стопанство, до 1985 годи 
на тРябва да се регулира 
в дължина от около 2000

; ; Iс по
>л. БАЛКАНСКИ" — »РАДНИЧКИ" (Трупале) 2:0 (0:0)

Димитровград, 1 Л1ай 1983 г. Спортният център 
л^^НЪгТ,ЛРеВНИст' вРемето слънчево. Зрите-

(Петар йованович -) 3ла ™ АажйшшяРЧбар. След 
тан Марков 8, Душа» Не 'пр"н,1К0ане по дясната 
нич 7, Новица Тодоров 7 ^ана^кат5Г вихър остро 
Борислав Модолов " Мило Т' ' Пре»-«а го- 
ван Тодорович 9 Синиша ^^ЩИяжотбар* ?аезащит-
Иванов 8^ Кръста К™т“в .“ТКЪТ:' Ш[юйдааич СЛед 
7 Новина Алак г,„ 7 /а ЗЛ1™Ц*туана .намеса .'изпрати 
род Хри^ов -Г 7 (3°‘ ~аод; собствената вра- 

и„.- „ „ '■■■:' - та. След това,играните на
бшГо ИСТИНОКО- фут . „А. .Балкачеки^ още..тто-же-
митпг,вгпа?СТТ1е*е В ДИ стоко .атакуваха прата на митровград. футоолистите „Радн-ички", кат0 създаде
на „А. Балкански победи, Ха прекрасни.готови поде
ха водедия-отоор в група- женод. В 80 м, съдията от- 
та— Роднички от Трупа- .. съди- още една -дуопа 
ле. с голямо настроение и полза »на 
вдъхновение футболистите понеже 
на „А. Балкански"

»Парк", 
ли 500

в 48

гол

а

в
,.А.. Балкансжи”, 

един от защитни
ци те игра с ръка ъ нака- 

началния сигнал тръгнаха дателното поле. Този път 
в жестока атака, съзнавай не се прояви Зоран Хрис

тов. До’ края на срещата.

още от

ки че от този .мач им за-
•V*

На 30 април т-г. в Дивиитровград бе игран 
първенствен мач между юношеските състави 
на »А. Балкански" и ..Единство" от Пирот. Юно
шите от Димитровград напълно надиграха гос
тите и ги сразиха с резултат 6:0. Най-добър в 
отбора на »>А. Балкански" бяха Петар Йовано- 
вич и Емил Иванов. С тази победа юношите на 
..А. Балкански” се класираха на второ 
веднага след“ ..Раднички" от Пирот.-

.Ъ . ->Победиха себе си
<1

‘ : 4-

..БУДУЧНОСТ" (ПЪРВА КУТИНА) — „А. БАЛКАН 
СКИ” 4:2 (2:1) ■ * - - --- -

Първа кутина, >8 май 1^83 г. Игрището на /,Бу- 
дучност”, теренът тревист, но неравен и тврд. Време
то ^яънрево! и'приятно за игра. Зрители около 500 ду
ши. чГЬлдмЯиСтори: ЛАарков (кв1-огол)/ Соколов (авто- 

х гол), Мадов (2:1), Йоцич (3:1), Иванов (3:2) и Йоцич 
(4:2). Съдия. на срещата Жарко Томович от Ниш.

„А. Балкаи-гоки": Милко 
^Соколов 5, Дим'Итъ|р •“ Ка- 
. менов 6, Драган Велгичков
Ф, Златан Марков 6; Ду- гРадските футбол1Исти пов II колко са «необходими за
шан Ненич 5, Нрюица То- горйха добра игра; но Г.и : : пъ,шия етап от канализа-

^дс1ров 5, Борислав' Мано- старата ои болест — не- :
/лов 6; Мйловшг Тбдоровйй : - еф)йкаОноСт. ,Са\шят мач ; ; лошото уреждане «на ре-
<7, Отгншпа ..Иванов 6, Кръ. бе доста качествен и >на- ;:ката « обезпечила Регио-
ста Кръстей'6, Новица Але прегнат, така че напълно ; | налната СОИ за водно сто-
-керв 5. - • •' л задбвОЛ1И около 500 посети | панство в Южнолюравски

тели. X регион. Краен срок за из-
Съдията на срещала, кой I граждането му е до края 

то общо добре води мача, *'ла месец септември т-г- 
на направи грешка при пъ|р®и

май гол, когато Марков сам X ^ко 1ВС№1КО ®ърви спо 
«въпреки добрата 'игра пре- вкара топката в собствена ♦ред плана и ак0 компетен-

, Т1-1Рпяха поражение. Всъ- та ои мрежа, но предзари- | тчите органи на Общ«ин-
дим'итрО|Вградските тел!Но бе блъснат, а съдия- X ската окупщя-ша в Бооиле- 

футболисти 1Побед'мха се- та не маркира нарушение. I пРа'Д на време решат иму- 
бе ои, понеже си ' дадоха X щеотвено правовите отноше
сами два-гола «и^ сетне тру •- ' .- • Д. С. |вйя ще положил! усилия

в заплануваН1Ия срок това

метра. Обаче, поради недо
стиг на финансови- сред
ства, същото ще се про
вежда в три етапи. Сега е 
в ход изграждането на пър 
вия етап аз дължина от 383 
метра.

място,

вири по-нататъшната съдба съдията (не прцсъди гол, 
и че само победа може Да който отбеляза Манолов, 
им осигури запазване на защото уж играл с ръка. 
мястото «в групата. Общо това бе голяма иг

ра на „А. Балкански", коя- 
м. се откри то напълно задоволи 500 

първото зряло голово по
ложение: след оправдател-

дно бе нещо да се попра
ви. ;‘‘ Средствата от 8 милио

на «и 340 хиляди динара,И този път димитроВ-Вече в 30
любители на футбола в Ди 
митровград. Да бяха дома 

но присъждане на дуела; кините малко по-прецизни 
понеже Манолов бе с'ъбо- тцяха да «напълнят мрежата 
рен в наказателното поле. на гостуващия отбор, кой- 
За съжаление Златан Мар- то и тактически, и физи- 
ков не реализира ду спата, чески «не бе достоен съпер 
Въпреки това цялото полу ник на димитровградските 
Бреме измина в превъзход футболисти. Обратно дими 
ство «а домакините, но без 
резултатно. Веднага в нача

След- победата бт минала 
та седмица «и добрата 
Ра на футболистите 

■„А. Балканоки" на 8

и«г-
тровградчани целия мач иг
раха с неотслабващ темп 
и след тази победа имат 
15 точки, с което увели

на на- чават възможностите и 
идущата година да се със
тезават в същата група.

Димитър Ставров

лото на второто полувреме 
„А. Балкански" откри Ре
зултата, след удар 
издателя Борислав Мано
лов от около 10 метра да
лечина.

щност

■ в одостопаноко. н ачин ание 
;да. бъде завършено —, зал
иви Мйдииое Вел ичкович, от 
; говорен за «работата р Бо- 
;оиле«град.

Две слаби игри на ФК „Младост“БОСИЛЕГРАД:

През първите две седми- мия край на среядата, воде 
ци на тоя месец в рамки- ,ха с един гол преимущесг 

тазгодашното, футбол во, се гтеДсташиха с но-до 
но първенство във Вран- бра и качествена игра и 
ската футболна дивизия, съвсем заслужно отнесоха

Венков, Д. Владимиров, В. досегашните срелнЕ бе об- 
Чипев, С. Япшмов и М. 1Дие 
тютв.

ратно. . ,•
В тази среща баоилег- 

В осмия кръг, на 8 май, ' райските футболисти • иг 
, „ „ боеодеградските футболи- раха в следния състав: В.

група „А , футболистите една точка от Босилеград,. оти гостуваха на ФК „Мла Пейчев, Ж. -Евтимов,- Б,
ФК „Младост от Брои С.реидата завърши с резул до;ст” от Оувойни-ца. В та Иванов, В, Тасев, В. Тасев,

леград играха две футоол- гат 3.3, първото полувре- зи 0рвща брсилеградсюите Л, Заха'риев, -Г. Методиев,
ни срещи, от които едната ме 1.1. Голмайсгор1И за футболисти, повториха ед- Д. Златко-в, С. Крумов, С.
играха наравно., а другата ФК „Младост в тази сре на от своите слаби тигри и ’ Яки-мов и Р. Всн-когв.
заг-убиха. Имеино, на 1 ща бяха: В. Чтгтге-в в 13 ми. съвсем .заслужено прстърп
май на игрището „Песка- нута, М. .Цветков в 49 
ра" край Драговищица в 
се/шия кръг се срещнаха 

ФК

те на
Безсъмнените е, че уреж

дането и 'канализирането 
на реката ще даде още 
по-краоив изглед на самия 
град. Но, и самите граж
дани, преди -всичко тези 
които ,в околността на мо
ста имат частни работил-

и яха високо поражение от В следващия 'кръг на |тгци> трябва да имат по,-
С, Яки:мов в 90 минута. . 3:0, полувреме 2:0. Интере първенството бооилечрад- | голяма гражданска култу^
I ' оНо е да Н0С0ЧИ1М, че футбо ските футболисти на своя | р И НЕ ,'в'врл’,т ок'у

Този път за ФК „Мла- листите на „Младост”, от терен ще посрещнат фут | а к 1 дос га ' р
Босилоград малко по^доб- болистите на ФК „Чеоимс” |
-ра игра показахд шрез вт-о от Бело—поле Сурдулишка |

община. х__

на

1

с футболистите на 
„Пниня" от Търговище. По дост" играха следните фут- 
хубаво и приятно време за болистй: В, Пейчев, В. Та- 
игра, в -която търговищки- сков, Б. Иванов,-Б. Тасев, 
те футболисти до тпред са В. Тасев, Д. Златков, Р.

М. Я.
тГ-1рото полувреме, -от-кол-ко- 

то през първото, което в М. Я.
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хул|ФР • сатира • забава
Лекарство против наета

«*♦****« НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

■ ■■

Без да забележи свекървата, тя 
дала на дъщеря си малка бутилка с 
вода, като й казала:

В богат но кавгаджийокти дом до
шла трудолюбива м скромна онаха. шос 3( ЛЕПЕНЕ МРЕСвекървата постоянно намирала 
„маани" на снахата и непрекъснато й 
се карала. Снахата обаче трудно под
насяла всичко това. 
тежко. Оплакала се на майка си, ка
то поискала съвет как да се опаси от 
нападките на свекъ|рвата ай. __

— Тази вода ми даде един вража 
лец и ми рече да пиеш от водата, ко- 
гато ювскъ1рвата започне да ти с® 
кара... Не гълтай от водата, но само 
я дръж в устата си. Когато проста* 

— казала май-

с Перу Луж- 
„Манчо, бо-Много й било Преда нской Дън сс оретомо 

И он оди едно приоден»е.
ллО" Кмюо бре болен, нели видиш да лестан ли си. мко Р дуйем, попивуйем,

сам си здрав, и оди. с„ ’ г_г Ч1И кажи ки- 
а помалко и пр^аботуием. Но « мм« ^
чсо си ТИ, одавна не см ос оПШцну? А био
гново (има по 1вашу Бабушнишку >_
ли ои болестен, рецимо йедно 15 дана. си
Пера тора по своему. А оре Перс я 
пик удруженог рада кико теое па да 
болуваше Но айде малко се свърни 
откЕига у вашу опшину човеците се поздравяло 
с „болестан ли си" ели ,био ли си оолеста ■

ничкога.не — изплюй водата
ката.

Дъ1Щерята я послушала.

Когато след известно дреме све
кървата забелязала, че снахата упо
требява „някакво лекарство" 
щу нейните кавги — и сама се вра
зумила и престанала с кавгите.

— Дъще, когато свекървата 
почне да ти се кара, ти си мълчи. Ни 
що не й отговаряй, а аз ще ти дам 
и друг цяр против кавга.

за-

сре- тражим 
па ми кажи

След три дни майката на снаха 
та дошла. Стоян Евтимов

Пера се поустукну, сбриса чело, седе до
путат и уздину:

— Куие нас Манчо, д>уди не смею да ка-
боледо и♦ ♦} Поговорки от Босилоградско ♦ жу здрав сам. И кад ги ништа нейе 

«ад не су ишли у болкицу, и кад не сУ прима- 
ли инекцийе и лекови, лако може да испадне да 
су били болесни. Ако су ги лекари записали да 
су били болесни, били су болесни и тачка.

Съга я протрля чело и седо до Перу:
I♦

ф На кисел кюп малко подкваса трябва, 
ф Речи аго да му стане драго, 
ф Лютото се яде, а смрадливо се хвърля.

(Записал С. Евтимов)
♦Имитатор, доволен от 

изпълнението на своя но
мер, забелязва, че в зала
та се намира и един изве
стен актьор и започва и не 
го да го имитира. След 
предствл ението идва при 
актьора и го пита:

— Какво мислите за моя 
номер?

— Нищо — казал актьо
рът. — Бдин от нас двама
та сигурно е много слаб.

♦♦ — Кикс това може. па нели декарите се 
боре да будемо здрави?

— Куде нашите лекари може да се деси 
да ои био неколико дана у луддицу! — одговара 
ми Пера.

♦4

: Мъдростта през вашето: Ако поседим с тебе йош неколко минути 
верно че пошашавейем.

Не л>ути се Манчо, све чу пелако да ти 
расправим. Йедан наш шофер се вратно ку1тн и 
затекао милицию. Милиционери га питали боле-

ф Който е работил на слънце, може спокойно 
да почива на сянка.

АФРИКАНСКА
ф Продължителната почивка е храна за поро

ците.
стан ли си, а он мислио да се шале, па се и он 
наша ли — ако сам згрешио нешто па ме оте- 
рате у затвор могу да се разбелим. Озби.ъно те 
питаме човече, болестан ли си, ]ер у болницу 
се водиш да си на боловашу. Ма какво болова- 
н>е, здрав сам и ево езд стижем од работу. А 
йеси ли био пре извесног времена у Топоницу? 
Сачувай боже, зашто нормалан да идем тамо? 
И ако ми ^ош мало постав.ъате 
стварно чу одем у Топоницу.

И тако милиционери ишли од йеднога до 
другога „балесника по евиденци}у”, , 
ви и живи. У чему била ствар? Наши 
МИслили леп штос да узима^у дебеле

За да се спаси от миш
ка, която го обезпокоявала 
(Нощем, домакинът купил 
капан. Но тъй като заб„- 
равил да купи и сирене за 
примамка, той изрязал от 
вестник снимка на сирене 
и я сложил в капана.

Когато на сутринта по
гледал капана забелязал 
нещо чудно. В капана на
мерил снимка на мишка
та ...

ЛАТИНСКА
ф Безделието създава много работа.

ИСПАНСКА
ф Доброто желание извинява лошото изпълне
ние.

ШЕКСПИР
ф Торбата на желанията няма дъно.

ЯПОНСКА
ф Където е единодействието, там е победата.

П. СИР
ф Справедливият успех е голяма наслада.

ЕДГЕВОРТ
Ф По-добре да бъДеш овчар в своята родина, 

отколкото падишах в чужбина
ТАТАРСКА

Ф Войната е празник на смъртта.
ДРЕВНОИНДИЙСКА

таква питаща,

а сви здра 
лекари из- 

паре.
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